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luật BvMt năm 2005 được 
Quốc hội khóa xI thông 
qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 

29/11/2005, có hiệu lực thi hành từ 
ngày 1/7/2006. sau 8 năm thi hành 
luật BvMt năm 2005, công tác 
BvMt trên cả nước đã đạt được 
nhiều kết quả tích cực. hệ thống 
chính sách, pháp luật và tổ chức bộ 
máy quản lý nhà nước về BvMt đã 
được hình thành tương đối đồng bộ 
và ngày càng hoàn thiện. nguồn lực 
tài chính và các điều kiện cần thiết 
cho BvMt đã được tăng cường một 
bước, bảo đảm ngày càng tốt hơn so 
với yêu cầu của thực tiễn. khoa học 
và công nghệ, hội nhập và hợp tác 
quốc tế đã có những đóng góp quan 
trọng trong BvMt. nhận thức về 
BvMt của các cấp ủy đảng, chính 
quyền, đoàn thể và người dân đã có 
những chuyển biến tích cực; bước 
đầu hình thành ý thức BvMt trong 
các tầng lớp nhân dân. Công tác 
phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm 
được thúc đẩy, góp phần kiềm chế 
tốc độ gia tăng ô nhiễm môi trường. 
khắc phục, cải thiện chất lượng môi 
trường từng bước được đẩy mạnh, 
góp phần hạn chế các vùng đất, 
nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái. 
Công tác bảo vệ, bảo tồn đã kiềm chế 
mức độ suy giảm đa dạng sinh học. 
Công tác điều tra, quan trắc, đánh 
giá chất lượng môi trường và đa 
dạng sinh học đã được đầu tư thực 
hiện; báo cáo môi trường được xây 
dựng và công bố công khai. Mạng 
lưới các trạm quan trắc đã được quy 

hoạch, từng bước đầu tư xây dựng 
và vận hành, công nghệ quan trắc tự 
động đã được chú trọng ứng dụng. 
hệ thống thông tin, dữ liệu về môi 
trường đã được xây dựng và bước 
đầu đáp ứng yêu cầu của công tác 
quản lý môi trường.

tuy nhiên, qua tổng kết, đánh 
giá 8 năm thi hành luật BvMt 
năm 2005 cho thấy, việc sửa đổi, 
bổ sung luật BvMt là hết sức cần 
thiết nhằm đáp ứng yêu cầu của 
tình hình mới. Một số quy định 
trong pháp luật về BvMt không 
còn phù hợp, không theo kịp yêu 
cầu phát triển của thực tiễn và 
hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, đã 
nảy sinh sự chồng chéo, thiếu tính 
đồng bộ trong các quy định của 
pháp luật về BvMt với pháp luật 
khác có liên quan đến BvMt. Cơ 
chế, chính sách BvMt chậm đổi 
mới, chưa đồng bộ với thể chế kinh 
tế thị trường. phân công, phân 
cấp thẩm quyền trong quản lý môi 
trường còn phân tán, chồng chéo 
và chưa hợp lý, chưa đi đôi với 
tăng cường năng lực, phân định rõ 
trách nhiệm. việc giao cho nhiều 
Bộ, ngành cùng tham gia thực hiện 
nhiệm vụ quản lý nhà nước về môi 
trường trong khi chưa xác định 
được nguyên tắc tổ chức bộ máy 
thống nhất để giải quyết các vấn đề 
có tính liên vùng, liên ngành dẫn 
đến sự phối hợp không nhất quán, 
nảy sinh nhiều cơ quan đầu mối 
trong cùng một nhiệm vụ quản lý, 
do đó làm giảm vai trò của cơ quan 

Một số quan điểM,  
định hướng lớn trong xây dựng 
Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

pgS.tS bùi CáCh tuyến
Thứ trưởng Bộ TN&MT kiêm Tổng cục trưởng  
Tổng cục Môi trường

Sự Cần thiết  
SửA đổi Luật bVMt năM 2005
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đầu mối thống nhất giúp Chính 
phủ thực hiện chức năng quản lý 
nhà nước về môi trường. Các quy 
định của pháp luật chưa tạo ra cơ 
chế phù hợp để phát huy hiệu quả 
sự tham gia của toàn xã hội, từng 
doanh nghiệp và người dân đối với 
công tác BvMt. 

trong thời gian qua, nhiều quan 
điểm, chủ trương, chính sách mới, 
quan trọng của đảng đối với công 
tác BvMt mới được ban hành, đặc 
biệt thể hiện tại nghị quyết đại hội 
đảng toàn quốc lần thứ xI, nghị 
quyết số 24-nQ/tW ngày 3/6/2013 
tại hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp 
hành trung ương khóa xI về chủ 
động ứng phó với biến đổi khí hậu 
(Bđkh), tăng cường quản lý tài 
nguyên và BvMt. đồng thời, nhiều 
vấn đề mới nảy sinh như tác động 
của Bđkh, an ninh môi trường, 
an ninh sinh thái đòi hỏi pháp luật 
về BvMt phải được cập nhật, bổ 
sung với các giải pháp đồng bộ, đủ 
mạnh, có tính đột phá. những yếu 
tố trên cho thấy, sự cần thiết phải 
sớm tiến hành nghiên cứu, sửa đổi 
luật BvMt năm 2005 cho phù hợp 
với các yêu cầu mới của thực tiễn.

Một Số QuAn điểM, định hướng  
trong xây Dựng Luật bVMt (sửA đổI)

việc xây dựng luật BvMt 
(sửa đổi) trước hết phải 
khắc phục những tồn tại, 

bất cập nảy sinh qua hơn 8 năm 
triển khai thi hành luật BvMt 
năm 2005, tiến tới xây dựng một 
hệ thống pháp luật đồng bộ, tăng 
cường hiệu lực và hiệu quả của công 
tác quản lý nhà nước về BvMt. 
đồng thời, luật BvMt (sửa đổi) 
phải cập nhật, cụ thể hóa kịp thời 
các quan điểm, chủ trương, chính 
sách mới của đảng đã được nêu tại 
nghị quyết đại hội đảng toàn quốc 
lần thứ xI, đặc biệt là nghị quyết số 
24-nQ/tW về chủ động ứng phó 
với Bđkh, tăng cường quản lý tài 
nguyên và BvMt; đáp ứng những 
yêu cầu mới của quá trình chuyển 
đổi mô hình tăng trưởng, tái cấu 
trúc nền kinh tế hài hòa với thiên 
nhiên, thân thiện với môi trường, 
thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát 
triển bền vững ở việt nam. Chính 
phủ đã xác định các quan điểm, 
định hướng lớn trong quá trình xây 
dựng luật BvMt (sửa đổi), cụ thể:

Một là, môi trường là vấn đề 
toàn cầu. BvMt phải được coi vừa 
là mục tiêu, vừa là một nội dung 
cơ bản của phát triển bền vững. 
tăng cường BvMt phải theo 
phương châm ứng xử hài hòa với 
thiên nhiên, theo quy luật tự nhiên, 
phòng ngừa là chính; kết hợp kiểm 
soát, khắc phục ô nhiễm, cải thiện 
môi trường, bảo tồn thiên nhiên 
và đa dạng sinh học; lấy bảo vệ sức 
khỏe nhân dân làm mục tiêu hàng 
đầu; kiên quyết loại bỏ những dự 
án gây ô nhiễm môi trường, ảnh 
hưởng đến sức khỏe cộng đồng. 
đầu tư cho BvMt chính là đầu tư 
cho phát triển bền vững.

Hai là, tiếp tục quán triệt và 
thể chế hóa quan điểm BvMt là 
sự nghiệp của toàn đảng, toàn dân 
và toàn quân; huy động có hiệu quả 
sự tham gia và sức mạnh của toàn 
xã hội, tranh thủ tối đa sự giúp đỡ 
của các quốc gia trên thế giới vào 
công tác BvMt của việt nam. 
khắc phục những chồng chéo 
trong phân công, phân cấp nhiệm 
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Bố cục của dự thảo luật 
BvMt (sửa đổi) (dự thảo 
luật) gồm 19 chương và 

160 điều với các nội dung:
Về số lượng chương, điều: dự 

thảo luật tăng thêm 4 chương 
và 24 điều so với luật BvMt 
năm 2005, với sự thay đổi thứ tự 
theo tính ưu tiên và bổ sung các 
chương mới (Chương về BvMt 
nước, đất, không khí; Chương về 
quyền và nghĩa vụ của Mặt trận 
tổ quốc, các tổ chức xã hội, tổ 
chức xã hội nghề nghiệp và cộng 
đồng dân cư về BvMt...)

Về đánh giá tác động môi 
trường (ĐTM): dự thảo luật quy 
định cụ thể 3 nhóm dự án cần 
phải lập báo cáo đtM. Quy định 
này có tính toàn diện hơn, không 
bỏ sót các dự án cần lập báo cáo 
đtM và giới hạn các dự án phải 
lập báo cáo đtM. dự thảo luật 
cũng bổ sung quy định các dự án 
có quy mô lớn, có khả năng tác 
động nhiều mặt tới môi trường 
phải thực hiện đtM thông qua 2 
bước: đtM sơ bộ và đtM, hạn 
chế tối đa việc đã lập dự án cụ thể 

và lập báo cáo đtM nhưng dự 
án không được phép thực hiện.

Về BVMT đất và không khí: 
dự thảo luật bổ sung các quy 
định mới về nguyên tắc BvMt 
đất, chất lượng môi trường đất 
và kiểm soát ô nhiễm môi trường 
đất. Theo đó, BvMt đất là bảo vệ 
tài nguyên đất; mọi tổ chức, cá 
nhân sử dụng đất phải có trách 
nhiệm BvMt đất; người gây ô 
nhiễm đất phải có trách nhiệm 
xử lý và phục hồi môi trường 
đất. những quy định này sẽ ràng 
buộc trách nhiệm của các tổ 
chức, cá nhân đối với BvMt đất, 
tạo nền tảng pháp lý để mở rộng 
các quy định cụ thể về BvMt 
đất. dự thảo luật quy định mọi 
nguồn thải khí phải được kiểm 
soát và trách nhiệm giảm thiểu, 
xử lý khí thải của các tổ chức, cá 
nhân có hoạt động phát thải khí. 

Về lập Kế hoạch BVMT: nếu 
như coi đtM là công cụ hữu 
hiệu để góp phần hài hòa các yêu 
cầu BvMt đối với các dự án thì 
chúng ta đang thiếu vắng một 
công cụ hữu hiệu và thống nhất 

vụ quản lý môi trường, bảo đảm phù hợp 
với năng lực của từng cấp, từng ngành. 
tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa trên một số 
lĩnh vực của hoạt động quản lý nhà nước 
như truyền thông về BvMt, cung cấp các 
dịch vụ công về môi trường.

Ba là, khắc phục tư tưởng chạy theo 
các lợi ích trước mắt về kinh tế mà hy 
sinh những lợi ích lâu dài về môi trường. 
nâng cao hiệu quả của hoạt động lồng 
ghép yêu cầu BvMt trong các chiến lược, 
quy hoạch, kế hoạch và dự án đầu tư phát 
triển. Các chỉ tiêu môi trường phải được 
sử dụng để đánh giá chất lượng, hiệu quả 
và tính bền vững trong phát triển kinh tế, 
xã hội của quốc gia, ngành, lĩnh vực và địa 
phương. 

Bốn là, sửa đổi luật BvMt phải 
bảo đảm phù hợp với hiến pháp và chủ 
trương, đường lối của đảng đối với công 
tác BvMt; dựa trên nguyên tắc kế thừa 
những ưu điểm của luật BvMt năm 
2005; tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm 
xây dựng pháp luật về môi trường của 
một số quốc gia trên thế giới; phù hợp với 
điều kiện kinh tế - xã hội của việt nam 
hiện nay. Các quy định của luật phải rõ 
ràng, có tính thực thi và cần được chi tiết 
ở mức tối đa, hạn chế các quy định cần 
xây dựng văn bản dưới luật. 

Năm là, bảo đảm tính thống nhất và 
đồng bộ giữa quy định của pháp luật về 
BvMt với các hệ thống pháp luật khác 
có liên quan, giữ vững nguyên tắc pháp 
chế và tính nghiêm minh của pháp luật. 
đảm bảo thống nhất quản lý nhà nước 
về BvMt từ trung ương đến cơ sở; tăng 
cường trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi tổ 
chức và cá nhân đối với công tác BvMt.

nhận thức rõ ý nghĩa quan trọng của 
việc xây dựng luật BvMt (sửa đổi) đối 
với công tác BvMt và phát triển bền 
vững ở việt nam hiện nay, trong thời 
gian qua, được sự chỉ đạo sát sao của 
Chính phủ, Bộ tn&Mt đã tích cực, 
khẩn trương phối hợp với các Bộ, ngành 
và địa phương, kêu gọi sự tham gia, vào 
cuộc của các chuyên gia, nhà quản lý có 
kinh nghiệm, sự hỗ trợ của nhiều tổ chức 
quốc tế vào quá trình nghiên cứu, đánh 
giá, rà soát, xây dựng các nội dung cụ thể 
của dự thảo luật. 

CáC nội Dung thAy đổi Chính 
CủA Dự thảo Luật bVMt  
(sửA đổI)
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để quản lý môi trường đối với các cơ 
sở, doanh nghiệp trong giai đoạn hoạt 
động. kế hoạch BvMt được đề xuất 
như một công cụ thống nhất để quản 
lý công tác BvMt của cơ sở, doanh 
nghiệp trong suốt quá trình hoạt 
động. Các chủ cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ có trách nhiệm lập kế 
hoạch BvMt, trong đó cần thể hiện 
rõ các hoạt động nhằm phòng ngừa, 
kiểm soát môi trường, quản lý chất 
thải, ứng phó với sự cố môi trường, 
các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh 
học trong quá trình hoạt động của cơ 
sở theo quy định của pháp luật.

Về quản lý chất thải: Bổ sung 
nguyên tắc quản lý chất thải để chi 
phối mọi hoạt động quản lý chất 
thải; quy định các loại chất thải phải 
được quản lý từ khi phát sinh, giảm 
thiểu, phân loại, thu gom, lưu giữ, 
vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và xử 
lý; các tổ chức, cá nhân có các hoạt 
động giảm thiểu phát thải, tái chế, 
tái sử dụng chất thải được hưởng 
chính sách ưu đãi của nhà nước; 
Bổ sung nội dung “tái sử dụng chất 
thải” nhằm thúc đẩy việc tái sử dụng 
chất thải, tiết kiệm tài nguyên thiên 
nhiên; Quy định trách nhiệm của 
người tiêu dùng và trách nhiệm của 
cơ quan quản lý nhà nước bên cạnh 
trách nhiệm của nhà sản xuất trong 
việc thu hồi các sản phẩm hết hạn 

sử dụng và thải bỏ; Quy định trách 
nhiệm của các chủ đầu tư khu công 
nghiệp, khu chế xuất trong quản lý 
chất thải; đối với quản lý chất thải 
nguy hại, để khắc phục những mặt 
trái trong quản lý chất thải nguy hại 
trong thời gian vừa qua, dự thảo luật 
đã đưa ra 6 nguyên tắc trong quản lý 
chất thải nguy hại; quy định bổ sung 
các điều kiện hành nghề xử lý chất 
thải nguy hại.

Về quan trắc môi trường: Bổ sung 
các quy định về trách nhiệm quan 
trắc môi trường, điều kiện quan trắc 
môi trường và quản lý số liệu quan 
trắc môi trường; Quy định rõ hơn 
trách nhiệm của Bộ tn&Mt, uBnd 
cấp tỉnh, Ban quản lý các khu công 
nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế 
xuất, chủ các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ trong hoạt động quan 
trắc môi trường nhằm bảo đảm chất 
lượng quan trắc môi trường, quản lý 
và khai thác hiệu quả số liệu quan 
trắc môi trường.

Về thông tin môi trường và báo 
cáo môi trường: Bổ sung quy định về 
trách nhiệm cung cấp thông tin môi 
trường; thu thập, lưu giữ thông tin 
môi trường, cơ sở dữ liệu môi trường 
với mục tiêu xây dựng hệ thống 
thông tin môi trường toàn diện, cụ 
thể, phục vụ cho công tác quản lý nhà 
nước về môi trường và xây dựng các 

chiến lược, quy hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội cũng như xây dựng các dự 
án cụ thể; Bổ sung quy định về trách 
nhiệm báo cáo hàng năm về công 
tác BvMt của các cấp chính quyền; 
nội dung của báo cáo hiện trạng môi 
trường; nội dung về BvMt trong các 
báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội hàng năm 
từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã.

Về quyền và nghĩa vụ của Mặt trận 
Tổ quốc, các tổ chức xã hội, tổ chức xã 
hội nghề nghiệp và cộng đồng dân cư 
về BVMT: Các quy định về quyền và 
nghĩa vụ của Mặt trận tổ quốc, các tổ 
chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp và 
cộng đồng dân cư được quy định tại 
một chương riêng với các quy định 
cụ thể hơn về quyền và nghĩa vụ của 
các tổ chức này trong việc cung cấp 
thông tin, tham gia đối thoại, tham 
gia kiểm tra, tham gia các hoạt động 
BvMt để tiếp tục đẩy mạnh công tác 
xã hội hóa trong lĩnh vực BvMt.

ngoài ra, để đảm bảo tính toàn 
diện trong quản lý các vấn đề môi 
trường, dự thảo luật bổ sung thêm 
một số nội dung như quy định về ứng 
dụng khoa học và công nghệ trong 
BvMt; quy định cụ thể hơn các hoạt 
động nghiên cứu, chuyển giao, phát 
triển khoa học và công nghệ môi 
trường được ưu tiên; trách nhiệm 
của Bộ khoa học và Công nghệ, Bộ 
tài chính, Bộ tn&Mt trong lĩnh 
vực này; Bổ sung và cụ thể hóa trách 
nhiệm của các hộ gia đình, cơ sở sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ tại các làng 
nghề; các điều kiện về BvMt tại các 
làng nghề; trách nhiệm của uBnd 
cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh đối 
với BvMt làng nghề; Bổ sung các 
quy định về BvMt đối với các cơ sở 
nghiên cứu, phòng thí nghiệm. Các 
cơ sở nghiên cứu, phòng thí nghiệm 
có phát sinh chất thải ra môi trường 
phải có trách nhiệm thu gom, phân 
loại, xử lý các loại chất thải và có kế 
hoạch phòng ngừa, ứng phó các sự cố 
môi trường.



6

xây dựng 
luật bảo vệ môi trường 
(sửA đổI)

Chuyên đề I-2013

dự thảo luật đã được ủy ban khoa học, Công 
nghệ và Môi trường Quốc hội thẩm tra và có 
ý kiến góp ý của ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

trong thời gian tới, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục hoàn 
thiện dự thảo luật để trình Chính phủ xem xét trình 
Quốc hội, với một số nội dung chính:

- tiếp tục cụ thể hóa hơn nữa một số nội dung 
đã có tính ổn định cao như các quy định về đánh giá 
môi trường chiến lược, đtM, cam kết BvMt, xác 
nhận việc hoàn thành các công trình BvMt…;

- Bổ sung các quy định nhằm tạo căn cứ pháp 
lý cho việc xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá 
nhân đối với các vụ việc vi phạm pháp luật về môi 
trường;

- nội dung về Bđkh: trong dự thảo luật có 1 
điều quy định có tính nguyên tắc về lồng ghép BvMt 
với phòng chống, thích ứng với Bđkh và nhiều nội 
dung quy định về vấn đề này như hạn chế phát thải 
khí nhà kính, tăng trưởng xanh, sản phẩm thân thiện 
với môi trường, phát triển năng lượng sạch, kiểm 
soát ô nhiễm môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, 
gắn kết các hoạt động thích ứng Bđkh với khai thác, 
sử dụng tài nguyên thiên nhiên. Cơ quan soạn thảo 
sẽ tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung làm rõ 
hơn các quy định này.

dự thảo luật BvMt (sửa đổi) sẽ được hoàn thiện 
và báo cáo xin ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại kỳ 
họp thứ 6 và sẽ được xem xét, thông qua tại kỳ họp 
thứ 7. khi được thông qua, luật BvMt (sửa đổi) sẽ 
đóng vai trò to lớn trong việc tăng cường công tác 
quản lý nhà nước về BvMt ở việt nam hiện nay, 
góp phần quan trọng trong việc phấn đấu đạt được 
các mục tiêu về môi trường đã được đề ra tại đại hội 
toàn quốc lần thứ xI của đảngn

Một Số nội Dung Chính  
Sẽ tiếp tụC đượC hoàn thiện 
trong thời giAn tới 
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Một vài góp ý cho việc hoàn thiện  
Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

dự án luật BvMt (sửa đổi) 
của Chính phủ trình Quốc 
hội đã được chuẩn bị công 

phu, về cơ bản đúng với quy định 
của luật ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật. Ban soạn thảo đã 
đánh giá, tổng kết 8 năm việc thực 
hiện luật BvMt năm 2005; tham 
khảo chính sách, pháp luật của 
một số quốc gia trong hoạt động 
BvMt; đánh giá tác động của việc 
ban hành dự thảo luật và các nghị 
định hướng dẫn thi hành luật kèm 
theo.

Qua nghiên cứu, xin có một số 
góp ý để hoàn thiện dự thảo luật 
BvMt (sửa đổi):

1. bVMt trong khai thác, sử 
dụng tài nguyên thiên nhiên và 
thích ứng với biến đổi khí hậu 
(bđKh) (Chương iii)

việc ghép hai nội dung “BvMt 
trong khai thác, sử dụng tài nguyên 
thiên nhiên” và “thích ứng với 
Bđkh” là chưa phù hợp. hơn nữa, 
nội dung về ứng phó với Bđkh 
trong dự thảo luật còn chưa rõ (chỉ 

có một điều là điều 26); chưa thể 
chế hóa được chủ trương, nhiệm vụ 
chủ yếu và các giải pháp ứng phó 
với Bđkh đã được xác định trong 
nghị quyết số 24-nQ/tW hội nghị 
lần thứ 7 Ban Chấp hành trung 
ương đảng khóa xI về chủ động ứng 
phó với Bđkh, tăng cường quản lý 
tài nguyên và BvMt. Ứng phó với 
Bđkh là nhiệm vụ rất quan trọng 
đối với nước ta hiện nay, trong khi 
chưa xây dựng được một luật riêng 
thì cần thiết kế một Chương riêng 
về ứng phó với Bđkh theo hướng 
quy định các nguyên tắc quản lý 
nhà nước; quyền, trách nhiệm và 
nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân về 
ứng phó với Bđkh trong dự thảo 
luật trên tinh thần “Chủ động ứng 
phó với Bđkh”.

2. trách nhiệm của các cơ 
quan quản lý nhà nước về bVMt 
(Chương xiii)

dự thảo luật đã dành một 
chương quy định cụ thể trách nhiệm 
của Chính phủ (điều 126), của Bộ 
trưởng Bộ tn&Mt (điều 127), 
trách nhiệm của các Bộ trưởng, 
thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ (điều 128) 
và trách nhiệm của uBnd các cấp 
(điều 129). tuy nhiên, chương này 
chưa bao quát hết nội dung quản lý 
nhà nước về BvMt, chưa hệ thống 
đầy đủ trách nhiệm của các Bộ, 
ngành; quy định về trách nhiệm 
của từng Bộ, ngành còn nằm rải rác 
ở các điều khoản khác nhau nên dễ 

dẫn đến sự chồng chéo hoặc bỏ sót 
trách nhiệm của các Bộ, ngành.

vì vậy, cần rà soát, hệ thống 
lại trách nhiệm của các Bộ, ngành, 
uBnd các cấp để quy định rõ và 
đầy đủ trách nhiệm của các cơ quan 
quản lý nhà nước về BvMt.

3. Sửa đổi, bổ sung các quy 
định về đánh giá môi trường 
chiến lược, đánh giá tác động môi 
trường và kế hoạch bVMt

Về đánh giá môi trường chiến 
lược (ĐMC) (Mục 1, Chương II): 
tại điều 8, dự thảo luật quy định 
đối tượng phải đánh giá đMC. so 
với luật BvMt năm 2005, dự thảo 
luật đã bổ sung các loại đối tượng 
thuộc nhóm chiến lược, quy hoạch 
phải lập đMC và loại bỏ quy định 
phải lập đMC đối với các kế hoạch. 
việc phân nhóm chiến lược, quy 
hoạch cần lập đMC là cần thiết. 
tuy nhiên, Ban soạn thảo cần rà 
soát, bổ sung cho đúng và đầy đủ 
các loại chiến lược, quy hoạch phải 
lập đMC; cân nhắc việc loại bỏ quy 
định phải lập đMC đối với các kế 
hoạch, bởi vì có loại kế hoạch tiềm 
ẩn nguy cơ gây tác động xấu đến 
môi trường.

Về đánh giá tác động môi trường 
(ĐTM) (Mục 2, Chương II): dự thảo 
luật đã bổ sung quy định đối với 
các dự án thuộc thẩm quyền quyết 
định chủ trương đầu tư của Quốc 
hội; thuộc thẩm quyền quyết định 
đầu tư của Thủ tướng Chính phủ 
và những dự án trong danh mục 

Dự án Luật bVMt (sửa đổi) đã được Chính phủ giao cho bộ 
tn&Mt là cơ quan chủ trì soạn thảo triển khai thực hiện. đến 
nay, Chính phủ đã có tờ trình số 315/ttr-Cp ngày 30/8/2013 
kèm theo Dự thảo Luật bVMt (sửa đổi). tại kỳ họp thứ 6, Quốc 
hội khóa 13, các vị đại biểu Quốc hội sẽ cho ý kiến về Dự thảo 
Luật này.

tS. Võ tuấn nhân
Phó Chủ nhiệm ban KHCN&MT  
của Quốc hội
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Chính phủ quy định “phải thực hiện đtM sơ bộ 
trong giai đoạn báo cáo đầu tư”. như vậy, việc thực 
hiện đtM đối với các dự án này phải được tiến 
hành 2 bước: “đtM sơ bộ” và “đtM”.

Thực tiễn trong thời gian qua, có một số dự 
án phải lập báo cáo đầu tư, xin chủ trương đầu tư 
nhưng sau khi lập đtM thấy xuất hiện những tác 
động xấu đến môi trường, buộc phải đình chỉ dự 
án, gây lãng phí cho chủ đầu tư và xã hội. vì vậy, 
việc quy định 2 bước lập đtM đối với một số dự 
án lớn, có tác động xấu đến môi trường do Chính 
phủ quy định là cần thiết. tuy nhiên, việc quy 
định 2 bước lập đtM sẽ phát sinh thủ tục hành 
chính rườm rà, phức tạp. đtM sơ bộ có thể gây 
lãng phí cho chủ đầu tư và xã hội, nảy sinh xung 
đột với một số quy định của luật khác (như luật 
đầu tư…). Mặt khác, tại điểm c khoản 2 điều 14 
dự thảo luật quy định “Báo cáo đtM sơ bộ phải 
được lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ tn&Mt”. 
do đó, cần nghiên cứu, rà soát quy định này để 
bảo đảm không phát sinh thủ tục hành chính và 
khắc phục việc gây lãng phí cho chủ đầu tư và xã 
hội.

Về kế hoạch BVMT: Theo dự thảo luật, kế 
hoạch BvMt sẽ thay thế quy định về cam kết 
BvMt. Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
được quyền tự quyết định biện pháp BvMt trong 
kế hoạch BvMt.

Cam kết BvMt là quy định pháp lý đã áp dụng 
trong nhiều năm qua, nếu bỏ sẽ mất đi công cụ 
sàng lọc các vấn đề môi trường đối với dự án quy 
mô nhỏ. hơn nữa, cam kết BvMt và kế hoạch 
BvMt là hai phạm trù khác nhau, về thực chất 
cam kết BvMt là một hình thức đtM đơn giản, 
là căn cứ để quyết định một dự án/đề xuất đầu tư 
trong giai đoạn chuẩn bị; còn kế hoạch BvMt là 
kết quả của việc tính toán thực tế để BvMt đối 
với một cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong 
giai đoạn vận hành, nên không thể thay thế cho 
cam kết BvMt. 

do đó, cần cân nhắc giữ quy định về cam kết 
BvMt, đồng thời quy định rõ đối tượng phải có 
bản cam kết BvMt cho phù hợp. 

Về việc tham vấn trong quá trình thực hiện 
ĐTM và cách thức tiến hành (Điều 15 và Điều 16): 
Thực tiễn việc tham vấn đối với tổ chức chính 
quyền, Mặt trận tổ quốc việt nam các cấp, cộng 
đồng dân cư liên quan đến dự án trong quá trình 
xây dựng và thẩm định đtM trong thời gian qua 
đã có tác dụng tốt. tuy nhiên, theo quy định tại 
điều 15 và điều 16 của dự thảo luật thì đối tượng 
tham vấn đtM còn hẹp, cách thức tiến hành tham 
vấn quy định chưa cụ thể và khoa học nên khó 
phát huy được đầy đủ tác dụng của tham vấn 
trong BvMt. nên thể hiện lại các quy định này 
theo hướng mở rộng đối tượng tham vấn và quy 
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định cụ thể, khoa học hơn cách thức tiến hành 
tham vấn cộng đồng dân cư có liên quan đến dự 
án trong quá trình thực hiện đtM.

4. Khởi kiện về môi trường (điều 153), bồi 
thường thiệt hại về môi trường (Chương xViii)

 Thiệt hại do ô nhiễm môi trường có thể được 
phát hiện trong một thời gian ngắn, kể từ ngày xảy 
ra vi phạm nhưng có thể nhiều năm sau mới phát 
hiện được. tuy nhiên, Bộ luật dân sự có quy định 
chung thời hiệu khởi kiện về đòi bồi thường thiệt 
hại là hai (02) năm kể từ ngày quyền và lợi ích hợp 
pháp của tổ chức và cá nhân bị xâm phạm. trong 
thực tế có nhiều thiệt hại do ô nhiễm môi trường 
gây ra khi phát hiện thì đã hết thời hiệu khởi kiện. 
do đó, dự thảo luật nên có quy định thời hiệu 
khởi kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại về môi 
trường theo hướng: 2 năm tính từ thời điểm tổ 
chức, cá nhân phát hiện quyền và lợi ích hợp pháp 
của mình bị xâm phạm.

5. bVMt trong nhập khẩu phế liệu (điều 52)
tại khoản 15 điều 3 của dự thảo luật đã có 

quy định về “phế liệu”. tuy nhiên, về bản chất, phế 
liệu bao giờ cũng chứa một lượng nhất định chất 
thải kể cả chất thải nguy hại, nhưng những quy 
định về quản lý chất thải (Chương vIII) của dự 
thảo luật lại không đề cập đến quản lý chất thải 
trong nhập khẩu phế liệu. 

trong khi đó, tại điều 52 quy định BvMt 
trong nhập khẩu phế liệu còn chung chung, thiếu 
cụ thể; nội dung BvMt trong nhập khẩu phế liệu 
chưa rõ ràng. trong hệ thống quy chuẩn kỹ thuật 
môi trường và tiêu chuẩn môi trường (Chương 
x) chưa có quy định quy chuẩn kỹ thuật về môi 
trường đối với phế liệu được phép nhập khẩu.

từ những bất cập nêu trên, cần có nghiên cứu, 
quy định rõ trong dự thảo luật nhóm phế liệu 
được phép nhập khẩu, quy định Chính phủ công 
bố danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ 
nước ngoài và từ doanh nghiệp chế xuất, doanh 
nghiệp trong các khu phi thuế quan vào nội địa; bổ 
sung quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế 

liệu được phép nhập khẩu; nghiêm cấm việc mua 
bán phế liệu đã nhập khẩu vào trong nước. đồng 
thời, Ban soạn thảo cần nghiên cứu, bổ sung quy 
định vào điều 128, dự thảo luật về trách nhiệm 
của Bộ Công an, Bộ khoa học và Công nghệ, Bộ 
tài chính trong quản lý, theo dõi, giám sát quá 
trình nhập khẩu, sử dụng phế liệu nhập khẩu và 
việc lưu giữ, tái xuất, tiêu hủy phế liệu nhập khẩu 
sai quy định.

6. Một số vấn đề khác 
Về quan trắc môi trường (Chương XI): trong 

thực tế hiện nay có những cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ hoạt động xả thải ở mức độ rất 
nhỏ, nhưng theo quy định tại khoản 3, điều 109, 
dự thảo luật thì các cơ sở này phải thực hiện 
chương trình quan trắc phát thải. Quy định này là 
chưa phù hợp, nên cần thể hiện lại theo hướng căn 
cứ vào quy mô, tính chất nguồn thải để quy định 
thực hiện chương trình quan trắc phát thải.

Về những hành vi bị nghiêm cấm: dự thảo luật 
nên giữ nguyên quy định nghiêm cấm sản xuất, 
vận chuyển, tàng trữ, buôn bán và đốt pháo nổ 
như đã quy định tại khoản 4, điều 85, luật BvMt 
năm 2005; tiếp tục quy định “nghiêm cấm mọi 
hình thức đổ chất thải trong vùng biển nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa việt nam” như đã quy định 
tại khoản 4, điều 57, luật BvMt năm 2005. 

việc sửa đổi luật BvMt năm 2005 nhằm khắc 
phục những tồn tại, bất cập trong quá trình thi 
hành pháp luật về BvMt; thể chế hóa đường lối, 
chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước về 
BvMt trong tình hình mới, đặc biệt là nghị quyết 
số 24-nQ/tW hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành 
trung ương đảng khóa xI về chủ động ứng phó với 
Bđkh, tăng cường quản lý tài nguyên và BvMt; 
đáp ứng yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh 
tế từ chiều rộng sang chiều sâu bảo đảm cho sự phát 
triển bền vững đất nước; chủ động hội nhập quốc 
tế với nhiều vấn đề mới cấp thiết, đòi hỏi phải được 
sửa đổi, bổ sung hoàn thiện là rất cần thiếtn

Tài liệu Tham khảo
(1) Điểm a, khoản 2, Điều 14 Dự thảo Luật quy định: “Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 13 và những dự án trong danh mục 

Chính phủ quy định phải thực hiện đánh giá tác động môi trường sơ bộ trong giai đoạn báo cáo đầu tư”.
(2) Theo quy định tại Điều 24 Luật BVMT năm 2005, đối tượng phải thực hiện CKBVMT là cơ sở SX, KD, DV quy mô hộ gia đình 

và dự án không thuộc đối tượng ĐTM.
(3) Tại khoản 15, Điều 3 Dự thảo Luật quy định: Phế liệu là sản phẩm, vật liệu bị loại ra từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng được 

thu hồi để dùng làm nguyên liệu cho quá trình sản xuất khác.
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1. nghiên Cứu Kh&Cn 
phụC Vụ hoạCh định 
Chính SáCh bVMt

 để cung cấp luận cứ khoa học 
cho xây dựng quy hoạch BvMt, 
các đề tài kh&Cn độc lập cấp nhà 
nước, đề tài nghiên cứu cấp Bộ đã 
tập trung giải quyết các vấn đề môi 
trường mang tính vĩ mô như: Quy 
hoạch môi trường các vùng trọng 
điểm (đồng bằng sông hồng, đồng 
bằng sông Cửu long, vùng kinh tế 
trọng điểm miền trung; nghiên cứu 
lồng ghép các vấn đề môi trường vào 
các vấn đề sử dụng tài nguyên, phát 
triển kinh tế - xã hội nhằm xây dựng 
cơ sở khoa học cho phát triển bền 
vững các vùng lãnh thổ (tây nguyên, 
vùng sinh thái đặc thù Quảng Bình - 
Quảng trị, vùng kinh tế trọng điểm 
phía nam), các lưu vực sông (sông 
đà, sông Ba và sông Côn, sông lô và 
sông Chảy...). 

về môi trường nông thôn, làng 
nghề và trang trại, đã được nghiên 
cứu theo các vùng sinh thái, địa hình 
và từ đó đưa ra bức tranh tổng thể về 
môi trường nông thôn, môi trường 
làng nghề và trang trại của việt nam 
trong mối quan hệ đa chiều một 
cách có hệ thống. Các đề tài đã phát 
hiện vấn đề môi trường đặc trưng 

và bức xúc hiện nay theo các vùng 
sinh thái, loại làng nghề và dự báo 
xu thế phát triển trong giai đoạn tới; 
Một kết quả quan trọng khác là các 
đề tài đã đánh giá được tác động của 
một số chính sách phát triển kinh tế 
- xã hội đến tn&Mt. trên cơ sở đó, 
đề xuất được tổ hợp các chính sách 
và giải pháp cụ thể để quản lý môi 
trường bền vững.

về lĩnh vực kinh tế môi trường, 
kết quả nghiên cứu của các đề tài đã 
góp phần làm sáng tỏ những điều 
còn chưa rõ về bản chất kinh tế môi 
trường - một lĩnh vực khoa học còn 
mới ở việt nam: đánh giá tầm quan 
trọng về kinh tế của sự suy thoái 
tn&Mt, chỉ ra những nguyên nhân 
kinh tế sâu xa của sự suy thoái môi 
trường, mối quan hệ giữa các hoạt 
động kinh tế trong quá trình phát 
triển, giải quyết từng bước các mâu 
thuẫn giữa tăng trưởng kinh tế và 
chất lượng môi trường và sử dụng 
hợp lý tài nguyên, BvMt, trên cơ 
sở đó đề xuất các biện pháp quản lý 
tổng hợp nhằm BvMt, phát triển 
bền vững khu vực nghiên cứu. Các 
đề tài của Chương trình đã nghiên 
cứu lồng ghép các vấn đề BvMt và 
sử dụng hợp lý tài nguyên vào phát 
triển kinh tế - xã hội theo hướng bền 

vững. đây là các lĩnh vực nghiên cứu 
tổng hợp mang tính liên ngành cao 
được chú trọng ở giai đoạn này.

2. ứng Dụng Và phát triển 
Công nghệ Môi trường 

từ năm 2005 đến nay, Bộ khoa 
học và Công nghệ đã xem xét hơn 40 
dự án đầu tư công trình xử lý nước 
thải, rác thải do các sở, ban ngành 
hoặc uBnd tỉnh/thành phố trung 
ương gửi đến, trong đó đưa ra nhiều 
giải pháp công nghệ như: chôn lấp, 
sản xuất phân vi sinh, công nghệ tái 
chế phế thải, công nghệ sản xuất gạch 
hoặc các loại công nghệ đốt. 

Có nhiều giải pháp công nghệ 
nhưng để chọn lựa công nghệ xử 
lý lại không đơn giản. Bởi mỗi 
phương pháp xử lý chất thải đều có 
những ưu điểm, nhược điểm. ngoài 
ra, mỗi địa phương có hoàn cảnh 
đặc thù khác nhau, nên không thể 
áp dụng đồng loạt một công nghệ 
xử lý. việc lựa chọn công nghệ xử 
lý chất thải rắn phải căn cứ vào các 
tiêu chí đánh giá công nghệ về kỹ 
thuật, kinh tế, phù hợp với điều 
kiện cụ thể của địa phương triển 
khai thực hiện dự án; chí phí về giá 
thành công nghệ; hiệu quả xã hội; 
an toàn thân thiện với môi trường, 

Hoạt động khoa học  
và công nghệ phục vụ 
bảo vệ môi trường

tS. nghiêM Vũ Khải
Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ

Thực hiện Luật bVMt năm 2005 (điều 108), nghị quyết số 41-
nQ/tW ngày 15/11/2004 và Chỉ thị số 36-Ct/tW của bộ Chính 
trị về tăng cường công tác bVMt trong thời kỳ công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước, giai đoạn từ năm 2005 đến nay, định 
hướng hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ (Kh&Cn) 
về bVMt đã được bộ Khoa học và Công nghệ xác định là nhiệm 
vụ quan trọng.
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Chuyên đề I-2013

sự phù hợp với quy hoạch, quy 
chuẩn và tiêu chuẩn đã ban hành 
về xử lý môi trường. trên cơ sở đó 
đã khuyến nghị áp dụng công nghệ 
chôn lấp, sản xuất phân hữu cơ, đốt, 
ép gọn và đóng gói, chế biến rác 
thành năng lượng nhiệt và điện.

3. định hướng hoạt 
động Kh&Cn phụC Vụ 
bVMt 

để đẩy mạnh công tác BvMt 
trong giai đoạn tới, ngày 18/3/2013, 
Chính phủ đã ban hành nghị quyết 
số 35/nQ-Cp “về một số vấn đề cấp 
bách trong lĩnh vực BvMt”, trong đó 
đã xác định giải pháp nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả quản lý nhà nước về 
BvMt là một trong 7 giải pháp cấp 
bách. trên cơ sở chức năng, nhiệm 
vụ được giao, các Bộ, ngành, địa 
phương cần có sự phối hợp chặt chẽ 
và hiệu quả thiết thực trong phối hợp 
thực hiện các giải pháp đề ra, trong 
đó đề nghị phối hợp với Bộ khoa học 
và Công nghệ trong việc thực hiện 2 
nhiệm vụ:

- rà soát, bổ sung danh mục công 

nghệ hạn chế chuyển giao, danh mục 
công nghệ cấm chuyển giao, nhằm 
ngăn chặn chuyển giao những công 
nghệ, phương tiện, thiết bị cũ gây ô 
nhiễm môi trường vào việt nam; 
nghiên cứu, bổ sung quy định về 
BvMt đối với công nghệ khi xem xét 
cấp phép đầu tư...

- xây dựng Chương trình nghiên 
cứu kh&Cn phục vụ BvMt trong 
danh mục các chương trình kh&Cn 
trọng điểm cấp nhà nước. hiện có 3 
lĩnh vực kh&Cn liên quan đến sử 
dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, 
BvMt, phòng tránh thiên tai đang 
được tổ chức thực hiện trong khuôn 
khổ Chương trình kh&Cn trọng 
điểm cấp nhà nước là kC-08.

4. đề xuất nội Dung hoạt 
động Kh&Cn trong Luật 
bVMt (SửA đổi) 

dự thảo luật BvMt (sửa đổi), 
điều 142 đã quy định về phát triển 
và ứng dụng khoa học, công nghệ 
về BvMt. nội dung này mới chỉ 
nêu quan điểm, khó có tính khả 
thi để áp dụng vào thực tế. do 

vậy, cần quy định trách nhiệm, 
quyền và nghĩa vụ của tổ chức, 
cá nhân liên quan đến nhiệm vụ 
này. trong đó, cần dẫn chiếu, cụ 
thể hóa những quy định của luật 
kh&Cn vừa được Quốc hội thông 
qua ngày 18/6/2013. Cụ thể: Các 
dự án đầu tư, chương trình phát 
triển kinh tế - xã hội sử dụng 
ngân sách nhà nước phải lập hạng 
mục chi cho hoạt động xây dựng 
căn cứ khoa học, thẩm định cơ 
sở khoa học, trình độ công nghệ, 
giải quyết những vấn đề kh&Cn 
phát sinh trong quá trình lập, thẩm 
định, phê duyệt và triển khai thực 
hiện dự án. yêu cầu đánh giá tác 
động môi trường, đánh giá môi 
trường chiến lược, phát triển bền 
vững phải được coi là một yêu cầu 
ưu tiên trong quá trình xây dựng 
căn cứ khoa học, thẩm định công 
nghệ. kinh phí thực hiện nhiệm 
vụ được lấy từ kinh phí dự án đầu 
tư, chương trình phát triển kinh tế 
- xã hội mà không phải từ nguồn 
ngân sách sự nghiệp môi trường 
còn hạn hẹp như hiện nayn

 V Nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư công nghệ xử lý chất thải, công nghệ thân thiện với môi trường
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Cần có quy định rõ hơn về cải tạo, 
phục hồi môi trường trong  
khai thác khoáng sản

trong Dự thảo Luật bVMt (sửa đổi) chưa đề cập cụ thể nội 
dung cải tạo, phục hồi môi trường đối với khai thác khoáng 
sản. để thống nhất với nội dung đóng cửa mỏ trong Luật 

Khoáng sản, cần nghiên cứu bổ sung nội dung này cho phù hợp 
với thực tiễn tại địa phương. đó là chia sẻ của ông hoàng ngọc 
đường - Chủ tịch ubnD tỉnh bắc Cạn trong cuộc trao đổi với tạp 
chí Môi trường về góp ý cho Dự thảo Luật bVMt (sửa đổi). 

9Thưa ông, ông có thể đánh giá về 
tình hình thực hiện chính sách pháp 
luật về BVmT trên địa bàn tỉnh Bắc 
Cạn trong thời gian qua?

ông hoàng ngọc đường: từ 
khi tái lập tỉnh, đặc biệt là khi luật 
BvMt năm 2005 có hiệu lực, bên 
cạnh việc quan tâm phát triển kinh 
tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc 
phòng, tỉnh Bắc Cạn luôn quan tâm 
đến công tác BvMt, giữ gìn môi 
trường sinh thái và hướng tới mục 
tiêu phát triển bền vững. 

Công tác tổ chức bộ máy và cán 
bộ về môi trường được quan tâm 
xây dựng và củng cố, kiện toàn trong 
những năm qua. năm 2008, Bắc Cạn 
đã thành lập Chi cục BvMt trực 
thuộc sở tn&Mt. năm 2010, thành 
lập trung tâm Quan trắc môi trường 
và năm 2013, thành lập Quỹ BvMt 
và phòng Cảnh sát Môi trường. 
đối với cấp huyện, đến nay 100% 

các phòng tn&Mt đã sắp xếp, bố 
trí cán bộ chuyên trách về công tác 
quản lý môi trường. Thực hiện luật 
BvMt và các nghị định, Thông tư 
hướng dẫn của Chính phủ và các 
Bộ, ngành trung ương, uBnd tỉnh 
đã xây dựng và triển khai thực hiện 
Quy hoạch BvMt tỉnh Bắc Cạn 
đến năm 2015, định hướng đến năm 
2020; Quy hoạch quản lý chất thải 
rắn tỉnh Bắc Cạn đến năm 2020, tầm 
nhìn đến năm 2030; Quy hoạch khai 
thác, sử dụng tài nguyên nước giai 
đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến 
năm 2030... 

nhiệm vụ quan trắc và đánh giá 
hiện trạng môi trường được thực 
hiện thường xuyên nhằm đánh giá, 
theo dõi diễn biến môi trường để kịp 
thời phát hiện ô nhiễm; thực hiện 
các kế hoạch, hành động khắc phục 
ô nhiễm môi trường. 

Công tác kiểm tra, thanh tra, 
giám sát và xử lý khiếu nại, tố cáo 
trong lĩnh vực môi trường được 
quan tâm. hàng năm, uBnd tỉnh 
chỉ đạo các cơ quan chức năng xây 
dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra 
về công tác BvMt tại các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, 
kiên quyết xử lý các vi phạm về 
BvMt. Các cơ sở gây ô nhiễm môi 
trường nghiêm trọng theo Quyết 

định số 64/2003/Qđ-ttg ngày 
22/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ 
đã được xử lý dứt điểm từ năm 2011 
theo quy định (xí nghiệp gạch pá 
danh; dây chuyền sản xuất giấy đế - 
Công ty Cp lâm sản Bắc Cạn; Bệnh 
viện đa khoa tỉnh; Bãi rác thị xã Bắc 
Cạn).

hàng năm, tỉnh cơ bản đảm bảo 
phân bổ kinh phí sự nghiệp môi 
trường đạt 1% tổng chi ngân sách địa 
phương để triển khai thực hiện các 
nhiệm vụ, dự án BvMt. đặc biệt, từ 
năm 2012 đã triển khai xây dựng mô 
hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại 
xã Cẩm giàng, huyện Bạch Thông và 
tiến hành xử lý ô nhiễm tại các bãi 
rác thị trấn Chợ Mới, bãi rác huyện 
Ba Bể. trong năm 2013, tỉnh trang bị 
2 lò đốt xử lý chất thải sinh hoạt và 
xây dựng mô hình xử lý rác thải tại 
xã phương viên, huyện Chợ đồn.
9BVmT lưu vực sông (lVS) là yêu 
cầu cấp thiết và là nhiệm vụ quan 
trọng hàng đầu của các tỉnh, thành 
phố có dòng chảy đi qua. Bắc Cạn 
là đầu nguồn của sông Cầu, ông 
có góp ý gì đối với nội dung BVmT 
nước sông đã được quy định trong 
Dự thảo luật BVmT (sửa đổi). 
Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả 
quản lý Nhà nước về BVmT lVS, Bộ 
TN&mT đang trình xin thành lập 

ông hoàng ngọC đường
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Cạn
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Chi cục BVmT lVS. Ông có thể cho 
biết ý kiến của mình về vấn đề này?

ông hoàng ngọc đường: về 
BvMt nước, so với luật BvMt 
năm 2005, dự thảo luật BvMt 
(sửa đổi) đã quy định rõ hơn việc 
phải tổ chức quan trắc, đánh giá 
chất lượng nước và trầm tích của 
các lvs; xác định khả năng chịu 
tải của các lvs; công bố thông tin 
về các đoạn sông không còn khả 
năng chịu tải; trách nhiệm của các 
cơ quan quản lý nhà nước trong 
BvMt nước lvs nội tỉnh, liên tỉnh 
và xuyên biên giới. dự thảo luật 
cũng bổ sung quy định về trách 
nhiệm của Thủ tướng Chính phủ 
trong chỉ đạo BvMt lvs; trách 
nhiệm của Bộ tn&Mt trong ban 
hành, hướng dẫn các quy chuẩn, 
tiêu chuẩn môi trường nước, trầm 
tích các lưu vực sông; trong quan 
trắc, đánh giá môi trường các lvs 
liên tỉnh; bổ sung trách nhiệm của 
uBnd cấp tỉnh đối với BvMt lvs 
nội tỉnh. đây là những quy định 
cần thiết, cụ thể nhằm khắc phục 
những bất cập, hạn chế của luật 

BvMt năm 2005. về phía cá nhân, 
tôi hoàn toàn đồng tình với các nội 
dung bổ sung, sửa đổi nêu trên.

với đặc điểm là tỉnh đầu nguồn 
sông Cầu, chúng tôi nhận thức rất rõ 
vai trò quan trọng của con sông đối 
với đời sống và sản xuất của nhân 
dân. trước tình hình biến đổi khí 
hậu, ô nhiễm môi trường, nguồn 
nước... ngày càng diễn biến phức 
tạp như hiện nay thì việc thành lập 
Chi cục BvMt lvs là hết sức cần 
thiết và cấp bách, đòi hỏi phải có cơ 
quan chuyên môn quản lý riêng về 
lĩnh vực này. do vậy, quan điểm của 
tôi là ủng hộ việc thành lập Chi cục 
BvMt lvs.
9Với cương vị là lãnh đạo một 
tỉnh miền núi có nguồn tài nguyên 
khoáng sản phong phú, ông có đề 
xuất gì đối với nội dung BVmT 
trong hoạt động khai thác khoáng 
sản được đưa ra trong Dự thảo luật 
BVmT (sửa đổi)?

ông hoàng ngọc đường: việc 
khai thác, chế biến khoáng sản gây 
nhiều tác động tới môi trường, hệ 
sinh thái và ảnh hưởng đến sức khỏe 

cộng đồng. Chính vì vậy, công tác 
BvMt trong hoạt động khai thác 
khoáng sản luôn được tỉnh quan tâm, 
chỉ đạo. nhìn chung, chính sách pháp 
luật về tài nguyên khoáng sản đã chú 
trọng đến các yêu cầu về BvMt trong 
quá trình hoạt động khai thác khoáng 
sản. tuy nhiên, thực tế cho thấy các 
quy định hiện hành chưa đủ để đảm 
bảo các yêu cầu về BvMt trong khai 
thác khoáng sản. Cụ thể, trong dự 
thảo luật BvMt chưa đề cập cụ thể 
nội dung cải tạo, phục hồi môi trường 
đối với khai thác khoáng sản. để 
thống nhất với nội dung đóng cửa 
mỏ trong luật khoáng sản, đề nghị 
nghiên cứu bổ sung nội dung này vào 
Chương II, sau mục 4 về nội dung cải 
tạo, phục hồi môi trường đối với khai 
thác khoáng sản. Bên cạnh việc hoàn 
thiện dự thảo luật BvMt (sửa đổi) 
cần sớm ban hành nghị định, Thông 
tư hướng dẫn kịp thời và có tính ổn 
định đảm bảo để các địa phương thực 
hiện được dễ dàng, đáp ứng những 
yêu cầu mới.
9Xin cảm ơn ông.

 p.Linh (Thực hiện)

 V Nhà máy chế biến quặng đa kim của Công ty CP Khoáng sản Na Rì Hamico - Bắc Cạn
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Nâng cao ý thức, trách nhiệm về  
nhiệm vụ bảo vệ môi trường lưu vực sông 

“Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ thứ nhất, ủy ban bảo 
vệ môi trường lưu vực sông (ubbVMt LVS) nhuệ - sông đáy tiếp tục phối hợp 
với các bộ, ngành và các địa phương thuộc lưu vực đã tạo ra sự chuyển biến mạnh 

mẽ về nhận thức và hành động, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, 
các tổ chức trong xã hội về nhiệm vụ bVMt LVS nhuệ - sông đáy nói riêng và nhiệm vụ tham 
gia công tác bVMt nói chung” - đó là ý kiến của ông Mai tiến Dũng - Chủ tịch ubnD tỉnh hà 
nam; Chủ tịch ủy ban bVMt LVS nhuệ - sông đáy khi trao đổi với tạp chí Môi trường sau gần 
một năm đảm nhiệm vị trí Chủ tịch ubbVMtLVS.

9Dự thảo luật BVmT (sửa đổi) có 
để cập đến trách nhiệm của uBND 
cấp tỉnh đối với BVmT nước lVS. 
Với cương vị Chủ tịch tỉnh, đồng thời 
là Chủ tịch uBBVmT lVS, ông có ý 
kiến đóng góp gì về vấn đề này?

ông Mai tiến Dũng: Theo điều 
33, dự thảo luật BvMt (sửa đổi) 
quy định trách nhiệm của uBnd các 
tỉnh, thành phố đối với BvMt nước 
trong lvs không có gì thay đổi so với 
luật BvMt năm 2005. tuy nhiên, đối 
với các lvs thì vấn đề ô nhiễm môi 
trường thường có tính chất liên vùng 
và khi xảy ra ô nhiễm rất khó phân 
định rõ mức độ ô nhiễm đó là trách 
nhiệm của các dòng thải trên thượng 
nguồn hay là do những dòng thải dưới 
hạ nguồn. việc điều tra, phát hiện, xác 
định nguồn gây ô nhiễm nước sông và 
áp dụng các biện pháp xử lý thường rất 
khó và có nhiều bất cập. trong điều 
này, dự thảo luật BvMt (sửa đổi) 
cần quy định rõ tỉnh nào có quyền và 
trách nhiệm chủ trì trong việc điều tra, 
đánh giá, xác định mức độ ô nhiễm, 
mức độ thiệt hại khi ô nhiễm xảy ra 
và yêu cầu các đối tượng gây thiệt hại 
phải bồi thường.

riêng đối với địa bàn tỉnh hà 
nam, mỗi năm thường hứng chịu từ 
6-12 đợt ô nhiễm môi trường nghiêm 
trọng trên hệ thống sông nhuệ - sông 
đáy và sông duy tiên, nước thải từ 

trên thượng nguồn sông nhuệ qua 
hệ thống cống Thanh liệt vào hà 
nam. những năm gần đây hạn hán 
liên tục xảy ra nên tần suất xảy ra ô 
nhiễm nước sông ngày càng tăng, có 
những đợt ô nhiễm kéo dài cả tháng. 
Qua lấy mẫu phân tích nước sông 
cho thấy, một số chỉ tiêu như Cod, 
nh4+ đều vượt quy chuẩn cho phép 
từ hàng chục đến hàng trăm lần. Các 
đợt ô nhiễm đều gây những hậu quả 
không nhỏ cho người dân sinh sống 
và hoạt động nuôi trồng thủy sản của 
người dân xung quanh khu vực.

Chính vì vậy, việc xác định 
nguồn gây ô nhiễm, mức độ thiệt hại 
và trách nhiệm bồi thường thiệt hại 
của các đơn vị có liên quan đối với 
uBnd cấp tỉnh nơi xảy ra ô nhiễm 
là rất khó. trong dự thảo luật (sửa 
đổi) cần quy định rõ những đơn vị có 
liên quan.
9Xin ông cho biết tình hình thực thi 
pháp luật BVmT trên địa bàn tỉnh 
hà Nam trong thời gian qua. Theo 
ông, từ thực tiễn 8 năm thực hiện luật 
BVmT năm 2005 đến nay có những 
khó khăn, vướng mắc cần sửa đổi?

ông MAi tiến Dũng
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam; Chủ tịch Ủy ban BVMT LVS Nhuệ - sông Đáy 
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ông Mai tiến Dũng: Thực 
hiện nghị quyết 41-nQ/tW của Bộ 
Chính trị về “BvMt trong thời kỳ 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước”, tỉnh ủy hà nam đã 
ban hành Chỉ thị 25-Ct/tu về việc 
BvMt trong thời kỳ đẩy mạnh, công 
nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và 
kế hoạch hành động số 453/kh-
uBnd, ngày 31/5/2005 của uBnd 
tỉnh. sau khi luật BvMt năm 2005 
ra đời, tỉnh ủy, uBnd tỉnh đã chỉ 
đạo các sở, ngành và các cấp tăng 
cường công tác tuyên truyền, tập 
huấn, nhằm góp phần nâng cao 
nhận thức, ý thức trách nhiệm của 
các ngành, các cấp, các tổ chức trong 
xã hội về nhiệm vụ tham gia BvMt; 
từ đó dẫn đến sự thay đổi nhận 
thức và hành vi của từng cá nhân, 
cộng đồng trong việc BvMt ở các 
địa phương.tình hình thực thi pháp 
luật BvMt của các tổ chức, cá nhân 
trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyên 
biến tích cực.

Công tác quản lý nhà nước về 
BvMt trên địa bàn tỉnh được quan 
tâm, chỉ đạo sâu sát. uBnd tỉnh đã 
ban hành nhiều Quyết định, kế hoạch 
quan trọng… Bên cạnh đó, tỉnh đã 
chỉ đạo sở tn&Mt phối hợp với 
sở, ngành, các cấp, các tổ chức đoàn 
thể, các tổ chức chính trị - xã hội của 
tỉnh (ký nghị quyết liên tịch) thường 
xuyên tổ chức các lớp tập huấn cho 
cán bộ ngành tn&Mt các huyện, 
thành phố, các cán bộ đoàn thể, cộng 
đồng dân cư về nội dung liên quan 
đến công tác BvMt. Mặt khác, công 
tác phê duyệt các dự án đầu tư xây 
dựng trong tỉnh luôn đặt nhiệm vụ 
BvMt là yếu tố quyết định.

từ thực tiễn 8 năm thực hiện 
luật BvMt năm 2005 đến nay, 
chúng tôi thấy có một số khó khăn, 
vướng mắc cần làm rõ trong dự thảo 
luật BvMt (sửa đổi): 

Thứ nhất, việc phân công, phân 
cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về 
BvMt cần được quy định một cách 
hợp lý, rõ ràng, tránh chồng chéo 

trong các lĩnh vực như: quản lý chất 
thải (rác thải, nước thải tại đô thị, 
nông thôn và các khu công nghiệp 
(kCn), cụm công nghiệp (CCn)), 
quản lý môi trường làng nghề (các 
làng về chăn nuôi, nuôi trồng thủy 
sản và các làng nghề khác). điều này 
cũng gây khó khăn cho việc phân 
công trách nhiệm quản lý nhà nước 
về BvMt ở các lĩnh vực khác nhau 
của các sở, ban, ngành của tỉnh, 
nhiều khoảng trống, nhiều lĩnh vực 
vẫn còn tồn tại mà không rõ đơn vị 
nào chịu trách nhiệm.

Thứ hai, các văn bản pháp luật 
hướng dẫn thẩm định, phê duyệt, 
xác nhận báo cáo đánh giá tác động 
môi trường đối với các dự án trong 
các kCn của trung ương còn chồng 
chéo và nhiều bất cập gây khó khăn 
cho công tác quản lý và BvMt của địa 
phương như: nghị định 29/2008/nđ-
Cp quy định về kCn, khu chế xuất, 
khu kinh tế (kkt) giao Ban quản lý 
các kCn thẩm định và phê duyệt báo 

cáo đánh giá tác động môi trường, 
nhưng trong Thông tư số 48/2011/tt-
BtnMt của Bộ tn&Mt về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 
08/2009/tt-BtnMt quy định quản 
lý và BvMt kkt, khu công nghệ cao 
(CnC), kCn và CCn quy định “Ban 
quản lý các kCn cử đại diện tham gia 
hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá 
tác động môi trường của các dự án 
đầu tư vào kkt, khu CnC, kCn và 
CCn”.

Thứ ba, luật BvMt (sửa đổi) cần 
có quy định cụ thể về quyền khởi kiện 
và trách nhiệm bồi thường thiệt hại 
do ô nhiễm môi trường gây ra. đặc 
biệt, đối với ô nhiễm môi trường liên 
vùng, liên tỉnh. Cần quy định rõ đơn 
vị nào có quyền và nghĩa vụ xác định 
thiệt hại gây ra đối với môi trường tự 
nhiên để làm cơ sở xác định thiệt hại 
đối với tính mạng, sức khỏe và tài sản 
của người dân.

Cuối cùng, việc đưa Quy hoạch 
môi trường vào nội dung mới trong 
dự thảo luật BvMt (sửa đổi) là rất 
cần thiết. tuy nhiên, trong dự thảo 
luật cũng cần làm rõ các đối tượng 
thực hiện Quy hoạch BvMt và đối 
tượng thực hiện đánh giá môi trường 
chiến lược làm cơ sở để uBnd các 
tỉnh, thành phố thực hiện dễ dàng. 
9Xin cảm ơn ông.
phạM đình tuyên (Thực hiện)

Các đợt ô nhiễm đều gây 
những hậu quả không nhỏ 
cho người dân sinh sống 

và hoạt động nuôi trồng thủy 
sản của người dân xung quanh 
khu vực.

 V Tỉnh Hà Nam đang cải tạo gia cố kè sông Đáy đoạn qua TP. Phủ Lý 
nhằm tạo cảnh quan môi trường Xanh - Sạch - Đẹp
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việc sửa đổi luật BvMt năm 
2005 được xây dựng trong 
bối cảnh tình hình kinh 

tế đang có nhiều khó khăn, nhiều 
doanh nghiệp rơi vào tình trạng 
hoạt động cầm chừng, thậm chí 
phá sản hay giải thể. đây chính là 
một cơ sở thực tiễn, đòi hỏi các nhà 
làm luật cần có cái nhìn xác đáng để 
có thể đưa ra giải pháp mang tính 
đột phá trong luật pháp BvMt. vấn 
đề đặt ra là cần có những quy định 
thông thoáng, tạo thuận lợi cho các 
tổ chức cá nhân hoạt động sản xuất 
kinh doanh nhưng mặt khác, vẫn 
phải đảm bảo được mục tiêu BvMt 
và phát triển bền vững.

dự thảo luật BvMt (sửa đổi) 
đã có những bước tiến lớn, bổ sung 
khắc phục những hạn chế của luật 
BvMt ban hành năm 2005. nhiều 
nội dung mới đã được đề cập như: 
Quy hoạch môi trường, kế hoạch 
BvMt, ứng phó biến đổi khí hậu, 
phát triển xanh, sản xuất và tiêu 

dùng thân thiện với môi trường... 
đây là những vấn đề xuất phát từ 
đòi hỏi của thực tế. tuy vậy, vẫn còn 
một số vấn đề cần được trao đổi, 
thảo luận thêm nhằm hoàn thiện 
dự thảo luật.

Một là, về bộ máy quản lý và 
trách nhiệm quản lý BVMT

trước tình hình thực tế hiện 
nay, nhiều tỉnh, thành phố trong 
tình trạng bộ máy quản lý môi 
trường bị “quá tải”; do vậy cần tính 
đến các tiêu chí thành lập sở Môi 
trường ở các tỉnh thuộc vùng kinh 
tế trọng điểm. đồng thời, cần xác 
lập rõ trong luật sửa đổi lần này, cơ 
quan chuyên môn về quản lý BvMt 
ở trung ương và địa phương; thống 
nhất chức năng quản lý nhà nước 
về BvMt ở các lĩnh vực như quản 
lý chất thải, bảo tồn đa dạng sinh 
học, quản lý lưu vực sông… hiện 
còn biểu hiện chia cắt, chồng chéo 
trong phân công giữa các Bộ, ngành 
từ khâu quy hoạch, triển khai thực 
hiện quy hoạch, cho đến khâu thanh 
tra, kiểm tra…

Hai là, vấn đề thanh tra, kiểm 
tra về BVMT

do thực trạng nêu trên về bộ 
máy và chức năng quản lý, thực 
tế thời gian qua đã nổi lên vấn đề 
chồng chéo, bất cập trong thanh 
tra, kiểm tra ở lĩnh vực BvMt đối 
với các cơ sở sản xuất kinh doanh, 
gây phiền hà, thậm chí bức xúc cho 
nhiều doanh nghiệp trong nước và 
nước ngoài. Bên cạnh đó, vấn đề xử 

lý trách nhiệm bồi thường cho nhà 
nước nếu gây ra hậu quả ô nhiễm 
môi trường đối với tài nguyên thiên 
nhiên, môi trường tự nhiên chưa 
được quy định rõ ràng.

Ba là, vấn đề quy hoạch BVMT, 
kế hoạch BVMT

 vấn đề tiếp theo cần được thảo 
luận, liên quan các quy định mới về 
quy hoạch BvMt, kế hoạch BvMt. 
tuy luật BvMt hiện hành không 
quy định cụ thể về vấn đề quy hoạch 
BvMt do sự cần thiết, trên thực tế 
đã có một số tỉnh, thành phố thực 
hiện công tác này nhằm phục vụ 
phát triển kinh tế - xã hội tại địa 
phương. do vậy, trong dự thảo luật 
(sửa đổi) lần này, cần thiết phải có 
quy định về nội dung quy hoạch, 
thẩm quyền lập quy hoạch và mối 
quan hệ giữa quy hoạch BvMt với 
các quy hoạch kinh tế - xã hội khác, 
nhất là các nguyên tắc xử lý trong 
tình huống nếu có xảy ra xung đột 
giữa quy hoạch BvMt với các quy 
hoạch khác. 

đối với quy định mới về kế 
hoạch BvMt, cần cân nhắc thêm 
giữa mục tiêu đơn giản hóa thủ tục 
hành chính bằng quy định này (khi 
thay thế quy định hiện hành về lập 
bản cam kết BvMt) với tính hiệu 
năng của công cụ này nếu chỉ quy 
định theo hướng các chủ cơ sở sản 
xuất tự lập, tự chịu trách nhiệm về 
kế hoạch mà thiếu đi sự kiểm tra, 
giám sát từ phía cơ quan quản lý 
nhà nước, của cộng đồng và thiếu 

ông Võ Văn Chánh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Sau 8 năm thực hiện, Luật bVMt năm 2005 đã mang 
lại nhiều thành tựu lớn trong sự nghiệp bVMt của cả 
nước. tuy vậy, quá trình thi hành Luật cũng bộc lộ bất 

cập, nhiều nội dung không còn phù hợp với tình hình phát 
triển kinh tế - xã hội hiện nay.

Sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường - 
Một số vấn đề thảo luận
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quy định các biện pháp chế tài 
trong trường hợp kế hoạch BvMt 
của doanh nghiệp không đáp ứng 
được các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi 
trường, kể cả trong giai đoạn xây 
dựng khi dự án chưa đi vào hoạt 
động chính thức.

Bốn là, vấn đề đánh giá tác động 
môi trường

đánh giá tác động môi trường 
đã trở thành một công cụ góp phần 
tích cực thực hiện phương châm 
phòng ngừa ô nhiễm môi trường 
đối với các dự án đầu tư. tuy nhiên 
trên thực tế, việc chuyển nhượng, 
mua bán, nâng công suất, bổ sung, 
thay đổi nội dung dự án đầu tư là 
khá phổ biến; do vậy, trong việc sửa 
đổi luật BvMt lần này, cần tính 

đến các quy định để thủ tục hành 
chính về đánh giá tác động môi 
trường trở nên linh hoạt và sát hợp 
hơn với thực tế, tiếp tục phát huy 
hiệu quả.

Năm là, về quy chuẩn môi trường 
và vấn đề quan trắc môi trường tự 
động

Quan trắc tự động được cho 
là công cụ hiệu quả trong giám sát 
tuân thủ quy chuẩn môi trường, 
thời gian qua đã có nhiều tỉnh, 
thành phố đầu tư lớn để xây dựng 
các trạm quan trắc môi trường 
tự động về nước mặt, nước thải, 
không khí và các trang thiết bị kiểm 
chuẩn về quan trắc tự động. tuy 
nhiên thực tế đến nay vẫn còn thiếu 
nhiều quy định mang tính pháp lý 

để công nhận, thừa nhận sử dụng 
số liệu quan trắc tự động, kèm theo 
quy định về kiểm chuẩn, chuẩn hóa 
trong hoạt động quan trắc tự động 
để phục vụ công tác quản lý nhà 
nước về BvMt. do vậy, đây cũng 
là vấn đề cần được đề cập trong dự 
thảo luật BvMt (sửa đổi).

nhìn chung, nhiều nội dung 
mới đã được đưa vào dự thảo luật 
BvMt (sửa đổi), tạo điều kiện 
thuận lợi hơn cho công tác BvMt 
trong thời gian tới. hy vọng các vấn 
đề trao đổi, thảo luận vừa nêu sẽ 
góp phần hoàn thiện thêm cho bản 
dự thảo luật, để các quy định pháp 
luật về BvMt ngày càng đầy đủ, 
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 
theo hướng bền vữngn

 V Quan trắc nước tự động là công cụ hiệu quả trong giám sát tuân thủ quy chuẩn môi trường
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Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) 
cần mở rộng phạm vi  
không gian áp dụng

Luật bVMt (sửa đổi) cần mở rộng phạm vi 
không gian áp dụng, không chỉ trên “lãnh thổ” 
đất liền mà còn trên “thềm lục địa và vùng đặc 

quyền kinh tế” của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa 
Việt nam. Do đó, cần cân nhắc điều chỉnh cho phù 
hợp với hệ thống pháp luật nói chung, nhất là Luật 
biển Việt nam. đó là những chia sẻ trong cuộc trao 
đổi giữa tạp chí Môi trường với ông nguyễn điểu - 
giám đốc Sở tn&Mt đà nẵng về góp ý cho Dự thảo 
Luật bVMt (sửa đổi). 

9Xin ông cho biết, Đà Nẵng đã triển khai luật 
BVmT năm 2005 trong thời gian qua như thế nào?

ông nguyễn điểu: luật BvMt 2005 có đối 
tượng và phạm vi điều chỉnh rất rộng, quy định về 
hoạt động BvMt, chính sách, biện pháp và nguồn 
lực để BvMt; trách nhiệm quản lý nhà nước về 
BvMt của uBnd các cấp và cơ quan chuyên môn 
về môi trường. tăng cường hoạt động quản lý và 
BvMt tại địa phương, phân cấp cụ thể chức năng 
nhiệm vụ QlMt cho uBnd cấp huyện, xã như 
đăng ký và kiểm tra việc thực hiện cam kết BvMt; 
tuyên truyền giáo dục pháp luật về BvMt cho cộng 
đồng, vận động nhân dân ký hương ước, cam kết về 
BvMt. tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cũng 
tồn tại những bất cập sau: 

luật không quy định trách nhiệm cụ thể của 
các cơ quan tham mưu thuộc uBnd cấp tỉnh dẫn 
đến khó khăn trong việc tham mưu, triển khai các 
nhiệm vụ được giao. 

ví dụ, công tác thẩm định hồ sơ báo cáo đánh 
giá tác động môi trường (đtM), có thời điểm các 
cơ sở nằm trong kCn do sở tn&Mt thẩm định 
trình uBnd tp phê duyệt, có thời điểm lại do Ban 
quản lý (BQl) các khu công nghiệp (kCn) và khu 
chế xuất (kCx) đà nẵng thẩm định phê duyệt; về 
xác nhận cam kết BvMt, có lúc do uBnd các quận, 
huyện xác nhận, có lúc lại do BQl các kCn và kCx 
đà nẵng xác nhận. do vậy, công tác quản lý môi 
trường tại các kCn chồng chéo và không thống 
nhất. ngoài ra, dự án thuộc các Bộ, ngành đều do 

Bộ, ngành thẩm định và phê duyệt đtM, nên công 
tác kiểm tra sau báo cáo đtM bị bỏ trống, không cơ 
quan đơn vị nào kiểm tra, giám sát, kể cả cơ quan 
quản lý môi trường tại địa phương do không được 
ủy quyền thực hiện.

hầu hết, các chủ dự án đều xem báo cáo đtM 
là một thủ tục để hợp thức hóa quá trình thẩm định 
và phê duyệt các dự án và hoạt động đầu tư. do vậy, 
nội dung đtM không phù hợp với điều kiện thực tế 
của dự án khi triển khai; cũng như chủ dự án không 
hiểu rõ trách nhiệm của mình trong công tác BvMt, 
nên không thực hiện đúng, đầy đủ các giải pháp 
BvMt theo nội dung cam kết tại báo cáo đtM.

việc xác định quy mô dự án để lập đtM và cam 
kết BvMt chưa đảm bảo, dẫn đến các chủ đầu tư 
hạ quy mô dự án để lách luật. Quy định về điều kiện 
của tổ chức dịch vụ tư vấn lập đtM còn bất cập, 
chưa có yêu cầu về trình độ, năng lực của cá nhân, tổ 
chức trong việc tư vấn, lập đtM nên việc đánh giá, 
phân tích, dự báo các tác động đến môi trường của 
dự án để đưa ra biện pháp BvMt khi triển khai dự 
án không đảm bảo.

điều 43, luật BvMt năm 2005 yêu cầu cụ thể 
phế liệu phải đáp ứng các quy định về BvMt, nhưng 
mang tính định tính không quy định về định lượng, 
gây khó khăn cho việc xác định yêu cầu về BvMt 
đối với phế liệu nhập khẩu trong quá trình thông 
quan. Quy định của luật BvMt về trách nhiệm 
của chủ nguồn thải còn mang tính chung chung, 
chưa cụ thể hóa, chưa có giải pháp trong việc xử lý 

ông nguyễn điểu
Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng
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ô nhiễm hoặc đình chỉ hoạt động tại làng nghề hoặc 
cơ sở sản xuất nằm trong các khu dân cư. tuy đã đạt 
được những kết quả nhất định, nhưng thực tế triển 
khai vẫn gặp nhiều khó khăn, các văn bản hướng dẫn 
thi hành luật BvMt năm 2005 trong lĩnh vực này 
hiện còn thiếu và chưa đồng bộ; việc triển khai phân 
loại chất thải tại nguồn gặp nhiều khó khăn; công 
tác quản lý chất thải, nhất là chất thải nguy hại ở các 
doanh nghiệp còn nhiều hạn chế, bất cập.
9Dựa vào thực tiễn công tác quản lý tại địa phương, 
ông có thể cho biết một số ý kiến về Dự thảo luật 
BVmT (sửa đổi) để đáp ứng yêu cầu của công tác 
quản lý nhà nước về môi trường trong giai đoạn mới?

ông nguyễn điểu: dự thảo luật BvMt (sửa 
đổi) được xây dựng trên cơ sở tổng kết 8 năm thực 
hiện luật BvMt năm 2005, đồng thời bổ sung thêm 
một số nội dung mới phù hợp với tình hình thực tế 
của công tác BvMt nhằm tăng cường công tác quản 
lý nhà nước về môi trường; bảo đảm kiểm soát ô 
nhiễm trên cả nước. do đó, về cơ bản nội dung của 
dự thảo luật bảo đảm tính khả thi. việc ban hành 
luật BvMt (sửa đổi) sẽ đáp ứng yêu cầu của quá 
trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa, chuyển đổi mô 
hình tăng trưởng kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu 
bảo đảm cho sự phát triển bền vững đất nước, nhằm 
hoàn thiện hệ thống pháp luật về BvMt.

dự thảo luật BvMt (sửa đổi) tập trung theo 
hướng làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý 
nhà nước về BvMt theo nguyên tắc nhà nước quản 
lý thống nhất về BvMt; quyền và nghĩa vụ của các tổ 
chức chính trị, xã hội, các tổ chức phi chính phủ và 
cộng đồng về BvMt; xác định rõ hơn nguồn lực tài 

chính cho BvMt và nhiệm vụ được chi từ kinh phí 
sự nghiệp môi trường; bổ sung nội dung mới về biến 
đổi khí hậu và BvMt; gắn kết bảo vệ tài nguyên và 
BvMt với biến đổi khí hậu; nhấn mạnh tăng trưởng 
xanh, khuyến khích phát triển công nghiệp và đô 
thị sinh thái; khuyến khích sản xuất và tiêu thụ thân 
thiện với môi trường.

tuy nhiên, dự thảo luật BvMt (sửa đổi) cần 
chú ý đến những vấn đề sau:

khởi kiện môi trường: Các thiệt hại do ô nhiễm 
môi trường có thể phát hiện trong thời gian ngắn 
kể từ ngày xảy ra vi phạm, nhưng cũng có thể phát 
hiện sau nhiều năm. Theo quy định tại Bộ luật dân 
sự về thời hiệu khởi kiện để yêu cầu bồi thường thiệt 
hại, chỉ được khởi kiện trong vòng 2 năm kể từ ngày 
quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân bị xâm hại. trên 
thực tế, nhiều thiệt hại do ô nhiễm môi trường gây ra 
khi phát hiện đã hết thời điểm khởi kiện. vì vậy, đề 
nghị quy định thời hiệu khởi kiện tính từ thời điểm 
lợi ích của tổ chức, cá nhân bị xâm phạm. 

luật cần mở rộng phạm vi không gian áp dụng, 
không chỉ trên “lãnh thổ” đất liền mà còn trên 
“thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế” của nước 
Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa việt nam. do đó, cần 
cân nhắc điều chỉnh cho phù hợp với hệ thống 
pháp luật nói chung, nhất là luật Biển việt nam.

Cần tiếp tục so sánh, đối chiếu với các luật liên 
quan như: luật đầu tư, luật tiêu chuẩn và quy 
chuẩn kỹ thuật, Bộ luật dân sự, Bộ luật hình sự... để 
đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật.
9Xin cảm ơn ông.

 giáng hương (Thực hiện)
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Cần có chế tài đủ mạnh  
để hạn chế vi phạm môi trường  
tại các khu công nghiệp

đó là ý kiến của ông nguyễn 
Văn Lộc - giám đốc Sở 
tn&Mt Vĩnh phúc trong 

cuộc trao đổi với tạp chí Môi trường 
về những giải pháp nhằm tạo chuyển 
biến tích cực trong công tác bVMt tại 
các khu công nghiệp (KCn) trên địa 
bàn tỉnh thời gian tới.

9Có thể nói tình trạng ô nhiễm môi trường trong 
những năm gần đây có nhiều nguyên nhân, trong 
đó có những bất cập của cơ chế, chính sách, pháp 
luật về BVmT… vậy ông có góp ý gì cho Dự thảo 
luật BVmT (sửa đổi) nhằm phát huy hiệu quả 
quản lý nhà nước về môi trường?

ông nguyễn Văn Lộc: trong quá trình lấy 
ý kiến đóng góp sửa đổi luật BvMt 2005, sở 
tn&Mt vĩnh phúc đã có những ý kiến gửi về Bộ 
tn&Mt. tuy nhiên, với góc độ cá nhân, tôi kiến 
nghị luật BvMt (sửa đổi) cũng như các luật khác 
cần phải đảm bảo tính ổn định lâu dài, nhất quán 
và phù hợp với giai đoạn phát triển kinh tế hiện nay 
và trong tương lai. do đó, tôi xin kiến nghị 3 vấn đề:

Thứ nhất, về thể chế, chế tài cần quy định rõ 
trách nhiệm từng cấp, từng ngành trên cơ sở đó 
có cơ chế phối hợp chặt chẽ trong quản lý giám 
sát, thanh tra, xử lý các vi phạm. đồng thời, chế tài 
xử lý phải đủ sức răn đe ngăn chặn các hành vi, vi 
phạm tăng cường phân cấp cho ngành tn&Mt 
trong việc cấp phép, xử lý, phê duyệt đánh giá tác 
động môi trường;

Thứ hai, về tổ chức bộ máy quản lý nhà nước 
nên có quy định cụ thể cơ cấu tổ chức, chức năng, 
nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan quản lý nhà 
nước về môi trường ở các cấp. tạo hành lang pháp 
lý theo hướng tăng cường quyền hạn và tạo tính 
chủ động của các cơ quan chuyên môn tham mưu 
quản lý nhà nước về môi trường (sở tn&Mt, Chi 
cục BvMt, phòng tn&Mt cấp huyện). Có thể 
nghiên cứu áp dụng mô hình quản lý theo ngành 
dọc nhằm tránh chồng chéo, dễ điều hành, giảm 
nhân lực tham gia công tác quản lý, tăng tính độc 

lập, chủ động nâng cao hiệu lực quản lý;
Thứ ba, về cơ chế đầu tư cho BvMt; xem xét 

tăng mức chi sự nghiệp môi trường nhằm giải 
quyết các vấn đề môi trường cấp thiết; Cụ thể hóa 
mục chi, nội dung chi, bổ sung thêm các mục chi từ 
nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường. xây dựng hệ 
thống định mức, đơn giá và hướng dẫn chi cụ thể 
cho các nhiệm vụ. Cơ chế quản lý đặc thù phù hợp 
mục đích chi, đơn giản hóa các thủ tục để tránh 
ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công việc, tạo sự 
chủ động cho đơn vị sử dụng; Bổ sung quy định về 
quyền hạn và trách nhiệm của sở tn&Mt trong 
việc lập, phân bổ dự toán chi cho lĩnh vực môi 
trường, trong quản lý nguồn kinh phí sự nghiệp 
môi trường ở địa phương.
9Để công tác quy hoạch phát triển các khu, cụm, 
điểm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đáp ứng được 
những tiêu chuẩn về môi trường cần có những điều 
kiện gì, thưa ông?

ông nguyễn Văn Lộc: trước hết, khi đưa một 
kCn, cụm công nghiệp vào hoạt động đáp ứng các 
tiêu chuẩn về môi trường cần phải thực hiện tốt là 
chất lượng quy hoạch hạ tầng kỹ thuật của khu và 
cụm công nghiệp. hạn chế việc điều chỉnh, đồng 
thời trước khi chấp nhận các dự án thứ cấp chủ đầu 

ông nguyễn Văn LộC
Giám đốc Sở TN&MT Vĩnh Phúc
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từ phải xây dựng và hoàn thiện cơ sở 
hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng BvMt 
ở các khu kCn, cụm công nghiệp. 
hạn chế việc xây dựng chắp vá theo 
hình thức cuốn chiếu. 

Thực hiện nghiêm quy hoạch 
xây dựng kCn đã được phê duyệt 
trên cơ sở thực hiện đồng bộ quy 
hoạch các ngành, lĩnh vực có liên 
quan, đảm bảo cung ứng cơ sở hạ 
tầng kỹ thuật ngoài hàng rào hiện tại 
cũng như trong tương lai; 

trong quá trình xem xét, cấp 
phép đầu tư, quy hoạch, bố trí địa 
điểm cho dự án cần cân nhắc các yếu 
tố môi trường; ưu tiên lựa chọn các 
dự án có công nghệ tiên tiến, thân 
thiện môi trường hoặc các lĩnh vực 
hoạt động phát sinh ít chất thải;

Có chế tài bắt buộc các Công ty 
đầu tư xây dựng hạ tầng các kCn 
phải đầu tư hệ thống quan trắc môi 
trường tự động, đồng thời cơ quan 
quản lý tn&Mt cần trang bị hệ 
thống quan trắc môi trường để giám 
sát hoạt động BvMt trên địa bàn 
tỉnh, nhất là ở khu vực đô thị và 
kCn tập trung. đồng thời, để hạn 
chế việc vi phạm trong BvMt của 
các doanh nghiệp hoạt động trong 
kCn cần có chế tài xử lý cụ thể. 
Bên cạnh đó, cần có hình thức khen 
thưởng thỏa đáng đối với người 
làm công tác thanh tra trong lĩnh 

vực môi trường để hạn chế tiêu cực 
trong quá trình xử lý vi phạm.
9không chỉ với thế mạnh công 
nghiệp mà làng nghề tiểu thủ công 
nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng phát 
triển khá lớn về số lượng và đa dạng 
về loại hình. Nhằm giải quyết vấn 
đề ô nhiễm môi trường làng nghề, 
tỉnh đã ban hành những chính sách 
hỗ trợ phát triển nghề và làng nghề, 
thưa ông?

ông nguyễn Văn Lộc: hiện 
nay tỉnh vĩnh phúc có 22 làng nghề 
truyền thống và làng nghề tiểu thủ 
công nghiệp đã được uBnd tỉnh 
quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn 
làng nghề. Các làng nghề đều phát 
triển tốt về nhiều mặt, giá trị sản xuất, 
số hộ, số lao động tham gia sản xuất 
đều tăng, đồng thời đã hình thành 
được doanh nghiệp ở các làng nghề 
với việc đầu tư máy móc, thiết bị, 

ứng dụng công nghệ mới. tuy nhiên, 
việc phát triển các làng nghề cũng 
kéo theo ô nhiễm môi trường như 
bụi, tiếng ồn ở các làng nghề mộc, đá 
mỹ nghệ, kim khí; ô nhiễm về nước 
thải ở các làng nghề sản xuất chế biến 
thực phẩm... đang có chiều hướng gia 
tăng. từng bước khắc phục tình trạng 
này, hđnd tỉnh đã có nghị quyết 
số 27/nQ-hđnd tỉnh về BvMt 
nông thôn, trong đó có chính sách 
đầu tư, hỗ trợ để giảm thiểu ô nhiễm 
làng nghề; nghị quyết số 03 của tỉnh 
ủy về phát triển nông nghiệp, nông 
thôn, nâng cao đời sống nhân dân, 
trong đó có chương trình phát triển 
xây dựng các cụm làng nghề, cụm 
kinh tế - xã hội... Mặt khác, uBnd 
tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành 
triển khai chính sách, hỗ trợ đối với 
các khu vực nông thôn (đặc biệt các 
làng nghề). Thực hiện nhiệm vụ này, 
sở tn&Mt đã triển khai 3 mô hình 
điểm về BvMt nông thôn, trong đó 
có 1 mô hình tại làng nghề mộc (Thị 
trấn Thanh lãng). đồng thời, triển 
khai đề án hỗ BvMt nông thôn tỉnh 
vĩnh phúc giai đoạn 2012-2020 do 
uBnd tỉnh phê duyệt, sở đang lập 
các dự án thành phần nhằm hỗ trợ 
xử lý nước thải, bụi khí thải khu vực 
nông thôn và làng nghề, trong đó hỗ 
trợ xây dựng 1 hệ thống xử lý nước 
thải tại làng sản xuất bún bánh, xã 
lũng hòa. 

ngoài ra, năm 2013, sở đang 
xây dựng kế hoạch BvMt làng 
nghề theo Thông tư số 46/2011/
tt-BtnMt của Bộ tn&Mt nhằm 
tăng cường công tác BvMt trong 
quản lý và phát triển làng nghề trên 
địa bàn tỉnh; từng bước khắc phục, 
cải thiện tình trạng ô nhiễm môi 
trường tại các làng nghề, ngăn chặn 
việc phát sinh các làng nghề ô nhiễm 
môi trường mới; Bảo vệ sức khỏe và 
nâng cao chất lượng cuộc sống dân 
cư, góp phần phát triển kinh tế - xã 
hội khu vực nông thôn bền vững.
9Xin cảm ơn ông!

 phạM tuyên (Thực hiện)

Trong quá trình lấy ý kiến 
đóng góp sửa đổi Luật 
BVMT 2005, Sở TN&MT 

Vĩnh Phúc đã có những ý kiến 
gửi về Bộ TN&MT. Tuy nhiên, 
với góc độ cá nhân, tôi kiến 
nghị Luật BVMT (sửa đổi) cũng 
như các Luật khác cần phải đảm 
bảo tính ổn định lâu dài, nhất 
quán và phù hợp với giai đoạn 
phát triển kinh tế hiện nay và 
trong tương lai.

 V KCN Khai Quang, tỉnh Vĩnh Phúc thu hút rất nhiều nhà đầu tư  
trong và ngoài nước
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Tăng cường hiệu quả bảo vệ môi trường 
làng nghề tại các địa phương

tại nhiều hội thảo góp ý cho Dự thảo Luật bVMt (sửa đổi), vấn đề bVMt làng nghề và 
tăng cường kiểm soát các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (ônMtnt) được 
các đại biểu quan tâm và đóng góp ý kiến. Là địa phương có nhiều làng nghề nằm trong 

Danh mục các cơ sở gây ônMtnt theo Quyết định 64 của Thủ tướng Chính phủ, bắc giang 
đã có những giải pháp cải thiện môi trường mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân. để 
hiểu rõ vấn đề này, tạp chí Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Lê hồng Sơn - giám đốc Sở 
tn&Mt bắc giang.

9Thưa ông, luật BVmT năm 2005 
đã có những tác động như thế nào 
đối với việc thực thi chính sách 
BVmT trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 
thời gian qua? 

ông Lê hồng Sơn: sau 8 năm 
triển khai thực hiện luật BvMt 
2005 và các văn bản hướng dẫn thi 
hành, công tác BvMt trên địa bàn 
tỉnh Bắc giang đã đạt được một số 
kết quả quan trọng.

hệ thống các văn bản hướng dẫn 
chính sách, pháp luật BvMt trên địa 
bàn tỉnh về cơ bản được hoàn thiện; 
tổ chức bộ máy quản lý nhà nước 

được kiện toàn, 10/10 huyện, thành 
phố đã thành lập phòng tn&Mt, 
120/230 xã, phường, thị trấn đã bố 
trí cán bộ kiêm nhiệm tham mưu 
thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà 
nước về BvMt.

Công tác truyền thông và nâng 
cao nhận thức về môi trường được 
triển khai sâu rộng và đạt hiệu quả, 
định kỳ hàng năm tổ chức các lớp 
tập huấn, tuyên truyền việc thực hiện 
luật BvMt đến các cấp, các ngành, 
tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và 
quần chúng nhân dân với nhiều hình 
thức phong phú và thiết thực.

việc kiểm soát ô nhiễm, phục 
hồi, cải tạo môi trường được tăng 
cường: từ năm 2008 đến nay duy 
trì thực hiện mạng lưới quan trắc 
môi trường trên địa bàn tỉnh, triển 
khai thực hiện 11 dự án cải tạo và 
phục hồi môi trường (trong đó: 5 
bệnh viện, 3 bãi rác, 2 làng nghề, 1 
kho thuốc bảo vệ thực vật); tổ chức 
thẩm định phê duyệt 168 báo cáo 
đánh giá tác động môi trường, 95 đề 
án BvMt, 13 dự án cải tạo, phục hồi 
môi trường trong khai thác khoáng 
sản, đã cấp 315 sổ đăng ký chủ 
nguồn thải chất thải nguy hại; cấp 
huyện tổ chức xác nhận trên 3.000 
bản cam kết BvMt, đề án BvMt; có 
7/11 cơ sở hoàn thành kế hoạch xử 
lý ô nhiễm môi trường theo Quyết 
định số 64/2003/Qđ-ttg của Thủ 
tướng Chính phủ. 

Công tác bảo tồn đa dạng sinh 
học, cảnh quan môi trường và 
BvMt các lưu vực sông được quan 
tâm chỉ đạo thực hiện. Chủ tịch 
uBnd tỉnh đã phê duyệt kế hoạch 
hành động bảo vệ đa dạng sinh 
học và quản lý an toàn sinh học 
trên địa bàn, thành lập Ban chỉ đạo 
BvMt lưu vực sông Cầu và lưu 
vực các sông, thực hiện tích cực đề 
án BvMt sông Cầu.

Công tác thanh tra, kiểm tra 
được tăng cường nhằm rà soát, 
phát hiện và xử lý kịp thời các 
nguồn gây ô nhiễm môi trường 
trên địa bàn. từ năm 2006 đến nay, 
đã xử phạt vi phạm hành chính 
trên 5 tỷ đồng, trong đó riêng sở 
tn&Mt đề nghị Chủ tịch uBnd 
tỉnh xử phạt năm 2012 là trên 1,5 
tỷ đồng, cùng với đó là yêu cầu cơ 
sở vi phạm phải có các biện pháp 
khắc phục. 
9hiện nay, việc thực hiện các 
giải pháp khắc phục ô nhiễm môi 
trường (ÔNmT) tại các làng nghề 
gây ÔNmT nghiêm trọng của địa 
phương như thế nào và hiệu quả 
đến đâu?

ông Lê hồng Sơn: Theo Quyết 
định số 64/2003/Qđ-ttg, tỉnh Bắc 
giang còn 2 làng nghề chưa thực 
hiện xử lý triệt để ô nhiễm là làng 
nghề nấu rượu truyền thống vân hà 
và làng có nghề giết mổ gia súc phúc 
lâm.

ông Lê hồng Sơn
Giám đốc Sở TN&MT Bắc Giang
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để giảm thiểu ônMt tại làng 
nghề trong thời gian qua, tỉnh Bắc 
giang đã đầu tư xây dựng trạm cung 
cấp nước sạch, khu xử lý chất thải 
hữu cơ tập trung cho làng nghề vân 
hà với diện tích khoảng 200 m2; hỗ 
trợ xây dựng 37 hầm biogas cho các 
hộ gia đình tại xã vân hà, 12 hầm 
cho các hộ gia đình tại xã hoàng 
ninh (huyện việt yên) góp phần thu 
gom, xử lý một số lượng lớn chất 
thải phát sinh từ 2 làng nghề, giảm 
mức độ ô nhiễm.

đến nay, ý thức BvMt của 
người dân tại 2 làng nghề được nâng 
lên; đã thành lập các tổ, đội vệ sinh 
môi trường thu gom rác thải, vận 
chuyển đến khu vực xử lý tập trung; 
hầu hết các hộ chăn nuôi tại làng 
nghề vân hà đã đầu tư xây dựng bể 
tự hoại để thu gom, xử lý chất thải 
chăn nuôi; một số hộ giết mổ gia súc 
thôn phúc lâm đã có ý thức thu gom 
các phụ phẩm dư thừa từ hoạt động 
giết mổ, không xả thải trực tiếp ra 
ao của thôn… tuy nhiên, ônMt ở 
làng nghề đã bị tích đọng qua nhiều 
năm nên địa phương khó xử lý. 

để từng bước giảm thiểu 
ônMt làng nghề, uBnd tỉnh đã 
phê duyệt dự án khắc phục ô nhiễm 
và cải thiện môi trường làng nghề 
nấu rượu truyền thống vân hà và 
làng có nghề giết mổ trâu bò, gia súc 
phúc lâm với tổng mức đầu tư trên 
200 tỷ đồng.
9Từ góc độ của địa phương, ông có 
góp ý gì cho Dự thảo luật nói chung 
và quy định về BVmT làng nghề nói 
riêng?

ông Lê hồng Sơn: trong quá 
trình đẩy mạnh công nghiệp hóa - 
hiện đại hóa đất nước, dự thảo luật 
BvMt (sửa đổi) nên phân công một 
đầu mối quản lý nhà nước trong 
lĩnh vực BvMt, đồng thời quy định 
cụ thể trách nhiệm của cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có liên quan trong 
lĩnh vực BvMt; việc phân công 
trách nhiệm quản lý nhà nước về 
BvMt chồng chéo như hiện nay 

dẫn tới tình trạng có nơi buông lỏng 
công tác quản lý, có nơi tổ chức 
nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra gây 
phiền hà cho doanh nghiệp. 

trên cơ sở kế thừa những ưu 
điểm của luật BvMt năm 1993, 
luật BvMt năm 2005, dự thảo luật 
BvMt (sửa đổi) cần quy định rõ 
việc quản lý chất thải công nghiệp và 
trách nhiệm của các cơ quan quản lý 
trong tiêu hủy và trung chuyển phế 
thải, phế liệu sau sản xuất; Quy định 
cụ thể điều kiện chấp thuận đầu tư 
đối với các dự án/cơ sở sản xuất ở 
khu vực giáp ranh các tỉnh/thành 
phố, cụ thể như diện tích đầu tư 
nằm trên địa bàn 1 tỉnh, nhưng khu 
vực của tỉnh giáp ranh lại chịu tác 
động trực tiếp của chất thải; đồng 
thời, dự thảo luật BvMt (sửa đổi) 
cần thống nhất với quy định của 
các luật có liên quan như Bộ luật 
dân sự, đầu tư, doanh nghiệp, xây 
dựng, đất đai...

Các quy định trong hoạt động 
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cần 
đưa ra lộ trình để doanh nghiệp thực 
hiện; gắn trách nhiệm của doanh 
nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, 
hộ gia đình, cá nhân trong việc thực 
hiện các quy định về BvMt (ngoài 

quy định về xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực BvMt). Cần 
luật hóa các cam kết về BvMt của 
hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức, 
cơ sở sản xuất quy mô nhỏ. nghiêm 
cấm việc xử lý chất thải bằng biện 
pháp pha loãng, để tự thấm hoặc 
bơm xuống bồn nước ngầm hoặc 
chôn lấp trái phép. Cần thống 
nhất quy định quản lý nhà nước về 
BvMt, tránh đưa ra nhiều thuật ngữ 
quản lý gây phức tạp trong quá trình 
áp dụng như chất thải nguy hiểm, 
nguy hại, độc hại; đề án BvMt, đề 
án BvMt chi tiết, đề án BvMt đơn 
giản...

Mặt khác, năng lực cán bộ cấp 
huyện hiện nay chưa đồng đều, 
thiếu biên chế có chuyên môn về 
môi trường, dẫn tới trong quá trình 
thực thi nhiệm vụ đã có nhiều hạn 
chế... do vậy, không nên giao cho 
cấp huyện thẩm định hoặc xem xét 
tham mưu cấp phép các hồ sơ về 
BvMt mà nên quy định rõ chức 
năng, thẩm quyền, trách nhiệm 
xem xét, giám sát công tác BvMt 
trên địa bàn là Chi cục BvMt. 
đối với các hộ gia đình, cá nhân 
có hoạt động sản xuất kinh doanh 
quy mô nhỏ, chỉ nên quy định cam 

 V Để cải thiện môi trường làng nghề, Bắc Giang định kỳ lập kế hoạch kiểm 
tra việc thực hiện các nhiệm vụ BVMT 
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kết BvMt theo mẫu cụ thể, ngắn 
gọn, công bố, niêm yết công khai 
để chính quyền và cộng đồng địa 
phương giám sát thực hiện.

đối với quy định BvMt làng 
nghề, dự thảo luật (sửa đổi) đã 
có quy định cụ thể về trách nhiệm 
của các hộ, cơ sở sản xuất, kinh 
doanh dịch vụ tại các làng nghề; 
trách nhiệm của các làng nghề, của 
uBnd cấp xã, huyện, tỉnh là rất cần 
thiết và phù hợp với tình hình thực 
tế để quản lý. Các hộ làm nghề phải 
nhận thức rõ về trách nhiệm BvMt 
trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh của mình, phải lập kế hoạch 
BvMt, thực hiện các biện pháp 
kiểm soát, xử lý chất thải, đóng góp 
kinh phí xây dựng, quản lý và vận 
hành các công trình BvMt làng 
nghề, phí BvMt. Quy định chi tiết 
và điều kiện của làng nghề, trách 
nhiệm của uBnd chính quyền địa 
phương các cấp chủ trì phối hợp 
với các ngành hữu quan chỉ đạo, 

tổ chức triển khai thực hiện trách 
nhiệm quản lý về BvMt làng nghề. 
tăng cường đầu tư hệ thống thu 
gom, xử lý chất thải, quy hoạch làng 
nghề tập trung hoặc biện pháp xử 
lý chất thải, BvMt tương thích với 
hoạt động sản xuất, sinh hoạt ở khu 
vực làng nghề, khuyến khích áp 
dụng, cải tiến, điều chỉnh quy trình, 
công nghệ hỗ trợ sản xuất cho phù 
hợp với tình hình mới...

tuy nhiên, để công tác quản lý 
đạt hiệu quả, đề nghị thống nhất một 
cơ quan đầu mối quản lý môi trường 
làng nghề, quy định trách nhiệm 
phối hợp cụ thể giữa các cơ quan 
quản lý nhà nước để tránh chồng 
chéo, không rõ ràng. nên giao cho 
uBnd cấp huyện chịu trách nhiệm 
quản lý chung, ngành tn&Mt chủ 
trì quản lý về công tác BvMt làng 
nghề, các ngành nn&ptnt, Công 
thương, tài chính, kh&Cn… phối 
hợp quản lý.

dự thảo luật BvMt (sửa đổi) 

nên quy định cụ thể việc thành lập 
Ban/phòng/tổ quản lý BvMt làng 
nghề thuộc uBnd cấp xã, các tỉnh/ 
thành phố có số làng nghề phân bố 
trên địa bàn từ 2 đơn vị cấp huyện 
trở lên thì phải thành lập phòng 
BvMt làng nghề thuộc Chi cục 
BvMt để giám sát và tham mưu 
kịp thời cho chính quyền cấp tỉnh 
để công tác BvMt làng nghề đạt 
hiệu quả.

đối với các làng nghề có mục 
chi ngân sách, phải có phần chi cho 
BvMt. hàng năm, sở tn&Mt 
chủ trì, phối hợp với sở tài chính, 
sở kế hoạch và đầu tư và uBnd 
cấp huyện tham mưu, lập kế hoạch 
nhiệm vụ, chi ngân sách tổng thể 
và từng nhiệm vụ về BvMt làng 
nghề, đồng thời định kỳ lập kế hoạch 
kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ 
BvMt làng nghề.
9Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi 
này!

 Châu LoAn (Thực hiện)



25

xây dựng 
luật bảo vệ môi trường

(sửA đổI)

Chuyên đề I-2013

Nhà nước cần có chính sách cụ thể  
để Mặt trận đủ điều kiện thực hiện 
nhiệm vụ bảo vệ môi trường

Môi trường là vấn đề thách thức lớn nhất đối với 
toàn cầu, mỗi quốc gia và khu vực trong thế kỷ 
21. Cộng đồng tham gia bVMt có vai trò rất 

quan trọng được thể chế hóa, cam kết ở quốc tế và quốc 
gia. Do đó, trong công việc của các cán bộ Mặt trận và tổ 
chức đoàn thể ở khu dân cư là động viên nhân dân cùng 
tham gia bVMt. bằng nhiều hình thức nỗ lực, các cán bộ 
Mặt trận đã tham gia tích cực vào công việc này và nhờ đó, 
không hiếm những kinh nghiệm hay, mô hình điểm được 
ghi nhận và nhân rộng. tạp chí Môi trường có cuộc trao 
đổi với ông Lê bá trình - phó Chủ tịch ubtưMttQVn; 
Chủ nhiệm Chương trình toàn dân tham gia bVMt về 
những bài học kinh nghiệm khi triển khai hoạt động này 
trên phạm vi cả nước. 

9Thưa ông, Dự thảo luật BVmT 
(sửa đổi) có một Chương đề cập 
đến quyền và nghĩa vụ của mặt 
trận Tổ quốc, các tổ chức xã hội, 
cộng đồng dân cư về BVmT, 
vậy mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
(mTTQVN) có góp ý, đề xuất gì 
nhằm hoàn thiện Dự thảo luật?

ông Lê bá trình: dự thảo 
luật BvMt (sửa đổi) quy định 
quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm 
của MttQvn, các tổ chức thành 
viên và cộng đồng dân cư về 
BvMt đầy đủ, cụ thể hơn. tuy 
nhiên, theo tôi, dự thảo luật 
cần thể hiện rõ và sát hơn nữa 
vai trò, chức năng, nhiệm vụ của 
MttQvn và các tổ chức thành 
viên thì MttQvn mới hoàn 
thành được nhiệm vụ của mình. 
Cụ thể, điều 138, Chương xI cần 
ghi rõ: “Mặt trận tổ quốc việt 
nam và các tổ chức thành viên 
trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 
hạn của mình có trách nhiệm 

tuyên truyền, vận động các thành 
viên của tổ chức mình và nhân 
dân tham gia BvMt; thực hiện 
(dự thảo ghi là tham gia) giám sát, 
phản biện xã hội (dự thảo chưa 
nêu điều này) việc thực hiện pháp 
luật về BvMt.

Cơ quan quản lý nhà nước các 
cấp có trách nhiệm bảo đảm các 
điều kiện (dự thảo ghi là tạo điều 
kiện) để MttQvn và các tổ chức 
thành viên tham gia tuyên truyền, 
vận động và giám sát, phản biện 
xã hội (dự thảo chưa ghi rõ những 
nhiệm vụ này) về BvMt”.
9Trong thời gian qua, việc triển 
khai thực hiện Nghị quyết liên 
tịch giữa Bộ TN&mT và các đoàn 
thể nhân dân vào các hoạt động 
BVmT ở cấp Trung ương và địa 
phương đã có chuyển biến tích 
cực. Xin ông cho biết, kết quả thực 
hiện Nghị quyết liên tịch giữa 
Bộ TN&mT và Ban Thường trực 
uBTƯmTTQVN những năm qua?

ông Lê bá trình: việc triển 
khai thực hiện nghị quyết liên 
tịch số 01 về phối hợp giữa Ban 
Thường trực uBtưMttQvn và 
Bộ tn&Mt trong thời gian qua, 
về cơ bản đã đạt được các mục tiêu 
đặt ra, đó là: tạo sự chuyển biến 
mạnh mẽ về nhận thức và hành 
động của người dân và cộng đồng 
xã hội, góp phần nâng cao nhận 
thức, ý thức trách nhiệm của mỗi 
cá nhân, các ngành, các cấp, các 
tổ chức trong xã hội về nhiệm vụ 
tham gia BvMt; từ đó dẫn đến sự 
thay đổi hành vi của từng cá nhân, 
cộng đồng trong hoạt động BvMt 
ở các địa bàn dân cư. 

việc xây dựng các mô hình 
điểm BvMt tại khu dân cư đã 
cụ thể hóa các hoạt động tuyên 
truyền, vận động, giám sát của 
Mặt trận các cấp để phát huy 
quyền làm chủ, nâng cao tính tích 
cực, chủ động của nhân dân trong 
việc tham gia xây dựng, thực hiện 

ông Lê bá trình 
Phó Chủ tịch UBTƯMTTQVN 
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các chủ trương của đảng và chính sách, pháp 
luật của nhà nước, cũng như xây dựng các 
quy chế, hương ước của cộng đồng trong lĩnh 
vực BvMt; xây dựng ý thức trách nhiệm, tự 
giác trong BvMt và sống thân thiện, hài hòa 
với môi trường, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả 
các nguồn tài nguyên thiên nhiên phù hợp với 
phong tục, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo của 
từng cộng đồng dân cư.

tăng cường sự phối hợp, thống nhất 
hành động giữa các tổ chức thành viên của 
MttQvn trong việc huy động toàn dân tham 
gia BvMt, đồng thời là cơ sở cho việc triển 
khai chương trình “toàn dân tham gia BvMt” 
của hệ thống MttQvn.

những kết quả của việc thực hiện nghị 
quyết liên tịch 01 ngày càng tạo ra các mối quan 
hệ gắn bó, phối hợp, chia sẻ trách nhiệm giữa 
ngành tn&Mt với ủy ban Mặt trận các cấp 
trong nhiệm vụ huy động toàn dân tham gia 
BvMt của đất nước.

Bên cạnh đó cũng còn nhiều hạn chế, khó 
khăn trong việc thực hiện nghị quyết liên tịch 
01: Ban Thường trực uBtưMttQvn và Bộ 
tn&Mt chưa kịp thời trong việc chỉ đạo, 
hướng dẫn, kiểm tra thực hiện sự phối hợp giữa 

ngành tn&Mt và Mặt trận các địa phương, 
nên vẫn còn một số địa phương chưa tiến hành 
ký kế hoạch hoặc chương trình phối hợp cụ thể. 
Có địa phương đã ký kết nhưng trong phối hợp 
thực hiện còn hình thức, hoặc còn nhiều lúng 
túng trong định hướng nội dung, điều kiện thực 
hiện nhiệm vụ theo chủ trương của đảng và 
quy định của pháp luật. sự phối hợp thiếu đồng 
bộ ở một số địa phương dẫn đến tình trạng 
triển khai công việc còn mang tính độc lập của 
từng ngành, thiếu sự hỗ trợ lẫn nhau.

hoạt động phối hợp cung cấp thông tin, 
văn bản mới về nội dung BvMt hoặc phối hợp 
giữa Ban Thường trực uBtưMttQvn với Bộ 
tn&Mt tổ chức cuộc họp, hội thảo khoa học, 
tập huấn nghiệp vụ còn hạn chế. số lượng các 
ấn phẩm sách, tài liệu tham khảo, báo, tạp chí 
về nội dung BvMt do Bộ cung cấp để hỗ trợ 
phần kỹ thuật phục vụ công tác tuyên truyền, 
vận động các tầng lớp nhân dân và nâng cao 
kiến thức môi trường cho cán bộ Mặt trận chưa 
được thường xuyên.

trong hoạt động xây dựng mô hình điểm, 
ủy ban MttQvn ở các địa phương vẫn chưa 
khai thác những thế mạnh về chuyên môn của 
các sở tn&Mt, vì vậy hoạt động phối hợp 

 V Người dân phường Hòa Minh , quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng ra quân dọn vệ sinh môi trường 
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mới dừng ở một vài nội dung đơn giản, chưa 
đi sâu vào những nội dung có tính chuyên 
ngành. sự phối hợp trong việc tổ chức lấy ý 
kiến nhân dân đóng góp vào các chủ trương, 
chính sách, pháp luật về BvMt có nơi, có 
lúc chưa được thường xuyên nên chưa huy 
động được tiếng nói của đại đa số các tầng 
lớp nhân dân vào việc giám sát, phản biện xã 
hội đối với các chương trình, kế hoạch, dự án 
phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến 
BvMt ở các cộng đồng dân cư.

Các nội dung, nhiệm vụ phối hợp trong 
nghị quyết liên tịch 01 mới dừng lại ở lĩnh vực 
BvMt nói chung, trong khi tình hình, nhiệm 
vụ BvMt đang phát triển trên nhiều lĩnh vực 
nhưng chưa được bổ sung, cụ thể hóa.
9Phong trào “Toàn dân tham gia BVmT” 
đã góp phần làm chuyển biến một bước 
trong nhận thức, thái độ, hành vi về nhiệm 
vụ BVmT trong các tầng lớp nhân dân. Xin 
ông cho biết, những bài học kinh nghiệm khi 
triển khai phong trào này trên phạm vi cả 
nước?

ông Lê bá trình: Theo tôi, cần phải đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, giải thích để 
nhân dân ở các cộng đồng dân cư hiểu rõ tầm 
quan trọng, tính thiết thân và chiến lược của 
nhiệm vụ BvMt: đó là bảo đảm cho điều 
kiện tồn tại và phát triển của chính bản thân 
mình, thứ đến là của cộng đồng xã hội nơi 
mình đang sống, rộng lớn và cao cả hơn nữa 
là bảo đảm cho sự tồn tại và phát triển bền 
vững của đất nước, dân tộc. làm được điều 
đó cũng chính là nâng cao trình độ dân trí, ý 
thức về sự cần thiết phải xây dựng một cuộc 
sống văn minh ở các cộng đồng dân cư.

khi nhận thức của người dân đã được 
nâng lên, BvMt trở thành trách nhiệm và 
quyền lợi thiết thực của người dân thì cần có 
những hướng dẫn cụ thể để vận động người 
dân thay đổi các hành vi trong sản xuất, canh 
tác, kinh doanh… và tổ chức cuộc sống theo 
hướng tích cực để không gây ra những tác 
động tiêu cực đến môi trường. Chúng tôi 
đưa ra phương án: ủy ban MttQvn các cấp 
phối hợp với ngành tn&Mt xây dựng các 
mô hình thí điểm khu dân cư BvMt (từ năm 
2006 đến nay, ủy ban MttQvn các cấp đã 
tiến hành xây dựng 3 loại mô hình thí điểm: 
lồng ghép nhiệm vụ BvMt vào cuộc vận 
động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa ở khu dân cư”; khu dân cư tự quản 
BvMt và khu dân cư thực hiện hài hòa xóa 
đói giảm nghèo và BvMt). trên cơ sở thành 
công của các mô hình điểm này, hiện nay 
các địa phương đã nhân rộng ra hàng nghìn 
khu dân cư khác để cụ thể hóa các nội dung, 
công việc của phong trào “toàn dân tham gia 
BvMt”.

Theo tôi, để phong trào thực sự thành 
công phải có sự đồng bộ trong việc lãnh đạo, 
chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt 
chẽ của chính quyền, các ngành chức năng 
và các tổ chức thành viên của Mặt trận ở các 
cấp, đặc biệt là ở cơ sở và các địa bàn dân cư.
9mTTQVN và các tổ chức thành viên có 
đề xuất kiến nghị với các cơ quan chức năng 
về chính sách hỗ trợ cho các hoạt động nêu 
trên, thưa ông?

ông Lê bá trình: nhà nước cần tạo cơ 
chế, chính sách cụ thể hơn nữa để Mặt trận 
và các tổ chức thành viên có đủ điều kiện cơ 
bản để thực hiện nhiệm vụ BvMt. hiện nay, 
trong luật BvMt, Chiến lược BvMt quốc 
gia… đã quy định vai trò, trách nhiệm của 
Mặt trận và các tổ chức thành viên nhưng về 
mặt cơ chế, điều kiện thực hiện thì còn hạn 
chế quá thiếu. ví dụ, nhiều khu dân cư đã 
hình thành các tổ chức tự quản để giám sát, 
nhắc nhở nhau đổ chất thải sinh hoạt đúng 
nơi quy định; tổ chức các hoạt động thu gom, 
vận chuyển chất thải sinh hoạt trong cộng 
đồng dân cư…tuy nhiên, để xử lý các hành 
vi đổ rác thải bừa bãi ảnh hưởng đến môi 
trường thì chưa có cơ chế xử phạt cụ thể. Bên 
cạnh đó, các loại hàng lậu, hàng giả, hàng 
gian lận thương mại, không bảo đảm vệ sinh 
an toàn thực phẩm vẫn còn hiện diện nhiều 
nơi… thì việc tuyên truyền, vận động người 
dân không sử dụng các loại hóa chất, sử dụng 
chất kích thích trong nuôi trồng, canh tác 
nông, ngư nghiệp… rõ ràng là kém hiệu quả. 
đây chỉ là một vài ví dụ điển hình cho thấy 
những khó khăn, bất cập trong công tác triển 
khai hoạt động BvMt mà Mặt trận các cấp 
đang phải đối mặt. 

Mặc dù với điều kiện bập cập như vậy, 
tuy nhiên chúng tôi vẫn nỗ lực triển khai 
công việc một cách chủ động và sáng tạo, 
nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
9Xin cảm ơn ông. 

 p. đình (Thực hiện)
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Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới 
trong Luật Bảo vệ môi trường  
(sửa đổi)
nguyễn thị KiM Dung
Trung ương Hội LHPN Việt Nam

ngày 7/1/2005, hội liên 
hiệp phụ nữ việt nam 
(lhpnvn) và Bộ 

tn&Mt đã ký kết nghị quyết 
liên tịch số 01/2005/nQQlt-
hlhpnvn-BtnMt về việc 
phối hợp hành động BvMt 
phục vụ phát triển bền vững. 
đoàn Chủ tịch trung ương hội 
lhpnvn đã ban hành nhiều văn 
bản chỉ đạo hội lhpn các tỉnh/
thành tổ chức thực hiện các nội 
dung hoạt động thuộc chương 
trình liên tịch: tổ chức tập huấn 
báo cáo viên, tuyên truyền viên về 
công tác BvMt; Biên soạn tài liệu 
giảng viên, phát hành tờ rơi, tranh 
cổ động, xây dựng phóng sự trên 
Báo, đài truyền hình; tổ chức 
hội thảo chia sẻ kinh nghiệm 

duy trì và phát triển mô hình phụ 
nữ BvMt; tổ chức nói chuyện 
chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ, 
tổ nhóm; phát động Cuộc vận 
động xây dựng gia đình “5 không, 
3 sạch” với các tiêu chí sạch nhà, 
sạch bếp, sạch ngõ gắn với Cuộc 
vận động “phụ nữ chung tay xây 
dựng nông thôn mới”. nhiều 
tỉnh/thành phố đã chủ động triển 
khai các hoạt động tuyên truyền 
về BvMt và xây dựng nhiều mô 
hình hiệu quả: tổ phụ nữ thu gom 
rác thải, chăm sóc cây xanh, trồng 
và cắt tỉa viền bao cây xanh, mô 
hình “5 không, 3 sạch”, “vườn 
xanh, nhà sạch”, “phong trào xanh 
- sạch - đẹp, văn minh”; “nhà có 
sọt rác”, “hạn chế sử dụng túi ni 
lông” và “hố rác vệ sinh”. Các hoạt 

động tuyên truyền, vận động của 
hội lhpnvn đã góp phần tích 
cực trong việc nâng cao nhận thức 
và ý thức chấp hành pháp luật về 
BvMt của phụ nữ nói riêng và 
người dân nói chung.

tuy nhiên, trong quá trình thi 
hành pháp luật về BvMt đã nảy 
sinh một số vấn đề bất cập và hạn 
chế, cụ thể như phân công, phân 
cấp thẩm quyền trong quản lý 
môi trường còn phân tán, chồng 
chéo và chưa hợp lý; thiếu cơ chế 
phù hợp để phát huy hiệu quả sự 
tham gia của toàn xã hội và người 
dân đối với công tác BvMt; công 
tác thanh tra, kiểm tra chưa được 
quan tâm đúng mức, chế tài xử lý 
chưa đủ sức răn đe... Bên cạnh đó 
là những tác động của biến đổi 

 VHội Liên hiệp Phụ nữ phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội phát 
động phong trào sử dụng làn nhựa, hạn chế túi ni lông vì môi trường 

bVMt là một trong những 
thành tố quan trọng của 
phát triển bền vững. Ở 

Việt nam, Luật bVMt được 
Quốc hội khóa xi thông qua tại 
kỳ họp thứ Viii ngày 29/11/2005 
là hành lang pháp lý quan trọng 
trong công tác bVMt. Luật quy 
định Mặt trận tổ quốc Việt 
nam (MttQVn) và các tổ 
chức thành viên có trách nhiệm 
“tuyên truyền, vận động các 
thành viên của tổ chức và nhân 
dân tham gia bVMt; giám 
sát việc thực hiện pháp luật về 
bVMt”.
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khí hậu, an ninh môi trường, an ninh sinh thái đòi 
hỏi pháp luật về BvMt phải được cập nhật, bổ sung 
với các giải pháp đồng bộ, đủ mạnh, có tính đột phá. 
để góp phần vào hành động BvMt phục vụ phát 
triển bền vững, hội lhpnvn có một số góp ý đối 
với dự thảo luật BvMt (sửa đổi).

Một là, lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong 
văn bản luật.

dự thảo luật BvMt (sửa đổi) cần quan tâm 
đến vấn đề giới trong một số chính sách. về chính 
sách của nhà nước, cần có sự ưu đãi về thuế, đất, 
tài chính cho các hoạt động BvMt, các cơ sở sản 
xuất kinh doanh (đặc biệt là cơ sở do nữ làm chủ) 
và các sản phẩm được chứng nhận về môi trường 
(điều 5, khoản 6 của dự thảo); Cần tăng cường đào 
tạo nguồn nhân lực, trong đó chú trọng đến đào tạo 
nguồn nhân lực nữ về BvMt (điều 5, khoản 7 của 
dự thảo). về những hoạt động BvMt được khuyến 
khích, đề nghị không chỉ khuyến khích xây dựng 
những cơ sở sản xuất nói chung mà cần lưu ý khuyến 
khích xây dựng những cơ sở sản xuất do nữ làm chủ 
(điều 6, khoản 9 của dự thảo).

Hai là, quy định các nguyên tắc BvMt.
Quyền tiếp cận thông tin là một quyền cơ bản 

của con người, có ý nghĩa quan trọng trong quản lý 
nhà nước, phát huy dân chủ và bảo đảm các quyền 
cơ bản khác về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã 
hội. Mặc dù, dự thảo đã quy định 6 nguyên tắc là 
khá toàn diện, có tính đến nhiều yếu tố nhằm phát 
triển bền vững, huy động sức mạnh toàn xã hội vào 
công tác BvMt, tuy nhiên, dự thảo luật BvMt 
(sửa đổi) cần bổ sung thêm một số nguyên tắc quan 
trọng như nguyên tắc bảo đảm quyền tiếp cận thông 
tin môi trường, quyền tiếp cận công lý trong BvMt.

Ba là, bổ sung quy định về BvMt trong trường 
học, nhà trẻ, mẫu giáo. 

Con người được bảo đảm quyền sống trong môi 
trường trong lành, bảo đảm quyền có tiêu chuẩn cao 
nhất về sức khỏe môi trường. điều 61, hiến pháp 
1992 quy định “Công dân có quyền được hưởng chế 
độ bảo vệ sức khỏe”. dự thảo luật BvMt (sửa đổi) 
đã đưa ra các vấn đề BvMt trong khai thác, sử dụng 
tài nguyên thiên nhiên và thích ứng với biến đổi khí 
hậu, BvMt biển và hải đảo, bảo vệ các thành phần 
môi trường, BvMt trong hoạt động sản xuất, kinh 
doanh dịch vụ, BvMt trong sinh hoạt. tuy nhiên, 
vấn đề sức khỏe môi trường của người dân liên quan 
nhiều đến vệ sinh lương thực, thực phẩm, các loại 
nước uống và rượu, vệ sinh nước và các nguồn nước 
dùng trong sinh hoạt của nhân dân, vệ sinh trong 
chăn nuôi gia súc, gia cầm... và đặc biệt là vệ sinh 
trong trường học, nhà trẻ, mẫu giáo. vì vậy, để bảo 
vệ quyền lợi của trẻ em, dự thảo luật nên nghiên 
cứu đưa vấn đề BvMt trong trường học, nhà trẻ, 
mẫu giáo vào Chương vII của dự thảo.

Bốn là, cần có những quy định cụ thể đảm bảo 
cho MttQvn, các tổ chức thành viên tham gia 
BvMt.

điều 131 của dự thảo luật BvMt (sửa đổi) kế 
thừa quy định tại điều 124, luật BvMt năm 2005 
và tiếp cận dưới góc độ vừa là “trách nhiệm”, vừa 
là “quyền”. dưới góc độ “quyền”, dự thảo luật cần 
quy định cụ thể hơn các điều kiện để đảm bảo cho 
MttQvn, các tổ chức thành viên của MttQvn 
tham gia BvMt và giám sát việc thực hiện pháp 
luật về BvMt như: quyền được cung cấp và yêu cầu 
cung cấp thông tin về BvMt; tham gia các hoạt động 
kiểm tra về BvMt liên quan đến quyền lợi của hội 
viên, đoàn viên (có thể thiết kế tương tự như khoản 
1, điều 132 của dự thảo).

Có thể khẳng định, sửa đổi luật BvMt năm 2005 
là hết sức cần thiết để hoàn thiện pháp luật BvMt 
và đáp ứng tình hình thực tiễn đặt ra, đồng thời phát 
huy hơn nữa trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân, trong đó có vai trò của phụ nữ và tổ chức hội 
lhpnvn góp phần xây dựng, BvMt bền vững trong 
sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nướcn

Tài liệu Tham khảo
 O  Công văn số 285/CV - ĐCT ngày 8/4/2011 về việc hướng dẫn các tỉnh/ thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ 

quốc gia Nước sạch vệ sinh môi trường và Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ quốc gia Biển và Hải đảo; Công văn số 645/CV - 
ĐCT ngày 29/7/2011về việc hướng dẫn các tỉnh/thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch 
hơn; Kế hoạch liên tịch Triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2005/NQLT-HPN-BTNMT về BVMT phục vụ phát 
triển bền vững giai đoạn 2011 - 2015 ngày 19/12/2011; Công văn số 234/CV - ĐCT chỉ đạo các Hội LHPN các tỉnh, thành về 
tổ chức phát động Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2011.

Dự thảo Luật BVMT (sửa đổi) cần quan tâm 
đến vấn đề giới trong một số chính sách. 
Cụ thể, cần có sự ưu đãi về thuế, đất, tài 

chính cho các hoạt động BVMT, các cơ sở sản 
xuất kinh doanh (đặc biệt là cơ sở do nữ làm 
chủ) và các sản phẩm được chứng nhận về môi 
trường...
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luật Bảo vệ môi trường 
(BvMt) sửa đổi lần đầu, 
được thông qua năm 2005, 

có hiệu lực từ 2006 (gọi là luật 
BvMt năm 2005). như vậy, sau 
8 năm thực hiện, việt nam quyết 
định sửa đổi, bổ sung. so với lần 
sửa đổi đầu tiên (luật BvMt 1993, 
năm thông qua), thời gian phải 
sửa đổi có nhanh hơn (8 so với 12 
năm), nhưng điều đó cũng phù hợp 
với tình hình hiện nay.

Theo đánh giá của nhiều hội 
viên hội Bvtn&Mt việt nam, 
việc sửa đổi, bổ sung lần này được 
tiến hành bài bản, tham vấn rộng 
rãi, hy vọng sẽ có được văn bản luật 
hoàn chỉnh, tạo cơ sở pháp lý cho 
hoạt động BvMt.

từ nay đến khi Quốc hội thông 
qua luật BvMt (sửa đổi), còn gần 
một năm, những điều chia sẻ dưới 
đây về việc đóng góp ý kiến sửa đổi, 
bổ sung luật BvMt năm 2005 của 
hội Bvtn&Mt việt nam có thể 
tiếp tục có tác dụng đối với việc 
hoàn thiện luật.

trước hết là về những nội hàm 
tương đối mới mà chúng tôi đề nghị 
bổ sung: vấn đề cộng đồng BvMt 
và vấn đề quy hoạch môi trường. sau 
nhiều lần chỉnh sửa, dự thảo gần đây 
nhất của luật BvMt (sửa đổi) đã 
dành 1 chương về cộng đồng BvMt. 
tuy chỉ dự thảo có 3 điều trong 
chương này, nhưng đây là bước tiến 
về mặt luật pháp rất đáng được ghi 
nhận. Chương về cộng đồng BvMt 

đã xác nhận nghĩa vụ, quyền hạn, 
quyền lợi BvMt của cộng đồng, tuy 
còn chưa thật đầy đủ. điểm yếu nhất 
là chưa thể chế hóa được việc tăng 
cường năng lực cho cộng đồng đủ sức 
BvMt theo quy định của pháp luật. 
Thậm chí trong nội dung chi ngân 
sách cho sự nghiệp BvMt, không có 
khoản nào dành riêng cho cộng đồng 
một cách rành mạch, làm cơ sở để 
triển khai thực tế. hội Bvtn&Mt 
việt nam cho rằng, cần thiết quy 
định trong luật việc giao Chính phủ 
ban hành nghị định riêng về vấn đề 
này, hoặc trong nghị định của Chính 
phủ hướng dẫn thi hành luật sắp tới, 
cần có 1 chương riêng chi tiết hóa 
các quy định luật tại chương về cộng 
đồng BvMt.

Về việc bổ sung, sửa đổi  
Luật Bảo vệ môi trường năm 2005
tS. nguyễn ngọC Sinh
Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam

 V TS. Nguyễn Ngọc Sinh phát biểu tại Hội thảo Góp ý sửa đổi Luật BVMT 
năm 2005 do Hội Bảo vệ TN&MT Việt Nam tổ chức tháng 11/2012

theo đánh giá của 
nhiều hội viên 
hội bVtn&Mt 

Việt nam, việc sửa đổi, 
bổ sung lần này được 
tiến hành bài bản, tham 
vấn rộng rãi, hy vọng 
sẽ có được văn bản luật 
hoàn chỉnh, tạo cơ sở 
pháp lý cho hoạt động 
bVMt.
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tiếp theo, nội dung đề nghị 
được bổ sung mới là quy hoạch 
về môi trường. trong luật BvMt 
năm 2005, có tới 6 nội dung liên 
quan quy hoạch về môi trường, 
nhưng nằm rải rác ở các chương, 
mục khác nhau. hiện nay, việc quy 
hoạch về môi trường đã trở nên cấp 
thiết đến mức nhiều địa phương 
đã tự xây dựng quy hoạch. do vậy, 
cần thiết quy tụ các nội dung về 
quy hoạch vào một chương hoặc 
mục, bổ sung các nội dung cần 
thiết luật hóa vấn đề quy hoạch về 
môi trường. hiện có 2 điểm phải 
thống nhất: xây dựng quy hoạch 
môi trường hay quy hoạch BvMt 
và có hay không quy hoạch ở 3 cấp, 
bao gồm toàn quốc, vùng kinh tế 
- xã hội, tỉnh/tp. lập quy hoạch 
môi trường hay quy hoạch BvMt 
đều quan trọng, đều có ý nghĩa 
thực tế. nhưng phần lớn, hội viên 
hội Bvtn&Mt việt nam thiên 
về phương án nên luật hóa việc lập 
Quy hoạch BvMt vì phù hợp với 
tình hình và có tác dụng thực tiễn 
rõ ràng hơn. về đề xuất không nên 
có Quy hoạch BvMt đối với các 
vùng kinh tế - xã hội là cũng theo 
lý do trên.

luật BvMt năm 2005 đã bỏ 
qua một số điều quy định của luật 
BvMt năm 1993 mà đến nay, sau 
8 năm thực hiện, cần thiết phải 
nghiên cứu phục hồi. do bản chất 
và đặc thù của việc ô nhiễm môi 
trường, do sự phát triển của trình 
độ khoa học và công nghệ, do 
năng lực quản lý môi trường và 
nhận thức của cộng đồng... không 
phải lúc nào cũng có thể dễ dàng 
và ngay lập tức phát hiện ra hậu 
quả của ô nhiễm môi trường. Mặt 
khác, cần gắn trách nhiệm BvMt 
vào các tổ chức và cá nhân có khả 
năng gây ô nhiễm, bảo đảm nguyên 
tắc phòng ngừa và răn đe của luật 
pháp. vì vậy, cần thể hiện lại yếu tố 
hồi tố trong luật BvMt (sửa đổi) 
như điều 53, Chương vII của luật 

BvMt năm 1993.
việc quy định và phân cấp 

thẩm định báo cáo đánh giá tác 
động môi trường (đtM) như 
luật BvMt năm 2005 đã gây ra 
những khó khăn trong thực hiện 
và đưa đến những kết quả không 
mong muốn. Chính vì vậy, nhiều 
hội viên hội Bvtn&Mt việt 
nam kiến nghị xem xét lại vấn 
đề này đối với từng loại dự án 
phải lập báo cáo đtM. trong khi 
không thực hiện được việc thẩm 
định báo cáo đtM như luật 
BvMt năm 1993 đã quy định, 
Chính phủ cần thu hẹp danh mục 
các dự án cho Bộ, ngành tự thẩm 
định, xem xét yêu cầu lập báo cáo 
đtM sơ bộ đối với một số dự án 
trước khi cấp phép đầu tư. những 
vấn đề này thực sự không đơn 
giản, nhưng bằng thực tế vừa qua, 
Quốc hội có thể đưa ra phương án 
tối ưu cho vấn đề được nêu trên.

hội Bvtn&Mt việt nam 
kiên trì với quan điểm của mình 
về việc không cho phép nhập chất 
thải dưới bất kỳ hình thức nào. 
tuy nhiên, luật BvMt năm 2005 
cho phép nhập “phế liệu” với một 
số điều kiện. Theo định nghĩa của 
luật BvMt (sửa đổi) “phế liệu” 
thực chất là chất thải, chỉ khác 
là “chất thải được sử dụng làm 
nguyên liệu cho sản xuất”. nếu vậy, 
việc cho phép nhập “phế liệu” theo 
định nghĩa này tức là cho phép 
nhập chất thải, vì suy cho cùng, 
không có chất thải nào phải bỏ đi 
cả. trong quá trình sửa đổi, bổ sung 
luật BvMt năm 2005, có ý kiến 
cho rằng, còn có sự không rõ ràng 
trong những quy định về việc nhập 

khẩu “phế liệu”: Chương “Quản lý 
chất thải” hơn 20 điều không nhắc 
gì đến “phế liệu”, những quy định 
ở điều nhập khẩu “phế liệu” chưa 
phản ánh hết được các bài học kinh 
nghiệm thực tế liên quan. không 
nên quên rằng, theo nhiều nguồn 
tin, hàng nghìn contener “phế liệu” 
không có ai nhận đang nằm ở các 
bến cảng. Cần có những nỗ lực lớn 
trong việc soạn thảo các điều quy 
định về vấn đề “phế liệu”, nếu vẫn 
tiếp tục chủ trương cho phép nhập 
khẩu phế liệu thì việt nam sẽ trở 
thành bãi rác thải của thế giới như 
nhiều cảnh báo đã đưa ra.

Cuối cùng, vấn đề cần đề cập 
tới là các quy định về việc xử lý 
tranh chấp môi trường. tại một 
cuộc hội thảo gần đây, có ý kiến 
đánh giá là các vụ việc tranh chấp 
môi trường rất nhiều, chỉ đứng 
sau tranh chấp đất đai. nhưng 
cần bổ sung là tranh chấp đất đai 
có thể giảm, còn tranh chấp môi 
trường sẽ tiếp tục tăng. tranh 
chấp môi trường là vấn đề phức 
tạp, rất đặc thù. nhiều nước trên 
thế giới có luật riêng về tranh 
chấp môi trường ví dụ như nhật 
Bản, trung Quốc, các nước Eu, 
ôxtrâylia... trong khi đó, cũng 
giống như luật BvMt năm 2005, 
dự thảo luật chỉ có 1 điều quy 
định về vấn đề này (điều 152). 
Quy định như vậy quá đơn giản, 
không thể góp phần giải quyết 
được bức xúc của xã hội. 

Cần bổ sung các nội dung 
sao cho có thể tổ chức được việc 
giải quyết tranh chấp trên thực 
tế. Chẳng hạn, theo ý kiến nhiều 
chuyên gia, cần luật hóa việc cho 
phép thành lập tổ chức tư vấn, 
dạng như trọng tài, làm trung 
gian hòa giải các bất đồng, mâu 
thuẫn và tranh chấp về môi trường 
(ngoài tòa án). Theo kinh nghiệm 
nhiều nước, việc nghiên cứu thành 
lập tòa án môi trường cũng không 
phải là vấn đề quá sớmn

Theo kinh nghiệm nhiều 
nước, việc nghiên cứu 
thành lập tòa án  

môi trường cũng không phải  
là vấn đề quá sớm.
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BvMt là trách nhiệm, là nghĩa 
vụ và cũng là quyền lợi của 54 
cộng đồng sống trên lãnh thổ 

việt nam. Cộng đồng người việt từ 
miền đồng bằng đến miền núi, vùng 
biển đảo xa xôi ngay từ thuở sơ khai 
đã đề ra các luật tục, quy ước, hương 
ước, cam kết về bảo vệ cuộc sống của 
con người, bảo vệ các nguồn vốn tự 
nhiên (đất, nước, rừng, thực vật, 
động vật...). Có rất nhiều bài học về 
tính tự nguyện, tự giác bảo vệ các 
khu rừng thiêng, các nguồn nước 
suối trong lành, các cây cổ thụ như 
cây đa, giếng nước, sân đình. nhờ đó, 
thiên nhiên là chỗ dựa, che chở cho 
cuộc sống tồn tại và phát triển của 
nhiều cộng đồng mà sinh kế của họ 
còn phụ thuộc vào nguồn tài nguyên 
thiên nhiên. tuy nhiên, sự phụ thuộc 
vào các nguồn vốn tự nhiên của con 
người đã đến lúc cần nhìn nhận và 
thay đổi khi mà các nguồn tài nguyên 
thiên nhiên là có hạn. Cùng với đó là 
tình trạng ô nhiễm môi trường, ảnh 
hưởng đến cuộc sống của con người.

để cứu vãn tình trạng trên chỉ có 
con đường duy nhất là phải có luật 
pháp. Bất kỳ quốc gia nào trên thế 
giới đều có luật pháp để đảm bảo sự 
phát triển hài hòa giữa con người và 
thiên nhiên. việt nam được ghi nhận 
là một trong những nước có nguồn 
tài nguyên thiên nhiên phong phú, 
trong đó đa dạng sinh học (đdsh) 
với khoảng 49.200 loài sinh vật đã 
được xác định, bao gồm: 7.500 chủng 
vi sinh vật, 20.000 loài thực vật trên 
cạn và dưới nước, 10.500 loài động 
vật trên cạn, 11.000 loài sinh vật 
biển và khoảng 2.000 loài động vật 
không xương sống ở vùng nước ngọt, 
vùng biển... là nguồn vốn tự nhiên 
vô cùng quan trọng trong chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội (kt-xh) 
ở việt nam. tuy nhiên, việt nam 
đã trải qua giai đoạn lịch sử phức 
tạp, hậu quả của chiến tranh cùng 
với sự khai thác sử dụng tài nguyên 
thiên nhiên không bền vững đã dẫn 
tới tình trạng ô nhiễm môi trường 
ở thành thị và nông thôn ngày càng 
trầm trọng, đáng báo động. Chính vì 
vậy, nghị quyết số 41 của Bộ Chính 
trị về BvMt trong thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất 
nước ra đời, thể hiện sự quan tâm 
của đảng và nhà nước trong công 
tác BvMt. từ đó, hệ thống pháp luật 
về BvMt từng bước được hoàn thiện 
theo hướng tiếp cận Chương trình 
nghị sự 21 với mục tiêu phát triển 
bền vững. trong hệ thống pháp luật 
của việt nam, luật BvMt đầu tiên 
năm 1993 và được sửa đổi bổ sung 
năm 2005 là bộ luật quan trọng trong 
thời kỳ cả nước phấn đấu xây dựng, 
phát triển kt-xh theo hướng công 
nghiệp hiện đại.

trải qua giai đoạn 8 năm, luật 
BvMt năm 2005 đã phát huy tác 

dụng nhất định trong quá trình phát 
triển kt-xh và BvMt, bảo vệ rừng, 
bảo vệ các hệ sinh thái và đdsh. 
tuy nhiên cũng bộc lộ một số tồn 
tại, thách thức cần phải chỉnh sửa 
bổ sung. Mặt khác, trong thực tế mỗi 
bộ luật đều có phạm vi và thời gian 
ảnh hưởng trong từng giai đoạn phát 
triển. do vậy, chủ trương của đảng 
- nhà nước - Quốc hội là phải sớm 
hoàn thiện bộ luật BvMt cho phù 
hợp với tình hình phát triển kt-xh 
hiện nay và trong thời gian tới, đồng 
thời phù hợp với xu thế hội nhập 
quốc tế.

Thực hiện chủ trương của nhà 
nước, Bộ tn&Mt được Chính phủ 
giao nhiệm vụ chủ trì nghiên cứu, 
soạn thảo luật BvMt (sửa đổi). với 
tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, 
Bộ tn&Mt đã hoàn thành bản dự 
thảo luật BvMt (sửa đổi) gồm 160 
điều thuộc 19 chương. đây là một văn 
bản pháp luật của nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa việt nam nhằm hoàn 
thiện các điều luật phục vụ cho sự 
nghiệp BvMt của đất nước. là nhà 
nước pháp quyền do dân, của dân 
và vì dân, nên tất cả các điều khoản 
trong bộ luật BvMt đã thể hiện tính 
khoa học, thực tế, thời sự, phù hợp 
với quá trình phát triển kt-xh của 
đất nước, đồng thời thể hiện phù hợp 
với trào lưu hợp tác, quan hệ quốc tế. 
điều quan trọng là đã thể hiện được 
tính đồng thuận cao của cộng đồng 
quản lý, cộng đồng dân sự. 

nhận thức được tầm quan trọng 
của luật BvMt (sửa đổi) đối với 
chiến lược phát triển bền vững của 
đất nước, với tinh thần trách nhiệm 
cao, Bộ tn&Mt đã tổ chức lấy ý 
kiến đóng góp của các Bộ, ngành, 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương và thể hiện tính cầu thị, nghiêm 

Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi):

Cần đảm bảo sự phát triển hài hòa 
giữa con người và thiên nhiên

gS.tSKh. đặng huy huỳnh
Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
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túc tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện 
bản dự thảo luật BvMt (sửa đổi). 
Các điều, khoản trong dự thảo luật 
BvMt (sửa đổi) đã thể hiện nội hàm 
khoa học, luật hóa các chủ trương, 
chính sách của đảng và nhà nước 
về BvMt và phát triển bền vững. 
Cụ thể, quy định bắt buộc đối với 
các dự án, các quy hoạch, kế hoạch 
phát triển kt-xh cấp quốc gia, cấp 
ngành, các lĩnh vực... phải có đánh 
giá tác động môi trường (đtM) 
và đánh giá môi trường chiến lược 
(đMC) và quy định rõ ràng, chi tiết 
việc phân công, phân nhiệm và phân 
cấp quản lý nhà nước về BvMt theo 
hướng tăng cường trách nhiệm cho 
các Bộ, ngành, các cấp chính quyền 
địa phương.

Bên cạnh đó, các điều, khoản 
trong dự thảo luật BvMt (sửa đổi) 
cũng đã thể hiện tính pháp lý, tính 
thời sự phù hợp với tình hình thực 
tiễn của việt nam, là sợi chỉ đỏ xuyên 
suốt giúp các ngành, địa phương làm 
căn cứ, áp dụng trong quản lý BvMt. 
tuy nhiên, dự thảo luật BvMt (sửa 
đổi) cũng cần làm rõ một số điều còn 
chồng chéo với một số điều trong các 
bộ luật có liên quan như luật Bảo 
vệ và phát triển rừng (2004), luật 
đdsh (2008), cụ thể:

- giữa luật đdsh và dự thảo 
luật BvMt (sửa đổi): khoản 7, điều 
9 của luật đdsh đề ra quy hoạch 
tổng thể bảo tồn đdsh của cả nước 
là phải đMC. vấn đề cần làm rõ là 
quy hoạch tổng thể bảo tồn đdsh 
của cả nước là dạng quy hoạch nào 
trong số các quy hoạch quy định tại 
điều 14, Mục 2 (đtM) của dự thảo 
luật BvMt (sửa đổi). là chủ dự án 
có trách nhiệm thực hiện đtM hoặc 
thuê tổ chức thực hiện đánh giá.

- về quy hoạch bảo vệ và phát 
triển rừng trên phạm vi liên tỉnh, 
liên vùng tại điều 14 của luật BvMt 
năm 2005, vậy có quy hoạch bảo tồn 
đdsh trên phạm vi liên tỉnh, liên 
vùng không? vì tính chất đdsh 
mang tính liên tỉnh, liên vùng rất cao.

- luật BvMt năm 2005 quy định 

cần quy hoạch bảo tồn thiên nhiên, 
như vậy có sự khác biệt nào giữa quy 
hoạch bảo tồn thiên nhiên với quy 
hoạch bảo tồn đdsh không? (luật 
đdsh).

- để giải quyết sự chồng chéo 
trong các quy hoạch, dự thảo luật 
BvMt (sửa đổi) đề xuất quy về một 
mối là nhất thể hóa các loại quy 
hoạch có cùng một mục đích bảo tồn 
các nguồn tài nguyên thiên nhiên và 
đdsh. dự thảo luật BvMt (sửa 
đổi) bổ sung đề xuất 1 loại là xây 
dựng chiến lược, quy hoạch khai thác 
sử dụng tài nguyên thiên nhiên quy 
mô từ 2 tỉnh trở lên. Còn nếu như 
trường hợp vẫn phải thực hiện các 
quy hoạch mà luật Bảo vệ và phát 
triển rừng, luật đdsh, luật Thủy 
sản thì luật BvMt cần thiết quy 
định rõ mối quan hệ giữa các luật 
theo hướng quy hoạch nào được lập 
trước, quy hoạch nào là căn cứ cho 
việc xây dựng các quy hoạch còn lại. 

Mặt khác, dự thảo luật BvMt (sửa 
đổi) cũng phải làm rõ mối quan hệ 
giữa các bộ luật đã ban hành.

- điều 15, Mục 2 trong dự thảo 
luật BvMt (sửa đổi) về đtM quy 
định tham vấn cần phải bổ sung 
thêm tham vấn Mặt trận tổ quốc 
việt nam cấp xã. đối với việc bảo vệ 
các thành phần môi trường ghi trong 
Chương v cần bổ sung thành phần 
môi trường và đdsh.

là bộ luật tương đối hoàn chỉnh, 
dự thảo luật thể hiện nội hàm 
khoa học cao, đáp ứng được yêu cầu 
thực tiễn, đã luật hóa được các chủ 
trương, chính sách của đảng và nhà 
nước về BvMt và phát triển bền 
vững. kỳ vọng với sự khẩn trương, 
nghiêm túc, cầu thị của cơ quan 
soạn thảo Bộ tn&Mt, bản dự thảo 
luật BvMt (sửa đổi) sẽ trình Quốc 
hội khóa xIII xem xét và hy vọng 
được thông qua để luật BvMt sớm 
đi vào cuộc sốngn

 V Vân Long - Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước lớn nhất vùng đồng 
bằng châu thổ Bắc bộ
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Những vấn đề đặt ra về thích ứng  
và giảm nhẹ biến đổi khí hậu  
đối với Việt Nam

1. táC động CủA biến đổi 
Khí hậu (bđKh) đối Với 
Việt nAM

Bđkh tác động nghiêm trọng 
đến sản xuất, đời sống và môi 
trường trên phạm vi toàn thế giới, 
làm thay đổi sâu sắc quá trình phát 
triển và an ninh toàn cầu như lương 
thực, nước, năng lượng; các vấn đề 
về an toàn xã hội, văn hóa, ngoại 
giao và thương mại. 

việt nam được đánh giá là một 
trong những quốc gia bị tác động 
mạnh mẽ nhất bởi Bđkh, đặc biệt, 
đồng bằng sông Cửu long là một 
trong ba đồng bằng trên thế giới dễ 
bị tổn thương bởi nước biển dâng. 

trong những năm qua, do ảnh 
hưởng của Bđkh, tần suất và cường 
độ thiên tai ngày càng gia tăng, gây 
ra nhiều tổn thất to lớn về người, 

tài sản, các cơ sở hạ tầng và tác 
động xấu đến môi trường. tác động 
của Bđkh đối với việt nam là rất 
nghiêm trọng, là nguy cơ hiện hữu 
cho mục tiêu xóa đói giảm nghèo, 
mục tiêu thiên niên kỷ và sự phát 
triển bền vững của đất nước.

Bđkh có tác động tiêu cực, 
tuy nhiên cũng mang lại một số 
cơ hội cho phát triển bền vững ở 
việt nam. hiện nay, tại các nước 
đang phát triển, mô hình phát triển 
thông thường là dựa trên khai thác 
tài nguyên thiên nhiên gây ô nhiễm 
môi trường, tận dụng lao động giá 
rẻ, dẫn đến phát triển thiếu bền 
vững. Bđkh tạo cơ hội để việt nam 
thay đổi tư duy phát triển, tìm ra mô 
hình và phương thức phát triển theo 
hướng phát thải các bon thấp, bền 
vững.

việt nam là một quốc gia có 
mức thu nhập trung bình, các 
nguồn tài trợ quốc tế cho phát triển 
nói chung đều hạn chế dần và thay 
đổi tính chất hợp tác sang phương 
thức hai bên cùng có lợi. Bđkh 
mở ra các cơ hội thúc đẩy hợp tác 
toàn cầu, đa phương, song phương, 
thông qua đó các nước đang phát 
triển như việt nam có thể tiếp 
nhận hỗ trợ tài chính và chuyển 
giao công nghệ từ các nước phát 
triển.

việc tăng cường hoạt động hợp 
tác, hội nhập với các quốc gia, tổ chức 
quốc tế trong quá trình thực hiện 
Công ước khung của liên hợp quốc 
về Bđkh và các điều ước quốc tế có 
liên quan sẽ nâng cao vai trò và vị thế 
của việt nam trong khu vực cũng 
như trên thế giới.

2. Việt nAM ứng phó Với 
bđKh

nhận thức rõ những tác động 
nghiêm trọng của Bđkh đến sự phát 
triển bền vững của đất nước, Chính 
phủ việt nam đã sớm tham gia và 
phê chuẩn Công ước khung của liên 
hợp quốc về Bđkh và nghị định thư 
kyoto, đồng thời hoàn thiện các văn 
bản pháp luật, tạo hành lang pháp lý 
cho công tác phòng chống và giảm 
nhẹ thiên tai, ứng phó với Bđkh. 
Chương trình mục tiêu quốc gia ứng 
phó với Bđkh, Chiến lược quốc gia 
về Bđkh và kế hoạch hành động 
quốc gia về Bđkh đã được phê duyệt. 
ngày 3/6/2013, hội nghị trung ương 
7 khóa xI đã ban hành nghị quyết số 
24-nQ/tW về Chủ động ứng phó 
với Bđkh, tăng cường quản lý tài 
nguyên và BvMt. đây là những nỗ 
lực quan trọng của việt nam trong 
ứng phó với Bđkh. với sự quan tâm 
của đảng và Chính phủ, ứng phó với 
Bđkh ở việt nam đã đạt được một 
số thành công quan trọng.

Thực hiện Chương trình mục 
tiêu quốc gia ứng phó với Bđkh, 
Bộ tn&Mt cùng với các Bộ, ngành 
liên quan đã triển khai các nhiệm vụ 
như: xây dựng thể chế, chính sách về 
Bđkh; xây dựng các kịch bản Bđkh 
và nước biển dâng; đánh giá tác động 
của Bđkh đối với các lĩnh vực, khu 
vực và xây dựng các kế hoạch hành 
động ứng phó với Bđkh; triển khai 
chương trình khoa học và công nghệ 
quốc gia về Bđkh. 

Công tác đàm phán, kêu gọi các 
nhà tài trợ quốc tế hỗ trợ việt nam 
ứng phó với Bđkh đã được đẩy 
mạnh và thu được kết quả khả quan. 

gS.tS. trần thụC 
Viện trưởng Viện Khoa học  
Khí tượng Thủy văn và Môi trường



35

xây dựng 
luật bảo vệ môi trường

(sửA đổI)

Chuyên đề I-2013

đã triển khai các chương trình hỗ trợ 
của chính phủ các nước đan Mạch, 
nhật Bản, pháp, na uy, hà lan, 
Canađa và các tổ chức quốc tế như 
undp, ngân hàng Thế giới, ngân 
hàng phát triển Châu á. Một số 
chương trình, dự án khác đang trong 
thời gian vận động, đàm phán.

3. đề xuất CáC nội Dung 
ứng phó Với bđKh Ở Việt 
nAM trong Dự thảo 
Luật bVMt (SửA đổi) 

hiện nay, chủ trương, nhiệm vụ 
chủ yếu và giải pháp ứng phó với 
Bđkh, bảo vệ tn&Mt đã được 
hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành 
trung ương đảng khóa xI thông qua 
nghị quyết, cho thấy sự quan tâm của 
đảng và nhà nước đối với các vấn đề 
môi trường trong bối cảnh Bđkh. 
dự thảo luật BvMt (sửa đổi) với 
nội dung BvMt trong khai thác, sử 
dụng tài nguyên thiên nhiên và thích 
ứng với Bđkh, đã quy định rõ việc 
lồng ghép thích ứng với Bđkh phải 
được thể hiện trong các chiến lược, 
quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội trên nguyên tắc phát triển 
bền vững, hệ thống, toàn diện, có 
tính liên ngành, liên vùng… trên cơ 

sở này, tác giả có một số đề xuất, góp 
ý trong ứng phó với Bđkh đối với 
dự thảo luật BvMt (sửa đổi): 

Phát triển năng lượng sạch, năng 
lượng tái tạo thân thiện với môi trường

với định hướng cơ bản trở thành 
nước công nghiệp theo hướng hiện 
đại vào năm 2020, các hoạt động sản 
xuất và tiêu thụ năng lượng sẽ gia 
tăng mạnh mẽ, đặc biệt là trong công 
nghiệp, giao thông vận tải, phát triển 
đô thị, làm tăng lượng phát thải khí 
nhà kính của việt nam. điều này đi 
ngược xu thế chung của quốc tế đòi 
hỏi mỗi quốc gia, không phụ thuộc là 
nước phát triển hay đang phát triển, 
đều phải giảm nhẹ khí nhà kính 
nhằm góp phần bảo vệ hệ thống khí 
hậu trái đất. trong khi năng lượng 
tái tạo, năng lượng mới có mức phát 
thải khí nhà kính thấp nhưng đòi hỏi 
đầu tư lớn với giá thành cao.

luật BvMt năm 2005 khuyến 
khích phát triển năng lượng sạch, 
năng lượng tái tạo và sản phẩm thân 
thiện với môi trường bằng các chính 
sách ưu đãi về thuế, hỗ trợ vốn, đất đai 
để xây dựng cơ sở sản xuất. luật cũng 
quy định Chính phủ xây dựng chiến 
lược phát triển năng lượng sạch, năng 
lượng tái tạo, thực hiện mục tiêu đảm 

bảo an ninh năng lượng, tiết kiệm tài 
nguyên thiên nhiên, giảm thiểu phát 
thải khí gây hiệu ứng nhà kính. Thực 
hiện các quy định của luật, trong 
thời gian qua, nhiều dự án tiết kiệm 
năng lượng và các hoạt động giảm 
nhẹ Bđkh đã được thực hiện có 
hiệu quả trên phạm vi cả nước.

tuy nhiên, nhận thức về Bđkh 
của cộng đồng còn hạn chế, mới 
chỉ quan tâm đến các tác động tiêu 
cực do Bđkh gây ra mà chưa quan 
tâm đúng mức tới việc chuyển đổi 
lối sống, mẫu hình sản xuất và tiêu 
thụ theo hướng các bon thấp, tăng 
trưởng xanh. những thách thức đó 
đòi hỏi việt nam phải nỗ lực hơn 
nữa trong các chính sách, biện pháp 
tăng cường nhận thức và năng lực 
ứng phó với Bđkh, song song với 
phát triển kinh tế.

Thích ứng với BĐKH
vấn đề quan trọng hàng đầu trong 

ứng phó với Bđkh là phải thích ứng 
với Bđkh, nói cách khác, thích ứng 
cần phải được đặt là trọng tâm. Thích 
ứng với Bđkh cần được lồng ghép 
trong quy hoạch kinh tế - xã hội ở tất 
cả các quy mô. Thích ứng sẽ là một 
quá trình liên tục trong nhiều thập kỷ 
với những nhu cầu riêng biệt, nhưng 
liên quan với nhau ở các giai đoạn 
ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Các 
biện pháp thích ứng được coi là cấp 
thiết ở cấp địa phương.

đầu tư cho các biện pháp thích 
ứng với Bđkh và cụ thể là cho 
những cơ sở hạ tầng (ven biển, giao 
thông, năng lượng, nông nghiệp) có 
khả năng chống chịu với cực đoan 
khí hậu sẽ giảm được những chi phí 
rất lớn trong tương lai. việc này rất 
quan trọng để đánh giá các kế hoạch 
mở rộng các thành phố, các khu 
công nghiệp mới, các dịch vụ môi 
trường (đặc biệt là xử lý chất thải và 
nước thải), lựa chọn địa điểm xây 
dựng các cơ sở hạ tầng như cảng, 
đường bộ, đường sắt, hệ thống cấp 
thoát nước, và cơ sở hạ tầng khác 
trong tương lai. 

 V Đầu tư cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu BĐKH sẽ giảm được 
những chi phí rất lớn trong tương lai
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Giảm nhẹ khí nhà kính
giảm phát thải các bon trên một 

đơn vị gdp nên là hướng tiếp cận 
của việt nam. trên thế giới đã có 
những nước đặt ra mục tiêu này như 
trung Quốc đặt mục tiêu giảm phát 
thải 40 - 45% cho mỗi đơn vị gdp 
trong kế hoạch 5 năm lần thứ 12; ấn 
độ đặt mục tiêu giảm cường độ phát 
thải gdp 20 - 25% vào năm 2020 (so 
với mốc 2005)…

việt nam cần đặt mục tiêu giảm 
nhẹ khí nhà kính để đảm bảo an ninh 
năng lượng và đáp ứng đủ nhu cầu 
năng lượng. Chiến lược phát triển các 
bon thấp cần được xây dựng, đưa ra 
những ưu tiên rõ ràng và có một hệ 
thống giám sát, báo cáo tiến độ thực 
hiện. 

Theo số liệu năm 2000, ngành 
năng lượng đóng góp hơn 1/3 tổng 
lượng phát thải, đặc biệt là ngành 
điện sẽ tăng nhanh lượng phát thải. 
việt nam nên xem xét chính sách 
năng lượng bởi hiện đang coi than 
là nguồn năng lượng chính và nguồn 
năng lượng này sẽ phải nhập khẩu 
trong tương lai.

Các hành động giảm nhẹ phù 
hợp với điều kiện quốc gia sẽ đóng 
vai trò quan trọng để nhận sự hỗ trợ 
tài chính và công nghệ quốc tế, như 
năng lượng hiệu quả, năng lượng tái 
tạo, và quản lý chất thải.

Tài chính cho BĐKH
việt nam cần có chiến lược đầu 

tư cho thích ứng và giảm nhẹ Bđkh, 
khuyến khích cơ chế cải cách tài 
chính để cạnh tranh và bảo đảm đầu 
tư quy mô lớn. 

Thích ứng chủ yếu do đầu tư 

công. Quyết định đầu tư công cần 
phải được sắp xếp ưu tiên theo thời 
gian, địa lý và từng ngành, đồng thời 
cải tiến việc lập kế hoạch và hỗ trợ 
quốc tế.

giảm nhẹ khí nhà kính chủ yếu 
do đầu tư từ các doanh nghiệp. Cần 
điều chỉnh các chính sách tài chính 
(đặc biệt là trợ cấp năng lượng và các 
loại thuế) và có các quy định sáng 
suốt để vừa ứng phó với Bđkh vừa 
tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm.

Phát triển các ngành kinh doanh 
ứng phó với BĐKH

Thế giới đang trong giai đoạn 
khủng hoảng kinh tế toàn cầu, tuy 
nhiên trong những năm gần đây đầu 
tư vào năng lượng tái tạo tăng đáng 
kể, tạo cơ hội cho các ngành kinh 
doanh ít các bon. đặc biệt ở việt 
nam, một trong những nhà máy sản 
xuất pin năng lượng mặt trời lớn nhất 
sẽ được xây dựng, tạo giá trị gia tăng 
và tăng cơ hội, năng lực cạnh tranh 
cho các ngành kinh doanh của việt 
nam cũng như sự ổn định kinh tế vĩ 
mô lâu dài.

Cơ hội giảm nhẹ khí nhà kính 
cho các doanh nghiệp có thể đạt 
được thông qua nghiên cứu và triển 
khai (với sự hỗ trợ công và tư); tài 
chính ưu đãi; Thỏa thuận tự nguyện; 
Công cụ thông tin; Các mục tiêu và 
chính sách thuế khuyến khích năng 
lượng tái tạo; tăng tiêu chuẩn hiệu 
suất năng lượng cho các thiết bị, mở 
rộng đào tạo các kỹ sư và kỹ thuật 
viên (giáo dục đại học và dạy nghề) 
và Quy hoạch đô thị tốt hơn để tăng 
khả năng chống chịu và phát thải ít 
các bon.

Một ngành công nghiệp ít các 
bon đòi hỏi phải đo được sự phát 
thải, sử dụng năng lượng ở cấp cơ sở; 
Thực hiện các mục tiêu giảm năng 
lượng và kiểm toán năng lượng cho 
các cơ sở chính; xây dựng được các 
thủ tục báo cáo sử dụng năng lượng 
và khí thải ở cấp cơ sở.

Ứng phó với Bđkh tại việt 
nam đòi hỏi có sự thay đổi trong 
tư tưởng, chiến lược và quan điểm 
về Bđkh nhằm xây dựng một nền 
tảng phù hợp với sự thay đổi trong 
hệ thống kinh tế - xã hội, môi 
trường, khí hậu và tài nguyên thiên 
nhiên. do đó, công tác nghiên cứu, 
dự báo trong giai đoạn tới là hết sức 
quan trọng, không chỉ để cung cấp 
thông tin và giải pháp cho công tác 
phòng tránh thiên tai được kịp thời, 
hiệu quả mà còn bảo đảm các căn cứ 
khoa học cho việc hoạch định chính 
sách lâu dài trong nước cũng như 
quan hệ quốc tế để thích ứng hiệu 
quả với các tác động tiêu cực của 
Bđkh, đồng thời giảm nhẹ khí nhà 
kính, chung tay, góp sức cùng cộng 
đồng quốc tế bảo vệ hệ thống khí 
hậu trái đất.

4. Kết Luận
với những tác động nghiêm 

trọng của sự nóng lên toàn cầu và 
mực nước biển dâng, vấn đề quan 
trọng hàng đầu trong ứng phó với 
Bđkh của việt nam là phải thích 
ứng, nói cách khác, thích ứng với 
Bđkh cần phải được đặt là trọng 
tâm. giảm nhẹ khí nhà kính nên 
được coi là cơ hội kinh tế, xã hội và 
môi trườngn

Tài liệu Tham khảo
1) Ban liên chính phủ về BĐKH (IPCC), Báo cáo đánh giá Lần thứ 5, 2013.
2) Bộ Tài nguyên và Môi trường, Kịch bản BĐKH, nước biển dâng cho Việt Nam, 2012. 
3) Chiến lược quốc gia về BĐKH, 2011.
4) Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH, 2008.
5) Hội nghị Trung ương 7 khóa XI, Nghị quyết số 24-NQ/TW về Chủ động ứng phó với BĐKH,  

tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT, 2013.
6) Kế hoạch hành động quốc gia về BĐKH giai đoạn 2012 - 2020, 2012.
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Đề xuất, bổ sung  
nội dung Phát triển  
bền vững, Tăng trưởng 
xanh trong Luật Bảo vệ  
môi trường (sửa đổi)

1. thựC hiện Luật  
bVMt năM 2005 trong 
Công táC Lập Kế hoạCh

Bộ kế hoạch và đầu tư 
(kh&đt) được Chính phủ giao 
nghiên cứu, thực hiện các quy định 
của luật BvMt năm 2005 và các 
nghị định thông tư hướng dẫn liên 
quan. Bộ đã thực hiện lồng ghép 
môi trường vào các chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch (CQk) phát triển 
kinh tế - xã hội (kt-xh), cụ thể: 
xây dựng và đưa bộ chỉ tiêu phát 
triển bền vững (ptBv) và BvMt 
vào kế hoạch phát triển kt-xh 5 
năm (giai đoạn 2006 - 2010); lồng 
ghép các hạng mục, hoạt động 
đầu tư cho môi trường trong các 
chương trình, dự án phát triển kt-
xh; trình Chính phủ ban hành 
nghị định số 140/2006/nđ-Cp 
của Chính phủ quy định về BvMt 
trong các khâu lập, thẩm định, phê 
duyệt và tổ chức thực hiện các CQk 
và dự án phát triển… (sơ đồ 1)

ngoài ra, Bộ còn xây dựng trình 
Chính phủ ban hành chiến lược 
ptBv, Chiến lược tăng trưởng xanh 
(ttx), với nội dung: phối hợp với 
các Bộ, ngành địa phương xây dựng, 
ban hành văn bản pháp quy và lồng 
ghép môi trường trong chuẩn bị, 
thẩm định phê duyệt đầu tư. 

tuy nhiên, trong quá trình triển 
khai thực hiện, đối với một số quy 
trình, thủ tục về BvMt liên quan 

công tác kế hoạch và đầu tư vẫn còn 
một số hạn chế như: 

Công tác chuẩn bị, thẩm định, 
phê duyệt Báo cáo đánh giá môi 
trường chiến lược (đMC), đánh giá 
tác động môi trường (đtM) và cam 
kết BvMt hiệu quả chưa cao; Báo cáo 
đMC thường mang tính minh họa ít 
có tác dụng giúp đưa ra và lựa chọn 
phương án ít tác động tiêu cực đối 
với tài nguyên, môi trường, xã hội, đa 
dạng sinh học…; Thiếu hướng dẫn 
chi tiết về quy trình đMC cho CQk 
phát triển kt-xh; không có tiêu 
chí thẩm định rõ ràng để xác định 
đMC nào đạt hay không đạt yêu cầu; 

những đối tượng đang sử dụng lãng 
phí tài nguyên, làm gia tăng ô nhiễm 
môi trường không được/ít được đưa 
vào trong đMC mới; sự theo dõi, 
giám sát đảm bảo các nội dung trong 
báo cáo đtM, đMC chưa thường 
xuyên, thường chỉ khi có vấn đề mới 
rà soát…

 V Sơ đồ 1: Lồng ghép môi trường vào quá trình thực hiện kế hoạch

tS. phạM hoàng MAi
Vụ trưởng Vụ Khoa học Giáo dục,  
TN&MT - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
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trong khi việt nam đặt mục tiêu 
ptBv, nhưng lại có sự tách biệt vấn 
đề xã hội trong chuẩn bị và thực hiện 
các nội dung của báo cáo với môi 
trường làm cho nhiều chương trình, 
dự án liên quan đến odA phải bổ 
sung, làm lại hoặc không triển khai 
được, nhiều nội dung cần được công 
khai và tham vấn nhưng chưa được 
làm tốt, thiếu biện pháp giảm thiểu 
ô nhiễm hiệu quả, nên dẫn đến thiệt 
hại sau này.

nhiều chủ đề quan trọng như: 
ptBv, Bđkh, ttx trong quá trình 
triển khai luật BvMt từ năm 2005 
đến nay và một số các hướng dẫn 
vẫn theo hướng tiếp cận cũ là chỉ có 
môi trường, thiếu vắng phần Bđkh, 
dù hướng dẫn gần đây đã được ban 
hành nhưng còn chưa đồng bộ nên 
khó thực thi; hoặc đMC, đtM chỉ 
quan tâm nhiều đến tác động của 
phát triển đối với môi trường, song 
chưa đề cập những tác động ngược 
lại của môi trường, Bđkh đối với 
tính hiệu quả, bền vững của dự án.

những vấn đề liên vùng, xuyên 
biên giới chưa được đề cập và triển 
khai tích cực. trong những năm 
qua, việt nam đã áp dụng quản lý 
lưu vực sông nhưng hiệu quả chưa 
cao. hiện nay, việt nam đang đối 
diện với một số quốc gia láng giềng 
có chung lưu vực sông đang phát 
triển thủy điện làm ảnh hưởng đến 
phát triển kt-xh vùng hạ du (ví dụ 
đồng bằng sông Cửu long) nhưng 
chưa có cơ chế để đàm phán, thảo 
luận, tham vấn…

Bên cạnh đó, nguồn lực huy động 
cho BvMt hạn hẹp, khó có thể thu 
hút đầu tư vì thiếu cơ chế rõ ràng, 
thêm nữa việc chỉ sử dụng vốn từ 
nguồn sự nghiệp môi trường đã hạn 
chế việc đầu tư cho môi trường.

Mặt khác, chưa khuyến khích 
được đầu tư tư nhân vào BvMt, xử 
lý ô nhiễm. hiện có nhiều công ty 
tư nhân đã nghiên cứu, thử nghiệm 
thành công việc xử lý ô nhiễm, 
nhưng các cơ chế chính sách liên 
quan đến khuyến khích, ưu đãi, bảo 

vệ tác quyền, chưa thu hút được 
nhiều thành phần và doanh nghiệp 
đầu tư vào lĩnh vực mới mẻ này. 

2. Một Số đề xuất,  
bổ Sung, Lồng ghép 
những nội Dung ptbV, 
ttx trong Luật bVMt 
(SửA đổi) 

 Chương III, dự thảo luật 
BvMt (sửa đổi), mới đề cập đến 
nội dung ứng phó hiệu quả với 
Bđkh, theo định hướng ptBv, cần 
lồng ghép thêm vấn đề ptBv, ttx 
để hoàn thiện dự thảo luật: 

Cần đề cập rõ hơn về nguyên 
tắc những yêu cầu cơ bản, trong 
BvMt: ptBv, ứng phó Bđkh, 
ttx; tạo môi trường pháp lý để 
thúc đẩy việc sử dụng tài nguyên 
có hiệu quả, thay đổi mô hình tăng 
trưởng, nâng cao sức cạnh tranh 
của nền kinh tế; đối tượng, phạm 
vi điều chỉnh của luật cần được mở 
rộng để có thể gắn kết được BvMt, 
ptBv, ứng phó Bđkh, ttx, phục 
vụ các ưu tiên ngắn hạn cũng như 
tầm nhìn phát triển lâu dài của đất 
nước.

Quy trình, thủ tục thẩm định, 
phê duyệt báo cáo đMC, đtM phải 
nâng cấp gần với yêu cầu quốc tế 
để thu hút đầu tư nước ngoài tốt 
hơn; hoàn chỉnh các công cụ báo 
cáo, theo dõi, giám sát đMC, đtM, 
công khai, công bố thông tin; kết 
hợp với các Bộ, ngành ban hành kịp 
thời các hướng dẫn đMC, đtM 
chuyên ngành (thông tư liên tịch). 
đồng thời, cần mở rộng phạm vi 
của đMC để là công cụ tốt lồng 
ghép mục tiêu ptBv, Bđkh, ttx 
vào quá trình ra quyết định đối với 
các vấn đề chính sách ở tầm vĩ mô 
hoặc mang tính chiến lược; Cần 
thực hiện đMC nâng cao (đMC+) 
hoặc đánh giá tính bền vững. đMC 
sẽ không phải là hoạt động độc lập 
do một nhóm chuyên gia tiến hành 
song song hoặc sau khi xây dựng 

 V Việt Nam cần đưa yếu tố xanh vào quy trình thẩm định các dự án đầu tư công
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CQk, mà là một phần nhiệm vụ 
của chính những người xây dựng 
CQk, trong đó gồm cả các chuyên 
gia môi trường; Các mục tiêu về 
BvMt, ptBv, ttx sẽ được kết hợp 
ngay từ đầu với các mục tiêu kt-
xh thông qua việc xác định các tiêu 
chuẩn từng lĩnh vực và tiêu chuẩn 
về tính bền vững chung.

ngoài ra, vấn đề theo dõi và 
giám sát thực thi báo cáo đMC, 
đtM, cam kết BvMt cần có phân 
cấp, phân quyền cụ thể, quy định rõ 
trách nhiệm của địa phương, các tổ 
chức xã hội và sự tham gia của các 
bên liên quan.

Cần khuyến khích phát triển 
các chương trình, dự án đầu tư vào 
vốn tự nhiên; Thu hút các nguồn 
vốn đầu tư tư nhân vào BvMt, 
xử lý ô nhiễm; khuyến khích việc 
chuyển giao và sử dụng công nghệ 
hiện đại, thân thiện với môi trường; 
tăng cường các nguồn lực huy 
động cho BvMt. 

trong sơ đồ 2, để tăng cường 
lồng ghép ptBv và ttx, thì ở bước 
1 và bước 2, cần thực hiện: đánh 

giá, mô tả diễn biến trong quá khứ 
và dự báo xu hướng của các vấn 
đề môi trường chính, với tác động 
của các ngành kt-xh chủ yếu, của 
vùng lãnh thổ được xây dựng chiến 
lược, quy hoạch trong trường hợp 
không thực hiện chiến lược, quy 
hoạch, từ đó mới có thể thấy được 
tính bền vững của chương trình, dự 
án hiện tại, những yếu tố gây ra sự 
biến đổi, đi xuống của các thành 
phần môi trường, đặc biệt xem xét 
hậu quả khi có thêm tác động của 
Bđkh và những điểm cần khắc 
phục nếu làm CQk mới.

với bước 3, đề xuất các mục 
tiêu, các ưu tiên và hoạt động phát 
triển: khi sử dụng đMC+, một số 
kịch bản, phương án với sự kết hợp 
khác nhau của các biến số kt-xh-
Mt có lời giải là nên chọn phương 
án nào và không cần phải làm đMC 
hình thức như hiện nay. khi đánh 
giá các phương án, ngoài những chỉ 
tiêu hiện có, có thể sử dụng bộ tiêu 
chí kt-xh-Mt, kt-xh, kt-Mt 
để xem xét quyết định. 

ví dụ, với tiêu chí kt-xh-Mt: 

gdp xanh (gdp trừ đi thiệt hại do 
mất mát tài nguyên và ô nhiễm môi 
trường); tổng giá trị thiệt hại của 
xã hội do thiên tai, Bđkh (giá trị 
thiệt hại trực tiếp và giá trị của cải 
và công sức bỏ ra để phòng chống 
thiên tai); đóng góp vào tái cơ cấu 
kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh.

với kt-xh: năng suất lao 
động xã hội (triệu đồng gdp/mỗi 
lao động); Thu nhập của người lao 
động trong tăng trưởng kinh tế 
(triệu đồng thu nhập (tiền lương, 
tiền công và các thu nhập có tính 
chất lương)/mỗi lao động/năm); 
Chênh lệch trong mức sống dân 
cư (hệ số gInI hoặc thu nhập của 
nhóm 10% thu nhập cao nhất so với 
thu nhập của nhóm 10% thu nhập 
thấp nhất).

với kt-Mt: hao phí năng 
lượng để sản xuất ra mỗi đơn vị 
gdp (kwh hoặc tEu/ tỷ đồng 
gdp); hao phí nước để sản xuất 
ra mỗi đơn vị gdp (m3 hoặc tấn 
nước/tỷ đồng gdp); hao phí đất 
nông nghiệp để tăng trưởng (số 
ha đất nông nghiệp bị giảm đi tính 
trên mỗi tỷ đồng gdp tăng thêm); 
hao phí rừng để tăng trưởng (số 
ha đất có rừng tăng lên hoặc giảm 
đi tính trên mỗi tỷ đồng gdp tăng 
thêm); lượng chất thải rắn tính 
trên mỗi đơn vị gdp (tấn/tỷ đồng 
gdp); tỷ trọng của các ngành 
công nghiệp chế tạo (hoặc công 
nghệ cao), tỷ trọng của sản phẩm 
sản xuất sạch hơn trong gdp và 
trong xuất khẩu (%).

để thực hiện được những thay 
đổi này, đó sẽ là thách thức không 
nhỏ với cơ quan kế hoạch và đầu tư, 
cũng như cơ quan quản lý nhà nước 
về tn&Mt. tuy nhiên, việc tham 
khảo các bộ tiêu chí (kt-xh-Mt, 
kt-xh, kt-Mt) để quyết định lựa 
chọn phương án đMC+, qua đó 
lồng ghép các nội dung ptBv, ttx 
vào dự thảo luật BvMt (sửa đổi) 
là rất cần thiếtn

 V Sơ đồ 2: Quy trình thực hiện ĐMC nâng cao (ĐMC+)



40

xây dựng 
luật bảo vệ môi trường 
(sửA đổI)

Chuyên đề I-2013

Cần có công cụ chính sách mới -  
tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu  
vào chiến lược, quy hoạch phát triển 
thông qua đánh giá môi trường chiến lược

Biến đổi khí hậu (Bđkh) cùng 
với suy thoái tài nguyên, ô 
nhiễm môi trường là những 

thách thức lớn nhất của nhân loại 
trong thế kỷ 21 đã, đang và sẽ làm 
thay đổi toàn diện, sâu sắc các hệ 
sinh thái tự nhiên, đời sống kinh tế 
- xã hội, quá trình phát triển, đe dọa 
nghiêm trọng đối với an ninh môi 
trường, năng lượng, nguồn nước, 
lương thực trên phạm vi toàn cầu. 
để phát triển bền vững, giảm nhẹ 
tác động của Bđkh, việt nam đang 
từng bước hoàn thiện chính sách, 
pháp luật về quản lý, BvMt cùng với 
ứng phó với Bđkh. tuy nhiên, các 
chính sách, pháp luật BvMt hiện 
hành chưa theo kịp với những vấn 
đề đặt ra đối với yêu cầu chủ động 
ứng phó với Bđkh hiện nay, chưa 
tính đến các vấn đề Bđkh trong các 

chiến lược, quy hoạch tổng thể phát 
triển kinh tế - xã hội ở cấp độ quốc 
gia, vùng và tỉnh. do đó, việt nam 
cần tiếp thu những kinh nghiệm quý 
báu của các quốc gia, kế thừa và phát 
triển các giải pháp phù hợp trong quá 
trình phát triển nói chung và trong 
hoạch định chính sách BvMt nói 
riêng, đặc biệt trong quá trình xây 
dựng luật BvMt (sửa đổi).

trên thế giới, đã và đang nỗ lực 
nghiên cứu việc tích hợp chính sách 
BvMt vào các chính sách phát triển, 
ứng phó với Bđkh. Các nước châu 
âu đi đầu trong việc xây dựng tài liệu 
hướng dẫn tích hợp vấn đề Bđkh 
nhằm hỗ trợ, nâng cao năng lực quốc 
gia về ứng phó với Bđkh. tuy nhiên, 
để đạt được điều này cần kết hợp tốt 
việc thực hiện các hoạt động thích 
ứng với tích hợp các rủi ro khí hậu 
dài hạn vào quá trình xây dựng quy 
hoạch cấp quốc gia cũng như các 
chính sách ngành, địa phương và dự 
án phát triển. tài liệu hướng dẫn tích 
hợp vấn đề Bđkh được coi là công 
cụ phân tích để đánh giá các chiến 
lược, quy hoạch phát triển trong quá 
trình xây dựng cũng như rà soát các 
văn bản này. Các yếu tố được xem 
xét bao gồm việc phân tích tính dễ bị 
tổn thương của các nội dung mà các 
văn bản này đề cập trước các rủi ro 
từ Bđkh, hoặc xem xét những rủi ro 
ngay từ bước đầu của quá trình xây 
dựng chính sách, dự báo những hệ 
lụy của chính sách dẫn đến gia tăng 
tính dễ bị tổn thương để có các biện 
pháp điều chỉnh.

ở việt nam, tích hợp Bđkh vào 
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát 
triển mới đang ở giai đoạn đầu của 
quá trình thực hiện, vì vậy chưa có 
nhiều nghiên cứu về vấn đề này. Một 
số nghiên cứu cho rằng, việc tích hợp 
cần được tiến hành một cách toàn 
diện trên ba mặt: thể chế, tổ chức và 
hoạt động, từ đó xác định những hạn 
chế và nhu cầu của các chương trình, 
chính sách hiện tại liên quan tới con 
người và các lĩnh vực kinh tế - xã hội 
để điều chỉnh và bổ sung. tuy nhiên, 
việt nam vẫn chưa có chính sách 
hoàn thiện và chính thống làm cơ sở 
cho việc tích hợp. trên cơ sở phân 
tích các hướng dẫn tích hợp của các 
tổ chức trên thế giới, một số nghiên 
cứu giới thiệu quy trình, bao gồm 5 
bước tích hợp Bđkh vào chiến lược, 
quy hoạch phát triển. 

tích hợp vấn đề Bđkh vào các 
chiến lược, quy hoạch phát triển 
được coi là cách tiếp cận khôn 
ngoan nhằm đạt được mục tiêu phát 
triển bền vững và xây dưng các biện 
pháp ứng phó với Bđkh một cách 
hiệu quả. Thông qua việc tích hợp 
các chính sách và biện pháp ứng phó 
với Bđkh trong các chiến lược, quy 
hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã 
hội nhằm bảo đảm sự ổn định trong 
các hoạt động đầu tư và giảm thiểu 
tính dễ bị tổn thương của các lĩnh 
vực do tác động của Bđkh. trong 
đó, các biện pháp thích ứng và giảm 
nhẹ Bđkh được coi là một phần 
không thể tách rời của các chính 
sách phát triển. Các biện pháp thích 

ThS. tăng thế Cường
Bộ Tài nguyên và Môi trường
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ứng và giảm nhẹ sẽ chỉ phát huy hiệu 
quả nếu tích hợp được với các chính 
sách, chiến lược phát triển. đây là 
nguyên tắc quan trọng để thiết kế 
một chính sách hiệu quả nhằm đạt 
được cả lợi ích kinh tế, môi trường 
và ứng phó với Bđkh. nếu không 
được tích hợp vấn đề Bđkh thì các 
chính sách rất khó có thể thích ứng 
kịp thời với Bđkh. ngược lại, nếu 
các biện pháp thích ứng và giảm nhẹ 
được tích hợp và thực hiện sớm thì 
sẽ giảm thiểu được những tổn thất, 
đặc biệt đối với các công trình hạ 
tầng kiên cố, vĩnh cửu.

đánh giá môi trường chiến lược 
(đMC) là một chuỗi các giải pháp 
có tính phân tích và có sự tham gia 
của nhiều thành phần nhằm mục 
đích lồng ghép những vấn đề môi 
trường vào chính sách, kế hoạch, 
chương trình và đánh giá mối quan 
hệ tương quan với các vấn đề kinh tế 
và xã hội. luật BvMt năm 2005 đã 
quy định, đMC là việc phân tích và 

dự báo các tác động đến môi trường 
của dự án chiến lược, quy hoạch, 
kế hoạch phát triển trước khi phê 
duyệt nhằm đảm bảo mục tiêu phát 
triển bền vững. Mục đích chính 
của đMC là lồng ghép các vấn đề 
về môi trường trong quá trình xây 
dựng quy hoạch phát triển kinh tế 
- xã hội, đồng thời hỗ trợ cho việc 
ra quyết định được minh bạch và có 
sự tham gia của các bên liên quan. 
trong thời gian qua, đMC đã trở 
thành công cụ quan trọng trong 
việc lồng ghép các vấn đề về môi 
trường trong quá trình xây dựng 
các quy hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội, chiến lược, quy hoạch phát 
triển ngành ở việt nam. 

Theo kinh nghiệm của quốc tế, 
đMC là công cụ hữu hiệu để tích 
hợp vấn đề Bđkh trong quá trình 
xây dựng các quy hoạch phát triển. 
đMC giúp phân tích, đánh giá tác 
động của Bđkh đến các quy hoạch 
phát triển và tác động của các quy 

hoạch phát triển đến Bđkh; thông 
qua đó đề xuất các biện pháp thích 
ứng và giảm nhẹ cần được tích hợp 
trong quy hoạch phát triển. việc 
thúc đẩy áp dụng đMC để tích hợp 
vấn đề Bđkh trong quá trình xây 
dựng các chiến lược, quy hoạch phát 
triển ở việt nam là hết sức quan 
trọng nhằm góp phần đạt được mục 
tiêu Chiến lược quốc gia về Bđkh, 
Chiến lược quốc gia về tăng trưởng 
xanh. việc tích hợp vấn đề Bđkh 
vào chiến lược, quy hoạch phát triển 
thông qua đMC cần quan tâm thực 
hiện một số vấn đề sau:

- trước tiên, cần xác định các 
chiến lược, quy hoạch phát triển nào 
cần thực hiện đMC và xác định vấn 
đề Bđkh cần được tích hợp vào 
phần nào của quá trình đMC. xác 
định những chiến lược, quy hoạch 
có tác động đáng kể và có khả năng 
thích ứng với Bđkh trong tương lai, 
hoặc Bđkh có tác động đến chiến 
lược, quy hoạch. từ đó, phạm vi của 

 V Tích hợp vấn đề BĐKH vào các chiến lược, quy hoạch phát triển được coi là cách tiếp cận khôn ngoan 
nhằm đạt được mục tiêu phát triển bền vững
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nguồn lực về BvMt là một 
nội dung quan trọng được 
quy định trong Chương 

xI của luật BvMt năm 2005 với 
12 điều. Theo đó, các nguồn lực 
được huy động cho BvMt gồm 
nguồn lực tài chính, nhân lực, 
công nghệ cùng với những chính 
sách của nhà nước đối với việc 
huy động và sử dụng các nguồn 
lực đó. tại Chương xv, dự thảo 
luật BvMt (sửa đổi), nguồn lực 
cho BvMt về cơ bản vẫn được 
giữ nguyên theo luật BvMt năm 
2005, tuy nhiên đã được quy định 
chi tiết và rõ ràng hơn.

1. nguồn LựC Về bVMt
trước tiên, cần phải làm rõ 

khái niệm về nguồn lực. Theo 
nghĩa hẹp, nguồn lực (để đạt được 
một mục tiêu phát triển nào đó) 
thường được hiểu là các nguồn 
nhân lực (sức mạnh, trí óc con 

người), vật lực (vốn-tài chính, tài 
nguyên, nhà xưởng, máy móc thiết 
bị…) cần thiết để đạt được mục 
tiêu đề ra. Theo nghĩa rộng, nguồn 
lực được hiểu gồm tất cả những lợi 
thế, tiềm năng vật chất và phi vật 
chất để phục vụ cho một mục tiêu 
phát triển nhất định nào đó. với 
nghĩa rộng này, nguồn lực không 
chỉ gồm nhân lực, vật lực mà còn 
gồm cả tri thức (quy trình công 
nghệ, quy trình sản xuất, năng lực 
quản lý...) hay công cụ để truyền 
bá tri thức (thông tin). nếu xét về 
góc độ xuất xứ của nguồn lực, có 
thể chia nguồn lực thành nguồn 
nội lực (trong nước) và ngoại lực 
(nước ngoài). 

Một vấn đề cần được thảo luận, 
đó là chúng ta cần có biện pháp 
gì để có thể huy động được các 
nguồn lực cho mục tiêu đề ra? nói 
một cách khác, làm sao có thể khơi 
dậy nguồn lực sẵn có và huy động 
các nguồn lực đó để phục vụ mục 
tiêu? nếu hiểu đúng nội hàm của 
nguồn lực, nhưng không có biện 
pháp đúng đắn để khơi dậy nguồn 
lực hay làm tăng cường nguồn lực 
thì nguồn lực có thể hoặc sẽ bị thui 
chột hay bị ngủ quên, hoặc sẽ được 
sử dụng vào mục đích khác chứ 
không được đưa vào sử dụng cho 
mục tiêu phát triển. 

nguồn lực cho BvMt là gì? 
Theo nghĩa hẹp, đó là nguồn nhân 
lực và vật lực để thực hiện công 
tác BvMt nhằm đạt mục tiêu 
BvMt đặt ra. với nghĩa rộng, có 
thể hiểu nguồn lực cho BvMt 
không chỉ gồm nguồn nhân lực, 
vật lực mà còn cả tri thức (công 
nghệ, quy trình, năng lực quản 

chiến lược, quy hoạch nên được 
điều chỉnh để xét đến rủi ro và tính 
dễ bị tổn thương trước Bđkh.

- đối với chiến lược, quy hoạch 
phải thực hiện đMC cần xác định 
mức độ chi tiết cần được đánh giá. 
khi đó, các vấn đề môi trường và 
mức độ chi tiết trong báo cáo môi 
trường được quyết định bởi các cơ 
quan chức năng, có thể thực hiện 
tham vấn cộng đồng và các tổ chức 
phi chính phủ. sau đó xác định 
phạm vi cần xem xét tới vấn đề 
Bđkh. Các vấn đề nêu trong báo 
cáo phải đảm bảo các tác động của 
Bđkh ảnh hưởng đến chiến lược, 
quy hoạch phải được xem xét. 

- đối với những chiến lược, 
quy hoạch cần tích hợp vấn đề 
Bđkh thông qua đMC cần đưa 
vào các mục tiêu ứng phó với 
Bđkh và các chỉ thị cần thiết 
liên quan tới Bđkh; xác định các 
vấn đề chính, những xung đột do 
Bđkh trong tương lai; đề xuất các 
phương án ứng phó với các vấn đề 
liên quan đến Bđkh, tích hợp các 
biện pháp giảm nhẹ và thích ứng 
vào chiến lược, quy hoạch; đánh 
giá ảnh hưởng của quy hoạch đến 
phát thải khí nhà kính và tính dễ bị 
tổn thương trước Bđkh.

Chủ động ứng phó với Bđkh, 
tăng cường quản lý tài nguyên và 
BvMt có vai trò quan trọng quyết 
định sự phát triển bền vững đất 
nước. đây là cơ sở, tiền đề cho 
hoạch định đường lối, chính sách 
phát triển kinh tế - xã hội, bảo 
đảm quốc phòng, an ninh và an 
sinh xã hội. do đó, ngoài việc xây 
dựng, cập nhật và triển khai kịch 
bản Bđkh, nước biển dâng, Chiến 
lược và kế hoạch hành động về 
Bđkh thì việc hoàn thiện thể chế, 
chính sách, pháp luật BvMt, nhất 
là việc sửa đổi luật BvMt năm 
2005, xem xét tích hợp các vấn đề 
Bđkh thông qua công cụ đMC là 
rất cần thiết đối với việt nam trong 
bối cảnh hiện nayn

NguồN LựC 
về bảo vệ môi trường

ThS. Vũ xuân nguyệt hồng
Phó Viện trưởng - Viện Nghiên cứu 
quản lý kinh tế Trung ương (CIEM)
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lý) cũng như thông tin cho công 
tác BvMt. nguồn lực tài chính 
cho công tác BvMt - một cấu 
phần quan trọng của nguồn 
lực BvMt được hiểu là toàn 
bộ nguồn tiền được sử dụng để 
phục vụ cho BvMt. 

như vậy, nội dung của 
Chương xI, luật BvMt năm 
2005 cũng như Chương xv, dự 
thảo luật BvMt (sửa đổi) hiện 
nay khi đề cập tới nguồn lực về 
BvMt đã sử dụng khái niệm 
nguồn lực với nghĩa rộng, đồng 
thời tập trung làm rõ những 
biện pháp cần áp dụng để “khơi 
dậy” hay phát huy nguồn lực để 
BvMt. tuy nhiên, những vấn đề 
liên quan tới nguồn lực về BvMt 
lại không chỉ được thể hiện trong 
chương có tiêu đề này mà còn 
được đề cập ở nhiều chương 
khác của dự thảo luật. 

2. những điểM Mới Và 
những Vấn đề Cần 
trAo đổi Về nội Dung 
nguồn LựC bVMt

Chương xv với nội dung 
“nguồn lực về BvMt” của dự 
thảo luật BvMt (sửa đổi) về 
cơ bản vẫn giữ nguyên nội dung 

của luật BvMt năm 2005 với 12 
điều, khoản, không có điều mới 
mà chỉ bổ sung hay điều chỉnh 
một số khoản, mục và thay đổi 
trình tự sắp xếp các điều, khoản 
so với luật BvMt năm 2005 
hiện hành. những thay đổi chính 
của Chương xv có thể được tóm 
lược như sau:

những thay đổi của Dự thảo 
Luật về nguồn lực tài chính cho 
bVMt

nguồn lực tài chính BvMt 
đã được đưa lên phần đầu 
Chương xv, thay vì để ở vị trí 
tiếp sau một số điều, khoản quy 
định việc tuyên truyền giáo dục 
về BvMt và phát triển công 
nghệ phục vụ BvMt trong luật 
BvMt năm 2005 (các điều 106 
-109). sự thay đổi thứ tự này 
có thể thấy, nguồn lực tài chính 
và việc huy động nguồn lực tài 
chính cho BvMt được dự thảo 
luật BvMt (sửa đổi) coi trọng 
và có phần “ưu tiên” hơn. điều 
này là phù hợp bởi kể từ khi luật 
BvMt ra đời năm 1993 và được 
sửa đổi vào năm 2005 đến nay, 
nhận thức của xã hội việt nam 
về vấn đề BvMt đã tăng lên 
đáng kể. 

Mặc dù, nguồn lực tài chính 
được huy động để phục vụ 
BvMt đã được quan tâm và tăng 
lên song chưa đáp ứng yêu cầu. 
Cho tới nay, nguồn lực tài chính 
cho BvMt vẫn chủ yếu dựa vào 
nguồn ngân sách hoặc vốn có 
nguồn gốc từ ngân sách (odA), 
trong khi huy động nguồn lực 
tài chính khác (nguồn tư nhân, 
nguồn vốn của các nhà đầu tư 
trong nước và nước ngoài, nguồn 
của dân cư...) còn rất hạn chế và 
chưa được “khơi dậy” hiệu quả 
cho BvMt. Mục 1, điều 134 của 
dự thảo luật BvMt (sửa đổi) 
đã quy định rõ nguồn tài chính 
cho BvMt gồm: ngân sách nhà 
nước, tiền bồi thường thiệt hại, 
đóng góp, tài trợ của tổ chức, cá 
nhân, vốn các tổ chức, cá nhân 
tự bỏ ra để thực hiện BvMt, 
vốn vay (ưu đãi hay thương mại) 
và vốn khác theo quy định của 
pháp luật. như vậy, chủ trương 
đa dạng hóa nguồn lực tài chính 
cho BvMt đã được thể hiện rõ 
và rộng trong dự thảo luật với 
việc bổ sung thêm “các nguồn 
thu khác theo quy định của 
pháp luật”.

Một điểm thay đổi quan 
trọng của dự thảo luật so với 
luật hiện hành liên quan tới 
phần hạch toán và báo cáo về 
nguồn tài chính công để BvMt. 
Mục 2, điều 134 của dự thảo 
luật quy định “ngân sách nhà 
nước có mục chi riêng cho sự 
nghiệp môi trường và mục 
chi riêng cho đầu tư phát triển 
BvMt công cộng” trong khi 
luật hiện hành chỉ quy định 
“ngân sách nhà nước có mục chi 
thường xuyên cho sự nghiệp môi 
trường”. sự thay đổi này là rất 
cần thiết vì nó đảm bảo để ngân 
sách nhà nước có thể cân đối cả 
chi đầu tư và chi thường xuyên 
để BvMt. Thực tế cho thấy, do 
các dự toán và báo cáo ngân 

 V Quỹ BVMTVN hỗ trợ người dân làng nghề Bát Tràng, Hà Nội  
đầu tư đổi mới công nghệ giảm ô nhiễm môi trường
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sách nhà nước hiện chỉ có riêng 
mục chi cho sự nghiệp môi trường 
dẫn đến công tác BvMt được thực 
hiện chưa đồng bộ, nguồn chi mất 
cân đối và chưa đáp ứng tốt nhu cầu 
của các cơ quan trung ương và địa 
phương về phân bổ và sử dụng hiệu 
quả nguồn vốn ngân sách dành cho 
BvMt. nếu quy định này của dự 
thảo luật được thông qua, hy vọng 
thời gian tới, nguồn vốn ngân sách 
cho BvMt sẽ cân đối tốt hơn, vốn 
đầu tư cho các công trình hạ tầng 
về BvMt sẽ được bổ sung, đáp ứng 
nhu cầu hết sức cấp bách hiện nay 
của các địa phương trong bối cảnh 
quá trình công nghiệp hóa, đô thị 
hóa diễn ra nhanh chóng, trong khi 
địa phương lại không có khả năng 
huy động được vốn để đầu tư các 
công trình hạ tầng BvMt công 
cộng như hệ thống thoát nước, xử 

lý nước thải, chất thải... 
so với luật hiện hành, điều 135 

của dự thảo luật đã quy định đầy 
đủ các nguồn chi từ ngân sách cho 
BvMt. Theo đó, mục 1 của điều 
135, bên cạnh vẫn giữ nguyên hai 
nguồn chi ngân sách chính cho 
BvMt được ghi tại luật hiện hành 
là “chi sự nghiệp môi trường” và 
“chi đầu tư phát triển”, đã bổ sung 
thêm các nguồn chi ngân sách khác 
cho BvMt mà trước đây chưa được 
đề cập trong luật là chi sự nghiệp 
khoa học, sự nghiệp kinh tế và chi 
khác cho BvMt từ nguồn ngân 
sách. sự thay đổi này đã làm cho 
dự thảo luật thực sự bao quát đầy 
đủ các nguồn chi từ ngân sách nhà 
nước cho công tác BvMt. điều này 
hy vọng sẽ giúp cho các cơ quan 
nhà nước có trách nhiệm quan tâm 
hơn tới các hoạt động BvMt và 

dành nguồn chi ngân sách tương 
ứng cho lĩnh vực này. ngoài ra, sẽ 
giúp việc báo cáo và công bố về số 
liệu chi ngân sách cho BvMt chính 
xác hơn, phản ánh đúng bức tranh 
chi tiêu công cho hoạt động BvMt 
ở nước ta.

Mục 2, điều 135 của dự thảo 
luật đã quy định rõ các khoản, mục 
được chi từ nguồn vốn sự nghiệp 
môi trường. so với luật hiện hành, 
các khoản, mục này đã được rút bớt 
đi từ 14 xuống còn 10 lĩnh vực hoạt 
động, tập trung hơn vào những lĩnh 
vực liên quan tới công tác BvMt. 

Bên cạnh đó, mục 3, điều 135 
đã bổ sung hoàn toàn mới với việc 
quy định cụ thể những lĩnh vực của 
đầu tư phát triển cho BvMt, bao 
gồm các lĩnh vực: xây dựng, cải tạo 
công trình xử lý chất thải công cộng, 
cải tạo sông hồ, ao kênh mương, 

 V Trạm xử lý nước thải mỏ than Cọc Sáu tại TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) do Công ty Cổ phần Tin học,  
Công nghệ và Môi trường Than - Khoáng sản Việt Nam đầu tư xây dựng với tổng vốn gần 90 tỷ đồng,  
công suất 2.400 m3/h, sử dụng công nghệ hóa lý, vận hành khép kín bằng hệ thống các bể lắng, lọc xử lý nước 
thải từ moong mỏ Cọc Sáu. Ảnh: TTXVN
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phòng ngừa ô nhiễm suy thoái, 
bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên; xây 
dựng các trạm quan trắc, trồng và 
chăm sóc cây xanh... nếu được 
thông qua, quy định này của dự 
thảo luật sẽ mở ra cơ hội để có 
một kênh vốn đầu tư cho các lĩnh 
vực và dự án trước đây thường rất 
thiếu vốn (như các công trình xử 
lý, phòng ngừa ô nhiễm, xây dựng 
hệ thống quan trắc môi trường...) 
hay một số hoạt động BvMt 
buộc phải sử dụng vốn sự nghiệp 
- là nguồn chi thường xuyên của 
ngân sách. tuy vậy, việc quy định 
“cứng” những lĩnh vực đầu tư phát 
triển từ ngân sách cho BvMt 
như dự thảo luật cũng có thể 
gây khó khăn khi triển khai thực 
tế, khi lĩnh vực đầu tư BvMt có 
thể không rơi vào những lĩnh vực 
được quy định của luật, nhưng 
lại hết sức cần thiết và cấp bách 
đối với các ngành, địa phương. 
đặc biệt, trong bối cảnh các công 
nghệ và tính chất dự án đầu tư 
luôn thay đổi theo thời gian. vì 
vậy, sẽ là phù hợp nếu dự thảo 
luật có điều khoản mở để xử lý 
vấn đề này. 

Mục 4, điều 135 cũng là một 
nội dung mới được bổ sung trong 
dự thảo luật, làm rõ hơn thế 
nào là “chi khác” từ ngân sách 
cho BvMt. nếu hiểu rằng, mục 
4 nhằm cụ thể hóa khoản (c) của 
mục 1, điều 135 thì rõ ràng là 
chưa bao quát hết. Câu hỏi đặt 
ra là chi sự nghiệp kinh tế và chi 
khoa học cho BvMt gồm những 
gì? những quy định tại các khoản 
(a), (b) và (c) chưa phản ánh hết 
điều đó. trên thực tế, ngân sách 
nhà nước đã dành nguồn chi sự 
nghiệp môi trường không nhỏ cho 
nghiên cứu khoa học và công nghệ 
để BvMt thông qua các dự án, đề 
tài nghiên cứu khoa học cấp cho 
các Bộ ngành, cơ quan nhà nước, 
tổ chức nghiên cứu triển khai về 
BvMt. 

Mục 5, điều 135 cũng là một 
điểm mới của dự thảo luật. Mục 
này quy định về trách nhiệm của 
Bộ, ngành, địa phương đối với 
ngân sách nhà nước cho BvMt. 
Theo đó, Bộ tn&Mt chịu trách 
nhiệm tổng hợp nhu cầu và lập 
dự toán đối với vốn sự nghiệp 
môi trường; Bộ tài chính chịu 
trách nhiệm chung về phương án 
phân bổ ngân sách cho BvMt, 
Bộ kế hoạch và đầu tư chịu trách 
nhiệm về phân bổ ngân sách đầu 
tư phát triển BvMt. về cơ bản, 
những quy định tại mục này là 
phù hợp với chức năng nhiệm vụ 
của các Bộ hiện nay. tuy nhiên 
cần xem xét hai vấn đề. Thứ nhất, 
khoản (b) chỉ quy định Bộ tài 
chính trình Chính phủ phương án 
phân bổ ngân sách sự nghiệp môi 
trường chứ không phải là phương 
án phân bổ ngân sách chung cho 
BvMt (gồm cả sự nghiệp môi 
trường và đầu tư cho BvMt) là 
chưa phù hợp. Thứ hai, vai trò và 
trách nhiệm của Bộ khoa học và 
Công nghệ đối với phân bổ ngân 
sách sự nghiệp khoa học và công 
nghệ cho BvMt thì sao? Có lẽ 
cần có một quy định nào đó về 
vấn đề này.

điều 137 của dự thảo luật 
quy định về phí BvMt với những 
mục và khoản mục đã được chỉnh 
sửa cho phù hợp với tình hình 
thực tế. tuy nhiên, tại mục 4, 
việc quy định “nguồn thu từ phí 
BvMt được sử dụng đầu tư cho 
hoạt động BvMt” là chưa chính 
xác. sở dĩ như vậy vì nguồn thu từ 
phí hiện được sử dụng trở lại cho 
hoạt động BvMt, nhưng không 
chỉ để đầu tư mà còn để chi cho 
những người tham gia thu phí, 
duy trì hệ thống hành chính liên 
quan tới thu phí tại địa phương. vì 
vậy nếu bỏ từ “đầu tư”, quy định 
này sẽ phù hợp hơn.

Có thể nói, dự thảo luật đã 
điều chỉnh những quy định của 

luật BvMt năm 2005 về nguồn 
lực tài chính cho BvMt, làm cho 
nội dung của dự thảo luật trở nên 
bao quát và hoàn chỉnh hơn. 

nguồn lực khác và chính sách 
huy động nguồn lực cho bVMt

về cơ bản, các điều còn lại của 
dự thảo luật quy định tại Chương 
xv về nguồn lực để BvMt vẫn 
giữ nguyên như luật hiện hành, 
tuy nhiên một số điều đã được bổ 
sung, cụ thể:

tại mục 1, điều 140 về phát 
triển dịch vụ BvMt, bên cạnh quy 
định nhà nước khuyến khích tổ 
chức, cá nhân tham gia cung ứng 
dịch vụ BvMt thông qua hình 
thức đấu thầu như luật hiện hành, 
dự thảo luật đã bổ sung thêm các 
hình thức tham gia khác như hợp 
tác công tư và các hình thức đầu tư 
khác. sự thay đổi này của dự thảo 
luật là hết sức cần thiết và quan 
trọng, sẽ tạo cơ hội để các tổ chức, 
cá nhân tham gia nhiều hơn vào 
cung ứng dịch vụ BvMt, đáp ứng 
tốt hơn nhu cầu của xã hội.

tại mục 1, điều 141 của dự 
thảo luật về Chính sách ưu đãi hỗ 
trợ hoạt động BvMt, thay vì chỉ 
ưu đãi về đất đai, mục này đã mở 
rộng hơn, quy định chung “nhà 
nước ưu đãi, hỗ trợ các hoạt động 
BvMt..”. sau đó đã liệt kê những 
lĩnh vực được nhà nước ưu tiên, 
ưu đãi, khuyến khích. đặc biệt, 
điều 141 cũng quy định, nhà 
nước ưu tiên sử dụng vốn odA 
cho các chương trình, dự án trọng 
điểm BvMt của nhà nước. Quy 
định này sẽ giúp cho hoạt động 
BvMt có khả năng huy động 
nhiều hơn nguồn vốn hỗ trợ phát 
triển, đặc biệt trong bối cảnh các 
nhà tài trợ thay đổi phương thức 
tài trợ cho việt nam khi nước ta 
đã trở thành nước có thu nhập 
trung bình thấp, nhưng vẫn ưu 
tiên hỗ trợ lĩnh vực BvMt và 
biến đổi khí hậun
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pgS.tS. nguyễn đình hòe
Hội Bảo vệ Thiên nhiên và  
Môi trường Việt Nam

Cơ chế chính sách huy động  
sự tham gia của cộng đồng  
trong bảo vệ môi trường

1. tổng QuAn Mô hình 
bVMt

Mô hình dịch vụ môi trường: 
dịch vụ môi trường là lĩnh vực có 
nhiều cơ hội thu hút sự tham gia của 
các tổ chức, cá nhân trong cộng đồng. 
Thu gom, vận chuyển và chôn lấp rác 
sinh hoạt ở khắp các địa phương trên 
cả nước là những mô hình hiệu quả 
và đang được nhân rộng. dịch vụ tư 
nhân cung cấp nước sạch cho sinh 
hoạt cũng là lĩnh vực thu hút nhiều 
cá nhân và tổ chức tham gia và gặt 
hái nhiều thành công. điển hình như 
các mô hình cấp nước quy mô nhỏ 
(khoảng 100 hộ) ở từ liêm (hà nội), 
thị trấn Cần đước (long An), thị xã 
phan rang (ninh Thuận), thị trấn 
Thắng (hiệp hòa, Bắc giang)… Thu 
gom, kinh doanh và tái chế phế liệu 
là nghề đã có từ lâu đời ở việt nam 
và đang được nhìn nhận như một 
hoạt động kinh tế có hiệu quả và có ý 
nghĩa môi trường, trong một lĩnh vực 
kinh tế - xã hội mới: kinh tế phế thải. 
Các làng nghề thủ công ở Bắc ninh 
hàng chục năm qua đã tích luỹ được 
nhiều kinh nghiệm quý giá trong lĩnh 
vực tái chế phế liệu. tuy nhiên, cần tổ 

chức hoạt động kinh doanh phế liệu 
để hình thành một nghề chính thức 
và kiểm soát tốt hơn các tác động xấu 
đối với môi trường.

Các phong trào thanh thiếu 
niên bVMt: hoạt động “Mùa hè 
xanh”, “tình nguyện xanh”, “trường 
học xanh” với các nội dung BvMt 
ngày càng thu hút đông đảo thanh 
thiếu niên tham gia. Thanh niên 
nói chung và sinh viên, học sinh nói 
riêng ngày càng có kiến thức, tâm 
huyết, năng động và tổ chức tốt các 
hoạt động BvMt. Các phong trào 
“xanh” của thanh thiếu niên tp. hồ 
Chí Minh đã lan rộng khắp cả nước.

Mô hình trang trại nông nghiệp 
sinh thái: kinh tế trang trại ngày 
càng phát triển ở nông thôn việt 
nam. Các mô hình vAC (vườn - ao 
- chuồng), rvAC (rừng - vườn - ao 
- chuồng) thích hợp cho kinh tế hộ 
gia đình, tuy nhiên, chưa thực sự phù 
hợp với các trang trại nông nghiệp 
với quy mô lớn. việc đưa công nghệ 
chế biến nông sản vào các trang trại 
nông nghiệp đang biến các trang trại 
trở thành các tổ hợp công nghiệp 
nông thôn. BvMt nông thôn không 

thể tách rời vai trò của các trang trại 
sản xuất hàng hóa này.

Mô hình bảo tồn thiên nhiên 
cấp cơ sở: Các mô hình vườn chim, 
đồi cò, chùa dơi… do cộng đồng hoặc 
các hộ nông dân tự nguyện xây dựng 
đã xuất hiện trên khắp đất nước. 
đáng chú ý có vườn cò ở lập Thạch - 
vĩnh phúc, đồi cò ngọc nhị - hà tây, 
đồi cò của Quân khu 3, kiến An - hải 
phòng, đảo cò Chi lăng nam - hải 
dương, chùa dơi ở sóc trăng, vườn 
chim ở Cà Mau… những mô hình 
này ngày càng xuất hiện ở nhiều nơi, 
có sự kết hợp giữa truyền thống bảo 
vệ thiên nhiên và những bí ẩn của tự 
nhiên - cái gọi là “đất lành chim đậu”.

Mô hình sản xuất sạch hơn của 
các cơ sở công nghiệp, thủ công 
nghiệp: những năm gần đây, sự tham 
gia của các cơ sở công nghiệp, thủ 
công nghiệp vào quy trình sản xuất 
sạch hơn một cách tự nguyện và sáng 
tạo đã làm xuất hiện nhiều mô hình 
BvMt tốt. điển hình tại tp. hồ Chí 
Minh và đồng nai có Công ty giấy 
xuân đức, Công ty giấy linh xuân, 
Công ty dệt phước long, cơ sở dệt 
nhuộm Thuận Thiên, Công ty thực 

từ lâu đời nay, nhân dân ta đã có truyền thống yêu quý 
thiên nhiên và sống thân thiện với môi trường. nhiều 
cá nhân, hộ gia đình, làng bản có ý thức bVMt. nhiều 

sáng kiến, mô hình tốt về sự tham gia của cộng đồng trong 
bVMt đã được phát triển trên khắp đất nước với quy mô, 
cách thức tổ chức đa dạng. 
 phát hiện, cổ vũ và nhân rộng các sáng kiến địa phương, 
tạo dư luận xã hội ủng hộ và đánh giá cao các sáng kiến, xây 
dựng cơ chế, chính sách thu hút sự tham gia của cộng đồng 
vào hoạt động bVMt có tác dụng tốt hình thành các phong 
trào bVMt.
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phẩm Thiên hương, nhà máy visan, 
Công ty nestlé, Công ty Chanshin…

2. Cơ Chế nhân rộng CáC 
Mô hình bVMt

Cộng đồng phải có lợi: doanh 
nghiệp, người lao động, nhân dân 
thực hiện mô hình phải là người được 
hưởng lợi. lợi trước hết phải là kinh 
tế. Các mô hình sản xuất phải gắn với 
sinh kế bền vững, tăng thu nhập cho 
cơ sở và người lao động, góp phần 
xóa đói giảm nghèo. sau đó là lợi về 
mặt xã hội như tạo thêm công ăn việc 
làm, tạo công bằng xã hội và bình 
đẳng giới; Bên cạnh đó là lợi về môi 
trường và cuối cùng là nâng cao các 
giá trị văn hóa doanh nghiệp hoặc 
văn hóa địa phương.

 Các mô hình phải có khả năng 
tự trang trải: phải có nguồn thu nhập 
bền vững đủ trang trải cho các chi phí 
vận hành mô hình (gồm chi phí trang 
bị thiết bị, công cụ, tập huấn, kiểm tra 
đánh giá, thù lao cho người lao động, 
tái sản xuất…)

tạo quyền cho cộng đồng: gồm 
các quyền nhận, biết, bàn, làm, kiểm 
tra. trong đó:

Nhận: có nghĩa là để huy động 
cộng đồng trong BvMt, cần làm rõ 
cộng đồng nhận được những gì; Có 
được gì? lợi ích vật chất (ví dụ được 
vay vốn); lợi ích tinh thần (danh 
tiếng của làng); lợi ích về chất lượng 
môi trường sống (có nước sạch, rác 
được quản lý, giảm bệnh tật…).

Biết: tăng cường nhận thức của 
cộng đồng qua sự tham gia của họ 
vào một nhiệm vụ, dự án, chương 
trình cụ thể; nhiệm vụ là gì? tại sao 
lại có nhiệm vụ, tại sao họ cần tham 
gia? Tham gia như thế nào? Thực 

hiện ở đâu? khi nào? Bao lâu? những 
ai được/phải tham gia?

Bàn: tổ chức cho cộng đồng bàn 
bạc về các giải pháp mà họ sẽ thực 
hiện khi tham gia về những gì họ sẽ 
nhận được và trách nhiệm của họ 
trong chương trình/dự án/nhiệm vụ.

Làm: tổ chức cho cộng đồng thực 
hiện các giải pháp, các nhiệm vụ.

Kiểm tra: tổ chức cho cộng 
đồng/hoặc đại diện cộng đồng có thể 
kiểm tra tiến trình thực hiện nhiệm 
vụ, kết quả của dự án, quyền lợi họ 
được nhận. những hình thức như 
các tổ tình nguyện, tổ tự quản… có 
thể được thành lập.

Các mô hình phải được sự lãnh 
đạo, chỉ đạo của địa phương: đảng 
bộ, chính quyền, tổ chức chính trị - 
xã hội của địa phương cần chỉ đạo 
việc tổ chức cho cộng đồng tham gia 
BvMt trong khuôn khổ pháp luật.

Sự hỗ trợ ban đầu: Chính quyền 
địa phương hoặc các tổ chức phi 
chính phủ, tổ chức quốc tế… cần hỗ 
trợ về kinh phí, khoa học kỹ thuật, 

biết

nhận

KiểM trA LàM

nbbLK

bàn

 V Phong trào “Tình nguyện xanh”, “Trường học xanh” thu hút đông đảo thanh thiếu niên tham gia
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cách thức tổ chức thực hiện... tuy sự 
hỗ trợ này không phải là điều kiện 
cần với các mô hình liên quan đến 
chuyển đổi sinh kế của cộng đồng thì 
những hỗ trợ ban đầu là cần thiết.

3. Cơ Chế Chính SáCh  
phản biện xã hội (pbxh)

văn kiện đại hội x đảng Cộng 
sản việt nam có nêu quan điểm chỉ 
đạo về pBxh: “xây dựng quy chế 
giám sát và pBxh của Mặt trận tổ 
quốc, các tổ chức chính trị-xã hội 
và nhân dân đối với việc hoạch định 
đường lối, chủ trương, chính sách, 
quyết định lớn của đảng và tổ chức 
thực hiện, kể cả đối với công tác tổ 
chức và cán bộ”. (...) “Coi trọng vai 
trò tư vấn, phản biện của các hội 
khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội 
và văn học, nghệ thuật đối với các 
dự án phát triển kinh tế, văn hóa, 
xã hội”. (...) “nhà nước ban hành cơ 
chế để Mặt trận và các đoàn thể nhân 
dân thực hiện tốt vai trò giám sát và 
pBxh”.

pBxh là sự tham gia của cá nhân, 
các tổ chức chính trị, xã hội vào một 
vấn đề, chủ trương, chính sách nào 
đó của nhà nước, một chương trình, 
dự án phát triển nhằm làm cho chủ 
trương, chính sách, chương trình, 
dự án đó ngày càng hoàn thiện trong 
thực tiễn, đáp ứng nhu cầu xã hội, 
tạo nên sự đồng thuận, phục vụ tốt 
hơn những vấn đề quốc kế, dân sinh. 
pBxh là sự tập hợp sức sáng tạo và 
trí tuệ của cộng đồng, tạo nên sức 
mạnh nội lực để giải quyết các vấn đề 
xã hội; pBxh thể hiện dân chủ hóa 

đời sống xã hội, sự đồng thuận xã hội, 
sự khuyến khích, cổ vũ của xã hội 
dành cho những chủ trương, chính 
sách, chương trình, dự án đúng đắn. 

pbxh thực hiện chủ yếu ở hai 
trường hợp:

trường hợp thứ nhất, đối với 
các dự thảo chủ trương, chính sách, 
chương trình, dự án phát triển; 

trường hợp thứ hai, phát hiện 
các điểm chưa hoàn thiện, thậm chí 
sai sót, hoặc không còn phù hợp 
trong các chủ trương, chính sách, 
chương trình, dự án phát triển cần có 
những điều chỉnh, sửa đổi hoặc thay 
đổi cho phù hợp.

pBxh chỉ là một trong các biểu 
hiện của cơ chế tập trung dân chủ, 
nó chỉ có ý nghĩa và giá trị khi nằm 
trong tổng thể cơ chế tập trung dân 
chủ. pBxh không thể áp dụng cho 
mọi trường hợp, mọi tình huống, 
bối cảnh. Một nhà nước phải điều 
hành hoạt động xã hội hàng ngày, 
trong bối cảnh trong nước và quốc 
tế rất đa dạng, không thể áp dụng 
pBxh cho mọi quyết sách của 
mình. pBxh áp dụng tràn lan và 
cứng nhắc có thể làm mất đi tính 
năng động và kịp thời của quá trình 
điều hành hoạt động xã hội. nếu 
tổ chức không tốt quá trình pBxh 
sẽ dẫn đến bị lợi dụng, thậm chí 
có thể còn làm tê liệt nhất thời sự 
điều hành của nhà nước. do đó, 
nhìn nhận pBxh phải theo tư duy 
nguyên tắc, nhưng cũng phải biện 
chứng. điều này rất quan trọng 
khi bàn về phương thức thực hiện 
pBxh.

Kết Luận
sự tham gia của cộng đồng là động 

lực quan trọng trong sự nghiệp BvMt. 
nhiều kinh nghiệm thành công trong 
thực tế cho thấy, chính sách xã hội hóa 
trong BvMt là đúng đắn. sự tham 
gia của cộng đồng được thể hiện qua 
4 tác dụng: sáng tạo các mô hình, giải 
pháp mới phù hợp và hiệu quả lâu dài 
trong BvMt; Thực hiện các nghĩa vụ 
công dân trong BvMt và thu hút sự 
tham gia của cộng đồng; tự giáo dục, 
tự truyền thông nâng cao nhận thức 
về BvMt trong cộng đồng; giám sát, 
kiểm tra và đấu tranh với các vi phạm, 
hành vi xâm hại đến môi trường. 

nhằm hoàn thiện cơ chế chính 
sách thu hút sự tham gia của cộng 
đồng vào BvMt cần: tiếp tục tổng kết 
thực tiễn, hoàn thiện cơ chế chính sách 
trong lĩnh vực xã hội hóa hoạt động 
BvMt, đặc biệt là cơ chế chính sách 
của công tác pBxh; tăng cường năng 
lực môi trường cho các đoàn thể chính 
trị - xã hội, các tổ chức dân sự và công 
dân; tăng cường nâng cao nhận thức, 
trách nhiệm thông qua các chương 
trình đào tạo, tập huấn, truyền thông 
môi trường; tăng cường năng lực tổ 
chức, trong đó đào tạo và bổ nhiệm 
những cán bộ có năng lực; tăng cường 
nguồn kinh phí cho hoạt động BvMt. 

Cộng đồng tham gia BvMt, đặc 
biệt là pBxh chỉ có thể thành công 
đúng vai trò của nó trong một xã 
hội pháp quyền “sống và làm việc 
theo hiến pháp và pháp luật”, đó là 
cuộc cách mạng trong nền kinh tế 
thị trường, định hướng xã hội chủ 
nghĩa, lấy dân làm gốcn

Tài liệu Tham khảo
 O 1. Chiến lược BVMT quốc gia đến 2010 và định hướng đến 2020. NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003.
 O 2. Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 15/11/2004 về BVMT trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
 O 3. Luật BVMT và văn bản hướng dẫn thi hành. NXB Lao động-Xã hội, Hà Nội 2006. 
 O 4. Nguyễn Đình Hòe, Tạ Hoàng Tùng Bắc. Sổ tay hướng dẫn quản lý môi trường cấp cơ sở. Cục Bảo vệ môi trường 2003.
 O 5. Tài liệu tập huấn quản lý môi trường cấp huyện. Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Hà Nội, 2006.
 O 6. Trần Đăng Tuấn. Phản biện xã hội - một số vấn đề chung. Tạp chí Cộng sản điện tử, số 114-2006.
 O 7. VACNE. Điều tra tổng kết hoạt động xã hội hóa BVMT ở Việt Nam, Hà Nội 2006.
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9Xin bà cho biết, tình hình thực thi pháp luật 
BVmT hiện nay tại các doanh nghiệp?

LS. trần Thị hương trang: Có nhiều cách 
khác nhau để nhìn nhận về tình hình thực thi 
pháp luật BvMt của doanh nghiệp. Một cách 
khách quan và chính thức nhất, câu trả lời được 
phản ánh qua số liệu của thanh tra môi trường về 
tình hình vi phạm pháp luật.

Theo Báo cáo tổng kết 5 năm công tác phòng, 
chống tội phạm và vi phạm về môi trường của 
tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (C49), 
mỗi năm có khoảng 7.000 - 8.000 vụ phá rừng 
và hơn 1.000 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép 
động vật hoang dã, khoảng 70% nước thải tại các 
khu, cụm công nghiệp trên cả nước không qua xử 
lý, xả thẳng ra môi trường…

tuy nhiên, con số các vụ vi phạm bị phát hiện 
cũng chỉ là một phần nổi, còn thực chất mức độ 
thực thi pháp luật như thế nào thì được đánh giá 
chân thực qua hiện trạng môi trường nước ta 
hiện nay. Thực trạng ô nhiễm môi trường hiện 
nay phản ánh tình hình thực thi pháp luật của các 
doanh nghiệp.

Theo tôi, tình hình thực thi pháp luật 
BvMt của phần lớn các doanh nghiệp chưa 
cao, ý thức BvMt chưa được coi trọng, đa số 
có thể vì lợi ích kinh tế trước mắt mà bỏ qua 
các hoạt động BvMt.

9Dưới góc nhìn của doanh nghiệp bà có thể đưa 
ra một số nhận xét cụ thể về Dự thảo luật BVmT 
(sửa đổi)?

LS. trần Thị hương trang: Qua dự thảo 
luật BvMt (sửa đổi), tôi có một số nhận xét sau:

Thứ nhất, trách nhiệm về BvMt của doanh 
nghiệp cũng được quy định nhiều hơn, chặt chẽ 
hơn. ví dụ, một số điểm mới về trách nhiệm ký 
quỹ cải tạo và phục hồi môi trường được mở rộng 
không chỉ trong lĩnh vực khoáng sản, khai thác tài 
nguyên mà đối với tất cả các dự án sản xuất, kinh 
doanh có tiềm ẩn gây ô nhiễm môi trường (điều 
138, dự thảo luật sửa đổi). về điều kiện hoạt 
động quan trắc môi trường (điều 110), Chính 
phủ quy định các điều kiện và hướng dẫn việc cấp 
giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 
quan trắc môi trường. trách nhiệm lập kế hoạch 
BvMt (điều 43); trách nhiệm của chủ cơ sở sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ phải xây dựng và thực 
hiện kế hoạch BvMt (điều 46); doanh nghiệp 
có trách nhiệm thực hiện các quyền yêu cầu cung 
cấp thông tin về BvMt của tổ chức xã hội, cộng 
đồng dân cư (điều 133).

Thứ hai, dự thảo luật BvMt (sửa đổi) có 
thể mở ra cơ hội và tạo điều kiện cho phát triển 
hoạt động kinh doanh mới, việc làm trong lĩnh 
vực môi trường, ví dụ: xây dựng lực lượng cơ sở 
dịch vụ ứng phó sự cố môi trường (điều 91), giáo 
dục môi trường, đào tạo nguồn nhân lực BvMt 
(điều 145), giám định thiệt hại về môi trường 
(điều 156), bảo hiểm trách nhiệm bồi thường 
thiệt hại về môi trường (điều 157), nhà nước 
khuyến khích tổ chức, cá nhân phát triển dịch vụ 
BvMt, phát triển, chuyển giao công nghệ thân 
thiện với môi trường (điều 140). riêng đối với 
các công ty luật, đoàn luật sư có nhiều cơ hội mở 
khi áp dụng thực hiện quy định của điều 132 về 
quyền và nghĩa vụ của các tổ chức xã hội, nghề 
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực BvMt.

Thứ ba, dự thảo luật BvMt (sửa đổi) quy 

Cần quy định chặt chẽ hơn  
trách nhiệm bảo vệ môi trường  
của doanh nghiệp

Một trong những điểm mới 
của Dự thảo Luật bVMt 
(sửa đổi) là nâng cao 

trách nhiệm thực thi bVMt của 
các doanh nghiệp. đó là chia sẻ của 
tS. Luật sư trần Thị hương trang 
- giám đốc Công ty Luật hợp danh 
Legal Associates hà nội với phóng 
viên tạp chí Môi trường.



50

xây dựng 
luật bảo vệ môi trường 
(sửA đổI)

Chuyên đề I-2013

định rõ ràng về thanh tra, điều này tạo điều kiện 
cho doanh nghiệp thực hiện quy định của luật, ví 
dụ khoản 4, điều 150 về số lần kiểm tra, thanh tra; 
khoản 2, điều 151 về xử lý vi phạm đối với người 
đứng đầu tổ chức cán bộ công chức lợi dụng chức 
vụ, quyền hạn gây phiền hà, nhũng nhiễu cho tổ 
chức, công dân, bao che vi phạm.
9Bà có những đề xuất gì , góp ý cho Dự thảo luật 
BVmT (sửa đổi)? 

LS. trần Thị hương trang: trước khi đưa ra 
ý kiến góp ý cho dự thảo luật BvMt (sửa đổi), tôi 
xin chia sẻ quan điểm dưới góc độ doanh nghiệp: 
luật BvMt năm 2005 cần được sửa đổi, bổ sung 
hoàn thiện để tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh 
nghiệp hoạt động. tạo điều kiện tốt nhất ở đây cần 
được hiểu là tạo ra một khung pháp lý vững chắc 
và minh bạch để doanh nghiệp thực thi hiệu quả 
các quy định về BvMt, bao gồm cơ chế rõ ràng về 
quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, trách nhiệm 
của cơ quan nhà nước để cho quyền và nghĩa vụ 
đó được đảm bảo tốt nhất, việc thanh tra, kiểm tra, 
xử lý vi phạm công bằng, nghiêm minh. Theo quan 
điểm phát triển bền vững, chúng ta cần cân bằng 
giữa lợi ích phát triển kinh tế, xã hội và BvMt. Cho 
nên, luật BvMt tạo điều kiện tốt nhất cho doanh 
nghiệp không phải là việc “hạ thấp” các quy chuẩn, 
tiêu chuẩn môi trường hay ‘thả lỏng’ việc thanh tra, 
kiểm tra, xử lý nhẹ các vi phạm môi trường nhằm 
tối đa hóa lợi ích kinh tế trước mắt của doanh 
nghiệp. 

với quan điểm trên, tôi có các ý kiến như sau:
Thứ nhất, cần phải có sự phân công, phân cấp 

trách nhiệm quản lý nhà nước về BvMt một cách 
hợp lý rõ ràng hơn để tạo điều kiện cho doanh 
nghiệp thực thi, tuân thủ các yêu cầu của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền, đồng thời truy vấn trách 
nhiệm của cơ quan nhà nước này trong việc đảm 
bảo quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp. với sự 
phân công, phân cấp chồng chéo về trách nhiệm 
quản lý nhà nước về BvMt hiện nay theo luật 
BvMt năm 2005 và dự thảo luật (sửa đổi), điều 
này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động, thực thi 
pháp luật BvMt của doanh nghiệp. 

điều 127 quy định “Bộ tn&Mt chịu trách 
nhiệm trước Chính phủ trong việc thực hiện quản 
lý nhà nước về BvMt”, nhưng qua rà soát thống 
kê các điều luật về trách nhiệm của các Bộ cho 
thấy, trách nhiệm quản lý nhà nước về BvMt ở 
các lĩnh vực khác nhau đã được phân công cho 
các Bộ khác nhau chịu trách nhiệm chủ trì. đây là 
điều bất hợp lý, khi thực tế Bộ tn&Mt không chịu 

trách nhiệm chủ trì thực hiện đối với các hoạt động 
BvMt cụ thể trong các lĩnh vực mà lại “chịu trách 
nhiệm trước Chính phủ”. điều này cũng phản ánh 
sự không thống nhất trong hoạt động quản lý nhà 
nước, không quy đến cùng trách nhiệm trong thực 
hiện phân công quản lý nhà nước. 

Thực tế, sự mâu thuẫn giữa hoạt động phát 
triển và BvMt là bản chất khách quan. việc giao cả 
hai trách nhiệm quản lý nhà nước có bản chất mâu 
thuẫn nhau cho cùng một Bộ thì tất yếu sẽ gây ra 
những khó khăn, chồng chéo. đương nhiên, vì mục 
tiêu, nhiệm vụ chính của các Bộ chuyên ngành là 
phát triển ngành kinh tế -xã hội mà Bộ chịu trách 
nhiệm quản lý thì các hoạt động phát triển sẽ được 
giữ thế ưu tiên, không thể có sự đối trọng cần thiết, 
giữ thế cân bằng giữa hoạt động BvMt với hoạt 
động phát triển. sự bất cập trong cách phân công 
trách nhiệm quản lý nhà nước này đã thể hiện rõ 
trong thực tế. hàng loạt những mâu thuẫn, chồng 
chéo phát sinh, trong khi nhiều khoảng trống vẫn 
tồn tại mà chưa rõ Bộ nào chịu trách nhiệm quản lý. 
điều này ảnh hưởng rất lớn tới hiệu quả, chất lượng 
hoạt động BvMt.

ngoài ra, cần cân nhắc đến cơ chế phối hợp 
hiệu quả giữa các Bộ, ngành và địa phương hạn chế 
sự chồng chéo, mâu thuẫn. vì trong mọi lĩnh vực 
luôn có sự tương tác, giao thoa lẫn nhau, không 
phải lúc nào cũng đạt được sự phân chia rạch ròi, 
tuyệt đối khi phân công trách nhiệm đối với từng 
lĩnh vực cho từng Bộ, ngành, cấp quản lý. 

Thứ hai, cần phải có quy định rõ ràng và khả thi 
về nguyên tắc, trình tự, thủ tục liên quan đến đánh 
giá tác động môi trường để tạo điều kiện cho doanh 
nghiệp thực thi quy định này. ví dụ, điều 15 chưa 
quy định rõ về trách nhiệm của uBnd cấp xã về trả 
lời tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác 
động môi trường và quyền của cộng đồng dân cư 
chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dự án. ở đây, uBnd 
xã là khác với cộng đồng dân cư, nơi thực hiện dự 
án cũng có thể khác với cộng đồng dân cư chịu tác 
động trực tiếp bởi dự án.

nên cân nhắc về thời hạn tham vấn 30 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến 
tham vấn, uBnd cấp xã có trách nhiệm trả lời, bao 
gồm cho cả việc tổ chức đối thoại do uBnd cấp xã 
nơi thực hiện dự án chủ trì tổ chức. trong trường 
hợp có cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng trực tiếp 
bởi dự án nhưng lại không nằm trong địa bàn của 
xã nơi thực hiện dự án thì cuộc đối thoại được tổ 
chức như thế nào? trách nhiệm các bên như thế 
nào? kinh phí để tổ chức đối thoại lấy ý kiến của 
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cộng đồng dân cư do bên nào chịu nếu là uBnd 
xã chủ trì, liệu có nên quy định trực tiếp kinh phí 
đó phải trong nguồn kinh phí của dự án chi cho 
hoạt động đánh giá tác động môi trường?

Thứ ba, cần phải có quy định chỉ định rõ 
cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm tiếp nhận 
thông báo về việc xảy ra sự cố môi trường. tại 
mục a và b, điều 90, quy định như “kịp thời 
thông báo cho chính quyền địa phương hoặc 
cơ quan chuyên môn về BvMt nơi xảy ra sự cố 
“ làm cho người dân có thể không biết gọi cho 
ai trong lúc sự cố và cơ quan nào chịu trách 
nhiệm tiếp nhận và triển khai ứng phó. hay 
“sự cố môi trường xảy ra ở cơ sở, địa phương 
nào thì người đứng đầu cơ sở, địa phương 
đó có trách nhiệm. Quy định này cũng chưa 
rõ ràng là (cơ sở) hay (địa phương) hay cả 2, 
nếu địa phương thì là ở cấp nào, xã phường, 
quận huyện, tỉnh, tp?”. hơn nữa, hiện nay, 
khái niệm về “sự cố môi trường” với “sự cố 
hóa chất” đang có sự chồng chéo và còn đang 
“tranh cãi” trong việc xác định trách nhiệm 
giữa Bộ tn&Mt hay Bộ Công Thương khi sự 
cố hóa chất xảy ra. 

Thứ tư, cần phải có các quy định rõ ràng về 
việc giải quyết các trường hợp tranh chấp, đòi 
bồi thường thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm 
môi trường gây ra sẽ được áp dụng theo quy 
định trong văn bản quy phạm pháp luật nào 
(luật BvMt hay Bộ luật dân sự). Một số quy 

định trong hai văn bản có nội dung không rõ 
ràng, dẫn chiếu một cách “chung chung” trong 
khi luật BvMt năm 2005 và dự thảo luật 
(sửa đổi) lại không tính đến các yếu tố đặc thù 
trong lĩnh vực môi trường mà không thể áp 
dụng những quy định chung của Bộ luật dân 
sự.

việc giải quyết bồi thường thiệt hại về môi 
trường phải xem xét các quy định riêng cho 
các tranh chấp môi trường như sau: thời hiệu 
khởi kiện giải quyết bồi thường thiệt hại về 
môi trường cần được kéo dài, nghĩa vụ chứng 
minh thuộc về bên nào có thể người khởi kiện 
bồi thường thiệt hại do ô nhiễm suy thoái môi 
trường không có nghĩa vụ chứng minh hành vi 
vi phạm và lỗi của người gây ô nhiễm, người bị 
kiện có nghĩa vụ chứng minh để phản bác mối 
quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm pháp 
luật về môi trường và thiệt hại của người khởi 
kiện. 

Các phương thức giải quyết bồi thường thiệt 
hại về môi trường cần được quy định mở để linh 
hoạt hiệu quả không chỉ là ba phương thức làm 
hạn chế sự lựa chọn như sự thỏa thuận của các 
bên, trọng tài, khởi kiện tại tòa án, mà còn có các 
phương thức khác như trung gian, hòa giải hoặc 
phương thức mới trong giải quyết tranh chấp là 
tiến trình cộng tác.
9Xin cảm ơn bà!

 Châu LoAn (Thực hiện)

 V Luật BVMT 
(sửa đổi) cần 
tăng cường điều 
khoản về thanh 
tra, kiểm tra, xử 
lý các vi phạm 
về môi trường
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Cần xây dựng và hoàn thiện  
hệ thống pháp luật, chính sách về 
xã hội hóa dịch vụ môi trường
Vũ Văn tự
Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng

dịch vụ môi trường (dvMt) 
đóng vai trò ngày càng quan 
trọng trong phát triển kinh 

tế - xã hội. sự phát triển của dvMt 
góp phần ngăn ngừa và giảm thiểu 
ô nhiễm môi trường, nâng cao chất 
lượng cuộc sống của người dân, tạo 
môi trường xanh - sạch - đẹp cho xã 
hội. đồng thời, là một trong những 
điều kiện phát triển kinh tế bền vững, 
xã hội lành mạnh.

dvMt là một phân ngành của 
khu vực kinh tế dịch vụ, bao gồm 
các hoạt động kinh tế không thuộc 
khu vực kinh tế nông nghiệp, công 
nghiệp. Mặt khác, dvMt có quan hệ 
chặt chẽ với môi trường, nhằm mục 
đích bảo vệ, giữ gìn, cung cấp điều 
kiện môi trường thuận lợi cho các 
hoạt động của xã hội. do đó, “dvMt 
là các hoạt động dịch vụ nhằm mang 
lại lợi ích về môi trường”. như vậy, 

dvMt có tính chất là dịch vụ công. 
hiện nay ở nước ta, phần lớn dvMt 
ở các địa bàn bao gồm đô thị và nông 
thôn, chủ yếu là do khu vực kinh tế 
nhà nước và một số địa phương đã 
có kinh tế tập thể đảm nhiệm (hợp 
tác xã dvMt). nhằm khai thác, phát 
huy các nguồn lực cho phát triển 
dvMt ở nước ta trong thời gian 
tới, cần mở rộng ra các thành phần 
kinh tế và các lực lượng khác tham 
gia phát triển theo hướng xã hội hóa 
(xhh). xhh hoạt động dvMt là 
một trong những chủ trương hiện 
nay được đảng và nhà nước ta quan 
tâm thực hiện. trong Chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 
2011 - 2020 do đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ xI của đảng thông qua 
đã xác định: “đẩy mạnh xhh công 
tác BvMt, phát triển các dvMt, xử 
lý chất thải”1. 

Thời gian gần đây, thuật ngữ 
“xã hội hóa” trong cải cách dvMt 
không chỉ được đề cập trong các văn 
bản mang tính chất định hướng của 
đảng, nhà nước, mà còn được sự 
quan tâm khá đặc biệt từ phía các 
nhà nghiên cứu. liên quan đến công 
việc quản lý nhà nước, thuật ngữ này 
được sử dụng như một “giải pháp” 
cho cải cách việc cung ứng các dịch 
vụ công ích gắn liền với BvMt… 
Theo đó, vai trò cung ứng dịch vụ 
của các đối tượng sẽ có sự thay đổi: 
Chuyển từ sự độc quyền của nhà 
nước sang hướng mở rộng cung ứng 
các dịch vụ này ra ngoài khu vực nhà 
nước, nhằm tập hợp nguồn lực của 
xã hội để cùng thực hiện mục tiêu 
cải thiện chất lượng cung ứng dịch 
vụ công. phá bỏ sự độc quyền, bao 
cấp của nhà nước một mặt sẽ giảm 
tải được gánh nặng cho các cơ quan 

 V XHH công tác BVMT 
là huy động ở mức cao 
nhất sự tham gia của 
toàn xã hội
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công quyền, mặt khác huy động được 
các nguồn lực trong xã hội. không 
chỉ vậy, xhh dvMt còn được hiểu 
là quá trình để mọi người được tham 
gia bình đẳng vào môi trường lành 
mạnh, được thụ hưởng những lợi ích 
công bằng do dvMt đem lại. tuy 
nhiên, xhh dvMt cần nhận thức 
đúng một số nội dung sau:

Một là, xác định rõ mục tiêu mà 
công cuộc cải cách dvMt hướng 
tới là chất lượng dịch vụ chứ không 
phải là mức độ xhh. xhh loại hình 
dịch vụ này chỉ là phương thức để đạt 
được chất lượng dịch vụ công mong 
muốn. ở nhiều nước phát triển, xu 
thế chuyển giao dịch vụ công cho các 
tổ chức khu vực tư nhân ngày càng 
được áp dụng nhiều dưới những 
hình thức khác nhau. nhà nước chỉ 
chịu trách nhiệm cung cấp những 
lĩnh vực mà khu vực tư nhân không 
hoặc chưa tham gia. hiện nay tại 
việt nam, cung ứng dvMt vẫn phụ 
thuộc phần lớn vào nhà nước vì khu 
vực tư nhân chưa đủ năng lực để cung 
cấp tốt các dịch vụ này. do vậy, cần 
phải xác định được lĩnh vực nào cần 
xhh và xhh ở cấp độ nào thì đem 
lại hiệu quả tốt nhất cho người dân, 
chứ không vì tiêu chí xhh mà thiếu 
quan tâm tới chất lượng dịch vụ. 
nhằm đẩy mạnh xhh trong cung 
ứng dvMt, nhà nước đã ban hành 
nhiều văn bản quy phạm pháp luật 
để quản lý, tuy nhiên trong quá trình 
hiện thực đã nảy sinh nhiều vấn đề về 
kiểm soát chất lượng dịch vụ. Thông 
thường, các doanh nghiệp trong khu 
vực tư nhân chú trọng nhiều đến lợi 
nhuận, luôn có xu hướng đẩy giá 
dịch vụ lên cao, các loại phí dịch vụ bị 
điều chỉnh tùy tiện, chất lượng dịch 
vụ yếu, cơ chế tài chính không minh 
bạch. vẫn còn nhiều cơ sở tư nhân 
được thành lập dưới dạng tự phát 
nên khó kiểm soát chất lượng. tình 
trạng kém chất lượng trong cung 
ứng dịch vụ không bắt nguồn từ việc 
xã hội hóa, song mức độ xhh ồ ạt, 
thiếu kiểm soát rõ ràng đã tác động 

tiêu cực đến quyền lợi của người thụ 
hưởng dịch vụ.

Hai là, muốn đảm bảo chất lượng 
dvMt, đồng thời mở rộng chuyển 
giao việc cung ứng dịch vụ cho khu 
vực tư nhân, nhà nước cần phải có 
cơ chế thích hợp. trước hết, hoàn 
thiện pháp luật đồng bộ về bộ máy 
nhà nước, trao thẩm quyền cụ thể 
cho từng cơ quan thực hiện quản lý 
và cung ứng dvMt. 

điều quan trọng là phải ban hành 
các chuẩn về chất lượng dvMt. hiện 
nay, chúng ta mới chỉ cung ứng các 
dvMt một cách thụ động và ở mức 
độ cơ bản, thiết yếu so với nhu cầu 
của người dân và chưa có một hệ 
thống chuẩn mực nào để so sánh và 
hướng tới. 

việc chuyển đổi các cơ sở công 
lập sang hoạt động theo cơ chế sự 
nghiệp - tự chủ, tự hạch toán, tự 
chịu trách nhiệm - cũng phải được 
quy định rõ về chức năng, nhiệm vụ, 
phạm vi tự chịu trách nhiệm. làm rõ 
cơ chế tài chính và mức độ vượt quá 
để nhà nước có thể can thiệp. những 
vấn đề này chủ yếu liên quan đến học 
phí, trợ giá, trợ cước và các loại phí 
dịch vụ khác. Quy định rõ nhà nước 
sẽ can thiệp khi có những thay đổi 
khách quan như thay đổi mức phí, 
khi giá dịch vụ cao hơn mặt bằng 
chung hoặc khi thực hiện chính sách 
xã hội… 

Chế độ chịu trách nhiệm phải 
được thực hiện nghiêm túc và thường 
xuyên. Cùng với việc đặt ra hệ thống 

tiêu chuẩn chất lượng thì trách nhiệm 
của mỗi cá nhân, tổ chức trong cung 
ứng dịch vụ phải được nâng cao. nên 
đề cao trách nhiệm cá nhân đồng 
thời đặt ra cơ chế giải trình hợp lý. 
như vậy, công tác kiểm soát, giám sát 
sẽ có hiệu quả hơn. 

Ba là, với hoàn cảnh, điều kiện 
nước ta hiện nay, việc xhh dvMt 
mới chỉ được thực hiện ở cấp độ thấp. 
lý do chủ yếu là chưa có cơ chế quản 
lý hiệu quả, thêm nữa khu vực tư 
chưa đủ lớn mạnh để tiếp nhận việc 
cung ứng một cách tốt nhất. như vậy, 
nhà nước vẫn giữ vai trò chủ chốt 
trong cung ứng dvMt. vấn đề đặt ra 
là đồng thời với việc thúc đẩy xhh 
dvMt, thì chính các cơ sở công lập 
phải tự nâng cao chất lượng phục vụ. 

tóm lại, xhh công tác BvMt 
là huy động ở mức cao nhất sự tham 
gia của xã hội vào công tác BvMt, 
xác lập các cơ chế khuyến khích, các 
chế tài hành chính, hình sự và thực 
hiện một cách công bằng, hợp lý đối 
với tất cả các cơ sở nhà nước, các lực 
lượng xã hội, trong đó bao gồm cả 
lực lượng vũ trang, quân đội tham gia 
hoạt động BvMt, phát triển dvMt. 
tuy nhiên hiện nay, mức độ xhh 
dvMt ở việt nam còn hạn chế. 
phần lớn các dvMt đều do nhà 
nước đầu tư cơ sở hạ tầng và tham gia 
thực hiện là chủ yếu. vai trò của cộng 
đồng trong việc giám sát thực hiện 
các chủ trương, chính sách pháp luật 
còn mờ nhạt. như vậy, để đẩy nhanh 
tiến độ xhh dvMt, cần xây dựng 
và hoàn thiện hệ thống pháp luật và 
chính sách về xhh BvMt, các chính 
sách khuyến khích cộng đồng tham 
gia BvMt; các quy định về quyền 
và trách nhiệm, về quản lý của nhà 
nước, về vai trò phản biện và giám 
định xã hội của các tổ chức phi chính 
phủ, tổ chức quần chúng, tổ chức 
chính trị - xã hội. đặc biệt, nên quy 
định và tạo điều kiện để các tổ chức 
này được thực sự tham gia đóng góp 
ý kiến cho các chủ trương, chính sách 
luật pháp của nhà nướcn

XHH công tác BVMT là huy 
động ở mức cao nhất sự 
tham gia của xã hội vào 

công tác BVMT, xác lập các cơ 
chế khuyến khích, các chế tài 
hành chính, hình sự và thực hiện 
một cách công bằng, hợp lý đối 
với tất cả các cơ sở Nhà nước, 
các lực lượng xã hội, trong đó 
bao gồm cả lực lượng vũ trang, 
quân đội tham gia hoạt động 
BVMT, phát triển DVMT.
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trong những năm qua, chính 
sách BvMt đã được Chính 
phủ và các Bộ, ngành quan 

tâm, ban hành nhiều nghị định, 
Thông tư nhằm hạn chế tình trạng 
ô nhiễm môi trường. nhờ các chính 
sách trên, công tác BvMt đã từng 
bước được quan tâm, đầu tư và phát 
triển lớn mạnh.

 Công ty Cp dịch vụ môi 
trường Thăng long là doanh 
nghiệp chuyên ngành vệ sinh môi 
trường của tp. hà nội, các hoạt 
động BvMt chính của Công ty 
gồm: Thu gom rác trong khu dân 
cư, vận chuyển rác đến khu xử lý; 
xử lý rác sinh hoạt; Thu gom, vận 
chuyển, xử lý chất thải xây dựng 
(Ctxd). sản xuất thiết bị thu gom, 
xe chuyên dùng vận chuyển rác và 
xây lắp nhà xưởng sản xuất thiết bị 
nhà máy xử lý rác.

là một trong 22 đơn vị đang 
thực hiện công tác BvMt trên địa 
bàn hà nội, trong những năm qua 
theo chính sách của thành phố, 
Công ty đã đầu tư gần 200 tỷ đồng 

cho các trang thiết bị, máy móc cho 
công tác thu gom - vận chuyển - xử 
lý chất thải, đảm bảo việc làm cho 
gần 1.300 lao động làm việc trong 
các lĩnh vực quét dọn đường phố, 
vận chuyển rác, xử lý chất thải, sản 
xuất thiết bị, nghiên cứu khoa học 
công nghệ... ngoài ra, Công ty còn 
phát triển thêm các sản phẩm mới 
về công nghệ xử lý chất thải rắn 
đáp ứng cho sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. 

tuy nhiên, trong quá trình triển 
khai sản xuất, kinh doanh, Công ty 
còn gặp phải một số thách thức như 
việc thực hiện cơ chế, chính sách 
chưa theo kịp với nhiệm vụ BvMt, 
cụ thể:

đối với công tác quản lý Ctxd: 
đây là chất thải công nghiệp thông 
thường phát thải trong quá trình cải 
tạo, xây dựng, phá dỡ công trình... 
hiện tại Ctxd có khối lượng phát 
sinh lớn do việt nam nói chung và 
hà nội nói riêng đang trong quá 
trình đầu tư hạ tầng. Mỗi năm hàng 
triệu tấn chất thải phát sinh nhưng 
loại chất thải này lại chưa có quy 
định cụ thể về điều kiện thu gom 
- phân loại - vận chuyển - xử lý - 
tái chế... Mặt khác, việc đầu tư cho 
cơ sở xử lý chất thải xây dựng cũng 
chưa được chú trọng. những năm 
qua, Ctxd tại hà nội chỉ thu gom 
được một phần rất nhỏ về chôn lấp 
tại bãi tập kết Ctxd ở xã vân nội 
và nguyên khê, huyện đông Anh, 
phần còn lại không được thu gom 
mà được đổ trực tiếp để san lấp hồ, 
ao, hố trũng…dẫn đến tình trạng 
ô nhiễm đất, mất đất canh tác. 
đặc biệt, làm mất các lưu vực lưu 
giữ nước mưa, dẫn đến tình trạng 
ngập úng cho nhiều khu vực của 

hà nội. Ctxd ở các nước trên thế 
giới là nguồn nguyên liệu cho việc 
sản xuất, tái chế vật liệu xây dựng, 
còn tại việt nam nói chung, hà nội 
nói riêng chưa có các quy định về 
việc phân loại, tái chế chất thải này 
dẫn đến lãng phí tài nguyên. đây 
là điều đáng quan tâm trong chính 
sách BvMt, do đó dự thảo luật 
BvMt (sửa đổi) cần quy định cơ 
chế đặc thù cho loại chất thải này 
trong quá trình xây dựng cơ sở hạ 
tầng kỹ thuật đô thị và cải tạo sửa 
chữa nhà ở.

Bên cạnh đó, công tác duy trì vệ 
sinh quét dọn hè đường phố trước 
đây do điều kiện kinh tế chậm phát 
triển, hạ tầng kỹ thuật không được 
đầu tư đúng quy chuẩn đô thị, thiếu 
kinh phí đầu tư xe chuyên dụng nên 
công tác này chủ yếu được Bộ xây 
dựng và các tỉnh/thành phố xây dựng 
các quy trình định mức cho công tác 
duy trì vệ sinh môi trường thủ công. 
từ năm 2000 trở lại đây, kinh tế việt 
nam có bước phát triển, do vậy cơ sở 
hạ tầng đô thị đã được đầu tư nâng 
cấp, đáp ứng đủ tiêu chuẩn đô thị 
loại 1 như các nước tiên tiến trong 
khu vực, tuy nhiên điều kiện áp dụng 
quy trình quét dọn, làm sạch đường 
phố chưa được thay đổi cho phù hợp 
dẫn đến năng suất thấp, chi phí cao. 
Chính sách xã hội hóa của Chính 
phủ đã được các tỉnh/thành phố 
triển khai, khuyến khích các doanh 
nghiệp đầu tư nhiều xe chuyên dụng 
nhằm thay thế cho toàn bộ khâu quét 
dọn đường phố bằng phương pháp 
thủ công, điều này sẽ giúp cho việc 
duy trì vệ sinh các đô thị đạt được 
các mục tiêu văn minh - tiết kiệm 
- Chất lượng. do đó, thời gian tới các 
cơ quan chức năng sớm ban hành các 

nguyễn phúC thành 
Giám đốc Công ty CP Dịch vụ  
môi trường Thăng Long

Luật Bảo vệ môi trường (sửA đổI)

Cần quy định cụ thể về điều kiện  
thu gom và xử lý chất thải
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quy định, quy trình để việc cơ giới 
hóa công tác duy trì vệ sinh được áp 
dụng phổ biến trên cả nước.

hiện nay, Thủ tướng Chính phủ 
đã ban hành Quyết định số 798/
Qđ-ttg về định hướng phát triển 
ngành công nghiệp môi trường. 
đây là chính sách vĩ mô quan trọng 
để doanh nghiệp nghiên cứu công 
nghệ và đầu tư cơ sở xử lý chất thải 
rắn tại việt nam. Theo đó, Công ty 
đã đầu tư nhà máy xử lý rác thải 
công suất 300 tấn/ngày tại xuân 
sơn, sơn tây góp phần giảm ô 
nhiễm cho hà nội. tuy nhiên, quá 
trình thực hiện đầu tư, việc tiếp cận 
với các nguồn vốn rất khó khăn, 
mặc dù nghị định 04/2009/nđ-Cp 
của Chính phủ về hỗ trợ tài chính 
cho các dự án xử lý rác ra đời nhưng 
tới nay doanh nghiệp thực hiện đầu 
tư vẫn không tiếp cận được.

trong khi đó, chính sách hỗ trợ 
lãi suất vay vốn đầu tư tối đa là 50% 
lãi suất vay theo hợp đồng tín dụng, 
thực tế Công ty được nhận hỗ trợ 
mức: 2,5% - mức hỗ trợ này rất 
nhỏ so với lãi suất vay đầu tư từ các 
ngân hàng.

về việc xây dựng đơn giá sản 
phẩm dịch vụ công ích đô thị chỉ 

theo Thông tư 06/tt-Bxd hướng 
dẫn xây dựng đơn giá cho các dịch 
vụ thu gom - vận chuyển - chôn 
lấp rác. nếu áp dụng Thông tư này 
cho việc xây dựng đơn giá cho sản 
phầm công nghiệp sẽ dẫn đến việc 
thiếu cơ sở tính toán các yếu tố cấu 
thành đơn giá như: lãi vay đầu tư, 
giá trị công nghệ. để đảm bảo tính 
đúng, tính đủ, tránh vi phạm luật 
cạnh tranh, cần bổ sung văn bản 
hướng dẫn phương pháp xây dựng 
đơn giá đối với các sản phẩm công 
nghiệp.

đối với đơn vị hoạt động 
chuyên ngành vệ sinh môi trường, 
các chính sách pháp luật về BvMt 
là rất quan trọng, do đó trong dự 
thảo luật BvMt (sửa đổi) cần 
chỉnh sửa, bổ sung cụ thể hơn, chi 
tiết hơn, đề cập toàn diện và sâu sát 
những vấn đề BvMt sẽ khắc phục 
được những tồn tại trước đây, tạo 
được hành lang pháp lý quan trọng 
cho sự nghiệp BvMt của việt nam 
trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước.

liên quan đến lĩnh vực hoạt 
động của Công ty, sau khi nghiên 
cứu dự thảo luật BvMt (sửa đổi) 
chúng tôi có một số nội dung góp ý, 

bổ sung tại Chương vIII - Quản lý 
chất thải như sau:

điều 65, bổ sung mục 5: Bố trí 
phân bổ ngân sách chi cho công tác 
sự nghiệp môi trường.

điều 68, mục 3 bổ sung: Chủ 
nguồn thải chất thải nguy hại chỉ 
được xử lý tại nơi phát sinh khi có 
đủ điều kiện kỹ thuật và đảm bảo 
đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường 
“phù hợp với quy hoạch xử lý chất 
thải rắn nguy hại”.

điều 70:
+ Mục 1 bổ sung: Chủ nguồn 

thải chất thải nguy hại phải tổ 
chức phân loại thu gom, lưu giữ 
và chuyển giao “chất thải nguy hại” 
cho cơ sở có giấy phép xử lý chất 
thải nguy hại.

+ Mục 3 bổ sung: trường hợp 
chất thải thông thường lẫn chất thải 
nguy hại có tỷ lệ lớn và không thể 
phân loại ra được phải quản lý theo 
quy định đối với chất thải nguy hại. 
(Bộ tn&Mt quy định cụ thể tỷ lệ 
cho từng loại chất thải).

điều 76, bổ sung mục 5: “uBnd 
các cấp có trách nhiệm tổ chức thu 
gom, vận chuyển, xử lý chất thải 
rắn phát sinh tại các nơi công cộng, 
tổ chức làm sạch các tuyến đường, 
quảng trường và các khu vực công 
cộng. Bộ gtvt có trách nhiệm tổ 
chức thu gom chất thải rắn thông 
thường, làm sạch các tuyến đường 
quốc lộ thuộc trách nhiệm quản lý 
của Bộ”.

điều 77:
+ Mục 1 bổ sung: phát sinh chất 

thải thứ cấp “được xử lý” đạt tiêu 
chuẩn kỹ thuật môi trường.

+ Mục 2 bổ sung: “Bố trí tái sử 
dụng, thực hiện đúng nơi được quy 
định”.

+ Mục 3 bổ sung: “nhà nước 
khuyến khích tái chế, thu hồi chất 
thải và bao tiêu sản phẩm sau tái 
chế từ chất thải. Bộ Công Thương, 
Bộ tn&Mt có trách nhiệm xây 
dựng cơ chế chính sách, tổ chức 
thực hiện”n

 V Nhà máy xử lý rác thải do Công ty CP dịch vụ môi trường Thăng Long 
đầu tư tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội
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Một số kiến nghị nhằm nâng cao 
hiệu quả giải quyết tranh chấp  
về môi trường ở Việt Nam
ThS. nguyễn thị huệ
Giảng viên Khoa Luật, Đại học Công đoàn

định nghĩA thống nhất 
Về “trAnh Chấp Môi 
trường”

trong quá trình nghiên cứu, 
đã có nhiều nhà luật học, khoa 
học môi trường đưa ra những định 
nghĩa khác nhau về tranh chấp môi 
trường. Theo định nghĩa của pgs.
ts. vũ Thu hạnh trong giáo trình 
luật Môi trường của đại học luật 
hà nội: “tranh chấp môi trường là 
những xung đột giữa các tổ chức, cá 
nhân, cộng đồng dân cư về quyền 
và lợi ích liên quan đến việc phòng 
ngừa, khắc phục ô nhiễm, suy thoái 
sự cố môi trường; về việc khai 
thác, sử dụng hợp lý các nguồn tài 
nguyên và môi trường; Quyền được 
sống trong môi trường trong lành 
và quyền được bảo vệ tính mạng, 
sức khỏe, tài sản do ônMt gây 
nên”. Theo định nghĩa này, chủ thể 
của tranh chấp môi trường bao gồm 
các tổ chức, cá nhân, cộng đồng 
dân cư. tuy nhiên, ngoài các chủ 
thể trên thì các cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền cũng có thể là chủ 
thể của tranh chấp môi trường. Bởi 
theo quy định tại điều 3 của nghị 
định số 113/2010/nđ-Cp do Chính 
phủ ban hành ngày 3/12/2010 về 
việc xác định thiệt hại đối với môi 
trường, một số cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền như uBnd cấp xã; 
uBnd cấp huyện; uBnd cấp tỉnh 
và Bộ tn&Mt có trách nhiệm 
yêu cầu các tổ chức, cá nhân gây ô 
nhiễm, suy thoái môi trường phải 
bồi thường cho những thiệt hại 
với môi trường. Theo điều 14 của 

nghị định 113/2010/nđ-Cp, các 
cơ quan nhà nước trên được quyền 
lựa chọn một trong ba phương thức 
để đòi bồi thường thiệt hại đối với 
môi trường: Thỏa thuận với người 
gây thiệt hại; yêu cầu trọng tài giải 
quyết; khởi kiện tại tòa án [3]. 
trong những trường hợp này, các cơ 
quan nhà nước trên tham gia tranh 
chấp như là một bên đương sự, như 
vậy, chủ thể của tranh chấp môi 
trường không chỉ là các tổ chức, cá 
nhân, cộng đồng dân cư mà còn bao 
gồm một số các cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền. 

trong giáo trình luật Môi 
trường của viện đại học Mở hà nội, 
ts. nguyễn văn phương đã định 
nghĩa “tranh chấp môi trường là 
những mâu thuẫn, những bất đồng 
ý kiến của các chủ thể tham gia các 
quan hệ pháp luật môi trường khi 
họ cho rằng quyền và lợi ích hợp 
pháp của mình bị xâm phạm” [31, tr 
225]. Theo định nghĩa này, điều kiện 
tiên quyết để phát sinh tranh chấp 
môi trường là có một chủ thể tham 
gia quan hệ pháp luật môi trường 
cho rằng, quyền và lợi ích hợp pháp 
của mình bị xâm phạm. tuy nhiên, 
trên thực tế tranh chấp môi trường 
có thể phát sinh từ khi quyền và 
lợi ích của chủ thể đó có nguy cơ 
bị xâm phạm chứ chưa có sự xâm 
phạm trên thực tế. trường hợp này 
thường liên quan đến các dự án đầu 
tư. Mặc dù dự án đầu tư chưa được 
triển khai, quyền và lợi ích hợp pháp 
của người dân chưa bị xâm phạm 
nhưng nếu có căn cứ khoa học hoặc 

pháp lý cho rằng, dự án đó sẽ gây ra 
các vấn đề về môi trường khi triển 
khai trên thực tế thì người dân vẫn 
được quyền khởi kiện yêu cầu chủ 
dự án đầu tư không được tiếp tục 
tiến hành dự án hoặc phải áp dụng 
các biện pháp BvMt phù hợp. 

vì vậy, để có một cách hiểu thống 
nhất về tranh chấp môi trường, dự 
thảo luật BvMt (sửa đổi) nên có sự 
giải thích thuật ngữ “tranh chấp môi 
trường tại điều 3 và có thể giải thích 
“tranh chấp môi trường là những 
mâu thuẫn, bất đồng giữa các chủ 
thể về quyền, lợi ích hợp pháp và 
nghĩa vụ liên quan đến môi trường”. 
tuy nhiên, tranh chấp môi trường 
chỉ phát sinh khi những mâu thuẫn, 
bất đồng đó được thể hiện ra ngoài 
thông qua những hành vi pháp lý cụ 
thể như: gửi văn bản yêu cầu bồi 
thường thiệt hại, khắc phục sự cố 
môi trường; gửi đơn khiếu kiện…

Quy định Về người  
đại Diện thAM giA  
giải Quyết trAnh Chấp 
Môi trường 

xuất phát từ đặc trưng của tranh 
chấp môi trường là số lượng chủ thể 
thường rất lớn. Thực tế cho thấy, có 
những tranh chấp, số lượng chủ thể 
lên đến hàng nghìn người như vụ 
việc của vedan. vậy vấn đề đặt ra là 
các chủ thể này có thể cử một hoặc 
một vài người đại diện tham gia vào 
quá trình giải quyết tranh chấp hay 
không? pháp luật hiện hành của 
việt nam chưa có quy định về điều 
này dẫn đến các tổ chức, cá nhân bị 
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thiệt hại không thể cùng nộp một 
đơn khởi kiện mà mỗi tổ chức, cá 
nhân muốn khởi kiện phải tự mình 
làm đơn khởi kiện, mỗi đơn khởi 
kiện là một vụ án. nếu như tòa án 
không linh hoạt vận dụng quy định 
tại điều 38 Bộ luật tố tụng dân sự 
2004 về nhập, tách vụ án thì tòa án 
sẽ phải giải quyết lần lượt từng vụ 
án theo đúng trình tự tố tụng luật 
định. 

trước yêu cầu của thực tiễn, 
thiết nghĩ pháp luật nên cho phép 
khiếu kiện tập thể thông qua người 
đại diện trong các tranh chấp môi 
trường về yêu cầu bồi thường thiệt 
hại đối với tính mạng, sức khỏe, 
tài sản do ô nhiễm, suy thoái và sự 
cố môi trường gây ra. điều này sẽ 
giúp giảm bớt gánh nặng cho tòa 
án trong việc tiến hành các thủ tục 
tố tụng đồng thời giúp tiết kiệm tài 
chính và thời gian giải quyết các 
tranh chấp môi trường. đồng thời, 
cơ chế khiếu kiện tập thể cũng giúp 

cân bằng hơn vị thế của bên bị thiệt 
hại với bên gây thiệt hại trong tranh 
chấp môi trường, giúp ổn định tình 
hình an ninh trật tự tại địa phương 
nơi diễn ra tranh chấp. khiếu kiện 
tập thể có thể được thực hiện thông 
qua một hoặc một nhóm người đại 
diện do các chủ thể bị thiệt hại ủy 
quyền thông qua văn bản ủy quyền. 
để đảm bảo tính tự định đoạt của 
đương sự trong tố tụng dân sự thì 
đơn khởi kiện tập thể cần có chữ ký 
đầy đủ của các chủ thể có nhu cầu 
khởi kiện. 

tuy nhiên, do đặc trưng của 
tranh chấp môi trường nên việc 
xác định được chính xác đương 
sự trong tranh chấp là rất khó. để 
tạo điều kiện cho các chủ thể bị 
thiệt hại, pháp luật có thể quy định 
theo hướng “người khiếu kiện tiềm 
năng” giống như pháp luật của 
trung Quốc. Theo đó, khi một hoặc 
một vài chủ thể nộp đơn khởi kiện 
yêu cầu bồi thường thiệt hại về tính 

mạng, sức khỏe, tài sản do ô nhiễm, 
suy thoái, sự cố môi trường gây ra, 
tòa án sẽ ra thông báo cho các chủ 
thể sinh sống và làm việc trong cùng 
khu vực, cùng khai thác sử dụng 
thành tố môi trường đó (những 
người có nguy cơ gặp phải các thiệt 
hại tương tự) về đơn khởi kiện và ấn 
định một thời hạn để người khiếu 
kiện tiềm năng nộp đơn/ký vào đơn 
khiếu kiện. 

Quy định Về nghĩA Vụ 
Chứng Minh Và  
Chứng Cứ trong  
giải Quyết trAnh Chấp 
Môi trường phù hợp 
Với thông Lệ QuốC tế

Quy định về nghĩa vụ chứng 
minh là rào cản đối với giải quyết 
tranh chấp môi trường. vì với cách 
thức quy định hiện hành thì nghĩa 
vụ chứng minh sẽ thuộc về phía các 
chủ thể có yêu cầu. đối với các tranh 
chấp yêu cầu bồi thường thiệt hại 

 V Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có trách nhiệm yêu cầu các tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường phải 
bồi thường thiệt hại
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về tính mạng, sức khỏe, tài sản và 
môi trường thì chủ thể yêu cầu bồi 
thường ngoài việc chứng minh đã 
có thiệt hại thực tế xảy ra còn phải 
chứng minh được mối quan hệ nhân 
quả giữa hành vi gây ô nhiễm, suy 
thoái, sự cố môi trường với những 
thiệt hại về môi trường và mối quan 
hệ nhân quả giữa những thiệt hại về 
môi trường đó với những thiệt hại 
về tính mạng, sức khỏe, tài sản của 
họ. nghĩa vụ chứng minh này gần 
như nằm ngoài khả năng tài chính 
và năng lực của các chủ thể bị thiệt 
hại. Quy định này đã giúp các chủ 
thể gây thiệt hại ung dung và coi 
thường pháp luật, không sợ khởi 
kiện bởi các chủ thể này cho rằng, 
người bị thiệt hại sẽ rất khó để đưa 
ra được bằng chứng chứng minh 
cho yêu cầu của mình. như vậy, quy 
định hiện hành phần nào giúp cho 
bên gây thiệt hại có thêm lợi thế, 
đẩy xa hơn sự không cân bằng vị thế 
của các bên tranh chấp. 

để khắc phục hạn chế này, việt 
nam có thể tham khảo kinh nghiệm 
pháp lý của trung Quốc là quy định 
“hoán đổi nghĩa vụ chứng minh” 
của các đương sự. Theo đó, người bị 
thiệt hại sẽ không phải chứng minh 
cho yêu cầu của mình, không phải 
chứng minh mối quan hệ nhân quả 
giữa ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi 
trường với những thiệt hại xảy ra. 
Thay vào đó, người gây thiệt hại sẽ 

phải có nghĩa vụ chứng minh họ 
không phải chịu trách nhiệm cho 
những thiệt hại đó hoặc trách nhiệm 
của họ có thể được giảm nhẹ trong 
những hoàn cảnh nhất định theo 
quy định của pháp luật hoặc phải 
chứng minh không có mối quan hệ 
nhân quả giữa hành vi của mình và 
thiệt hại. 

nếu áp dụng theo nguyên tắc 
này, sẽ giảm nhẹ gánh nặng cho 
các chủ thể bị thiệt hại trong tranh 
chấp môi trường. hơn nữa, chủ thể 
gây thiệt hại có khả năng thực hiện 
nghĩa vụ chứng minh tốt hơn so 
với các chủ thể bị thiệt hại. Bởi các 
chủ thể gây thiệt hại về môi trường 
thường là các chủ đầu tư, doanh 
nghiệp sản xuất, kinh doanh hoặc 
cung cấp dịch vụ có tiềm lực về kinh 
tế nên có khả năng thực hiện được 
các nghĩa vụ đó. Bên cạnh đó, chủ 
thể gây thiệt hại là người thực hiện 
hành vi nên việc cung cấp chứng cứ 
để chứng minh mình không phải 
chịu trách nhiệm hoặc hành vi đó 
diễn ra trong một hoàn cảnh bất khả 
kháng hoặc không có mối quan hệ 
nhân quả giữa hành vi và thiệt hại là 
dễ dàng hơn. Các chứng cứ để chứng 
minh có thể là các giấy chứng nhận 
đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn; thiết kế 
hệ thống xử lý chất thải đúng với 
nội dung trong báo cáo đánh giá tác 
động môi trường được phê duyệt 
hoặc các bằng chứng chứng minh 

tình huống bất khả kháng dẫn đến 
các thiệt hại đối với môi trường…

Cách thức quy định này giúp 
chủ thể gây thiệt hại ngại ra tòa 
nên sẽ có thiện chí hơn trong việc 
giải quyết tranh chấp bằng thương 
lượng, hòa giải, giúp giải quyết 
tranh chấp môi trường đạt hiệu quả 
cao và không tốn kém. 

tuy nhiên, việc quy định nghĩa 
vụ chứng minh hoàn toàn thuộc về 
chủ thể gây thiệt hại cũng có một 
số hạn chế như một số trường hợp 
người dân đòi bồi thường vượt quá 
so với thiệt hại thực tế. hơn nữa, chủ 
thể gây thiệt hại không thể thu thập 
được các bằng chứng liên quan đến 
hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu 
nhập hay tình hình sức khỏe của các 
chủ thể bị thiệt hại nên sẽ không thể 
chứng minh được mức độ yêu cầu 
bồi thường của các chủ thể bị thiệt 
hại là có hợp lý hay không. 

như vậy, việt nam cũng nên 
quy định theo hướng “hoán đổi 
nghĩa vụ chứng minh” giống trung 
Quốc. tuy nhiên, chủ thể gây thiệt 
hại chỉ chứng minh các vấn đề như 
trách nhiệm đó không thuộc về 
mình; không có mối quan hệ nhân 
quả giữa thiệt hại và hành vi… còn 
chủ thể bị thiệt hại có nghĩa vụ 
chứng minh mức độ của các thiệt 
hại và mức bồi thường là tương 
xứng với những thiệt hại mà mình 
phải gánh chịun

Tài liệu Tham khảo
 O Đại học Luật Hà Nội (2008), Giáo trình Luật môi trường, NXB Công an nhân dân, Hà Nội, tr 408
 O Ngày 17/9, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu uỷ quyền cho Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh đâm đơn lên TAND tỉnh chính thức 

khởi kiện Công ty Formosa Plastic Marine và Vitaco, đòi bồi thường thiệt hại do ÔNMT và kinh tế du lịch và thuỷ - hải sản của tỉnh lên 
tới 17,2 triệu USD
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JICA luôn sẵn sàng hỗ trợ  
các sáng kiến và chủ trương 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Cơ quan hợp tác quốc tế 
nhật bản (JiCA) đã và 
đang triển khai nhiều 

hoạt động hỗ trợ bộ tn&Mt 
trong xây dựng luật pháp, chính 
sách bVMt nói chung và trong 
việc xây dựng Luật bVMt (sửa 
đổi) nói riêng. phóng viên tạp 
chí Môi trường đã có cuộc trao 
đổi với ông tadashi Suzuki - 
trưởng ban Môi trường của 
JiCA tại Việt nam, về các nội 
dung liên quan.

9Xin ông cho biết đôi nét về những hỗ 
trợ cụ thể của JiCa cho Bộ TN&mT trong 
việc xây dựng luật BVmT (sửa đổi)?

ông tadashi Suzuki: JICA đã và đang 
hỗ trợ Bộ tM&Mt trong các hoạt động 
liên quan đến sửa đổi luật BvMt (tổ 
chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến đóng 
góp của các bên liên quan, tư vấn, cung 
cấp chuyên gia..) và đóng góp những ý 
kiến cụ thể về nội dung dự thảo luật, chủ 
yếu về cấu trúc khung/cơ cấu phù hợp của 
một văn bản luật pháp về BvMt. những ý 
kiến đóng góp của JICA chủ yếu nhằm xây 
dựng luật có tính thống nhất cao và thống 
nhất với các văn bản pháp lý liên quan 
khác, để từ đó xây dựng luật dễ hiểu và dễ 
thực hiện cho cả các cơ quan quản lý nhà 
nước, những đơn vị thực thi luật cũng 
như các doanh nghiệp, cá nhân, những 
đối tượng trực tiếp bị điều chỉnh bởi luật. 
9Ông có thể chia sẻ ý kiến của mình về 
Dự thảo luật BVmT (sửa đổi)?

ông tadashi Suzuki: Chúng tôi vui 
mừng nhận thấy có nhiều điểm thay đổi 

tích cực đã được đưa vào dự thảo luật 
BvMt (sửa đổi). Bên cạnh đó, cũng còn 
một số điểm quan trọng cần được thảo 
luận thêm như: vai trò và trách nhiệm 
của các cơ quan quản lý nhà nước cả ở 
trung ương và địa phương trong việc 
xây dựng năng lực, nhằm thực thi hiệu 
quả luật BvMt (sửa đổi); vai trò, trách 
nhiệm của khối doanh nghiệp tư nhân 
và cộng đồng trong hoạt động BvMt; 
tính hiệu quả của quá trình tham vấn 
cộng đồng trong thực hiện đánh giá môi 
trường chiến lược (đMC) và đánh giá tác 
động môi trường (đtM); hiệu quả của 
hệ thống quản lý thông tin môi trường, 
bao gồm cơ chế báo cáo và phổ biến các 
thông tin liên quan. 

ông tADAShi SuzuKi
Trưởng ban Môi trường của JICA tại Việt Nam
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9Theo ông, bên cạnh việc sửa đổi và ban hành luật 
BVmT thì những việc cần phải làm tiếp theo là gì ?

ông tadashi Suzuki: sắp tới cần thiết phải rà 
soát lại các văn bản dưới luật liên quan như các nghị 
định, Thông tư và Quyết định để đảm bảo khung 
khổ pháp lý liên quan đến môi trường có tính thống 
nhất và gắn kết. đồng thời, một hoạt động không 
thể thiếu là phải xây dựng năng lực thực thi nhằm 
triển khai thực hiện hiệu quả luật BvMt. 

để trở thành một nước công nghiệp vào năm 
2020, việt nam cần có một năng lực tốt để thực hiện 
quản lý môi trường hiệu quả nhằm nâng cao khả 
năng cạnh tranh và phát triển bền vững. JICA sẵn 
sàng hỗ trợ và chia sẻ những kinh nghiệm của nhật 
Bản trong việc xây dựng một khung thể chế và pháp 
lý hiệu quả, thống nhất và có tính thực thi. nhìn lại 
những năm 1960 - 1970, khi nhật Bản trải qua thời 
kỳ tăng trưởng kinh tế nhanh nhưng hậu quả là môi 
trường đã bị suy thoái nghiêm trọng. những tác 
động nghiêm trọng tới sức khỏe con người và môi 
trường đã thu hút sự quan tâm của dư luận, tạo áp 
lực mạnh mẽ lên Chính phủ yêu cầu phải có hành 
động để thay đổi tình hình.

Chúng tôi hiểu việc phát triển năng lực sẽ cần 
nhiều thời gian. do đó, chúng ta cần tiếp tục trao 
đổi, hợp tác thông qua diễn đàn nhóm hỗ trợ quốc 
tế về môi trường (IsgE) mà Bộ tn&Mt đã khởi 
xướng, từ đó có những nhận diện và phân tích sâu 
hơn những vấn đề cần giải quyết… JICA luôn sẵn 
sàng hỗ trợ các sáng kiến cũng như chủ trương của 
Bộ tn&Mt, chúng tôi mong chờ các sáng kiến và sự 
chủ động của Bộ.
9Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này. 

 đ. hoàng (Thực hiện)

 V JICA hỗ trợ tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến 
đóng góp cho Dự thảo Luật BVMT (sửa đổi)



61

xây dựng 
luật bảo vệ môi trường

(sửA đổI)

Chuyên đề I-2013

Kinh nghiệm  
của Nhật Bản 
trong xây dựng  
chính sách pháp luật  
về môi trường

ông toMiSAKA ryuJi
Chuyên gia Chương trình Tư vấn Quản lý môi trường 
của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA)

nhật bản là một trong những quốc 
gia có khung pháp lý rất đầy đủ về 
môi trường với một hệ thống luật 

pháp được phân cấp, thực thi rõ ràng từ 
trung ương đến địa phương. Theo đó, việc 
ban hành luật là do nghị viện; Chính phủ, 
bộ Môi trường là cơ quan thi hành; chính 
quyền địa phương, cảnh sát làm nhiệm vụ 
điều tra các hành vi vi phạm môi trường. 
Mọi vi phạm liên quan đến môi trường đều 
do tòa án xét xử. đó là những chia sẻ của ông 
tomisaka ryuji - Chuyên gia Chương trình 
tư vấn Quản lý môi trường của Cơ quan 
hợp tác Quốc tế nhật bản (JiCA) tại bộ 
tn&Mt.
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theo ông tomisaka ryuji, 
trong khuôn khổ hợp tác 
song phương với việt nam, 

bên cạnh các lĩnh vực giao thông, y 
tế, giáo dục, nhật Bản đã hỗ trợ việt 
nam trong công tác BvMt thông qua 
JICA. JICA chịu trách nhiệm triển 
khai các dự án sử dụng vốn viện trợ 
phát triển odA của nhật Bản ở cả 3 
hình thức hợp tác: hợp tác kỹ thuật, 
viện trợ không hoàn lại và vốn vay 
odA. trong những năm qua, nhật 
Bản đã và đang hỗ trợ, hợp tác với 
việt nam thực hiện nhiều chương 
trình nghiên cứu, dự án về môi 
trường với ba nội dung chính: Quản 
lý tài nguyên thiên nhiên, BvMt và 
ứng phó với biến đổi khí hậu.

đặc biệt, nhật Bản đang hỗ trợ 
việt nam sửa đổi luật BvMt năm 
2005. đánh giá về luật BvMt năm 

2005, ông cho rằng luật còn thiếu 
tính nhất quán và đồng bộ trong các 
quy định về BvMt với pháp luật 
khác liên quan. luật chưa quy định 
rõ ràng quyền hạn và nghĩa vụ đối 
với các đối tượng liên quan trong 
BvMt; Có sự chồng chéo, phân tán 
và chưa hợp lý trong việc phân công, 
phân cấp thẩm quyền trong quản lý 
môi trường. luật chưa có sự thống 
nhất trong các chính sách và biện 
pháp về môi trường cũng như chưa 
có sự gắn kết hợp lý chính sách môi 
trường trong kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, còn 
thiếu những hướng dẫn thi hành, 
quy định cụ thể trong triển khai 
thực hiện nội dung của luật; thiếu 
những quy chế, quy định và cơ chế 
thúc đẩy các tổ chức chính trị - xã 
hội tham gia BvMt.

nhật Bản là một quốc gia có 
nhiều thành công trong kiểm soát ô 
nhiễm môi trường do xây dựng một 
hệ thống pháp luật toàn diện và đầy 
đủ. khi được hỏi về những ý kiến 
góp ý sửa đổi luật, ông tomisaka 
ryuji cho biết, luật BvMt (sửa 
đổi) cần điều chỉnh 5 lĩnh vực: kiện 
toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà 
nước về môi trường; hoàn thiện thể 
chế chính sách; đề cao ý thức, trách 
nhiệm xã hội; đào tạo nguồn nhân 
lực; Bảo đảm nguồn lực tài chính.

Một Số Kinh nghiệM  
CủA nhật bản trong xây 
Dựng Chính SáCh pháp 
Luật Về Môi trường

trao đổi về những kinh nghiệm 
của nhật Bản trong xây dựng chính 
sách pháp luật về môi trường, ông 

 V Thu gom rác thải tại Nhật Bản
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tomisaka ryuji cho biết, trong giai 
đoạn từ 1950 - 1960, với sự phát 
triển quá nhanh của các ngành nghề 
sản xuất công nghiệp tại nhật Bản 
đã làm gia tăng những gánh nặng đối 
với môi trường, dẫn đến môi trường 
bị suy thoái, ảnh hưởng đến sức 
khỏe con người và sự phát triển của 
đất nước. tình trạng ô nhiễm môi 
trường, nhất là môi trường không 
khí và nước ngày càng gia tăng, gây 
ra nhiều căn bệnh như: Bệnh hen 
suyễn do bị ô nhiễm không khí từ 
khói của các khu công nghiệp dầu 
khí; Bệnh Minamata (bệnh nhân có 
biểu hiện chân tay bị liệt hoặc run 
lẩy bẩy, tai điếc, mắt mờ) do nhiễm 
độc thủy ngân từ nhà máy hóa 
chất... do đó, Chính phủ nhật Bản 
đã phải tiến hành các giải pháp để 
cải thiện hệ thống pháp luật và thiết 
lập cơ quan quản lý nhà nước về 
môi trường, nhằm giải quyết cùng 
lúc 3 vấn đề: giảm thiểu ô nhiễm, 
BvMt; giảm được chi phí kiểm 
soát ô nhiễm (kson) và chi phí về 
sức khỏe của cộng đồng; giảm giá 
thành sản xuất và giảm chi phí năng 
lượng. đây cũng chính là tư duy mới 
về quản lý sản xuất, nghĩa là: “không 
chỉ xử lý chất thải ở công đoạn cuối 
của sản phẩm, mà phải tính toán 
ngay từ đầu để sản xuất hợp lý nhất, 
phát thải ít nhất”.

năm 1967, nhật Bản ban hành 
luật cơ bản về kson môi trường. 
năm 1971, Bộ Môi trường nhật 
Bản được thành lập nhằm thúc đẩy 
công tác quản lý kson và bảo tồn 
thiên nhiên của đất nước. Bộ Môi 
trường nhật Bản, thuộc Chính phủ 
nhật Bản chịu trách nhiệm quy 
hoạch, điều phối và thúc đẩy các 
chính sách và kế hoạch môi trường 
quốc gia, phối hợp với chính quyền 
các địa phương thi hành các bộ 
luật quốc gia trong lĩnh vực kson 
không khí, nước và đất, chống 
tiếng ồn, kiểm soát mùi và các bộ 
luật về bảo tồn thiên nhiên. năm 
1972, luật Bảo tồn thiên nhiên đã 

chính thức được ban hành nhằm 
ngăn chặn sự phá hủy môi trường 
tự nhiên. những bộ luật trên đã đạt 
được những thành công nhất định 
trong việc giải quyết những vấn đề 
môi trường của nhật Bản tại thời 
điểm đó và là cơ sở cho luật cơ bản 
về môi trường được ban hành vào 
năm 1993. 

luật cơ bản về môi trường là 
khung pháp lý đầy đủ với một hệ 
thống tư pháp, thực thi luật được 
phân cấp rõ ràng từ trung ương đến 
địa phương. Theo đó, việc ban hành 
luật là do nghị viện; Chính phủ, 
Bộ Môi trường là cơ quan thi hành; 
chính quyền địa phương, cảnh sát 
làm nhiệm vụ điều tra các hành vi 
vi phạm môi trường. Mọi vi phạm 
liên quan đến môi trường đều do 
tòa án xét xử. Mục đích của luật là 
tuyên truyền một cách toàn diện và 
hệ thống các chính sách về BvMt 
để đảm bảo sức khỏe và đời sống 
văn hóa cho các thế hệ hiện tại và 
tương lai của đất nước cũng như 
đóng góp phúc lợi xã hội thông qua 
việc đề ra các điều khoản nguyên 
tắc cơ sở, làm rõ các trách nhiệm 
của nhà nước, chính quyền địa 
phương, các doanh nghiệp và người 
dân, và miêu tả chính sách cơ bản 
về vấn đề BvMt.

đặc biệt, luật cơ bản về môi 
trường đã đưa ra hệ thống kson. 
hệ thống kson bao gồm các chính 
sách và quy định về kson không 
khí, kson nước, kson đất, các 
tiêu chuẩn quốc gia về chất độc hại; 
hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn 
về chất lượng môi trường; những 
biện pháp kiểm tra và kiểm soát 
nghiêm ngặt môi trường sản xuất 
công nghiệp; Các quy định về trách 
nhiệm của cơ sở gây ô nhiễm... Bên 
cạnh đó, luật cơ bản về môi trường 
coi trọng chính sách giáo dục, nâng 
cao nhận thức cộng đồng về BvMt, 
khuyến khích các doanh nghiệp và 
các tổ chức nỗ lực ngăn chặn, kiểm 
soát ô nhiễm môi trường. 

ở nhật Bản, các đoàn thể, chính 
quyền địa phương sẽ là người thi 
hành chính sách BvMt và là người 
nắm vững những vấn đề về ô nhiễm 
môi trường tại địa phương. hiện tại, 
Chính phủ nhật Bản tổ chức lấy ý 
kiến từ cộng đồng (trí thức, doanh 
nghiệp, đoàn thể) trước khi ban 
hành các quyết định liên quan đến 
môi trường. đối với việc xây dựng 
các luật liên quan đến môi trường, 
Chính phủ sẽ thực hiện nghiên cứu 
phân tích thông tin, nắm bắt hiện 
trạng, phát hiện vấn đề, phương 
án giải quyết và thực hiện thu thập 
thông tin trước khi đưa ra mục tiêu 
và phương thức thực hiện. Thông 
qua những thủ tục này, sẽ đánh giá 
tính cần thiết của việc thiết lập luật 
pháp, tính khả năng thực hiện, kết 
quả của việc cải thiện môi trường…

để đảm bảo sự thống nhất giữa 
luật cơ bản về môi trường, luật liên 
quan đến BvMt và những luật định 
khác, ở nhật Bản đã thực hiện những 
cuộc điều tra xã hội học về phạm vi 
trách nhiệm của cơ quan hành chính 
nhà nước thực hiện luật pháp, những 
thiếu sót trong luật định... ngoài 
những cuộc thăm dò kỹ thuật trong 
chính sách luật thì những cuộc thăm 
dò về những hoạt động kinh tế - xã 
hội có ảnh hưởng đến đời sống người 
dân hay không cũng được thực hiện 
nhằm đảm bảo mục đích của luật.

tóm lại, để nâng cao tính độc lập 
từ trung ương đến địa phương trong 
công tác BvMt, tại nhật Bản đang 
tập trung đầu tư vào nguồn lực con 
người và tài chính. Các địa phương 
sẽ tiếp nhận ý kiến phản ánh của 
người dân để xử lý một cách tích 
cực và hiệu quả các vấn đề về môi 
trường. Bên cạnh đó, nhật Bản đang 
bắt đầu áp dụng các quy định xử phạt 
và bồi thường thiệt hại do ô nhiễm 
đối với những hành vi gây ô nhiễm 
môi trường, đồng thời thiết lập chế 
độ giám sát việc thực hiện các quy 
định về môi trường của các doanh 
nghiệp một cách nghiêm ngặtn
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9Xin ông cho biết kết quả hợp tác 
môi trường Việt Nam - hàn Quốc 
thời gian qua?

ông Kim gi - youn: Quan hệ 
ngoại giao việt nam - hàn Quốc 
được thiết lập từ năm 1992. việc 
hợp tác trên lĩnh vực môi trường 
giữa Chính phủ hai nước khởi đầu 
bằng Bản ghi nhớ Mou (năm 2000) 
giữa Bộ Môi trường hàn Quốc và 
Bộ khoa học, Công nghệ và Môi 
trường việt nam. từ đó, hội nghị 
Bộ trưởng Môi trường giữa hai nước 
được tổ chức 2 năm một lần, đặc biệt 

từ năm 2004, hai nước tiến hành hội 
nghị Bộ trưởng Môi trường thường 
niên; hợp tác môi trường được thúc 
đẩy và mở rộng tới nay. Mới đây, 
tháng 6/2013, hội nghị Bộ trưởng 
Môi trường hàn - việt được tổ chức 
thành công tại hàn Quốc.

từ năm 2006, hợp tác giữa Cục 
BvMt việt nam (vEpA) và kECo 
được ký kết, đến nay có khoảng 20 
dự án hợp tác giữa hai nước, trong 
đó một số dự án điển hình đang 
được triển khai như: dự án “nâng 
cao hiệu quả xử lý nước thải công 
nghiệp việt nam; dự án “xây dựng 
hệ thống kê khai quản lý điện tử 
chất thải nguy hại việt nam; dự 
án “Quản lý chất lượng nước sông 
nhuệ - sông đáy” đang xem xét xúc 
tiến hợp tác.

ngoài ra, trong lĩnh vực cấp 
thoát nước, nguồn viện trợ odA 
đã đầu tư cho 2 dự án hợp tác phi 
thương mại của Cơ quan hợp tác 
quốc tế hàn Quốc (koICA), với 
tổng quy mô vốn 6.900.000 usd, 8 
dự án của Quỹ hợp tác phát triển 
kinh tế hàn Quốc (EdCF), với số 
vốn 212.000.000 usd. hai bên còn 
xúc tiến nhiều dự án hợp tác môi 
trường trong các lĩnh vực xử lý chất 
thải, ứng phó với biến đổi khí hậu... 
và triển vọng trong hợp tác về môi 
trường còn mở rộng trong tương lai.

Bên cạnh đó, từ năm 2006, thông 

qua Chương trình “Quản lý môi 
trường việt nam” đã có hơn 100 cán 
bộ môi trường việt nam được mời 
sang hàn Quốc tham gia các hoạt 
động đào tạo, tập huấn nhằm nâng 
cao năng lực cán bộ môi trường giữa 
hai nước.
9là một quốc gia sớm hoàn thiện 
hệ thống pháp luật về môi trường, 
xin ông cho biết một số nét chính 
về hệ thống chính sách, pháp luật 
BVmT của hàn Quốc?

ông Kim gi - youn: vấn đề 
môi trường ở hàn Quốc được quan 
tâm từ những năm 1960 của thế kỷ 
xx do phát triển các công nghiệp 
nặng như công nghiệp hóa học, gang 
thép, đóng tàu, sản xuất ôtô cùng 
với ngành khai thác dầu khí, dệt 
may... làm phát sinh ô nhiễm môi 
trường. năm 1963, nhằm đối phó 
với ô nhiễm môi trường phát sinh tại 
các khu công nghiệp, pháp lệnh môi 
trường đầu tiên “luật phòng chống 
ô nhiễm” ra đời. tuy nhiên, nội dung 
còn sơ sài, nên hiệu quả thực thi 
không cao. do đó, ngày 31/12/1977, 
“luật BvMt” được ban hành. trong 
“luật BvMt”, nhiều điểm mới được 
đưa vào như: làm rõ quy chế đánh 
giá tác động môi trường, quy chế 
giám sát môi trường, tiêu chuẩn cho 
phép thải ô nhiễm, lắp đặt trang 
thiết bị chống ô nhiễm...

tiếp theo, năm 1980, lần đầu 

Kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc 
xây dựng luật pháp, chính sách  
về bảo vệ môi trường

trong những năm qua, bên cạnh các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, hàn Quốc đã 
đạt được nhiều kết quả trong lĩnh vực bVMt và luôn là một quốc gia có trách nhiệm 
cao trong hợp tác quốc tế, nhằm giải quyết những vấn đề môi trường toàn cầu và khu 

vực. tạp chí Môi trường có cuộc trao đổi với ông Kim gi - youn - trưởng đại diện Cơ quan 
hợp tác môi trường hàn Quốc (KeCo), chuyên gia 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực môi 
trường của hàn Quốc trong việc xây dựng luật pháp, chính sách bVMt.

ông KiM gi - youn
Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác 
môi trường Hàn Quốc tại Việt Nam 
(KECO)
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tiên “Quyền môi trường” được đưa 
vào là một hạng mục trong hiến 
pháp. Cùng với quá trình công 
nghiệp hóa, việc chuyển đổi cơ cấu 
kinh tế cũng là nguyên nhân dẫn 
đến hàng loại vấn đề ô nhiễm môi 
trường. ngoài ô nhiễm công nghiệp, 
ô nhiễm khí thải ôtô, nước thải đô 
thị, rác thải đô thị, phá hủy rừng và 
hệ sinh thái... cũng trở nên nổi cộm.

Bước sang những năm 1990, 
các vấn đề môi trường toàn cầu, 
phá hủy hệ sinh thái, tăng lượng rác 
thải, tăng sử dụng hóa chất độc hại, 
giảm nguồn cung cấp tài nguyên 
nước, suy giảm chất lượng không 
khí đô thị... bắt đầu trở thành mối 
nguy hiểm lớn đe dọa chất lượng 
cuộc sống của người dân. Mối quan 
tâm của người dân tới các vấn đề ô 
nhiễm môi trường tăng lên, làm thay 
đổi nhiều chính sách về môi trường 
(pháp chế, hành chính...).

Cùng với sự thay đổi về chính 
sách môi trường, “luật BvMt”, 
chia làm 9 luật (luật khung chính 
sách môi trường, luật Bảo tồn môi 
trường không khí sạch, luật Bảo 
tồn chất lượng nước và hệ sinh thái, 

luật kiểm soát tiếng ồn và độ rung, 
luật Quản lý chất lượng không khí 
trong nhà tại các khu công cộng, 
luật Bảo tồn môi trường tự nhiên, 
luật xử lý đặc biệt về kiểm soát các 
tội phạm môi trường, luật điều 
chỉnh tranh chấp môi trường, luật 
trách nhiệm chi trả cải thiện môi 
trường). như vậy, luật BvMt trở 
thành một hệ thống tương đối hoàn 
chỉnh và thống nhất tại hàn Quốc.

từ những năm 1990 trở đi, mức 
thu nhập của người dân tăng lên, ý 
thức về môi trường nâng cao, pháp 
luật được ban hành rộng rãi nhằm 
BvMt và hệ sinh thái. Bên cạnh đó, 
nhiều chính sách môi trường được 
cải tiến, khắc phục những lỗ hổng 
về quản lý môi trường. đặc biệt, 
những năm 2000 được xem là thời 
kỳ then chốt của chính sách quản 
lý môi trường so với trước. đây là 
nền móng cho pháp luật hiện hành 
tại hàn Quốc. hiện số luật mà Bộ 
Môi trường quản lý trong giai đoạn 
(1990 - 2008) là 46 luật. Theo đó, 
luật BvMt được bổ sung thêm 
các nguyên tắc khắt khe hơn như 
trách nhiệm của người gây ô nhiễm, 

nguyên tắc hợp tác, nguyên tắc 
người sử dụng trả phí...
9hiện nay, Việt Nam đang xây dựng 
luật BVmT (sửa đổi), vậy ông có thể 
chia sẻ kinh nghiệm của hàn Quốc 
trong việc xây dựng luật pháp, chính 
sách nói chung, trong đó có luật 
BVmT?

ông Kim gi - youn: đa số 
các luật liên quan tới môi trường 
của hàn Quốc đều làm rõ trách 
nhiệm của nhà nước, quyền hạn 
và nghĩa vụ của người dân đối với 
BvMt, định ra các điều khoản căn 
bản trong quy định pháp luật môi 
trường, quản lý môi trường bền 
vững... Bên cạnh đó, luật BvMt 
được xây dựng với mục đích nâng 
cao chất lượng sống và sức khỏe của 
người dân.

là quốc gia có quá trình phát 
triển kinh tế tương đồng với hàn 
Quốc, do đó những vấn đề về xây 
dựng và trang bị thể chế luật BvMt 
của hàn Quốc như đã nêu trên chắc 
chắn sẽ hữu ích đối với việt nam 
hiện nay.
9PV: Xin cảm ơn ông.

 phạM đứC trí (Thực hiện)

 V Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 9 năm 2012 tại Hà Nội
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Ngành Tài chính ngân hàng  
đóng một vai trò nhất định  
đối với bảo vệ môi trường 

tạp chí Môi trường có cuộc phỏng vấn ông Simon 
Andrews - giám đốc khu vực Việt nam, Campuchia, 
Lào, Myanmar và Thái Lan của tập đoàn tài chính 

quốc tế (iFC) về vai trò của ngành tài chính ngân hàng đối với 
bVMt.

9lý do nào ông cho rằng, ngành tài 
chính ngân hàng đóng một vai trò 
nhất định đối với BVmT? 

như các bạn đã biết, tác động 
của biến đổi khí hậu, sự cạn kiệt 
nguồn tài nguyên thiên nhiên, ô 
nhiễm môi trường nghiêm trọng, 
dân số gia tăng và cả những nguy 
cơ đối với an ninh lương thực đã và 
đang tạo một áp lực lớn đến kinh tế 
nhiều quốc gia. những thách thức 
này đòi hỏi một sự thay đổi về chất 
trong cách thức lập kế hoạch của 
khu vực kinh tế tư nhân và sự phối 
hợp với nhau để đưa ra những giải 
pháp mới trong các thập kỷ tới. là 
các tổ chức cung cấp nguồn vốn cho 
các hoạt động kinh doanh và đầu tư, 
ngành tài chính ngân hàng việt nam 
đang đứng vị trí quan trọng để hỗ 
trợ các doanh nghiệp đối phó với các 
rủi ro phát triển bền vững một cách 
hiệu quả và kịp thời hơn. 

khi nguồn tiền dồi dào và mất 
giá trị, các nhà đầu tư sẽ khó có 
thể gây ảnh hưởng đến mục đích 
sử dụng đồng tiền đó, hay nói cách 
khác là yêu cầu các doanh nghiệp 
được đầu tư phải tính đến phát triển 
bền vững trong chiến lược và hoạt 
động kinh doanh của mình. tuy 
nhiên, trong bối cảnh hiện nay, khi 
các tổ chức tài chính ngân hàng đang 
phải xem xét chọn lựa nên đầu tư và 
cho vay ở đâu, lại là thời điểm tốt - 
và họ có trách nhiệm - để thúc đẩy 

các cải cách và đảm bảo các doanh 
nghiệp họ đang hỗ trợ phát triển 
một cách bền vững.
9Theo ông, thời điểm hiện nay - khi 
nền kinh tế đang suy thoái và ngành 
ngân hàng đã tái cấu trúc - có thực 
sự thích hợp để các doanh nghiệp 
chú trọng vào phát triển bền vững 
không? 

sau cuộc khủng hoảng tài chính 
gần đây, nhiều tổ chức tài chính 
ngân hàng ở các nước phát triển và 
đang phát triển đều nhận thức được 
tầm quan trọng của công tác củng cố 
quản lý rủi ro, trong đó bao gồm cả 
đánh giá và quản lý các rủi ro về môi 
trường và xã hội. Thay vì coi quản lý 
môi trường là một chi phí gia tăng 
cho tổ chức, hầu hết các tổ chức tài 
chính ngân hàng đó đã coi phát triển 
bền vững là một lợi thế cạnh tranh, 
là một cơ hội tăng trưởng và phát 
triển và là một phần không thể thiếu 
trong cơ cấu quản lý rủi ro của tổ 
chức mình. 

đối với các tổ chức tài chính 
ngân hàng, phát triển bền vững gồm 
có hai mặt: 

Thứ nhất là quản lý các rủi ro 
về môi trường và xã hội trong mọi 
hoạt động đầu tư tín dụng và các 
quyết định chiến lược. Các tổ chức 
tài chính ngân hàng có thể cải thiện 
danh mục đầu tư của mình thông 
qua việc đánh giá các rủi ro này một 
cách có hệ thống trong quy trình 

thẩm định đầu tư hay tín dụng. Bằng 
cách này, họ có thể tập trung đầu tư 
vào các doanh nghiệp và dự án có 
hiệu suất tài chính, môi trường và xã 
hội cao. điều này giúp các tổ chức 
tài chính ngân hàng bảo vệ danh 
mục đầu tư thông qua quá trình 
giảm thiểu các khoản vay khó đòi, 
nhờ đó tăng cường mức độ ổn định 
tài chính và bảo vệ danh tiếng trên 
thị trường.

Thứ hai, xác định phát triển bền 
vững là cơ hội phát triển các sản 
phẩm dịch vụ mới ở những lĩnh vực 
và ngành liên quan đến phát triển 
bền vững. đây có thể sẽ là những 
dịch vụ tài chính hỗ trợ sự ra đời 
của các sản phẩm và hoạt động 
thương mại mang lại những lợi ích 
về môi trường và xã hội. Một loạt 
các cơ hội kinh doanh liên quan 
đến phát triển bền vững đã được 
các tổ chức tài chính ngân hàng 
trên toàn cầu nắm bắt như tài trợ 

ông SiMon AnDreWS 

Chúng tôi hy vọng Luật BVMT 
hiện đang trong quá trình 
sửa đổi sẽ đưa vào các 

thông lệ tốt của quốc tế về tài 
chính bền vững để các vấn đề 
môi trường được đánh giá và xử 
lý một cách hiệu quả nhất trong 
khuôn khổ pháp lý BVMT của 
Việt Nam.
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năng lượng tái tạo, tài trợ tiết kiệm 
năng lượng, tài trợ các quy trình và 
công nghệ sản xuất sạch hơn. 
9Theo ông, các cơ quan quản lý môi 
trường có thể làm gì để thúc đẩy tiến 
trình này ở Việt Nam?

Chúng tôi được biết đã có rất 
nhiều sáng kiến chính sách được 
thực hiện ở các quốc gia bằng sự hợp 
tác giữa cơ quan quản lý môi trường 
và ngành ngân hàng.vào năm 2009, 
liên minh ngân hàng Braxin và 
Bộ Môi trường Braxin đã ban hành 
nghị định thư xanh thứ hai, trong 
đó quy định các chuẩn bền vững cho 
các ngân hàng thương mại của nước 
này. đồng thời, Bộ Môi trường và 
ngân hàng trung ương Braxin cũng 
ký một thỏa thuận hợp tác chuyên 
ngành để theo dõi và đánh giá các 
hoạt động và thông lệ môi trường - 
xã hội trong hệ thống tài chính. 

Bên cạnh việt nam, trung Quốc 
đã ban hành Chính sách tín dụng 
xanh vào năm 2007, với mục tiêu 
hướng các nguồn tín dụng ngân 
hàng vào các dự án tiết kiệm năng 
lượng và giảm phát thải. Chính sách 
tín dụng xanh yêu cầu các tổ chức 
tài chính ngân hàng phải xem xét 
các tác động môi trường và xã hội 
trong quy trình thẩm định, quản lý 
và ra quyết định tín dụng. Bộ Bảo vệ 
Môi trường trung Quốc (MEp) với 
vai trò chủ chốt trong việc phát triển 

hướng dẫn thực hiện Chính sách 
tín dụng xanh - đây vừa là thuộc 
chức năng nhiệm vụ của cơ quan 
quản lý môi trường để đạt được tác 
động tích cực cho môi trường vừa 
là hỗ trợ các lợi ích và hiệu quả kinh 
tế. MEp cũng đi đầu trong việc thúc 
đẩy các thông lệ và chuẩn tốt về quản 
lý các vấn đề môi trường và xã hội. 
Chính sách tín dụng xanh cũng 
đã đạt được những kết quả ban đầu 
khá ấn tượng với sự gia tăng đáng kể 
nguồn vốn vào các dự án xanh.
9Vậy iFC có dự định gì để thúc đẩy 
tài chính bền vững ở Việt Nam?

ở tầm chính sách, chúng tôi 
đang hợp tác với ngân hàng nhà 
nước việt nam để thúc đẩy tài chính 
bền vững, thông qua việc xây dựng 
chính sách và các hướng dẫn liên 
quan về quản lý rủi ro môi trường và 
xã hội cho ngành ngân hàng. Chúng 
tôi hy vọng, luật BvMt hiện đang 
trong quá trình sửa đổi sẽ đưa vào 
các thông lệ tốt của quốc tế về tài 
chính bền vững để các vấn đề môi 
trường được đánh giá và xử lý một 
cách hiệu quả nhất trong khuôn khổ 
pháp lý BvMt của việt nam. IFC 
sẵn sàng hỗ trợ quá trình này.

IFC đang thực hiện các hoạt 
động tư vấn cho các ngân hàng 
thương mại việt nam để cải cách hệ 
thống quản lý rủi ro, tăng cường tính 
cạnh tranh, thu hút khách hàng mới, 

và đặc biệt hỗ trợ quá trình chuẩn bị 
để phát triển và mở rộng ra các thị 
trường nước ngoài thông qua việc 
áp dụng các chuẩn mực quốc tế về 
môi trường - xã hội - trong đó phải 
kể đến nguyên tắc xích đạo. đây là 
một bộ quy tắc mang tính tự nguyện 
về quản lý rủi ro môi trường - xã hội 
trong tài trợ dự án - hiện đã được 
hơn 70 tổ chức tài chính ngân hàng 
trên toàn cầu áp dụng. 

trong những năm gần đây, IFC 
đã hỗ trợ các tổ chức ngân hàng 
việt nam xây dựng danh mục tín 
dụng và phát triển các sản phẩm tài 
trợ năng lượng bền vững. nhờ có sự 
tài trợ về vốn hoặc tư vấn kỹ thuật 
của IFC, tổng cam kết tín dụng cho 
các dự án tiết kiệm năng lượng của 
techcombank và vietinBank đến 
nay đã đạt 50 triệu đô la Mỹ. 

Cuối cùng, tôi chỉ xin nhấn 
mạnh, ngày nay mạnh về tài chính 
là chưa thể đi đến thành công trong 
kinh doanh. ngày càng nhiều các tổ 
chức và tập đoàn quốc tế đòi hỏi các 
đối tác của mình phải tuân thủ các 
chuẩn mực quốc tế về môi trường - 
xã hội. Các ngân hàng việt nam cần 
coi đây là một cơ hội để tiến vào các 
thị trường mới, mở rộng kinh doanh 
để đạt được những thành công. 
9Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi 
này.

 đỗ hoàng (Thực hiện) 

 V Nhiều doanh 
nghiệp nhận được 
sự hỗ trợ của Tập 
đoàn Tài chính 
quốc tế để đầu 
tư đổi mới công 
nghệ thân thiện 
với môi trường



68

xây dựng 
luật bảo vệ môi trường 
(sửA đổI)

Chuyên đề I-2013

Một số chính sách bảo vệ môi trường  
của Trung Quốc

luật Môi trường của trung 
Quốc phát triển qua 3 giai 
đoạn, bắt đầu với việc thành 

lập nước Cộng hòa nhân dân trung 
hoa vào năm 1949. trong những 
năm 1950 và trong thời kỳ “Cách 
mạng văn hóa” (1966-1976), các luật 
này hầu như không có sự tiến triển 
nào. Chỉ có một số lợi ích môi trường 
được quan tâm như trong quy định về 
tài nguyên khoáng sản và an toàn sản 
xuất, bao gồm các quy định về phòng, 
chống ô nhiễm nguồn nước và chất 
thải. vào thời điểm đó, BvMt không 
có trong chương trình nghị sự quốc 
gia do chính sách của Chủ tịch Mao 
là “đại nhảy vọt’’, nhằm khôi phục 
nền kinh tế và quan điểm rằng thiên 
nhiên sẽ bị đánh bại bởi con người. 

sau những trận lũ lụt nghiêm 
trọng và hạn hán xảy ra, năm 
1972, trung Quốc ký kết tuyên bố 
stốckhôm về Môi trường con người 
của liên hợp quốc. Quyết định này 
tạo động lực cho pháp luật về môi 
trường trong thời kỳ tiếp theo khi 
chính sách cởi mở và cải cách kinh tế 
của trung Quốc do đặng tiểu Bình 
thông qua. trong giai đoạn này, nhận 
thức về các vấn đề môi trường đã bắt 
đầu phát triển, song song với tăng 
trưởng kinh tế của trung Quốc và 
nâng cao tiêu chuẩn sống của người 
dân. luật Môi trường có hiệu lực 
từ năm 1978, trong đó trách nhiệm 
BvMt của nhà nước được bổ sung 
trong các điều luật. đây là lần đầu 
tiên, trung Quốc ban hành một quy 
định BvMt trong khuôn khổ pháp 
luật quốc gia và đã coi công tác BvMt 
là một nghĩa vụ và trách nhiệm của 
nhà nước. Bước ngoặt quan trọng 
này đã mở đường cho các văn bản 
pháp luật khác về BvMt. Một dấu ấn 
trong luật pháp môi trường đã được 

ghi nhận vào năm 1979 bằng việc ban 
hành luật BvMt (Epl) - một trong 
bảy luật được thông qua bởi Quốc 
hội và ủy ban thường vụ Quốc hội 
sau khi thay đổi hoàn toàn hệ thống 
pháp luật trong thời kỳ Cách mạng 
văn hóa. luật BvMt bao gồm các 
quy chế và các luật dân sự và hình 
sự có liên quan chặt chẽ đến vấn đề 
BvMt. 

kể từ đầu những năm 1980, một 
loạt các luật về môi trường đã được 
ban hành, ban đầu là luật BvMt 
biển (năm 1982), luật phòng chống 
và kiểm soát ô nhiễm nước, luật 
rừng (năm 1984), luật đồng cỏ 
(năm 1985) và luật ngăn ngừa và 
kiểm soát ô nhiễm không khí (năm 
1987). trong những năm 1990, trung 
Quốc đã tiến hành các nỗ lực mới để 
tăng cường pháp luật môi trường và 
tăng cường sự tuân thủ chặt chẽ hơn 
nguyên tắc bền vững sau hội nghị 
về môi trường và phát triển của liên 
hợp quốc năm 1992. 

1. Chính SáCh bVMt 
trung Quốc đang ngày càng chú 

ý đến các vấn đề môi trường của quốc 
gia. Tháng 3/1998, Cục BvMt nhà 
nước (sEpA) đã chính thức được 
nâng cấp thành một cơ quan ngang 
Bộ với tên gọi tổng cục BvMt nhà 
nước, phản ánh tầm quan trọng của 
công tác BvMt. trong những năm 
đó, trung Quốc đã củng cố các quy 
định pháp luật về môi trường và đạt 
một số tiến bộ bước đầu trong việc 
ngăn chặn sự xuống cấp của môi 
trường. năm 1999, trung Quốc đã 
đầu tư hơn 1% gdp cho công tác 
BvMt.

tuy nhiên, quá trình phát triển 
kinh tế nhanh của trung Quốc gắn 
liền với sự phụ thuộc vào sử dụng 

nhiên liệu than đá. điều này dẫn đến 
ô nhiễm nặng nề và gây ảnh hưởng 
đến sức khỏe nhân dân. đốt than đá 
đã góp đến 90% lượng khí so2, 70% 
bụi, khí no và Co2 thải ra hàng năm 
của quốc gia. kết quả là đến hơn một 
nửa trong các thành phố trung Quốc 
không đáp ứng được tiêu chuẩn an 
toàn về không khí và 1/3 số thành phố 
có mưa axít. ô nhiễm môi trường đã 
dẫn đến 51.000 vụ kiện tụng (chỉ riêng 
trong năm 2005) tức là 140 vụ/ngày. 
Chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm 2006, 
đã có tới 49 vụ tai nạn môi trường. Môi 
trường bởi vậy được coi là một trong 
những nguyên nhân chính, bên cạnh 
nạn tham nhũng, bất bình đẳng ngày 
càng lan rộng và hệ thống tài chính dễ 
bị tổn thương, gây ra bất ổn xã hội sâu 
rộng ở trung Quốc. 

nhận thức được tầm quan trọng 
của công tác BvMt, các nhà lãnh đạo 
trung Quốc đã có sự thay đổi về thái 
độ đối với vấn đề môi trường, đó là 
đưa ra đường lối phát triển một “xã 
hội hài hòa” dựa trên “sự phát triển 
khoa học”. trung Quốc đã thực hiện 
thí điểm việc mua bán hạn mức khí 
thải so2 ở các thành phố lớn từ năm 
2002 và bắt đầu thử nghiệm việc mua 
bán hạn mức nước thải ở các thành 
phố duyên hải. kế hoạch phát triển 
kinh tế quốc gia không chỉ đề ra chỉ 
tiêu tăng trưởng mà còn đề ra những 
điều kiện cho việc tăng trưởng, trong 
đó có các hạn mức về yếu tố đầu vào. 
ví dụ, kế hoạch 5 năm (2006-2010) 
đề ra chỉ tiêu cắt giảm 20% tiêu thụ 
năng lượng trên một đơn vị gdp. kế 
hoạch này cũng yêu cầu cắt giảm 10% 
lượng khí thải so2 quốc gia vào năm 
2010 so với năm 2005.

Bên cạnh đó, trung Quốc 
khuyến khích chính quyền địa 
phương có trách nhiệm hơn nữa 
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đối với môi trường trong các quyết 
định của mình. từ trước đến nay, 
chính quyền địa phương chỉ tập 
trung vào tăng trưởng kinh tế mà bỏ 
qua vấn đề ô nhiễm môi trường, vì 
thành tựu phát triển của địa phương 
sẽ được đánh giá thông qua tốc độ 
tăng trưởng gdp. để khắc phục tồn 
tại này, Chính phủ trung Quốc đã 
đề ra chương trình “Thành phố môi 
trường” và trao danh hiệu này cho 
những thành phố đạt được 28 tiêu 
chuẩn BvMt của Chính phủ. Cho 
đến nay đã có 50/660 thành phố của 
trung Quốc được trao danh hiệu 
này. ngược lại, sEpA đã công bố 
một danh sách “đen” 10 thành phố 
gây ô nhiễm nhất để các thành phố 
này phải có trách nhiệm hơn đối với 
môi trường. Biện pháp này xem ra 
rất có hiệu quả bởi không một chính 
quyền địa phương nào muốn nằm 
trong danh sách này. 

Cùng với các chính sách về môi 
trường nêu trên, cơ quan quản lý về 
BvMt cũng được củng cố. Tháng 
3/2008, Quốc hội trung Quốc chính 
thức thành lập Bộ BvMt (MEp) trên 
nền tảng là tổng cục BvMt nhà nước 
nhằm tái cấu trúc và tăng cường sức 

mạnh về BvMt của đất nước. MEp 
được tăng cường năng lực thi hành và 
đảm bảo cưỡng chế thi hành luật pháp 
và chính sách về BvMt.

2. Chiến LượC bVMt Và  
nâng CAo Chất Lượng Sống

hầu hết, các dòng sông ở trung 
Quốc đều bị ô nhiễm nặng, khiến 
hàng trăm triệu người không được 
dùng nước sạch. điều đó buộc các 
nhà lãnh đạo trung Quốc phải quan 
tâm nhiều hơn đến các vấn đề môi 
trường của quốc gia. Chính phủ 
trung Quốc đã thực hiện chiến lược 
ưu tiên BvMt và chất lượng cuộc 
sống trong chương trình phát triển 
kinh tế 5 năm của đất nước. năm 
2005, trung Quốc đã đề ra mục tiêu 
phát triển trong kế hoạch 5 năm lần 
thứ 11 (2006 - 2010), trong đó tập 
trung vào vấn đề kiểm soát ô nhiễm 
môi trường và nâng cao chất lượng 
cuộc sống của người dân.

MEp đã cùng ủy ban phát triển 
và Cải cách quốc gia và các Bộ (giám 
sát, tài chính, phát triển đô thị - 
nông thôn, tài nguyên nước) khảo 
sát 22 tỉnh, thành phố và khu tự trị 
trên khắp đất nước nhằm kiểm tra 

việc thực hiện kế hoạch 5 năm lần 
thứ 11 về phòng, chống và kiểm soát 
ô nhiễm nước ở những vùng trọng 
điểm, trong đó có các sông: huaihe, 
haihe, liaohe, songhua, hoàng hà; 
các hồ taihu, Chaohu, dianchi và 
đập tam hiệp. kết quả khảo sát cho 
thấy, cuối năm 2009, 80% chất lượng 
nước ở các dòng sông được kiểm 
định đều đáp ứng các yêu cầu quy 
chuẩn về môi trường, 60% các dự án 
xử lý ô nhiễm nước đã hoàn thành và 
bước đầu đạt được một số kết quả. 
đặc biệt, 125/159 đoạn sông ô nhiễm 
nằm trong danh sách các điểm ô 
nhiễm nghiêm trọng mà kế hoạch 
5 năm đưa ra, hiện đạt tiêu chuẩn về 
chất lượng nước. Cụ thể, nguồn nước 
trong lưu vực sông huaihe có đoạn 
đạt khoảng 80% - 95% các chỉ số cho 
phép về môi trường. hầu hết, các 
đoạn sông trong khu vực đập tam 
hiệp hay đoạn từ vùng trung đến 
thượng lưu của dòng sông hoàng hà 
trước đây bị ô nhiễm nặng nề, đến 
nay đã cải thiện đáng kể. Bên cạnh 
đó, nguồn nước ở dòng sông haihe 
cũng xấp xỉ đạt 90%, sông liaohe đạt 
khoảng 87%; chất lượng nước ở các 
hồ tairu, Chaohu đạt 90% các chỉ số.

để đạt được mục tiêu đề ra, 
Chính phủ trung Quốc và các Bộ, 
ban ngành, địa phương đã tập trung 
vào các giải pháp: đẩy nhanh tiến độ 
thực hiện các dự án quy hoạch; xây 
dựng và giám sát các cơ sở xử lý nước 
thải; xây dựng đường ống, các công 
trình xử lý bùn trong các nhà máy 
xử lý tại các đoạn sông chảy qua các 
thành phố; tăng cường giám sát hoạt 
động của các nhà máy xử lý nước 
thải, nâng cao năng lực hoạt động 
của các nhà máy. Bên cạnh đó, khẩn 
trương xây dựng các chính sách hỗ 
trợ cho việc triển khai các biện pháp 
thu lệ phí xử lý nước thải tại các khu 
vực đô thị và sử dụng nước tái chế. 
ngoài ra, tiến hành phòng chống và 
kiểm soát ô nhiễm nước ở các khu 
vực trọng điểmn 

 nguyên hằng

 V Nam Ninh là một trong những thành phố xanh của Trung Quốc
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việt nam đang trong quá 
trình hội nhập quốc tế, việc 
tham khảo học tập kinh 

nghiệm thế giới nói chung và của Mỹ 
nói riêng trong quản lý môi trường 
là rất quan trọng. Mỹ là một quốc gia 
có nhiều kinh nghiệm trong quản 
lý môi trường, nhiều cơ chế chính 
sách về quản lý môi trường của Mỹ 
mà việt nam có thể tham khảo, học 
tập trong quá trình hoàn thiện hệ 
thống pháp luật về môi trường; đặc 
biệt phục vụ công tác xây dựng luật 
BvMt (sửa đổi) hiện nay.

hệ thống quản lý môi trường 
tại Mỹ có nhiều điểm khác biệt với 
việt nam. Cục BvMt liên Bang 

(usEpA) chịu trách nhiệm tổng thể 
về quản lý môi trường liên bang, trừ 
lĩnh vực đa dạng sinh học, thuộc 
chức năng của Bộ nội vụ. usEpA có 
các đại diện tại các vùng khác nhau 
của liên Bang, chịu trách nhiệm 
ban hành các bộ luật, các quy định, 
quy chuẩn, tiêu chuẩn khung về môi 
trường để áp dụng chung cho toàn 
liên bang. Bên cạnh đó, mỗi Bang 
thuộc liên bang đều có bộ máy quản 
lý môi trường riêng, tuy nhiên chức 
năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức cũng 
như tên gọi của tổ chức quản lý môi 
trường tại các bang có thể rất khác 
nhau, tùy theo đặc thù của mỗi bang. 
ví dụ: Bang Maryland có Cục Môi 
trường, Bang new york thành lập 
Cục Bảo tồn môi trường, Bang oa 
sinh tơn thành lập Cục sinh thái…

hệ thống chính sách,  
pháp luật về bVMt

ngoài hệ thống pháp luật về 
BvMt liên Bang, quy định những 
nguyên tắc, quy tắc, quy chuẩn 
chung về các lĩnh vực BvMt, mỗi 
bang tùy điều kiện cụ thể về BvMt 
đều xây dựng các đạo luật riêng. đặc 
điểm cơ bản của hoạt động xây dựng 
pháp luật BvMt của các bang ở Mỹ 
như sau: 

phải bảo đảm phù hợp với 
những quy định chung của luật liên 
Bang; đạo luật của bang quy định 
trong lĩnh vực cụ thể (ví dụ: kiểm 
soát không khí, phóng xạ; quản lý ô 
nhiễm đất, nước...) phải chặt chẽ, cụ 
thể hơn quy định của luật BvMt 
liên Bang trong cùng lĩnh vực; Các 
bang xây dựng luật xuất phát từ nhu 

hoàng Minh Sơn
Tổng cục Môi trường

và thực thi pháp luật của Mỹ  
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Kinh nghiệM xây dựng
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cầu trực tiếp của hoạt động quản lý 
môi trường trong từng lĩnh vực cụ 
thể; Mỗi năm các bang có thể ban 
hành nhiều dự luật và theo pháp luật 
Mỹ, các dự luật do các Thượng nghị 
sĩ dự thảo (ví dụ: Bang Maryland mỗi 
năm dự thảo hàng trăm dự luật). tuy 
nhiên, số dự luật được thông qua 
không nhiều, bởi lẽ ngoài sự phản 
biện bằng hình thức bỏ phiếu trực 
tiếp tại nghị viện (Thượng viện và 
hạ viện), các dự luật này còn chịu sự 
kiểm soát, phản biện chặt chẽ của các 
tổ chức nghề nghiệp và các tổ chức 
xã hội, các thành viên của đảng dân 
chủ và đảng Cộng hòa; Mỗi năm 
Thượng viện và hạ viện các Bang tại 
Mỹ chỉ họp có 90 ngày để xem xét 
thông qua luật. do đó, các dự luật 
được xem xét thông qua thường là 
những vấn đề hết sức cần thiết cho 
thực tiễn BvMt, có nhiều dự luật rất 
nhiều năm sau khi được đề xuất, xây 
dựng, nhưng vẫn không được thông 
qua. Có thể thấy, việc xây dựng các 
đạo luật về BvMt ở Mỹ (chủ yếu là 
do các bang ban hành), nhằm giải 
quyết những vấn đề rất cụ thể, xuất 
phát từ yêu cầu thực tiễn của mỗi địa 
phương, do đó các luật khi được ban 
hành có tính thực thi rất cao. tính 
thực thi được đảm bảo dưới sự quản 
lý chặt chẽ của các cơ quan nhà nước 
và giám sát của cộng đồng. 

Cơ chế quản lý môi trường, 
kiểm soát ô nhiễm 

nguyên tắc cơ bản của hoạt động 
quản lý môi trường, kiểm soát ô 
nhiễm của Mỹ nói chung và các bang 
nói riêng là ai gây ô nhiễm, người đó 
phải trả tiền, phải khắc phục ô nhiễm. 
tuy nhiên, trong những trường hợp 
cụ thể vì lý do khách quan hoặc bất 
khả kháng (ví dụ: đất bị ô nhiễm tồn 
lưu hóa chất, môi trường ô nhiễm do 
thiên tai…) chính quyền sẽ có các 
chính sách cụ thể để hỗ trợ các tổ 
chức, cá nhân trực tiếp cải tạo tình 
trạng ô nhiễm như: miễn, giảm thuế; 
hỗ trợ công nghệ xử lý... 

tại một số bang, công tác kiểm 
soát, quản lý môi trường tại các dự 
án, công trình đều dựa trên công 
cụ đánh giá tác động môi trường 
(EIA) và cấp phép. tuy nhiên, hoạt 
động này ở mỗi bang có khác nhau 
và rất linh động, có thể được quy 
định “cứng” đối với các dự án hoặc 
các hoạt động có tính ổn định cao, 
nhưng cũng có thể được thay đổi 
để áp dụng phù hợp, nhằm quản lý 
hiệu quả các yếu tố môi trường đối 
với một số trường hợp đặc thù.

tổ chức bộ máy của các cơ quan 
thanh tra, cảnh sát môi trường 
và cơ chế thực thi, áp dụng 
pháp luật đối với các hành vi vi 
phạm pháp luật về bVMt 

hoạt động xử lý vi phạm pháp 
luật về BvMt của các Bang không 
giống nhau, do đó tổ chức bộ máy 
và cơ chế hoạt động của cơ quan 
thanh tra và xử lý vi phạm, tội phạm 
về môi trường cũng khác nhau. ví 
dụ: tại Bang Maryland có Cơ quan 
thanh tra môi trường thuộc Cục 
Môi trường; tại Bang oa sinh tơn 
thanh tra môi trường thuộc Cục 
sinh thái… Cơ quan này vừa làm 
chức năng kiểm tra, thanh tra và 
xử lý vi phạm hành chính như phạt 
tiền, thu giấy phép, buộc khắc phục 
hậu quả...; đối với các trường hợp 
vi phạm có tính chất nghiêm trọng 
cơ quan này có thể lập hồ sơ đề nghị 
cơ quan tư pháp truy tố, đưa ra tòa 
án xét xử. tại 2 Bang này không có 
tổ chức cảnh sát môi trường, trong 
khi đó tại Bang new york lại thành 

lập lực lượng cảnh sát môi trường, 
có quyền hạn như cơ quan an ninh: 
điều tra, bắt khám xét, khởi tố vụ 
án, thành lập các chuyên án liên 
quan các vụ việc vi phạm pháp luật 
về môi trường...

huy động các nguồn lực  
về bVMt

Các nguồn lực tài chính cho 
BvMt của các Bang ở Mỹ rất đa 
dạng. Một phần do nhà nước phân 
bổ từ ngân sách liên bang hoặc của 
Bang, phần khác do các tổ chức, 
doanh nghiệp, cá nhân đóng góp 
hoặc trực tiếp tham gia đầu tư, thực 
hiện...

Thông tin, truyền thông  
trong quản lý, bVMt

hệ thống thông tin truyền thông 
nói chung và về BvMt nói riêng 
của Mỹ đã được phát triển ở trình 
độ cao, ứng dụng các thành tựu mới 
nhất của công nghệ thông tin, được 
cập nhật thường xuyên. việc cung 
cấp thông tin về môi trường phải 
tuân thủ những quy trình nghiêm 
ngặt. Thông tin cơ sở về môi trường 
được phổ biến rộng rãi trên mạng 
Internet và các phương tiện thông 
tin đại chúng khác. tuy nhiên, đối 
với các thông tin chuyên sâu, người 
có nhu cầu về thông tin phải trả một 
khoản tiền nhất định theo luật định 
và phải tuân thủ các quy định về 
thông tin đã được cung cấp.

để phục vụ nhiệm vụ xây dựng 
luật BvMt (sửa đổi), cần phải 
tổ chức các chuyến khảo sát kinh 
nghiệm xây dựng và thực thi pháp 
luật về BvMt ở các nước tiên tiến 
nói chung và nước Mỹ nói riêng, 
nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống 
pháp luật về BvMt ở nước ta. đồng 
thời, nghiên cứu sâu hơn các hệ 
thống luật môi trường của Mỹ và 
các nước phát triển, cũng như kinh 
nghiệm quản lý môi trường của các 
nước đang phát triển có cùng điều 
kiện như việt namn

Hoạt động xử lý vi phạm pháp 
luật về BVMT của các Bang 
không giống nhau, do đó tổ 

chức bộ máy và cơ chế hoạt động 
của cơ quan thanh tra và xử lý vi 
phạm, tội phạm về môi trường 
cũng khác nhau...
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Xanh hóa ngành ngân hàng: 

Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam
Lê thị hường
Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam

hiện nay, phát triển bền vững 
được coi là vấn đề trọng 
tâm trong tăng trưởng kinh 

tế của các quốc gia trên thế giới nói 
chung và việt nam nói riêng. phát 
triển bền vững đòi hỏi trách nhiệm 
lớn hơn đối với môi trường và xã hội 
(Mt-xh), nhưng đồng thời cũng 
cung cấp những cơ hội kinh doanh 
mới. trong ngành ngân hàng, các tổ 
chức tín dụng (tCtd) có thể giảm 
thiểu rủi ro và nắm bắt cơ hội kinh 
doanh mới trong các lĩnh vực liên 
quan đến Mt-xh như tiết kiệm năng 
lượng, năng lượng tái tạo… trên 
thực tế, Chính phủ nhiều nước trên 
thế giới đã ban hành những chính 
sách khuyến khích các ngân hàng có 
thái độ thích hợp với quản lý rủi ro 
Mt-xh. từ đó, một số tiêu chuẩn và 
quy tắc đối xử mới trong ngành ngân 
hàng đã được xây dựng, phát triển để 
thúc đẩy trách nhiệm xã hội. 

Một Số Kinh nghiệM  
CủA QuốC tế

Mỹ là một trong những nước 
đầu tiên trên thế giới có quy định 
về trách nhiệm đối với môi trường 
không chỉ đối với doanh nghiệp gây 
ô nhiễm mà còn của các bên liên 
quan khác, trong đó bao gồm cả ngân 
hàng cho vay vốn các công trình, dự 
án gây ô nhiễm khi thông qua đạo 
luật Bồi hoàn Môi trường toàn diện 
(CErClA) năm 1980. Mặc dù đạo 
luật này có miễn trừ trách nhiệm của 
người cho vay (thường là các tổ chức 
tín dụng), nhưng những trường hợp 
người cho vay có tham gia một mức 
nhất định đến việc đảm bảo an toàn 
môi trường, xã hội của công trình, 
dự án gây ô nhiễm thì cũng phải nộp 
phạt một khoản phí không nhỏ.

năm 1990, tập đoàn tài chính 

Fleet Factors đã bị tòa án Mỹ ra phán 
quyết phải thực hiện bồi hoàn môi 
trường do đầu tư và có liên đới trực 
tiếp đến một công trình gây ô nhiễm. 
đây là một vụ kiện kinh điển trong 
ngành tài chính Mỹ, mặc dù gây nhiều 
tranh cãi vẫn khiến cho các tổ chức 
tín dụng sau đó phải nghiêm túc tính 
toán đến những rủi ro môi trường khi 
cho vay vốn. Bên cạnh đó, những quy 
định nghiêm ngặt của CErClA về 
bồi hoàn môi trường cũng tác động 
gián tiếp đến các ngân hàng vì nếu 
phải bồi hoàn môi trường thì chủ đầu 
tư dự án sẽ mất khả năng trả nợ ngân 
hàng. viện Quốc tế về phát triển bền 
vững (IIsd) dẫn kết quả một cuộc 
điều tra của hiệp hội ngân hàng Mỹ 
cho biết, sau vụ Fleet Factors, 63% 
ngân hàng ở Mỹ đã từ chối cấp vốn 
cho các dự án mà họ cho là có rủi ro 
về môi trường và 46% trong số các 
ngân hàng này quyết định chấm dứt 
tài trợ cho một số ngành hay gây ô 
nhiễm môi trường.

năm 2007, trung Quốc đã thực 
hiện chương trình “Chính sách tín 
dụng xanh” nhằm khuyến khích các 
ngân hàng cấp tín dụng cho các dự 
án ít gây ô nhiễm, thân thiện với môi 
trường, sử dụng năng lượng tái tạo. 

tuy nhiên, trung Quốc đã mất gần 
5 năm kể từ khi bắt đầu ra chính 
sách cho đến khi xây dựng được một 
hướng dẫn tương đối chi tiết để thực 
hiện chính sách này (tháng 2/2012). 
trước đó, một số các nghiên cứu độc 
lập về việc thực hiện chính sách này 
đều đánh giá không cao hiệu quả của 
nó đối với các hoạt động thực tiễn 
của các ngân hàng trung Quốc. Một 
trong những khó khăn lớn nhất của 
việc thực hiện chính sách này ở trung 
Quốc là việc thiếu đi một hệ thống 
đánh giá đáng tin cậy về các ngành 
nghề và các cơ sở gây ô nhiễm môi 
trường để làm căn cứ cho các ngân 
hàng phân loại dự án, đặc biệt là khi 
nhiều ngành gây ô nhiễm cũng đang 
là những ngành mang lại lợi nhuận 
cao cho nhiều địa phương. Cũng theo 
nghiên cứu này, số cơ sở gây ô nhiễm 
được đưa vào danh sách đen (không 
thể vay vốn ngân hàng cho đến khi 
họ cải thiện được tình trạng gây ô 
nhiễm) được cho là quá ít so với số 
cơ sở bị phạt bởi Bộ BvMt trung 
Quốc do gây ô nhiễm (38 so với 8.000 
năm 2007). đây cũng là thách thức 
lớn nhất, đồng thời cũng có thể trở 
thành lý do để các ngân hàng trì hoãn 
và né tránh việc cắt giảm tín dụng 

 V Ký kết biên bản bàn giao Hệ thống quản lý trách nhiệm với MT-XH 
(ESMS) cho Ngân hàng Sacombank
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cho những ngành, những cơ sở gây 
ô nhiễm và ảnh hưởng đến dân sinh 
nhưng mang lại nhiều lợi nhuận cho 
doanh nghiệp và ngân hàng.

Bên cạnh việc luật hóa trách 
nhiệm như các ví dụ nêu trên, có một 
số nỗ lực khác ngoài nhà nước nhằm 
thúc đẩy trách nhiệm của ngành ngân 
hàng đối với Mt-xh. trong đó có 
thể kể đến sáng kiến tài chính của 
Chương trình Môi trường liên hợp 
quốc (unEpFI), Cam kết hiệp ước 
toàn cầu của liên hợp quốc (ungC), 
nguyên tắc đầu tư có trách nhiệm của 
liên hợp quốc, nguyên tắc xích đạo 
(Ep), nguyên tắc Cácbon, nguyên tắc 
khí hậu, Iso 26000 và một số sáng 
kiến, dự án khác. trong đó Ep là bộ 
chuẩn mực được chính các tổ chức tài 
chính xây dựng và cam kết thực hiện. 
năm 2002, tổ chức tài chính quốc 
tế (IFC) và 9 ngân hàng quốc tế họp 
ở london đã bàn về trách nhiệm của 
các ngân hàng đối với tài chính phát 
triển và quyết định xây dựng một bộ 
tiêu chuẩn thực hiện trách nhiệm đối 
với môi trường, xã hội dựa trên các 
bộ tiêu chuẩn đã có của IFC. Ep được 
chính thức ra đời năm 2003 và đến 
nay đã có 77 tổ chức tài chính tham gia 
cam kết. Ep được sửa đổi lần thứ nhất 
năm 2006 và hiện đang được sửa đổi 
lần thứ hai. Bản thảo sửa đổi lần hai 
đang được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi. 
hiện nay, Ep được xem như bộ chuẩn 
mực tự nguyện mang tính hướng 
dẫn tốt nhất đối với các nhà đầu tư 
tài chính. Một số quốc gia không có 
một chính sách chung như “tín dụng 
xanh” nhưng ngân hàng thương mại 
vì nhiều lý do có thể tự nguyện cam 
kết thực hiện các bộ tiêu chuẩn này.

hướng đi CủA Việt nAM
tín dụng xanh chỉ những khoản 

tín dụng mà ngân hàng cấp phát cho 
các dự án sản xuất kinh doanh không 
gây rủi ro hoặc nhằm mục đích BvMt 
- xã hội. trên thực tế, một số tổ chức 
tài chính quốc tế hoạt động tại việt 
nam như ngân hàng Thế giới (WB), 
tập đoàn tài chính quốc tế (IFC), 

ngân hàng phát triển châu á (AdB) 
đã có bộ tiêu chuẩn về môi trường, xã 
hội mà các dự án và đối tác vay vốn 
hoặc nhận tài trợ của họ phải tuân 
theo. Bên cạnh đó, có 3 ngân hàng 
thương mại việt nam có hệ thống 
quản lý rủi ro Mt-xh, trong đó có 
hai ngân hàng sử dụng bộ tiêu chuẩn 
của IFC (techcombank, vietinbank), 
một ngân hàng (sacombank) có tham 
khảo bộ tiêu chuẩn này nhưng cũng 
xây dựng chính sách riêng của mình. 
vừa qua, IFC đã phối hợp với ngân 
hàng nhà nước việt nam (sBv) tiến 
hành một cuộc khảo sát thực tiễn về 
quản lý rủi ro Mt-xh trên 54 tCtd 
có hoạt động kinh doanh tại việt 
nam. khảo sát của IFC tập trung vào 
các vấn đề chính như: nhận thức, hiểu 
biết của các tCtd về vấn đề Mt-xh; 
việc xây dựng chính sách và quy trình 
quản lý rủi ro Mt-xh; so sánh hoạt 
động quản lý rủi ro Mt-xh ở việt 
nam với các thông lệ quốc tế; Các rào 
cản cũng như yếu tố thúc đẩy để triển 
khai quản lý rủi ro Mt-xh; Các kiến 
nghị đối với các cơ quan quản lý nhà 
nước và đơn vị liên quan…

Theo kết quả khảo sát, 89% số 
ngân hàng tham gia khảo sát không 
biết đến bất kỳ tài liệu hướng dẫn hay 
tiêu chí nào về quản lý rủi ro Mt-
xh trong ngành tài chính. 93% các 
ngân hàng cũng cho rằng cần phải có 
hướng dẫn về vấn đề này. tuy nhiên, 
các ngân hàng nước ngoài đang hoạt 
động ở việt nam cho rằng, sBv chỉ 
nên quy định về tiêu chuẩn chứ không 
nên quy định chi tiết về cách làm do 
một số ngân hàng nước ngoài đã có 
quy chế và quy trình đánh giá riêng. 
việc thay đổi theo một quy trình mới 
sẽ gây ra nhiều bất cập. trong khi đó, 
các ngân hàng việt nam lại muốn có 
một hướng dẫn chi tiết.

hiện nay, việt nam chưa có một 
văn bản pháp luật hiện hành nào quy 
định hay hướng dẫn đối với việc các 
ngân hàng phải cân nhắc đến những 
rủi ro về môi trường và an sinh xã 
hội trước khi cấp tín dụng. văn bản 
pháp lý cao nhất quy định về các hoạt 

động bảo đảm an toàn môi trường 
là luật BvMt năm 2005 với nguyên 
tắc xuyên suốt là “BvMt gắn hài hòa 
với phát triển kinh tế” và “BvMt là 
sự nghiệp của toàn xã hội, quyền và 
trách nhiệm của cơ quan nhà nước, 
tổ chức, hộ gia đình, cá nhân”. tuy 
nhiên, luật BvMt năm 2005 cũng 
chỉ tập trung làm rõ trách nhiệm của 
khối doanh nghiệp sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ của các ngành nghề 
quan trọng (điều 35 - 49), ngoài ra 
không nhắc đến trách nhiệm của 
ngành tài chính, ngân hàng. Các chế 
tài về xử lý ô nhiễm quy định trong 
luật BvMt năm 2005 cũng như 
trong Bộ luật hình sự - phần quy 
định về tội phạm môi trường - cũng 
chỉ áp dụng với các tổ chức, cá nhân 
trực tiếp gây ô nhiễm. 

Chính điều này đã dẫn đến việc 
các cán bộ tín dụng ngân hàng hầu 
như không chú trọng tới việc đánh 
giá các rủi ro về Mt-xh khi thẩm 
định tín dụng. Theo một báo cáo 
nghiên cứu chưa công bố của Th.s 
nguyễn hồng Anh thuộc trung tâm 
Con người và Thiên nhiên thực hiện 
trên 19 ngân hàng thương mại việt 
nam lớn nhất hiện nay, hầu hết các 
cán bộ tín dụng chỉ kiểm tra trong 
hồ sơ xin vay vốn xem có bản đánh 
giá tác động môi trường đã được 
phê duyệt hay chưa, một số sẽ kiểm 
tra công nghệ xả thải và kế hoạch 
di dân (nếu có) của công trình/dự 
án, nhưng hầu hết đều dựa vào kinh 
nghiệm của người thẩm định chứ 
không có những quy định cụ thể của 
ngân hàng về vấn đề này.

như vậy, có thể thấy, các ngân 
hàng hoàn toàn có thể góp phần hạn 
chế những rủi ro về mặt Mt-xh 
thông qua việc không cho vay vốn đối 
với những dự án gây ô nhiễm hoặc có 
tác động xấu tới môi trường và cuộc 
sống của người dân. Mặt khác, việc 
kiểm soát chặt ngay từ khâu thẩm 
định tín dụng còn khuyến khích các 
doanh nghiệp hướng tới các hoạt 
động sản xuất, kinh doanh sạch và an 
toàn hơnn
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Pháp luật và sáng kiến  
của Liên minh châu Âu 
trong thực hiện  
các quyền công dân  
về môi trường

1. Khái niệM  
Quyền Công Dân  
Về Môi trường

năm 1992, đại diện của trên 170 
quốc gia tham gia hội nghị Thượng 
đỉnh trái đất ở rio de Janeiro đã 
ra tuyên bố rio về Môi trường và 
phát triển, trong đó nguyên tắc 10 
nêu rõ tầm quan trọng các quyền 
của công dân tiếp cận thông tin 
môi trường, tham gia vào các quyết 
định về môi trường và tiếp cận tư 
pháp. năm 2002, các nước trên thế 
giới đã tái khẳng định cam kết thực 
hiện nguyên tắc này tại hội nghị 
Thượng đỉnh Thế giới về phát triển 
Bền vững tại Johannesburg. 

năm 1998, tại hội nghị Bộ 
trưởng lần thứ tư về “Môi trường 
cho Châu âu” diễn ra tại thành phố 
Aarhus, Công ước về tiếp cận thông 
tin, sự tham gia của cộng đồng 
trong việc ra quyết định và tiếp cận 
tư pháp về các vấn đề môi trường 
(Công ước Aarhus) đã được ký kết 
với sự tham gia của 39 nước và Cộng 
đồng Châu âu với mục tiêu góp 
phần bảo vệ quyền của mọi người 
thuộc các thế hệ hiện tại và tương 
lai được sống trong một môi trường 
thích hợp với sức khỏe và phúc lợi 
của họ. về cơ bản, quyền công dân 
về môi trường đề cập đến ba quyền: 
tiếp cận thông tin; sự tham gia của 

người dân trong việc ban hành các 
quyết định về môi trường; tiếp cận 
tư pháp liên quan đến môi trường. 
Các quyền này được gọi là quyền về 
thủ tục.

Công ước Aarhus quy định: Các 
quốc gia thành viên phải bảo đảm 
cộng đồng có liên quan sẽ được 
thông báo công khai, hoặc thông 
báo cho từng cá nhân một cách phù 
hợp trong quá trình ra quyết định 
về môi trường với thông tin đầy đủ, 
kịp thời và hiệu quả (điều 6); sự 
tham gia của cộng đồng trong các kế 
hoạch, chương trình và chính sách 
liên quan đến môi trường (điều 7); 
sự tham gia của cộng đồng trong 
quá trình trong quá trình chuẩn bị 
điều chỉnh các luật hoặc các văn bản 
quy phạm có tính ràng buộc pháp lý 
có thể áp dụng chung (điều 8).

Thực tiễn cho thấy, tiếp cận 
thông tin, sự tham gia của cộng 
đồng và tiếp cận tư pháp có tác 
động rất lớn đến việc hiện thực 
hóa các quyền về môi trường. 
Các quyền này giúp cho công dân 
đóng vai trò tích cực, chủ động 
hơn đối với các quyết định, chính 
sách của nhà nước có liên quan 
tới môi trường; thực hiện dân chủ 
hóa đối với các quyết định, chính 
sách về môi trường, đưa cá nhân 
và các nhóm tư nhân, những người 

thường xuyên chịu tác động và ảnh 
hưởng bởi sự ô nhiễm môi trường 
tham gia tham gia xây dựng và giám 
sát chính sách, qua đó hạn chế các 
sai sót trước khi ban hành chính 
sách; bảo đảm sự cân bằng giữa các 
lợi ích có liên quan tới môi trường 
- phát triển bền vững với nhu cầu 
tăng trưởng kinh tế. vì vậy, việc 
thực hiện các quyền có tính chất 
thủ tục là quan trọng để có được các 
chính sách tốt về môi trường, qua 
đó sẽ tạo ra môi trường bảo đảm 
sức khỏe, bảo vệ lợi ích số đông, lợi 
ích cộng đồng, bảo vệ những người 
dễ bị tổn thương trong xã hội như 
trẻ em, phụ nữ, người nghèo, dân 
tộc thiểu số...

 V Copenhagen (Đan Mạch) -  
Thủ đô xanh nhất thế giới
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Quyền tiếp cận thông tin môi 
trường đề cập đến 2 khía cạnh: về 
mặt thụ động, các cơ quan có thẩm 
quyền cần phải đáp ứng yêu cầu về 
thông tin môi trường trong phạm vi 
một tháng (hai tháng đối với những 
trường hợp đặc biệt) kể từ khi có 
yêu cầu và không được bắt người 
có yêu cầu phải giải thích về sự cần 
thiết về thông tin đó. tuy nhiên, 
có những trường hợp mà theo quy 
định, thông tin có thể không được 
cung cấp, ví dụ như thông tin được 
yêu cầu không có, yêu cầu đưa ra 
quá tổng quát, thông tin đã được 
bảo vệ do bí mật thương mại và 
quyền sở hữu trí tuệ… Các cơ quan 
có thẩm quyền có thể yêu cầu trả 

tiền cung cấp thông tin nhưng phải 
trên cơ sở hợp lý.  

về mặt chủ động, các cơ quan 
có thẩm quyền phải có trách nhiệm 
thu thập và cập nhập thông tin, 
làm thế nào để thông tin đó được 
minh bạch và có thể tiếp cận được, 
và chủ động phổ biến một số loại 
thông tin nào đó; ví dụ như công 
bố các báo cáo về hiện trạng môi 
trường, khoảng cách giữa các lần 
công bố không được quá 4 năm. 
trong trường hợp có sự đe dọa sắp 
xảy ra về sức khỏe hay môi trường 
(sau một sự cố hạt nhân hay hóa 
học chẳng hạn), việc cung cấp 
thông tin cần phải được thực hiện 
ngay lập tức. 

Quyền tham gia của cộng đồng 
trong việc ban hành các quyết định 
về môi trường: Các quyết định có 
liên quan tới môi trường sẽ ảnh 
hưởng trực tiếp đến đời sống, sức 
khỏe cộng đồng dân cư, trước hết 
là những người sinh sống xung 
quanh. vì vậy, sự tham gia và có 
tiếng nói của người dân sẽ làm cho 
các quyết định, chính sách về môi 
trường trước khi ban hành giảm 
thiểu sai sót và được sự ủng hộ 
của công chúng. Có tiếng nói đồng 
thuận thì người dân dễ dàng tiếp 
nhận và thực hiện chính sách.

Quyền tiếp cận tư pháp là thủ 
tục quan trọng giúp công dân tìm 
kiếm sự hỗ trợ của luật pháp khi 
quyền tiếp cận của họ bị từ chối hay 
trong trường hợp quyền và lợi ích 
của họ bị xâm phạm và cụ thể có 
thiệt hại do tác động của môi trường 
gây ra. việc thực hiện quyền tiếp 
cận tư pháp của người dân rất quan 
trọng vì nó giúp cho công chúng 
được quyền có tiếng nói của mình 
trong quá trình xử lý các vi phạm 
hoặc đền bù thiệt hại về môi trường.

2. pháp Luật Và  
Sáng Kiến CủA Liên Minh 
Châu âu thựC hiện  
CáC Quyền Công Dân  
Về Môi trường 

liên minh Châu âu (Eu) là khối 
liên kết kinh tế hình thành sớm và có 
hiệu quả nhất. trước ngưỡng cửa của 
thế kỷ xxI, với gdp khoảng 8.500 tỷ 
usd, dân số khoảng 375 triệu người 
chiếm giữ khoảng 40-50% sản lượng 
công nghiệp của các nước tư bản phát 
triển, Eu đang trở thành một khu 
vực mạnh trong nền kinh tế thế giới. 
để đảm bảo sự phát triển bền vững, 
Eu đã yêu cầu các quốc gia thành 
viên phải hoạt động trong khuôn khổ 
các quy định về môi trường. như vậy, 
các nước thành viên có nghĩa vụ thực 
hiện theo quy định của Eu về môi 
trường và thực hiện các chỉ thị môi 
trường được thông qua ở cấp độ Eu. 
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Quyền tiếp cận thông tin
hội đồng Eu đã ban hành Chỉ 

thị 2003/4/EEC (Chỉ thị) ngày 
28/1/2003 về tự do tiếp cận thông 
tin môi trường của cộng đồng. Theo 
đó, các quốc gia thành viên phải xây 
dựng luật pháp để thực hiện các Chỉ 
thị của hội đồng. Cụ thể như Chính 
phủ áo đã phê duyệt vào năm 1993, 
đan Mạch năm 1994, đức năm 
1994, hy lạp năm 1995, vương 
quốc Anh năm 1992, tây Ban nha 
năm 1995 và Ireland năm 1993.

Theo Chỉ thị, các nước thành viên 
được yêu cầu thực hiện một nhiệm 
vụ kép đó là cung cấp cho cá nhân các 
thông tin môi trường theo yêu cầu và 
cung cấp tự nguyện thông tin tổng 
quát về tình trạng môi trường. Chỉ 
thị đưa ra các điều kiện theo đó để 
thông tin có thể được thực hiện một 
cách tự do. để truy cập vào thông tin, 
Chỉ thị yêu cầu các quốc gia cung cấp 
thông tin tổng quát về tình trạng của 
môi trường. Các quốc gia thành viên 
phải đảm bảo thông tin liên quan đến 

môi trường luôn được cập nhật để 
tất cả mọi người có thể tiếp cận. tuy 
nhiên đôi khi có trường hợp ngoại lệ 
do công tác đặc thù của pháp luật và 
hành chính của mỗi quốc gia thành 
viên, cụ thể ở Anh, tất cả các đạo luật 
về môi trường như luật kiểm soát ô 
nhiễm, luật tài nguyên nước, luật 
BvMt phải có đăng ký thông tin 
riêng biệt. ở tây Ban nha, tất cả các 
cơ quan công quyền được yêu cầu 
phải có thông tin chung về tình trạng 
của môi trường trong các hình thức 
là các báo cáo định kỳ. tại đức, Cơ 
quan Môi trường liên bang đưa ra 
một báo cáo hàng năm đối với một 
số ngành. 

tuy nhiên, chi phí thường là 
một trong những trở ngại lớn đối 
với việc thực hiện quyền tiếp cận 
thông tin môi trường. Chỉ thị yêu 
cầu các quốc gia thành viên có thể 
thu một khoản phí cung cấp thông 
tin nhưng phí này không vượt quá 
chi phí hợp lý. việc thực hiện Chỉ thị 
này phụ thuộc vào chính sách khác 

nhau giữa các quốc gia thành viên 
của Eu. ví dụ, ở áo và đan Mạch 
có quy định cung cấp thông tin miễn 
phí. tuy nhiên, ở áo, có hai trường 
hợp ngoại lệ, trường hợp thứ nhất 
là các thông tin được yêu cầu có sẵn 
trong một ấn phẩm với giá niêm yết, 
người yêu cầu thông tin phải trả giá 
đã niêm yết; trường hợp thứ hai là 
yêu cầu được mở rộng, cụ thể như 
hai người yêu cầu thông tin có thể 
trả một số tiền tổng cộng mà không 
vượt quá chi phí hợp lý. 

Quyền tham gia của cộng đồng
Eu không có một chỉ thị đặc 

biệt đối với sự tham gia của cộng 
đồng trong các vấn đề môi trường. 
tuy nhiên, Chỉ thị số 85/337/EEC, 
được sửa đổi, bổ sung theo Chỉ thị 
số 97/11/EEC, đánh giá những tác 
động của các dự án công cộng và 
tư nhân đối với môi trường có nêu 
một số quy định về sự tham gia của 
cộng đồng trong các vấn đề môi 
trường, đặc biệt là trong đánh giá 
tác động môi trường (đtM).

 V Tại Romania, người dân biểu tình phản đối việc mở cửa khai thác mỏ Rosia Montana (mỏ vàng lộ thiên lớn nhất 
châu Âu nằm ở dãy Carpathian Mountains của nước này)



77

xây dựng 
luật bảo vệ môi trường

(sửA đổI)

Chuyên đề I-2013

Một số các quốc gia thành viên 
Eu đã xây dựng quy định về sự tham 
gia của cộng đồng trong việc xác định 
địa điểm, cho phép thực hiện chương 
trình và đtM. ở áo, theo quy định, 
tất cả mọi người được cung cấp thông 
tin về bất kỳ dự án nào và các đtM 
phải được đưa ra trong vòng 6 tuần. 
ngoài ra, yêu cầu các kết quả đtM 
phải được công bố và thảo luận tại 
một buổi điều trần công khai. hà lan 
cho phép cộng đồng tham gia trong 
các thủ tục tố tụng về môi trường, 
đặc biệt là về khí thải, giấy phép chọn 
địa điểm công nghiệp, sản xuất năng 
lượng, lắp đặt xử lý chất thải. đối với 
tây Ban nha, luật pháp cho phép sự 
tham gia của cộng đồng trong thủ tục 
liên quan đến đtM. 

sự tham gia của cộng đồng trong 
quá trình đtM nhằm xác định địa 
điểm và cho phép thực hiện các 
chương trình, dự án. Cộng đồng còn 
có quyền tham gia trong quá trình 
xây dựng pháp luật và các quy định 
trong các nước thành viên Eu. ủy 
ban Quốc hội liên quan đến các vấn 
đề môi trường có thể mời đại diện 
của cộng đồng và các tổ chức phi 
chính phủ trình bày ý kiến   về một 
số chính sách, pháp luật đang được 
xem xét để thông qua bởi cơ quan 
lập pháp. Mặt khác, các đại diện của 
cộng đồng ở một số nước Eu cũng 
có thể khởi xướng việc xây dựng 
pháp luật hoặc trưng cầu dân ý. ở 
tây Ban nha, cộng đồng có thể khởi 
xướng sáng kiến về pháp luật ở cả 
cấp quốc gia và trong khu vực tự trị, 
tuy nhiên đòi hỏi phải có 500.000 
chữ ký của công dân tây Ban nha 
được ghi vào phiếu điều tra dân số 
để Quốc hội thảo luận, xem xét các 
văn bản đề xuất. 

Các quyền tham gia của cộng 
đồng bao gồm quyền tham gia của 
các tổ chức phi chính phủ. Các 
tổ chức phi chính phủ đan Mạch 
thường xuyên lấy ý kiến   về hoạch 
định chính sách và kế hoạch xây 
dựng chương trình pháp luật. ở 

cấp độ địa phương, các tổ chức phi 
chính phủ đan Mạch tham gia giám 
sát và có ảnh hưởng đến quyết định 
của địa phương thông qua hội đồng 
xanh. tại tây Ban nha, pháp luật về 
đất đai đặt ra quy định bắt buộc về 
việc tham gia của cộng đồng trong 
các thủ tục quy hoạch thị trấn và cho 
phép cá nhân bị ảnh hưởng và các tổ 
chức phi chính phủ tham gia vào các 
thủ tục. tại Ireland, các tổ chức phi 
chính phủ là thành viên của Ban tư 
vấn để đưa ra các khuyến nghị lên cơ 
quan BvMt của Ireland. 

Quyền tiếp cận tư pháp
Quyền tiếp cận tư pháp về các 

vấn đề môi trường chưa được nêu 
trong bất kỳ quy định, chỉ thị nào 
của Eu. tuy nhiên, Chương trình 
thứ 5 của Eu “hướng tới tính bền 
vững” đã tạo động lực thúc đẩy và 
công nhận quyền tiếp cận pháp lý 
trong các quốc gia thành viên Eu, 
khi lưu ý các thành viên quan tâm 
đến chất lượng môi trường sống, 
trong đó cá nhân và các nhóm lợi ích 
công cộng cần có những bằng chứng 
thực tế để các tòa án đảm bảo lợi ích 
hợp pháp của họ, đồng thời các biện 
pháp BvMt được thực thi hiệu quả 
và hành vi vi phạm được ngăn chặn. 

Theo đó, hiến pháp của một số 
các quốc gia thành viên Eu đã khẳng 
định quyền tiếp cận tư pháp. ví dụ, 
hiến pháp của Bồ đào nha quy định 
“tất cả mọi người được hưởng quyền 
tự do trong một số trường hợp và 
theo quy định của pháp luật, đặc 
biệt là quyền để tăng cường công tác 
phòng ngừa, ngăn chặn và truy tố 

hành vi phạm tội đối với y tế công 
cộng, môi trường, chất lượng sống và 
di sản văn hóa”. tiếp cận tư pháp là 
một cơ chế phát triển để thúc đẩy và 
thực thi pháp luật môi trường ở hầu 
hết các quốc gia là thành viên của Eu. 

trong hầu hết các các quốc gia 
thành viên Eu, thủ tục hành chính 
được điều chỉnh bởi các quy trình 
cấp giấy phép, đtM. tại đức, Bỉ, 
đan Mạch, phần lan, pháp, Ireland 
và vương quốc Anh, có những thủ 
tục hành chính cụ thể trong các lĩnh 
vực về nước, bảo vệ thiên nhiên và 
quy hoạch. ngoài ra, các thành viên 
Eu đều đồng ý quyền khiếu nại 
hành chính của công dân. Quyền 
khiếu nại hành chính của công dân 
là nhu cầu và khả năng của công dân 
được nhà nước bảo đảm để phản 
ứng lại quyết định hành chính, hành 
vi hành chính được ban hành hoặc 
thực hiện trong quá trình thực thi 
quyền hành pháp khi công dân cho 
rằng quyết định, hành vi đó xâm 
phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp 
của mình. ví dụ, ở Anh người nộp 
đơn có thể kháng cáo Bộ trưởng việc 
cấp phép một kế hoạch nào đó; áo, 
ý, hà lan, Thụy điển, đức và đan 
Mạch, người nộp đơn kháng cáo sẽ 
được thừa nhận nếu như tham gia 
trong các thủ tục tham khảo ý kiến 
hoặc yêu cầu tổ chức trước khi quyết 
định được thực hiện; Ireland, cá 
nhân và các tổ chức phi chính phủ 
có quyền kháng cáo trước khi một 
tòa án hành chính về các vấn đề liên 
quan đến ứng dụng quy hoạch, ô 
nhiễm không khí...

Thanh toán chi phí khiếu nại là 
một trong những thách thức lớn nhất 
đối với việc thực thi quyền tiếp cận 
tư pháp. tại đan Mạch, Bộ trưởng 
Môi trường có thể quyết định chi 
phí kháng cáo nên được thanh toán 
trong một số trường hợp, ví dụ như 
vấn đề về nước, nhưng nói chung là 
các chi phí kháng cáo sẽ được hoàn 
lại nếu đơn khiếu nại thành côngn

 nAM Việt

Sự tham gia của cộng đồng 
trong quá trình ĐTM nhằm 
xác định địa điểm và cho 

phép thực hiện các chương 
trình, dự án. Cộng đồng còn có 
quyền tham gia trong quá trình 
xây dựng pháp luật và các quy 
định trong các nước thành viên 
Eu.



78

xây dựng 
luật bảo vệ môi trường 
(sửA đổI)

Chuyên đề I-2013

Luật Bảo vệ môi trường,  
các chính sách và mô hình quản lý 
môi trường hiệu quả tại Hàn Quốc
ThS. bùi hoài nAM
ThS. nguyễn thị Quỳnh hương
Viện Khoa học quản lý môi trường, Tổng cục Môi trường

hàn Quốc là quốc gia thuộc 
đông á, nằm ở nửa phía 
nam của bán đảo triều 

tiên; phía Bắc giáp với Bắc triều tiên, 
phía đông giáp với biển nhật Bản, 
phía tây là hoàng hải. hàn Quốc 
có diện tích 100,032 km2, với khí hậu 
ôn đới và địa hình chủ yếu là đồi núi. 
hàn Quốc có nguồn tài nguyên hạn 
chế, nên mục tiêu của Chính phủ là 
hướng tới tăng trưởng kinh tế tối đa 
trong thời gian tối thiểu. Quá trình 
công nghiệp hóa và đô thị hóa mạnh 
mẽ đã dẫn đến có một thời kỳ lâu dài, 
hàn Quốc phải đối mặt với ô nhiễm 
môi trường. Chính vì vậy, Chính phủ 
hàn Quốc đã rất quan tâm và đầu 
tư vào công tác BvMt, sớm thành 
lập Bộ Môi trường, xây dựng luật 
khung, các luật vệ tinh và các chính 

sách liên quan đến BvMt trong thời 
gian qua. đặc biệt, hàn Quốc là nước 
tiên phong về tăng trưởng xanh 
trong việc giải quyết biến đổi khí hậu 
và công bố kế hoạch giảm khí thải 
nhà kính vào năm 2020.

giới thiệu LịCh Sử hình 
thành bộ Môi trường 
hàn QuốC

Bộ Môi trường của hàn Quốc, 
bắt nguồn từ một bộ phận quản lý ô 
nhiễm của Bộ y tế và xã hội thành 
lập vào năm 1967, đã được mở rộng 
phân công trong quản lý môi trường, 
vào năm 1973. sau khi cải cách và mở 
rộng quản lý môi trường, Bộ y tế và 
xã hội thành lập Cục Quản lý Môi 
trường vào năm 1980. năm 1990, 
Cục Quản lý Môi trường được tách 

ra và phát triển thành Bộ Môi trường 
thuộc văn phòng của Thủ tướng 
Chính phủ, để điều phối và quản lý 
chung các vấn đề môi trường. Tháng 
12/1994, Bộ Môi trường đã được trao 
thẩm quyền lớn hơn để thiết lập và 
thực hiện các chính sách riêng của 
mình. sứ mệnh của Bộ Môi trường là 
bảo vệ lãnh thổ quốc gia khỏi các mối 
đe dọa ô nhiễm môi trường và cải 
thiện chất lượng cuộc sống để người 
dân được sống trong môi trường có 
bầu khí quyển trong lành.

nhiệm vụ của Bộ Môi trường 
bao gồm ban hành và sửa đổi, bổ 
sung pháp luật và các quy định môi 
trường; xây dựng chính sách quản lý 
môi trường; soạn thảo và thực hiện 
giải pháp BvMt trung và dài hạn; 
thiết lập các tiêu chuẩn môi trường; 
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hỗ trợ hành chính và tài chính quản 
lý môi trường cho chính quyền địa 
phương và hợp tác quốc tế về môi 
trường.

Một Số nét Chính Về hệ 
thống Luật bVMt CủA 
hàn QuốC

hiện nay, ở hàn Quốc có 1 luật 
khung chính sách môi trường và có 
khoảng 46 luật vệ tinh riêng cho từng 
lĩnh vực liên quan đến môi trường.

pháp luật về môi trường ở hàn 
Quốc ra đời khá sớm. năm 1963, 
luật phòng chống ô nhiễm môi 
trường được ban hành. năm 1977 
luật này được thay thế bằng luật 
BvMt. năm 1990, luật BvMt được 
tách ra thành các luật riêng biệt: luật 
khung về chính sách môi trường, 
luật Bảo tồn chất lượng không khí, 
luật Bảo tồn chất lượng nước, luật 
kiểm soát tiếng ồn và độ rung... đến 
nay, nhằm chuyên môn hóa mục tiêu 
quản lý, Bộ Môi trường hàn Quốc đã 
xây dựng 46 luật về các lĩnh vực: tăng 
trưởng xanh; Chất lượng nước và hệ 
sinh thái dưới nước; Cấp thoát nước 
- đất - nước ngầm, không khí và biến 
đổi khí hậu; Chất thải và tái chế; y tế/
hóa chất; Thiên nhiên và vườn quốc 
gia; hợp tác quốc tế…

luật khung về chính sách môi 
trường (FAEp) là cơ sở pháp luật về 
môi trường của hàn Quốc. FAEp 
gồm 6 Chương và 44 điều, được ban 
hành năm 1990 và sửa đổi gần đây 
nhất vào năm 2008. tại điều 1 có quy 

định về mục đích của luật “là để tất 
cả mọi người có thể tận hưởng cuộc 
sống khỏe mạnh và dễ chịu, ngăn 
ngừa ô nhiễm môi trường và thiệt hại 
về môi trường và quản lý, BvMt một 
cách hợp lý, bền vững thông qua việc 
xác định quyền và nghĩa vụ của công 
dân và Chính phủ về BvMt và xác 
định các vấn đề cơ bản cho các chính 
sách môi trường”. nội dung của luật 
khung này bao gồm: Chương 1: Các 
vấn đề chung, Chương 2: Thiết lập kế 
hoạch BvMt, Chương 3: Các công 
cụ về luật pháp và tài chính, Chương 
4: ủy ban tư vấn BvMt, Chương 5: 
Các điều khoản bổ sung, Chương 6: 
điều khoản xử phạt hình sự.

Một số luật vệ tinh được ban 
hành và sửa đổi:

luật Bảo tồn môi trường tự nhiên 
gồm 7 chương, 66 điều, được ban 
hành vào năm 1991, lần sửa đổi gần 
nhất năm 2008 với mục tiêu BvMt 
tự nhiên, giúp con người sử dụng bền 
vững tài nguyên thiên nhiên. trong 
luật này có lồng ghép một số công 
cụ kinh tế như thuế, phí, trợ cấp tài 
chính vào các điều luật.

ngày 15/1/2009, Chính phủ hàn 
quốc ban hành luật về Cácbon thấp 
và tăng trưởng xanh. Mục đích là 
thể chế hóa mục tiêu “cácbon thấp” 
và “tăng trưởng xanh” thông qua hệ 
thống thuế thân thiện với môi trường 
cũng như hỗ trợ cho các hoạt động 
sản xuất kinh doanh xanh. luật này 
cũng là giải pháp thích ứng với biến 
đổi khí hậu.

Kinh nghiệm của hàn Quốc khi 
xây dựng, sửa đổi Luật, chính sách: 

trước tiên, Bộ đặt hàng cho đơn 
vị nghiên cứu tập trung nghiên cứu 
và xây dựng, chi tiết nội dung, sau đó 
kết quả được thẩm định nội bộ, tiếp 
đến là lấy ý kiến cộng đồng và ý kiến 
của các Bộ, ngành liên quan, sau cùng 
trình Quốc hội thẩm định. sau khi 
Quốc hội thông qua thì mới ra quyết 
định ban hành. Chính điều này, giúp 
cho các luật được ban hành có tính 
khả thi cao.

Một số chính sách và công cụ 
kinh tế được áp dụng hiệu quả 
trong bVMt

hiện nay, hàn Quốc đã và đang 
áp dụng hiệu quả một số chính sách 
quản lý BvMt, trong đó, phải kể đến 
các chính sách như:

Phân loại rác thải tại nguồn 
(đã triển khai được 10 năm): giúp 
tái chế rác thải, tiết kiệm tài nguyên, 
tạo năng lượng mới, sản phẩm có ích 
như phân bón, khí metal phục vụ sản 
xuất điện.

khuyến khích áp dụng các biện 
pháp giảm thiểu khí Co2 như tiết 
kiệm năng lượng điện, than đá, dầu 
mỏ hay dùng các công nghệ ít tạo ra 
khí thải. Cụ thể: người dân, khi sử 
dụng, mua các sản phẩm được gắn 
mác cácbon thấp sẽ được tích điểm 
thẻ đến cuối năm được quy đổi thành 
tiền, kinh phí này do nhà nước chi 
trả (nhưng loại tiền của thẻ chỉ dùng 
mua các sản phẩm gắn mác cácbon 
thấp, kích thích tiêu dùng sản phẩm 
thân thiện môi trường).

hỗ trợ và khuyến khích doanh 
nghiệp, cộng đồng tham gia thực 
hiện các chính sách, công cụ kinh tế 
trong quản lý và BvMt:

+ Công khai thông tin về khu vực 
đầu tư như chính sách, chế độ ưu đãi, 
quy hoạch, tình trạng ô nhiễm môi 
trường khu vực…

+ Có chính sách áp dụng thu phí 
thu gom rác thải thông qua việc bán 
túi đựng rác (được quy định loại túi, 
chất liệu làm túi có thể tái chế theo 
quy định của nhà nước).

Quy trình 
xây dựng, 

sửa đổi luật, 
chính sách

luật A (được ban hành cách đây 30 năm 
 cần phải được sửa đổi, bổ sung)
nghiên cứu 
 (được thực hiện bởi đơn vị nghiên cứu)

lấy ý kiến cộng đồng

đánh giá, thẩm định nội bộ

Quốc hội thẩm định thông qua

ra quyết định sửa đổi

kết quả
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+ khuyến khích người dân dùng 
túi đựng rác có thể tái chế phù hợp 
với quy định của nhà nước.

một số công cụ kinh tế trong 
quản lý và BVmT tại hàn quốc đang 
áp dụng như:

Phí BVMT không khí: được áp 
dụng cho các đối tượng như xe ô tô 
lớn, nhà xưởng có nhiều chất thải 
công nghiệp.

Phí BVMT nước: Các cơ quan 
hành chính địa phương phải nộp cho 
nhà nước phí khai thác nguồn nước 
ngầm của khu vực.

Phí quản lý rác thải: được thu 
từ việc bán túi ni lông đựng rác thải 
(loại túi đựng rác được nhà nước quy 
định). kinh phí này sẽ được sử dụng 
cho tái chế và xử lý chất thải không 
tái chế được.

Một số dự án Cơ chế phát triển 
sạch (CdM) đã được thực hiện tại 
hàn Quốc. Chứng chỉ giảm phát thải 
(CErs) từ các dự án CdM đã được 
bán giữa các công ty tư nhân. năm 
2009, hàn Quốc đã thiết lập đơn vị 
thương mại phát thải tự nguyện và 
thị trường thương mại cácbon. Mặc 
dù các thành phần tham gia không 
bắt buộc, các công ty sẽ được chứng 
nhận là giảm nhu cần sử dụng năng 
lượng. Chính phủ sẽ khuyến khích 
kinh doanh khí nhà kính ở mức độ 
vừa phải thông qua thuế cácbon. từ 
năm 2010, Chính phủ hàn Quốc lên 
kế hoạch về phương thức quản lý 
chương trình thị trường phát thải thử 
nghiệm.

những chính sách trên đều được 
quy định rõ trong các điều khoản của 
luật. Các mức thu phí được quy định 
chi tiết tại các thông tư và được điều 
tiết bởi luật tài chính Môi trường.

phân công, phân cấp nhiệm vụ 
quản lý môi trường ở hàn Quốc

Bộ Môi trường hàn Quốc 
(MoE) có trách nhiệm chủ trì thực 
thi những đạo luật về môi trường. 
Các chính quyền địa phương cũng 
có vai trò quan trọng trong công tác 
thực thi các luật này.

tòa án hành chính, dân sự và 

hình sự có trách nhiệm thi hành các 
luật về môi trường thông qua quá 
trình xét xử của tòa án.

Chính quyền địa phương được 
trao quyền ban hành các tiêu chuẩn 
môi trường địa phương với mức độ 
chi tiết, chặt chẽ hơn tiêu chuẩn môi 
trường quốc gia.

Chính quyền địa phương có 
quyền cấp hầu hết các giấy phép hoặc 
các phê duyệt và cưỡng chế thi hành 
các sắc lệnh. Các sắc lệnh hành chính 
bao gồm đình chỉ hoạt động kinh 
doanh, thu hồi giấy phép, đóng cửa 
các cơ sở. Thu hồi giấy phép thường 
được ban hành khi các vi phạm bị tái 
phạm liên tục và sau khi đã thông 
báo trước. nhiều luật Môi trường 
quy định các hình thức phạt bao gồm 
phạt tù hoặc phạt tiền đối với các 
trường hợp vi phạm.

Công tác quản lý, giám sát ô 
nhiễm được triển khai tốt. điển hình 
như quản lý, giám sát tình trạng ô 
nhiễm nước thải. trước tiên, là đánh 
giá ngưỡng chịu tải lưu vực, lắp đặt 
các thiết bị quan trắc tại đầu ra các 
nhà máy, khu công nghiệp để kiểm 
soát nồng độ chất thải, lưu lượng thải 
ra khu vực. từ đó, có thể ngăn chặn 
kịp thời, hoặc xử phạt kịp thời những 
hành vi vi phạm, buộc các cơ sở sản 
xuất, khu công nghiệp phải thực hiện 
nghiêm túc việc áp dụng các biện 
pháp xử lý triệt để chất thải đảm bảo 
tiêu chuẩn quy định trước khi đổ thải 
ra môi trường khu vực.

nhận xét Chung
so với việt nam, hàn Quốc 

thành lập Bộ Môi trường độc lập từ 
rất sớm (năm 1994). Công tác quản 
lý môi trường được giao cho Bộ Môi 
trường quản lý, mặc dù công tác quản 
lý môi trường có nguồn gốc từ bộ 
phận môi trường của Bộ y tế. Còn 
ở việt nam, năm 1992 có Bộ khoa 
học, Công nghệ và Môi trường, trong 
đó có Cục Bảo vệ Môi trường và đến 
năm 2002, thành lập Bộ tn&Mt. 
tuy nhiên, hiện nay ở việt nam, môi 
trường chỉ là một trong 7 lĩnh vực 

quản lý của Bộ tn&Mt. vì vậy, có 
thể thấy rằng công tác quản lý nhà 
nước về môi trường của hàn Quốc 
được quan tâm rất sớm và được thể 
chế hóa theo hình thức tập trung 
chức năng quản lý vào một Bộ.

Bộ luật liên quan đến môi trường 
ở hàn Quốc được xây dựng theo mô 
hình đạo luật, bao gồm 1 luật khung 
và nhiều luật vệ tinh liên quan đến 
môi trường. Bộ luật này ở hàn Quốc 
được xây dựng và có hiệu lực từ năm 
1990. Còn ở việt nam luật BvMt 
bắt đầu có hiệu lực từ 10/1/1994. vì 
vậy, có thể nói việc xây dựng luật 
BvMt (sửa đổi) ở việt nam có nhiều 
cơ hội học hỏi kinh nghiệm của nước 
bạn. trong điều kiện kinh tế - xã 
hội hiện nay của việt nam, việc xây 
dựng luật khung chính sách về môi 
trường theo mô hình của hàn Quốc 
là chưa khả thi, vì để xây dựng luật 
theo hướng này cần có tổ chức xây 
dựng luật chuyên nghiệp cũng như 
hệ thống đảm bảo thực thi luật hoàn 
chỉnh, đồng bộ.

Các chính sách, công cụ kinh 
tế được áp dụng hiệu quả trong 
công tác BvMt, khuyến khích được 
cộng đồng tham gia và tiết kiệm tài 
nguyên, giảm thiểu ô nhiễm, chất 
thải như: phí nước thải; khí thải; chất 
thải rắn (thông qua việc quy định 
loại túi đựng rác thải và phí được 
thu trích từ phần tiền bán loại túi đó 
cho người dân); thẻ tích điểm giảm 
thiểu khí Co2 thông qua tiết kiệm tài 
nguyên (khuyến khích người dân sử 
dụng sản phẩm có gắn mác cácbon 
thấp) và được nhà nước quy đổi trả 
thành tiền vào cuối năm. tính pháp 
lý của các chính sách, công cụ kinh 
tế đều được quy định trong văn bản 
luật ở hàn Quốc.

hàn Quốc đang hướng tới tăng 
trưởng xanh trong giai đoạn hiện nay 
và trong tương lai. tập trung chủ yếu 
nghiên cứu các công nghệ xanh, công 
nghiệp xanh, sản phẩm thân thiện 
môi trường nhằm tái sử dụng nguồn 
tài nguyên, biến chất thải thành nguồn 
tài nguyên có thể sử dụng đượcn


