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Với định hướng phát triển doanh nghiệp bền vững, Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An 
Phát (Công ty An Phát) đã xây dựng chiến lược phát triển gắn với BVMT. Trong thời gian qua, Công ty 
đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong sản xuất, kinh doanh và trở thành đơn vị tiên phong trong 
việc tạo ra những sản phẩm thân thiện với môi trường, đáp ứng tiêu chuẩn của các nước tiên tiến trên 
thế giới như Nhật Bản, EU.

PHÁT TRIỂN LỚN MẠNH TỪ 
SẢN PHẨM CHUYÊN BIỆT

Công ty An Phát là doanh 
nghiệp tư nhân, được thành lập 
vào tháng 9/2002 và có trụ sở 
chính đặt tại Lô CN 11+ CN12, 
Cụm công nghiệp An Đồng, 
huyện Nam Sách, tỉnh Hải 
Dương, hoạt động kinh doanh 
chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất 
túi nilon, bao bì màng mỏng, túi 
nilon tự hủy thân thiện với môi 
trường... Trải qua 15 năm hoạt 
động với mục tiêu “sản xuất xanh 
và bền vững”, đến nay, Công ty 
đã phát triển vững chắc với 7 
nhà máy sản xuất bao bì nhựa tự 
hủy, 1 nhà máy sản xuất CaCO3, 
bột đá siêu mịn tại Yên Bái. Năm 
2017, ước tính doanh thu đạt 
3.300 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 
220 tỷ đồng; tăng trưởng 53,8% 
và 54,9% so với năm 2016.

Để đạt được những thành 
công đó, Công ty An Phát đã 
không ngừng đổi mới, đầu tư 
công nghệ tiên tiến, hiện đại 

trong sản xuất, đa dạng hóa các 
sản phẩm kinh doanh, nâng cao 
chất lượng dịch vụ, mở rộng thị 
trường xuất khẩu. Bên cạnh việc 
tập trung sản xuất sản phẩm, 
Công ty còn quan tâm đến đời 
sống người lao động, thực hiện 
an sinh xã hội và đặc biệt chú 
trọng công tác BVMT. 

Ông Phạm Ánh Dương - 
Chủ tịch Hội đồng Quản trị của 
Công ty khẳng định, công tác 

BVMT luôn được chú trọng và 
coi đây là yếu tố quan trọng để 
phát triển bền vững. Bên cạnh 
hoạt động sản xuất kinh doanh, 
Công ty đã có những đóng góp 
đối với sự phát triển kinh tế của 
địa phương. “Với quan điểm sự 
phát triển của doanh nghiệp 
phải gắn với BVMT, nên Công 
ty luôn tạo ra các sản phẩm thân 
thiện môi trường, có khả năng 
tự hủy và tái sinh để thích ứng 
môi trường, bảo vệ khí hậu. 
Đây cũng là mục tiêu để Công 
ty hướng đến”, ông Phạm Ánh 
Dương nhấn mạnh.

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
HƯỚNG TỚI SỰ PHÁT 
TRIỂN BỀN VỮNG

Để nâng cao hiệu quả sản 
xuất, kinh doanh gắn với BVMT, 
Công ty An Phát đã đầu tư công 
trình xử lý nước thải tiên tiến, 
đảm bảo các quy định về môi 
trường. Để kiểm soát nguồn 
nước thải, Công ty đã lắp đặt hệ 
thống quan trắc tự động. Điều 
này giúp doanh nghiệp có lợi ▲Ảnh chụp khuôn viên công ty

Đơn vị tiên phong tạo ra sản phẩm 
thân thiện môi trường



thế trong việc tiếp cận với các thị 
trường khắt khe về tiêu chuẩn 
môi trường như EU, Nhật. 

Nhằm chinh phục các thị 
trường khắt khe trên thế giới, 
trong đó có thị trường Nhật Bản, 
Công ty An Phát chủ trương xây 
dựng “tư duy Nhật, chất lượng 
Nhật và văn hóa Nhật”. Theo đó, 
Công ty đã đầu tư máy móc hiện 
đại, quy trình sản xuất khép kín, 
đảm bảo an toàn theo đúng tiêu 
chuẩn của khách hàng yêu cầu. 
Cùng với đó, An Phát còn mời các 
chuyên gia Nhật tham gia vào bộ 
máy quản lý, nhằm xây dựng “quy 
trình sản xuất Nhật và tác phong 

làm việc Nhật” cho chính những 
công nhân của mình.

Năm 2016 là một năm thành 
công của An Phát khi Công ty liên 
tục đón nhiều lượt khách hàng 
đến từ châu Âu, Mỹ, Ôxtrâylia và 
Nhật Bản tới tham quan Nhà máy 
để thảo luận về chiến lược hợp 
tác trong thời gian tới như: Công 
ty Dollar General, Mitsubishi 
Corporation, Sojitz, Itochu, 
Hanwa... Khách hàng đã đánh giá 
tốt về hệ thống sản xuất của Công 
ty như nhà xưởng sạch sẽ, công 
nhân thân thiện, cải tiến hệ thống 
quản lý chất lượng nhanh chóng 
và hiệu quả. Ngoài việc đầu tư 

xây dựng nhà xưởng xanh - sạch 
- đẹp trong khuôn viên của nhà 
máy, Công ty còn trồng nhiều cây 
xanh, đảm bảo mỹ quan và giảm 
thiểu ô nhiễm không khí. 

Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo 
Công ty thường xuyên tuyên 
truyền về BVMT nhằm nâng cao 
ý thức, trách nhiệm của người lao 
động và Hưởng ứng Ngày môi 
trường thế giới (05/06), Giờ trái 
đất... Nhờ những nỗ lực trong 
công tác BVMT, Công ty An Phát 
đã nhận được Giải thưởng Doanh 
nghiệp sáng tạo, ứng dụng công 
nghệ thân thiện với môi trường 
vì mục tiêu tăng trưởng xanh 
Quốc gia do Báo Tài nguyên và 
Môi trường trao tặng năm 2017, 
khẳng định uy tín thương hiệu 
đối với khách hàng trong 15 năm 
xây dựng và phát triển. Thời 
gian tới, bên cạnh việc tuân thủ 
nghiêm ngặt các quy định của 
pháp luật về BVMT, Công ty An 
Phát sẽ tiếp tục duy trì và cải tiến 
hệ thống quản lý chất lượng, môi 
trường theo tiêu chuẩn mới ISO 
14001:2015, nhằm nâng cao chất 
lượng sản phẩm theo hướng thân 
thiện với môi trường vì mục tiêu 
phát triển bền vững■

▲Nhà máy sản xuất số 6

▲Ảnh chụp khuôn viên công ty
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NGÀNH TN&MT:
Quyết tâm đổi mới, sáng tạo  
góp phần phát triển bền vững đất nước

Ngày 5/8/2017, tại Hà Nội  
Bộ TN&MT đã long trọng tổ 
chức Kỷ niệm 15 năm thành lập 

Bộ (5/8/2002 - 5/8/2017).
Trong 15 năm xây dựng và phát 

triển, ngành TN&MT đã nỗ lực vượt 
qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt 
được những thành tựu quan trọng, góp 
phần vào sự thành công chung của công 
cuộc xây dựng và phát triển đất nước. 
Trong giai đoạn định hình 2002-2007, 
Bộ TN&MT đã nhanh chóng ổn định 
hệ thống tổ chức, từng bước xây dựng 
thể chế, chính sách, hoàn thiện hành 
lang pháp lý phù hợp tiến trình hội 
nhập của đất nước. Kết quả nổi bật là 
việc Bộ đã chủ trì xây dựng, trình Chính 
phủ, Quốc hội thông qua Luật Đất đai 
năm 2003; Luật BVMT năm 2005; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Khoáng sản và hệ thống văn bản quy 
phạm pháp luật về TN&MT dưới luật, 
tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi cho 
các hoạt động kinh tế - xã hội và tăng 
cường quản lý nhà nước về TN&MT. 
Đặc biệt, Bộ TN&MT là một trong số 
ít các Bộ đi tiên phong trong việc triển 
khai áp dụng cơ chế "một cửa", thí điểm 
mô hình "một cửa liên thông", tổ chức 
giao lưu trực tuyến với nhân dân và 
doanh nghiệp, thiết lập kênh thông tin 
trả lời tổ chức, công dân về TN&MT. 

Trong giai đoạn xác lập 
vị trí 2007-2011, trên cơ sở 
kế thừa nền móng vững chắc 
về quản lý nhà nước được 
xây đắp từ giai đoạn trước 
và không ngừng kiện toàn 
tổ chức bộ máy, hoàn thiện 
hệ thống pháp luật, ngành 
TN&MT đã xác lập được vị 
trí quan trọng đối với nền 
kinh tế đất nước. Với những 
mũi nhọn mang tính đột 
phá trong quản lý TN&MT, 
ngành đã từng bước nâng 
cao được giá trị đóng góp, 
từng bước phát huy được 
nguồn lực TN&MT để tạo 
thêm xung lực cho đầu tư 
phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước, bên cạnh việc 
tăng cường công tác BVMT 
và bước đầu triển khai hiệu 
quả công tác ứng phó với 
biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

Giai đoạn tăng cường kết 
nối, quản lý tổng hợp 2011-
2016, cùng với hoàn thiện 
thêm một bước về pháp luật, 
cơ chế chính sách TN&MT, 
việc cơ bản hoàn thành việc 
xây dựng, sửa đổi, bổ sung 
các Luật chuyên ngành, bao 

gồm: Đất đai, tài nguyên 
nước, môi trường, quản lý 
tổng hợp TN&MT biển và 
hải đảo, khí tượng thủy văn, 
công tác chỉ đạo liên ngành 
và quản lý tổng hợp, sự kết 
nối hữu cơ của các lĩnh vực 
quản lý của Bộ ngày càng 
được củng cố và tăng cường. 
Điều đó thể hiện qua Nghị 
quyết chuyên đề của Ban 
Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XI về tiếp tục đổi 
mới chính sách, pháp luật 
về đất đai trong thời kỳ đẩy 
mạnh toàn diện công cuộc 
đổi mới, tạo nền tảng để đến 
năm 2020 nước ta cơ bản 
trở thành nước công nghiệp 
theo hướng hiện đại và chủ 
động ứng phó với biến đổi 
khí hậu, tăng cường quản lý 
tài nguyên, BVMT.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, 
Bộ trưởng Trần Hồng Hà 
nhấn mạnh, Bộ TN&MT 
luôn nỗ lực để hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ chính 
trị được Đảng, Chính phủ 
và nhân dân giao phó, tạo 
những dấu ấn lớn trong đời 
sống kinh tế - xã hội của đất 

 V Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại Lễ kỷ niệm

KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP BỘ TN&MT 2002-2017
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nước. Đồng thời, Bộ trưởng đề nghị, trong 
giai đoạn 2016 - 2021, toàn ngành TN&MT 
triển khai với quyết tâm cao một số nhiệm 
vụ trọng tâm:

Thứ nhất, hoàn thiện tổ chức bộ máy từ 
Trung ương đến cơ sở đảm bảo tinh gọn, 
hiệu quả; đào tạo, kiện toàn đội ngũ cán bộ 
làm công tác TN&MT cấp cơ sở, nêu cao tinh 
thần liêm chính, kiến tạo, hành động, gần 
dân, thể hiện trong việc cầu thị lắng nghe, 
tiếp thu ý kiến phản ánh của địa phương, cơ 
sở, người dân và doanh nghiệp. Tăng cường 
kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh 
kiểm tra, thanh tra việc thực thi công vụ của 
cán bộ, công chức.

Thứ hai, tham mưu cho Chính phủ, Quốc 
hội hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách 
quản lý về TN&MT phù hợp với thực tiễn 
trong nước, hài hòa với các quy định quốc 
tế. Trước mắt tập trung đánh giá một cách 
khách quan tình hình thi hành để xác định, 

khắc phục những bất cập, 
lỗ hổng về chính sách, pháp 
luật về TN&MT; đề xuất 
những chính sách mới, phù 
hợp với thực tiễn để tạo bước 
đột phá cho phát triển.

Thứ ba, củng cố, nâng 
cao hiệu quả tổ chức và hoạt 
động thanh tra, kiểm tra 
việc chấp hành pháp luật về 
TN&MT. Đây là nhiệm vụ 
trọng tâm, xuyên suốt đối 
với tất cả các lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ, đặc biệt 
cần nâng cao hiệu quả phối 
hợp với các cấp, ngành trong 
quá trình tổ chức thực hiện 
thanh tra ở địa phương, 
tránh chồng chéo, trùng lắp.

Thứ tư, tập trung triển 
khai quyết liệt để tạo chuyển 

biến mạnh mẽ công các cải 
cách hành chính, đặc biệt là 
cải thiện chỉ số tiếp cận đất 
đai và chỉ số cải cách hành 
chính (PAPI). Nâng cao chất 
lượng giải quyết thủ tục hành 
chính và chất lượng dịch vụ 
công của ngành. Công bố 
công khai thủ tục tại nơi tiếp 
nhận, thiết lập hệ thống tiếp 
nhận đánh giá, phản hồi của 
người dân và doanh nghiệp 
để đánh giá kết quả cải cách 
thủ tục hành chính, chất 
lượng cung cấp dịch vụ công 
giữa các đơn vị.

Thứ năm, đẩy mạnh công 
tác điều tra cơ bản làm căn 
cứ xây dựng chiến lược, kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội của đất nước; khai thác, 
sử dụng, bảo vệ có hiệu quả 
nguồn tài nguyên của quốc 
gia. Tập trung nghiên cứu, 
ứng dụng và chuyển giao 
công nghệ phục vụ điều tra 
cơ bản, xây dựng luận cứ 
khoa học và thực tiễn phục 
vụ công tác hoạch định 
chính sách về TN&MT; xây 
dựng hệ thống thông tin, dữ 
liệu của ngành phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội. Nâng 
cao chất lượng của công tác 
quan trắc và dự báo.

Tại Lễ kỷ niệm, thừa ủy 
quyền của Chủ tịch nước, 
Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã 
trao Huân chương lao động 
cho Thứ trưởng Võ Tuấn 
Nhân, Thứ trưởng Nguyễn 
Thị Phương Hoa, nguyên 
Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc 
Hiển; Huân chương lao động 
hạng Nhì cho Vụ Pháp chế 
có thành tích xuất sắc trong 
giai đoạn 2011 - 2016; Bằng 
khen phong tặng Danh hiệu 
chiến sỹ thi đua toàn quốc 
cho 4 cá nhân và Bằng khen 
cho 10 cá nhân có thành tích 
xuất sắc.
 VŨ NHUNG

 V Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Bộ TN&MT

 V Bộ trưởng Trần Hồng Hà trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các 
cá nhân có thành tích xuất sắc
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NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Ngày 15/8/2017, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ 
TN&MT Võ Tuấn Nhân đã chủ trì cuộc 

họp Ban soạn thảo xây dựng Nghị định sửa 
đổi, bổ sung các Nghị định hướng dẫn thi hành 
Luật BVMT năm 2014. 

Nhằm triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải 
pháp cấp bách về BVMT, Bộ TN&MT đã phối 
hợp với các Bộ/ngành, địa phương rà soát, xây 
dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định 
quy định chi tiết thi hành Luật BVMT năm 
2014, với mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý 
nhà nước về BVMT cũng như đảm bảo cải cách 
hành chính.

Dự thảo Nghị định gồm 5 Chương, 103 
Điều và 3 Phụ lục, tập trung sửa đổi, bổ sung 
các quy định về: Đánh giá tác động môi trường 
(ĐTM); xác nhận hoàn thành công trình 
BVMT; ký quỹ khai thác khoáng sản, quản lý 
chất lượng môi trường; phương án BVMT thay 
thế cho các quy định về đề án BVMT; quản 
lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công 

nghiệp thông thường; thẩm 
định công nghệ xử lý chất thải; 
quản lý khí thải…

Tại cuộc họp, các thành 
viên Ban soạn thảo đã trao đổi 
và đóng góp ý kiến về ĐTM sơ 
bộ và ĐTM chi tiết; phương 
án BVMT đối với cơ sở không 
lập ĐTM, kế hoạch BVMT; 
BVMT đối với cơ sở phá dỡ tàu 

biển; xử lý cơ sở gây ô nhiễm 
môi trường nghiêm trọng; 
quản lý phế liệu trong nước… 
Các ý kiến này sẽ được Tổng 
cục Môi trường tiếp thu, hoàn 
thiện Dự thảo Nghị định và 
đăng tải công khai trên Cổng 
thông tin điện tử để lấy ý kiến 
của người dân, doanh nghiệp.
 ĐỨC ANH

TĂNG CƯỜNG GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN KINH TẾ 
SONG SONG VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Trong các ngày 11 và 18/8/2017, Tổng 
cục Môi trường phối hợp với Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

(VCCI) tổ chức Hội nghị Đối thoại chính sách 
về môi trường và phát triển bền vững cho khu 
vực phía Bắc (tại Hải Phòng), khu vực miền 
Trung (tại Đà Nẵng). Đây là cơ hội để cơ quan 
quản lý nhà nước về môi trường giao lưu, đối 
thoại với các doanh nghiệp nhằm đưa ra giải 
pháp phù hợp, thúc đẩy phát triển kinh tế 
song song với BVMT.

Phát biểu tại các Hội nghị, Phó Tổng cục 
trưởng Hoàng Văn Thức cho rằng, BVMT là 
trách nhiệm bắt buộc đối với doanh nghiệp. 
Để ngăn ngừa và giảm thiểu nguy cơ gây ô 
nhiễm môi trường, các doanh nghiệp phải 
thực hiện một cách nghiêm túc, tuân thủ pháp 
luật về BVMT ngay từ lúc hình thành dự án, 
qua đó, giúp các doanh nghiệp phát triển bền 
vững.

Tại 2 Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi 
về thủ tục BVMT trước khi vận hành dự án 
như đánh giá tác động môi trường, kế hoạch 
BVMT; cấp phép khai thác nguồn nước, hồ 
sơ xả thải vào nguồn tiếp nhận, xử lý chất 

thải nguy hại; xác nhận hoàn 
thành công trình BVMT 
phục vụ giai đoạn vận hành 
dự án; ký quỹ phục hồi khai 
thác khoáng sản... Bên cạnh 
đó, các đại biểu thảo luận 
vấn đề về quan trắc môi 
trường; thanh tra, kiểm tra; 
thu gom, vận chuyển và xử 
lý chất thải thông thường, 

chất thải nguy hại, nước 
thải, khí thải; danh mục 
các cơ sở có nguy cơ gây ô 
nhiễm môi trường.

Trước đó, Hội nghị đã 
được tổ chức tại khu vực phía 
Nam (Vũng Tàu), thu hút sự 
quan tâm của đông đảo cộng 
đồng doanh nghiệp.
 BÙI HẰNG

 V Hội nghị Đối thoại chính sách về môi trường và phát triển 
bền vững, khu vực miền Trung
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GS.TSKH ĐẶNG HUY HUỲNH: 

Người Việt Nam đầu tiên được ASEAN 
vinh danh Anh hùng đa dạng sinh học
GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh là một nhà 
khoa học tầm cỡ và có nhiều đóng góp 
tích cực cho công tác bảo tồn đa dạng 
sinh học (ĐDSH) của quốc gia và các 
nước trong khu vực. Trong suốt hơn 60 
năm hoạt động nghiên cứu khoa học, 
ông đã được trao tặng gần 20 huân 
chương, huy chương các loại, trong 
đó có Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải 
thưởng Môi trường Việt Nam. Ông cũng 
là người Việt Nam đầu tiên được vinh 
danh Anh hùng ĐDSH ASEAN - một 
trong số 10 nhân vật điển hình của các 
nước trong khu vực được nhận danh 
hiệu cao quý này. Sinh năm 1933 tại 

xã Đại Lãnh, huyện 
Đại Lộc, tỉnh Quảng 

Nam, từ thuở còn là niên 
thiếu, ông đã có niềm 

đam mê và tình yêu với 
thiên nhiên. Năm 14 
tuổi, ông gia nhập quân 
ngũ và tham gia chiến 
đấu ở chiến trường Lào 

Vinh danh Anh hùng Đa dạng sinh học ASEAN

 V GS.TSKH.Đặng Huy Huỳnh nhận Danh hiệu Anh hùng ĐDSH ASEAN

Ngày 8/8/2017, tại Malina (thủ 
đô Philipin), đã diễn ra Lễ vinh 

danh Anh hùng Đa dạng sinh học 
(ĐDSH) ASEAN nhằm tôn vinh các 
cá nhân của các nước thành viên 
ASEAN đã có đóng góp to lớn vào 

nỗ lực bảo tồn ĐDSH. Đây là một 
trong những hoạt động nhân dịp kỷ 
niệm 50 năm thành lập ASEAN.

Hiện nay, ĐDSH đang ngày càng 
bị suy giảm, ảnh hưởng đến cuộc 
sống của 600 triệu người thuộc các 

quốc gia Đông Nam Á - những người 
sống phụ thuộc vào ĐDSH. Để nâng 
cao nhận thức về vấn đề này, ASEAN 
đã có sáng kiến trao giải thưởng Anh 
hùng ĐDSH cho các cá nhân có nhiều 
cống hiến trong bảo tồn ĐDSH.

Sau quá trình xem xét, đánh giá 
hồ sơ, Ban Giám khảo đã chọn ra 
10 nhân vật điển hình để nhận giải 
thưởng. Họ đều là công dân của các 
nước thành viên khối ASEAN, có 
nhiều đóng góp cho ĐDSH, đồng 
thời là người có uy tín, khả năng 
truyền cảm hứng tới cộng đồng. Với 
những đóng góp tích cực và thiết thực 
trong công tác bảo tồn ĐDSH của 
quốc gia và các nước trong khu vực, 
GS.TSKH.Đặng Huy Huỳnh - Phó 
Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và 
Môi trường đã trở thành người Việt 
Nam đầu tiên được nhận danh hiệu 
cao quý - Anh hùng ĐDSH ASEAN. 

 HƯƠNG MAI

 V Giáo sư Đặng Huy Huỳnh bàn giao tài liệu, hiện vật 
cho Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam 
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Ngày 16/8/2017, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa 
học và Kỹ thuật Việt Nam đã long trọng tổ chức buổi 
Lễ chào mừng Anh hùng ĐDSH ASEAN cho GS.TSKH.
Đặng Huy Huỳnh. Đây không chỉ là phần thưởng cao 
quý của ASEAN dành cho Giáo sư, mà còn là niềm vinh 
dự, tự hào chung cho các nhà khoa học, các nhà quản 
lý của Việt Nam trong lĩnh vực BVMT, bảo tồn ĐDSH. 
Tại Lễ chào mừng, Giáo sư đã động viên các nhà khoa 
học, đặc biệt là các cán bộ khoa học trẻ tiếp tục phát 
huy tính chủ động và sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn 
để cùng các nhà khoa học trong các nước ASEAN hợp 
tác giao lưu, nghiên cứu bảo tồn ĐDSH, phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội, BVMT bền vững ở Việt Nam nói 
riêng và các nước ASEAN nói chung.

 V GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh (áo kẻ) khảo sát ĐDSH tại KBTTN Phia Oắc,  
tỉnh Cao Bằng

chức vụ quan trọng trong lĩnh 
vực tài nguyên và môi trường 
như: Chủ tịch Hội Động vật 
học Việt Nam; Phó Chủ tịch 
Ban Chấp hành Tổng hội các 
ngành Sinh học Việt Nam 
(thuộc Liên hiệp Hội Khoa học 
Kỹ thuật Việt Nam); Ủy viên 
Thường vụ Ban chấp hành 
Hội các Vườn Quốc gia và 
Khu Bảo tồn Thiên nhiên Việt 
Nam... Từ năm 1990, ông giữ 
vai trò là Phó Chủ tịch Hội Bảo 
vệ Thiên nhiên và Môi trường 
Việt Nam (VACNE). Năm 
1991, ông được phong hàm 
Giáo sư. Ở cương vị nào, ông 
cũng thể hiện tinh thần trách 
nhiệm cao, hoàn thành trọng 
trách được giao và có những 
đóng góp quan trọng trong sự 
nghiệp BVMT và ĐDSH.

Ông là một trong những 
nhà khoa học có rất nhiều 
công lao và đóng góp to lớn 
cho công tác BVMT và bảo 
tồn, phát triển tài nguyên 
ĐDSH của Việt Nam. Trong 
những năm 80 của thế kỷ XX, 
tình trạng suy giảm ĐDSH, 
nhất là các loài đặc hữu, quý 
hiếm đứng trước nguy cơ bị 
tuyệt chủng, ông đã biết dựa 
trên nền tảng sinh thái học, 
cũng như phát huy tri thức 
truyền thống của cộng đồng. 
Ông đã nghiên cứu và tiến 
hành thử nghiệm nhân nuôi, 
phục hồi thành công một số 
loài động vật có giá trị bảo 
tồn và giá trị kinh tế như 
nai, hươu sao, cầy, nhím, ba 
ba, ếch... Từ đó, ông đúc kết 
kinh nghiệm, xây dựng quy 
trình chăn nuôi đảm bảo 
cơ sở khoa học hợp lý và có 
tính khả thi giúp một số địa 
phương chăn nuôi đạt hiệu 
quả kinh tế cao, góp phần 
vào chương trình xóa đói 
giảm nghèo. Theo ông, để 
phục hồi các loài động thực 
vật quý hiếm ở nước ta, đồng 
thời làm giảm áp lực đối với 
các vườn quốc gia và khu bảo 
tồn, cần phải tiến hành nhân 
nuôi, phục hồi các loài động 
thực vật hoang dã có giá trị 
kinh tế và giá trị bảo tồn 
bằng những cơ sở khoa học. 

và Campuchia. Trong suốt 9 năm quân ngũ, 
ông sống với đồng bào các dân tộc, làm bạn 
với những cánh rừng và có điều kiện gần gũi, 
tìm hiểu về môi trường tự nhiên. Sau chiến 
thắng Điện Biên Phủ, ông tập kết ra Bắc và 
theo học Khoa Sinh, trường Đại học Tổng hợp 
Hà Nội. Năm 1965, ông được Nhà nước cử đi 
làm nghiên cứu sinh ngành Sinh thái - Động 
vật học tại trường Đại học Lomonoxop và Viện 
Tiến hóa hình thái Mockba (thuộc Viện Hàn 
lâm Khoa học Liên Xô cũ). Đến năm 1968, ông 
bảo vệ thành công luận án Phó Tiến sĩ và quay 
trở về nước làm việc tại Ban Sinh vật địa học, 
Viện Khoa học tự nhiên, Ủy ban Khoa học Nhà 
nước, đồng thời tham gia giảng dạy tại trường 
Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Năm 1983, ông được cử đi làm Tiến sĩ tại 
Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô cũ và năm 
1985, ông bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ (sau 
này gọi là Tiến sĩ khoa học). Quay trở về nước, 
ông tiếp tục con đường nghiên cứu và giữ nhiều 
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Bên cạnh đó, ông còn dành nhiều tâm sức 
nghiên cứu về ĐDSH, các loài có nguy cơ tuyệt 
chủng; biên soạn Sách đỏ Việt Nam, Động vật 
chí Việt Nam; đề xuất các biện pháp khuyến 
khích cộng đồng các địa phương trong việc bảo 
tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên để 
phát triển bền vững. Ông đi sâu vào tìm hiểu 
mối quan hệ truyền thống giữa người dân với 
tài nguyên thiên nhiên để tìm ra những biện 
pháp hữu hiệu, hài hòa giữa bảo tồn và phát 
triển, giúp người dân ở vùng đệm các khu bảo 
tồn thiên nhiên phát triển kinh tế, cải thiện 
cuộc sống và tích cực bảo vệ rừng, ĐDSH.

Từ những năm 1986 đến năm 1995 với tư 
cách là lãnh đạo Viện Sinh thái và Tài nguyên 
Sinh vật thuộc Trung tâm Khoa học Tự nhiên 
và Công nghệ Quốc gia (nay là Viện Hàn lâm 
KH&CN Việt Nam), ông đã tích cực chỉ đạo, 
đào tạo các cán bộ, nhà khoa học xây dựng và 
tham gia các chương trình nghiên cứu, khảo 
sát, đánh giá hiện trạng ĐDSH ở Việt Nam, 
đặc biệt ở các vùng biên giới thuộc dãy Trường 
Sơn, nhằm bảo tồn và phát triển bền vững 
ĐDSH ở các vùng xuyên biên giới, vùng hạ 
lưu sông Mê Kông. Qua các công trình nghiên 
cứu, ông đã thu thập, tập hợp nhiều dẫn liệu 
về khoa học tự nhiên, môi trường, cảnh quan, 
hệ sinh thái, ĐDSH… Từ những kết quả 
nghiên cứu làm luận cứ khoa học góp phần vào 
việc đề xuất thành lập các khu bảo tồn thiên 
nhiên (KBTTN) xuyên biên giới như: KBTTN 
Mường Nhé (Lai Châu) diện tích 100.000 ha 
với KBTTN Phoudendinh ở nước CHDCND 
Lào; Khu BTTN Pù Mát (Nghệ An) diện tích 
94.800 ha với KBTTN Nam Chun (CHDCND 
Lào) diện tích 161.000 ha; VQG Phong Nha - 
Kẻ Bàng (Quảng Bình) diện tích 123.326 ha với 
KBTTN Hin Nam No (CHDCND Lào) diện 
tích 359.000 ha; VQG Chư Mom Ray (tỉnh Kon 
Tum) diện tích 56.434 ha với KBTTN Vi Ra 
Chay (Campuchia) và KBTTN Dong An Pham 
(CHDCND Lào)… Đây là những vùng được 
Tổ chức WWF đánh giá chứa đựng sự độc đáo 
và giàu có về ĐDSH, là nơi đã phát hiện nhiều 
loài thú, chim mới (sao la, mang lớn, mang 
Trường Sơn, voọc Hà Tĩnh, thỏ vằn, gà lôi lam 
mào trắng…), trong đó có rất nhiều loài thú 
lớn cần được ưu tiên bảo tồn (voi, bò tót, bò 
rừng, trâu rừng, hươu cà toong, hươu vàng, hổ, 
voọc chà vá chân nâu, chà vá chân đen, chà vá 
chân xám) và nhiều loài thực vật có giá trị cao 
trong bảo tồn như pơ mu, trắc, cẩm lai, cà te, 
trầm hương, kiền kiền…

Với sự say mê và tâm huyết 
của một nhà khoa học, ông đã 
tham gia giảng dạy đào tạo ở 
nhiều Trường đại học và Viện 
nghiên cứu trên cả nước như: 
Viện Sinh thái và Tài nguyên 
Sinh vật, Trường Đại học 
Nông lâm TP. Hồ Chí Minh, 
Trường Đại học Khoa học Tự 
nhiên, Viện Nghiên cứu Tài 
nguyên và Môi trường (Đại 
học Quốc gia Hà Nội), Đại 
học Sư phạm Hà Nội, Đại học 
Sư phạm Huế, Đại học Vinh, 
Đại học Nông nghiệp Hà Nội, 
Đại học Thủy lợi... Ngoài ra, 
ông đã và đang trực tiếp đào 
tạo hàng chục tiến sỹ, thạc sỹ 
của nhiều thế hệ các nhà khoa 
học, góp phần đáng kể vào 
việc vun đắp đội ngũ cán bộ 
khoa học có trình độ cao của 
ngành sinh học Việt Nam.

Từ năm 2010 tới nay, 
với cương vị là Phó Chủ tịch 
VACNE, Chủ tịch Hội đồng 
Cây Di sản Việt Nam, ông là 
một trong những người có 
sáng kiến phát động và tổ chức 
phong trào vinh danh Cây Di 
sản Việt Nam. Sự kiện này đã 
nhận được sự hưởng ứng tích 
cực không chỉ của các cấp 
chính quyền ở Trung ương 
và địa phương, mà còn được 
cộng đồng trong cả nước ủng 
hộ, tự nguyện tham gia, được 
dư luận trong và ngoài nước 
quan tâm. Tính đến tháng 
5/2017 đã có hàng nghìn bộ 
hồ sơ cây gửi đến xin xét duyệt 
công nhận. Đến nay, VACNE 
đã chọn lọc và vinh danh được 
gần 2.700 cây của 100 loài 
thực vật ở 52/63 tỉnh, thành 
phố trong cả nước; hiện đang 
được cộng đồng tổ chức bảo 
vệ, chăm sóc đặc biệt. Đây là 
việc làm rất có ý nghĩa nhằm 
bảo tồn, duy trì phát triển 
nguồn gen thực vật quý hiếm, 
góp phần phục vụ chiến lược 
bảo tồn phát triển bền vững 

ĐDSH của Việt Nam, đồng 
thời khởi dậy tình yêu thiên 
nhiên, BVMT của cộng đồng.

Trong suốt chặng đường 
hơn 60 năm hoạt động nghiên 
cứu trong lĩnh vực tài nguyên 
và môi trường, ông đã công bố 
nhiều công trình khoa học có 
giá trị. Trong đó có 154 công 
trình nghiên cứu đã được công 
bố trên các tạp chí khoa học 
uy tín trong và ngoài nước; 
14 cuốn sách chuyên khảo về 
động vật, sinh thái, bảo tồn 
ĐDSH, BVMT... Với những 
thành tựu đạt được trong sự 
nghiệp nghiên cứu khoa học, 
ông được công nhận là một 
trong những nhà khoa học 
hàng đầu của Việt Nam và được 
trao tặng gần 20 Huân chương, 
Huy chương các loại. Trong đó 
có 2 Giải thưởng Hồ Chí Minh 
- giải thưởng cao quý nhất của 
Việt Nam về khoa học công 
nghệ như: Tập ATLAS quốc 
gia (năm 2005); Động vật chí, 
Thực vật chí, Sách đỏ Việt Nam 
(năm 2010) và được nhận Giải 
thưởng Môi trường Việt Nam 
(năm 2009); Bằng khen của Bộ 
trưởng TN&MT về thành tích 
xuất sắc trong hoạt động bảo 
tồn ĐDSH (năm 2015); Bằng 
Công nhận là tri thức tiêu biểu 
của Việt Nam do Liên hiệp Hội 
Khoa học Kỹ thuật Việt Nam 
(năm 2015)... 

Đến nay, dù đã hơn 80 
tuổi, nhưng ông vẫn say mê, 
tâm huyết với việc bảo vệ rừng, 
bảo tồn ĐDSH và mong muốn 
đóng góp cho khoa học, sự 
phát triển bền vững của đất 
nước, đồng thời kỳ vọng truyền 
thông điệp đến với cộng đồng 
về bảo vệ rừng, bảo tồn ĐDSH, 
BVMT. Ông được ví như cây 
đại thụ của ngành tài nguyên 
và môi trường Việt Nam và là 
một tấm gương sáng cho các 
thế hệ trẻ noi theon 

 NGUYỄN HẰNG
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Ý kiến của Bộ TN&MT về thông tin Formosa Hà Tĩnh  
lấn biển để chôn xỉ thải và phương án nhận chìm  
chất thải tại biển Vĩnh Tân
Trong thời gian gần đây, trên một số 
phương tiện thông tin đại chúng có 
đăng tải thông tin Công ty TNHH Gang 
thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh 
(FHS) lấn gần 300 ha biển để chôn hàng 
chục triệu m³ xỉ thải và việc nhận chìm 
1 triệu m³ vật chất ra khu vực biển Vĩnh 
Tân của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 
(Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân). Để 
rộng đường dư luận, giải đáp những 
thông tin mà báo chí và người dân quan 
tâm, Bộ TN&MT đã có ý kiến về vấn đề 
này. 

CÔNG TY FORMOSA HÀ TĨNH: 
CHƯA CÓ HOẠT ĐỘNG ĐỔ  
CHẤT THẢI RA BÃI XỈ

Tình hình phát sinh và quản lý chất thải 
rắn (CTR) của FHS

Trên cơ sở kết quả giám sát quá trình khắc 
phục hậu quả vi phạm của FHS do Bộ TN&MT 
chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh, các 
Bộ, ngành, cơ quan khoa học, các chuyên gia 
môi trường thực hiện trong thời gian qua cho 
thấy, hiện tại, FHS vẫn đang lưu giữ an toàn các 
loại CTR phát sinh trong khu vực lưu giữ của 

Nhà máy, chưa lưu giữ trong 
bãi chứa xỉ lấn biển.

Trước thời điểm Lò cao 
số 1 vận hành thử nghiệm 
(29/5/2017), FHS đã thực hiện 
thu gom, phân loại và quản lý 
các loại CTR phát sinh theo 
quy định, chưa có hoạt động 
đổ thải ra bãi xỉ. Rác thải sinh 
hoạt được thu gom và định 
kỳ chuyển giao cho Công ty 
TNHH MTV Chế biến rác 
thải sinh hoạt Hoành Sơn (Hà 
Tĩnh) vận chuyển, xử lý. Đối 
với tro bay, xỉ và thạch cao của 
Nhà máy điện, FHS thực hiện 
quản lý theo Quyết định số 452/
QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ (xuất khẩu 6.802,3 tấn 
thạch cao sang Philipin); bùn 
thải sinh hoạt, công nghiệp, 
sinh hóa và chất thải nguy hại 
(CTNH) được chuyển giao 
cho đơn vị có chức năng xử lý 
là Công ty TNHH MTV Chế 
biến chất thải công nghiệp Hà 
Tĩnh. Đồng thời, FHS cũng ký 

hợp đồng nguyên tắc với Công 
ty CP Xử lý tái chế chất thải 
công nghiệp Hòa Bình, Tập 
đoàn Xi măng Thành Công là 
những đơn vị có Giấy phép để 
xử lý tro, xỉ, thạch cao, CTR, 
CTNH khi lượng chất thải phát 
sinh lớn và tiếp tục nghiên cứu 
để có phương án tái chế, tái sử 
dụng chất thải theo quy định.

Ngoài các loại CTR trên, 
FHS còn phát sinh một số loại 
CTR như xỉ hạt lò cao, xỉ thép, 
vật liệu chịu lửa, bùn, bụi (thu 
hồi từ các hệ thống rửa khí Lò 
cao và khí lò chuyển). Trong đó, 
xỉ hạt Lò cao phát sinh khoảng 
90.200 tấn/tháng, được FHS 
phân định là CTR công nghiệp 
thông thường và đang lưu giữ 
an toàn tại kho chứa có nền bê 
tông, xung quanh có hệ thống 
thu gom nước mưa chảy tràn, 
được che phủ bạt. Tại các nhà 
máy sản xuất thép trên thế giới 
và các nhà máy luyện thép liên 
hợp ở Việt Nam, xỉ hạt Lò cao 
vẫn đang được sử dụng để làm 
nguyên liệu sản xuất xi măng.

Đến nay, FHS đã hoàn 
thiện các thủ tục để xuất khẩu 
sản phẩm xỉ hạt ra nước ngoài 
theo Thông tư số 103/2015/TT-
BTC của Bộ Tài chính. Đối với 
các chất thải là bùn, bụi thu hồi 
từ các hệ thống rửa khí Lò cao 
và khí lò chuyển, Bộ TN&MT 
đã yêu cầu FHS phân định để 
quản lý theo quy định; khi có 
kết quả chất thải này là CTR 
công nghiệp thông thường, 
FHS sẽ tái sử dụng làm nguyên 
liệu sản xuất; trong trường hợp 
là CTNH sẽ được chuyển giao 
cho đơn vị có chức năng xử lý 
theo quy định.

Ngoài ra, FHS cũng phân 
 V Bãi thải xỉ của FHS được xây bờ đê kiên cố bằng đá khối cao 7 m, phía trong đê 

được phủ 2 lớp vải lọc theo đúng Báo cáo ĐTM
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định, vật liệu chịu lửa (phát sinh khoảng 13.349 
tấn/năm) là chất thải thông thường và thực hiện 
tái chế, thu hồi kim loại; xỉ thép là chất thải công 
nghiệp thông thường và được xử lý tại Trạm xử 
lý xỉ thép để thu hồi kim loại làm nguyên liệu 
cho lò chuyển. Khi Lò cao số 1 đạt 100% công 
suất sẽ phát sinh khoảng 423.150 tấn xỉ thép/
năm, phần không thể sử dụng khoảng 34.100 
tấn/năm, dự kiến sẽ lưu giữ an toàn tại bãi thải 
xỉ. Thời gian tới, khi Bộ Xây dựng ban hành quy 
chuẩn sử dụng xỉ thép, xỉ Lò cao làm vật liệu 
xây dựng, toàn bộ khối lượng xỉ thải của FHS 
sẽ được sử dụng để sản xuất vật liệu xây dựng 
theo quy định, khối lượng phải lưu giữ tại bãi xỉ 
thải sẽ còn rất ít. Ngoài ra, FHS cũng đang phối 
hợp với các đơn vị tư vấn để nghiên cứu phương 
án phối trộn phần xỉ thép trên cùng tro bay của 
Nhà máy nhiệt điện và một số loại phụ gia khác 
để làm vật liệu xây dựng. 

Xây dựng bãi xỉ thải theo tiêu chuẩn  
bãi lưu giữ CTR thông thường

Theo nội dung Báo cáo đánh giá tác động 
môi trường (ĐTM) được Bộ TN&MT phê duyệt 
năm 2008 và quy hoạch sử dụng đất lấn biển được 
tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt, Dự án của FHS được 
quy hoạch bãi xỉ lấn biển có diện tích là 281,6 
ha. Trên thực tế, các nhà máy sản xuất thép liên 
hợp trên thế giới đều có bãi chứa xỉ lấn biển như 
Nhà máy thép liên hợp Gwangyang, Nhà máy 
thép liên hợp Pohang tại Hàn Quốc... Tuy nhiên, 
trong quá trình triển khai Dự án, FHS đã nghiên 
cứu và đề xuất phương án tái sử dụng phần lớn 
CTR công nghiệp thông thường phát sinh để 

phục vụ quá trình sản xuất. 
Hiện tại, bãi xỉ đã được điều 
chỉnh xây dựng trên diện tích 
chỉ còn 143 ha, FHS đang hoàn 
thiện các thủ tục để chuyển đổi 
phần diện tích còn lại của bãi xỉ 
thành khu vực lưu giữ nguyên 
liệu sản xuất cho giai đoạn 
2 của Dự án. Mặt khác, FHS 
cũng đang tiến hành xây dựng 
bãi xỉ để đáp ứng tiêu chuẩn 
bãi lưu giữ CTR thông thường 
theo TCXDVN 261:2001; xung 
quanh bãi được xây bờ đê kiên 
cố bằng đá khối cao khoảng 7 
m, phía trong đê được phủ 2 
lớp vải lọc theo đúng Báo cáo 
ĐTM đã được phê duyệt; lòng 
bãi xỉ đã được khảo sát địa chất 
(khoan 19 lỗ vào các năm 2010, 
2011) và xác định có lớp sét tự 
nhiên với độ dày trung bình 
khoảng 10 m.

Bộ TN&MT đã yêu cầu 
FHS khẩn trương nghiên cứu, 
đề xuất phương án xây dựng, 
hoàn chỉnh bãi lưu giữ xỉ thải 
là CTR công nghiệp thông 
thường, đảm bảo tiêu chuẩn 
chống thấm đối với đáy bãi; 
chống thẩm thấu mặt ngang 
để có thể chống chịu được các 
biến động của tự nhiên như 
động đất và sóng thần. 

KHÔNG NHẬN CHÌM  
1 TRIỆU M³ VẬT CHẤT 
RA KHU VỰC BIỂN  
VĨNH TÂN 

Ngày 16/8/2017, Bộ 
TN&MT đã chính thức phát 
đi thông tin báo chí về việc 
nhận chìm gần 1 triệu m³ vật 
chất tại khu vực biển xã Vĩnh 
Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh 
Bình Thuận của Nhà máy 
nhiệt điện Vĩnh Tân 1. Theo 
đó, ngày 14/8/2017, Phó Thủ 
tướng Chính phủ Trịnh Đình 
Dũng đã chủ trì cuộc họp giữa 
các bên liên quan về phương 
án nhận chìm vật, chất nạo vét 
từ vũng quay tàu, khu nước 
trước bến chuyên dùng phục 
vụ Nhà máy nhiệt điện Vĩnh 
Tân 1 tại vùng biển xã Vĩnh 
Tân. Trên cơ sở ý kiến thống 
nhất tại cuộc họp, Phó Thủ 
tướng Trịnh Đình Dũng đã 
đồng ý phương án không nhận 
chìm mà sử dụng vật, chất nạo 
vét của Công ty TNHH điện 
lực Vĩnh Tân 1 để san lấp mặt 
bằng khu vực lấn biển theo quy 
hoạch của Cảng tổng hợp Vĩnh 
Tân. Phương án này sẽ đảm 
bảo tiến độ cho dự án phát 
điện, đáp ứng yêu cầu về an 
ninh năng lượng cho các tỉnh 
phía Nam và BVMT. Phương 
án đã được Bộ TN&MT và 
UBND tỉnh Bình Thuận báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ vào 
ngày 31/7/2017. 

Cảng tổng hợp Vĩnh Tân 
thuộc huyện Tuy Phong (Bình 
Thuận) là một trong những 
công trình cảng biển trọng 
điểm quốc gia, có tổng mức 
đầu tư hơn 2.292 tỷ đồng, thời 
hạn hoạt động là 70 năm. Dự 
án Cảng tổng hợp Vĩnh Tân 
có tổng diện tích hơn 141 ha, 
trong đó, khoảng 51 ha diện 
tích mặt nước biển cần san lấp 
để xây dựng kho bãi, hạ tầng 
giao thông nội bộ cảng, dịch vụ 
cảng và khoảng 90 ha diện tích 

 V Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 
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mặt nước được sử dụng để làm diện tích 
khu mặt nước của Cảng. Hiện Dự án đã 
được phê duyệt báo cáo ĐTM, đồng thời 
đã xây kè kiên cố. Vị trí này có thể tiếp 
nhận khoảng 1,1 triệu m³ vật, chất từ hoạt 
động nạo vét. 

Để thực hiện phương án trên, Phó 
Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ 
Công Thương chủ trì, phối hợp các bên 
liên quan chỉ đạo chủ đầu tư Nhà máy 
nhiệt điện Vĩnh Tân 1, Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam (EVN), chủ đầu tư của 
Vĩnh Tân 4 và 4 mở rộng, Công ty Đại 
Dương (chủ đầu tư Cảng tổng hợp Vĩnh 
Tân) thống nhất phương án để tạo điều 
kiện cho Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 
nạo vét sớm nhất có thể. Bộ TN&MT chủ 
trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ 
NN&PTNT, Viện Hàn lâm Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam, UBND tỉnh Bình 
Thuận, các Bộ, ngành, địa phương có liên 
quan tiếp tục nghiên cứu quy hoạch các 
vị trí nhận chìm vật, chất ở biển và các 
khu vực cần sử dụng vật, chất nạo vét để 
san nền, lấn biển, chống xói lở bờ biển, 
đáp ứng yêu cầu về BVMT và phát triển 
kinh tế - xã hội… Đồng thời, Bộ TN&MT 
hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện điều 
chỉnh nội dung Báo cáo ĐTM của các dự 
án có liên quan theo quy định pháp luật 
và phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Bình 
Thuận, Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương 
tổ chức thực hiện ĐTM, kiểm tra, giám 
sát quá trình thực hiện của chủ đầu tư. 
Hiện nay, Bộ TN&MT đã chỉ đạo Tổng 
cục Môi trường khẩn trương xây dựng 
văn bản hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện 
việc điều chỉnh nội dung Báo cáo ĐTM 
của các dự án có liên quan theo quy định 
pháp luật.

Trong thời gian tới, khi Quy hoạch 
khai thác sử dụng biển Việt Nam được 
Quốc hội phê duyệt, cùng với việc áp 
dụng Luật Tài nguyên, môi trường biển 
và hải đảo Việt Nam năm 2015, Luật 
BVMT 2014, mọi hoạt động tương tự của 
Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, cũng như 
các doanh nghiệp khác trong cả nước sẽ 
được thực hiện theo tinh thần ưu tiên tái 
sử dụng như một loại tài nguyên cho lấn 
biển, chống xói lở, nhận chìm thực hiện 
theo quy hoạch, chương trình, dự án và 
phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho môi 
trường. PHƯƠNG LINH

Đánh giá tình hình triển khai 
xử lý triệt để các cơ sở gây  
ô nhiễm môi trường  
nghiêm trọng
HOÀNG VĂN THỨC- Phó Tổng cục trưởng 
DƯƠNG THỊ THANH XUYẾN - TRƯƠNG THỊ MINH HÀ
Tổng cục Môi trường

1. CÁC HOẠT ĐỘNG 
TRIỂN KHAI QUYẾT 
ĐỊNH SỐ 1788/QĐ-TTg

Ngày 1/10/2013, Thủ tướng 
Chính phủ đã ký Quyết định 
số 1788/QĐ-TTg phê duyệt Kế 
hoạch xử lý triệt để cơ sở gây 
ô nhiễm môi trường nghiêm 
trọng (ÔNMTNT) đến năm 
2020 (Kế hoạch). Mục tiêu 
chung của Kế hoạch là “Rà soát, 
phát hiện và tập trung xử lý triệt 
để, dứt điểm 43 cơ sở chưa hoàn 
thành xử lý theo Quyết định số 
64/2003/QĐ-TTg, 435 cơ sở 
gây ÔNMTNT trên phạm vi cả 
nước và các cơ sở mới phát sinh; 
hoàn thiện đồng bộ các cơ chế, 
chính sách, quy định của pháp 
luật về xử lý triệt để các cơ sở 
gây ÔNMTNT và phấn đấu đến 
năm 2020 không để phát sinh cơ 
sở gây ÔNMTNT nghiêm trọng. 
Thực hiện chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ, Bộ TN&MT 
đã chủ động, tích cực triển khai 
các hoạt động nhằm đẩy nhanh 
tiến độ xử lý triệt để các cơ sở 
gây ÔNMTNT. Cụ thể:

Kiện toàn tổ chức, quy chế 
hoạt động và hướng dẫn các 
Bộ, ngành, địa phương triển 
khai thực hiện Kế hoạch 

Ban Chỉ đạo liên ngành xử lý 
triệt để các cơ sở gây ÔNMTNT 
đã được kiện toàn theo Quyết 
định số 1788/QĐ-TTg; trong đó 
bổ sung thành viên là đại diện 

Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài 
Truyền hình Việt Nam. Ngay 
sau khi kiện toàn về mặt tổ chức, 
Ban Chỉ đạo cũng đã xây dựng, 
hoàn thiện Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Ban Chỉ đạo và 
Văn phòng giúp việc Ban chỉ 
đạo liên ngành, trên cơ sở phân 
công cụ thể, làm rõ trách nhiệm 
của từng thành viên là đại diện 
tại các Bộ, ngành. Bên cạnh đó, 
một số tỉnh, thành phố cũng 
đã thành lập Ban Chỉ đạo xử 
lý các cơ sở gây ÔNMTNT của 
địa phương như: Cao Bằng, Cà 
Mau... 

Từ năm 2015 đến nay, Bộ 
TN&MT ban hành nhiều văn 
bản hướng dẫn, đôn đốc, đề nghị 
các Bộ, ngành và địa phương 
báo cáo tình hình triển khai Kế 
hoạch, kết quả đạt được, các khó 
khăn và vướng mắc; hướng dẫn 
quy trình chứng nhận cơ sở gây 
ÔNMTNT đã hoàn thành xử 
lý triệt để để kịp thời giải quyết 
vướng mắc của địa phương. 
Trên cơ sở đó, nhiều địa phương 
đã chủ động, tích cực xây dựng 
Kế hoạch triển khai Quyết định 
của Thủ tướng Chính phủ (Cao 
Bằng), lồng ghép nội dung triển 
khai Quyết định số 1788/QĐ-
TTg trong các chương trình, kế 
hoạch về BVMT theo từng giai 
đoạn (An Giang); ban hành các 
văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn 
đốc triển khai xử lý ô nhiễm 
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triệt để theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg (Hà 
Nội, Bình Định, Thừa Thiên - Huế, Bạc Liêu, 
Cà Mau, Gia Lai, Nam Định, Quảng Trị, Hưng 
Yên, Bắc Giang, Nghệ An, Trà Vinh, Lạng Sơn, 
Tây Ninh, An Giang, Cao Bằng, Đà Nẵng, Thái 
Nguyên, Thanh Hóa,...). 

Hoàn thiện các cơ chế, chính sách xử lý 
triệt để các cơ sở gây ÔNMTNT

Trong thời gian qua, nhiều cơ chế chính sách 
quy định về xử lý triệt để cơ sở gây ÔNMTNT 
đã được thể chế hóa trong Luật BVMT (Điều 
104), Nghị định hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật BVMT (Mục 3, Chương VI, Nghị 
định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015). 
Ngoài ra, Bộ TN&MT cũng đã tham mưu bổ 
sung các quy định về chế tài xử lý đối với cơ sở 
gây ÔNMTNT trong Nghị định số 155/2016/
NĐ-CP ngày 18/11/2016 quy định về xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT. Theo 
đó, ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính 
như các cơ sở khác, cơ sở gây ÔNMTNT còn bị 
xử phạt đối với hành vi thực hiện không đúng 
nội dung, yêu cầu, tiến độ xử lý ô nhiễm môi 
trường; hành vi không thực hiện biện pháp xử 
lý triệt để ô nhiễm môi trường; hành vi không 
thực hiện biện pháp giảm thiểu ô nhiễm trong 
thời gian xử lý triệt để ô nhiễm môi trường với 
mức phạt lên đến 500 triệu đồng/hành vi, quy 
định tại Khoản 7, Điều 19 về Hành vi vi phạm 
các quy định về BVMT thuộc danh mục các cơ 
sở gây ÔNMTNT.

Bộ TN&MT đang nghiên cứu, hoàn 
thiện các quy định về chứng nhận cơ sở gây 

ÔNMTNT đã hoàn thành 
xử lý triệt để (thay thế Quyết 
định số 10/2006/QĐ-BTNMT 
ngày 21/8/2006 của Bộ trưởng 
Bộ TN&MT); tiêu chí xác 
định cơ sở gây ô nhiễm môi 
trường, gây ÔNMTNT (thay 
thế Thông tư số 04/2012/
TT-BTNMT ngày 5/8/2012 
của Bộ TN&MT) và hướng 
dẫn các nội dung có liên 
quan được quy định tại Nghị 
định số 19/2015/NĐ-CP. Tuy 
nhiên, theo quy định của Luật 
ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật, Thông tư không 
được quy định thủ tục hành 
chính, do đó các quy định nêu 
trên đang đề xuất lồng ghép 
trong Nghị định sửa đổi, bổ 
sung Nghị định hướng dẫn thi 
hành Luật BVMT.

Bộ TN&MT phối hợp với 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ 
Tài chính, các Bộ, ngành, địa 
phương xây dựng, tổng hợp 
trình Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Chương trình mục 
tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây 
ÔNMTNT thuộc đối tượng 
công ích giai đoạn 2016 - 
2020. Trong đó đã lựa chọn 30 
bãi rác gây ÔNMTNT ưu tiên 

bố trí kinh phí từ nguồn đầu 
tư phát triển để thực hiện xử 
lý triệt để ô nhiễm môi trường 
trong giai đoạn 2016 - 2020; 
dự kiến sẽ giải quyết được gần 
50% tổng số bãi rác đang gây 
ÔNMTNT phải xử lý triệt để 
theo Quyết định số 1788/QĐ-
TTg. Bên cạnh đó, một số tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung 
ương đã ban hành chính sách 
hỗ trợ cho các cơ sở triển khai 
xử lý ô nhiễm triệt để như: 
chính sách ưu đãi đối với các 
doanh nghiệp phải di dời 
(Nam Định, Cà Mau); cho vay 
với lãi suất ưu đãi cho các tổ 
chức, cá nhân thực hiện khắc 
phục ô nhiễm môi trường từ 
Quỹ BVMT của tỉnh (Bình 
Thuận, Đồng Nai)...

Đẩy mạnh hoạt động 
thanh tra, kiểm tra về xử lý 
ÔNMTNT

Công tác thanh tra, kiểm 
tra tình hình xử lý triệt để 
các cơ sở gây ÔNMTNT luôn 
được quan tâm đẩy mạnh. Từ 
năm 2015-2016, Bộ TN&MT 
đã thành lập Đoàn kiểm 
tra giám sát có sự tham gia 
của các Bộ: Công an, Công 
Thương, Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Y tế, Xây 
dựng, Giao thông vận tải, Tài 
chính để tiến hành kiểm tra, 
thanh tra tại 104 cơ sở gây 
ÔNMTNT với số tiền xử phạt 
là 12.537.928.420 đồng, chủ 
yếu tập trung đối với các cơ 
sở có hành vi chậm xử lý triệt 
để ô nhiễm môi trường theo 
tiến độ của cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền phê duyệt. 
Trong đó các biện pháp xử 
lý chính đã thực hiện là phạt 
tiền, đình chỉ hoạt động, yêu 
cầu cơ sở khắc phục hậu quả 
vi phạm. Bộ cũng đã kiểm tra 
tiến độ thực hiện 39 dự án xử 
lý ô nhiễm triệt để được hỗ 
trợ từ ngân sách Trung ương.  V Kiểm tra một cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường 

nghiêm trọng tại tỉnh Quảng Bình
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Ngoài ra, một số địa phương cũng đã 
chủ động thành lập các Đoàn thanh 
tra, kiểm tra liên ngành tại các cơ sở 
gây ÔNMTNT (Cao Bằng, Hà Giang, 
Quảng Nam) và đã có biện pháp tháo 
gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy 
nhanh tiến độ xử lý triệt để ô nhiễm 
môi trường trên địa bàn. 

2. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
QUYẾT ĐỊNH SỐ 1788/QĐ-
TTg  

Nhìn chung, trong thời gian qua, 
Bộ TN&MT đã tích cực và chủ động 
triển khai các hoạt động nhằm thực 
hiện có hiệu quả Quyết định số 1788/
QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
Một số kết quả chính đã được đạt là:

- Tính đến tháng 6/2017, đã có 
400/439 cơ sở gây ÔNMTNT theo 
Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg đã 
hoàn thành biện pháp xử lý ô nhiễm 
triệt để, không còn gây ÔNMTNT, 
chiếm tỷ lệ 91,1%; còn lại 39 cơ sở 
chưa hoàn thành các biện pháp xử 
lý ô nhiễm triệt để, chiếm tỷ lệ 8,9%. 
Có 203/366 cơ sở gây ÔNMTNT theo 
Quyết định số 1788/QĐ-TTg có thời 
hạn xử lý đến ngày 31/12/2017 đã hoàn 
thành và cơ bản đã hoàn thành xử lý 
triệt để, không còn gây ÔNMTNT, 
chiếm tỷ lệ 55,5%.

- Tạo hành lang pháp lý tương đối 
hoàn thiện các quy định của pháp luật 
về xử lý triệt để cơ sở gây ÔNMTNT, 
thể hiện trong Luật BVMT năm 2014 
và các văn bản quy định chi tiết thi 
hành.

- Xây dựng được dòng kinh phí từ 
nguồn sự nghiệp môi trường hỗ trợ 
có mục tiêu cho các địa phương theo 
quy định tại Quyết định số 58/2008/
QĐ-TTg và Quyết định số 38/2011/
QĐ-TTg để thực hiện việc xử lý triệt 
để các cơ sở gây ÔNMTNT thuộc 
khu vực công ích như: bãi rác, bệnh 
viện… Theo đó, đã có 160 cơ sở gây 
ÔNMTNT thuộc khu vực công ích 
được xử lý triệt để. 

- Đối với các cơ sở gây ÔNMTNT 
thuộc khu vực công ích, thuộc trách 
nhiệm xử lý của Nhà nước, việc đưa 
vào danh mục nhằm xác định trọng 

điểm ưu tiên đầu tư từ nguồn 
vốn ngân sách, các nguồn vốn 
huy động hợp pháp khác để 
khắc phục ô nhiễm, cải thiện 
môi trường. 

- Nhiều địa phương đã 
quan tâm chỉ đạo, xây dựng kế 
hoạch xử lý triệt để các cơ sở 
gây ÔNMTNT trên địa bàn; tỷ 
lệ các cơ sở hoàn thành biện 
pháp xử lý ô nhiễm triệt để đã 
có nhiều chuyển biến tích cực; 
các cơ sở đã có ý thức trong 
việc triển khai Quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ, nhiều 
cơ sở gây ÔNMTNT đã chủ 
động thực hiện các biện pháp 
giảm thiểu ô nhiễm trong thời 
gian thực hiện xử lý ô nhiễm 
triệt để, qua đó đã góp phần 
giảm thiểu tác động của ô 
nhiễm tới cộng đồng. 

Bên cạnh những kết quả 
đạt được nêu trên, công tác xử 
lý triệt để cơ sở gây ÔNMTNT 
còn một số tồn tại, vướng mắc:

- Quy chế hoạt động của 
Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban 
Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch 
xử lý triệt để các cơ sở gây 
ÔNMTNT chưa được ban 
hành, là một trong những 
nguyên nhân làm ảnh hưởng 
đến hiệu quả hoạt động của 

Ban Chỉ đạo, Văn phòng 
Ban Chỉ đạo. Nguyên nhân 
của việc chậm ban hành là 
do trong thời gian vừa qua 
Bộ TN&MT, các đơn vị trực 
thuộc Bộ đang trong quá trình 
kiện toàn cơ cấu tổ chức.

- Một số hướng dẫn cụ 
thể về tiêu chí xác định cơ sở 
gây ÔNMTNT và hướng dẫn 
việc kiểm tra, đánh giá kết 
quả và xác nhận hoàn thành 
các biện pháp xử lý triệt để ô 
nhiễm môi trường tại các cơ 
sở gây ÔNMTNT chậm được 
ban hành. Nguyên nhân là do 
sự thay đổi quy định của Luật 
Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật năm 2014, dẫn đến 
nhiều cơ chế chính sách về 
xử lý triệt để đã được luật hóa 
nhưng chưa được triển khai 
thực hiện đầy đủ, chưa phát 
huy được kết quả như mong 
muốn. 

- Kinh phí ngân sách nhà 
nước đầu tư để xử lý triệt 
để các cơ sở gây ÔNMTNT 
thuộc khu vực công ích còn 
chưa đáp ứng yêu cầu. Một số 
địa phương chưa tích cực, chủ 
động bố trí kinh phí từ ngân 
sách Trung ương để xử lý triệt 
để, còn tư tưởng trông chờ vào 

 V Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã hoàn thành 
xử lý triệt để ÔNMTNT vào năm 2013
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sự hỗ trợ từ kinh phí của Trung ương. Tiến độ 
xây dựng Chương trình mục tiêu xử lý các cơ 
sở gây ÔNMTNT thuộc khu vực công ích giai 
đoạn 2016-2020 còn chậm, đến nay Chương 
trình chưa được phê duyệt nên chưa có kinh 
phí thực hiện. 

- Một số địa phương còn thiếu quyết liệt 
trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch của 
Thủ tướng Chính phủ đối với các cơ sở trên địa 
bàn, cụ thể: Không đưa các cơ sở công ích (bãi 
rác, bệnh viện) vào kế hoạch thanh tra, kiểm 
tra hàng năm do tâm lý e ngại ảnh hưởng đến 
hoạt động tại địa phương, mặc dù hàng năm 
Bộ TN&MT đều có văn bản chỉ đạo, đôn đốc; 
Chưa quan tâm bố trí kinh phí để duy trì, vận 
hành công trình đã được đầu tư từ kinh phí 
ngân sách nhà nước dẫn đến chất lượng công 
trình bị ảnh hưởng. 

- Quá trình xây dựng, triển khai thực hiện 
dự án xử lý triệt để còn nhiều bất cập, có một 
số dự án không thu gom được nước thải về hệ 
thống xử lý; công suất hệ thống xử lý quá lớn so 
với khối lượng phát sinh thực tế của cơ sở gây 
khó khăn về kinh phí trong quá trình vận hành, 
duy tu, bảo dưỡng; Chưa thực hiện tốt công tác 
quy hoạch, dẫn tới tình trạng các nhà máy, cơ 
sở sản xuất nằm xen kẽ trong các khu dân cư 
kéo theo nhiều khó khăn, vướng mắc khi thực 
hiện công tác di dời.

- Hầu hết, các bãi rác, đặc biệt là các bãi rác 
cấp huyện được đầu tư thiếu đồng bộ, nhiều 
hạng mục không được thực hiện đầy đủ so với 
thiết kế đã được phê duyệt như: hệ thống xử lý 
nước rỉ rác, nhà điều hành khu xử lý, trạm cân, 
máy ép, đầm nén rác… Bên cạnh đó, kinh phí 
cho việc xử lý rác cũng hạn chế nên việc chôn 
lấp, xử lý rác hiện nay đa số không đúng quy 
trình; một số bãi rác đã có dấu hiệu tái ô nhiễm. 

- Chưa có quy định về kiểm soát chặt chẽ đối 
với các cơ sở có nguy cơ gây ÔNMTNT. Theo 
đó, nguy cơ vẫn còn các cơ sở gây ÔNMTNT 
mới phát sinh. Ngoài ra, có nhiều cơ sở thay đổi 
chủ sở hữu, pháp nhân hoặc hoạt động sản xuất 
cầm chừng, không liên tục, không chủ động lập 
thủ tục xin chứng nhận hoàn thành xử lý triệt 
để ÔNMTNT.

3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC 
ĐẨY XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ CƠ SỞ GÂY 
ÔNMTNT

Để sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế 
nêu trên, trong thời gian tới cần tập trung triển 
khai một số giải pháp chính:

Tổ chức triển khai có hiệu 
quả các nhiệm vụ, giải pháp đã 
đề ra trong Quyết định số 1788/
QĐ-TTg đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt. Tăng 
cường hiệu quả hoạt động của 
Ban chỉ đạo, Văn phòng Ban chỉ 
đạo liên ngành xử lý triệt để cơ 
sở gây ÔNMTNT.

Thực hiện tốt công tác đánh 
giá tình hình triển khai hai chỉ 
tiêu cơ bản về xử lý triệt để là: 
chỉ tiêu hoàn hoàn xử lý triệt 
để các cơ sở gây ÔNMTNT; chỉ 
tiêu về giảm tỷ lệ phát sinh mới 
cơ sở gây ÔNMTNT.

Đẩy mạnh hoạt động thanh 
tra, kiểm tra trách nhiệm của 
các địa phương có nhiều cơ 
sở gây ÔNMTNT chậm hoàn 
thành xử lý triệt để; phát sinh 
nhiều cơ sở gây ÔNMTNT; 
tổng hợp báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ.

Tăng cường hoạt động 
thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở 
gây ÔNMTNT; xử lý nghiêm, 
kiên quyết đình chỉ hoạt động 
đối với các cơ sở chậm hoàn 
thành xử lý ô nhiễm triệt để; 
xử lý trách nhiệm thủ trưởng 
cơ quan chủ quản cơ sở công 
ích gây ÔNMTNT chậm hoàn 
thành xử lý ô nhiễm triệt để.

4. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT 
ĐỘNG TRONG THỜI 
GIAN TỚI

Trong 6 tháng cuối năm 
2017, Bộ TN&MT tập trung 
triển khai một số nội dung 
nhằm khắc phục các tồn tại, 
vướng mắc đang đặt ra trong 
quá trình triển khai Quyết 
định số 1788/QĐ-TTg, cụ thể:

Ban hành Quy chế hoạt 
động của Ban Chỉ đạo, Văn 
phòng Ban Chỉ đạo liên ngành 
thực hiện Kế hoạch xử lý triệt 
để cơ sở gây ÔNMTNT. Hoàn 
thiện các quy định về xử lý 
triệt để cơ sở gây ÔNMTNT 
để lồng ghép trong các Nghị 

định hướng dẫn thi hành Luật 
BVMT.

Hoàn thiện và trình Thủ 
tướng Chính phủ xem xét, ban 
hành Chương trình mục tiêu 
hỗ trợ xử lý triệt để cơ sở gây 
ÔNMTNT thuộc đối tượng 
công ích giai đoạn 2016-2020.

Chỉ đạo, đôn đốc các địa 
phương tiếp tục đẩy nhanh tiến 
độ xử lý triệt để, đặc biệt tại 
các cơ sở đã chậm tiến độ kéo 
dài. Trong đó, đề nghị các địa 
phương quan tâm bố trí kinh 
phí cho công tác xử lý triệt để, 
đặc biệt tại các cơ sở thuộc khu 
vực công ích, bố trí kinh phí 
để bảo đảm việc duy trì vận 
hành thường xuyên hệ thống 
đã được đầu tư. Đối với các cơ 
sở công ích đã được hỗ trợ kinh 
phí triển khai xử lý ô nhiễm 
triệt để nhưng chậm triển khai, 
hoàn thành hoặc tiếp tục gây 
ô nhiễm môi trường, đề nghị 
xử lý nghiêm trách nhiệm của 
người đứng đầu.

Tổ chức kiểm tra công tác 
xử lý triệt để tại các địa phương 
nhằm tăng cường trách nhiệm 
của các địa phương trong công 
tác chỉ đạo xử lý triệt để các cơ 
sở gây ÔNMTNT trên địa bàn, 
tăng cường hiệu quả việc quản 
lý, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ 
ngân sách Trung ương để thực 
hiện các dự án xử lý ô nhiễm 
triệt để theo Quyết định số 
58/2008/QĐ-TTg; đẩy nhanh 
tiến độ xử lý triệt để đối với 
các cơ sở gây ÔNMTNT chưa 
hoàn thành các biện pháp xử 
lý ô nhiễm triệt để theo Quyết 
định số 1788/QĐ-TTg.

Tổ chức các cuộc họp 
định kỳ của Ban Chỉ đạo, Văn 
phòng Ban Chỉ đạo liên ngành 
theo hướng tập trung vào từng 
chuyên đề nhằm tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc cho từng đối 
tượng cơ sở gây ÔNMTNT như 
bệnh viện, bãi rác, cơ sở sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ…n



20 Số 8/2017

LUẬT PHÁP - CHÍNH SÁCH

Đẩy nhanh tiến độ xử lý triệt để các cơ sở  
y tế gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
PHAN THỊ LÝ
Cục Quản lý môi trường y tế

Trong thời gian qua, ngành y tế đã có nhiều nỗ lực trong việc đẩy nhanh tiến độ xử lý triệt để các 
cơ sở y tế (CSYT) gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (ÔNMTNT). Đây là một trong những nhiệm 
vụ trọng tâm được ngành y tế và các địa phương đặc biệt quan tâm nhằm góp phần nâng cao chất 
lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó 
khăn và cần phải có biện pháp và lộ trình cụ thể để đảm bảo tiến độ đề ra, góp phần thực hiện có 
hiệu quả Quyết định số 1788/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

TẬP TRUNG NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ 
XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ CHẤT 
THẢI Y TẾ

Ngày 1/10/2013, Thủ tướng Chính phủ 
đã ban hành Quyết định số 1788/QĐ-TTg 
phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở 
gây ÔNMTNT đến năm 2020 (Quyết định số 
1788/QĐ-TTg). Mục tiêu của Kế hoạch là rà 
soát, phát hiện và tập trung xử lý triệt để, dứt 
điểm các cơ sở gây ÔNMTNT trên phạm vi cả 
nước; Hoàn thiện đồng bộ các cơ chế, chính 
sách, quy định của pháp luật về xử lý triệt để 
các cơ sở gây ÔNMTNT; Phấn đấu đến năm 
2020 không còn cơ sở gây ÔNMTNT.

Theo Quyết định số 1788/
QĐ-TTg, ngành y tế có 172 
CSYT nằm trong danh mục 
cơ sở gây ÔNMTNT. Sau 
gần 4 năm triển khai thực 
hiện, tính đến tháng 6/2017 
đã có 57/172 cơ sở (chiếm 
32,5%) được cấp chứng nhận 
hoàn thành xử lý triệt để 
ÔNMTNT theo quy định; 
56/172 cơ sở (chiếm 33,7%) 
đã hoàn thành việc xây dựng 
hệ thống xử lý chất thải và 
đang làm thủ tục ra khỏi 
Danh mục gây ÔNMTNT; 

7/172 cơ sở (chiếm 4%) đã 
được phê duyệt các hạng 
mục đầu tư xây dựng, cải tạo 
hệ thống xử lý chất thải y tế 
(CTYT); 40/172 cơ sở (chiếm 
23%) đang triển khai dự án 
đầu tư xây dựng hệ thống xử 
lý CTYT nhằm khắc phục 
tình trạng ÔNMTNT; 12/172 
cơ sở (chiếm 7%) chưa triển 
khai đầu tư xây dựng các hệ 
thống xử lý CTYT theo quy 
định. Nhìn chung, nhiều địa 
phương đã chủ động và tích 
cực bố trí nguồn kinh phí đầu 
tư cho các CSYT xây dựng hệ 
thống xử lý chất thải và đến 
nay đã hoàn thành việc xử 
lý các cơ sở gây ÔNMTNT, 
đạt 100% yêu cầu theo quy 
định như Phú Thọ (7 đơn 
vị), Thanh Hóa (5 đơn vị), 
Cao Bằng (6 đơn vị)... Bên 
cạnh đó, một số địa phương 
đang tập trung nguồn lực 
cho các CSYT triển khai 
các dự án đầu tư xây dựng 
hệ thống xử lý CTYT nhằm 
đẩy nhanh tiến độ xử lý như 
ĐắkLắk có 18 cơ sở, trong đó 
8 cơ sở đang triển khai dự án 
đầu tư xây dựng hệ thống xử 
lý CTYT, 8 cơ sở đang làm 
thủ tục ra khỏi danh sách 
ÔNMTNT, 2 cơ sở chưa triển 
khai đầu tư xây dựng các hệ 

 V Trạm xử lý nước thải Bệnh viện Nhi
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thống xử lý chất thải theo quy định; 
Nam Định có 16 cơ sở, trong đó 2 cơ 
sở đã được phê duyệt dự án đầu tư xử 
lý chất thải, 13 cơ sở đang triển khai 
dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử 
lý CTYT nhằm khắc phục tình trạng 
ÔNMTNT, còn 1 cơ sở chưa triển 
khai đầu tư xây dựng các hệ thống 
xử lý chất thải theo quy định. Tuy 
nhiên vẫn còn một số địa phương 
chưa có cơ sở nào ra khỏi danh sách 
gây ÔNMTNT như Sơn La có 14 cơ 
sở; Tây Ninh 9 cơ sở; An Giang 9 cơ 
sở, Đắc Nông 7 cơ sở…

Mặc dù các CSYT đã có nhiều nỗ 
lực đẩy nhanh tiến độ xử lý triệt để 
tình trạng ÔNMTNT nhưng kết quả 
vẫn chưa đạt yêu cầu. Nguyên nhân 
chủ yếu là do thiếu nguồn lực đầu tư 
xây dựng, lắp đặt các thiết bị/công 
trình xử lý CTYT nhằm khắc phục 
tình trạng ÔNMTNT tại các CSYT 
trong danh sách. Các CSYT trong 
danh sách cơ sở gây ÔNMTNT đều 
thuộc khu vực công ích, phục vụ trực 
tiếp cho hoạt động khám chữa bệnh, 
kinh phí đầu tư chủ yếu do ngân sách 
nhà nước bảo đảm, trong khi đó chi 
phí đầu tư hệ thống xử lý CTYT, chi 
phí cho việc vận hành và bảo dưỡng 
thường xuyên hệ thống xử lý chất 
thải chưa được tính vào giá viện phí. 
Hiện nay mới chỉ tính đến chi phí 
cho hoạt động xử lý CTYT. Nguyên 
nhân nữa là do một số địa phương 
vẫn chưa chủ động tìm nguồn kinh 
phí hoặc chưa ưu tiên bố trí kinh phí 
của địa phương để đầu tư hệ thống 
xử lý CTYT nhằm xử lý triệt để 
tình trạng ÔNMTNT tại các CSYT 
trên địa bàn. Bên cạnh đó còn nhiều 
CSYT tuy đã được đầu tư công trình 
xư lý CTYT nhưng vẫn chưa được 
xác nhận hoàn thành xử lý triệt để 
tình trạng ÔNMTNT do chưa được 
hướng dẫn đầy đủ về các thủ tục xác 
nhận.

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ XỬ 
LÝ TRIỆT ĐỂ CÁC CSYT GÂY 
ÔNMTNT

Nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý 
triệt để các CSYT gây ÔNMTNT 

đảm bảo theo đúng 
tiến độ đề ra, có thể 
khẳng định vai trò của 
địa phương là rất quan 
trọng, bởi trong số 172 
cơ sở gây ÔNMTNT chỉ 
có 1 bệnh viện tuyến 
Trung ương thuộc Bộ 
Y tế quản lý (Bệnh viện 
Đa khoa Trung ương 
Thái Nguyên đã hoàn 
thành xử lý triệt để năm 
2013), còn lại 171 cơ sở 
thuộc trách nhiệm quản 
lý của các địa phương, 
Bộ TN&MT và Bộ Y tế 
có vai trò phối hợp. Do 
đó cần tập trung vào 
những giải pháp sau:

- Huy động nguồn 
lực tài chính để đầu tư 
xây dựng hệ thống xử 
lý CTYT từ các nguồn: 
Ngân sách Trung ương 
hỗ trợ có mục tiêu cho 
địa phương; Ngân sách 
địa phương; Kinh phí 
từ các nguồn tài trợ, 
viện trợ và các nguồn 
vốn hợp pháp khác. Đặc 
biệt cần thiết huy động 
nguồn lực từ các thành 
phần kinh tế tư nhân 
tham gia vào đầu tư, xử 
lý CTYT để giảm gánh 
nặng ngân sách nhà 
nước. 

- Tiếp tục nghiên 
cứu, xây dựng và hoàn 
thiện các văn bản, chính 
sách liên quan về quản 
lý CTYT, đặc biệt là xây 
dựng cơ chế đặc thù về 
đầu tư, xử lý nước thải y 
tế, tạo hành lang pháp lý 
nhằm thu hút nguồn lực 
tư nhân tham gia, giảm 
gánh nặng ngân sách 
nhà nước. Đồng thời, 
rà soát, xây dựng, sửa 
đổi một số quy chuẩn 
kỹ thuật về CTYT phù 
hợp với điều kiện thực 

tế của Việt Nam; Hoàn 
thiện các cơ chế, chính 
sách nhằm kịp thời 
tháo gỡ các khó khăn, 
vướng mắc trong công 
tác xử lý ô nhiễm triệt 
để, tạo hành lang pháp 
lý đồng bộ cho công tác 
triển khai Quyết định 
số 1788/QĐ-TTg. Đồng 
thời, xây dựng và ban 
hành các văn bản quy 
định về chứng nhận cơ 
sở gây ÔNMTNT đã 
hoàn thành xử lý triệt 
để ô nhiễm môi trường 
như: Thông tư quy 
định về chứng nhận cơ 
sở gây ÔNMTNT đã 
hoàn thành xử lý triệt 
để ô nhiễm môi trường 
(thay thế Quyết định số 
10/2006/QĐ-BTNMT); 
Thông tư quy định về 
Tiêu chí xác định cơ sở 
gây ÔNMTNT (thay thế 
Thông tư số 04/2012/
TT-BTNMT).

- Xây dựng mối 
quan hệ phối hợp chặt 
chẽ, phân định rõ rách 
nhiệm của UBND tỉnh, 
thành phố, Bộ TN&MT, 
Bộ Y tế và các Bộ, ngành 
liên quan về trách nhiệm 
chỉ đạo thực hiện, bố 
trí nguồn lực, kiểm tra 
giám sát việc thực hiện 
các biện pháp khắc phục 
ÔNMTNT trong các 
CSYT của địa phương.

- Ngành TN&MT 
tiếp tục chỉ đạo các Sở 
TN&MT tăng cường 
phổ biến, hướng dẫn các 
CSYT thực hiện các thủ 
tục xác nhận hoàn thành 
xử lý triệt để tình trạng 
ÔNMTNT để trình cấp 
có thẩm quyền đưa ra 
khỏi danh sách cơ sở gây 
ÔNMTNTn
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QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ Ở VIỆT NAM 
VẪN CÒN NHIỀU THÁCH THỨC
NGUYỄN VĂN THÙY - Giám đốc
MẠC THỊ MINH TRÀ, NGUYỄN THỊ HOA
Trung tâm Quan trắc môi trường, Tổng cục Môi trường

Tính đến tháng 12/2016, cả nước đã 
có 795 đô thị, với tỷ lệ đô thị hóa đạt 
35,2%. Tốc độ đô thị hóa nhanh đã dẫn 

tới hạ tầng đô thị bị quá tải, gây tác động xấu 
cho môi trường. Trong những năm qua, công 
tác quản lý môi trường đô thị có những bước 
tiến đáng kể, các chính sách, quy định pháp 
luật về BVMT đô thị được hoàn thiện; việc 
đầu tư, huy động các nguồn lực BVMT đô thị 
được tăng cường; nhiều dự án, chương trình 
cải thiện chất lượng môi trường, khắc phục ô 
nhiễm được triển khai; chất lượng môi trường 
không khí, nước tại một số đô thị có sự cải 
thiện rõ rệt. Tuy nhiên, bên cạnh những kết 
quả đạt được, vẫn còn tồn tại những hạn chế, 
thách thức trong công tác quy hoạch, kiểm 
soát ô nhiễm làm cho tình trạng ô nhiễm môi 
trường tại nhiều đô thị, đặc biệt là các đô thị 
lớn tiếp tục xảy ra. 

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 
GẮN VỚI BVMT

Từ năm 1998, Thủ tướng Chính phủ đã 
phê duyệt định hướng Quy hoạch tổng thể 
phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020 và 
năm 2009, phê duyệt điều chỉnh định hướng 
Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô 
thị đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. 
Quy hoạch được xây dựng trên quan điểm 
phát triển ổn định, bền vững trên cơ sở tổ 
chức không gian phù hợp, sử dụng hợp lý tài 
nguyên thiên nhiên, đất đai, tiết kiệm năng 
lượng, BVMT, cân bằng sinh thái. Dựa vào 
Quy hoạch trên, Thủ tướng Chính phủ đã 
quy định khu vực phát triển đô thị của 5 tỉnh, 
TP có đồ án quy hoạch chung ở cấp quốc gia, 
gồm: Hà Nội, Thừa - Thiên Huế, Đà Nẵng, TP. 
Hồ Chí Minh và Cần Thơ. 

Ở cấp địa phương, một số tỉnh, TP đã xây 
dựng và phê duyệt quy hoạch, chương trình 
phát triển đô thị như Bắc Giang, Hải Phòng, 
Bình Thuận…; hoặc xây dựng lồng ghép trong 
các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT 
- XH) của địa phương. Các quy hoạch phát 
triển này đều được gắn với quản lý đô thị và 

BVMT. Riêng đối với Thủ đô 
Hà Nội, vấn đề quy hoạch 
phát triển đô thị cũng được 
quy định rất rõ trong Luật 
Thủ đô. Một số đô thị khác đã 
triển khai khá hiệu quả quy 
hoạch phát triển, đạt được 
những thành công đáng kể 
trong quy hoạch đô thị gắn 
với BVMT, điển hình là TP. 
Đà Nẵng. Đây là một trong 
số ít những đô thị được đánh 
giá xanh - sạch - đẹp, có quy 
hoạch tốt và là “đô thị đáng 
sống nhất” tại Việt Nam. 

Tuy nhiên, vấn đề quy 
hoạch và triển khai quy 
hoạch ở cấp quốc gia, cũng 
như địa phương vẫn còn 
nhiều khó khăn, thách thức. 
Trong đó, thách thức lớn 
nhất là số lượng đô thị tăng 
nhanh, nhưng chất lượng đô 
thị chưa đáp ứng yêu cầu; 
hệ thống hạ tầng kỹ thuật và 
hạ tầng xã hội không đồng 
bộ, quá tải, kéo theo các vấn 
đề về ùn tắc giao thông, cấp 
thoát nước đô thị xuống cấp, 
gây úng ngập cục bộ, ô nhiễm 
môi trường gia tăng. Đối với 
nhóm đô thị đã có lịch sử 
phát triển lâu đời, việc triển 
khai quy hoạch tổng thể, theo 
phân khu chức năng gặp rất 

nhiều khó khăn do áp lực dân 
số quá lớn, trong khi hạ tầng 
đô thị chưa đáp ứng yêu cầu 
phát triển. Bên cạnh đó, hệ 
thống đô thị đang đối diện 
với những thách thức mới 
nảy sinh do tác động của biến 
đổi khí hậu (BĐKH) và nước 
biển dâng, đặc biệt tại các đô 
thị ven biển.

XÂY DỰNG VÀ HOÀN 
THIỆN CÁC QUY ĐỊNH 
PHÁP LUẬT VỀ BVMT

Công tác quản lý môi 
trường nói chung, môi trường 
đô thị nói riêng đã được quy 
định cụ thể trong hệ thống 
văn bản quy phạm pháp luật 
hiện hành như Luật BVMT 
năm 2014 đã điều chỉnh, bổ 
sung một số quy định về quản 
lý môi trường đối với nước, 
không khí, chất thải rắn. Hệ 
thống các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia liên 
quan đến môi trường đang 
tiếp tục được rà soát, điều 
chỉnh và ban hành mới. Đây 
là những bước tiến lớn trong 
việc xây dựng và ban hành 
các chính sách, văn bản quy 
phạm pháp luật về quản lý 
môi trường nói chung, môi 
trường đô thị nói riêng. Tuy 

 V Đà Nẵng được đánh giá là TP xanh - sạch - đẹp và đáng 
sống nhất Việt Nam
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nhiên, vẫn còn thiếu những văn bản quy định 
đặc thù đối với một số lĩnh vực như quản lý 
chất thải rắn, quản lý môi trường không khí... 
Đặc biệt, từ việc ban hành các văn bản quy 
phạm pháp luật đến việc triển khai thực thi 
các quy định còn có khoảng cách; việc triển 
khai chưa hiệu quả, các đơn vị thi hành thực 
hiện chưa nghiêm túc. 

ĐẦU TƯ, HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC 
TRONG BVMT ĐÔ THỊ

Trong giai đoạn 2012 - 2016, nguồn lực 
đầu tư cho hoạt động quản lý môi trường 
tại các đô thị tiếp tục được tăng cường và 
đa dạng hóa. Ở cấp quốc gia và địa phương, 
nhiều chương trình, dự án liên quan đến 
quản lý môi trường được triển khai, mở rộng. 
Tuy nhiên, nguồn kinh phí đầu tư chủ yếu 
vẫn được trích từ ngân sách nhà nước, trong 
đó, hầu hết các dự án, chương trình tập trung 
xây dựng các bãi chôn lấp chất thải rắn hợp 
vệ sinh, xử lý chất thải bệnh viện, xử lý nước 
thải đô thị.... 

Tỷ lệ các đô thị có công trình xử lý môi 
trường đã tăng lên khoảng 4 - 5% so với giai 
đoạn trước, việc triển khai Đề án tổng thể xử 
lý chất thải y tế giai đoạn 2011 - 2015 cũng góp 
phần kiểm soát và giảm thiểu lượng chất thải 
y tế ra môi trường. Bên cạnh đó, các dự án cho 
vay, tài trợ của các tổ chức phi chính phủ, tổ 
chức quốc tế cùng với sự tham gia của một số 
doanh nghiệp cũng có những đóng góp tích 
cực trong công tác BVMT đô thị. Trong giai 
đoạn này, nguồn vốn ODA dành cho các dự 
án môi trường đạt khoảng 3.769 triệu USD. 
Ngoài ra, nguồn vốn xã hội hóa trong hoạt 
động thu gom, xử lý chất thải rắn, giảm thiểu 
ô nhiễm nước… cũng ngày càng gia tăng.

Tuy nhiên, nguồn kinh phí đầu tư cho 
BVMT đô thị vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực 
tế, sự phân bổ nguồn lực cho công tác BVMT 

chưa cân đối. Việc triển khai 
áp dụng các cơ chế, chính sách 
ưu đãi đầu tư nhằm huy động 
sự tham gia của các doanh 
nghiệp tư nhân trong xử lý 
chất thải còn khó khăn do việc 
tiếp cận nguồn vốn vay hạn 
chế… 

HOẠT ĐỘNG QUAN 
TRẮC MÔI TRƯỜNG 

Khu vực đô thị là một 
trong những khu vực trọng 
điểm được thực hiện chương 
trình quan trắc môi trường 
định kỳ. Hoạt động quan trắc 
môi trường đã được triển 
khai từ nhiều năm nay, qua đó 
cung cấp thông tin cần thiết 
cho công tác BVMT, phục vụ 
giáo dục truyền thông, xây 
dựng các chương trình, dự 
án khắc phục ô nhiễm môi 
trường. Song song với đó, hệ 
thống các trạm quan trắc môi 
trường tự động liên tục cũng 
được tăng cường lắp đặt và 
tập trung chủ yếu ở khu vực 
đô thị.

Qua nhiều năm triển khai, 
kết quả quan trắc môi trường 
đã góp phần xác định và đánh 
giá các nguồn gây ô nhiễm, 
đồng thời, cung cấp số liệu 
quan trọng cho việc xây dựng 
các báo cáo môi trường phục 
vụ công tác quản lý, phổ biến 
thông tin cho cộng đồng. Tuy 
nhiên, một hạn chế lớn đối 
với hệ thống quan trắc môi 
trường đô thị hiện nay là số 
lượng trạm quan trắc môi 
trường tự động liên tục quá ít, 
không đủ để đánh giá và công 
bố chất lượng môi trường, dẫn 
đến việc dự báo xu hướng, 
diễn biến chất lượng môi 
trường còn hạn chế. Bên cạnh 
đó, vấn đề kinh phí đầu tư cho 
hoạt động quan trắc ở các cấp 
còn thấp, làm cho việc theo 
dõi diễn biến chất lượng môi 
trường chưa được đầy đủ và 
toàn diện.

CÔNG BỐ THÔNG 
TIN, NÂNG CAO NHẬN 
THỨC VÀ HUY ĐỘNG 
SỰ THAM GIA CỦA 
CỘNG ĐỒNG

Ở khu vực đô thị, do được 
tiếp cận với các nguồn thông tin 
đa dạng, phần lớn cộng đồng 
dân cư có trình độ dân trí cao, 
nên vấn đề nhận thức đối với 
công tác BVMT cũng tốt hơn 
các khu vực khác. Để đáp ứng 
yêu cầu thực tế, nhiều hình 
thức công bố thông tin, tuyên 
truyền về BVMT đã được triển 
khai. Tuy nhiên, vẫn còn một 
bộ phận không nhỏ trong cộng 
đồng chưa thực sự quan tâm đến 
vấn đề môi trường và có những 
hành vi tiêu cực, gây tác động 
xấu đến môi trường. Chính vì 
vậy, việc nâng cao vai trò và huy 
động sự tham gia của cộng đồng 
trong công tác BVMT đô thị cần 
tiếp tục được tăng cường.

Để giải quyết, khắc phục 
những tồn tại trong công tác 
quản lý môi trường, cần có 
những giải pháp ưu tiên nhằm 
từng bước khắc phục, giải quyết 
các vấn đề môi trường nổi cộm 
như kiểm soát chặt chẽ, giảm 
thiểu các nguồn phát tán bụi 
và khí thải; nạo vét, khơi thông 
dòng chảy của các sông, kênh 
mương nội thành; tăng cường 
xử lý nước thải, chất thải đô thị; 
cải thiện, nâng cấp hệ thống 
thoát nước đô thị và triển khai 
quy hoạch phát triển đô thị đảm 
bảo tính đồng bộ và hiệu quả. 
Song song với đó, cần thực hiện 
các giải pháp tổng thể để khắc 
phục những hạn chế, chủ động 
phòng ngừa, ngăn chặn và giảm 
thiểu ô nhiễm môi trường khu 
vực đô thị, BVMT, hướng tới 
phát triển bền vững. Đó cũng là 
những định hướng đã được đặt 
ra tại Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 
31/8/2016 của Thủ tướng Chính 
phủ về một số nhiệm vụ, giải 
pháp cấp bách về BVMT, trong 
đó có vấn đề BVMT đô thịn

 V Trạm quan trắc không khí tự động tại 
phường Hồng Hà (TP. Hạ Long, Quảng Ninh)
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Tiếp tục tăng cường sự phối hợp trong quản lý  
nhà nước về bảo vệ môi trường đối với cơ sở y tế

NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHỐI HỢP 
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BVMT 
TRONG CÁC CSYT

Xây dựng và ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật 

Ngay sau khi Thông tư số 48/2014/TTLT-
BYT-BTNMT được ban hành, Bộ Y tế đã chủ 
trì, phối hợp với Bộ TN&MT ban hành Thông 
tư liên tịch số Thông tư số 58/2015/TTLT-BYT-
BTNMT ngày 31/12/2015 về quản lý chất thải y 
tế (Thông tư số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT) 
nhằm đáp ứng các yêu cầu về quản lý chất thải 
y tế (CTYT) theo quy định của Luật BVMT 
năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành 
Luật, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, tồn 
tại và nâng cao hiệu quả trong công tác quản 
lý CTYT. Thông tư quy định rõ việc phân loại, 
thu gom, lưu giữ tạm thời, vận chuyển, xử lý 
CTYT, trách nhiệm của người đứng đầu bệnh 
viện, các CSYT và các cơ quan liên quan trong 
quản lý CTYT. 

Hiện Bộ Y tế cũng đang phối hợp với Bộ 
TN&MT sửa đổi QCVN 28:2010/BTNMT - 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y 
tế; QCVN 02:2012/BTNMT - Quy chuẩn về lò 
đốt chất thải rắn y tế; QCVN 55:2013/BTNMT 
- Quy chuẩn về thiết bị hấp CTYT lây nhiễm 
nhằm hoàn thiện các quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về môi trường y tế cho phù hợp với tình 
hình thực tế.

Bộ Y tế cũng đã chỉ đạo UBND tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương và các bệnh viện 
trực thuộc Bộ tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các 
CSYT trên địa bàn thực hiện công tác quản lý 
CTYT theo đúng các quy định của Luật BVMT 
năm 2014, Thông tư liên tịch số 58/2015/
TTLT-BYT-BTNMT. Trên cơ sở đó, ở cấp địa 
phương, các Sở Y tế tăng cường phối hợp với 

Sở TN&MT xây dựng, trình 
UBND tỉnh, thành phố phê 
duyệt và tổ chức thực hiện Kế 
hoạch thu gom, vận chuyển, 
xử lý CTYT nguy hại trên địa 
bàn tỉnh. 

Tăng cường công tác thanh 
tra, kiểm tra liên ngành về 
quản lý CTYT

Hàng năm, Bộ Y tế phối 
hợp với Bộ TN&MT, Bộ Công 
an tổ chức kiểm tra liên ngành 
về công tác quản lý CTYT tại 
các bệnh viện trực thuộc Bộ Y 
tế và các bệnh viện gây ô nhiễm 
môi trường nghiêm trọng nằm 
trong Quyết định số 1788/QĐ-
TTg, qua đó kịp thời phát hiện 
những thiếu sót, hạn chế trong 
quản lý CTYT và đề nghị chấn 
chỉnh, khắc phục ngay những 
tồn tại trong công tác quản lý 
CTYT, BVMT trong các CSYT.

Ở cấp địa phương, Sở Y tế 
đã phối hợp với Sở TN&MT, 

Cảnh sát môi trường tại các 
tỉnh, thành phố và các đơn vị 
chức năng tổ chức đoàn thanh 
tra về việc chấp hành các quy 
định pháp luật về BVMT, lập 
hồ sơ đề án, kế hoạch BVMT, 
thực hiện công tác quan trắc 
định kỳ theo đúng quy định 
trong các CSYT trên địa bàn. 
Kết quả thanh, kiểm tra cho 
thấy về cơ bản các CSYT đã 
có ý thức tuân thủ các quy 
định của pháp luật về BVMT, 
cụ thể như đã lập các thủ tục 
về BVMT; thực hiện đầu tư 
các hạng mục công trình xử 
lý nước thải, khí thải; chất 
thải rắn y tế được phân loại, 
thu gom, xử lý thông qua ký 
hợp đồng xử lý với các đơn vị 
có chức năng; quan trắc môi 
trường định kỳ… Đối với các 
CSYT không thực hiện đúng 
các quy định pháp luật BVMT, 
đoàn thanh tra yêu cầu CSYT 

 V Khóa đào tạo về quản lý chất thải y tế được 
tổ chức tại tỉnh Bắc Cạn

Nhằm tăng cường sự phối hợp trong quản lý nhà nước về BVMT tại các cơ sở y tế (CSYT), ngày 
22/12/2014, Bộ Y tế và Bộ TN&MT đã ban hành Thông tư liên tịch số 48/2014/TTLT-BYT-BTNMT 
hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về BVMT đối với CSYT (Thông tư số 48/2014/
TTLT-BYT-BTNMT). Thông tư số 48/2014/TTLT-BYT-BTNMT được xây dựng dựa trên nguyên tắc 
bảo đảm tính chủ động, kịp thời và hiệu quả trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về 
BVMT đối với CSYT; Thực hiện phối hợp đồng cấp trên nguyên tắc đồng thuận, không chồng 
chéo và bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên. Có thể khẳng định, 
sự phối hợp liên ngành trong công tác BVMT là một trong những yêu cầu cần thiết trong giai 
đoạn hiện nay. 
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phải thực hiện ngay các biện 
pháp sửa chữa hoặc thay thế 
phù hợp để bảo đảm xử lý 
CTYT đạt yêu cầu về môi 
trường. 

Đảm bảo nguồn kinh 
phí sự nghiệp môi trường 
cho hoạt động BVMT đối 
với CSYT

Trong thời gian qua, 
ngành TN&MT và Y tế đã 
có sự phối hợp chặt chẽ từ 
cấp Trung ương đến địa 
phương trong việc xây dựng 
kế hoạch thực hiện nhiệm 
vụ BVMT; hướng dẫn sử 
dụng kinh phí sự nghiệp 
môi trường theo đúng quy 
định của pháp luật, trong 
đó ưu tiên nguồn kinh phí 
sự nghiệp môi trường để 
hỗ trợ, đầu tư hệ thống xử 
lý CTYT tại các cơ sở gây ô 
nhiễm môi trường nghiêm 
trọng nằm trong Quyết 
định số 1788/QĐ-TTg và 
xây dựng các mô hình quản 
lý, xử lý CTYT phù hợp với 
từng loại hình CSYT. Nhìn 
chung, các CSYT đã sử dụng 
kinh phí sự nghiệp môi 
trường hiệu quả, đúng mục 
đích góp phần thực hiện tốt 
công tác quản lý chất thải, 
BVMT tại địa phương. 

Đẩy mạnh công tác 
trao đổi thông tin và đào 
tạo, bồi dưỡng, phổ biến 
pháp luật về BVMT tại các 
CSYT 

Công tác trao đổi thông 
tin giữa ngành Y tế và 
TN&MT được thực hiện 
thường xuyên, đảm bảo sự 
thống nhất trong công tác 
quản lý. Hai bên đã phối 
hợp tổ chức các lớp đào tạo, 
tập huấn về quản lý CTYT, 
quan trắc tác động môi 
trường từ hoạt động khám 
chữa bệnh của bệnh viện… 
cho các đối tượng là cán bộ 
lãnh đạo, cán bộ phụ trách, 

cán bộ vận hành trong các 
CSYT. Bên cạnh đó, hai bên 
đã đẩy mạnh công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật về 
BVMT trong các CSYT nói 
riêng và BVMT nói chung 
trên các phương tiện thông 
tin đại chúng nhằm nâng 
cao nhận thức của cộng 
đồng và năng lực, trách 
nhiệm của cán bộ trong các 
CSYT. Tính đến hết năm 
2016, Bộ Y tế đã đào tạo và 
cấp chứng chỉ cho 310 giảng 
viên quốc gia, 1.511 cán bộ 
quản lý, 1.615 cán bộ chuyên 
trách về CTYT, 1.323 nhân 
viên vận hành hệ thống xử 
lý CTYT và 410 cán bộ quan 
trắc môi trường.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP 
TĂNG CƯỜNG PHỐI 
HỢP QUẢN LÝ NHÀ 
NƯỚC VỀ BVMT TẠI 
CÁC CSYT TRONG 
THỜI GIAN TỚI

Để nâng cao hiệu quả 
trong công tác quản lý nhà 
nước về BVMT tại các 
CSYT, trong thời gian tới 
ngành Y tế và TN&MT sẽ 
tập trung vào một số giải 
pháp trọng tâm:

Xây dựng kế hoạch phối 
hợp trong quản lý nhà nước 
về BVMT tại các CSYT 
hàng năm. 

Tiếp tục phối hợp rà soát 
và hoàn thiện các văn bản về 
quản lý CTYT, BVMT trong 
các CSYT.

Phối hợp chặt chẽ trong 
kiểm tra, thanh tra việc 
thực hiện các quy định của 
pháp luật về quản lý CTYT, 
BVMT trong các CSYT.

Đẩy mạnh phối hợp 
trao đổi thông tin, sơ kết, 
tổng kết đánh giá việc thực 
hiện Thông tư số 48/2014/
TTLT-BYT-BTNMT.
 LÊ MẠNH HÙNG

HÀ NỘI: SẼ ĐÓNG CỬA CÁC 
LÒ ĐỐT RÁC THẢI Y TẾ TẠI 
BỆNH VIỆN

Sở Y tế Hà Nội cho biết, đến năm 2020, TP sẽ 
đóng cửa hoàn toàn các lò đốt chất thải rắn 

y tế, chuyển sang xử lý theo mô hình tập trung.
Hà Nội có 41 bệnh viện công lập, 30 trung 

tâm y tế cấp quận, huyện với 10.750 giường 
bệnh. Khối y tế ngoài công lập có 34 bệnh viện 
tư nhân với 2.931 giường; số giường bệnh của 
nhóm phòng khám đa khoa, chuyên khoa và cơ 
sở dịch vụ y tế khoảng 1.317 giường. Với tổng số 
12.067 giường bệnh, hiện mỗi ngày các cơ sở y tế 
của Hà Nội thải ra khoảng hơn 24.200 tấn chất 
thải rắn, hơn 10.400m3 chất thải lỏng. Phần lớn, 
các bệnh viện, trung tâm y tế xử lý chất thải rắn 
theo mô hình tập trung, tuy nhiên vẫn còn một 
số bệnh viện xử lý chất thải rắn theo mô hình 
tại chỗ.

Theo đại diện Sở Y tế Hà Nội, hiện công tác 
thu gom, vận chuyển chất thải rắn y tế vẫn gặp 
nhiều khó khăn do thiếu phương tiện thu gom, 
vận chuyển chuyên dụng. Sở Y tế Hà Nội đặt 
mục tiêu: Đến năm 2020, 100% chất thải rắn y tế 
trên địa bàn TP sẽ được xử lý đúng quy định để 
BVMT. Sở cũng kiến nghị TP rà soát, xây dựng 
kế hoạch và lập dự toán kinh phí để từng bước 
nâng cấp hệ thống xử lý chất thải cho các cơ sở y 
tế công lập.  DUY BẠCH
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NGHỆ AN: 7 BỆNH VIỆN 
ĐƯỢC XÁC NHẬN HOÀN 
THÀNH CÔNG TRÌNH BVMT

Thời gian qua, UBND tỉnh Nghệ An cùng 
với Sở Y tế và các ngành liên quan đã huy 

động các nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ 
thống xử lý chất thải bệnh viện. Hiện trên địa 
bàn tỉnh có 10/12 bệnh viện tuyến tỉnh, 15/17 
bệnh viện tuyến huyện, 10/10 bệnh viện ngoài 
công lập; 4/4 bệnh viện Bộ, ngành quản lý đã, 
đang xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống 
xử lý nước thải; 22 bệnh viện được đầu tư công 
trình xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tại chỗ; 
một số bệnh viện công lập và ngoài công lập 
khác hợp đồng với đơn vị có chức năng để xử lý 
chất thải rắn y tế nguy hại. 

Đến nay, toàn tỉnh đã có 7 bệnh viện được 
xác nhận hoàn thành công trình BVMT, hoàn 
thành hệ thống xử lý chất thải và được đưa 
ra khỏi danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi 
trường và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 
là Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh, Bệnh 
viện Lao và bệnh Phổi Nghệ An, Bệnh viện 
Tâm thần Nghệ An và bệnh viện đa khoa các 
huyện Thanh Chương, Quỳ Châu, Nam Đàn 
và TP.Vinh.

Tuy nhiên, vẫn còn một số bệnh viện chưa 
được đầu tư hệ thống xử lý nước thải và chất 
thải rắn y tế nguy hại. Một số bệnh viện mặc 
dù đã được đầu tư hệ thống xử lý chất thải 
nhưng nay xuống cấp; vận hành không đúng 
quy trình, gây tác động tiêu cực đến môi trường 
xung quanh. Thời gian tới, Sở Y tế sẽ tiếp tục 
tham mưu cho UBND tỉnh để tập trung xử lý, 
hướng tới mục tiêu, tất cả các cơ sở y tế trên địa 
bàn tỉnh đều thực hiện đúng quy định của pháp 
luật BVMT. SƠN TÙNG

 V Hệ thống vận hành xử lý nước thải tại 
Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Nghệ An

XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ NGUY 
HẠI BẰNG CÔNG NGHỆ MỚI

Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường và 
đảm bảo an toàn cho cộng đồng, tỉnh 

Điện Biên đã xây dựng kế hoạch xử lý chất 
thải y tế nguy hại theo mô hình cụm cơ sở y 
tế và ứng dụng công nghệ xử lý bằng phương 
pháp tiệt trùng ở nhiệt độ cao kết hợp cắt 
nghiền. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên 
là đơn vị được thụ hưởng công nghệ xử lý 
chất thải rắn nguy hại theo phương pháp 
mới do Ngân hàng Thế giới (WB) hỗ trợ. 

Ưu điểm của công nghệ này là không 
khói bụi, đảm bảo vệ sinh, an toàn môi 
trường cộng đồng. Một lần lò hấp có thể xử 
lý được 70 kg chất thải rắn nguy hại. Với 
ưu điểm vượt trội của công nghệ xử lý chất 
thải rắn nguy hại bằng công nghệ tiệt trùng, 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên đã được 
UBND tỉnh và ngành y tế Điện Biên giao 
nhiệm vụ xử lý toàn bộ lượng chất thải y 
tế nguy hại của bệnh viện và các cơ sở y tế 
trên địa bàn. Theo mô hình cụm, rác thải y 
tế nguy hại sẽ được kiểm soát chặt chẽ, đảm 
bảo vệ sinh môi trường an toàn cho cộng 
đồng, nhất là khu vực TP. Điện Biên Phủ và 
các vùng lân cận.

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện 
Biên đã hoàn thành tập huấn quy trình và 
chuyển giao công nghệ vận hành mới; đồng 
thời, trang bị xe chở chuyên dụng để vận 
chuyển chất thải nguy hại từ các cơ sở y tế 
về khu xử lý cụm. AN VI

 V Công nghệ xử lý chất thải rắn y tế 
nguy hại bằng công nghệ tiệt trùng, 
cắt nghiền
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 l Kế hoạch tổng thể triển 
khai cơ chế một cửa quốc 
gia và cơ chế một cửa ASEAN 
giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 17/7/2017, Bộ TN&MT 
ban hành Quyết định số 1717/QĐ 
-BTNMT về Chương trình hành 
động thực hiện Kế hoạch tổng thể 
triển khai cơ chế một cửa (CCMC) 
quốc gia và CCMC ASEAN giai 
đoạn 2016 - 2020 thuộc phạm vi 
Bộ TN&MT. Mục tiêu cụ thể của 
Chương trình là đến năm 2018, triển 
khai và hoàn thành 12 thủ tục hành 
chính (TTHC) mới thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ TN&MT 
liên quan đến hoạt động xuất, nhập 
khẩu và quá cảnh hàng hóa...; Đến 
năm 2020 hoàn thành các TTHC 
thuộc lĩnh vực TN&MT, đảm bảo 
100% các TTHC thực hiện dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 4; Các 
chứng từ điện tử (Giấy phép, giấy 
chứng nhận và giấy tờ điện tử tương 
đương) cấp thông qua CCMC quốc 
gia; đồng thời, thực hiện kết nối với 
các nước trong và ngoài ASEAN…

Chương trình đề ra các giải 
pháp: Xây dựng và hoàn thiện cơ 
sở pháp lý và cơ chế thực hiện; xây 
dựng, nâng cấp, triển khai mở rộng 
hệ thống công nghệ thông tin; Đào 
tạo, tập huấn và tuyên truyền.

Để tổ chức thực hiện, Tổng 
cục Môi trường phối hợp với các 
đơn vị liên quan tiến hành rà soát, 
xây dựng, bổ sung, chỉnh sửa văn 
bản pháp luật nhằm đơn giản hóa 
TTHC, tạo thuận lợi triển khai 
các dịch vụ công trực tuyến liên 
quan đến CCMC quốc gia, CCMC 
ASEAN thuộc lĩnh vực quản lý; 
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên 
quan, triển khai thực hiện cung cấp 
dịch vụ công trực tuyến…

 l Hướng dẫn thực hiện 
hoạt động huấn luyện an 
toàn, vệ sinh lao động

Ngày 3/7/2017, Bộ LĐ - TB&XH 
ban hành Thông tư số 19/2017/TT-

BLĐTBXH về quy định chi tiết và 
hướng dẫn thực hiện hoạt động 
huấn luyện an toàn, vệ sinh lao 
động (VSLĐ). Theo đó, đối tượng áp 
dụng của Thông tư là người sử dụng 
lao động, người lao động theo quy 
định tại Điều 2 Luật An toàn,VSLĐ; 
Người huấn luyện an toàn, VSLĐ; 
Đơn vị sự nghiệp công lập, doanh 
nghiệp và các tổ chức, cá nhân có 
liên quan.

Thông tư quy định, tiêu chuẩn 
người huấn luyện về an toàn, VSLĐ 
phải có 10 năm làm công việc xây 
dựng chính sách, pháp luật, quản lý, 
thanh tra, kiểm tra, nghiên cứu, đào 
tạo về an toàn, VSLĐ hoặc có ít nhất 
10 năm kinh nghiệm làm công việc 
huấn luyện an toàn, VSLĐ tại đơn vị 
sự nghiệp, doanh nghiệp.

Tổ chức tham gia hoạt động 
huấn luyện, bồi dưỡng về chuyên 
môn và nghiệp vụ an toàn, VSLĐ 
phải có Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện 
được cấp Chứng chỉ huấn luyện còn 
hiệu lực, hoặc Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện huấn luyện Hạng C…

Nội dung huấn luyện nghiệp vụ 
về an toàn, VSLĐ gồm: Chính sách, 
pháp luật về an toàn, VSLĐ; phương 
pháp phân tích, đánh giá, kiểm soát 
rủi ro về an toàn, VSLĐ và xây dựng 
kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; xây 
dựng hệ thống quản lý về an toàn, 
VSLĐ… 

 l Quy định mức thu dịch 
vụ môi trường rừng trên địa 
bàn tỉnh Quảng Bình

Thực hiện Nghị định số 
99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 
của Chính phủ về chính sách 
chi trả dịch vụ môi trường rừng 
(DVMTR), ngày 22/6/2017, UBND 
tỉnh Quảng Bình đã có Công văn 
số 1101/UBND-KTN nhằm thống 
nhất mức thu DVMTR trên địa bàn 
tỉnh. 

Theo đó, mức thu từ hình thức 
chi trả trực tiếp, đối với các tổ 
chức, cá nhân kinh doanh du lịch 

sử dụng DVMTR không đầu tư cơ 
sở hạ tầng mà chỉ khai thác giá trị 
tự nhiên, áp dụng mức thu tính 
bằng 7% doanh thu. Đối với các 
cơ sở kinh doanh du lịch sử dụng 
DVMTR có đầu tư cơ sở hạ tầng, 
mức thu được tính cụ thể như sau: 
Đầu tư dưới 10 tỷ đồng, mức thu 
tính bằng 5% doanh thu; đầu tư từ 
10 tỷ đồng đến dưới 30 tỷ đồng, 
mức thu tính bằng 4% doanh thu; 
từ 30 đến dưới 50 tỷ đồng, mức 
thu tính bằng 3% doanh thu; từ 50 
đến dưới 100 tỷ đồng, mức thu tính 
bằng 2% doanh thu; từ 100 tỷ đồng 
trở lên, mức thu tính bằng 1,5% 
doanh thu. Trường hợp đặc thù sẽ 
do UBND tỉnh quyết định mức thu 
cụ thể. 

 l Lào Cai: Quy định 
giá dịch vụ thu gom, vận 
chuyển rác thải sinh hoạt

 UBND tỉnh Lào Cai vừa ban 
hành Quyết định số 3460/QĐ-
UBND quy định về giá dịch vụ thu 
gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Theo đó, các cá nhân, hộ gia 
đình không có hoạt động sản xuất, 
kinh doanh tại các phường nội thị 
thuộc thành phố Lào Cai, thị trấn Sa 
Pa quy định mức thu 10.000 đồng/
người/tháng; tại thị trấn trung tâm 
các huyện thu 8.000 đồng/người/
tháng và các khu vực còn lại thu 
5.000 đồng/người/ tháng.

Đối với cơ quan, đơn vị hành 
chính sự nghiệp, trụ sở làm việc, 
văn phòng giao dịch, văn phòng 
đại diện, chi nhánh của tổ chức sản 
xuất, kinh doanh không có hoạt 
động sản xuất, kinh doanh quy 
định mức thu 5.000 đồng/người/
tháng.

Quyết định có hiệu lực kể từ 
ngày 1/8/2017, thay thế Quyết định 
số 4826/2016/QĐ-UBND ngày 
30/12/2016 của UBND tỉnh Lào 
Cai ban hành tạm thời giá dịch vụ 
thu gom, vận chuyển rác thải sinh 
hoạt trên địa bàn tỉnhn
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LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ ĐỊA PHƯƠNG: 

Triển khai nhiều mô hình sản xuất  
gắn với công tác bảo vệ môi trường
TS. PHẠM THỊ TỐ OANH 
Tổng Giám đốc Trung tâm các chương trình KTXH - Liên minh HTX Việt Nam

Theo thống kê của Liên minh Hợp tác 
xã (HTX) các tỉnh, TP. khu vực miền 
Nam, số lượng các HTX nông nghiệp 

(NN) hiện có khoảng 2.653 HTX, trong đó các 
địa phương có nhiều HTX NN nhất là Cà Mau 
(20 HTX NN); Cần Thơ (76), Bình Phước (67), 
Đồng Tháp (82), Long An (54)… Trong những 
năm qua, các HTX NN miền Nam đã tích cực 
thực hiện công tác BVMT, đóng góp đáng kể 
cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

CÔNG TÁC THỰC HIỆN BVMT  
CỦA LIÊN MINH HTX TẠI MỘT SỐ 
ĐỊA PHƯƠNG 

Để đẩy mạnh công tác BVMT trong các 
HTX NN khu vực miền Nam, Liên minh HTX 
Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình 
tuyên truyền, tập huấn về BVMT tại các địa 
phương. Đồng thời, thực hiện nhiều mô hình 
thí điểm gắn kết giữa sản xuất và BVMT, xây 
dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác 
BVMT của các HTX như thuốc bảo vệ thực vật 
(BVTV) và phân bón, phụ phẩm NN. 

Tuyên truyền, tập huấn BVMT
Nhiều Liên minh HTX tỉnh, TP khu vực 

miền Nam tăng cường công tác quản lý thuốc 
BVTV trong sản xuất NN thông qua các hoạt 

động tuyên truyền. Tiêu biểu 
như Liên minh HTX tỉnh 
Bình Thuận trong 5 năm 
qua đã tổ chức được 53 lớp 
tập huấn tuyên truyền, phổ 
biến các văn bản pháp luật 
về quản lý, sử dụng thuốc 
BVTV an toàn cho các HTX 
trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, 
tổ chức thường xuyên các lớp 
tập huấn về sử dụng an toàn 
thuốc BVTV trên các loại cây 
trồng (lúa, mỳ, thanh long, 
bắp lai, cao su…) cho HTX ở 
các vùng sản xuất trọng điểm, 
đặc biệt là vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số. Qua đó, góp phần 
nâng cao nhận thức của bà 
con nông dân về sử dụng an 
toàn hóa chất, thuốc BVTV 
trong sản xuất NN. Cùng với 
đó, tăng cường tuyên truyền 
về ứng dụng các biện pháp kỹ 
thuật vào sản xuất như “bón 
phân 4 đúng”, “3 giảm, 3 tăng”, 
các chương trình IPM, ICM, 
VietGAP… trong sản xuất 

NN, xử lý các phụ phế phẩm 
NN dùng làm phân bón, vừa 
có tác dụng cung cấp nguồn 
phân bón hữu cơ tại chỗ, vừa 
có tác dụng BVMT và hạn chế 
các mầm bệnh lây lan trong 
quá trình canh tác.

Tiếp theo là Liên minh 
HTX tỉnh Long An, trong 
5 năm qua, tổ chức 52 cuộc 
tập huấn trên lúa về vấn đề ô 
nhiễm môi trường và các giải 
pháp hạn chế ô nhiễm môi 
trường với 517 nông dân tham 
gia; 20 cuộc tập huấn chương 
trình “cùng nông dân BVMT” 
với 418 thành viên HTX tham 
gia. Liên minh HTX tỉnh Tiền 
Giang đã tổ chức 41 cuộc tập 
huấn hướng dẫn nông dân 
phòng trị sâu, bệnh trên các 
loại cây trồng; cấp phát khoảng 
400 cuốn tài liệu các loại, 100 
tờ poster tuyên truyền về quy 
trình phòng trừ nhện long 
nhung trên nhãn. Liên minh 
HTX tỉnh Đồng Tháp tổ chức 
24 lớp tập huấn về an toàn 
sử dụng thuốc BVTV theo 
nguyên tắc 4 đúng và có 372 
thành viên HTX tham gia; vận 
động thành viên HTX tự thu 
gom các bao bì, chai lọ thuốc 
BVTV sau khi sử dụng trên 
cây trồng để đúng nơi quy 
định. Liên minh HTX tỉnh Trà 
Vinh tổ chức 28 lớp tập huấn 
về phòng trừ sâu bệnh hại, 
hướng dẫn kỹ thuật 3 giảm 3 
tăng, 1 phải 5 giảm, sử dụng 
giống mới và các biện pháp 
phòng trừ dịch hại tổng hợp 
trong trồng trọt cho hơn 376 
thành viên HTX. Phối hợp với 
các địa phương tuyên truyền, 
vận động thành viên HTX 

 V Ban Chủ nhiệm Liên minh HTX Bình Phước tham quan mô hình tại HTX  
rau an toàn Xuân Đồng
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mở rộng vùng lúa chất lượng cao, mô hình 
cánh đồng mẫu; 75% diện tích sử dụng nhóm 
giống chất lượng cao và gần 60% sử dụng giống 
xác nhận. Liên minh HTX tỉnh Sóc Trăng đã 
tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn, áp dụng quy 
trình kỹ thuật canh tác tiên tiến, hạn chế ảnh 
hưởng đến môi trường cho các giống lúa, mía 
mới; lồng ghép các chương trình tập huấn về 
sản xuất giống lúa, mía gắn với công tác BVMT 
sống cho người dân.

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC  
KIỂM TRA, GIÁM SÁT

Xác định kiểm tra, giám sát là một tiêu chí 
quan trọng để công tác BVMT được thực hiện 
thường xuyên, liên tục trong các HTX, Liên 
minh HTX các tỉnh, TP khu vực miền Nam đã 
triển khai nhiều hoạt động như: 

Liên minh HTX Bình Thuận tăng cường 
kiểm tra, tiêu hủy hóa chất, thuốc BVTV nhập 
lậu, không rõ nguồn gốc hoặc hết hạn sử dụng 
và xử lý các hành vi lạm dụng hóa chất, thuốc 
BVTV, chất kích thích trong canh tác. Thời 
gian qua, các cơ quan chức năng của tỉnh đã 
thực hiện 42 cuộc thanh tra chuyên ngành, tổ 
chức kiểm tra 1.634 lượt đại lý kinh doanh hóa 
chất, thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh, phát hiện 
và xử lý 112 trường hợp vi phạm. Hàng năm, 
tổ chức kiểm tra định kỳ việc sử dụng an toàn 
thuốc BVTV trên rau xanh của hơn 400 hộ, 
qua đó phát hiện kịp thời các hộ nông dân sử 
dụng thuốc không đúng quy định để có các 
biện pháp hướng dẫn khắc phục. 

Tại TP. Hồ Chí Minh, Liên minh HTX 
TP đã phối hợp với chính quyền địa phương 
tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra các cơ sở 
sản xuất, kinh doanh, sang chai đóng gói thuốc 
BVTV tại các vùng sản xuất và lấy mẫu thuốc 
BVTV để phân tích giám định chất lượng. Bên 
cạnh đó, tổ chức kiểm tra và hướng dẫn sử dụng 
thuốc đối với 1.000 hộ nông dân tại các vùng 
sản xuất rau trên địa bàn; hướng dẫn, vận động 
3.150 hộ nông dân ký cam kết về chấp hành các 
quy định của Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch 
thực vật, các quy định của Nhà nước trong sử 
dụng thuốc BVTV.

Liên minh HTX Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 
cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi 
phạm đối với các cơ sở kinh doanh phân bón, 
thuốc BVTV; tập huấn, hướng dẫn người dân 
về cách sử dụng phân bón, thuốc BVTV; tiếp 
tục áp dụng “mô hình thu gom bao bì chứa 
thuốc BVTV, thuốc hết hạn sử dụng” có hiệu 
quả trên địa bàn tỉnh.

ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ  
THÂN THIỆN VỚI MÔI 
TRƯỜNG

Thưc hiện chỉ đạo của 
Liên minh HTX Việt Nam 
về áp dụng công nghệ sinh 
thái, các HTX NN miền Nam 
đã triển khai áp dụng công 
nghệ mới trong khảo nghiệm, 
sản xuất thử giống lúa mới; 
khuyến khích trong sản xuất 
lúa hàng hóa; duy trì sự đa 
dạng về cây trồng và các sinh 
vật có ích trong cộng đồng 
ruộng, hình thành một hệ 
sinh thái ruộng lúa cân bằng 
ở mức cao; áp dụng các chế 
phẩm sinh học phân hủy rơm 
rạ, sử dụng hợp lý thuốc hóa 
học ít độc hại trong sản xuất. 
Các địa phương đã thực hiện 
như sau:

Bình Thuận tập trung đẩy 
mạnh sản xuất NN theo hướng 
an toàn, bền vững (tiêu chuẩn 
VietGAP) và hiện toàn tỉnh có 
8.863 ha diện tích trồng thanh 
long được cấp chứng nhận đạt 
tiêu chuẩn VietGAP; 50 ha 
diện tích trồng rau được công 
nhận đủ điều kiện sản xuất 
rau an toàn. 

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
đã thực hiện tái cơ cấu trồng 
trọt theo hướng phát triển sản 
xuất quy mô lớn, đẩy mạnh 
các biện pháp thâm canh, thực 
hành sản xuất tốt và ứng dụng 

khoa học công nghệ, nhằm 
nâng cao năng suất, chất 
lượng, giảm giá thành, thích 
ứng với BĐKH. Từng bước áp 
dụng quy trình thực hành NN 
tốt vào sản xuất (VietGAP) 
trên một số cây trồng chủ lực 
theo hướng tiết kiệm nước, 
tăng hiệu quả sử dụng phân 
bón, giảm thuốc BVTV, hóa 
chất, đảm bảo an toàn thực 
phẩm, tăng giá trị gia tăng, 
giảm phát thải và góp phần 
BVMT. 

Cùng với đó, tỉnh Long 
An đã triển khai thực hiện 
được 152 cánh đồng lớn, tổng 
diện tích 55.659 ha (với trên 
20.600 hộ dân tham gia). Việc 
triển khai xây dựng các cánh 
đồng lớn đã góp phần giảm 
chi phí, nâng cao năng suất, 
chất lượng, hiệu quả trong sản 
xuất; đồng thời giúp nông dân 
thay đổi phương thức canh tác 
đảm bảo cân bằng sinh thái 
bền vững.

Tỉnh Sóc Trăng đã tập 
trung nghiên cứu, tuyển chọn 
những giống cây trồng chủ 
yếu là lúa, mía, thích nghi 
tốt, chống chịu sâu bệnh, góp 
phần hạn chế sử dụng phân 
bón, thuốc BVTV vẫn đảm 
bảo năng suất; liên kết với 
Viện, Trường thực hiện các 
đề tài nghiên cứu khoa học 
về tưới tiết kiệm nước, giảm 

 V Bể thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV
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phát thải khí nhà kính, có hội thảo đánh giá 
khuyến cáo áp dụng và nhân rộng cho người 
trồng lúa.

ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM 
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BVMT 
CỦA CÁC HTX ĐỊA PHƯƠNG 

Trong thời gian tới, để đẩy mạnh công tác 
BVMT tại Liên minh HTX các địa phương 
cần thực hiện một số giải pháp như:

Một là, các cơ quan quản lý nhà nước cần 
tiếp tục hoàn thiện các văn bản pháp luật về 
quản lý và BVMT, đặc biệt quan tâm tới đặc 
thù hoạt động của các HTX NN; đẩy mạnh 
các dịch vụ thông tin, tư vấn, hướng dẫn về 
BVMT cho các HTX NN; phát triển và quản 
lý tốt mạng lưới thu thập, xử lý thông tin về 
môi trường trong toàn hệ thống Liên minh 
từ Trung ương đến cơ sở dựa vào sức mạnh 
cộng đồng của HTX NN gắn với đặc trưng 
các vùng, miền.

Hai là, tăng cường năng lực quản lý môi 
trường trong khu vực HTX NN với việc 
đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và chuyển 
giao các giải pháp công nghệ trong xử lý ô 
nhiễm môi trường vào sản xuất NN; sử dụng 
hiệu quả tài nguyên, năng lượng, ứng dụng 
và phát triển công nghệ sạch, sản xuất sạch 
hơn, thân thiện với môi trường gắn với vai 
trò cộng đồng; đẩy mạnh việc ứng dụng công 
nghệ thông tin trong lĩnh vực BVMT của 
HTX NN. Đồng thời, tăng cường đào tạo 
nhân lực về môi trường; mở rộng và nâng 
cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng nhu 
cầu công tác BVMT. 

Ba là, nâng cao hiệu quả các hoạt động 
BVMT theo hướng gắn với HTX NN; tăng 
cường các hoạt động BVMT gắn với vai trò 
cộng đồng của HTX NN, giúp khắc phục khó 
khăn; nâng cao năng lực, mở rộng hoạt động 
phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần 
thúc đẩy HTX phát triển hài hòa, bền vững.

Bốn là, tăng cường nguồn lực tài chính, 
cơ sở vật chất cho hoạt động BVMT thông 
qua nguồn vốn vay ưu đãi để các HTX NN 
đổi mới trang thiết bị, máy móc, công nghệ 
sạch, phục vụ sản xuất kinh doanh, thay thế 
công cụ thủ công, lạc hậu; đào tạo, hướng 
dẫn người lao động, thành viên trong các 
HTX vận hành thiết bị, máy móc công nghệ 
hiện đại; nâng cao mức đầu tư từ ngân sách 
nhà nước hàng năm cho công tác BVMT 
trong khu vực kinh tế hợp tác, HTXn

Nâng cao hiệu quả công tác quản 
lý nhà nước về bảo vệ môi trường 
trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Thực hiện chủ trương “phát triển kinh tế đi đôi với 
BVMT”, trong những năm qua, công tác BVMT trên địa 
bàn tỉnh Quảng Ninh đã có những bước chuyển biến 
mạnh mẽ, các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống 
chính trị ngày càng quan tâm nhiều hơn đến công tác 
BVMT. Các nhiệm vụ, dự án được triển khai đều phải phù 
hợp với quy hoạch ngành, quy hoạch vùng và bảo đảm 
quy hoạch về BVMT.

Với vai trò thực hiện chức 
năng quản lý nhà nước 
về lĩnh vực BVMT trên 

địa bàn tỉnh, trải qua 10 năm 
xây dựng và phát triển, Chi cục 
BVMT tỉnh Quảng Ninh luôn 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Theo đó, Chi cục đã kịp 
thời tham mưu với Sở TN&MT 
triển khai tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật về 
BVMT, trong đó tập trung vào 
Luật BVMT năm 2005, 2014; 
Luật Đa dạng sinh học năm 
2008, với 51 lớp bồi dưỡng, 
tập huấn cho hơn 12.000 lượt 
cán bộ làm công tác quản lý 
TN&MT các cấp, nhằm nâng 
cao ý thức trách nhiệm của cả 
hệ thống chính trị trong công 
tác BVMT vì sức khỏe cộng 
đồng. 

Trong 10 năm qua, Chi 
cục BVMT đã tham mưu cho 
Sở TN&MT báo cáo Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND tỉnh ban hành 
nhiều văn bản chỉ đạo về quản 
lý, BVMT như: Chỉ thị số 30-
CT/TU ngày 7/9/2010 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh 
về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo 
công tác quản lý, BVMT trên 
địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Nghị 
quyết số 33/2010/NQ-HĐND 
ngày 10/12/2010 của HĐND 
tỉnh về những chủ trương, giải 
pháp tăng cường công tác quản 

lý, BVMT tỉnh Quảng Ninh 
trong giai đoạn 2011 - 2015; 
Nghị quyết số 236/2015/NQ-
HĐND ngày 12/12/2015 về 
những chủ trương, giải pháp 
tăng cường công tác quản lý 
BVMT giai đoạn 2016-2020; 
Kế hoạch số 6162/KH-UBND 
ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh 
về thực hiện Chỉ thị số 25/CT-
TTg ngày 31/8/2016 của Thủ 
tướng Chính phủ về một số 
nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về 
BVMT…

Bên cạnh đó, báo cáo 
UBND tỉnh phê duyệt 595 
Báo cáo đánh giá tác động 
môi trường (ĐTM); 192 Đề án 
BVMT chi tiết; xác nhận 365 
bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi 
trường; 140 Phương án cải tạo 
phục hồi môi trường; 67 Kế 
hoạch BVMT; 22 Đề án BVMT 
đơn giản; xác nhận hoàn thành 
đề án 66 hồ sơ; cấp 971 Sổ đăng 
ký chủ nguồn thải chất thải 
nguy hại; tham mưu với Sở 
TN&MT phân khai kính phí sự 
nghiệp môi trường để thực hiện 
các nhiệm vụ, dự án về BVMT 
của tỉnh với số tiền 628,11 tỷ 
đồng; thu phí BVMT đối với 
nước thải công nghiệp số tiền 
49,71 tỷ đồng; thực hiện kiểm 
tra công tác BVMT đối với 656 
đơn vị; tổ chức 69 cuộc kiểm 
tra trả lời kiến nghị cử tri, trả 
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Đội ngũ cán bộ, công 
chức làm công tác quản lý 
môi trường đã được tăng 
cường, đào tạo, bồi dưỡng, 
tập huấn nhưng vẫn còn một 
số hạn chế, đặc biệt là kinh 
nghiệm và kỹ năng trong 
xử lý tình huống. Số lượng 
biên chế chưa đáp ứng được 
yêu cầu nhiệm vụ ngày càng 
nhiều.

Tình hình vi phạm pháp 
luật trong lĩnh vực quản lý 
môi trường vẫn còn diễn biến 
phức tạp, vi phạm hành chính 
trong BVMT vẫn có dấu hiệu 
gia tăng. Ý thức tuân thủ pháp 
luật về BVMT của các doanh 
nghiệp tuy đã được nâng lên 
nhưng vẫn còn hạn chế, nhiều 

trường hợp cố tình vi phạm 
dẫn đến bức xúc trong nhân 
dân...

Với mục tiêu đến năm 
2020 đưa Quảng Ninh thành 
tỉnh dẫn đầu thực hiện thành 
công các chỉ tiêu về BVMT, 
Chi cục BVMT tỉnh Quảng 
Ninh tiếp tục phát huy 
những thành quả đạt được, 
khắc phục những hạn chế, 
nỗ lực, vượt qua khó khăn, 
thách thức để cùng với các 
cấp, các ngành, địa phương 
trong tỉnh thực hiện mục 
tiêu “kinh tế xanh”, “tăng 
trưởng xanh”, gắn việc tăng 
trưởng kinh tế với phát triển 
bền vữngn

 PHẠM HỒNG DƯƠNG

Những thành tích Chi cục BVMT Quảng Ninh đạt được 
trong 10 năm qua

* 9 năm liền được UBND tỉnh công nhận danh hiệu 
“Tập thể lao động xuất sắc”.

* UBND tỉnh tặng 3 cờ Đơn vị xuất sắc trong phong 
trào thi đua: Năm 2009; năm 2010 và năm 2016.

* Chính phủ tặng cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua 
năm 2010.

* Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động 
hạng Ba vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 
2009 - 2013. 

* UBND tỉnh và Bộ TN&MT tặng 12 Bằng khen cho 
tập thể Chi cục; 

* Hơn 20 lượt cán bộ công chức được Chính phủ, UBND 
tỉnh và Bộ TN&MT tặng Bằng khen.

lời các cơ quan báo chí; tham mưu, đề xuất xử 
phạt vi phạm hành chính 271 đơn vị với số tiền 
gần 8 tỷ đồng.

Đồng thời, thực hiện kiểm tra công tác 
BVMT đối với 656 đơn vị; phối hợp Thanh tra 
Sở TN&MT tổ chức 72 cuộc thanh tra đối với 
536 đơn vị; phối hợp với các cơ quan liên quan 
tổ chức 69 cuộc kiểm tra trả lời kiến nghị cử tri, 
trả lời các cơ quan báo chí; tăng cường hỗ trợ, 
hướng dẫn và yêu cầu các cơ sở gây ô nhiễm 
môi trường nghiêm trọng thực hiện đồng bộ 
các giải pháp xử lý ô nhiễm, đến tháng 12/2011, 
hoàn thành 100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh.

Công tác kiểm tra, hướng dẫn và giải quyết 
đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đã góp 
phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý 
nhà nước về BVMT, đồng thời, bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, Chi cục đã 
cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành 
chính so với quy định của Luật chuyên ngành 
từ 50 - 66%. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh về cơ 
chế “một thẩm định, một phê duyệt”, “thẩm 
định và phê duyệt tại chỗ”, “điều phối thẩm 
định, phê duyệt”. Chi cục đã tham mưu Lãnh 
đạo Sở đưa 6 quy trình, thủ tục hành chính 
thực hiện thẩm định và phê duyệt tại chỗ (Cán 
bộ bộ phận chuyên ngành tại Trung tâm Hành 
chính công thực hiện thẩm định, tự phê duyệt 
hoặc trình phê duyệt, giảm thời gian xử lý còn 
3 ngày làm việc, rút ngắn thời gian giải quyết 
thủ tục hành chính so với quy định là 85%. Việc 
đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực TN&MT tạo thuận lợi cho người dân, 
doanh nghiệp và các nhà đầu tư đến với Quảng 
Ninh.

Bên cạnh những kết quả nêu trên, Chi cục 
BVMT tỉnh Quảng Ninh cũng gặp không ít khó 
khăn, thách thức, cụ thể: Môi trường là lĩnh 
vực rất nhạy cảm, có ảnh hưởng trực tiếp đến 
quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người 
dân và doanh nghiệp, do đó, áp lực giải quyết 
công việc ngày càng cao. Để đáp ứng nhu cầu 
thực tiễn, mỗi công chức và người lao động của 
Chi cục phải không ngừng học tập, rèn luyện 
trong quá trình thực thi công vụ với tinh thần 
trách nhiệm cao.

Hệ thống văn bản pháp luật về môi trường 
mặc dù đã được ban hành tương đối đầy đủ 
nhưng vẫn còn nhiều bất cập, chồng chéo. 
Nhiều vấn đề còn mới, pháp luật chưa kịp điều 
chỉnh, chưa sát với thực tế cuộc sống. 

 V Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Huy Hậu  
tặng Bằng khen cho Tập thể Chi cục BVMT Quảng Ninh



32 Số 8/2017

TRAO ĐỔI - DIỄN ĐÀN

Thực trạng chính sách, pháp luật về  
sự tham gia của cộng đồng dân cư trong 
bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay
TS. BÙI ĐỨC HIỂN
Viện Nhà nước và Pháp luật

Cộng đồng dân cư (CĐDC) có vai 
trò quan trọng trong phòng ngừa ô 
nhiễm, suy thoái môi trường; tham 

vấn, phản biện, giám sát, phát hiện các hành vi 
làm ô nhiễm môi trường (ÔNMT); giải quyết 
tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về môi 
trường… Vấn đề này đã được khẳng định qua 
nhiều văn bản của Đảng và Nhà nước, đặc biệt 
là Luật BVMT năm 2014 và các văn bản liên 
quan. Tuy nhiên, các quy định của pháp luật 
hiện hành về vấn đề này vẫn còn chung chung, 
tản mạn và còn bất cập, ảnh hưởng đến hiệu 
quả BVMT. 

Dưới giác độ pháp lý, khái niệm CĐDC 
được quy định trong Bộ luật Dân sự năm 
2015, Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 
19/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật BVMT năm 2014. Tuy 
nhiên, chưa có sự phân biệt thuật ngữ “CĐDC” 
với “cộng đồng”, dẫn tới trong Luật BVMT năm 
2014 sử dụng không thống nhất. Hơn nữa, ngay 
trong cách hiểu CĐDC giữa quy định trong 
pháp luật dân sự, pháp luật đất đai và pháp luật 
môi trường cũng có sự khác nhau. Việc quy 
định thiếu thống nhất này gây khó khăn cho 
quá trình xây dựng, giải thích và áp dụng pháp 
luật về sự tham gia của CĐDC trong BVMT. 

Hiện nay, CĐDC có quyền được thông tin 
về môi trường. Đây là cơ sở để CĐDC bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của mình cũng như 
thực hiện các quyền tham vấn, giám sát, khiếu 
nại, tố cáo liên quan đến môi trường. Quyền 
này đã được quy định trong Luật BVMT năm 
2014, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 cũng 
như Nghị định số 19/2015/NĐ-CP hướng dẫn 
một số điều của Luật BVMT năm 2014. Theo 
pháp luật môi trường, CĐDC chỉ có thể biết 
được thông tin môi trường bằng hai phương 
thức: Do nhà nước, các chủ thể sản xuất, kinh 
doanh cung cấp, tuy nhiên, cộng đồng lại chỉ 
có thể được biết các thông tin môi trường 
được phép cung cấp; Do đại diện cộng đồng 
yêu cầu cơ quan nhà nước, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh cung cấp, trong trường 
hợp này, cá nhân trong cộng 
đồng lại không có quyền trực 
tiếp yêu cầu mà phải qua 
người đại diện cộng đồng. 
Như vậy, quy định này đã hạn 
chế quyền được thông tin của 
CĐDC. Bên cạnh đó, Nghị 
định số 19/2015/NĐ-CP mặc 
dù đã liệt kê rõ hơn các thông 
tin môi trường có thể được 
cung cấp tại Điều 51, tuy 
nhiên, cách liệt kê này sẽ làm 
hạn chế quyền được thông 
tin của CĐDC, bởi theo quy 
định, CĐDC chỉ giới hạn các 
thông tin thuộc Danh mục 
bí mật Nhà nước. Mặt khác, 
Luật Tiếp cận thông tin năm 
2016 còn nhiều quy định hạn 
chế quyền được thông tin về 
môi trường của CĐDC như 
Điều 6 quy định nhiều thông 
tin công dân không được tiếp 
cận; hay tại Điều 28 quy định 
về các trường hợp từ chối 
cung cấp thông tin nếu thông 
tin được yêu cầu ảnh hưởng 
đến hoạt động của cơ quan 
nhà nước.

Theo Luật BVMT năm 
2014 và Nghị định số 18/2015/
NĐ-CP quy định về quy 
hoạch BVMT, đánh giá môi 
trường chiến lược (ĐMC), 
đánh giá tác động môi trường 
(ĐTM), kế hoạch BVMT, các 
dự án có nguy cơ gây ÔNMT 
thuộc Phụ lục 2 của Nghị định 
số 18/2015/NĐ-CP, chủ dự án 
phải lập báo cáo ĐTM và tổ 
chức tham vấn. Việc tham vấn 
CĐDC chịu tác động trực tiếp 
bởi dự án được tiến hành dưới 
hình thức họp CĐDC do chủ 
dự án và UBND cấp xã, nơi 
thực hiện dự án đồng chủ trì, 
với sự tham gia của đại diện 
Ủy ban Mặt trận tổ quốc cấp 
xã, các tổ chức chính trị - xã 
hội, xã hội - nghề nghiệp, tổ 
dân phố, thôn, bản. Ý kiến của 
các đại biểu tham dự cuộc họp 
phải được thể hiện đầy đủ, 
trung thực trong biên bản họp 
cộng đồng. Cơ quan quản lý 
nhà nước về TN&MT có trách 
nhiệm tổ chức tiếp nhận và 
xử lý các ý kiến tham vấn về 
môi trường của CĐDC; phản 

 V CĐDC có vai trò quan trọng trong công tác BVMT
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hồi với CĐDC việc tiếp thu hay không các ý kiến 
tham vấn về môi trường của CĐDC thông qua 
các hình thức pháp luật quy định. 

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý nhà nước 
có thẩm quyền trước khi quyết định các chủ 
trương, chính sách xây dựng văn bản quy phạm 
pháp luật; xác lập các chỉ tiêu về môi trường, 
có trách nhiệm tổ chức tham vấn CĐDC về 
môi trường thông qua việc công bố công khai 
dự thảo văn bản trên các trang thông tin điện 
tử hoặc phương tiện thông tin đại chúng. Tuy 
nhiên, thực tiễn các quy định cho thấy, thực 
chất việc tham vấn CĐDC được thực hiện thông 
qua người đại diện của CĐDC, còn người dân 
bị ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp lại ít được 
tham vấn. Mặc dù pháp luật hiện hành quy định 
kết quả tham vấn là một trong những nội dung 
của báo cáo ĐTM, nhưng chưa quy định rõ giá 
trị ý kiến tham vấn của cộng đồng trong quyết 
định phê duyệt báo cáo ĐTM, cũng như quá 
trình cấp phép đầu tư dự án. Điều này dẫn tới 
ý kiến tham vấn của người dân chưa hiệu quả. 

Điều 83 Luật BVMT năm 2014 quy định: 
“Nhà nước khuyến khích CĐDC thành lập tổ 
chức tự quản về BVMT nơi mình sinh sống. 
Các tổ chức tự quản có nhiệm vụ tham gia 
giám sát việc thực hiện pháp luật về BVMT của 
cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa 
bàn”. CĐDC “tổ chức tìm hiểu thực tế về công 
tác BVMT của cơ sở sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ; thu thập, cung cấp thông tin cho cơ 
quan có thẩm quyền và chịu trách nhiệm về 
thông tin cung cấp”. Đồng thời, CĐDC có 
trách nhiệm phối hợp với các tổ chức chính 
trị - xã hội, UBND cấp xã giám sát cơ sở gây 
ÔNMT nghiêm trọng. Bên cạnh đó, đại diện 
CĐDC có quyền tham gia đánh giá kết quả 
BVMT của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch 
vụ; thực hiện các biện pháp để bảo vệ quyền 
và lợi ích của CĐDC theo quy định của pháp 
luật. Mặc dù vậy, pháp luật hiện hành chưa quy 
định rõ cơ chế cụ thể để bảo vệ, hỗ trợ CĐDC 
trong quá trình giám sát, phát hiện các hành 
vi làm ÔNMT. Trong đó, vụ gây ÔNMT biển 
do Formosa Hà Tĩnh gây ra; vụ chôn thuốc trừ 
sâu do Công ty Nicotex Thanh Thái gây ÔNMT 
đất ở Thanh Hóa đều do người dân phát hiện. 
Nhưng qua hai vụ việc này có thể thấy, người 
dân gặp nhiều khó khăn trong quá trình tiếp 
cận, phát hiện ô nhiễm, thậm chí bị đe dọa cả 
tính mạng, sức khỏe... Đồng thời chưa quy 
định rõ vai trò của CĐDC trực tiếp tham gia 
giám sát các cơ quan, chủ thể có trách nhiệm 
trong quản lý nhà nước về môi trường.

Cùng với đó, quyền tham 
gia khiếu nại, tố cáo các hành 
vi làm ÔNMT ảnh hưởng đến 
lợi ích hợp pháp của cộng đồng; 
yêu cầu xử lý trách nhiệm với 
các chủ thể làm ÔNMT được 
quy định cụ thể tại Điều 162 
Luật BVMT năm 2014. Tuy 
nhiên, Luật chưa quy định trực 
tiếp quyền khiếu nại, tố cáo về 
môi trường của CĐDC, mà 
thông qua vai trò của cá nhân, 
tổ chức. Bên cạnh đó, mặc dù 
có quy định các cơ quan nhà 
nước, chủ thể có trách nhiệm, 
các chủ thể khác có hành vi vi 
phạm pháp luật môi trường 
sẽ bị xử lý theo quy định của 
pháp luật, tuy nhiên, thực tiễn 
cho thấy vẫn chưa xử lý triệt để 
được đối với các chủ thể này. 
Việc xác định mối quan hệ nhân 
quả giữa hành vi và thiệt hại 
do các chủ thể này gây ra cho 
môi trường và con người cũng 
không dễ dàng, pháp luật hình 
sự quy định chưa cụ thể dẫn đến 
chưa có cơ quan nhà nước, chủ 
thể có trách nhiệm nào phải bồi 
thường thiệt hại môi trường hay 
bị xử lý trách nhiệm hình sự liên 
quan đến tội gây ÔNMT… 

Theo khoản 3 Điều 162 Luật 
BVMT năm 2014 và Điều 588 
Bộ luật Dân sự năm 2015 quy 
định, tổ chức, cá nhân có quyền 
khởi kiện về môi trường; thời 
hiệu khởi kiện về môi trường là 
3 năm được tính từ thời điểm tổ 
chức, cá nhân bị thiệt hại phát 
hiện được. Tuy nhiên, thực tiễn 
cho thấy chưa có vụ việc nào cơ 
quan nhà nước đứng ra khởi 
kiện với chủ thể gây thiệt hại về 
suy giảm chức năng, tính hữu 
ích của môi trường mà chỉ thực 
hiện việc xử phạt vi phạm hành 
chính với các chủ thể này (trong 
khi mức xử phạt theo pháp luật 
hiện hành quy định còn quá 
thấp). Đối với thiệt hại về sức 
khỏe, tài sản, tính mạng và các 
lợi ích hợp pháp khác, pháp luật 
quy định cá nhân, tổ chức bị 

thiệt hại có quyền khởi kiện yêu 
cầu chủ thể gây thiệt hại phải bồi 
thường mà chưa quy định đại 
diện CĐDC có quyền thay mặt 
cộng đồng trong việc khởi kiện 
chủ thể gây thiệt hại (tức là chưa 
thừa nhận quyền khởi kiện tập 
thể về môi trường). Hơn nữa, 
chưa quy định về thiệt hại môi 
trường không khí nên cũng khó 
xác định thiệt hại về sức khỏe, 
tính mạng, tài sản do ÔNMT 
không khí gây ra. Sự bất cập này 
dẫn đến khó khăn cho CĐDC 
trong khởi kiện bảo vệ quyền lợi 
ích hợp pháp của mình. 

Ngoài ra, CĐDC có nghĩa 
vụ thực hiện các quy định cấm 
của Luật BVMT năm 2014, Luật 
Bảo vệ và Phát triển rừng 2004, 
Luật Đa dạng sinh học 2008, 
Luật Khoáng sản 2010, Luật Tài 
nguyên nước 2012…; đồng thời 
tham gia phòng ngừa ô nhiễm, 
suy thoái, khắc phục sự cố môi 
trường; tiêu dùng các sản phẩm 
thân thiện với môi trường và 
sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên, 
phát triển các mô hình sản 
xuất xanh, tiêu thụ bền vững; 
có nghĩa vụ thực hiện các biện 
pháp bảo đảm an toàn tài sản, 
tính mạng khi xảy ra các sự cố 
môi trường; tham gia hưởng 
ứng phong trào BVMT. Đặc 
biệt, CĐDC có trách nhiệm 
tham gia vào việc xây dựng mục 
tiêu, chương trình hoạt động; 
giám sát, quản lý, bảo vệ các khu 
bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc 
gia. Tuy nhiên, hiện nay còn 
nhiều rào cản có thể ảnh hưởng 
đến việc thực hiện quyền và 
nghĩa vụ của CĐDC như: Thiếu 
nguồn lực tài chính, khoa học 
công nghệ, nhận thức yếu kém 
của một số cán bộ quản lý nhà 
nước cũng như người dân về 
môi trường… Vì vậy, cần phải 
hoàn thiện các chính sách pháp 
luật về quyền của CĐDC nhằm 
nâng cao hiệu quả BVMT của 
cộng đồngn
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Ứng dụng khoa học công nghệ trong 
bảo vệ môi trường - yếu tố tiên quyết 
cho một tương lai xanh
VÕ TÁ ĐINH
Giám đốc Sở TN&MT Hà Tĩnh

Sự phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) 
tại Hà Tĩnh đã và đang đặt ra nhiều thách 
thức cho công tác BVMT, đặc biệt là kiểm 

soát ô nhiễm, ứng phó sự cố môi trường. Từ 
thực tiễn của công tác quản lý nhà nước về 
BVMT trong những năm qua tại Hà Tĩnh cho 
thấy, việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học và 
công nghệ (KH&CN) trong BVMT ngày càng 
trở nên quan trọng, góp phần nâng cao hiệu 
quả quản lý môi trường.

KH&CN PHỤC VỤ HIỆU QUẢ CÔNG 
TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

Trong thời gian qua, KH&CN đã có những 
đóng góp tích cực vào công tác quản lý môi 
trường trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Kết quả nghiên 
cứu của các đề tài, dự án KH&CN đã cung cấp 
nguồn dữ liệu quan trọng về thực trạng tài 
nguyên, các nguồn thải trên địa bàn tỉnh, phục 
vụ hiệu quả cho công tác dự báo, quy hoạch và 
quản lý nhà nước về BVMT. Các quy hoạch lớn 
của ngành như Quy hoạch tài nguyên nước, 
Quy hoạch BVMT, Quy hoạch bảo tồn đa dạng 
sinh học (ĐDSH) đến năm 2020 và định hướng 
đến năm 2030... đều được xây dựng trên nền 
tảng dữ liệu từ các đề tài nghiên cứu khoa học 
đã được thực hiện trước đó. 

Bên cạnh đó, những ứng dụng KH&CN 
góp phần nâng cao hiệu quả công tác quan trắc 
và kiểm soát chất lượng môi trường. Năm 2006, 
Sở TN&MT đã thực hiện đề tài “Ứng dụng 
công nghệ thông tin vào kiểm soát ô nhiễm 
môi trường tại tỉnh Hà Tĩnh”. Sau 2 năm triển 
khai nghiên cứu, phần mềm ENVIMHTi đã 
hoàn thiện và hiện đang được ứng dụng trong 
công tác quan trắc môi trường một cách có hệ 
thống, cung cấp các công cụ xử lý số liệu hiệu 
quả, giúp cho công tác dự báo, phòng ngừa, 
khắc phục ô nhiễm, sự cố môi trường.

Thời gian gần đây, sự phát triển công nghiệp 
trên địa bàn tỉnh đã đặt ra những thách thức lớn 
đối với công tác kiểm soát các nguồn thải, đòi 
hỏi phải tăng cường ứng dụng những công nghệ 

mới, hiện đại phục vụ cho công 
tác quan trắc, giám sát nguồn 
thải. Vì vậy, Sở TN&MT đã đầu 
tư và đưa vào vận hành Trung 
tâm điều hành trạm quan trắc 
tự động. Hiện nay, Trung tâm 
điều hành đã thực hiện kết nối 
truyền nhận dữ liệu 24/24h 
với các trạm quan trắc nước 
thải, khí thải tự động của các 
đơn vị có nguồn phát thải lớn 
như Dự án Formosa Hà Tĩnh, 
Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 
1, Nhà máy Bia Sài Gòn - Hà 
Tĩnh. Đồng thời, Sở cũng xây 
dựng phần mềm giám sát xe 
vận chuyển chất thải thông 
qua việc lắp đặt thiết bị giám 
sát hành trình (ứng dụng công 
nghệ định vị toàn cầu GPS).

ỨNG DỤNG TIẾN 
BỘ KH&CN ĐỂ CẢI 
THIỆN Ô NHIỄM MÔI 
TRƯỜNG

Những năm qua, tại Hà 
Tĩnh, nhiều công nghệ mới đã 
được nghiên cứu, chuyển giao 
và ứng dụng trong công tác xử 
lý ô nhiễm môi trường, đặc 
biệt là xử lý chất thải. Trong 

công tác xử lý chất thải rắn 
sinh hoạt, bên cạnh phương 
pháp chôn lấp, tỉnh đã nghiên 
cứu, chuyển giao một số công 
nghệ xử lý tiên tiến như công 
nghệ ủ phân vi sinh để xử lý 
chất thải hữu cơ, áp dụng tại 
Nhà máy chế biến rác thải 
Cẩm Quan và Nhà máy chế 
biến rác thải sinh hoạt Hoành 
Sơn; công nghệ đốt không sử 
dụng nhiên liệu (LOSIHO, 
SANKYO... hiện đã lắp đặt tại 
6 xã trên địa bàn tỉnh). Ngoài 
ra, các loại chế phẩm sinh học 
như EM, L2100CHV, Sagi 
Bio-1, Hatimic... cũng được sử 
dụng rộng rãi để giảm thiểu 
mùi hôi, thúc đẩy quá trình 
phân hủy chất hữu cơ tại các 
bãi chôn lấp rác thải trên địa 
bàn tỉnh. Những giải pháp 
trên đã giúp giải quyết bài toán 
xử lý rác thải sinh hoạt của địa 
phương, góp phần tiết kiệm 
quỹ đất dùng cho việc chôn 
lấp, tận thu nguồn tài nguyên 
từ rác để tạo ra các sản phẩm 
hữu ích, có giá trị kinh tế, 
đồng thời nâng cao nhận thức 
của người dân trong BVMT. 

 V Dây chuyền xử lý rác thải sinh hoạt của Nhà máy chế biến 
rác thải Cẩm Quan (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh)
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Cùng với đó, lượng chất thải công nghiệp 
(CTCN) và chất thải nguy hại (CTNH) của các 
cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh đã tăng nhanh 
chóng về số lượng, với thành phần ngày càng 
phức tạp. Trước đây, CTCN và CTNH phát sinh 
trên địa bàn tỉnh đều phải thuê đơn vị thu gom, 
vận chuyển đến các tỉnh khác để xử lý. Điều này 
không chỉ gây khó khăn cho các doanh nghiệp 
do chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý chất 
thải cao, mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm 
môi trường do chất thải tồn đọng không được 
thu gom kịp thời. Tháng 8/2016, Nhà máy chế 
biến rác thải công nghiệp Hà Tĩnh tại xã Kỳ Tân 
(huyện Kỳ Anh) có công suất 1.060 tấn/ngày 
được lắp đặt dây chuyền công nghệ tiên tiến 
đã chính thức đi vào hoạt động. Sự ra đời của 
Nhà máy góp phần giải quyết khó khăn trong 
xử lý CTCN và CTNH phát sinh trên địa bàn 
tỉnh, từng bước khắc phục vấn đề ô nhiễm môi 
trường từ các cơ sở sản xuất công nghiệp.

Ngoài ra, vệc đẩy mạnh nghiên cứu ứng 
dụng KH&CN, cũng như tiếp nhận, chuyển 
giao công nghệ tiên tiến cũng là giải pháp quan 
trọng để xử lý chất thải y tế tại Hà Tĩnh. Toàn 
tỉnh có 6 bệnh viện tuyến tỉnh và 13 bệnh viện 
tuyến huyện, phát sinh khoảng 787 m3/ngày, 
đêm nước thải. Đến nay, hầu hết, các bệnh viện 
đã được đầu tư hệ thống xử lý nước thải, sử 
dụng các công nghệ xử lý bằng sinh học như 
Aeroten, màng lọc sinh học AAO... nên kết quả 
xử lý nước thải y tế đã đáp ứng quy chuẩn hiện 
hành. Đối với chất thải y tế, trước đây, phần lớn 
chất thải y tế nguy hại được xử lý bằng phương 
pháp đốt bằng công nghệ lò đốt 2 buồng (lò 
CHUWASTAR - công nghệ Nhật Bản; lò ATI 
- công nghệ Pháp; lò INCINER 8 - công nghệ 
Anh). Hiện nay, với sự hỗ trợ của Dự án Hỗ trợ 
xử lý chất thải bệnh viện, tỉnh đã triển khai lắp 
đặt và chuyển giao công nghệ xử lý chất thải y 
tế bằng thiết bị hấp nhiệt ướt tại 3 bệnh viện 
(Đa khoa tỉnh, Đa khoa thị xã Hồng Lĩnh, Đa 
khoa huyện Hương Sơn). Đây là công nghệ 
mới, tiên tiến, mang lại nhiều lợi ích về kinh 
tế, môi trường và quản lý vì chi phí đầu tư, vận 
hành thấp hơn phương pháp thiêu đốt; không 
phát sinh khí thải độc hại, đặc biệt là dioxin và 
furan... 

Không chỉ ứng dụng KH&CN trong xử lý 
chất thải, thời gian qua, tỉnh cũng triển khai 
các giải pháp, công nghệ tiên tiến, phù hợp để 
xử lý đất ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật 
(BVTV) tồn lưu. Theo kết quả điều tra, thống kê 
trên địa bàn tỉnh có hơn 135 điểm ô nhiễm môi 

trường do hóa chất BVTV tồn 
lưu, trong đó có nhiều điểm ô 
nhiễm nằm trong khu dân cư, 
trường học... ảnh hưởng đến 
môi trường, đời sống và sức 
khỏe của người dân. Thực hiện 
Quyết định số 1946/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ về 
Kế hoạch xử lý, phòng ngừa 
ô nhiễm môi trường do hóa 
chất BVTV tồn lưu trên phạm 
vi cả nước, Sở TN&MT Hà 
Tĩnh đã phối hợp với các Sở/
ngành, địa phương xây dựng 
một số dự án xử lý ô nhiễm 
môi trường do hóa chất BVTV 
tồn lưu bằng nhiều công nghệ 
khác nhau như hóa học kết 
hợp với chôn lấp và công nghệ 
sinh học. Trong đó, Dự án xử 
lý ô nhiễm môi trường do hóa 
chất BVTV tồn lưu tại xóm 8, 
xã Cẩm Thăng, huyện Cẩm 
Xuyên đã áp dụng chế phẩm 
sinh học Percol theo công nghệ 
của CHLB Đức, đây là công 
nghệ lần đầu tiên được triển 
khai tại Việt Nam và đã được 
Bộ KH&CN thẩm định. Đến 
nay, Dự án đã hoàn thành xử lý 
bằng chế phẩm sinh học Percol 
đối với 3.600 tấn đất ô nhiễm 
hóa chất BVTV, hiện đang 
triển khai giai đoạn xử lý bằng 
thực vật. Sau khi kết thúc, Dự 
án sẽ tiến hành tổng kết, đánh 
giá công nghệ trên để làm cơ sở 
nhân rộng nhằm xử lý đất bị ô 
nhiễm tại các điểm tồn lưu hóa 
chất BVTV khác.

GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH 
ỨNG DỤNG KH&CN 
TRONG CÔNG TÁC 
BVMT

Bên cạnh những đóng góp 
tích cực trên, công tác nghiên 
cứu, phát triển và ứng dụng 
KH&CN trong BVMT tại Hà 
Tĩnh vẫn còn những tồn tại, 
hạn chế. Số lượng đề tài khoa 
học cấp tỉnh hàng năm về lĩnh 
vực BVMT ít, trình độ chuyên 

môn về KH&CN của cán bộ 
trong các cơ quan quản lý nhà 
nước còn hạn chế, chưa đáp 
ứng được nhu cầu ngày càng 
cao của công tác quản lý môi 
trường…

Để nâng cao hiệu quả 
công tác nghiên cứu, phát 
triển, chuyển giao ứng dụng 
KH&CN trong xử lý môi 
trường, thời gian tới, tỉnh 
cần tập trung vào một số giải 
pháp như: Đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, giáo dục, nâng 
cao nhận thức của các cấp ủy 
đảng, ngành, doanh nghiệp 
và toàn xã hội về vai trò, tầm 
quan trọng của KH&CN, đặc 
biệt là các công nghệ thân 
thiện với môi trường để áp 
dụng rộng rãi và hiệu quả 
trong xử lý môi trường; Tăng 
cường công tác tập huấn, 
nâng cao nghiệp vụ cho cán 
bộ quản lý môi trường các cấp 
và cán bộ vận hành hệ thống 
xử lý môi trường tại các cơ 
sở chăn nuôi, sản xuất kinh 
doanh, bệnh viện, khu, cụm 
công nghiệp... về ứng dụng 
KH&CN trong xử lý môi 
trường; Có chính sách thu 
hút, đa dạng hóa các nguồn 
đầu tư trong và ngoài nước; 
cơ chế hỗ trợ, khuyến khích 
các doanh nghiệp, cơ quan 
quản lý khoa học nghiên 
cứu, ứng dụng KH&CN sinh 
học trong phát triển kinh 
tế và BVMT; Cập nhật, phổ 
biến thông tin về các công 
nghệ tiên tiến trong sản xuất 
và BVMT để doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất lựa chọn đầu 
tư.

Với những vai trò quan 
trọng trong nâng cao hiệu quả 
xử lý ô nhiễm môi trường, 
việc phát triển và tăng cường 
ứng dụng KH&CN sẽ là yếu tố 
tiên quyết cho một tương lai 
xanh, đảm bảo phát triển bền 
vững tại Hà Tĩnhn
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Sự cố tràn dầu và khả năng ứng dụng 
công nghệ viễn thám, GIS trong giám sát 
tại Việt Nam
ThS. PHẠM HÀ ANH
Cục Viễn thám Quốc gia
TS. ĐÀO VĂN HIỀN
Cục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi trường biển, hải đảo

Hiện nay, sự cố tràn dầu đang là mối hiểm 
họa tiềm tàng đối với các quốc gia ven biển. 
Tại nhiều vùng biển của các quốc gia có 

biển, hiện tượng “thủy triều đen” diễn ra phổ biến. 
Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng này như va 
chạm, tai nạn của các phương tiện vận tải thủy (đặc 
biệt là tàu chở dầu), sự cố giàn khoan, sự cố phun 
dầu do biến động địa chất, đổ trộm dầu thải trên 
biển...

ẢNH HƯỞNG CỦA DẦU TRÀN  
ĐẾN MÔI TRƯỜNG

Các sự cố tràn dầu thường để lại hậu quả nghiêm 
trọng, làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến môi 
trường sinh thái, tài nguyên thủy sinh, nước, đất 
trên một khu vực rộng, gây thiệt hại đến các hoạt 
động kinh tế, đặc biệt là khai thác và sử dụng tài 
nguyên thủy sản.

Đối với các loài chim, dầu tràn làm lông “bị ướt” 
khiến chim dễ tổn thương, giảm khả năng bay. Khi 
các loài chim rỉa lông cũng như ăn các thức ăn dính 
dầu làm cho cho chúng bị kích thích hệ tiêu hóa, 
giảm chức năng của phổi, mất cân bằng trao đổi 
chất... nếu không được cứu và “rửa” kịp thời sẽ bị 
chết. Với các loài động vật có vú, khi da và lông bị 
dính dầu sẽ giảm khả năng giữ nhiệt. Dầu ngấm vào 
cơ thể cũng như đi vào dạ dày sẽ tự làm sạch lông, 
dẫn đến giảm chức năng tiêu hóa, mất nước.

Dầu thô có thành phần chính là các hydrocacbon 
với nhiều thành phần chưa được loại bỏ như lưu 
huỳnh, nitơ và nhiều kim loại nặng. Khi dầu loang, 
làm giảm ánh sáng xuyên vào trong nước, hạn chế 
khả năng quang hợp của thực vật biển, ảnh hưởng 
đến chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái.

SỰ CỐ DẦU TRÀN Ở VIỆT NAM
Mỗi năm có khoảng 200 triệu tấn dầu được vận 

chuyển qua các vùng biển ngoài khơi Việt Nam, theo 
đường hàng hải từ Trung Đông tới Nhật Bản, Triều 

Tiên... Trong quá trình 
vận chuyển và khai thác 
ngoài khơi, có thể xảy ra 
sự cố (do con người, thiên 
tai...) dẫn đến dầu bị tràn 
ra biển, gây ô nhiễm môi 
trường biển. Theo thống 
kê của Bộ TN&MT, Ủy 
ban Quốc gia tìm kiếm 
cứu nạn, trong 20 năm 
gần đây, hàng năm có 
khoảng 10 vụ tràn dầu 
lớn được ghi nhận, đặc 
biệt, năm 2012 có tới 12 
vụ, ảnh hưởng đến môi 
trường vùng cửa sông và 
ven biển nước ta. Trong 
đó, tháng 1/2005 tàu chở 
dầu KASCO Monrovia 
va chạm với Cát Lái Jetty, 
trên sông Sài Gòn làm 
tràn 518 tấn dầu DO. Từ 

cuối năm 2006 - 2007 
hàng loạt địa phương 
dọc bờ biển Việt Nam đã 
xuất hiện hiện tượng dầu 
vón cục như Quảng Nam, 
Vũng Tàu, Thừa Thiên - 
Huế, làm ảnh hưởng đến 
các hệ sinh thái ven biển 
cũng như các khu vực 
nghỉ dưỡng ven biển.

Cuối tháng 10/2007, 
tàu vận tải biển New 
Oriental bị lâm nạn và 
chìm đắm ở vùng biển 
xã An Ninh Đông, huyện 
Tuy An, tỉnh Phú Yên. Vết 
dầu đã loang ra cách vị 
trí tàu bị chìm về hướng 
Tây Nam khoảng 500 m 
với diện rộng, ước tính 
khoảng 25 ha. 

 V Các vệt dầu 
do tàu thuyền

 V Các vệt dầu do khoan thăm dò
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KHẢ NĂNG GIÁM SÁT DẦU TRÀN 
BẰNG ẢNH VIỄN THÁM VÀ GIS

Trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam, 
việc ứng dụng công nghệ viễn thám kết hợp 
với GIS phục vụ giám sát sự cố ô nhiễm dầu 
tràn là một giải pháp hữu hiệu và khả thi. 
Dầu loang khiến độ nhám của mặt biển, sông 
thay đổi, do đó khi sử dụng ảnh radar có thể 
thấy được sự khác biệt và nhận biết được các 
vệt dầu.Tùy từng nguyên nhân khác nhau mà 
hình thái của các vệt dầu cũng khác nhau, 
dựa vào việc phân tích thời gian, địa điểm 
hình thái ghi nhận vệt dầu có thể xác định 
được nguồn gốc của chúng.

Việc giám sát dầu tràn có thể diễn ra liên 
tục hoặc khi có thông tin về dầu tràn. Đối 
với các hoạt động giám sát liên tục, thường 
nhật, khu vực giám sát sẽ được đặt ảnh khi 
có vệ tinh đi qua. Ảnh thu thập sẽ được xử lý 
và phân tích, tìm kiếm các vệt dầu trên biển. 
Khi xác định được các vùng có dầu tràn, các 
dữ liệu liên quan đến vệt dầu, dòng chảy, 
sóng biển, nhiệt độ của bề mặt biển sẽ được 
sử dụng tích hợp trong môi trường GIS, 
phục vụ phân tích xác định nguyên nhân 
dầu tràn. Việc phân tích ảnh có thể xác định 
được kích thước vệt dầu, loại dầu (dầu thô 
hay dầu đã qua tinh chế), vệt dầu tràn xuất 
hiện quanh khu vực phát hiện trên ảnh hay 

 V Người dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thu gom dầu vón cục 

ở nơi khác được dòng chảy 
đưa đến.

Đối với việc giám sát 
khi có thông tin về dầu 
tràn, các dữ liệu trong cơ 
sở dữ liệu ảnh viễn thám 
sẽ được sử dụng. Khi tìm 

được dữ liệu, với thời gian 
và địa điểm thích hợp, việc 
phân tích dầu tràn sẽ được 
tiến hành.

Hiện nay, dữ liệu viễn 
thám đa dạng và được thu 
nhận với tần suất lặp lại liên 
tục, có khả năng cung cấp 
thông tin giám sát tràn dầu 
hiệu quả. Tuy nhiên, các 
dữ liệu viễn thám chụp liên 
tục phục vụ giám sát tràn 
dầu đối với vùng biển Việt 
Nam đòi hỏi nguồn kinh phí 
thường xuyên và lớn nên khó 
có thể đáp ứng được yêu cầu 
giám sát thường xuyên.

Như vậy, việc sử dụng 
công cụ viễn thám và GIS có 
thể giám sát sự xuất hiện của 
các vệt dầu, sự di chuyển của 
chúng thông qua các ảnh đa 
thời gian. Các thông tin về 
vệt dầu được kết hợp trong 
môi trường GIS cùng với các 
thông tin về trường sóng, 
gió, dòng chảy bề mặt biển, 
giúp xác định được nguồn 
phát sinh cũng như quá trình 
di chuyển của vệt dầun V Sự cố tràn dầu do tàu BĐ-0508H gây ra trên biển Quy Nhơn (Bình Định)
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Đề xuất sử dụng bê tông thân thiện  
với môi trường cho các tuyến đường 
đô thị Hà Nội 
ThS. LÊ XUÂN THÁI - ThS. TRẦN THỊ LÝ 
Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Những năm gần đây, vỉa hè, rãnh 
thoát nước tại một số tuyến 
đường đô thị Hà Nội bị xuống 

cấp nghiêm trọng do sử dụng tấm lát (gạch 
gốm, bê tông xi măng thông thường hoặc 
đổ bê tông tại chỗ) có tuổi thọ thấp, làm 
mất mỹ quan đô thị. Với xu hướng hiện 
nay, sử dụng các vật liệu thân thiện với môi 
trường (tro bay, tro trấu và phụ gia từ chất 
thải công nghiệp) sản xuất bê tông đúc sẵn 
cường độ cao thay thế các tấm bê tông, 
gạch lát thông thường để xây dựng vỉa hè, 
rãnh thoát nước cho các tuyến đường đô 
thị Hà Nội là cần thiết.

Các tấm bó vỉa sử dụng bê tông thông 
thường khả năng chịu tải trọng va chạm 
kém nên khi có sự va chạm của các tải trọng 
như xe máy, ô tô (do ngẫu nhiên hoặc cố ý 
đi xe lên vỉa hè) đã bị sứt vỡ, nước mưa, 
nước ngập ăn mòn trơ cốt liệu… gây mất 
an toàn khi lên xuống vỉa hè, bụi bẩn bám 
vào các vết vỡ dẫn đến ngày càng hư hỏng 
nhanh chóng. 

Một số tuyến phố của Hà Nội vào mùa 
mưa thường ngập lụt, khiến cho các tấm lát 
và bó vỉa hè bằng bê tông thông thường dễ 
bị xâm thực dẫn đến hư hỏng nhanh, giảm 
độ cứng, cường độ. Bên cạnh đó, các tuyến 
phố dùng đá sẻ lát vỉa hè có giá thành cao 
và quá trình gia công tốn kém, ảnh hưởng 
đến TN&MT. 

Để khắc phục những nhược điểm 
của vật liệu bê tông thông thường, nhóm 
các nhà khoa học thuộc Khoa Vật liệu 
xây dựng - Đại học Xây dựng đã sử dụng 
nguồn nguyên vật liệu dạng phế thải sẵn 
có ở nước ta (tro bay nhiệt điện, tro trấu, 
chất thải của nhà máy giấy…) thay thế cho 
xi măng và phụ gia để chế tạo bê tông chất 
lượng cao. Loại bê tông này có độ chảy và 
cường độ nén cao (thường lớn hơn 150 
MPa), cường độ uốn lớn (khi sử dụng cốt 

sợi), độ bền cao, ổn định về 
thể tích, độ thấm thấp. 

Các chuyên gia đã tính 
toán cốt liệu thô của tấm 
bê tông cường độ cao theo 
TCVN 10306-2014, tỷ lệ 
nước và lượng chất kết dính 
(tro bay, tro trấu, cát, đá… và 
một số phụ gia). Sau đó trộn 
đều hỗn hợp trên với khoảng 
70 - 80% lượng nước, đổ bê 
tông vào ván khuôn đúng 
tiêu chuẩn thi công các công 
trình và tính toán độ chịu tải 
trọng yêu cầu. Mỗi tấm bê 
tông đúc sẵn cường độ cao 
được sản xuất phải tuân thủ 
nghiêm ngặt quy định liên 
quan đến việc kiểm soát môi 
trường, tránh được nguy cơ 
gây ô nhiễm tiềm tàng. Đồng 
thời, nguồn nguyên liệu thô 
đầu vào cũng như các phụ 
gia được giám sát chặt chẽ để 
giảm lượng nước cần thiết, 
không gây phát thải vào môi 
trường; Nâng cao độ bền, độ 
xốp của bê tông.

Từ những lợi ích trên, các 
nhà quy hoạch đô thị Hà Nội 
cần thay thế tấm bê tông, gạch 
lát thông thường bằng bê tông 
đúc sẵn cường độ cao để lát vỉa 
hè, bó vỉa nắp cống, rãnh thoát 
nước trên các tuyến đường đô 
thị hiện nay. Trước mắt sẽ thí 
điểm thực hiện trên một số 
tuyến đường chính ở Hà Nội 
như Cầu Giấy, Thái Hà, Láng, 
Tây Sơn…, sau đó triển khai 
các tuyến đường ở các quận ven 
ngoại thành. Việc sử dụng tấm 
bê tông đúc sẵn cường độ cao 
sẽ có tính năng thoát nước hiệu 
quả (bằng cách ngấm thẳng 
đứng, dẫn ngang đến các vị trí 
trữ nước)... giúp cho đường 
phố, vỉa hè Hà Nội hạn chế 
ngập lụt trong những ngày mưa 
to. Đồng thời, do thời gian thi 
công nhanh và không gây cản 
trở giao thông nên giúp giảm 
giá thành, nâng cao tính thẩm 
mỹ, tăng tuổi thọ, tránh trơn 
trượt, giúp cho người đi bộ an 
toàn hơnn

 V Vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh và Láng Hạ đang bị xuống 
cấp nghiêm trọng



39Số 8/2017

TĂNG TRƯỞNG XANH

Ngành rong biển Việt Nam: 
Triển vọng kinh tế gắn với phát triển bền vững
LÊ THỊ HƯỜNG
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Với bờ biển dài 3.260 km và diện tích mặt nước khoảng 1 triệu km2, Việt Nam có tiềm năng để phát 
triển ngành rong biển, đặc biệt là khu vực miền Trung có bờ biển đá và dải biến thiên nhiệt độ hẹp. 
Tại Việt Nam đã xác định được 800 loài rong biển thuộc 4 ngành, trong đó, ngành rong đỏ chiếm 
hơn 400 loại, ngành rong lục chiếm 180 loại, ngành rong nâu hơn 140 loại và ngành rong lam gần 
100 loại.

PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI  
RONG BIỂN 

Rong biển là nhóm thực vật bậc thấp, sống 
ở biển và vùng ven biển. Chúng có vai trò quan 
trọng đối với hệ sinh thái biển và đời sống 
của con người. Ngoài giá trị về môi trường, 
sinh thái như tham gia vào các chu trình dinh 
dưỡng của thủy vực, là nơi sống, trú ẩn, kiếm 
ăn của nhiều loài sinh vật biển nhất là thời kỳ 
con non, rong biển còn có giá trị lớn đối với đời 
sống con người như cung cấp nguyên liệu cho 
các ngành công nghiệp chế biến (chiết xuất keo 
agar, alginat, carrageenan…), làm thực phẩm, 
thuốc chữa bệnh… 

Từ thế kỷ thứ 18, rong biển đã được sử 
dụng phổ biến tại Nhật Bản. Các quốc gia 
châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaixia, 
Philípin cũng sử dụng rong biển từ lâu. Do đó, 
ngành rong biển ở các quốc gia này rất phát 
triển. Trong những năm gần đây, do có sự 
khuếch tán văn hóa từ các nước lân cận, người 
Việt cũng bắt đầu quan tâm đến rong biển. Từ 
năm 2004, rong nho biển đã được du nhập vào 
Việt Nam và trồng thành công tại Bình Thuận 
và Khánh Hòa, tạo nguồn rong xuất khẩu có 
giá trị kinh tế cao. Hiện nay, Nhà nước cũng đã 
có sự quan tâm đến sản phẩm này. Thực hiện 
Đề án "Tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng 
nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững" 
tại Quyết định số 1167/QĐ-BNN-TCTS ngày 
28/5/2014 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, lần 
đầu tiên, rong biển được đưa chính thức vào 
chương trình hành động. Có thể coi đây là thời 
điểm vàng để phát triển ngành rong biển, vốn 
có nhiều tiềm năng tại Việt Nam.

Theo nhiều nghiên cứu, diện tích tiềm 
năng trồng rong biển ở Việt Nam vào khoảng 
900 nghìn ha (tương đương với sản lượng 600 
- 700 nghìn tấn khô/năm). Trong số hơn 800 

loài rong biển thì ở vùng biển 
nước ta có 90 loài mang lại giá 
trị kinh tế. Hiện nay có 7 loài 
rong kinh tế (rong nho, rong 
câu chỉ vàng, rong câu thắt, 
rong câu cước, rong sụn, rong 
bắp sú, rong sụn gai) đang 
được trồng phổ biến ở Việt 
Nam. Năm 2015, diện tích 
trồng rong biển cả nước ước 
đạt 25.000 ha, tổng sản lượng 
rong tươi đạt 35.000 tấn. Phần 
lớn, rong biển được sử dụng 
làm thực phẩm ăn tươi hoặc 
chế biến thành các sản phẩm 
gia tăng như thạch, mứt… 
Bên cạnh hiệu quả về kinh 
tế, rong biển còn góp phần 
giảm khí thải nhà kính, làm 
sạch môi trường, hấp thụ kim 
loại nặng tại các vùng biển ô 

nhiễm, nuôi trồng thủy sản.
Mặc dù có điều kiện thuận 

lợi để phát triển nghề nuôi 
trồng, chế biến rong biển, 
nhưng ngành này cũng đang 
phải đối mặt với nhiều thách 
thức. Đó là ảnh hưởng của ô 
nhiễm môi trường, sản phẩm 
chưa đa dạng, sản xuất nhỏ lẻ 
và manh mún, chưa có công 
nghệ chế biến và quy hoạch cụ 
thể. Bên cạnh đó, tình trạng 
khai thác rong biển quá mức, 
làm suy giảm nguồn lợi trong 
tự nhiên. Do vậy, việc khai 
thác rong biển ngoài tự nhiên 
cần phải tuân thủ mùa vụ, 
kỹ thuật nhằm nâng cao sản 
lượng, chất lượng sản phẩm 
và bảo vệ nguồn lợi, đồng thời 
cần xây dựng một số khu bảo 

 V Rong nho là một trong những loài có giá trị kinh tế cao đang 
được trồng phổ biến ở Việt Nam
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vệ nguồn lợi rong biển kết hợp với 
các khu bảo tồn thiên nhiên biển, 
để bảo vệ nguồn gen tự nhiên của 
rong biển.

HƯỚNG ĐẾN GIẢI PHÁP 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Trước triển vọng phát triển 
của ngành rong biển, cũng như 
giá trị kinh tế và dinh dưỡng của 
loại thực phẩm này, cần có kế 
hoạch hành động phù hợp để thúc 
đẩy ngành rong phát triển, trong 
đó tập trung vào một số vấn đề 
chính:

Phát triển đồng bộ các khâu 
sản xuất nguyên liệu và chế biến 
các sản phẩm giá trị gia tăng từ 
rong biển đảm bảo, hiệu quả, năng 
suất cao và chất lượng sản phẩm 
phù hợp nhu cầu của thị trường.

Phát triển trồng 7 loài rong 
biển có hiệu quả kinh tế cao và 
xem xét nhập nội một số loài mới 
có giá trị như: rong Ulva và rong 
Meristotheca papilosa. Đồng thời, 
phát triển các phương thức, quy 
mô, công nghệ trồng phù hợp với 
từng loài, từng vùng sinh thái, 
ưu tiên phát triển các loài rong 
có hàm lượng agar, carrageenan, 
alginate cao.

Đẩy mạnh áp dụng khoa học 
công nghệ, các hệ thống chứng 
nhận. Phát triển các vùng nuôi 
thâm canh, ứng dụng công nghệ 
cao, an toàn sinh học, an toàn môi 
trường sinh thái, thích ứng với 
biến đổi khí hậu.

Xây dựng Đề án phát triển 
ngành rong Việt Nam đến năm 
2030, lấy doanh nghiệp làm trung 
tâm và có sự tham gia của Nhà 
nước và người dân. Đề án cần chỉ 
rõ các phương thức tổ chức sản 
xuất theo chuỗi giá trị phù hợp 
từng sản phẩm; khuyến khích ứng 
dụng khoa học, phát triển công 
nghệ sinh học để nâng cao năng 
suất, chất lượng nguyên liệu và 
chế biến các sản phẩm giá trị gia 
tăngn

Singapo: Thực hiện  
thành công chiến lược 
xây dựng xanh
NGUYỄN THỊ HƯƠNG 
Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội

Với những chính sách phát triển các công trình xanh (CTX) hiệu 
quả, hiện nay, Singapo đã trở thành quốc đảo xanh, có môi 
trường sạch đẹp, hiện đại và chất lượng sống cao nhất trong 
khu vực Đông Nam Á. Singapo đặt mục tiêu, đến năm 2030, 
80% các tòa nhà của TP sẽ được chứng nhận là CTX, với các vật 
liệu thân thiện môi trường, sử dụng năng lượng hiệu quả, có 
nhiều không gian xanh.

XÂY DỰNG HỆ THỐNG 
TIÊU CHUẨN VỀ CTX

Với một quốc gia có diện tích 
nhỏ, chỉ 697 km² và hầu như không 
có tài nguyên như Singapo thì việc 
xây dựng các CTX là rất cần thiết để 
đảm bảo tính bền vững. Đây chính 
là một trong những giải pháp hiệu 
quả để Singapo giảm thiểu lượng 
phát thải cácbon, sử dụng hiệu quả 
năng lượng và nước, giảm chất thải 
ra môi trường. Để thực hiện mục 
tiêu trên, Chính phủ Singapo đã 
thành lập Cơ quan Xây dựng quốc 
gia (BCA) nhằm tiến hành xanh 
hóa ngành xây dựng và phát triển 
các CTX. Năm 2005, BCA đã ban 
hành Chứng nhận CTX Green 
Mark (GM) - một công cụ đánh 

giá và xếp hạng CTX thông qua 
hệ thống các tiêu chí để đánh giá 
tác động môi trường (ĐTM), cũng 
như tính bền vững của các tòa nhà, 
đặc biệt là được xây dựng ở vùng 
nhiệt đới. Theo đó, muốn đạt được 
Chứng nhận GM, các tòa nhà phải 
đáp ứng được tiêu chí như hiệu 
quả về sử dụng năng lượng, nước, 
BVMT, chất lượng môi trường 
bên trong, các sáng kiến làm cho 
CTX... Kể từ khi được ban hành 
đến nay, Chứng nhận GM đã được 
sửa đổi một vài lần, với những yêu 
cầu phức tạp hơn nhằm áp dụng 
cho nhiều loại tòa nhà, không gian 
xây dựng khác nhau, đáp ứng nhu 
cầu và sở thích của nhiều người sử 
dụng. Đồng thời, BCA đã đưa ra 4 

 V Khách sạn Parkroyal là một CTX điển hình ở Singapo
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loại Chứng nhận GM để đánh giá phân loại các 
CTX: Đạt Chứng chỉ GM (từ 50 điểm đến < 75 
điểm), GM vàng (từ 75 đến < 85 điểm), GM 
vàng + (từ 85 đến < 90 điểm), GM Bạch kim 
(≥ 90 điểm), trong đó tiêu chí về tính hiệu quả 
sử dụng năng lượng được tính điểm cao nhất. 
Hiện nay, BCA đã xây dựng được 9 bộ tiêu 
chuẩn CTX cho 9 loại công trình, quy hoạch 
hạ tầng đô thị.

Năm 2006, BCA đã công bố Chương trình 
tổng thể CTX lần thứ nhất, trong đó tập trung 
vào 4 nội dung: Thúc đẩy lĩnh vực tư nhân thực 
hiện CTX, cung cấp gói hỗ trợ 20 triệu đô la 
Singapo để khuyến khích các chủ đầu tư tư 
nhân xây dựng tòa nhà xanh; Luật hóa tiêu chí 
CTX; Đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển về 
xây dựng CTX; Nâng cao nhận thức cho cộng 
đồng, đào tạo, cấp chứng chỉ tư vấn CTX cho 
các chuyên gia. Đặc biệt, năm 2008, BCA tiến 
hành sửa đổi Luật Kiểm soát Xây dựng để đưa 
ra các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu đối với 
các tòa nhà mới. Đến năm 2009, Chương trình 
tổng thể CTX lần thứ hai được ban hành nhằm 
đạt được môi trường xây dựng bền vững vào 
năm 2030, trong đó tập trung vào các công 
trình công, đồng thời khuyến khích khu vực tư 
nhân xây dựng CTX; áp dụng công nghệ xanh 
và nâng cao nhận thức về CTX. Chương trình 
chia làm 2 giai đoạn: Thực hiện đối với các công 
trình xây dựng mới và các công trình đang tồn 
tại. Chương trình đề ra mục tiêu, đến năm 
2030, 80% số công trình đạt Chứng nhận GM. 

 Với những chính sách rõ ràng, chỉ trong 
8 năm (từ 2005 - 2013), số tòa nhà xanh ở 
Singapo đã tăng gấp hàng trăm lần, từ 17 lên 
gần 1.700 công trình. Nhận thấy những lợi ích 
và cơ hội phát triển CTX, đầu năm 2014, BCA 
tiếp tục xây dựng Chương trình tổng thể lần 
thứ 3, đồng thời tăng thêm vốn hỗ trợ đầu tư 
vào CTX. Để thực hiện hiệu quả các Chương 
trình tổng thể CTX, BCA đã hợp tác chặt chẽ 
với chủ đầu tư để giám sát, theo dõi thường 
xuyên việc vận hành của các máy móc, thiết bị 
làm mát trong công trình nhằm đảm bảo tiết 
kiệm năng lượng. BCA cũng khuyến khích, các 
tòa nhà đạt Chứng nhận phải được đánh giá 
lại 3 năm 1 lần để xem xét tính bền vững môi 
trường của các công trình.

Theo tính toán của các chuyên gia, các CTX 
ở Singapo có chi phí đầu tư ban đầu lớn hơn 
khoảng 5% so với các công trình thông thường, 
nhưng hầu hết chi phí này được bù đắp trong 
vòng 7 năm sau khi đưa công trình vào sử dụng. 

Vì thế, mỗi năm, các chủ đầu 
tư tiết kiệm được hàng triệu 
đô la Singapo từ ứng dụng 
kiến trúc xanh trong xây dựng 
các công trình. Trước những 
lợi ích kinh tế dài hạn mà các 
giải pháp sử dụng tài nguyên 
hiệu quả mang lại, những năm 
qua, ngày càng có nhiều doanh 
nghiệp chú trọng đầu tư xây 
dựng các công trình theo tiêu 
chí CTX, với nhiều loại công 
trình khác nhau: Trường học, 
thư viện, khách sạn, nhà hàng, 
siêu thị, khu chung cư, công 
viên... 

HỖ TRỢ TÀI CHÍNH ĐỂ 
PHÁT TRIỂN CÁC CTX

Một yếu tố quan trọng 
giúp Singapo thực hiện thành 
công chương trình phát triển 
các CTX đó là nguồn lực tài 
chính mạnh mẽ. Bên cạnh 
nguồn tài chính hỗ trợ từ 
Chính phủ, Singapo còn có 
35 quỹ tài trợ và chương trình 
khuyến khích đối với các 
dự án kiến trúc xanh, CTX; 
chương trình hỗ trợ phát 
triển và cung cấp năng lượng 
sạch, tái tạo, sử dụng hiệu quả 
tài nguyên nước; xử lý nước 
thải... Các quỹ, chương trình 
này phục vụ cho tất cả các 
dự án CTX, không phân biệt 
thuộc lĩnh vực tư nhân, hay 
Nhà nước, trong đó, có thể 
kể đến một số chương trình 
và quỹ nổi bật như: Chương 
trình tài trợ cho việc sử dụng 
năng lượng hiệu quả trong 
các CTX (BREEF) nhằm 
cung cấp một khoản vay tín 
dụng cho những dự án cải tạo 
các công trình hiện có thành 
CTX, với số tiền vay tối đa 
lên tới 5 triệu đô la Singapo 
thời hạn vay có thể kéo dài 
đến 8 năm; Chương trình 
khuyến khích đạt Chứng 
nhận GM cho công trình 
hiện có (GMIS-EB) có giá 

trị lên đến 100 triệu USD để 
khuyến khích nhà đầu tư và 
người sở hữu công trình cải 
thiện hiệu năng sử dụng năng 
lượng; Quỹ Nghiên cứu công 
trình thân thiện môi trường 
của Bộ Phát triển quốc gia, 
với nguồn vốn hỗ trợ khoảng 
50 triệu USD nhằm hỗ trợ 
khoảng 30% - 75% chi phí xây 
dựng đối với các dự án được 
BCA kiểm tra là đủ điều kiện 
CTX… Nhờ đó, các nhà đầu 
tư và người sở hữu công trình 
giảm được gánh nặng về chi 
phí chuyển đổi công trình 
thường thành CTX. 

Ngoài ra, sự thành công 
của chương trình phát triển 
CTX tại Singapo có được 
là do sự tham gia của nhiều 
cơ quan, ban, ngành từ các 
cơ quan chính phủ, tổ chức 
phi lợi nhuận, tổ chức giáo 
dục, cho đến doanh nghiệp, 
nhà đầu tư… Đặc biệt, hàng 
năm, Singapo đều tổ chức 
các chương trình quảng bá về 
CTX để khuyến khích doanh 
nghiệp và cộng đồng hướng 
đến môi trường sống xanh 
hơn. Vì vậy, tiến trình phát 
triển CTX của Singapo diễn ra 
ngày càng nhanh và thuận lợi, 
trở thành một trong những 
nước đứng đầu thế giới, với 
tỷ lệ xây dựng CTX cao. Đến 
giữa năm 2013, gần 200 dự án 
xây dựng tại hơn 10 quốc gia 
(Trung Quốc, Malaixia, Việt 
Nam, Thái Lan, Inđônêxia…) 
đã xin cấp Chứng nhận GM. 
Chương trình Chứng nhận 
GM của Singapo cũng là tài 
liệu tham khảo cho các nước 
khác xây dựng hệ thống xây 
dựng xanh. Hiện tại, BCA 
đang hợp tác với Chương 
trình Môi trường Liên hợp 
quốc (UNEP) để thúc đẩy 
các mục tiêu bền vững môi 
trường trong xây dựng trên 
toàn cầun
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Thúc đẩy chính sách phát triển  
nông nghiệp thông minh của Việt Nam
TS. NGUYỄN SONG TÙNG,  
Phó Viện trưởng Viện Địa lý nhân văn

Nông nghiệp là ngành phát thải khí 
nhà kính (KNK) lớn thứ 2 sau ngành 
năng lượng, chiếm 38,9% tổng 

lượng KNK, góp phần gây ra biến đổi khí 
hậu (BĐKH). Để giảm phát thải KNK trong 
ngành nông nghiệp, Việt Nam đã triển khai 
ứng dụng nông nghiệp thông minh (NNTM) 
để giải quyết các bài toán ứng phó với BĐKH, 
đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, tăng 
trưởng xanh và sản xuất nông nghiệp bền 
vững. 

 CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NNTM 
CỦA VIỆT NAM 

Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp 
(FAO), NNTM là “nông nghiệp có khả năng 
gia tăng năng suất một cách bền vững, thích 
ứng trước những tác động của BĐKH, giảm/
loại bỏ KNK, đạt được các mục tiêu về an 
ninh lương thực và phát triển của quốc gia”. 

Trong những năm qua, Việt Nam đã ban 
hành những chính sách kịp thời nhằm ứng 
phó với BĐKH trên cả hai phương diện giảm 
nhẹ và thích ứng BĐKH: Chương trình mục 
tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH (2008); Chiến 
lược quốc gia về BĐKH (2011); Kế hoạch 
hành động quốc gia về BĐKH (2012); Chiến 
lược quốc gia về Tăng trưởng xanh (2012); 
Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng về ứng phó 
với BĐKH, quản lý tài nguyên và BVMT. 

Ngoài việc ban hành các chính sách, Việt 
Nam cũng tham gia Liên minh toàn cầu về 
NNTM thích ứng BĐKH (GACSA), góp phần 
thúc đẩy lĩnh vực nghiên cứu, công nghệ và 
cách tiếp cận chính sách đối với nông nghiệp 
thích ứng với BĐKH; thực hành và chia sẻ 
kinh nghiệm, thông tin về NNTM thích ứng 
BĐKH; tiếp cận, mở rộng hỗ trợ kỹ thuật… 
góp phần thực hiện thành công Đề án Giảm 
phát thải KNK trong nông nghiệp, nông thôn 
đến năm 2020 và Đề án Tái cơ cấu ngành 
NN&PTNT. 

Ở cấp ngành, năm 2007, Bộ NN&PTNT 
đã thành lập Ban chỉ đạo Chương trình hành 

động thích ứng với BĐKH, 
xây dựng và ban hành các 
chính sách ứng phó BĐKH 
như: Khung chương trình 
thích ứng với BĐKH (2008) 
và Kế hoạch hành động ứng 
phó với BĐKH của ngành 
NN&PTNT giai đoạn 2011 - 
2015 và tầm nhìn 2050. Đặc 
biệt, nhằm đẩy mạnh các hoạt 
động giảm thiểu và thích ứng 
với BĐKH, Bộ NN&PTNT 
đã ban hành Chỉ thị số 
809/CT-BNN-KHCN ngày 
28/3/2011 về việc lồng ghép 
BĐKH vào xây dựng, thực 
hiện chiến lược, quy hoạch, 
kế hoạch, chương trình, dự 
án, đề án phát triển ngành 
NN&PTNT giai đoạn 2011 
- 2015 với một số nội dung: 
Lồng ghép BĐKH trong quá 
trình xây dựng, phê duyệt, tổ 
chức thực hiện chiến lược, 
quy hoạch, kế hoạch đối với 
các lĩnh vực nông nghiệp 
theo phương châm tích cực 
giảm phát thải KNK và chủ 
động thích ứng với BĐKH. 

Nhận thức được tầm 
quan trọng và tác động tích 
cực của NNTM đối với sự 

phát triển bền vững, Bộ đã 
có những chủ trương, chính 
sách thúc đẩy và triển khai 
thực hiện NNTM tại nhiều 
tỉnh, TP trên cả nước. Nhiều 
mô hình đã góp phần nâng 
cao năng suất, sản lượng; 
nâng cao thu nhập cho nông 
dân và góp phần đảm bảo an 
ninh lương thực trong bối 
cảnh BĐKH. 

MỘT SỐ MÔ HÌNH 
NNTM THÂN THIỆN 
VỚI MÔI TRƯỜNG 

Mô hình canh tác lúa ít 
phái thải KNK “1 phải - 6 
giảm”

Từ năm 2010, kỹ thuật 
canh tác lúa tiến bộ “1 phải 
- 6 giảm” được thực hiện thí 
điểm tại một số tỉnh thuộc 
đồng bằng sông Cửu Long 
(An Giang, Kiên Giang) đã 
nâng cao chất lượng lúa gạo, 
tăng giá trị, tiết kiệm nguồn 
nước và phát triển bền vững. 
Theo đó, “1 phải” là phải sử 
dụng hạt giống chất lượng 
cao được cơ quan có thẩm 
quyền chứng nhận, có nguồn 
gốc xuất xứ rõ ràng. “6 giảm” 

 V Mô hình trồng lúa giảm phát thải KNK
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là lượng hạt giống, phân đạm, thuốc bảo 
vệ thực vật (BVTV), nước tưới, giảm thất 
thoát sau thu hoạch và giảm phát thải 
KNK.

Khi sử dụng hạt giống đạt chuẩn chất 
lượng, nông dân có thể giảm lượng giống 
từ 50 - 80% khối lượng so với nguồn 
giống chất lượng kém mà năng suất lúa 
không bị giảm. Để giảm lượng phân đạm 
nên sử dụng bảng so màu lá lúa kiểm 
tra định kỳ và xác định “chuẩn màu của 
giống lúa” để đánh giá đúng nhu cầu sử 
dụng đạm; cách bón phân cũng phải theo 
nhu cầu của cây trong từng giai đoạn 
sinh trưởng và phát triển. Đồng thời, 
cần tận dụng tính đa dạng của thiên địch 
trong tự nhiên để khống chế dịch hại với 
cây trồng nhằm hạn chế sử dụng thuốc 
BVTV, chỉ sử dụng các loại thuốc BVTV 
khi cần thiết và phải theo nguyên tắc 4 
đúng (đúng thuốc - đúng liều lượng - 
đúng lúc, đúng cách); ứng dụng sinh học 
trong quản lý dịch hại và áp dụng công 
nghệ sinh thái để thu hút côn trùng... Bên 
cạnh đó, lượng nước tưới được tính toán 
dựa vào nhu cầu của cây trồng trong từng 
thời kỳ phát triển để vừa tiết kiệm nước, 
vừa đảm bảo sinh trưởng của cây. Trong 
quá trình thu hoạch, cần lưu ý việc lựa 
chọn giống có độ rụng hạt ít khi lúa chín, 
sử dụng thiết bị gặt đập liên hợp vào ngày 
nắng và sấy để lúa sẽ khô nhanh - đều 
với khối lượng lớn... để giảm thất thoát. 
Ngoài ra, khí thải nhà kính chủ yếu do 
sử dụng lượng phân đạm cao, giữ ngập 
nước thường xuyên trên ruộng, đốt rơm 
rạ... nên cần áp dụng các kỹ thuật canh 
tác như vùi rơm rạ tạo chất hữu cơ trả 
lại chất dinh dưỡng trong đất; tưới “ngập 
khô xen kẽ” tạo sự thông thoáng khí trong 
đất; bón phân đạm cân đối.

Mô hình “1 phải - 6 giảm” giúp người 
nông dân tiết kiệm được 50% giống, 30 - 
40% phân hóa học, 30% thuốc BVTV và 
20% công lao động; tăng 10% năng suất 
và 10% lợi nhuận ròng; giảm 20 - 30% 
lượng phát thải KNK so với phương pháp 
canh tác truyền thống. Mô hình hiện đã 
được lồng ghép vào các chương trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn của 
Việt Nam như Cánh đồng mẫu lớn, Xây 
dựng Nông thôn mới... được triển khai ở 
nhiều vùng miền. 

Mô hình sản xuất cà 
phê bền vững 

Trong những năm qua, 
hạn hán như là hệ quả của 
BĐKH đã gây ra nhiều 
thiệt hại nặng nề cho các 
tỉnh Tây Nguyên. Riêng 
năm 2015, đã có 95.000 ha 
cây trồng bị hạn hán, thiếu 
nước, trong đó chủ yếu là 
cây cà phê (là loài cây nông 
nghiệp chủ lực ở vùng Tây 
Nguyên). Hiện nay, thói 
quen thâm canh cũ và lạc 
hậu của nông dân vẫn còn 
tồn tại nên việc lãng phí tài 
nguyên nước trong chăm 
sóc cà phê là khá phổ biến. 
Người nông dân hiện đang 
sử dụng nhiều hơn từ 
50 - 60% lượng nước cần 
thiết để tưới trong mùa 
khô (từ tháng 1 - 4 hàng 
năm). Bên cạnh đó, nếu 
tưới lượng nước vừa đủ 
theo đúng quy cách, quá 
trình sinh trưởng của cây 
cà phê sẽ cho trái nhiều 
hơn. Do lượng nước mà 
cây cà phê hấp thụ vừa đủ 
sẽ giúp quá trình hấp thu 
các dưỡng chất từ đất tốt 
hơn nên chất lượng cà phê 
sẽ cao hơn. Đặc biệt, khi 
tưới nước vừa đủ sẽ giúp 
người nông dân giảm đáng 
kể một lượng phân bón 
cho cây do không bị nước 
dư cuốn trôi.

Dự án sử dụng tưới 
nước hợp lý để nâng cao 
hiệu quả kinh tế cho 
ngành sản xuất cà phê tại 
Việt Nam đã được Tập 
đoàn Nestle và Cơ quan 
Hợp tác và phát triển Thụy 
Sĩ đồng tài trợ với kinh phí 
2 triệu Euro tại 5 tỉnh Tây 
Nguyên (Gia Lai, Đắk Lắk, 
Kom Tum, Đắk Nông, 
Lâm Đồng) từ năm 2015 
- 2019. Dự án đã hỗ trợ 
quản lý nước hiệu quả cho 

50.000 hộ nông dân trồng 
cà phê tại 5 tỉnh với mục 
tiêu bảo đảm lượng nước 
sẵn có đầy đủ và phân bổ 
hợp lý cho tất cả các mục 
đích sử dụng ở khu vực Tây 
Nguyên; tiết kiệm nước; 
cải thiện đời sống người 
dân về kinh tế, xã hội và 
BVMT. Theo kết quả sơ 
bộ, việc tưới nước cho cây 
cà phê đã tiết kiệm được 
khoảng 30% lượng phân 
bón không bị thất thoát 
do tưới nước nhiều; 50% 
chi phí nhân công; 50% 
chi phí điện, dầu cho máy 
bơm nước. Đặc biệt, năng 
suất cà phê tăng khoảng 
10%; thu nhập củ người 
nông dân tăng 14% so với 
hình thức thâm canh cũ, 
giảm phát thải KNK do 
giảm lượng phân bón.

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
Phát triển NNTM còn 

khá mới nhưng là một xu 
thế quan trọng không chỉ 
đối với nền kinh tế Việt 
Nam mà còn ở quy mô 
toàn cầu. Trong bối cảnh 
BĐKH với nhiều hiện 
tượng thời tiết cực đoan, 
hoạt động sản xuất nông 
nghiệp đòi hỏi phải giảm 
KNK. Nông nghiệp cần 
phải tận dụng các thành 
quả của làn sóng công 
nghệ để có sự chuyển đổi 
thích hợp, linh hoạt, đáp 
ứng yêu cầu mới... 

Từ thực trạng ứng 
dụng các mô hình NNTM 
và thực tiễn triển khai các 
chính sách ứng phó với 
BĐKH trong thời gian 
qua, xin đề xuất một số 
kiến nghị nhằm thúc đẩy 
và nhân rộng các mô hình 
NNTM:

Nâng cao nhận thức 
cho các tầng lớp xã hội từ 
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TĂNG TRƯỞNG XANH

 l Ngành Xây dựng triển khai 
Kế hoạch hành động Tăng trưởng 
xanh

Kế hoạch Hành động Tăng trưởng xanh 
ngành Xây dựng cụ thể hóa các nhiệm vụ 
và mục tiêu của ngành hướng tới phát triển 
bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 
2030. Đây cũng là văn bản chính sách quan 
trọng, hỗ trợ lãnh đạo các cấp trong việc đưa 
ra và thực thi quyết định, cũng như thúc đẩy 
Việt Nam đạt được các mục tiêu quốc gia về 
giảm phát thải khí nhà kính.

Chương trình Năng lượng sạch USAID 
Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các cơ 
quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu 
khoa học và hiệp hội nghề nghiệp trong 
ngành và chuyên gia của dự án để hỗ trợ kỹ 
thuật cho Bộ Xây dựng phát triển Kế hoạch 
hành động Tăng trưởng xanh của ngành. 
Kế hoạch đã được Bộ Xây dựng phê duyệt 
vào ngày 11/5/2017. Đây là một phần trong 
kế hoạch tăng trưởng xanh tổng thể của cả 
nước nhằm đạt được mục tiêu giảm khí nhà 
kính từ 8-10% đến năm 2020 và giảm thêm 
1,5-2% mỗi năm đến năm 2030.
 B.HẰNG

 l Tổng Liên đoàn lao động Việt 
Nam tổ chức tập huấn giảng viên 
nguồn về Tăng trưởng xanh 

Tại TP. Vũng Tàu, Tổng Liên đoàn lao 
động (LĐLĐ) Việt Nam và Viện Fes tổ 
chức tập huấn Module 4 về Tăng trưởng 
xanh. 

Tham dự tập huấn có 25 học viên đến 
từ các ban, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐ 
Việt Nam và 9 LĐLĐ tỉnh đại diện cho 
các khu vực Bắc, Trung, Nam. Trong đợt 
tập huấn lần này, các học viên báo cáo kết 
quả triển khai Kế hoạch thực hiện Tăng 
trưởng xanh tại 3 doanh nghiệp đã chọn 
và báo cáo kết quả tư vấn hỗ trợ của các 
chuyên gia. Ngoài ra, trong đợt tập huấn 
lần này các học viên đã được chuyên gia 
đến từ Trung tâm sản xuất sạch hơn Đại 
học Bách khoa Hà Nội trang bị nhiều kiến 
thức sâu về phần kỹ thuật như: Tiết kiệm 
điện, nhiệt, khí ga, nước; Kiến thức về bố 
trí phân xưởng - điều kiện làm việc của 
công nhân và quản lý rác thải… và tham 
quan thực tế tại Công ty CP Giấy Sài Gòn. 

 C. VIỄN

các nhà quản lý, cộng đồng 
doanh nghiệp và người dân 
về vai trò của phát triển sản 
xuất NNTM, cũng như định 
hướng tiêu dùng các sản 
phẩm NNTM trong điều kiện 
mới của Việt Nam; Đưa chính 
sách phát triển NNTM lồng 
ghép vào các chính sách và 
chiến lược phát triển kinh tế 
- xã hội từ cấp quốc gia đến 
cấp địa phương, ngành. Trước 
hết là lồng ghép chính sách 
quản lý đất đai bền vững vào 
quy hoạch phát triển nông 
nghiệp; an ninh lương thực 
an sinh xã hội, giảm nghèo 
vào chính sách BĐKH; tài 
chính (ổn định giá, bảo hiểm 
nông nghiệp…) vào chính 
sách thích ứng với BĐKH;

Thiết lập và củng cố các 
thể chế, hỗ trợ phát triển 
mạng lưới các nhà cung cấp 
yếu tố “đầu vào” và các dịch 
vụ trong nông nghiệp như 
sửa chữa máy móc thiết bị 
nông nghiệp, sử dụng hiệu 
quả tài nguyên, thân thiện với 
môi trường; cung cấp và duy 
trì nguồn gen phù hợp với 
khí hậu; Hỗ trợ tài chính, liên 
kết, lồng ghép hài hòa giữa tài 
chính cho BĐKH và tài chính 
nông nghiệp truyền thống 
thông qua thúc đẩy mô hình 
hợp tác công - tư trong nông 
nghiệp. Đồng thời, phát triển 
cơ sở hạ tầng thích ứng với 
BĐKH như hệ thống đường 
giao thông, đê và kè, thủy 
lợi, hệ thống cảnh báo sớm, 
bảo trợ xã hội, quản lý rủi ro 
thiên tai…; Ứng dụng công 
nghệ cho NNTM, bao gồm 
nhà kính, tưới tiêu tự động 
tiết kiệm nước, hệ thống tưới 
nhỏ giọt, kiểm soát côn trùng 
theo phương pháp sinh học, 
giống chất lượng cao, sau thu 
hoạch....

Tiếp tục thực hiện các mô 
hình thử nghiệm và tập trung 
triển khai những mô hình 

NNTM ở một số vùng lựa 
chọn, ứng dụng khoa học kỹ 
thuật phù hợp với thực tiễn; 
thực hiện tái cấu trúc lại các 
hình thức tổ chức sản xuất 
nông nghiệp ở nông thôn, 
phát triển các hộ gia đình cá 
thể trở thành doanh nghiệp 
nhỏ; hoặc liên kết hộ gia 
đình dưới sự quản lý của một 
doanh nghiệp lớn; xây dựng 
chuỗi giá trị, từ nhà sản xuất 
cho đến các nhà hàng, siêu 
thị là đầu ra cho sản phẩm.
Tổ chức liên kết sản xuất và 
tiêu thụ sản phẩm NNTM, 
đặc biệt là mô hình “liên kết 
4 nhà” (nhà nông, nhà doanh 
nghiệp, nhà nước, nhà khoa 
học); có chính sách khuyến 
khích các doanh nghiệp thu 
mua, chế biến, tiêu thụ sản 
phẩm nông nghiệp, giúp 
người nông dân tăng thu 
nhập; Hình thành các vùng 
NNTM.

Đào tạo nguồn nhân lực 
cho phát triển NNTM như 
nhân viên kỹ thuật, cán bộ 
quản lý cho Sở NN&PTNT, 
các cơ quan trực thuộc Sở và 
địa phương, doanh nghiệp 
nông nghiệp…; tăng cường 
đội ngũ cán bộ nghiên cứu, 
chuyên gia công nghệ về lĩnh 
vực công nghệ cao trong nông 
nghiệp. 

Tăng cường hợp tác quốc 
tế trong phát triển NNTM nói 
riêng và phát triển bền vững 
nói chung. Thời gian qua, 
nhiều tổ chức trong và ngoài 
nước đã hỗ trợ Việt Nam thực 
hiện NNTM. Vì thế, một mặt 
Việt Nam cần tận dụng tối đa 
những cơ hội này, mặt khác, 
cải thiện môi trường đầu tư 
vào nông nghiệp, cũng như 
thu hút hơn nữa sự tham gia 
của các tổ chức quốc tế và 
doanh nghịêp nước ngoài để 
nâng cao hiệu quả việc thực 
hiện NNTMn
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LỌC DẦU DUNG QUẤT CÔNG BỐ LỢI NHUẬN 
TĂNG MẠNH TRƯỚC THỀM IPO 

Tiếp sau một loạt thương vụ IPO thành công 
trong quá khứ, thời gian tới, Tập đoàn Dầu khí 
Quốc gia Việt Nam (PVN) sẽ tiếp tục tiến hành 

IPO một loạt Tổng công ty lớn phụ trách các mảng 
kinh doanh quan trọng gồm PV Power, Lọc hoá dầu 
Bình Sơn và PV Oil.

Trong đó, Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) - Công ty 
chủ quản của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất là cái tên 
được quan tâm hơn cả khi có quy mô vốn lớn, tỷ lệ 
thoái vốn cao cũng như là "hàng hiếm” trong ngành. 
Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp dầu khí gặp khó 
khăn do tác động của giá dầu, BSR vẫn có được hiệu 
quả kinh doanh khả quan.

Cuối tháng 5/2017, Bộ Công Thương đã chốt giá trị 
doanh nghiệp của BSR tại thời điểm ngày 31/12/2015 
đạt xấp xỉ 72.880 tỷ đồng, tương đương khoảng 3,2 tỷ 
USD. Trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại 
doanh nghiệp là hơn 44.934 tỷ đồng (xấp xỉ 2 tỷ USD). 
Dự kiến BSR sẽ được IPO vào cuối năm 2017.

Bên cạnh mục tiêu cổ phần hóa, BSR cũng đang 
chuẩn bị triển khai dự án trọng điểm nâng cấp mở 
rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Dự án này có tổng 
mức đầu tư lên đến 1,81 tỷ USD, dự kiến sẽ hoàn thành 
vào năm 2021 và chính thức hoạt động từ năm 2022.

Sau khi hoàn thành, công suất chế biến dầu thô 
của Nhà máy dự kiến sẽ đạt 8,5 triệu tấn/năm và chất 
lượng sản phẩm đầu ra đáp ứng tiêu chuẩn EURO V. 
Bên cạnh đó, độ linh động lựa chọn dầu thô của Công 
ty sẽ được nâng cao, không còn phụ thuộc vào nguồn 
dầu thô từ mỏ Bạch Hổ.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ỔN ĐỊNH

Tính đến cuối năm 2016, tổng tài sản của BSR đạt 
hơn 61.300 tỷ đồng và dự kiến sẽ tăng mạnh trong 
những năm tới khi triển khai dự án Nâng cấp mở rộng.

Ban lãnh đạo công ty cho biết, cơ cấu tài sản trong 
giai đoạn 2013-2016 thay đổi theo hướng tăng tỷ trọng 
tài sản dài hạn, giảm tỷ trọng tài sản ngắn hạn. Phần 
lớn sự thay đổi này đến từ việc quy mô vốn lưu động 
sụt giảm do giá dầu thô nguyên liệu giảm mạnh.

Nợ vay cũng liên tục giảm xuống do trả dần các 
khoản nợ gốc vay dài hạn. Nếu như năm 2010, năm BSR 
tiếp nhận nhà máy, dư nợ vay lên đến 41.400 tỷ đồng, 
thì đến hết quý II/2017, nợ vay chỉ còn 13.600 tỷ đồng.

Với việc nợ gốc vay dài hạn giảm dần đã làm giảm 
đáng kể chi phí lãi vay. Cụ thể: năm 2016, tổng lãi vay 
mà BSR phải chi trả là 605 tỷ đồng, giảm 63% so với 
năm 2011. Trong 6 tháng năm 2017, lãi vay giảm tiếp 
18% so với cùng kỳ 2016.

Tính đến cuối quý II/2017, số dư tiền và các khoản 
tương đương tiền của BSR đạt 15.179 tỷ đồng, chiếm 
28% tổng tài sản. Lượng tiền lớn cùng với dòng tiền 

hoạt động kinh doanh giúp BSR đáp ứng nhu cầu trả 
nợ, đảm bảo khả năng thanh toán, đầu tư mở rộng sản 
xuất.

LỢI NHUẬN NỬA ĐẦU NĂM 2017 TƯƠNG 
ĐƯƠNG 85% CẢ NĂM 2016

Kết quả lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2015, 
2016 và 6 tháng 2017 lần lượt là 6.170 tỷ đồng, 4.492 tỷ 
đồng và 3.832 tỷ đồng, tương ứng với ROE lần lượt là 
21%, 14% và 11,6%.

Như vậy lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm 2017 của 
BSR đã tương đương với 85% lợi nhuận của cả năm 
2016.

Theo lý giải của BSR, lợi nhuận năm 2016 sụt giảm 
là do giá dầu giảm, cơ chế thu điều tiết theo Quyết định 
số 952/QĐ-TTg không còn phù hợp trong bối cảnh 
mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực 
hiện các Hiệp định thương mại tự do thấp hơn nhiều 
so với mức thuế suất thuế nhập khẩu đang áp dụng 
cho Công ty để tính giá bán và tính thu điều tiết đã làm 
cho giá bán sản phẩm Dung Quất cao hơn nhiều so với 
hàng nhập khẩu và làm cho sản phẩm của Công ty gặp 
khó khăn trong tiêu thụ, do đó làm giảm hiệu quả sản 
xuất kinh doanh so với năm 2015.

     Năm 2017, Quyết định số 952/QĐ-TTg đã được 
sửa đổi theo hướng Công ty được tự quyết định giá 
bán, do đó giá bán sản phẩm của Dung Quất có tính 
linh hoạt hơn, điều này làm cho sản phẩm của Dung 
Quất cạnh tranh hơn so với trước đây và làm tăng hiệu 
quả sản xuất kinh doanh trong năm 2017.

Song song với nâng cao hiệu quả hoạt động, BSR 
cũng chú trọng công tác quản lý chi phí, giá thành và 
áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật tập trung vào 
công tác tiết kiệm năng lượng, tối ưu hóa điều kiện 
vận hành■
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MÔI TRƯỜNG & DOANH NGHIỆP 

Đẩy mạnh áp dụng cơ chế tự nguyện, linh hoạt 
trong quản lý môi trường tại Việt Nam
TS. NGUYỄN HẢI YẾN,  
ThS. NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG 
Viện Khoa học Môi trường

huy tính tự chủ, sáng tạo 
trong các hoạt động BVMT 
mang tính tự nguyện của các 
tổ chức, cá nhân. 

Tại Việt Nam, cơ chế tự 
nguyện, linh hoạt không 
phải là một cơ chế mới, song 
cơ chế này mới được áp dụng 
dưới các hình thức như: 
Chính sách khuyến khích 
tính tự chủ, tự nguyện của 
tổ chức, cá nhân trong việc 
BVMT, ưu đãi dựa trên thị 
trường, quan hệ đối tác công 
tư, nhãn sinh thái, kiểm toán 
môi trường... Các quy định 
pháp luật của Việt Nam về 
các hình thức của cơ chế tự 
nguyện, linh hoạt nêu trên 
đã được quy định tương 
đối đầy đủ, phù hợp với các 
nghĩa vụ liên quan mà Việt 
Nam đã cam kết trong khuôn 
khổ các FTA. Tuy nhiên, 
chưa có chính sách chung 
về việc tăng cường áp dụng 
các cơ chế tự nguyện, linh 
hoạt nhằm tăng cường trách 

Hội nhập kinh tế quốc tế là chủ 
trương nhất quán, nội dung trọng 
tâm trong chính sách đối ngoại, hợp 

tác kinh tế quốc tế của Việt Nam trong quá 
trình đổi mới đất nước. Cùng với xu hướng 
hội nhập kinh tế quốc tế, đến nay, Việt Nam 
đã ký kết 12 Hiệp định thương mại tự do 
(FTA), trong đó FTA thế hệ mới có nội dung 
về môi trường, với những ràng buộc pháp lý 
và cơ chế giải quyết tranh chấp quốc tế riêng 
đối với các vi phạm trong cam kết, nghĩa vụ 
môi trường của các quốc gia thành viên (FTA 
Việt Nam - Liên minh châu Âu...). 

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đòi hỏi 
các doanh nghiệp cần có những bước chuyển 
biến lớn trong công tác BVMT. Một trong 
những nội dung cam kết quan trọng trong 
các FTA thế hệ mới là việc áp dụng cơ chế tự 
nguyện, linh hoạt về môi trường nhằm tăng 
cường trách nhiệm của doanh nghiệp trên cơ 
sở tự nguyện và linh hoạt. Các hình thức áp 
dụng cơ chế tự nguyện, linh hoạt trong các 
FTA đa dạng, bao gồm chứng nhận, dán nhãn 
sản phẩm, nhãn sinh thái, kiểm toán và báo 
cáo tự nguyện, ưu đãi dựa trên thị trường, 
chia sẻ tự nguyện thông tin và chuyên môn, 
quan hệ đối tác công - tư, các hình thức khác 
nhằm tăng cường trách nhiệm BVMT, phát 

 V Tập huấn “Kiểm toán môi trường” do Bộ KH&ĐT tổ chức tháng 5/2017, tại TP. 
Hồ Chí Minh

nhiệm và vai trò của doanh 
nghiệp trong bối cảnh mới 
hiện nay. Bên cạnh đó, các 
hình thức áp dụng còn chưa 
đa dạng và còn nhiều vướng 
mắc, bất cập. 

Trên thực tế, việc phát 
triển mô hình nhãn sinh 
thái còn nhiều bất cập. Các 
sản phẩm gắn nhãn sinh 
thái còn chưa được người 
sản xuất và người tiêu dùng 
quan tâm. Quá trình triển 
khai chương trình nhãn 
sinh thái tại Việt Nam gặp 
nhiều khó khăn, vướng mắc 
như nhận thức của xã hội 
về vấn đề môi trường còn 
ở mức hạn chế; Kiến thức 
về đặc tính môi trường của 
sản phẩm cũng còn hạn chế 
đối với hầu hết những người 
làm công tác quản lý môi 
trường ở cấp cơ sở cũng như 
người sử dụng sản phẩm…

Mô hình hợp tác công 
- tư đã và đang thu hút 
các đối tượng ngoài Nhà 
nước tham gia vào công 
tác BVMT. Tuy nhiên trong 
triển khai, ứng dụng còn 
gặp nhiều khó khăn do năng 
lực tài chính của các doanh 
nghiệp tư nhân còn hạn chế, 
Nhà nước chưa có cơ chế cụ 
thể tạo điều kiện để doanh 
nghiệp phát triển.

Bên cạnh đó, kiểm toán 
môi trường đã được quy 
định trong một số văn bản 
pháp luật nhưng đây vẫn là 
một lĩnh vực mới ở nước ta. 
Thực tế hiện nay, kiểm toán 
môi trường do kiểm toán 
nhà nước thực hiện, chủ 
yếu được lồng ghép trong 
các cuộc kiểm toán báo cáo 
tài chính, còn ít các cuộc 
kiểm toán môi trường mang 
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tính chất kiểm toán hoạt động. Các 
cuộc kiểm toán cũng chưa chuyên 
sâu về môi trường mà chủ yếu 
đánh giá tính tuân thủ trong việc 
sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước. 
Mặt khác, hiện nay kiểm toán 
môi trường mới chỉ mang tính tự 
nguyện, chưa được áp dụng phổ 
biến, bắt buộc đối với các doanh 
nghiệp.

Ngoài ra, một số cơ chế tự 
nguyện BVMT khác chưa được 
quan tâm và thực hiện hiệu quả; cơ 

chế ưu đãi, khuyến khích về mặt tài 
chính của nhà nước còn chưa được 
doanh nghiệp tiếp cận trong công 
tác BVMT; các chương trình tự 
nguyện cộng đồng còn mang tính 
hình thức, thời vụ; cơ chế tham vấn 
cộng đồng và đệ trình cộng đồng 
còn mới mẻ và được áp dụng hạn 
chế…

Trong bối cảnh hội nhập quốc 
tế, Chính phủ Việt Nam cần có 
những hành động mạnh mẽ và 
hiệu quả hơn nhằm tăng cường 

vai trò, trách nhiệm của doanh 
nghiệp. Để cơ chế tự nguyện, linh 
hoạt là một trong những giải pháp 
hiệu quả, cần hoàn thiện hệ thống 
chính sách, pháp luật; tăng cường 
năng lực quản lý và kiểm soát 
số lượng các cơ chế tự nguyện, 
linh hoạt BVMT trước khi được 
áp dụng rộng rãi tại Việt Nam; 
nghiên cứu, áp dụng thí điểm và 
triển khai các cơ chế tự nguyện, 
linh hoạt mới để quản lý môi 
trường hiệu quả hơnn

Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh  
nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường
ThS.TRẦN NGỌC LƯƠNG
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh

Với triết lý kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội, Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh luôn 
tích cực hưởng ứng hoạt động vì môi trường tại tất cả các địa phương: Festival biển Nha Trang, Giờ 
Trái đất, Ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn… Từ năm 2013, Tập đoàn 
Mường Thanh chính thức xây dựng hoạt động Ngày vì môi trường, phát động và nhân rộng tới toàn 
bộ cán bộ nhân viên (CBNV).

thiên nhiên, giảm thiểu biến 
đổi khí hậu (BĐKH).

Nhằm nâng cao ý thức, 
nhận thức và hành động có 
trách nhiệm của CBNV về giữ 
gìn và BVMT, hàng năm, Tập 
đoàn đều có kế hoạch tổ chức 

tập huấn về du lịch có trách 
nhiệm với môi trường và xã 
hội, như tham gia vào những 
hoạt động BVMT, tiết kiệm 
nước, năng lượng và giảm 
thiểu rác thải… Đây được 
xem là một trong những trách 
nhiệm quan trọng của mỗi 
CBNV.

Áp dụng chính sách giảm 
thiểu sử dụng năng lượng: Đối 
với phòng khách, chỉ sử dụng 
máy điều hòa nhiệt độ trong 
thời gian phục vụ khách. Cài 
đặt nhiệt độ thiết bị điều hòa 
ở mức 24 - 26oC vào mùa hè 
và 20 - 21oC vào mùa đông; 
Lắp đặt biển chỉ dẫn, đề nghị 
khách thực hiện tiết kiệm 
năng lượng, tắt tất cả đèn và 
máy điều hòa nhiệt độ khi 
ra khỏi phòng. Đồng trời, sử 
dụng bóng đèn tiết kiệm năng 
lượng như đèn led, compact, 

Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh, 
chuỗi khách sạn tư nhân lớn nhất Đông 
Dương cam kết “Phát triển kinh doanh 

du lịch đáp ứng nhu cầu hiện tại mà không làm 
ảnh hưởng tới khả năng đáp ứng nhu cầu của 
các thế hệ sau”. Theo đó, Tập đoàn đã, đang và 
sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp BVMT, 

 V Lễ ra quân dọn sạch bờ biển tại Khách sạn Mường Thanh Luxury Quảng Ninh
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máy điều hòa tiết kiệm năng lượng. Ngoài ra, 
khách sạn sử dụng cửa 2 lớp, cửa sổ kính giảm 
nhiệt để giảm chi phí sử dụng máy điều hòa; 
Lắp rèm cửa hai lớp và để rèm đóng trong các 
phòng trống hoặc phòng không sử dụng trong 
ngày; Đặt hệ thống chìa khóa từ để tắt các thiết 
bị điện khác nhau khi khách rời khỏi phòng…

Khu vực bể bơi, giữ nhiệt độ của bể ở mức 
tối thiểu từ 22 - 26oC tạo sự thoải mái cho người 
sử dụng; Giảm nhiệt độ nước bể bơi và nhiệt độ 
không khí trong phòng bơi sau giờ hoạt động. 
Để nhiệt độ không khí của bể bơi trong nhà cao 
hơn 1oC so với nhiệt độ nước trong bể; Lắp đặt 
bộ cảm biến ánh sáng hoặc đặt giờ để các bóng 
đèn có thể tự động tắt vào buổi sáng; Chế độ 
bấm giờ trong phòng xông hơi…

Tại một số khu vực công cộng, nhà vệ sinh 
tại sảnh, hành lang, sân vườn, cầu thang lắp đặt 
thiết bị cảm ứng vào hệ thống đèn chiếu sáng 
để tự mở/tắt khi có khách, giúp giảm lượng 
điện tiêu tốn. Bố trí hệ thống cửa tự động tại 
khu vực có lưu lượng đi lại cao để giảm thiểu 
sự thay đổi nhiệt độ trong phòng... 

Đối với chính sách giảm thiểu sử dụng nước: 
Thường xuyên theo dõi hệ thống ống nước trong 
phòng tắm tránh bị rò rỉ và sửa chữa ngay khi 
phát hiện có sự cố; Treo/đặt biển chỉ dẫn đề nghị 
tiết kiệm nước, tái sử dụng đồ vải (khăn tắm, ga 
giường). Khu giặt là chỉ sử dụng khi đủ số lượng, 
bảm bảo máy giặt được bảo dưỡng thường 
xuyên; Khu vực bếp, chỉ dùng máy rửa bát nếu 
số lượng nhiều; Đặt chế độ “tiết kiệm” hoặc hiệu 
quả; Sử dụng lượng nước tối thiểu cần thiết khi 
đun nước sôi để tiết kiệm năng lượng và nước. 

Bể bơi, sân, vườn, thường 
xuyên giám sát mực nước của 
bể bơi; Chọn và trồng các loại 
cây địa phương có đặc tính 
tiêu thụ ít nước… 

Chính sách giảm thiểu 
phát sinh rác thải: Sử dụng 3 
loại thùng rác riêng biệt dành 
cho rác hữu cơ, vô cơ và nguy 
hại. Đầu tư những đồ dùng, 
vật dụng có thể tái sử dụng 
thay cho việc dùng đồ sử dụng 
một lần. Một số thiết bị và đồ 
dùng đã cũ vẫn còn sử dụng 
được thay vì vứt ra bãi rác 
các khách sạn chuyển đi làm 
từ thiện. Tất cả các khách sạn 
trong Tập đoàn đều ký kết với 
đơn vị đủ chức năng thu gom 
và vận chuyển chất thải nguy 
hại theo quy định.

Trong phòng khách, sử 
dụng các sản phẩm vệ sinh 
thân thiện với môi trường 
không độc hại và phân hủy 
sinh học. Thông báo cho 
khách về chương trình giảm 
thiểu rác thải; Cung cấp thùng 
rác để cho các sản phẩm có 
thể tái chế trong mỗi phòng 
khách… 

Đồng thời, mua sắm các 
sản phẩm, văn phòng phẩm 
và giấy thân thiện với môi 

trường, có thể tái chế, không 
độc hại, dễ phân hủy. Ưu tiên 
sử dụng các sản vật được sản 
xuất từ địa phương, qua đó 
sẽ giảm vận chuyển, nguyên 
nhân làm tiêu hao năng lượng 
và tăng lượng thải các loại khí 
độc hại. Áp dụng nguyên tắc 
"3R" trong quản lý rác thải: 
Giảm thiểu, tái sử dụng và tái 
chế. 

Chính sách bảo tồn: Không 
mua bán các loài động thực vật 
được bảo tồn, đặc biệt là các 
loài có nguy cơ tuyệt chủng 
cần được bảo vệ để những thế 
hệ sau có thể biết được về sự 
hiện diện cũng như giá trị của 
chúng như tê tê, tê giác, voi, 
hổ, sếu đầu đỏ... 

Xây dựng các công viên 
cây xanh, công viên vui chơi 
giải trí, hồ nước nhân tạo để 
tạo nên môi trường mới, góp 
phần cải thiện môi trường 
như Khu sinh thái Mường 
Thanh Diễn Lâm, với diện 
tích gần 300 ha gồm công 
viên nước, vườn cây ăn quả, 
vườn rau sạch, vườn thú. 
Đặc biệt, hàng năm tại đây 
các loại thú quý hiếm như hổ 
trắng sinh sản hàng chục hổ 
con.

Tham gia vào các chiến 
dịch về môi trường, BĐKH 
của địa phương và quốc tế: 
Chương trình Giờ trái đất, 
trồng cây xanh, bảo vệ rừng 
và biển… Định kỳ hàng tuần, 
hàng tháng tất cả các khách 
sạn thuộc Tập đoàn Khách 
sạn Mường Thanh tham gia 
dọn vệ sinh môi trường xung 
quanh khách sạn, khu công 
cộng, dọn rác dọc bờ biển…

Tất cả các hoạt động trên 
giúp Tập đoàn Khách sạn 
Mường Thanh hướng tới 
mục tiêu đạt “Nhãn Bông Sen 
Xanh” như cam kết của doanh 
nghiệp về BVMT, hạn chế 
BĐKHn

 V Trồng cây xanh tại Khách sạn Mường Thanh Holiday Lý Sơn
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NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN - ĐẮK LẮK: 

Bảo vệ môi trường là giá trị cốt lõi  
để phát triển bền vững
Là một doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất bia - rượu - nước giải khát, Tổng 
Công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn (Sabeco) luôn quan tâm đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm 
và BVMT, xem đây là giá trị cốt lõi trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện phương châm của 
Tổng Công ty, những năm qua, Nhà máy Bia Sài Gòn - Đắk Lắk đã triển khai nhiều giải pháp để nâng 
cao hiệu quả sản xuất kinh doanh gắn với BVMT, phát huy các sáng kiến của cán bộ, công nhân viên 
(CBCNV) nhằm giảm chi phí sản xuất và mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho Công ty.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 
GẮN VỚI BVMT

Nhà máy Bia Sài Gòn - Đắk Lắk là một 
trong 3 Nhà máy thuộc Công ty Cổ phần Bia Sài 
Gòn - Miền Trung (SMB) được thành lập ngày 
2/2/2005. Tháng 6/2006, Nhà máy khởi công xây 
dựng giai đoạn I, với tổng vốn đầu tư 200 tỷ đồng, 
công suất 25 triệu lít/năm, gồm các khu vực: Sản 
xuất, nhà văn phòng, hệ thống xử lý nước thải, 
khu đất trồng cây xanh. Nhà máy chính thức đi 
vào sản xuất từ ngày 1/5/2007. Để đáp ứng nhu 
cầu của thị trường, chỉ một năm sau, Nhà máy đã 
đầu tư xây dựng giai đoạn II, nâng công suất từ 
25 triệu lít lên 70 triệu lít/năm, với tổng vốn thực 
hiện là 430 tỷ đồng và đưa vào sản xuất từ tháng 
9/2009.

Nhà máy được đầu tư dây chuyền thiết bị hiện 
đại, nhập khẩu từ châu Âu, với tổng vốn trên 620 
tỷ đồng, sản xuất các sản phẩm: Bia chai Sài Gòn 
Export, Sài Gòn - Lager, bia tươi Sài Gòn - Đắk Lắk 
và bia lon Sài Gòn - Lager. Với quyết tâm đem đến 
những sản phẩm chất lượng cho người tiêu dùng, 
từ khi thành lập đến nay, Nhà máy đã không ngừng 
cải thiện hiệu suất, đổi mới đa dạng hóa sản phẩm 
và nâng cao chất lượng sản phẩm. Trong quá trình 
hoạt động sản xuất, Nhà máy luôn chấp hành đầy 
đủ các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật trong quản lý 
chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 900:2015 về quản lý 
chất lượng sản phẩm đối với lĩnh vực sản xuất bia, 
nước giải khát. Ngoài sản phẩm chủ lực là bia, Nhà 
máy còn mở rộng sản xuất, phát triển các sản phẩm 
mới như: Nước uống đóng chai Serepok, sữa gạo lứt 
Bazan, sữa bắp Bazan, rượu vodka Serepok, rượu 
chuối hột rừng Serepok… với nguồn nguyên liệu 
bắp non sạch được canh tác trên diện tích khoảng 2 
ha trong khuôn viên Nhà máy.

Ngay từ khi đi vào hoạt động, một trong 
những tiêu chí quan trọng luôn được Nhà máy 
quan tâm, xem đây là kim chỉ nam xuyên suốt 

mọi hoạt động đó là vấn đề 
an toàn vệ sinh thực phẩm và 
BVMT. Trao đổi về vấn đề này, 
Phó Giám đốc Nhà máy Đặng 
Ngọc Đức khẳng định, Nhà 
máy luôn xác định chất lượng 
sản phẩm, sức khỏe người tiêu 
dùng và BVMT là ưu tiên hàng 
đầu để phát triển bền vững, ổn 
định sản xuất, kinh doanh. Vì 
thế, Nhà máy đã được trang bị 
hệ thống thiết bị máy móc sản 
xuất hiện đại, công nghệ tiên 
tiến; giảm lượng chất thải phát 
sinh đến mức tối thiểu. Đồng 
thời, Nhà máy đang áp dụng 
hệ thống quản lý an toàn thực 
phẩm theo Tiêu chuẩn ISO 
22000:2005, hệ thống quản lý 
môi trường ISO 14001: 2015 
và thực hiện 5S (sàng lọc, sắp 
xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng) 
trong toàn đơn vị, tạo thói 
quen đối với các CBCNV về 
giữ gìn vệ sinh môi trường, 

đảm bảo môi trường tại các 
phòng, ban, phân xưởng luôn 
được sạch sẽ, ngăn nắp. 

Để xử lý nước thải 
(XLNT) đảm bảo tiêu chuẩn 
trước khi thải ra môi trường, 
Nhà máy đã đầu tư hệ thống 
XLNT giai đoạn I có công suất 
700 m³/ngày, đêm; giai đoạn II 
nâng công suất lên 1.200 m³/
ngày, đêm và triển khai một 
số giải pháp như giảm thiểu 
các chỉ tiêu pH, COD, TSS 
của nước thải; xử lý ngay tại 
các công đoạn sản xuất; tái sử 
dụng nước để làm mát máy 
móc, thiết bị; thường xuyên 
thực hiện công tác kiểm tra, 
lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu 
môi trường và báo cáo định 
kỳ cho cơ quan quản lý môi 
trường. Trong quá trình hoạt 
động, Nhà máy đã lập báo cáo 
đánh giá tác động môi trường 
(ĐTM) và cam kết BVMT 

 V Hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy Bia Sài Gòn - Đắk Lắk
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theo đúng quy định. Ngoài ra, để giảm thiểu 
mùi và ô nhiễm không khí, Nhà máy lắp đặt hệ 
thống xử lý khói thải bằng công nghệ khử bụi 
khô và bụi ướt đảm bảo khói thải được xử lý đạt 
yêu cầu kỹ thuật trước khi thải ra môi trường; 
Cải tiến công nghệ, thu gom và xử lý khí thải 
ngay tại nguồn với các cyclone lắng bụi, lắp đặt 
hệ thống thu và làm giàu khí mê tan tái sử dụng 
cấp đốt cho lò rượu; Thay đổi nhiên liệu truyền 
thống dầu FO bằng các nhiên liệu Biomas (vỏ 
trấu, mùn cưa, củi dăm…) không chứa thành 
phần nguy hại khi đốt và tận dụng được nguồn 
nguyên liệu tại địa phương hạn chế chất thải ra 
môi trường. Đồng thời, Nhà máy đã thực hiện 
nhiều giải pháp thiết thực, góp phần giảm tiêu 
hao năng lượng, tiết kiệm chi phí sản xuất như 
lắp đặt các thiết bị đo đếm năng lượng, hệ thống 
thu hồi khí biogas từ hệ thống xử lý nước thải, 
hệ thống thu hồi hơi thứ cấp tại nồi đun sôi và 
tận dụng men, sấy khô để chế biến thức ăn gia 
súc. Đặc biệt, đối với công tác quản lý chất thải 
rắn (CTR), Nhà máy đã ban hành quy định 
kiểm soát chất thải nhằm tổ chức phân loại, thu 
gom triệt để các CTR phát sinh trong quá trình 
sản xuất (men thải, bột trợ lọc, hóa chất vệ sinh, 
nạo vét hố ga…) và ký hợp đồng với các đơn vị 
có chức năng thực hiện thu gom, vận chuyển, 
xử lý CTR, cũng như chất thải nguy hại. 

Để đảm bảo Nhà máy là một điểm xanh 
của TP, toàn bộ khuôn viên Nhà máy được tăng 
cường diện tích cây xanh, tạo không khí trong 
lành, thoáng mát; nhà xưởng thường xuyên 
được quét dọn sạch sẽ, đem đến cảnh quan môi 
trường thân thiện. Hưởng ứng Tháng hành 
động Vì môi trường và Kỷ niệm Ngày Môi 
trường thế giới, Công ty đã tổ chức Lễ mít tinh 
với nhiều hoạt động có ý nghĩa. Tại đây, ông 
Huỳnh Văn Dũng - Tổng Giám đốc Công ty 
đã nêu tầm quan trọng của môi trường, qua đó 
kêu gọi mỗi CBCNV cần nêu cao ý thức, trách 
nhiệm BVMT. Theo đó, toàn bộ Ban Lãnh đạo 
và các Trưởng/Phó phòng Công ty đã ký cam 
kết BVMT, bằng hành động cụ thể: không xả 
rác bừa bãi, phân biệt rác thải nguy hại - thông 
thường và thu gom rác đúng quy định; vận 
hành trạm xử lý môi trường nước thải, khí thải 
đạt yêu cầu; công tác vệ sinh máy móc, thiết bị 
được thực hiện thường xuyên, định kỳ; chăm 
sóc và gia tăng diện cây xanh trong khuôn viên 
Công ty tạo môi trường làm việc xanh - sạch 
- đẹp. Sau buổi Lễ, toàn bộ CBCNV Công ty 
ra quân vệ sinh máy móc thiết bị, nhà xưởng, 
khuôn viên bên trong bên ngoài Nhà máy.

PHÁT HUY SÁNG KIẾN 
TRONG LAO ĐỘNG  
SẢN XUẤT

Thực hiện Nghị quyết của 
Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền 
Trung về phát động phong trào 
sáng kiến kỹ thuật, thi đua thực 
hành tiết kiệm để giảm thiểu 
tác động đến môi trường, Nhà 
máy đã tổ chức tuyên truyền, 
vận động người lao động phát 
huy tinh thần lao động sáng 
tạo nhằm đưa ra các giải pháp 
hữu ích trong BVMT, tiết 
kiệm năng lượng. Phong trào 
này đã trở thành một việc làm 
thường xuyên, thu hút được 
các CBCNV, đoàn viên tham 
gia, góp phần nâng cao hiệu 
quả kinh doanh gắn với BVMT, 
từ đó, khơi dậy niềm đam mê 
trong công tác nghiên cứu khoa 
học. Thông qua phong trào, đã 
có hàng chục sáng kiến, giải 
pháp của CBCNV, nhất là các 
đoàn viên, thanh niên được áp 
dụng vào sản xuất, mang lại 
hiệu quả kinh tế cho Nhà máy, 
điển hình như giải pháp “Tận 
thu nước nóng từ quá trình vệ 
sinh công nghiệp thiết bị” đạt 
giải khuyến khích Hội thi “Tòa 
nhà năng lượng” do Bộ Công 
Thương tổ chức năm 2013; Đề 
tài được đánh giá cao của công 
nhân vận hành lò hơi “Giải 
pháp cải tiến và hợp lý hóa vận 
hành hệ thống gia nhiệt bổ 
sung cho bồn nước cấp lò hơi” 
được vinh dự nhận giải thưởng 
Nguyễn Đức Cảnh. Đặc biệt, đề 

tài “Tái sử dụng hơi thứ nồi đun 
sôi để gia nhiệt dịch đường” tận 
thu toàn bộ hơi nóng gia nhiệt 
cho dịch nha và nước nóng đã 
đem lại hiệu quả tiết kiệm năng 
lượng cao, giảm thiểu phát thải 
ra môi trường đồng thời đem lại 
cho Nhà máy trên 1,2 tỷ đồng/
năm… Nhờ những nỗ lực của 
đội ngũ Lãnh đạo Nhà máy 
và toàn thể CBCNV, Nhà máy 
đã được các cấp, ngành đánh 
giá là đơn vị điển hình trong 
công tác BVMT, tiết kiệm năng 
lượng. Năm 2013, Nhà máy Bia 
Sài Gòn - Đắk Lắk đã được Bộ 
Công Thương trao tặng Giải 
thưởng "Vì môi trường xanh 
quốc gia" cho những đóng góp 
trong công tác BVMT. 

Nhận thức được trách nhiệm 
với cộng đồng - xã hội, Nhà máy 
đã hỗ trợ đồng bào dân tộc Tây 
Nguyên xây dựng nhà tình 
thương, tặng học bổng, xe đạp, 
quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó 
khăn, các gia đình chính sách, hộ 
nghèo… Đồng thời, mỗi trăm 
Nhà máy đóng góp hàng tỷ đồng 
và giải quyết công ăn việc làm cho 
người lao động địa phương, góp 
phần thực hiện tốt chủ trương 
của Đảng và Nhà nước về công 
tác xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk 
Lắk. Những yếu tố đó không chỉ 
xây dựng hình ảnh Nhà máy thân 
thiện với môi trường, gắn bó với 
bà con buôn làng Tây Nguyên, 
mà còn nâng cao uy tín, thương 
hiệu Bia Sài Gòn ngày càng phát 
triển bền vững.  THÚY NGA

 V Cán bộ, 
nhân viên Công 
ty tham gia vệ 
sinh thiết bị, dây 
chuyền sản xuất
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ngay giữa cánh đồng để giữ 
nước vào mùa khô. Bên cạnh 
đó, họ còn áp dụng hiệu quả 
kỹ thuật canh tác trên đất dốc 
với việc trồng xen canh, luân 
canh các loại cây để giữ ẩm, 
cải tạo đất. Việc nhân rộng mô 
hình canh tác trên đất dốc có 
ý nghĩa quan trọng, góp phần 
đảm bảo sinh kế bền vững cho 
cộng đồng người Thái.

So với các dân tộc khác ở 
Tây Bắc, người Thái còn giữ 
được nhiều loại rừng, trong 
đó rừng thiêng (rừng cộng 

đồng) là đặc trưng của văn 
hóa dân tộc Thái. Các bản 
người Thái đều xây dựng quy 
ước bảo vệ rừng với sự đồng 
thuận cao của cộng đồng. Bên 
cạnh đó, họ còn hình thành 
hệ thống tri thức dân gian, 
tín ngưỡng, lễ hội gắn với các 
khu rừng thiêng. Trong những 
năm gần đây, khi có chính 
sách phát triển rừng, người 
Thái còn áp dụng hiệu quả 
phương thức quản lý rừng dựa 
vào cộng đồng, góp phần tăng 
thu nhập cho người dân và thu 
hút người dân tham gia bảo vệ 
rừng. Để nâng cao độ che phủ 
của rừng, cộng đồng bổ sung 
các loại cây bản địa cho các 
khu đất trống, đồi núi trọc do 
hoang hóa. Điều này mang lại 
lợi ích lớn trong việc phục hồi 
rừng, bởi các cây bản địa vốn 
đã thích ứng tốt với điều kiện 
địa hình, đất đai, khí hậu của 
khu vực.

Mô hình đồng quản lý 
rừng có sự tham gia của các 
bên liên quan như chính 
quyền, cộng đồng, tổ chức xã 
hội, tổ chức nghiên cứu nhằm 
bảo vệ tài nguyên rừng tại các 

Cộng đồng dân tộc Thái thích ứng với 
môi trường hướng tới sự phát triển  
bền vững vùng Tây Bắc
ThS. ĐỖ XUÂN ĐỨC
Trường Cao đẳng Sơn La
ThS.VŨ THỊ NỰ 
Trường Đại học Tây Bắc

Người Thái tập trung cư trú trên địa bàn các tỉnh vùng Tây Bắc như Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, với 
phạm vi không gian trải rộng trên 300 km. Tuy nhiên, người Thái có đặc điểm chung trong lựa chọn 
không gian sinh tồn, canh tác và thể hiện bản sắc cộng đồng trước các thách thức về môi trường. 
Đây là kết quả của đề tài nghiên cứu Đề xuất giải pháp phát huy vai trò của cộng đồng dân tộc 
Thái trong phát triển bền vững vùng Tây Bắc nhằm đánh giá toàn diện quá trình thích ứng với môi 
trường tự nhiên (đất, nước, rừng và môi trường cư trú) làm căn cứ khoa học và thực tiễn, phục vụ 
chính sách quy hoạch và phát triển bền vững trước các thách thức liên quan đến tai biến thiên tai 
trên vùng Tây Bắc.

THÍCH ỨNG VỚI  
MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu (BĐKH), 
Tây Bắc là khu vực được dự báo sẽ có nhiều đợt 
hạn hán kéo dài. Do đó, nhu cầu sử dụng nước 
phục vụ sinh hoạt và canh tác trở thành vấn đề 
quan trọng hàng đầu. Người Thái thường lựa 
chọn nơi cư trú gần với các nguồn nước (sông, 
suối, khe, mó nước) và tận dụng lợi thế địa hình 
để đắp đê trên các suối nhỏ nhằm giữ nước phục 
vụ canh tác. Ngoài ra, họ còn khai thác và sử 
dụng nguồn nước tự nhiên dẫn từ các khe suối 
về đồng lúa, đồng thời có kinh nghiệm trong 
việc tìm kiếm các "bó nước" (mạch nước ngầm) 

 V “Bó nước” là phương thức giữ nước vào mùa khô của cộng đồng Thái Tây Bắc
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khu rừng thiêng, rừng phòng hộ có ý 
nghĩa quan trọng trong công tác bảo 
vệ rừng nói riêng và BVMT nói chung. 
Theo đó, chính quyền giao đất, giao 
rừng đến từng hộ gia đình, tạo cơ sở 
pháp lý cho người dân sở hữu đất và 
rừng, gắn kết họ với việc khoanh nuôi 
bảo vệ rừng và hưởng lợi từ rừng. Có 
như vậy, rừng sẽ được bảo vệ, môi 
trường sinh thái sẽ được đảm bảo và 
sinh kế của cộng đồng các dân tộc 
người Thái sẽ được cải thiện.

MÔI TRƯỜNG NƠI CƯ TRÚ 
ĐƯỢC ĐẢM BẢO

Các bản làng của cộng đồng dân 
tộc Thái ở Tây Bắc được bố trí hài hòa 
với hệ sinh thái thung lũng, đó là các 
bản làng dựa lưng vào chân núi, đồi 
và nhìn ra cánh đồng với các con suối 
nhỏ. Tại các bản làng, các gia đình 
thường xuyên vệ sinh xung quanh 
nhà; đường làng, ngõ xóm trồng nhiều 
loại cây gỗ quý và cây ăn quả để tạo 
không gian xanh cho bản làng. Với hệ 
thống cây xanh lâu năm sẽ làm giảm 
các tai biến của thiên tai như lũ ống, lũ 
quét, trượt lở đất đá, xương muối, rét 
đậm, rét hại. 

Như vậy, thích ứng với môi trường 
nơi cư trú ở cộng đồng dân tộc Thái là 
bài học quý để duy trì tính bền vững 
của không gian xanh, ứng phó với các 
tai biến thiên tai ở khu vực miền núi 
Tây Bắc, đảm bảo sức khỏe cho con 

người và phòng trừ dịch bệnh 
cho vật nuôi. Do vậy, trong 
quá trình lựa chọn địa hình, 
đất đai quy hoạch thành các 
khu dân cư, khu tái định cư 
thủy điện, các khu định cư, 
quy hoạch đô thị miền núi tại 
Tây Bắc cần hài hòa với môi 
trường và hệ sinh thái.

HƯỚNG TỚI PHÁT 
TRIỂN BỀN VỮNG 
VÙNG TÂY BẮC 

Hiện nay, trước yêu cầu 
quy hoạch các vùng sản xuất 
chuyên canh cây lương thực 
(lúa, ngô, sắn), công nghiệp (cà 
phê), cây thuốc và dược liệu, 
cây ăn quả và cây đặc sản, các 
tỉnh Tây Bắc cần có phương 
án tối ưu trong quy hoạch để 
phát triển lợi thế về môi trường 
tự nhiên, phát triển thành các 
vùng chuyên canh sản xuất lớn, 
tạo ra sản phẩm xuất khẩu có 
thương hiệu và giá trị cao trên 
thị trường khu vực và quốc tế, 
gắn với các chỉ dẫn địa lý môi 
trường, khí hậu, địa hình, đất 
đai đặc trưng của cộng đồng 
dân tộc vùng Tây Bắc Việt 
Nam.

Nhân tố giữ vị trí quan 
trọng hình thành bản sắc 
chung của cộng đồng dân 

tộc Thái chính là hệ thống tri 
thức dân gian (kiến thức bản 
địa) trong quá trình canh tác 
lúa nước, canh tác nương rẫy 
trên đất dốc, bảo vệ rừng, bảo 
vệ nguồn nước... Do vậy, các 
chương trình, dự án phát triển 
nông nghiệp, nông thôn trên 
địa bàn Tây Bắc nên dựa vào 
đặc điểm tâm lý tộc người, 
phong tục tập quán cư trú, 
canh tác để đề xuất các biện 
pháp phù hợp. Đồng thời, kết 
hợp hài hòa tri thức dân gian 
với khoa học, kỹ thuật và công 
nghệ hiện đại trong phát triển 
sinh kế, phát triển kinh tế, xã 
hội, BVMT theo hướng bền 
vững.

Kết hợp các giải pháp 
phát triển sinh kế thích ứng 
với BĐKH dựa trên nền tảng 
duy trì tính bền vững của hệ 
sinh thái tự nhiên, hệ sinh thái 
nhân văn đặc thù Tây Bắc. 
Điều này sẽ nâng cao năng lực 
của cộng đồng Tây Bắc trước 
các thách thức môi trường do 
tai biến tự nhiên và BĐKH 
gây ra. Do vậy, rất cần sự quan 
tâm hỗ trợ thiết thực từ các cơ 
quan nhà nước, tổ chức quốc 
tế, nhà khoa học, cơ quan 
nghiên cứu, đào tạo trong và 
ngoài khu vực Tây Bắcn

 V Cánh đồng lúa tại thung lũng - hệ sinh thái nông nghiệp điển hình Tây Bắc
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Hội Cựu chiến binh Việt Nam tích cực  
tham gia bảo vệ môi trường và phát triển  
bền vững đất nước
VŨ NGỌC BÌNH - Trưởng Ban Kinh tế
Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam

Trong những năm qua, các phong trào 
hoạt động của Hội Cựu Chiến binh 
(CCB) Việt Nam được tổ chức đa dạng và 
phong phú, góp phần quan trọng vào 
thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - 
xã hội. Ngoài ra, các cấp Hội còn tích cực 
tham gia BVMT, vận động cộng đồng 
dân cư giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ 
xóm, xây dựng khu phố văn minh, sạch 
đẹp. 

VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI 
CCB CÁC CẤP TRONG BVMT 

Thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW 
của Bộ Chính trị về BVMT trong thời kỳ đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
(Nghị quyết số 41-NQ/TW), ngày 25/12/2006, 
Hội CCB Việt Nam và Bộ TN&MT đã ký Nghị 
quyết liên tịch số 05/2006 về việc phối hợp 
hành động BVMT và quản lý sử dụng đất đai. 
Sau hơn 10 năm, Hội CCB Việt Nam đã đạt 
được một số kết quả nổi bật trong công tác 
BVMT.

Trong thời gian qua, các cấp Hội đã chủ 
động lập kế hoạch, phương thức hoạt động, 
mục tiêu cụ thể trong công tác BVMT; đề xuất 
tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về chủ 
trương, chương trình hoạt động BVMT của 
Hội. Theo đó, hàng nghìn lớp tập huấn được 
tổ chức nhằm tuyên truyền, quán triệt cho các 
hội viên CCB về chủ trương, chính sách trong 
lĩnh vực môi trường. Đồng thời, Hội CCB 
Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan, 
ban ngành, đoàn thể tích cực hưởng ứng các 
phong trào BVMT, nêu gương tốt và tuyên 
truyền vận động nhân dân tham gia BVMT.

Tiêu biểu là Hội CCB các tỉnh, TP. Hồ 
Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, 
Khánh Hòa, Bình Thuận đã xây dựng mô hình 

Câu lạc bộ Môi trường, trong 
đó tại TP. Hồ Chí Minh và 
Đà Nẵng có hơn 400 câu lạc 
bộ. Các câu lạc bộ đã nghiên 
cứu chủ trương, chính sách 
của Đảng và pháp luật của 
Nhà nước về môi trường; 
đồng thời, giải đáp thắc mắc 
cho nhân dân; thực hiện các 
dự án, chương trình thu gom 
rác thải, trồng cây xanh; vận 
động, tuyên truyền giữ gìn 
vệ sinh môi trường cho gia 
đình hội viên và khu dân cư. 
Đặc biệt, Hội CCB tỉnh Bình 
Dương đã có Nghị quyết 
chuyên đề về giữ gìn vệ sinh 
môi trường và phát động 
100% gia đình hội viên CCB 
trong toàn tỉnh có thùng rác, 
đổ rác đúng nơi quy định. 
Bên cạnh đó, Hội CCB các 
tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, 
Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng 
Trị, Thừa Thiên - Huế… cũng 
đẩy mạnh các phong trào 
BVMT. Qua đó, nhiều mô 
hình đã hoạt động hiệu quả 

như mô hình CCB thu gom 
rác thải trên đồng ruộng của 
CCB huyện Đồng Xuân, Phú 
Yên, Thọ Xuân (Thanh Hóa), 
trong đó điển hình là mô hình 
của CCB huyện Thọ Xuân đã 
được Bộ TN&MT tặng Bằng 
khen 5 năm là điển hình tiên 
tiến về môi trường, giai đoạn 
2011 - 2015.

Bên cạnh những kết quả 
đạt được, công tác BVMT của 
các cấp Hội còn tồn tại những 
hạn chế, cụ thể, một số cấp 
Hội và hội viên chưa nhận 
thức được đầy đủ về nguy 
cơ, tác hại của ô nhiễm môi 
trường. Công tác nghiên cứu 
về chủ trương, chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước chưa sâu, dẫn đến thiếu 
chủ động trong tham mưu, đề 
xuất với cấp ủy, chính quyền 
các biện pháp, cách làm hay 
về BVMT. Một số tỉnh chưa 
xây dựng được nhiều mô 
hình CCB hoạt động dịch vụ 
môi trường. Nhiều hội viên 

 V Hội CCB huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) triển khai 
nhiều hoạt động thiết thực về BVMT 
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chưa gương mẫu và tích cực tuyên truyền, vận 
động nhân dân tham gia giữ gìn môi trường…

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CCB 
TRONG BVMT

Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính 
trị đã nêu “BVMT là quyền lợi và nghĩa vụ của 
mọi tổ chức, mọi gia đình và của mỗi cá nhân, 
là biểu hiện của nếp sống văn hóa, đạo đức, 
tiêu chí quan trọng của xã hội văn minh và là 
sự nối tiếp truyền thống yêu thiên nhiên, sống 
hài hòa với tự nhiên của ông cha ta”.

Quán triệt tinh thần đó, trong thời gian 
tới, các cấp Hội cần tập trung vào các nhiệm 
vụ sau: 

Phối hợp với Bộ, Sở TN&MT tổng kết, 
đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết liên 
tịch số 05/2006; đồng thời, nghiên cứu đề xuất 
nội dung, xây dựng Chương trình phối hợp 
trong giai đoạn 2017 - 2022; phối hợp với cơ 
quan chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính 
quyền địa phương về công tác BVMT, vận 
động hội viên, người dân tích cực tham gia 
công tác giữ gìn vệ sinh môi trường; xây dựng 
các mô hình dịch vụ môi trường hiệu quả như 
cấp nước sạch, công trình hợp vệ sinh, thu 
gom xử lý rác, chất thải… góp phần xây dựng 
môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Bên cạnh đó, các cấp Hội cần nắm rõ 
một số nội dung trọng tâm về BVMT để chủ 

động làm công tác tham mưu 
cho cấp ủy, chính quyền địa 
phương. Để việc thực hiện đạt 
hiệu quả, cần nâng cao nhận 
thức, thay đổi hành vi, thói 
quen trong BVMT của CCB, 
cũng như người dân và tăng 
cường xã hội hóa giáo dục môi 
trường, trong đó nhấn mạnh 
quan điểm “Tham gia phát 
triển kinh tế và BVMT vừa là 
yêu cầu, vừa là mục tiêu của 
phát triển bền vững”.

Các CCB cần gương mẫu 
chấp hành quy định pháp luật 

về BVMT, tham mưu đề xuất 
với cơ quan chức năng kiên 
quyết xử lý các vi phạm về 
môi trường của các tổ chức, cá 
nhân; Khuyến khích áp dụng 
các công nghệ mới, công nghệ 
thân thiện với môi trường 
trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh. Đặc biệt, các hội viên 
CCB cần chủ động, phát huy 
vai trò phản biện, giám sát, 
vận động sự tham gia của 
mọi tổ chức, doanh nghiệp và 
cộng đồng dân cư vào công tác 
BVMTn

Triển khai thực hiện  
Thỏa thuận Pari tại khu vực 
phía Nam

Ngày 18/8/2017, tại TP. Hồ Chí 
Minh đã diễn ra Hội nghị triển khai 
thực hiện Thỏa thuận Pari khu vực 
phía Nam. 

Thực hiện các cam kết quốc 
tế theo Thỏa thuận Pari về biến 
đổi khí hậu (BĐKH), Thủ tướng 
Chính phủ đã giao các Bộ, ngành, 
địa phương xây dựng kế hoạch cụ 
thể triển khai các nhiệm vụ theo 
Quyết định số 2053/QĐ-TTg, 
đồng thời, chủ động lồng ghép các 
vấn đề ứng phó với BĐKH vào các 
kế hoạch đầu tư, phát triển kinh tế 
- xã hội. 

Hội nghị tập trung trao đổi, 
cập nhật thông tin về BĐKH, tác 
động của BĐKH đến các tỉnh miền 
Nam, trong đó có đồng bằng sông 
Cửu Long (ĐBSCL) - khu vực chịu 
ảnh hưởng nặng nề nhất của nước 
ta. Theo kịch bản BĐKH và nước 
biển dâng, khu vực phía Nam 
chịu những ảnh hưởng chính là 
số lượng bão mạnh đến rất mạnh 
xuất hiện nhiều hơn. Hạn hán trở 
nên khắc nghiệt hơn do nhiệt độ 
tăng và lượng mưa giảm trong 
mùa khô. Nếu nước biển dâng 100 
cm, khu vực ĐBSCL có nguy cơ 
bị ngập 38,9% diện tích. Nghiêm 
trọng nhất là các tỉnh Hậu Giang 
(80,62%), Kiên Giang (76,86%), 
Cà Mau (57,69%).

Theo ông Phạm Văn Tấn, 
Phó Cục trưởng Cục BĐKH, Bộ 
TN&MT, Kế hoạch thực hiện Thỏa 
thuận Pari của Việt Nam đặt trọng 
tâm là các hành động thích ứng với 
nguồn lực chủ yếu từ ngân sách nhà 
nước, bao gồm cả hỗ trợ quốc tế. 
Giảm nhẹ phát thải KNK là quan 
trọng với nguồn lực chủ yếu từ 
doanh nghiệp, cộng đồng và xã hội 
với vai trò xúc tác của nguồn lực 
nhà nước. Giai đoạn từ nay đến năm 
2020, các Bộ/ngành, địa phương sẽ 
tiếp tục triển khai các hoạt động ứng 
phó với BĐKH đã phê duyệt; đồng 
thời, chuẩn bị về thể chế chính sách 
và nguồn lực sẵn sàng thực hiện 
các nghĩa vụ bắt buộc từ năm 2021.
 THANH TUẤN

 V Hội thảo vai trò của Hội CCB Việt Nam trong bảo tồn  
đa dạng sinh học và bảo vệ các loài nguy cấp tại Hà Nội  
ngày 4/6/2016
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Tăng cường công tác bảo vệ môi trường 
và an ninh an toàn vịnh Hạ Long
LÊ ĐÌNH TUẤN - Phó Trưởng Ban 
Ban Quản lý vịnh Hạ Long

Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh với đặc 
thù biển đảo rộng lớn, đang chịu nhiều 
sức ép về môi trường sinh thái bởi nhiều 
tác nhân như biến đổi khí hậu (BĐKH), 
các hoạt động kinh tế - xã hội (KT - XH) 
đã và đang ảnh hưởng xấu đến chất 
lượng môi trường sinh thái vịnh Hạ 
Long. Để bảo tồn nguyên vẹn các giá trị 
của Di sản Thiên nhiên thế giới và phát 
huy các giá trị này phục vụ nhu cầu phát 
triển KT - XH, công tác BVMT cần được 
chú trọng hàng đầu.

CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 
VỊNH HẠ LONG 

Thời gian qua, UBND tỉnh Quảng Ninh 
phê duyệt, ban hành Kế hoạch quản lý giá trị 
Di sản vịnh Hạ Long giai đoạn 2011 - 2015, 
tầm nhìn 2020; tham mưu ban hành Kế hoạch 
triển khai thực hiện Quy hoạch BVMT vịnh Hạ 
Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 
Kế hoạch BVMT vịnh Hạ Long năm 2017. Bên 
cạnh đó, đầu tư cải tiến hệ thống nhà vệ sinh, 
các trang thiết bị BVMT tại các điểm tham 
quan du lịch đảm bảo văn minh, lịch sự; thực 
hiện tốt hoạt động thu gom rác thải và giám sát 
hoạt động thu gom rác thải trôi nổi trên vịnh 
Hạ Long; phối hợp thực hiện thay thế phao xốp 
sử dụng trong các công trình nổi trên vịnh bằng 
hệ thống phao nhựa hoặc các vật liệu khác thân 
thiện với môi trường; đầu tư thiết bị phân ly 
cho các tàu công tác của ban quản lý đảm bảo 
nước thải tàu không nhiễm dầu khi xả thải ra 
môi trường. 

Để kiện toàn tổ chức, bộ máy và đào tạo, 
nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn nghiệp 
vụ, Ban Quản lý đã tổ chức cho hàng chục cán 
bộ đi học tập kinh nghiệm thực tế về công tác 
BVMT, xử lý rác thải, nước thải… tại Nhật Bản, 
Mỹ. Từ năm 2014, Ban đã thành lập Ban Chỉ 
huy và các đội ứng phó sự cố tràn dầu, đơn vị 
này được đào tạo và diễn tập hàng năm để ứng 
phó khi có sự cố tràn dầu xảy ra phòng tránh 
các nguy cơ ảnh hưởng tới môi trường vịnh Hạ 
Long.

Cùng với đó, công tác 
tuyên truyền, giáo dục cộng 
đồng địa phương về cảnh 
quan của di sản và BVMT 
di sản, bảo vệ hệ sinh thái 
(HST) vịnh Hạ Long được 
thực hiện thường xuyên trên 
các phương tiện thông tin đại 
chúng, tờ rơi, băng rôn, bảng 
hướng dẫn, nội quy, biển báo 
tại những điểm tham quan. 
Công tác giáo dục thế hệ trẻ và 
cộng đồng về BVMT được đẩy 
mạnh, tiêu biểu như Chương 
trình Giáo dục di sản vào các 
trường học bắt đầu từ năm 
học 2000 - 2001 và mở rộng 
triển khai ở tất cả các trường 
học tại địa phương; xây dựng 
bộ tài liệu hướng dẫn giáo 
dục BVMT sinh thái vịnh Hạ 
Long. 

Về hoạt động hợp tác, kêu 
gọi nguồn lực quốc tế luôn 
được đẩy mạnh, phát triển 
và ngày càng đi vào chiều sâu 
thông qua các Dự án như: Dự 
án Jica giai đoạn 1 “Hỗ trợ xây 
dựng hệ thống tuần hoàn tài 
nguyên có sự tham gia của 
người dân địa phương trên 
vịnh Hạ Long”; Dự án Jica giai 
đoạn 2 “Thiết lập hệ thống thu 
gom, vận chuyển rác thải trên 
vịnh Hạ Long về bờ xử lý sử 
dụng nhiên liệu sinh học và 

Xây dựng mô hình giáo dục 
môi trường nâng cao nhận 
thức cho cộng đồng bảo vệ Di 
sản Thiên nhiên thế giới vịnh 
Hạ Long”; Dự án “Sáng kiến 
liên minh vịnh Hạ Long - Cát 
Bà: Thúc đẩy sự tham gia của 
các tổ chức địa phương và 
cộng đồng” do Đại sứ quán 
Hoa Kỳ tài trợ (thông qua Cơ 
quan phát triển quốc tế Hoa 
Kỳ - USAID); Dự án “Thúc 
đẩy tăng trưởng xanh tại khu 
vực vịnh Hạ Long”...

Ban Quản lý vịnh Hạ 
Long đã phối hợp với các 
trường đại học, viện nghiên 
cứu, nhà khoa học trong và 
ngoài nước xây dựng và triển 
khai hàng chục đề tài nghiên 
cứu khoa học trên nhiều lĩnh 
vực như: Nghiên cứu các quá 
trình địa chất, địa động lực 
hiện đại phục vụ quan trắc 
biến động các hang động đảo 
đá trên vịnh Hạ Long; Đánh 
giá hiện trạng sạt lở, đổ lở, xói 
lở hệ thống đảo làm cơ sở cho 
việc quản lý, bảo tồn và khai 
thác hợp lý giá trị di sản phục 
vụ phát triển bền vững KT - 
XH khu vực vịnh Hạ Long và 
Bái Tử Long; nghiên cứu giá 
trị các hang ngầm và hồ nước 
mặn trên vịnh Hạ Long...

Thực hiện các nghiên 

 V Ban Quản lý vịnh Hạ Long phối hợp với các nhà khoa học 
khảo sát ĐDSH trên địa bàn
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cứu đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học và 
các nguy cơ đe dọa đến giá trị sinh học để có 
cơ sở đưa ra các biện pháp bảo tồn di sản kịp 
thời nhất; trồng phục hồi và tái tạo rừng ngập 
mặn trong các HST vịnh Hạ Long; nhân giống 
và trồng bảo tồn một số loài thực vật đặc hữu, 
có giá trị trên vịnh đề phòng nguy cơ suy giảm 
thành phần loài và HST như: loài cọ Hạ Long 
(thực vật đặc hữu), cây bông mộc, lan hài vệ 
nữ hoa vàng (loài hoa đẹp và đặc hữu của Việt 
Nam), trồng bổ sung một số loài cây ăn quả làm 
thức ăn cho loài khỉ vàng trên vịnh...

Định kỳ hàng quý thực hiện hoạt động 
quan trắc chất lượng môi trường nước vịnh 
Hạ Long để kịp thời đánh giá, đề xuất các giải 
pháp quản lý môi trường hiệu quả; xây dựng 
kế hoạch hành động ứng phó với tác động của 
BĐKH, nước biển dâng đến các giá trị Di sản 
Thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long và vịnh Bái 
Tử Long giai đoạn 2015 - 2020; tổ chức rà soát, 
kiểm tra, khảo sát, xây dựng bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ pháp lý về công tác BVMT theo quy 
định hiện hành đối với các dự án đầu tư, tôn 
tạo trên vịnh: xây dựng đề án BVMT chi tiết 
điểm tham quan du lịch đảo Ti tốp trên vịnh 
Hạ Long. 

ĐẢM BẢO AN NINH - QUỐC PHÒNG, 
PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI,  
CỨU NẠN VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN 

Những năm qua, Ban Quản lý vịnh Hạ 
Long luôn thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - 
an ninh trên vịnh; thường xuyên tuyên truyền, 
giáo dục các tổ chức, cá nhân hoạt động trên 
vịnh và cán bộ viên chức lao động cơ quan thực 
hiện tốt các quy định đảm bảo an ninh - trật 
tự, luôn đề cao tinh thần cảnh giác; thực hiện 
tốt các quy định về giữ gìn bí mật quốc gia, bảo 
vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản cơ quan; chú 
trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ thực 
hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu 
của cơ quan; thực hiện tốt nghĩa vụ bảo vệ tổ 
quốc, tổ chức cho cán bộ viên chức lao động 
nhập ngũ theo lệnh gọi nhập ngũ.

Năm 2000, Ban Quản lý thành lập Trung 
tâm cứu hộ, cứu nạn trên vịnh Hạ Long nhằm 
xây dựng và thực hiện các phương án phòng, 
chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và xử lý các 
sự cố xảy ra trên vịnh. 

Từ đầu năm 2017 đến nay, Ban đã phối 
hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa 
cháy (PCCC) số 5 và Cảng vụ đường thủy nội 
địa Quảng Ninh tham gia 2 đợt kiểm tra tại 

10 tổ, đội công tác của Ban; 3 
tàu công tác, 6 doanh nghiệp 
dịch vụ trên vịnh Hạ Long 
và đã kiến nghị khắc phục 
những tồn tại, hạn chế như: 
thay thế, bổ sung các trang 
thiết bị PCCC cũ, hỏng; phối 
hợp với các đơn vị liên quan 
kiểm tra và tuyên truyền tới 
toàn thể cán bộ viên chức lao 
động của ban cũng như các 
doanh nghiệp kinh doanh 
dịch vụ du lịch trên vịnh về 
Luật PCCC và các văn bản 
hướng dẫn thi hành; Luật 
Phòng chống thiên tai và các 
văn bản hướng dẫn thi hành. 
Lực lượng cứu hộ cứu nạn 
của ban luôn thường trực 
24/24, bố trí lực lượng cứu 
nạn tại chỗ để kịp thời xử 
lý các sự cố như ốm đau đột 
xuất, đuối nước. Hàng năm, 
cán bộ viên chức lao động của 
ban đều được đào tạo nghiệp 
vụ PCCC; sơ cấp cứu, vận 
chuyển nạn nhân trên biển 
và thợ lặn... Nhờ đó, đến nay 
Ban Quản lý vịnh Hạ Long 
không để xảy ra sự cố, đảm 
bảo tốt an ninh, an toàn.

ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI 
PHÁP TRONG THỜI 
GIAN TỚI

Để thực hiện tốt công tác 
BVMT vịnh Hạ Long cũng 
như an ninh, an toàn tại vịnh 
Hạ Long trong thời gian tới 
cần chú trọng triển khai các 
giải pháp sau:

Thực hiện tốt công tác 
tham mưu, xây dựng cơ chế 

chính sách, xây dựng các quy 
chế, quy định quản lý, quy 
hoạch, kế hoạch quản lý vịnh 
Hạ Long.

Đẩy mạnh các hoạt động 
nghiên cứu khoa học làm rõ 
các giá trị của di sản, BVMT 
di sản qua đó đề xuất các giải 
pháp quản lý bền vững Di sản 
Thiên nhiên thế giới vịnh Hạ 
Long.

Quản lý chặt chẽ các hoạt 
động KT - XH, kiểm tra, giám 
sát, xử lý các vi phạm trên vịnh 
Hạ Long, nhất là các hành vi 
vi phạm về khai thác nguồn lợi 
thủy sản, xâm hại các giá trị di 
sản, các hành vi ảnh hưởng 
đến an ninh, an toàn tại khu 
vực.

Tiếp tục thực hiện quan 
trắc, theo dõi, đánh giá hiện 
trạng môi trường vịnh Hạ 
Long, kịp thời báo các các 
diễn biến bất thường để có các 
giải pháp khắc phục, xử lý.

Khuyến khích các tổ chức 
nước ngoài đầu tư vào công 
tác BVMT vịnh Hạ Long như 
Dự án Tăng trưởng xanh, “con 
thuyền mơ ước”.

Chủ động thực hiện tốt 
công tác phòng chống thiên 
tai, cháy nổ và tìm kiếm cứu 
nạn tại khu vực, chú trọng 
tập huấn nâng cao năng lực 
cho đội ngũ thuyền trưởng, 
thuyền viên tàu du lịch 
đảm bảo kỹ năng an toàn, 
cứu hộ, cứu nạn trong quá 
trình vận hành phương tiện 
phục vụ khách trên vịnh Hạ 
Long...n

Vịnh Hạ Long là nơi tập trung nhiều giá trị đặc biệt 
như: giá trị cảnh quan, địa chất địa mạo, đa dạng sinh học, 
văn hóa lịch sử, đã vinh dự được UNESCO hai lần công 
nhận là Di sản Thiên nhiên thế giới. Năm 2009, vịnh Hạ 
Long được Thủ tướng chính phủ công nhận là di tích quốc 
gia đặc biệt. Ngày 27/4/2012, tổ chức New Open World 
chính thức công bố vịnh Hạ Long là một trong bảy kỳ quan 
thiên nhiên mới của thế giới. 



60 Số 8/2017

MÔI TRƯỜNG & PHÁT TRIỂN

Khu Bảo tồn loài - sinh cảnh cấp quốc gia 
Mường Phăng, Pá Khoang -  
Vùng sinh thái đặc thù của Tây Bắc
TS. LÊ TRẦN CHẤN
Trung tâm Đa dạng và an toàn sinh học

Điện Biên là một trong số ít tỉnh đã hoàn 
thành Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh 
học (ĐDSH), nhằm ngăn chặn nguy 

cơ suy giảm ĐDSH. Trong đó, việc thành lập 
Khu Bảo tồn (KBT) loài - sinh cảnh cấp quốc 
gia Mường Phăng - Pá Khoang là sự khởi đầu 
của nhiệm vụ từng bước hiện thực hóa Quy 
hoạch ĐDSH đã được HĐND tỉnh Điện Biên 
phê duyệt.

Theo Quy hoạch tổng thể bảo tồn ĐDSH 
của cả nước đến năm 2020, định hướng đến 
năm 2030, Mường Phăng được phân hạng là 
khu bảo vệ cảnh quan cấp quốc gia bởi giá trị 
lịch sử không chỉ cả nước biết đến, mà còn 
trên phạm vi thế giới. Tuy nhiên, nếu kết hợp 
Mường Phăng với Pá Khoang (một hồ nhân 
tạo, nhưng đã có hơn 40 năm), nơi đây không 
chỉ trở thành một khu danh thắng hấp dẫn 
với du khách trong, ngoài nước, mà còn là 
một KBT loài - sinh cảnh có tính ĐDSH cao 
với ít nhất một loài động, thực vật quý hiếm, 
đặc hữu.

Qua một số tài liệu đã công bố, hệ thực vật 
khu vực Mường Phăng - Pá Khoang có 1.014 
loài, thuộc 201 họ của 6 ngành thực vật bậc cao 
có mạch. Trong đó, đáng chú ý là ngành Khuyết 
lá thông, một ngành thực vật cổ nhất của hệ 
thực vật Việt Nam, chỉ duy nhất có 1 họ, 1 chi và 
1 loài. Trong số 1.014 loài thống kê được, đã ghi 
nhận có tới 58 loài quý hiếm được ghi vào Sách 
Đỏ Việt Nam (2007). Ở Mường Phăng, có loài 
tô hạp hương (còn gọi là tô hạp Điện Biên) được 
GS.TSKH Thái Văn Trừng phát hiện vào năm 
1960 ở độ cao 1.355 m là loài mới cho khoa học 
và đặt tên là Altingia Takhtajanii Trungii để kỷ 
niệm người thầy của mình là Viện sĩ Takhtajan. 
Tô hạp hương là cây gỗ lớn, thân thẳng, cao tới 
35 m, đường kính thân trên 100 cm, phân bố 
ở gần lán chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp. Đây là cây đại thụ trong Chiến dịch Điện 
Biên Phủ đã góp phần ngụy trang bảo vệ Sở chỉ 
huy, đồng thời cũng làm nên tên tuổi của một 

nhà khoa học lớn trong ngành 
Lâm nghiệp nước ta, đó là 
GS.TSKH Thái Văn Trừng. 

Hệ động vật khu vực 
Mường Phăng - Pá Khoang 
có 32 loài thú, thuộc 15 họ, 8 
bộ, trong đó có 8 loài được ghi 
vào Sách đỏ Việt Nam (2007); 
74 loài chim; 17 loài bò sát, 
thuộc 8 họ, 2 bộ, trong đó có 
8 loài được ghi vào Sách đỏ 
Việt Nam (2007) và 12 loài ếch 
nhái, thuộc 4 họ, 1 bộ.

Trong đó, Pá Khoang là hồ 
đa chức năng cung cấp nước 
phục vụ sản xuất nông nghiệp, 
nước sinh hoạt cho cư dân 
xung quanh khu vực Mường 
Phăng, phát điện, nuôi thủy 
sản, phục vụ du lịch, đặc biệt 
là chức năng điều hòa khí hậu. 
Với diện tích mặt nước gần 
600 ha, hồ Pá Khoang đã góp 
phần giảm nhiệt cho TP. Điện 
Biên vào mùa hè, nhất là thời 
kỳ có gió Lào.

Những năm gần đây, 
du khách đến thăm hồ Pá 
Khoang, đã được ngắm đảo 
hoa với rất nhiều loài hoa đặc 
trưng như hoa ban, các loài 

lan, trong đó đáng chú ý là 
nhóm lan hài. Ngoài các loài 
hoa trong nước, ở đây cũng 
có một số loài hoa nhập khẩu 
như mimosa, hoa anh đào...

Vừa qua, tỉnh Điện Biên đã 
tổ chức Festival hoa ban, một 
loài hoa mang đậm bản sắc 
của Tây Bắc, Điện Biên. Cùng 
với nhiều loài hoa khác, hoa 
ban làm cho hồ Pá Khoang đẹp 
lộng lẫy trong mùa xuân, rực rỡ 
trong mùa hè.

Bên cạnh đó, bản sắc văn 
hóa dân tộc của cộng đồng 
cư dân sống xung quanh với 
nhiều bài thuốc gia truyền, 
các sản phẩm mỹ nghệ, nhạc 
cụ… mang đậm tính địa 
phương, góp phần làm nên 
thương hiệu Mường Phăng - 
Pá Khoang.

Có thể khẳng định, KBT 
loài - sinh cảnh Mường Phăng 
- Pá Khoang sẽ là một cảnh 
quan thu hút du khách trong 
và ngoài nước về một địa 
danh lịch sử nổi tiếng, đồng 
thời, mang đậm dấu ấn về tính 
ĐDSH, độc đáo của vùng Tây 
Bắcn

 V Cảnh quan KBT loài - sinh cảnh cấp quốc gia  
Mường Phăng - Pá Khoang
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Thiết lập chương trình nhân giống  
loài Sao la

Ngày Bảo vệ Sao la quốc tế lần thứ 2 
(ngày 9/7) đã đánh dấu sự hợp tác 
quốc tế quan trọng, nhằm phát triển 

chương trình nhân giống Sao la đầu tiên, mở 
ra hy vọng cho loài động vật có vú, quý hiếm. 
Chương trình cho thấy sự khẩn cấp trong bảo 
tồn loài Sao la. Mặc dù, chương trình được 
điều phối bởi Nhóm các nhà nghiên cứu Sao la 
(SWG) đã có nhiều thành công trong bảo tồn 
sinh cảnh của Sao la tại dãy Trường Sơn, nơi 
giáp ranh giữa Lào và Việt Nam, nhưng việc 
săn bắt các loài hoang dã cho mục đích thương 
mại vẫn diễn ra tràn lan, khiến cho loài này 
đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. 

Ông William Robichaud, điều phối viên 
SWG của Chương trình Bảo vệ các loài nguy 
cấp (SSC), thuộc Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên 
Quốc tế (IUCN) cho biết: “Không còn nhiều 
thời gian cho Sao la nữa. Nhân giống một loài 
ít được biết và khó nắm bắt như Sao la sẽ gặp 
nhiều thách thức, nhưng nếu chúng ta không 
hành động thì mức độ rủi ro sinh tồn cho loài 
động vật quý hiếm này còn lớn hơn. Với sự hỗ 
trợ của những tổ chức bảo tồn hàng đầu thế 
giới, chúng tôi đã có sự hậu thuẫn tốt để tạo ra 
sự thay đổi trước khi quá muộn.”

Bộ NN&PTNT cùng với SWG đã lựa chọn 
Vườn quốc gia Bạch Mã làm Trung tâm nhân 
giống Sao la đầu tiên trên thế giới. Trung tâm 
tại Bạch Mã hiện đang được xây dựng, dự kiến 
sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2017, hoặc 
đầu năm 2018. Tuy nhiên, nhiệm vụ đầu tiên 
đó là phải tìm kiếm được loài Sao la. Kể từ khi 
được phát hiện vào năm 1992, chỉ có khoảng 10 
cá thể Sao la bị bắt giữ, bởi người dân tại Lào và 
Việt Nam. Do thiếu các chuyên gia và sự chăm 
sóc đặc biệt nên thời gian Sao la sống lâu nhất 
sau khi bị bắt là vài tháng. Lần cuối cùng, một 
cá thể Sao la bị bắt giữ vào năm 2010 tại một 
ngôi làng của Lào và cá thể đó đã chết trong 
một tuần sau đó.

Các nhà nghiên cứu sinh vật đã chụp được 
ảnh Sao la trong tự nhiên 5 lần thông qua máy 
bẫy ảnh, kể từ khi phát hiện cách đây 25 năm: 2 
lần tại Lào và 3 lần tại Việt Nam. Hình ảnh gần 
đây nhất của Sao la, được ghi nhận bởi máy 
bẫy ảnh do WWF lắp đặt là năm 2013 tại một 
khu bảo tồn Sao la, ở miền Trung Việt Nam. 

Đó là hình ảnh đầu tiên của 
loài này sau 15 năm. Sao la 
rất khó tìm kiếm, sống trong 
những khu rừng rậm rạp, tại 
các nơi xa xôi và khó tiếp cận. 
Cùng với sự bí ẩn của mình, 
Sao la được đặt tên là “Kỳ lân” 
của châu Á.

TS. Văn Ngọc Thịnh, 
Giám đốc WWF - Việt Nam 
chia sẻ: “Chúng tôi đang chạy 
đua với thời gian để bảo vệ 
loài Sao la và nỗ lực hết sức 
để nhân giống Sao la, đồng 
thời, tăng cường thực thi 
pháp luật nhằm loại bỏ săn 
bắt, buôn bán động vật hoang 
dã và phá hủy sinh cảnh. 
Một vài ghi nhận về Sao la 
là minh chứng cho những 
nỗ lực không mệt mỏi và sự 
tận tụy của những người bảo 
vệ rừng. Chúng tôi hy vọng 
một ngày không xa, công sức 
của đội bảo vệ rừng sẽ được 
đền đáp bằng một quần thể 
Sao la phát triển khỏe mạnh 
tại vùng sinh cảnh phục hồi 
các loài hoang dã tại Trung 
Trường Sơn”.

Hiện các nhà sinh vật học 
và đối tác của SWG đang thử 
nghiệm nhiều phương pháp 
nhằm phát hiện loài Sao la, từ 
phương pháp “thử-và-đúng” 
như lắp đặt hệ thống máy bẫy 
ảnh đến xác định DNA.

Có rất nhiều loài quý 
hiếm và đặc hữu của dãy 
Trường Sơn như Thỏ vằn 
Trường Sơn, Mang lớn, Mang 
Trường Sơn, Mang thường đã 
được ghi nhận qua hệ thống 
máy bẫy ảnh tại vùng sinh 
cảnh của Sao la. Nhiều loài 
động vật có vú cỡ lớn và trung 
bình tại dãy Trường Sơn đang 
bị đe dọa bởi các loại bẫy, 
thường làm bằng dây thép, 
được đặt dày đặc trong rừng 
tự nhiên. SWG và các đối tác 
sẽ thực hiện chương trình 
nhân giống Mang lớn (được 
phát hiện 2 năm sau Sao la) 
tại Trung tâm nhân giống 
Bạch Mã. Đây sẽ là những 
nỗ lực đầu tiên, nhằm nhân 
giống các loài hoang dã bằng 
phương pháp nuôi nhốt. 
 PHƯƠNG NGÂN 

 V Một cá thể Sao la hoang dã được ghi nhận bởi máy bẫy ảnh 
tại tỉnh Bolikhamxay (Lào) vào năm 1999
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Bảo vệ loài “thần dược quý” sá sùng
CAO VĂN KHIÊN
Ban Quản lý Dự án Biển và Hải đảo Việt Nam

Sá sùng là một loại giun biển, thuộc họ 
sâu đất, được gọi bằng nhiều tên khác 
như trùn biển, giun biển, mồi, địa sâm, 

sâu đất, sâu biển, đồn đột, chặt khoai. Sá sùng 
được phân bố nhiều nhất tại một số địa phương 
như Vân Đồn, Đầm Hà, Móng Cái (tỉnh Quảng 
Ninh). Thời gian qua, sá sùng bị đánh bắt ngày 
càng nhiều, cùng với tác động của môi trường, 
ô nhiễm nguồn nước làm sá sùng dần bị thu 
hẹp không gian sống và có nguy cơ bị tuyệt 
chủng. 

ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG VÀ NGUY 
CƠ TẬN DUYỆT LOÀI SÁ SÙNG

Sá sùng là loại thân mềm chỉ sống ở những 
bãi cát ven biển, nơi thủy triều lên, xuống tạo 
ra những doi cát. Sá sùng có da trơn, thân tròn 
màu hồng nhạt, dài khoảng 12 - 22 cm, cá biệt 
có những cá thể dài tới 35 cm, rộng từ  0,8 - 1,3 
cm, ở giữa thân có 30 sợi cơ dọc bao quanh, các 
cơ trên thân thắt lại đan chéo với cơ vòng trở 
thành hoa văn hình vuông. Khi bị bắt lên khỏi 
mặt biển, chúng thu mình lại tròn như quả bóng. 
Ruột sá sùng có một đường ống từ đầu đến cuối. 
Theo quan niệm của đông y, sá sùng có vị ngọt, 
tính mát, trị chứng tâm hàn, bổ dương khí, sinh 
tân dịch. Thịt sá sùng có vị ngọt, chứa nhiều 
dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe con người, 
với 18 loại axít amin tự do (chiếm đến 10,3%) 
trong đó glycin (3,2%), alanin (2,5%), glutamin 
(0,25%), succinic (0,35%), taurin (3,2%), chất 
khoáng (1,2%)… vì thế, sá sùng được xem là 
địa sâm và xếp vào những loại thực phẩm có tác 
dụng bổ dưỡng dùng để tiến vua.

Tại Vân Đồn, hiện có hơn 2.000 bãi bồi lớn 
nhỏ, là nơi tập trung sinh sống của loài sá sùng 
và cũng là nguồn lợi thủy sản đem lại nguồn 
thu nhập chính cho những ngư dân vùng biển 
nơi đây. Nhiều gia đình đã thoát nghèo và trở 
nên giàu có từ khai thác loại hải sản này, đặc 
biệt là các hộ thu mua và chế biến sá sùng khô. 
Giá mỗi cân sá sùng tươi mua tại bãi bồi khoảng 
200 - 300 nghìn đồng, tùy theo loại nhỏ, to khác 
nhau. Nếu sá sùng được phơi, sấy khô mỗi cân 
có giá trị tương đương với một chỉ vàng (3 - 5 
triệu tùy vào chất lượng). Để có được 1 cân sá 
sùng khô, phải mất từ 10 - 12kg sá sùng tươi. 
Nổi tiếng với giá trị dinh dưỡng, sá sùng được 

thu mua ngay tại các bãi bồi, 
thương lái thu gom sau đó bán 
lại cho các nhà hàng, quán ăn. 
Đặc biệt, sá sùng khô được 
thị trường Trung Quốc ưa 
chuộng và thu mua với giá 
thành cao. Hầu hết mọi hoạt 
động của người dân khai thác 
sá sùng ở các bãi bồi ven biển 
là hoàn toàn tự phát, chưa có 
sự quản lý của chính quyền 
địa phương.Nhiều ngư dân 
còn mang cả máy hút, sục ra 
các bãi bồi đào hút sá sùng và 
các loại nhuyễn thể khác, dẫn 
đến nguy cơ tận diệt nguồn lợi 
thủy sản.

 TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ 
LOÀI SÁ SÙNG

Trước nguy cơ loài sá 
sùng bị tuyệt diệt, ngày 
5/11/2011, Bộ NN&PTNT 
đã ban hành Thông tư số 
01/2011-BNNPTNT, xếp 
sá sùng vào loài có nguy cơ 
tuyệt chủng lớn, thứ hạng 
nguy cấp (VU) cần được bảo 
vệ, phục hồi và phát triển. 
Ngay sau khi có Thông tư số 
01/2011-BNNPTNT, UBND 
tỉnh Quảng Ninh đã tìm giải 
pháp để quản lý bảo vệ nguồn 

lợi thủy sản quý hiếm trên. 
Nhiều ý kiến được đưa ra dựa 
trên điều kiện tự nhiên của địa 
phương và các biện pháp để 
bảo vệ loài sá sùng tại địa bàn.

Tỉnh đã chủ động giao 
các bãi bồi ven biển cho cộng 
đồng địa phương tự tổ chức 
quản lý và khai thác. Khi đó, 
người dân tự lập ra các tổ, ban 
quản lý quy định thời điểm, 
số lượng khai thác cụ thể. 
Như vậy, người dân sẽ tạo ra 
được sản lượng khai thác lớn 
đồng thời cũng bảo vệ loài sá 
sùng tốt hơn. Một số hộ dân 
được giao diện tích bãi triều 
đã có ý thức hơn trong việc 
khai thác, khoanh nuôi bảo vệ 
bằng cách thả con giống nhỏ 
vào bãi nuôi, chỉ thu hoạch 
những con đủ kích cỡ, hạn 
chế khai thác trong mùa sinh 
sản. Việc khoanh nuôi và khai 
thác trên bước đầu đã mang 
lại những hiệu quả nhất định. 
Tuy nhiên, nguồn con giống 
chủ yếu được khai thác từ tự 
nhiên với số lượng ngày càng 
hạn chế.

Nhằm tăng cường bảo 
vệ loài sá sùng, UBND tỉnh 
Quảng Ninh ban hành Quyết 

 V Loài sá sùng
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định số 318/2016/QĐ-UBND về việc 
quy định danh mục các phương pháp 
khai thác, loại nghề khai thác, ngư cụ bị 
cấm và thời gian cấm khai thác đối với 
sá sùng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, để 
bảo vệ nguồn lợi sá sùng, phương pháp 
khai thác, loại nghề khai thác, ngư cụ bị 
cấm quanh năm là: Tạo hang, đào rãnh, 
đào theo đường di chuyển của sá sùng; 
các biện pháp bơm hút cát, sử dụng 
bơm áp lực lớn để bắt sá sùng; phá hủy 
môi trường sống tự nhiên của sá sùng; 
các hành vi cản trở đường di chuyển 
tự nhiên của các loại thủy sản tại đầm, 
phá, eo, vịnh, bãi triều và các khu vực 
có phân bố sá sùng; khai thác sá sùng 
bằng sử dụng âm thanh, ánh sáng, hóa 
chất dẫn dụ; sử dụng các loại ngư cụ 
không phải mai, thuổng để khai thác sá 
sùng. Đặc biệt, trong thời điểm sá sùng 
vào mùa sinh sản, cấm tất cả các hình 
thức, phương pháp khai thác sá sùng tự 
nhiên. Cụ thể, thời gian cấm khai thác 
từ ngày 1/6 đến hết ngày 31/7 hàng năm.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở 
NN&PTNT theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, 
hướng dẫn, tăng cường công tác tuyên 
truyền, tập huấn, phổ biến cho người 
dân về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, BVMT 
tại các vùng biển nói chung và vùng có 
phân bố sá sùng tự nhiên trên địa bàn 
tỉnh nói riêng. Các địa phương có sá 
sùng phân bố tự nhiên phải chỉ đạo lực 
lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, 
hướng dẫn, tổ chức triển khai phương án 
bảo vệ nguồn lợi sá sùng và xử lý các vi 
phạm theo quy định pháp luật...

Trong thời gian tới, tỉnh Quảng 
Ninh cũng triển khai một số giải pháp 
tăng cường bảo vệ loài sá sùng như 
giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm môi 
trường ven biển; xây dựng các khu bảo 
tồn loài sá sùng; có biện pháp bảo vệ 
các bãi đẻ của sá sùng trong mùa sinh 
sản, nghiên cứu công nghệ sản xuất 
giống nhân tạo, nuôi thương phẩm sá 
sùng; nâng cao nhận thức của người 
dân trong việc bảo vệ nguồn lợi sá 
sùng; xây dựng các quy hoạch và triển 
khai chương trình, mô hình khoanh 
nuôi, bảo vệ, phục hồi, tái tạo nguồn 
lợi sá sùngn

Ô nhiễm không khí -  
nguy cơ gây tử vong cao 
cho trẻ em

Theo Báo cáo của Tổ chức 
Y tế Thế giới (WHO), ô 
nhiễm không khí độc hại, 

chất lượng nước không an toàn 
và thiếu vệ sinh là nguyên nhân 
hàng đầu gây ra 1/4 số ca tử vong 
cho trẻ em dưới 5 tuổi. 

TS. Margaret Chan - Tổng 
giám đốc WHO cho biết: "Môi 
trường ô nhiễm là một trong 
những nguyên nhân gây tử vong, 
đặc biệt đối với trẻ nhỏ, làm chết 
1,7 triệu trẻ em mỗi năm. Các bộ 
phận cơ thể và đường hô hấp còn 
nhỏ, chưa phát triển đầy đủ làm 
cho trẻ em dễ bị tổn thương bởi 
không khí và nước ô nhiễm".

Nguy hại từ ô nhiễm không 
khí có thể bắt đầu ngay từ trong 
bụng mẹ và làm tăng nguy cơ 
sinh non. Sau khi sinh, ô nhiễm 
không khí làm tăng nguy cơ viêm 
phổi, nguyên nhân chính gây tử 
vong cho trẻ em dưới 5 tuổi và 

các bệnh phổi kéo dài như hen. 
Đồng thời, cũng có thể làm tăng 
nguy cơ bệnh tim, đột quỵ và 
ung thư trong cuộc sống sau này.

Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ 
LÀ NGUYÊN NHÂN GÂY 
RA HÀNG TRIỆU CA 
SINH NON HÀNG NĂM

Các nhà khoa học của Viện 
Môi trường Stốckhôm (SEI), 
Đại học York (Canada) gần đây 
đã công bố một nghiên cứu liên 
quan đến ô nhiễm không khí 
ngoài trời, theo đó, trong năm 
2010, khoảng 2,7 triệu trường 
hợp sinh non trên toàn cầu. 18% 
trong tất cả các trường hợp trẻ 
sinh thiếu tháng có nguyên nhân 
là do người mẹ phơi nhiễm không 
khí. Ô nhiễm có hàm lượng bụi 
mịn (PM2.5) cao. PM2.5 đặc biệt có 
hại cho sức khỏe con người, vì nó 
có thể thâm nhập sâu vào phổi. 

 V Ô nhiễm không khí là nguyên nhân gây ra 2,7 triệu ca sinh 
non trên toàn cầu
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Á, với khoảng 75% tổng số 
toàn cầu. Riêng Ấn Độ chiếm 
khoảng 1 triệu trong tổng số 
2,7 triệu ước tính toàn cầu, 
Trung Quốc khoảng 500.000 
trường hợp. Ở châu Phi cận 
Sahara và khu vực Bắc Phi/
Trung Đông cũng có số lượng 
cao, sự phơi nhiễm ở các khu 
vực này có phần đóng góp lớn 
từ bụi sa mạc. Những bà mẹ 
đang mang thai ở nhiều nơi 
khác cũng bị phơi nhiễm với 
mức độ ô nhiễm không khí 
trong nhà cao do khói từ bếp 
nấu ăn. Để giảm lượng PM2.5 
phát sinh, cần kiểm soát nhiều 
nguồn khác nhau, nhưng ở 
nhiều nước đang phát triển, 
một số nguồn phát thải chiếm 
ưu thế, bao gồm nấu ăn bằng 
nhiên liệu sinh khối (liên quan 
đến ô nhiễm trong nhà), động 
cơ diesel, các phương tiện giao 
thông và đốt chất thải nông 
nghiệp trên đồng ruộng.

Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ 
GÂY TỬ VONG CHO 
TRẺ SƠ SINH

Các báo cáo của WHO 
đánh giá tổng quan về ảnh 

hưởng của không khí ô 
nhiễm cho thấy, khoảng 
570.000 trẻ em dưới 5 tuổi tử 
vong hàng năm do các bệnh 
nhiễm trùng hô hấp như 
viêm phổi, trong khi 361.000 
trẻ em chết vì tiêu chảy do 
nguồn nước bị ô nhiễm và 
thiếu điều kiện vệ sinh an 
toàn. WHO ước tính, từ 11 - 
14% trẻ em từ 5 tuổi trở lên 
được ghi nhận có các triệu 
chứng hen suyễn, trong đó 
gần 1/2 các trường hợp liên 
quan đến ô nhiễm không 
khí. Điều đó cũng cho thấy, 
nhiệt độ ấm hơn và nồng độ 
CO2 trong không khí liên 
quan đến biến đổi khí hậu 
làm cho bệnh hen suyễn trở 
nên tồi tệ hơn.

Tháng 10/2016, Báo cáo 
đánh giá về việc trẻ em tiếp xúc 
với không khí ô nhiễm trên 
toàn cầu của Quỹ Nhi đồng 
Liên hợp quốc (UNICEF) đã 
ước tính, gần 90% (2 tỷ trẻ 
em) đang sống ở những nơi 
ô nhiễm không khí ngoài trời 
vượt quá giới hạn của WHO, 
trong đó 300 triệu trẻ em sống 
ở những khu vực bị ô nhiễm 
không khí cực đoan, nơi khí 
độc hại cao gấp 6 lần nồng độ 
quy định an toàn sức khỏe. 

Tháng 5/2016, WHO 
tuyên bố tình trạng ô nhiễm 
không khí trên toàn thế giới 
đang gia tăng với tỷ lệ đáng 
báo động, hầu hết các TP ở các 
quốc gia nghèo đều bị ô nhiễm 
không khí và hơn 1/2 số TP ở 
các nước có kinh tế phát triển 
cũng chịu cảnh tương tự. 
Nghiên cứu vào năm 2015 cho 
thấy, ô nhiễm không khí ngoài 
trời là một trong những mối 
đe dọa nguy hại nhất đối với 
sức khỏe cộng đồng, làm chết 
hơn 3 triệu người mỗi năm, 
nhiều hơn cả số người chết do 
sốt rét và HIV/AIDS cộng lạin

 HOÀNG DƯƠNG  
(Theo tài liệu của WHO)

 V  Học sinh đeo khẩu trang phòng tránh ô nhiễm không khí tại một trường học 
ở Bắc Kinh, Trung Quốc

Việc giải quyết các nguồn phát sinh PM2.5 chính 
như động cơ diesel, phương tiện giao thông, đốt 
chất thải nông nghiệp có thể cứu sống trẻ sơ sinh 
và cải thiện sức khỏe cộng đồng.

Khi trẻ sơ sinh chào đời thiếu tháng (dưới 
37 tuần tuổi), nguy cơ tử vong và khuyết tật về 
thể chất, thần kinh ngày càng gia tăng. Trong 
năm 2010, ước tính có 14,9 triệu trường hợp 
sinh thiếu tháng (khoảng 4 - 5 % ở một số nước 
châu Âu, 15 - 18% ở một số nước châu Phi và 
Nam Á). Có nhiều nguyên nhân gây nguy cơ 
sinh non, từ độ tuổi người mẹ, bệnh tật đến 
nghèo đói và các yếu tố xã hội khác. Các nghiên 
cứu gần đây cho thấy, tiếp xúc với không khí ô 
nhiễm cũng có thể là một nguy cơ gây bệnh.

Một nghiên cứu mới được công bố trên 
Tạp chí Environmental International lần đầu 
tiên định lượng tác động mang tính toàn cầu, 
khi phân tích dữ liệu về ô nhiễm không khí ở 
các nước khác nhau và mức độ ảnh hưởng khác 
nhau của không khí ô nhiễm đều có liên quan 
đến tỷ lệ sinh non.

Kết quả nghiên cứu của SEI, Đại học York 
cho thấy, không khí ô nhiễm có thể gây hại 
không chỉ cho những người hít thở không khí 
trực tiếp mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
thai nhi trong bụng mẹ. Sinh non liên quan đến 
phơi nhiễm này không chỉ gây tử vong ở trẻ sơ 
sinh, mà còn có thể để lại những ảnh hưởng sức 
khỏe lâu dài đối với những người sống sót.

Tỷ lệ sinh non liên quan đến ô nhiễm 
PM2.5 lớn nhất là tại các nước Nam Á và Đông 
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