
trong số này

[2]  Đầu tư nước trực tiếp nước ngoài tại 
Việt nam: 25 năm thu hút Và phát triển 

[2]  hội nghị tổng kết 25 năm Đầu tư 
trực tiếp nước ngoài tại Việt nam

[2]  Đầu tư trực tiếp nước ngoài - 
FDi Với phát triển bền Vững

[8]  chính sách ưu Đãi hỗ trợ của 
nhà nước Đối Với Doanh nghiệp Đầu tư  
Vào công tác bVmt ở Việt nam

[8]  FDi tiếp tục Đóng Vai trò xứng Đáng 
trong sự phát triển của nền kinh tế 
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[8]  chính sách thu hút Đầu tư nước ngoài 
Vào lĩnh Vực môi trường 

[8]  tạo cú hích cho các Doanh nghiệp FDi 
trong công tác bVmt
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Và tiết kiệm năng trong Doanh nghiệp 
sản xuất công nghiệp

[16] Đồng nai: Điểm hẹn lý tưởng của 
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ngoại, chủ Động hội nhập kinh tế  
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[16] Vĩnh phúc ưu tiên các Doanh nghiệp 
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ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM: 

25 năm thu hút và phát triển

Sau hơn 25 năm thực hiện chính sách mở cửa, thu hút đầu tư 
nước ngoài cùng với việc ban hành Luật đầu tư nước ngoài 
năm 1987, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDi) 
ngày càng phát huy vai trò quan trọng và có những đóng góp 
đáng kể trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt nam. Việc 
thu hút, sử dụng FDi thời gian qua cơ bản đã đáp ứng những 
mục tiêu đề ra về thu hút vốn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 
giải quyết việc làm, tăng năng suất lao động, tiếp thu công 
nghệ và kinh nghiệm quản lý hiện đại. điều này khẳng định 
chủ trương đúng đắn của đảng và nhà nước trong việc phát 
triển kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế.

đào QuAng thu
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Một Số Kết Quả  
đạt đượC

Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, 
nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn 
lực đầu tư trong nước

tính đến ngày 31/12/2012, cả 
nước có 14.522 dự án FDi còn hiệu 
lực với tổng vốn đăng ký 210,5 tỷ 
uSD, vốn thực hiện hơn 100 tỷ uSD 
(chiếm 47,5% vốn đăng ký). FDi là 
khu vực phát triển năng động nhất với 
tốc độ tăng gDp cao hơn tốc độ tăng 
trưởng cả nước: năm 1995, gDp của 
khu vực FDi tăng 14,98% trong khi 
gDp cả nước tăng 9,54%; tốc độ này 
tương ứng là 11,44% và 6,79% (2000), 
13,22% và 8,44% (2005), 8,12% và 
6,78% (2010). tỷ trọng đóng góp của 
khu vực FDi trong gDp tăng dần, 
từ 2% gDp (1992) lên 12,7% (2000), 
16,98% (2006) và 18,97% (2011). So 
sánh với mức trung bình của thế giới, 
đóng góp của khu vực FDI vào gDp 
của Việt nam cao hơn 7,7 % cho thấy 
ảnh hưởng của FDi đối với nền kinh 
tế của Việt nam là khá lớn. 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 
hướng CNH, HĐH

hiện nay, 58,4% vốn FDi tập 
trung vào lĩnh vực công nghiệp - xây 
dựng, tốc độ tăng trưởng đạt bình 

quân gần 18%/năm, cao hơn tốc độ 
tăng trưởng toàn ngành, tạo ra gần 
45% giá trị sản xuất công nghiệp, 
góp phần hình thành một số ngành 
công nghiệp chủ lực của nền kinh tế 
như viễn thông, khai thác, chế biến 
dầu khí, điện tử, công nghệ thông tin, 
thép, xi măng... đồng thời, góp phần 
chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, đa 
dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị 
hàng hóa nông sản xuất khẩu và tiếp 
thu một số công nghệ tiên tiến, cây 
giống, con giống có năng suất, chất 
lượng cao đạt tiêu chuẩn quốc tế, tạo 
ra một số phương thức mới, có hiệu 
quả cao, nhất là các dự án đầu tư vào 
phát triển nguồn nguyên liệu, cải 
thiện tập quán canh tác và điều kiện 
hạ tầng yếu kém, lạc hậu ở một số địa 
phương.

Tạo việc làm, nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực 

hiện nay, khu vực FDi tạo ra trên 
2 triệu lao động trực tiếp và khoảng 
3 - 4 triệu lao động gián tiếp, có tác 
động mạnh đến chuyển dịch cơ cấu 
lao động theo hướng cnh, hđh. 
Doanh nghiệp FDi được xem là tiên 
phong trong việc đào tạo tại chỗ và 
đào tạo bên ngoài, nâng cao trình độ 
của công nhân, kỹ thuật viên, cán bộ 

quản lý, trong đó một bộ phận đã có 
năng lực quản lý, trình độ khoa học, 
công nghệ đủ sức thay thế chuyên gia 
nước ngoài. ngoài ra, FDi đóng vai 
trò quan trọng trong việc nâng cao 
chất lượng lao động thông qua hiệu 
ứng lan tỏa lao động cho các bên liên 
quan.

Chuyển giao công nghệ nâng cao 
trình độ công nghệ của nền kinh tế

từ năm 1993 đến nay, cả nước có 
951 hợp đồng chuyển giao công nghệ 
đã được phê duyệt/đăng ký, trong đó 
có 605 hợp đồng của doanh nghiệp 
FDI, chiếm 63,6%. Theo bộ khoa học 
và công nghệ, một số ngành đã thực 
hiện tốt chuyển giao công nghệ như 
dầu khí, điện tử, viễn thông, tin học, 
cơ khí chế tạo, ô tô, xe máy và dệt 
may, giày dép, trong đó viễn thông, 
dầu khí được đánh giá có hiệu quả 
nhất. đồng thời, có tác động tới các 
doanh nghiệp trong nước tạo ra các 
ngành sản xuất, dịch vụ.

Nâng cao năng lực cạnh tranh ở cả 
ba cấp độ quốc gia, doanh nghiệp và 
sản phẩm

nhiều sản phẩm xuất khẩu Việt 
nam đủ sức cạnh tranh và có chỗ 
đứng vững chắc trên các thị trường 
mỹ, eu, nhật bản. kết quả phân 

 V Thứ trưởng Đào Quang Thu
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tích các chỉ tiêu về vốn, công nghệ, 
trình độ quản lý, khả năng tiếp cận 
thị trường (đầu vào và tiêu thụ sản 
phẩm) và năng lực tham gia mạng 
sản xuất toàn cầu cho thấy, năng lực 
cạnh tranh của khu vực FDi cao hơn 
so với khu vực trong nước. hiện nay, 
khu vực FDi đã và đang có tác động 
lớn thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu, 
cải thiện cán cân thanh toán quốc tế, 
nâng cao trình độ công nghệ, trình 
độ lao động và chuyển dịch cơ cấu 
lao động.

Nâng cao năng lực quản lý kinh 
tế, quản trị doanh nghiệp, tạo áp lực 
đối với việc cải thiện môi trường kinh 
doanh

Thực tiễn hoạt động FDi đã rút 
ra nhiều bài học, kinh nghiệm bổ ích 
về công tác quản lý kinh tế, góp phần 
thay đổi tư duy quản lý, thúc đẩy quá 
trình hoàn thiện luật pháp, chính sách 
theo hướng bình đẳng, công khai, 
minh bạch, phù hợp với thông lệ quốc 
tế; đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý phù 
hợp với xu thế hội nhập.

Hội nhập kinh tế quốc tế
hoạt động thu hút FDi đã mở 

rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, tạo 
thuận lợi để Việt nam gia nhập 
aSean, ký hiệp định khung với eu, 
hiệp định Thương mại với mỹ, hiệp 
định khuyến khích và bảo hộ đầu 
tư với 62 quốc gia/vùng lãnh thổ và 
hiệp định đối tác kinh tế (epa) với 
nhật bản và nhiều nước khác.

bên cạnh những kết quả tích cực, 
khu vực FDi vẫn còn bộc lộ một số 
tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục 
đó là: hiệu quả tổng thể nguồn vốn 
FDi chưa cao; tỷ lệ vốn thực hiện 
thấp so với vốn đăng ký, quy mô dự 
án nhỏ, nhiều dự án chậm triển khai, 
giãn tiến độ; mục tiêu thu hút công 
nghệ (công nghệ cao và công nghệ 
nguồn), chuyển giao công nghệ chưa 
đạt yêu cầu; tạo việc làm chưa tương 
xứng, đời sống người lao động chưa 
cao, tranh chấp và đình công có xu 
hướng gia tăng; hiệu ứng lan tỏa của 
khu vực FDi sang khu vực khác của 
nền kinh tế còn hạn chế; giá trị gia 

tăng tạo ra tại Việt nam và khả năng 
tham gia chuỗi giá trị thấp; một số 
dự án được cấp phép nhưng chưa 
bảo đảm tính bền vững, gây ô nhiễm 
môi trường, tiêu tốn năng lượng, tài 
nguyên, chưa chú ý tới an ninh quốc 
phòng…

nguyên nhân của những hạn chế 
là do hệ thống kết cấu hạ tầng, nguồn 
nhân lực và sự phát triển của doanh 
nghiệp Việt nam chưa đáp ứng yêu 
cầu thực tế; một số định hướng thu 
hút FDi chưa cụ thể hóa hoặc chưa 
phù hợp; hệ thống luật pháp chính 
sách và thủ tục đầu tư chưa đồng bộ, 
thiếu nhất quán; công tác quản lý 
nhà nước về FDI còn hạn chế; năng 
lực phản ứng chính sách ở các cấp 
còn yếu, chậm luật hóa nên nảy sinh 
bức xúc như chuyển giá, vi phạm môi 
trường, gian lận thương mại... 

bài họC Kinh nghiệM
từ những phân tích nêu trên, 

có thể rút ra một số bài học kinh 
nghiệm:

cần thống nhất từ nhận thức đến 
hành động ở các cấp về vị trí, vai trò 
của FDI đối với nền kinh tế để đạt 
được sự ổn định về chủ trương, chính 
sách nhằm phát huy những mặt tích 
cực FDI.

bên cạnh đó, hỗ trợ và tạo điều 

kiện thuận lợi cho các dự án FDI 
đang hoạt động tại Việt nam hiệu 
quả nhất.

Xử lý hài hòa mối quan hệ lợi ích 
giữa các bên liên quan đến FDI: quốc 
gia, nhà đầu tư, người lao động và 
cộng đồng dân cư.

Thường xuyên cải thiện môi 
trường đầu tư nhằm bảo đảm sức hấp 
dẫn đối với nhà đầu tư, phát huy tối 
đa lợi thế của Việt nam.

chú trọng nâng cao năng lực 
phản ứng chính sách của các cơ quan 
quản lý nhà nước các cấp. Thực tiễn 
hoạt động FDI rất đa dạng, nên cần 
sớm thể chế hóa luật pháp, chính 
sách, tăng cường kiểm tra, giám sát 
thực thi.

nâng cao chất lượng FDI, hướng 
tới phát triển bền vững phải trở thành 
xu thế chủ đạo trong hoạt động FDI.

Một Số giải pháp 
tập trung khắc phục bất cập về 

cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, phát 
triển hệ thống doanh nghiệp trong 
nước, cải thiện môi trường kinh 
doanh là những giải pháp căn bản, 
mang tính quyết định đến việc thu 
hút hiệu quả FDI, trong thời gian tới 
cần:

Hoàn thiện hệ thống luật pháp, 
chính sách liên quan đến đầu tư, kinh 

 V Khu vực FDI có tác động mạnh đến chuyển dịch cơ cấu lao động theo 
hướng CNH, HĐH
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doanh. rà soát, sửa đổi các chính 
sách, pháp luật liên quan đến hoạt 
động đầu tư theo hướng đồng bộ, rõ 
ràng, đáp ứng yêu cầu công tác quản 
lý nhà nước và tạo điều kiện thuận 
lợi cho nhà đầu tư. Sửa luật đầu tư 
trên nguyên tắc điều chỉnh hoạt động 
đầu tư. Xem xét việc tách một số thủ 
tục áp dụng đối với nhà đầu tư nước 
ngoài và nhà đầu tư trong nước, tách 
quy trình thủ tục giữa dự án sản xuất 
và dự án dịch vụ để một mặt tạo điều 
kiện thuận lợi cho nhà đầu tư thông 
qua việc minh bạch hóa thủ tục, mặt 
khác đảm bảo hiệu quả trong quản lý 
hoạt động FDI. hướng dẫn việc áp 
dụng các điều kiện đầu tư đối với các 
lĩnh vực đầu tư có điều kiện. rà soát 
các quy định pháp luật hiện hành 
quy định về hoạt động mua lại và 
sáp nhập có yếu tố nước ngoài. đồng 
thời, hoàn thiện khung pháp lý về 
mua lại và sáp nhập hiện đang được 
quy định tại nhiều văn bản quy phạm 
pháp luật.

bên cạnh đó, cơ quan quản lý 
nhà nước về đầu tư chủ trì, phối hợp 
với các bộ chuyên ngành, địa phương 
và doanh nghiệp soạn thảo chính 
sách ưu đãi đầu tư (thuế, đất đai, xuất 
nhập khẩu…) để đảm bảo tính thống 
nhất và xuyên suốt. chính sách ưu 
đãi được xây dựng trên nguyên tắc 
hậu kiểm có điều kiện và thời hạn, 
thay vì phương thức tiền kiểm. 

Điều chỉnh một số nguyên tắc quản 
lý và phân cấp đầu tư: trên cơ sở mục 
tiêu và định hướng chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội 2011-2020, kế 
hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 
giai đoạn 2011-2015 của cả nước và 
của các ngành, các địa phương và định 
hướng ngành, lĩnh vực, vùng lãnh thổ 
và cam kết quốc tế, các bộ, ngành, địa 
phương tập trung rà soát, điều chỉnh, 
sửa đổi quy hoạch ngành, sản phẩm, 
vùng lãnh thổ; công bố các điều kiện 
đầu tư theo quy định của pháp luật…

Đổi mới công tác xúc tiến đầu tư 
(XTĐT): hoạt động Xtđt cần gắn 
với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội quốc gia; có sự điều 
phối thống nhất trong cả nước. trên 
cơ sở hiệp định song phương với các 
nước, xây dựng cơ chế chính sách đặc 
thù, gồm cả hoạt động Xtđt nhằm 
tranh thủ dòng vốn FDI từ các quốc 
gia, các đối tác tiềm năng. 

Bổ sung, hoàn thiện các quy định 
về khoa học công nghệ: Theo hướng 
điều chỉnh và cụ thể hóa tiêu chí 
công nghệ cao phù hợp với điều kiện 
thực tế của Việt nam, có tính đến 
nhóm các dự án công nghệ cao với 
mức doanh thu hàng năm lớn và sử 
dụng lao động chất lượng cao. Sửa 
đổi các văn bản quy phạm pháp luật 
hiện hành nhằm tạo điều kiện thuận 
lợi cho hoạt động chuyển giao công 
nghệ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà 
nước, khắc phục tình trạng chuyển 
giá qua hợp đồng chuyển giao công 
nghệ. Về dài hạn, xem xét việc xây 
dựng chiến lược thu hút công nghệ, 
với lộ trình dài hạn, chính sách, biện 
pháp và công cụ khác nhau nhằm thu 
hút công nghệ hợp lý và phù hợp với 
điều kiện Việt nam. 

Hoàn thiện quy định nhằm kiểm 
soát vấn đề môi trường: Thực hiện 
đồng thời cơ chế tiền kiểm và hậu 
kiểm về vấn đề môi trường đối với 
các dự án FDI nói riêng, dự án đầu 
tư nói chung (cấp giấy chứng nhận 
môi trường sau khi dự án hoàn thành 
xây dựng). quy định tiêu chuẩn 
môi trường và giới hạn ô nhiễm 
môi trường. ban hành hạn ngạch ô 
nhiễm, quy định lượng phát thải đối 
với doanh nghiệp; yêu cầu doanh 
nghiệp phải đăng công khai một số 
thông tin liên quan (loại chất thải, 
lượng thải, điểm thải, tiêu chuẩn môi 
trường...). quy định cơ chế xử phạt, 
chế tài nghiêm minh, đủ mức răn 
đe. Theo đó, bỏ nguyên tắc xử phạt 
tối đa, thực hiện xử phạt trên cơ sở 
lượng xả thải, trường hợp cần thiết, 
có thể thuê tư vấn độc lập đánh giá 
đối với môi trường.

Phát triển công nghiệp hỗ trợ: quy 
định cụ thể, chi tiết về ngành, sản 

phẩm thuộc công nghiệp hỗ trợ theo 
hướng tập trung vào một số ngành, 
sản phẩm trọng điểm. làm rõ các 
tiêu chí xác định ngành, sản phẩm 
được hưởng ưu đãi theo diện công 
nghiệp hỗ trợ. nâng mức ưu đãi đủ 
sức hấp dẫn các nhà đầu tư trong lĩnh 
vực công nghiệp hỗ trợ. quy định 
mức ưu đãi cao hơn cho các dự án 
đầu tư tham gia chuỗi giá trị sản xuất 
trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ so 
với các dự án đơn lẻ.

Nâng cao hiệu quả và hiệu lực 
quản lý nhà nước sau cấp Giấy chứng 
nhận đầu tư (GCNĐT): đẩy nhanh 
tiến độ xây dựng hệ thống thông 
tin quốc gia về FDI, được nối mạng 
với cơ quan trung ương, địa phương, 
doanh nghiệp FDI. tập trung hỗ trợ 
các dự án đã được cấp gcnđt. đối 
với các dự án đang hoạt động của các 
nhà đầu tư lớn, tập đoàn xuyên quốc 
gia, thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu 
tư, có tính lan tỏa cao, các dự án nhỏ 
và vừa hoạt động hiệu quả, các cơ 
quan quản lý nhà nước cần thường 
xuyên nắm tình hình, kịp thời tháo 
gỡ các khó khăn, vướng mắc phát 
sinh và có cơ chế khen thưởng thỏa 
đáng. đối với những dự án đã được 
cấp gcnđt nhưng không phù hợp 
và nhà đầu tư chưa triển khai hoặc 
triển khai không đúng tiến độ cam 
kết thì xem xét việc chấm dứt hoạt 
động và thu hồi gcnđt hoặc điều 
chỉnh quy mô, mục tiêu. 

Nâng cao hiệu quả công tác 
quản lý ngoại hối: hoàn thiện cơ 
sở pháp lý liên quan đến công tác 
giám sát dòng vốn bằng tiền của 
các doanh nghiệp có vốn FDI (bao 
gồm dòng vốn góp bằng tiền, dòng 
vốn vay trong và ngoài nước). Xây 
dựng cơ chế giám sát tổng mức vay 
trong nước và vay nước ngoài của 
các doanh nghiệp có vốn FDI trong 
tương quan với tổng vốn đầu tư của 
doanh nghiệp. khẩn trương hoàn 
thiện hệ thống báo cáo thông qua 
các tổ chức tín dụng đảm bảo tổng 
hợp số liệu dòng vốn FDIn
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phát biểu chỉ đạo hội nghị 
tổng kết 25 năm đầu tư 
trực tiếp nước ngoài (FDi) 

tại Việt nam do bộ kế hoạch và 
đầu tư tổ chức, Thủ tướng nguyễn 
tấn Dũng biểu dương những cố 
gắng, nỗ lực vượt bậc của các bộ, 
ngành, địa phương, đặc biệt là bộ 
kế hoạch và đầu tư đã có những 
đóng góp quan trọng vào sự thành 
công của hoạt động FDi tại Việt 
nam trong 25 năm qua. Thủ tướng 
nhấn mạnh, trong những năm tới, 
Việt nam phải tiếp tục huy động 
mọi tiềm năng và nguồn lực, kể cả 
nguồn lực trong nước và nguồn 
lực nước ngoài để phục vụ cho sự 
nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. 
Việc tăng cường thu hút và nâng 
cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn 
FDi sẽ tiếp tục đóng vai trò quan 
trọng đối với phát triển kinh tế 
đất nước. điều này đòi hỏi sự nỗ 
lực phấn đấu không chỉ của chính 
phủ mà còn là trách nhiệm của 
các bộ, ngành, chính quyền các 
địa phương và sự đóng góp nhiệt 

tình, có hiệu quả từng nhà đầu tư, 
doanh nghiệp và sự ủng hộ của 
toàn xã hội. đặc biệt trong thời 
gian tới, vốn đầu tư từ ngân sách 
nhà nước sẽ giảm dần, nguồn vốn 
oDa sẽ không duy trì được theo 
mức trước đây. Vai trò của nguồn 
vốn FDi sẽ phát huy tích cực trong 
việc đóng góp vào sự tăng trưởng 
kinh tế đất nước. FDi phải thực 
sự là nguồn lực quan trọng trong 
phát triển kinh tế, góp phần khai 
thác các nguồn lực trong nước, 

mở rộng hợp tác 
kinh tế quốc tế, tạo 
nên sức mạnh tổng 
hợp để công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất 
nước.

hội nghị đã tập 
trung vào một số nội 
dung chính: đánh giá 
vai trò và tác động 
của FDi đối với tăng 
trưởng kinh tế Việt 
nam; những tồn tại, 
hạn chế của FDi thời 
gian qua và các nguyên 

nhân cơ bản (hoạch định chính 
sách, xây dựng quy hoạch, phân 
cấp, quyền hạn và trách nhiệm, sự 
phối hợp giữa các bộ, ngành và địa 
phương, triển khai thực hiện, giám 
sát, kiểm tra, bộ máy nhân lực…); 
môi trường đầu tư của Việt nam 
(chính sách ưu đãi đầu tư, chính 
sách lao động, thủ tục…); kiến nghị 
những giải pháp thiết thực và đột 
phá nhằm thu hút và quản lý FDi 
thời gian tới.

trong những năm qua, Việt nam có 
nhiều chính sách hỗ trợ nhằm đẩy 

mạnh đầu tư nghiên cứu trong lĩnh vực 
công nghệ cao. các Dn được cấp giấy 
chứng nhận công nghệ cao được hưởng 
nhiều ưu đãi về thuế và phí. cụ thể, thuế 
thu nhập Dn sẽ được miễn 4 năm và giảm 
50% trong 9 năm tiếp theo (tính liên tục từ 
năm đầu tiên Dn có thu nhập chịu thuế 
từ dự án đầu tư). ngoài ra, miễn thuế đối 
với hàng hóa nhập khẩu (tài sản cố định) 
của dự án; hàng hóa nhập khẩu để sử dụng 
trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu khoa 

học và phát triển công nghệ; nguyên liệu, 
vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất 
được nhằm phục vụ sản xuất. 

để thu hút các Dn FDi đầu tư vào 
lĩnh vực công nghệ cao, năm 2011, bộ 
khoa học và công nghệ đã thành lập văn 
phòng cấp giấy chứng nhận công nghệ 
cao và phối hợp tuyên truyền tới các Dn 
FDi tại Việt nam. hiện nay, quá trình cấp 
giấy đầu tư rất thuận lợi cho các Dn FDi 
nhưng bộ cũng rất thận trọng trong quá 
trình hậu kiểm để tránh việc Việt nam trở 
thành “bãi rác công nghiệp”.

NHIều ưu đãI CHO CÁC DOANH NGHIỆP FDI CÔNG NGHỆ CAO

 V Trần Việt Thanh,  
Thứ trưởng Bộ Khoa học  
và Công nghệ

 V Hội nghị Tổng kết 25 năm thu hút FDI  
tại Việt Nam, tháng 3/2013

HộI NGHị TổNG kẾT 25 NăM đầu Tư  
TRựC TIẾP NưỚC NGOàI TạI VIỆT NAM 

tạp chí Môi trường ghi nhận những ý kiến của các bộ, ngành, địa phương bên lề hội nghị tổng kết 
25 năm FDi tại Việt nam.
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Bộ Tài nguyên và Môi Trường:
TạO Cơ CHẾ BÌNH đẳNG GIữA NHà đầu Tư TRONG NưỚC
Và NHà đầu Tư NưỚC NGOàI 

theo quy định hiện hành, các 
quyền của người sử dụng đất 
được mở rộng và được nhà 

nước bảo đảm thực hiện đã làm cho 
người sử dụng đất gắn bó hơn với đất 
đai, yên tâm đầu tư, phát triển sản 
xuất, kinh doanh để tăng hiệu quả 
sử dụng đất, đặc biệt là nhà đầu tư 
nước ngoài; việc cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 
ở và tài sản khác gắn liền với đất đã 
được quan tâm chỉ đạo thực hiện. 
Thị trường bất động sản trong đó có 
quyền sử dụng đất đã tạo lập được cơ 
chế hoạt động, phát triển tương đối 
đồng bộ. 

chính sách đất đai nói chung mà 
chủ yếu là luật đất đai năm 2003 đã 

quy định áp dụng 
cơ chế một giá đất 
phù hợp với giá 
đất trên thị trường 
trong điều kiện 
bình thường; xóa 
bỏ cơ chế “xin - 
cho” về đất tạo điều 
kiện cho thị trường 
chuyển quyền 
sử dụng đất hoạt 
động, thu hút vốn 
đầu tư của toàn xã 

hội và vốn đầu tư nước ngoài để đầu 
tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở đô 
thị cũng như nông thôn; hình thành 
hệ thống quản lý công khai, minh 
bạch trên cơ sở hệ thống đăng ký đất 
đai thống nhất và các trình tự thủ tục 
hành chính rất rõ ràng; công khai hóa 
từ khâu quy hoạch sử dụng đất, cách 
tiếp cận quỹ đất để thực hiện dự án 
đầu tư, trình tự bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư giải phóng mặt bằng; xử lý 
đúng bản chất giá trị của việc chuyển 
đất nông nghiệp sang sử dụng vào 
mục đích sản xuất kinh doanh phi 
nông nghiệp, bảo đảm quyền lợi của 
nhà đầu tư và quyền lợi của người 
bị thu hồi đất, tạo được cơ chế bình 
đẳng thực sự giữa nhà đầu tư trong 

nước và nhà đầu tư nước ngoài trong 
thực hiện các dự án phát triển bất 
động sản nhà ở. 

cơ chế đấu giá quyền sử dụng 
đất và đấu thầu dự án có sử dụng đất 
đã từng bước hạn chế được bất cập 
trong việc giao đất; bảo đảm công 
khai và minh bạch. Sự kết hợp hài 
hòa giữa chính sách tài chính đất 
đai với chính sách đầu tư trong nước 
và đầu tư nước ngoài đã giải quyết 
những vướng mắc về lợi ích giữa nhà 
nước với nhà đầu tư; ổn định chi phí 
về đất đối với doanh nghiệp. 

Số liệu thống kê tình hình sử 
dụng đất có vốn đầu tư nước ngoài 
thời kỳ năm 2000 - 2010 cụ thể: 
tổng diện tích đất có vốn đầu tư 
nước ngoài tăng từ 35.068 ha năm 
2005 lên 55.788 ha vào năm 2010, 
trong đó có 36.530 ha đất do 100% 
vốn nước ngoài. đầu tư vào các khu 
công nghiệp năm 2000 là 4.285 ha, 
đến năm 2005 tăng lên 5.196 ha và 
đến năm 2010 đạt 12.317 ha; đầu tư 
vào đất ở tại đô thị năm 2000 là 1 ha, 
nhưng đến năm 2005 là 405 ha và 
năm 2010 là 437 ha; đầu tư vào các 
cơ sở sản xuất kinh doanh năm 2000 
là 1.483 ha, năm 2005 đạt 4.768 ha và 
năm 2010 là 6.551 ha.

thu hút đầu tư để phát triển công 
nghiệp hỗ trợ (cnht) hiện đang 

là một trong những mối quan tâm 
lớn của Việt nam. trong đó, mục tiêu 
quan trọng là góp phần đẩy mạnh phát 
triển công nghiệp và giảm nhập siêu. 
Về khung pháp lý, Việt nam đã ban 
hành quyết định số 12/qđ-ttg ngày 
24/2/2011 về chính sách phát triển một 
số ngành cnht. tuy nhiên, quyết định 
chưa đủ mạnh để thúc đẩy cnht phát 

triển nên sự quan tâm của các nhà đầu 
tư chưa nhiều. 

trong thời gian tới, Việt nam sẽ chủ 
động trong kêu gọi, xúc tiến đầu tư vào 
lĩnh vực cnht. trước hết, tạo điều kiện 
về mặt bằng thuận lợi cho Dn; hỗ trợ 
trong công tác đào tạo người lao động; 
hỗ trợ cung cấp thông tin cho nhà đầu 
tư; cơ chế và thủ tục hành chính nhanh, 
gọn và đơn giản, tiết kiệm thời gian, chi 
phí cho nhà đầu tư…

 V Ông Vũ Huy Hoàng, 
Bộ trưởng Bộ Công Thương

THu HúT FDI  
để PHÁT TRIểN CÔNG NGHIỆP Hỗ TRợ

 V KCN Quế Võ, Bắc Ninh
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tính đến tháng 9/2013, cả nước 
có 283 kcn được thành lập với 

tổng diện tích đất tự nhiên 80.100 ha, 
trong đó, diện tích đất công nghiệp 
cho thuê đạt gần 45.100 ha, chiếm 
khoảng 65% tổng diện tích đât tự 
nhiên. các kcn được thành lập trên 
58 tỉnh/thành phố cả nước, phân bố 
trên cơ sở phát huy lợi thế kinh tế, 
tiềm năng của các vùng kinh tế trọng 
điểm, đồng thời, phân bố mức độ hợp 
lý một số kcn nhằm tạo điều kiện 
cho ngành công nghiệp địa phương 
từng bước phát triển.

tổng vốn đầu tư kết cấu hạ tầng 
của 283 kcn khoảng 10 tỷ uSD, 
trong đó có 36 kcn do Dn có vốn 
đầu tư nước ngoài làm chủ đầu tư với 
tổng vốn đăng ký trên 2 tỷ uSD (trên 
20% tổng vốn đầu tư kết cấu hạ tầng 
đăng ký). tổng vốn đầu tư kết cấu hạ 
tầng kcn thực hiện đến cuối tháng 
9/2013 đạt 4,5 tỷ uSD, bằng 44% tổng 

vốn đầu tư kết cấu hạ tầng đăng ký, 
trong đó vốn FDi thực hiện khoảng 
1,2 tỷ uSD. phần lớn, các kcn do nhà 
đầu tư nước ngoài làm chủ đầu tư đều 
cơ bản hoàn thành xây dựng kết cấu 
hạ tầng và đi vào hoạt động. kết cấu 
hạ tầng kcn, kcX vừa có tác dụng 
tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư 
thứ cấp trong việc triển khai nhanh dự 
án sản xuất kinh doanh, vừa góp phần 
cải thiện hệ thống kết cấu hạ tầng 
chung, đặc biệt là hạ tầng nông thôn 
của các địa phương phục vụ tích cực 
cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các 
địa phương và cả nước.

bên cạnh đó, các nhà đầu tư 
nước ngoài trong kcn, kkt tuân 
thủ tương đối tốt pháp luật về môi 
trường, góp phần tích cực vào công 
tác bVmt. trong thời gian gần đây, 
nhận thức của các cơ quan quản 
lý nhà nước và Dn kcn, kkt về 
bVmt, phát triển bền vững đã được 

cải thiện. đến tháng 12/2011, trong 
tổng số kcn đã vận hành có 118 
kcn có hệ thống xử lý nước thải 
tập trung, chiếm 65% tổng số kcn 
đã vận hành và hơn 30 kcn đang 
xây dựng công trình xử lý nước thải 
tập trung. trong số 36 kcn do nhà 
đầu tư nước ngoài làm chủ đầu tư 
phát triển hạ tầng, có 25 kcn đã 
xây dựng công trình xử lý nước thải 
tập trung, các kcn còn lại cũng 
đang triển khai các thủ tục để đầu 
tư xây dựng.

PHÁT TRIểN kHu CÔNG NGHIỆP,  
kHu kINH TẾ để THu HúT VốN FDI

 V Vũ Đại Thắng, Vụ trưởng  
Vụ Quản lý các Khu kinh tế  
Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Bộ Tài chính:
CHíNH sÁCH TàI CHíNH NHằM THu HúT FDI TạI VIỆT NAM 

một trong các yếu tố góp 
phần vào việc gia tăng 
liên tục của khu vực 

công nghiệp và xuất khẩu của các 
Dn có vốn FDi là chính sách ưu 
đãi được quy định trong luật Thuế 
xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, luật 
đầu tư nước ngoài, và các văn bản 
hướng dẫn thi hành cụ thể là: miễn 
thuế nhập khẩu đối với hàng hóa 
nhập khẩu để gia công cho nước 
ngoài và khi xuất trả sản phẩm cho 
phía nước ngoài được miễn thuế 
xuất khẩu. hàng hóa xuất khẩu ra 
nước ngoài để gia công cho phía 
Việt nam được miễn thuế xuất 
khẩu và khi nhập khẩu trở lại được 
miễn thuế nhập khẩu trên phần trị 
giá của hàng hóa xuất khẩu ra nước 

ngoài để gia công theo hợp đồng. 
miễn thuế nhập khẩu đối với hàng 
hóa để tạo tài sản cố định đối với các 
dự án đầu tư vào các lĩnh vực đặc 
biệt khuyến khích đầu tư, khuyến 
khích đầu tư và các dự án đầu tư 
tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã 
hội khó khăn; địa bàn có điều kiện 
kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; 
đối với dự án đầu tư bằng nguồn 
vốn hỗ trợ phát triển chính thức 
oDa. miễn thuế nhập khẩu trong 
thời hạn 5 năm kể từ ngày bắt đầu 
sản xuất đối với nguyên liệu, vật tư, 
linh kiện trong nước chưa sản xuất 
được nhập khẩu để sản xuất của các 
dự án đầu tư và lĩnh vực đặc biệt 
khuyến khích đầu tư hoặc địa bàn 
có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn. 
bên cạnh đó, việc thực hiện cắt 

giảm thuế quan hàng năm theo các 
cam kết trong Wto và trong khu 
vực aSean đối với các nguyên liệu, 
vật tư trong nước chưa sản xuất 
được đã tạo điều kiện giúp các Dn 
có vốn FDi nói riêng và Dn nói 
chung giảm chi phí đầu vào trong 
sản xuất và nâng cao sức cạnh tranh 
của sản phẩm trong nước so với 
hàng nhập khẩu.

Với chính sách ưu đãi thuế 
xuất nhập khẩu đã và đang củng 
cố lòng tin cho các Dn trong nước 
và nước ngoài hoạt động tại Việt 
nam và thu hút vốn FDi và công 
nghệ sản xuất hiện đại vào Việt 
namn
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Đầu tư trực tiếp nước ngoài - fdi
với phát triển bền vững
gS. tSKh. nguyễn Mại - Chủ tịch
Hiệp hội các doanh nghiệp FDI Việt Nam

1. Cần Có CáCh tiếp Cận 
đúng Về FDi

Tháng 7/2010, hội nghị Thương 
mại và phát triển của liên hợp quốc - 
unctaD đã công bố báo cáo đầu tư 
nước ngoài năm 2010 với thông điệp 
“đầu tư để có nền kinh tế ít các bon”. 
Theo đó, tiêu chuẩn môi trường là 
một yếu tố cấu thành môi trường kinh 
doanh, được các quốc gia ban hành và 
thực hiện đối với doanh nghiệp trong 
nước và doanh nghiệp FDi. 

Thông điệp đó phù hợp với 
định hướng phát triển kinh tế của 
Việt nam và đã được thể hiện tại 
“định hướng phát triển bền vững” 
và “chiến lược phát triển sạch hơn 
trong công nghiệp đến năm 2020”. 

những thành tựu kinh tế - xã hội 
của nước ta trong hai thập niên gần 
đây có nhiều nguyên nhân, trong đó 
đầu tư trong nước và FDi là các yếu 
tố quyết định.

báo cáo của tổng cục Thống 
kê cho biết, từ đầu năm đến ngày 
31/7/2013, vốn FDi đăng ký là 11,91 
tỷ uSD tăng 11,91% và vốn FDi thực 
hiện là 6,7 tỷ uSD tăng 6,7% so với 
cùng kỳ năm 2012. kim ngạch hàng 
hóa xuất khẩu 6 tháng đầu năm đạt 
62 tỷ uSD, tăng 16,1% so với cùng 
kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh 
tế trong nước đạt 20,9 tỷ uSD, tăng 
2,2%; khu vực FDi (kể cả dầu thô) 
đạt 41,1 tỷ uSD, tăng 24,7%, chiếm 
66,3% kim ngạch xuất khẩu. mức 
tăng kim ngạch xuất khẩu của khu 
vực FDi đóng góp 15,3 điểm phần 
trăm vào mức tăng chung, trong khi 
con số tương ứng của khu vực kinh 
tế trong nước là 0,8 điểm phần trăm. 
kim ngạch hàng hóa nhập khẩu 
6 tháng đầu năm đạt 63,4 tỷ uSD, 

tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2012, 
trong đó của khu vực kinh tế trong 
nước đạt 27,7 tỷ uSD, tăng 6,3%; khu 
vực FDi đạt 35,7 tỷ uSD, tăng 27,8%. 

đó là những con số khá ấn tượng 
khẳng định tác động to lớn của khu 
vực FDi đối với kinh tế Việt nam 
trong điều kiện kinh tế thế giới và 
FDi toàn cầu chưa phục hồi như dự 
báo đầu năm.

khu vực FDi đã góp phần hình 
thành nhiều ngành công nghiệp, dịch 
vụ hiện đại, tạo thêm hàng triệu việc 
làm với thu nhập ngày càng tăng của 
người lao động, du nhập công nghệ 
mới, dịch vụ chất lượng cao, phương 
thức kinh doanh, quản lý tiên tiến.

bên cạnh đó, mặt trái của thu hút 
FDi là “chuyển giá” để trốn thuế, lậu 
thuế, gây ô nhiễm môi trường, nhập 
khẩu trang thiết bị cũ gây nguy cơ 
“biến nước ta thành bãi rác thải công 
nghiệp”, tạo ra giá trị gia tăng không 
tương ứng với vốn đầu tư, chuyển 
giao công nghệ chưa như kỳ vọng, 
hàng trăm doanh nghiệp FDi ngừng 
hoạt động, một số chủ nhà máy đã về 
nước và các cuộc tranh chấp lao động 
trở nên phổ biến hơn.

2. Môi trường Và tăng 
trưởng Kinh tế

cách đây khoảng 5 năm, công ty 
VeDan đã gây ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng trên sông Thị Vải, đồng 
nai. hàng trăm, hộ dân đã khởi kiện 
và VeDan phải bồi thường thiệt hại 
hàng trăm tỷ đồng. Sự việc đó đã nói 
lên nhiều điều từ phía doanh nghiệp 
và nhà nước. lợi nhuận bao giờ cũng 
là mục tiêu cuối cùng của doanh 
nghiệp; nếu doanh nghiệp không 
ý thức được trách nhiệm xã hội đối 

với môi trường thì sẽ có những hành 
động trái luật pháp và đạo lý, gây ra 
hậu quả nghiêm trọng về kinh tế - xã 
hội và môi trường.

tại trung quốc, bên cạnh 
những thành tựu về kinh kế, nước 
này cũng đang phải gánh chịu hậu 
quả của ô nhiễm môi trường. tình 
trạng khói bụi và sương mù đã che 
phủ bầu trời của thành phố Thượng 
hải, trung tâm tài chính của trung 
quốc, khi tình trạng ô nhiễm không 
khí ngày càng trầm trọng. chỉ số 
chất lượng không khí (aqi) tại 
Thượng hải trong buổi sáng được 
ghi nhận ở mức 303, vượt qua cả 
ngưỡng 300 - đánh dấu mức độ ô 
nhiễm nghiêm trọng. aqi được tính 
toán dựa theo nồng độ của 6 chất 
gây ô nhiễm không khí, bao gồm cả 
các hạt bụi có đường kính nhỏ hơn 
2,5 micromet (gọi tắt là pm2,5), trong 
vòng một giờ. đây cũng là một trong 
những thủ phạm khiến tình trạng ô 
nhiễm khói bụi gia tăng tại trung 
quốc trong những năm gần đây.

ngày 25/10/2007, unep công bố 
“báo cáo viễn cảnh môi trường toàn 
cầu”, được coi là tài liêu tổng quan về 
biến đổi khí hậu, nguồn nước và đa 
dạng sinh học trên trái đất, đã đưa 
ra lời cảnh báo: “môi trường trái đất 
đang tiến dần đến ngưỡng giới hạn 

 V GS.TSKH. Nguyễn Mại
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tồn vong của nhân loại phụ thuộc vào 
việc chúng ta bắt tay hành động ngay 
hôm nay chứ không phải ngày mai”. 

từ thực tế cho thấy, con người là 
tác nhân chính của tình trạng biến 
đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường, 
thì con người phải có trách nhiệm 
cứu lấy thảm họa hủy diệt trái đất 
bằng các công trình nghiên cứu 
khoa học. 

3. định hướng Mới Về FDi
tổng kết 25 năm thu hút FDi 

(1988 - 2012), bộ kế hoạch và đầu tư 
đã đề ra định hướng mới về FDi cho 
giai đoạn 2013 - 2020: chất lượng và 
hiệu quả cao; phát triển bền vững, 
xây dựng nền kinh tế ít các bon; có 
sự cam kết về chuyển giao công nghệ 
thích hợp với từng ngành, từng dự 
án; lao động có kỹ năng cao.

 chất lượng và hiệu quả của các 
dự án FDi cần được xem xét dưới 
giác độ phù hợp với mục tiêu của 
chiến lược phát triển kinh tế - xã 
hội cả nước, của từng ngành, vùng 
lãnh thổ và địa phương. những vấn 
đề liên quan đến chất lượng và hiệu 
quả luôn phải được đặt ra khi thẩm 
định: Dự án FDi có phù hợp với quy 
hoạch ngành, định hướng phát triển 
của vùng lãnh thổ và địa phương; 
đưa lại lợi ích gì cho địa phương 
như thu ngân sách, chuyển giao công 
nghệ, hình thành đội ngũ lao động 
có kỹ năng cao; có làm tổn hại đến 
môi trường sinh thái, ảnh hưởng đến 
cộng đồng dân cư…

 Về nguyên tắc, FDi không bắt 
buộc đối với mỗi quốc gia. chính 
phủ các nước có quyền lựa chọn dự 
án và đối tác đầu tư một cách chủ 
động, từ chối cấp phép những dự 
án FDi không bảo đảm tiêu chuẩn 
lao động, tiền lương thấp, không 
phù hợp với lợi ích cộng đồng, 
không bảo đảm an toàn lao động, 
gây ô nhiễm môi trường, khai thác 
tài nguyên để xuất khẩu chứ không 
phải để chế biến làm gia tăng giá trị 
sản phẩm…

nhà nước đề ra định hướng 
thu hút FDi theo hướng phát triển 
bền vững đối với ngành, lĩnh vực: 
năng lượng tái tạo, năng lượng mặt 
trời, điện gió, xây dựng tòa cao ốc 
xanh và tiết kiệm năng lượng, công 
nghiệp hiện đại ít gây ô nhiễm môi 
trường, dịch vụ có chất lượng cao, 
tạo ra phương thức sản xuất và kinh 
doanh mới. 

bên cạnh đó, các địa phương cần 
chủ động lựa chọn dự án FDi trên 
cơ sở đảm bảo lợi ích lâu dài của đất 
nước. Do đó, khi thẩm định dự án 
công nghiệp, nhà đầu tư cần tuân thủ 
các tiêu chuẩn môi trường, đầu tư hệ 
thống xử lý chất thải, công nghệ phát 
thải ít khí các bon nhất theo mức tiên 
tiến của thế giới. nếu ứng dụng công 
nghệ mới thì sản xuất thép có thể tiết 
kiệm được 40% năng lượng và giảm 
phát thải 50% khí các bon; những con 
số tương ứng với xi măng là 35% và 
25%, với giấy in và bột giấy là 80% 
và 60%. các cam kết đó phải được 
thực hiện nghiêm túc và chỉ sau khi 
cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát 
thực địa, xác nhận đã đủ tiêu chuẩn 
thì mới được vận hành nhà máy. 

năng lượng là tác nhân chính 
gây hiệu ứng nhà kính, trong khi Việt 
nam có tốc độ tiêu thụ điện năng 
hàng năm khá cao 14 - 15%. chương 
trình năng lượng của chính phủ đề 
ra mục tiêu tiết kiệm 3 - 5% tổng mức 
tiêu thụ năng lượng trong giai đoạn 
2006 - 2010 và 5 - 8% thời kỳ 2011- 

2015. Do vậy khi cấp phép các dự án 
FDi cần đòi hỏi khắt khe công nghệ 
giảm thiểu phát thải khí các bon. đối 
với các nhà máy đang hoạt động cần 
yêu cầu có lịch trình cam kết ứng 
dụng công nghệ mới giảm thiểu phát 
thải khí các bon. các tòa nhà do nhà 
đầu tư nước ngoài xây dựng phải áp 
dụng công nghệ mới sử dụng ít năng 
lượng, tòa nhà xanh, thân thiện với 
môi trường. cũng cần có chính sách 
khuyến khích mạnh mẽ hơn đối với 
các dự án năng lượng tái tạo, thay thế 
từ các nguồn rác thải, điện mặt trời, 
điện gió.

khi đã có định hướng mới về 
FDi, các bộ, ngành và địa phương 
cần hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, 
cải cách thủ tục hành chính… và chủ 
động trong việc lựa chọn dự án và 
nhà đầu tư.

mặt khác, cần bổ sung những 
nội dung liên quan đến FDi với phát 
triển bền vững về đầu tư và quy tắc 
đầu tư trong các hiệp định thương 
mại song phương, để xác định rõ 
quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư 
và nước chủ nhà. để thu hút FDi, 
mỗi nước phải tôn trọng quyền và 
nghĩa vụ của nhà đầu tư theo thông 
lệ quốc tế, nhưng nhà đầu tư cũng 
phải tôn trọng tính đặc thù của mỗi 
nước, các mục tiêu định hướng và 
những ưu tiên trong từng chiến 
lược phát triển, điều đó phản ánh 
sự chia sẻ lợi ích của nhà đầu tư và 
nước chủ nhàn

 V Nhà nước cần đề ra định hướng thu hút FDI đối với ngành,  
lĩnh vực theo hướng phát triển bền vững
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Chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước  
đối với doanh nghiệp đầu tư vào công tác  
bảo vệ môi trường ở Việt Nam
thS. Dương xuân điệp, Cn. tạ thị thùy Linh 
Viện Khoa học quản lý môi trường

trong thời gian qua, nhà nước 
đã ban hành các chính sách 
ưu đãi đối với doanh nghiệp 

(Dn) đầu tư vào công tác bVmt. 
pháp luật đã quy định tương đối rõ 
ràng, cụ thể về quyền lợi của Dn như 
Dn được hỗ trợ cơ sở hạ tầng, đất đai, 
vốn, thuế, phí, cơ sở vật chất khi tham 
gia thực hiện các hoạt động công ích 
về bVmt. đối với những cơ sở gây ô 
nhiễm môi trường nghiêm trọng khi 
tham gia thực hiện kế hoạch xử lý ô 
nhiễm triệt để cũng sẽ được hưởng 
ưu đãi về thuế, ưu tiên đổi mới công 
nghệ, áp dụng sản xuất sạch hơn; 
được hỗ trợ vay vốn từ quỹ bVmt 
trung ương, ngành hoặc địa phương 
để triển khai hoạt động; được hưởng 
lợi về quản lý, tạo dựng thương hiệu, 
tài chính khi áp dụng chứng chỉ iSo 
14001; đồng thời, các Dn hoạt động 
có hiệu quả, đem lại lợi ích đối với 
môi trường sẽ được nhà nước trao 
tặng giải thưởng môi trường Việt 
nam.

CáC Loại hình Chính 
SáCh ưu đãi CủA nhà 
nướC đối Với CáC Dn 
hoạt động trong Lĩnh 
VựC Môi trường

chính sách của nhà nước tập 
trung ưu đãi, hỗ trợ cho các Dn có 
các dự án thuộc các lĩnh vực: Thu 
gom, vận chuyển và xử lý chất thải 
rắn; phòng ngừa, khắc phục sự cố 
môi trường, hậu quả do sự cố, thảm 
họa môi trường gây ra; nghiên cứu 
và triển khai áp dụng công nghệ, 

sản phẩm thân thiện môi trường; 
công nghệ tái chế, tái sử dụng chất 
thải; Sản xuất năng lượng sạch, năng 
lượng tái tạo…

có thể phân theo 4 nhóm loại 
hình ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước 
bao gồm: 

Nhóm các chính sách ưu đãi về 
đất đai và hạ tầng cơ sở: Ưu đãi về 
sử dụng đất; Hỗ trợ đầu tư xây dựng 
các công trình hạ tầng; Hỗ trợ về giải 
phóng mặt bằng và bồi thường;

Nhóm các chính sách ưu đãi về 
vốn, thuế, phí: Ưu đãi về huy động 
vốn đầu tư; Ưu đãi về thuế thu nhập 
doanh nghiệp; Ưu đãi về thuế xuất 
khẩu, thuế nhập khẩu; thuế giá trị gia 
tăng; Ưu đãi về phí bVmt; Khấu hao 

tài sản cố định;
Nhóm các chính sách ưu đãi về 

trợ giá, hỗ trợ tiêu thụ và quảng bá 
sản phẩm: Hỗ trợ chi phí đầu vào; Hỗ 
trợ tiêu thụ và hỗ trợ về giá đối với 
sản phẩm; Hỗ trợ chi phí thực hiện 
hoạt động quảng bá sản phẩm;

Nhóm các chính sách về giải 
thưởng, chứng chỉ môi trường: Ưu đãi 
về giải thưởng môi trường; Ưu đãi 
về cấp chứng chỉ môi trường (ISO 
14000, Nhãn sinh thái…).

một số văn bản quy phạm pháp 
luật quy định về ưu đãi, hỗ trợ Dn 
đầu tư trong bVmt quan trọng như 
luật bVmt 2005, luật Thuế thu 
nhập doanh nghiệp, nghị định số 
4/2009/nđ-cp về ưu đãi, hỗ trợ hoạt 

 V Hệ thống xử lý nước thải KCN Tiên Sơn 3 từ vốn vay ưu đãi  
của Quỹ BVMT Việt Nam
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động bVmt; nghị định số 69/2008/
nđ-cp về chính sách khuyến khích 
xã hội hóa đối với các hoạt động 
trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, 
y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; 
quyết định số 129/2009/qđ-ttg 
phê duyệt đề án “cơ chế, chính sách 
khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực 
bảo vệ tn&mt”…

trong số các văn bản quy định về 
ưu đãi, hỗ trợ Dn đầu tư vào công tác 
bVmt thì nghị định số 4/2009/nđ-
cp của chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ 
hoạt động bVmt được xem là văn 
bản toàn diện nhất. nghị định đã đưa 
ra nhiều quy định về ưu đãi, hỗ trợ 
đất đai, vốn; miễn, giảm thuế, phí đối 
với hoạt động bVmt; trợ giá, hỗ trợ 
khác đối với hoạt động và sản phẩm 
từ hoạt động bVmt… Sau gần 4 năm 
triển khai thực hiện cho thấy, các cơ 
chế ưu đãi, hỗ trợ đã bước đầu phát 
huy được vai trò khuyến khích, thúc 
đẩy các hoạt động bVmt, bảo đảm 
hài hòa lợi ích của cộng đồng cũng 
như nhà đầu tư.

đến nay, tại một số địa phương 
(hà nội, đà nẵng, tp. hồ chí minh, 
bình định, đồng Tháp...), ubnD 
cấp tỉnh/tp cũng đã ban hành cơ 
chế/chính sách quy định về bVmt 
nhằm cụ thể hóa một số nội dung 
của luật bVmt và các chủ trương, 
chính sách, pháp luật của đảng và 
nhà nước ưu đãi, hỗ trợ Dn trong 

hoạt động bVmt phù hợp với tình 
hình, điều kiện cụ thể tại địa phương. 

Một số kết quả triển khai thực 
hiện các chính sách về ưu đãi đối với 
Dn đầu tư vào công tác bVMt 

Ưu đãi vay vốn từ Quỹ BVMT
quỹ bVmt Việt nam có nhiệm 

vụ hỗ trợ tài chính - cho vay với lãi 
suất ưu đãi. Theo báo cáo kết quả hoạt 
động của quỹ  (tính đến thời điểm 
31/12/2012), quỹ đã cho vay 156 dự 
án đầu tư bVmt tại gần 40 tỉnh/tp, 
với tổng số vốn khoảng 950 tỷ đồng 
trong các lĩnh vực xử lý chất thải công 
nghiệp của các kcn, xử lý ô nhiễm 
môi trường của các đối tượng gây 
ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 
thuộc quyết định số 64/2003/qđ-
ttg, xử lý nước thải của nhà máy xí 
nghiệp, xử lý ô nhiễm làng nghề, xử 
lý chất thải sinh hoạt, xử lý khói bụi 
xi măng và các loại bụi khác, triển 
khai công nghệ sạch, thân thiện môi 
trường, tiết kiệm năng lượng, sản 
xuất các sản phẩm bVmt, xã hội hóa 
thu gom rác.

 Ưu đãi về vốn, thuế, phí, cơ sở 
hạ tầng và đất đai

các Dn có đủ điều kiện, các cơ 
sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm 
trọng theo quyết định số 64/2003/
qđ-ttg khi tham gia xử lý triệt 
để cũng được hỗ trợ vốn từ ngân 
sách nhà nước ở trung ương và địa 
phương, vốn vay oDa. Theo báo cáo 

đánh giá kết quả thực hiện quyết 
định số 64/2003/qđ-ttg của bộ 
tn&mt năm 2012, tổng kinh phí 
đầu tư cho xử lý triệt để cơ sở gây ô 
nhiễm môi trường nghiêm trọng sau 
9 năm thực hiện là 4.831,270 tỷ đồng. 
đã có 367/ 439 cơ sở gây ô nhiễm môi 
trường nghiêm trọng đã hoàn thành 
các biện pháp xử lý (chiếm 83,6%).

Theo báo cáo kết quả triển khai 
thực hiện nghị định số 4/2009/nđ-
cp của ubnD tỉnh đồng Tháp, đến 
nay tỉnh đã hỗ trợ triển khai đầu tư 
xây dựng 6 dự án với tổng mức đầu tư 
600,514 tỷ đồng, bao gồm: xây dựng 
2 cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt 
tập trung với tổng mức đầu tư 48,995 
tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa 
phương; xây dựng 3 hệ thống xử lý 
nước thải sinh hoạt tập trung với 
tổng mức đầu tư 526,177 tỷ đồng từ 
nguồn vốn oDa 417,947 tỷ đồng, 
vốn trung ương 53,604 tỷ đồng, vốn 
địa phương 53,604 tỷ đồng; Xây dựng 
cơ sở hỏa táng, điện táng với tổng 
mức đầu tư 25,342 tỷ đồng từ nguồn 
vốn ngân sách địa phương. đối với 
tỉnh ninh Thuận, từ năm 2009 đến 
nay, trên địa bàn tỉnh có 11 dự án đầu 
tư vào các lĩnh vực: Xử lý nước thải 
sinh hoạt đô thị tập trung, xử lý nước 
thải khu công nghiệp, xử lý nước thải 
và chất thải rắn y tế tại các bệnh viện, 
với tổng kinh phí đầu tư là 169,030 
tỷ đồng. trong đó, kinh phí đầu tư 

bảng : tổng hợp kết quả cho vay với lãi suất ưu đãi theo lĩnh vực đến tháng 10/2011
STT Lĩnh vực cho vay Số tiền (tỷ vnĐ) ≈ triệu uSD Tỷ trọng (%) Số dự án

1 Xử lý chất thải công nghiệp của các Kcn 381.040 20,57 51,40 32

2 Xử lý ô nhiễm môi trường của các đối tượng gây ô nhiễm 
môi trường nghiêm trọng thuộc QĐ 64

43.19 2,33 5,83 13

3 Xử lý nước thải của nhà máy xí nghiệp 89.753 4,84 12,11 13

4 Xử lý ô nhiễm làng nghề 15.637 0,84 2,11 32

5 Xử lý chất thải sinh hoạt 73.490 3,97 9,91 4

6 Xử lý khói bụi xi măng và các loại bụi khác 6.000 0,2 0,81 2

7 Triển khai công nghệ sạch, thân thiện môi trường, Tiết 
kiệm năng lượng (TKnL) 39.499 2,13 5,33 19

8 Sản xuất các sản phẩm BvMT 71.800 3,87 9,69 5

9 Xã hội hóa thu gom rác thải 20.915 1,13 2,82 9

Tổng 741.390 40,00 100,00 129

(Nguồn: Tài liệu Hội thảo quốc tế hợp tác BVMT và phát triển bền vững, Phú Quốc, 2011)
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cho xử lý nước thải sinh hoạt đô thị 
tập trung là 127,114 tỷ đồng; đầu tư 
cho xử lý nước thải khu công nghiệp 
là 11,690 tỷ đồng; đầu tư xử lý rác 
thải và nước thải tại các bệnh viện là 
30,226 tỷ đồng.

Ưu đãi về Giải thưởng Môi 
trường Việt Nam

giải thưởng môi trường Việt 
nam là giải thưởng chính thức của 
bộ tn&mt trao tặng các tổ chức, cá 
nhân và cộng đồng có thành tích xuất 
sắc trong công tác bVmt. giải thưởng 
nhằm động viên, khuyến khích phong 
trào bVmt góp phần phát triển bền 
vững kinh tế - xã hội. Theo báo cáo 
tổng kết 10 năm giải thưởng môi 
trường, đến nay bộ tn&mt đã tổ 
chức 9 lần xét tặng và trao giải thưởng 
cho 158 tổ chức và cá nhân, trong 
đó có  99 tổ chức và 59 cá nhân, với 
5 lĩnh vực được xem xét và trao giải 
là giáo dục đào tạo, ứng dụng khoa 
học công nghệ, khắc phục sự cố, bảo 
vệ tài nguyên và quản lý nhà nước về 
bVmt. ngày 31/5/2013 vừa qua, bộ 
trưởng bộ tn&mt đã ký quyết định 
số 832/qđ-btnmt công nhận 31 tổ 
chức, 1 cộng đồng và 18 cá nhân đạt 
giải thưởng môi trường Việt nam.

bên cạnh đó, phòng Thương mại 
và công nghiệp Việt nam (Vcci) 
đã có sáng kiến tổ chức giải thưởng 
trách nhiệm Xã hội Dn trong lĩnh 
vực môi trường và lao động hàng 
năm. ngày 30/3/2013, Vcci đã phối 
hợp với các bộ, ngành tổ chức trao 
giải cho 41 Dn đạt giải, điều đó cho 
thấy ngày càng có nhiều Dn quan 
tâm tới vấn đề trách nhiệm xã hội 
Dn cũng như trách nhiệm của Dn 
đối với bVmt.

Một số khó khăn khi triển khai 
thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ 
trợ đối với Dn đầu tư vào công tác 
bVMt ở Việt nam 

hiện nay, các chính sách ưu đãi 
của Việt nam về bVmt còn tản 
mạn, chưa có tính hệ thống và thiếu 
nhất quán; một số văn bản khi triển 
khai trên thực tế đã bộc lộ những bất 
cập. các Dn hầu hết chỉ chú trọng 
đến mục đích kinh doanh mà chưa 
quan tâm đúng mức đến vấn đề môi 
trường. Việc đầu tư công nghệ mới, 
công nghệ xử lý môi trường đòi hỏi 
kinh phí rất lớn, trong khi đó hiệu 
quả kinh tế và khả năng sinh lời thấp 
nên Dn thường không quan tâm việc 
thực hiện dự án môi trường. 

bên cạnh đó, hầu hết các Dn 
phải tự tìm hiểu các văn bản pháp 
luật để nắm được quyền lợi mình 
được hưởng khi đầu tư vào công tác 
bVmt, do các thông tin này chưa 
được công bố công khai, rộng rãi trên 
các phương tiện thông tin đại chúng. 
đối với vấn đề ưu đãi vốn, thuế, phí, 
cơ sở hạ tầng và đất đai có rất nhiều 
văn bản ban hành nhưng thực tế điều 
kiện đảm bảo tại mỗi địa phương có 
sự khác nhau. 

Một Số đề xuất,  
Kiến nghị 

nhìn chung, các chính sách ưu 
đãi, hỗ trợ Dn đầu tư vào công tác 
bVmt ngày càng được chú trọng 
và đang nhận được sự quan tâm đặc 
biệt. các cơ chế chính sách đã được 
ban hành, giúp các Dn thực hiện tốt 
hơn trách nhiệm bVmt, góp phần 
từng bước nâng cao chất lượng môi 
trường. tuy nhiên, việc triển khai 
thực hiện các chính sách này vẫn 
chưa đáp ứng được yêu cầu của thực 
tiễn đặt ra. Vì vậy, trong thời gian tới, 
để nâng cao hiệu quả thực hiện chính 
sách ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước đối 
với Dn đầu tư vào công tác bVmt 
cần thực hiện tốt một số giải pháp:

tuyên truyền phổ biến các chính 
sách ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước cho 
Dn đầu tư vào công tác bVmt;

 cần phải có những cơ chế tạo 
nguồn tài chính dành cho ưu đãi, hỗ 
trợ; xây dựng những hướng dẫn cụ 
thể về quy trình, thủ tục, cơ quan tiếp 
nhận, thẩm định, phê duyệt hồ sơ… 
để hưởng các nguồn ưu đãi, hỗ trợ; 

cần có văn bản hướng dẫn cụ 
thể đối với một số nội dung: hỗ trợ 
về đầu tư xây dựng các công trình hạ 
tầng; hỗ trợ về giải phóng mặt bằng 
và bồi thường; 

ưu đãi về tiền sử dụng đất, tiền 
thuê đất; hỗ trợ tiêu thụ và hỗ trợ về 
giá đối với sản phẩm…; 

tăng cường, đa dạng nguồn vốn 
hỗ trợ cho Dn thông qua các tổ chức 
tín dụng ngân hàng, quỹ bVmt…n

 V Bộ TN&MT trao Giải thưởng Môi trường Việt Nam cho các tổ chức, cá nhân 
có thành tích xuất sắc trong công tác BVMT năm 2013
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hiện nay, hà nội có 3 cơ quan đầu 
mối thực hiện công tác quản lý 

nhà nước về FDi: Sở kế hoạch và 
đầu tư; ban quản lý các kcn và kcX; 
ban quản lý kcn cao hòa lạc.

Theo thống kê, đến hết năm 2012, 
hà nội là địa phương đứng thứ 3 trên 
toàn quốc về thu hút vốn FDi. cùng 
với các thành phần kinh tế khác, khu 
vực FDi đang ngày càng khẳng định 
vai trò quan trọng, là một bộ phận 
hữu cơ của nền kinh tế Thủ đô. từ 

khi luật đầu tư nước ngoài được 
ban hành năm 1987 và Dự án FDi 
đầu tiên được cấp phép trên địa bàn 
thành phố năm 1989, đến nay, sau 25 
năm thực hiện, đã có trên 41 quốc 
gia và vùng lãnh thổ tham gia đầu tư 
trên địa bàn với 2.456 dự án, tổng vốn 
đầu tư đăng ký đạt 21,2 tỷ uSD, tổng 
vốn thực hiện đạt khoảng 9,2 tỷ uSD. 
trong đó, hàn quốc dẫn đầu về số dự 
án đầu tư đăng ký với 665 dự án, tổng 
vốn đầu tư đăng ký đạt 3,83 tỷ uSD, 

nhật bản dẫn đầu về vốn đầu tư đăng 
ký với 4,22 tỷ uSD và 471 dự án.

l FDI đóNG VAI TRò quAN TRọNG TRONG PHÁT TRIểN kINH TẾ - xã HộI

 V Nguyễn 
Văn Sửu, 
Phó Chủ tịch 
UBND TP.  
Hà Nội

nhìn lại quá trình thu hút đầu 
tư nước ngoài (FDi), chúng tôi 

nhận thấy vẫn cần có  sự điều chỉnh 
chính sách để tăng hiệu quả thu hút 
nguồn vốn này. 

Trước hết, bắc ninh lựa chọn 
các lĩnh vực ưu tiên thu hút FDi 
theo định hướng “sử dụng công 
nghệ cao, công nghệ hiện đại, thân 
thiện với môi trường, sử dụng có 
hiệu quả các nguồn tài nguyên, 
khoáng sản, đất đai”. 

Thứ hai, triển khai thực hiện cơ 
chế chính sách ưu tiên, ưu đãi thu hút 
FDi gồm: hỗ trợ về giải phóng mặt 
bằng; hỗ trợ nhà đầu tư cung ứng và 
đào tạo lao động; đối với các dự án 
có quy mô lớn (vốn đầu tư từ 1.500 tỷ 
trở lên), sử dụng công nghệ cao, ngoài 
các ưu đãi theo quy định chung của 
chính phủ, nhà đầu tư được ubnD 
tỉnh xem xét hỗ trợ xây dựng cơ chế 

hỗ trợ ưu đãi đặc thù trình Thủ tướng 
chính phủ chấp thuận...   

Thứ ba, tỉnh tiếp tục khuyến khích 
đầu tư theo hình thức bt, bot, đồng 
thời chỉ đạo nghiên cứu và triển khai 
mô hình đầu tư hợp tác công tư (ppp) 
theo quyết định số 71/2010 ngày 
9/11/2010 của Thủ tướng chính phủ.

Thứ tư, nâng cao chất lượng công 
tác thẩm tra, thẩm định cấp, điều 

chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. ưu 
tiên công nghệ sử dụng trong dự án 
phải là công nghệ tiên tiến và thân 
thiện với môi trường...

Thứ năm, tăng cường công tác 
quản lý nhà nước đối với hoạt động 
đầu tư sau cấp phép, tăng cường công 
tác thanh tra, kiểm tra, giám sát theo 
quy định của pháp luật về đầu tư…

Thứ sáu, chú trọng các hoạt động 
xúc tiến đầu tư tại chỗ theo định 
hướng tiết kiệm, hiệu quả. tăng 
cường công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó 
khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
triển khai thực hiện các dự án đầu tư 
đã được cấp giấy cnđt.

Thứ bảy, tiếp tục thực hiện cải 
cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa 
các thủ tục đầu tư, xây dựng, thúc đẩy 
nhanh việc cải thiện môi trường đầu 
tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng 
lực cạnh tranh cấp tỉnh.

l BắC NINH: 7 GIảI PHÁP TăNG HIỆu quả THu HúT FDI

 V Ông Nguyễn Nhân Chiến, 
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

FDI tiếp tục đóng vai trò xứng đáng
trong sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam

Đó là ý kiến của Lãnh đạo các địa phương nhân dịp Hội nghị Tổng kết 25 năm FDI tại Việt Nam. Qua đó 
cho thấy, FDI đã có tác động mạnh đối với tăng trưởng kinh tế, thể hiện rõ hơn qua các hoạt động như bổ sung 
cho tổng vốn đầu tư xã hội; Góp phần quan trọng vào xuất khẩu; Đóng góp vào nguồn thu ngân sách; Thúc đẩy 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Tạo việc làm, nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực và thay đổi cơ cấu lao động; Kênh chuyển giao công nghệ quan trọng, góp phần nâng cao trình độ công 
nghệ của nền kinh tế…

Để nâng cao hiệu quả thu hút FDI, mỗi địa phương có các chính sách ưu đãi riêng nhằm bổ sung vốn cho đầu 
tư và phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. Tạp chí Môi trường tổng hợp những ý kiến của các địa phương xung 
quanh vấn đề này.
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tp. hồ chí minh dẫn đầu cả 
về tổng vốn đầu tư (đạt xấp 

xỉ 32 tỷ uSD, chiếm gần 16% cả 
nước) và số lượng dự án (chiếm 
gần 30% số dự án của cả nước) 
trong việc tiếp nhận nguồn vốn 
FDi.

tính từ năm 1988 đến ngày 
30/6/2012, tổng số dự án được cấp 
giấy phép đầu tư/giấy chứng nhận 
đầu tư còn hiệu lực trên địa bàn 
tp là 4.378 dự án với tổng vốn đầu 
tư đăng ký là 31,622 tỷ uSD, vốn 
đầu tư thực hiện là 12,96 tỷ uSD, 
đạt khoảng 42%. trong tổng vốn 
FDi đầu tư vào tp có trên 62% là 
nhà đầu tư vào công nghiệp, dịch 
vụ. các dự án công nghệ cao, công 
nghệ thông tin; các dự án đầu tư 
vào dịch vụ y tế, giáo dục - đào tạo 
góp phần tích cực vào chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế của tp theo hướng 
tập trung phát triển các ngành có 
hàm lượng chất xám cao và dịch vụ 
cao cấp. 

Với số lượng 16 kcn được 
thành lập với tổng diện tích trên 
3.600 ha hiện nay, tp. hồ chí 
minh là một trong những địa 
phương có số kcn nhiều nhất 
cả nước. trong đó, có 8 kcn 
đạt tỷ lệ lấp đầy 100%. 4 kcn 
đạt tỷ lệ lấp đầy trên 85%. kim 
ngạch xuất khẩu của các Dn 
FDi trong kcn chiếm gần 10% 
của kim ngạch xuất khẩu chung 
và chiếm trên 60% kim ngạch 
xuất khẩu công nghiệp trên địa 
bàn. theo quy hoạch đến năm 
2020, tp sẽ có 24 kcX và kcn 
với tổng diện tích 6.152 ha sẵn 
sàng đón nhận các nhà đầu tư 
mới.

l TP. Hồ CHí MINH sẵN sàNG đóN NHậN CÁC NHà đầu Tư

 V Lê Mạnh Hà, Phó Chủ tịch 
UBND TP. Hồ Chí Minh

l FDI GóP PHầN Mở RộNG quAN HỆ đốI NGOạI, 
HộI NHậP kINH TẾ VỚI kHu VựC Và THẾ GIỚI

trong 15 năm qua, FDi đóng 
góp tích cực cho sự tăng 

trưởng và phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh Vĩnh phúc, đặc biệt 
là đóng góp vào giá trị sản xuất 
chung, trong đó: giá trị sản xuất 
công nghiệp trung bình qua các 
giai đoạn chiếm trên 80%; Thu 
ngân sách chiếm 80 - 85%; giá 
trị xuất khẩu từ 85 - 90%. hiện 
nay, thu ngân sách của tỉnh xếp 
thứ 8 cả nước. giá trị sản xuất 
công nghiệp năm 1997 xếp thứ 
45, từ năm 2007 đến nay xếp 
thứ 7 cả nước. gDp bình quân 
đầu người năm 1997 chỉ đạt 144 
uSD, năm 2010 đạt 1.777 uSD, 
năm 2011 đạt 2.045 uSD. trên 
cơ sở đó, giai đoạn 2006 - 2010, 
Vĩnh phúc đã đầu tư từ nguồn 
ngân sách tỉnh cho khu vực 
nông nghiệp, nông thôn khoảng 

2.300 tỷ VnD.
bên cạnh đó, FDi góp phần 

mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ 
động hội nhập kinh tế với khu 
vực và thế giới: hoạt động của 
các dự án đầu tư trực tiếp giúp 
tỉnh tiếp cận và mở rộng thị 
trường quốc tế, nâng cao năng 
lực xuất khẩu hàng hóa. trong 
giai đoạn 2001 - 2005, giá trị kim 
ngạch xuất khẩu đạt trên 293 
triệu uSD, mức tăng bình quân 
đạt 134,2%/năm; giai đoạn 2006 
- 2010, giá trị kim ngạch xuất 
khẩu đạt trên 1.573,787 triệu 
uSD, gấp 5,4 lần so với 5 năm 
trước, mức tăng bình quân đạt 
31,43%/năm; năm 2011, đạt 510 
triệu uSD. đồng thời, góp phần 
mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ 
động hội nhập kinh tế quốc tế 
theo hướng đa phương hóa, đa 

dạng hóa, hợp tác hữu nghị với 
một số vùng, thành phố của các 
quốc gia có dự án đầu tư trên 
địa bàn. đến nay, tỉnh đã đặt 
quan hệ hợp tác về kinh tế, văn 
hóa, đầu tư, thương mại với hàn 
quốc và nhật bản.

 V Ông Phùng Quang Hùng  
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc
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trong thời gian qua, tình hình thu 
hút FDi của quảng ninh đã có 

những bước chuyển tích cực. năm 
2012, vốn đầu tư của các Dn trong 
kcn đạt 53,3 triệu uSD, trong đó, 
vốn FDi đạt 51,84 triệu uSD, tăng 
nhiều so với năm 2011. Doanh thu 
của các Dn FDi trong năm 2012 đạt 
670 triệu uSD, góp phần tạo việc làm 
cho 3.400 lao động và đóng góp ngân 
sách nhà nước 56,2 triệu uSD. 

hiện, tỉnh đang tập trung kêu 
gọi đầu tư vào Dự án đường cao 
tốc hạ long - móng cái và hướng 
tới các dự án trọng điểm, như Dự 
án cảng hàng không quảng ninh; 

các dự án FDi sử dụng công nghệ 
cao, thân thiện với môi trường. mặt 
khác, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh và nâng 
cao hiệu quả cải cách thủ tục hành 
chính theo nguyên tắc công khai và 
đơn giản hóa; tạo điều kiện thuận 
lợi để các nhà đầu tư nước ngoài tiếp 
cận cơ chế chính sách về đầu tư tại 
các kcn, kkt; hỗ trợ các Dn FDi 
giải quyết kịp thời những khó khăn, 
vướng mắc trong quá trình hoạt 
động sản xuất, kinh doanh; hướng 
dẫn các nhà đầu tư phát triển hạ 
tầng phối hợp với chính quyền địa 
phương đẩy mạnh công tác hoàn 
thiện xây dựng cơ sở hạ tầng, đảm 

bảo nhu cầu sử dụng của các nhà 
đầu tư thứ cấp…

năm 2012, thu hút FDi của hải 
phòng không chỉ là tổng vốn, 

mà còn thể hiện ở lĩnh vực đầu tư 
và điểm đến của nhà đầu tư. nhiều 
tập đoàn kinh tế có thương hiệu đã 
đầu tư vào hải phòng tạo hiệu ứng 
tốt cho việc xúc tiến và thu hút FDi. 

một số dự án sản xuất công nghiệp 
có ý nghĩa quan trọng thu hút từ các 
tập đoàn lớn, danh tiếng của nhật 
bản như: Dự án nhà máy Sản xuất 
lốp xe ô tô (công suất 24.700 chiếc/
ngày) của bridgestone corporation, 
vốn đầu tư 574,8 triệu uSD, sử dụng 
102 ha đất tại kcn đình Vũ; Dự án 
Sản xuất thuốc tiêu chuẩn cao nipro 
pharma corporation, vốn đầu tư 250 

triệu uSD, sử dụng 15 ha đất tại kcn 
VSip… trong số các dự án đầu tư cấp 
mới năm 2012, nhật bản tiếp tục là 
quốc gia dẫn đầu với 16 dự án (chiếm 

41,02%), vốn đầu tư 1,06 tỷ uSD 
(chiếm 95,5%), tiếp đó là malaixia (3 
dự án, chiếm 7,7%; vốn đầu tư 14,91 
triệu uSD, chiếm 1,3%); hàn quốc 
(7 dự án, chiếm 17,9%; vốn đầu tư 
14,3 triệu uSD, chiếm 1,3%)…

trong thời gian tới, hải phòng 
tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục 
hành chính; công khai, minh bạch 
hóa, cắt giảm thời gian xử lý các thủ 
tục hành chính trong cấp phép và 
quản lý dự án ở mức tối đa; Thực 
hiện công tác đền bù giải phóng mặt 
bằng cho dự án; tiếp tục hoàn thiện, 
nâng cấp chất lượng cơ sở hạ tầng kỹ 
thuật và xã hội… 

l MộT NăM THàNH CÔNG TRONG THu HúT FDI VàO HảI PHòNG

l FDI VàO quảNG NINH: NHữNG BưỚC CHuyểN TíCH CựC

 V Dương Anh Điền,  
Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng

 V Phùng Danh Đài, Trưởng ban 
Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh

l Bà RịA - VũNG Tàu: đIểM đẾN CủA CÁC NHà đầu Tư đàI LOAN

hiện đài loan đang xếp thứ 3 
về đầu tư nước ngoài tại bà 

rịa - Vũng tàu và đây cũng là một 
trong những thị trường chính trong 
chương trình xúc tiến đầu tư của 
tỉnh năm 2014. trong những năm 
qua, nhiều Dn của đài loan đã đẩy 
mạnh thực hiện các dự án đầu tư 
vào bà rịa - Vũng tàu. mới đây, 
trong tháng 10/2013, tại kcn mỹ 
Xuân a2, công ty cp china Steel 

Sumikin Việt nam đã khánh thành 
nhà máy cán nguội thép tấm, công 
suất 1,2 triệu tấn/năm. Sản phẩm 
chính của nhà máy gồm: Thép cán 
nguội, tôn mạ, thép tấm điện, thép 
tẩy gỉ, thép phủ dầu cung cấp cho 
các ngành công nghiệp chế tạo (ống 
thép, máy móc, xây dựng, phụ tùng 
ô tô, xe máy, đồ gia dụng...). đây là 
dự án được đầu tư lớn nhất của tập 
đoàn Thép cSc với 51% trong tổng 

vốn đầu tư. Theo đánh giá của các 
nhà đầu tư đài loan, với điều kiện 
cảng biển, đường giao thông thuận 
lợi, nguồn lao động dồi dào cùng 
với cơ sở hạ tầng được đầu tư phù 
hợp, bà rịa - Vũng tàu luôn làm 
các nhà đầu tư đài loan hài lòng. 
bên cạnh đó, môi trường đầu tư 
thông thoáng cũng là nhân tố hấp 
dẫn các Dn đài loan gắn bó lâu dài 
với tỉnh.
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Chính sách thu hút đầu tư nước ngoài 
vào lĩnh vực môi trường

Kể từ khi mở cửa hội nhập kinh tế thế giới (1986), đầu tư nước 
ngoài (đtnn) vào Việt nam liên tục tăng trưởng qua các 
năm, đặc biệt là sau khi gia nhập tổ chức Thương mại thế giới 
(Wto) vào năm 2007. từ đó đến nay, Việt nam luôn cam kết 
mở rộng thị trường, kêu gọi nguồn vốn đầu tư vào các lĩnh vực 
khác nhau, trong đó lĩnh vực môi trường, bao gồm xử lý nước 
thải, rác thải, khí thải, đánh giá tác động môi trường. đây là cơ 
sở để thu hút vốn đtnn vào lĩnh vực môi trường, tuy nhiên, 
để thu hút nguồn vốn này đòi hỏi phải có nhiều chính sách tạo 
điều kiện thuận lợi cho các nhà đtnn.

pgS.tS.nguyễn thế Chinh
Phó Viện trưởng, Viện Chiến lược Chính sách TN&MT

 V PGS.TS.Nguyễn Thế Chinh

CáC Chính SáCh thu hút 
đtnn Vào Lĩnh VựC Môi 
trường

đtnn vào lĩnh vực môi trường 
đã được đảng rất quan tâm, thể hiện 
trong một số chủ trương lớn: chỉ thị 
số 36-ct/tW của ban chấp hành 
trung ương đảng về tăng cường 
công tác bVmt trong thời kỳ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; 
nghị quyết số 41-nq/tW của bộ 
chính trị về bVmt trong thời kỳ đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước; nghị quyết số 24-nq/tW 
của bch tưđcSVn về chủ động 
ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng 
cường quản lý tài nguyên và bVmt. 

luật bVmt năm 2005 có nhiều 
điều khoản liên quan đến thu hút 
đtnn trong lĩnh vực môi trường, 
trong đó điều 120 “mở rộng hợp 
tác quốc tế về bVmt” khẳng định: 
nhà nước khuyến khích, tạo điều 
kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân 
nước ngoài, người Việt nam định cư 
ở nước ngoài đầu tư, hỗ trợ hoạt động 
đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu 
khoa học, chuyển giao công nghệ, 
bảo tồn thiên nhiên và các hoạt động 
khác trong lĩnh vực bVmt.

luật đầu tư năm 2005, mặc dù 
không tách biệt thu hút đầu tư vào 

lĩnh vực môi trường nhưng các điều 
khoản liên quan đến đtnn có một 
số điều thể hiện rõ các lĩnh vực môi 
trường, có lợi cho môi trường được 
khuyến khích thu hút đầu tư (điều 
27), những lĩnh vực đtnn có hại 
cho môi trường bị nghiêm cấm (điều 
30). 

chính phủ đã ban hành các nghị 
định, thông tư hướng dẫn, đồng thời 
đã chi tiết hóa các nội dung thu hút 
đtnn vào lĩnh vực môi trường. Ví 
dụ, nghị định số 108/2006/nđ-cp 
quy định chi tiết thi hành một số 
điều của luật đầu tư (nđ 108), trong 
đó nêu rõ danh mục lĩnh vực được 
hưởng ưu đãi đầu tư. Theo điều 26, 
nđ 108, mức độ ưu đãi được chia ra 
làm 2 lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư 
và ưu đãi đầu tư. trong đó, lĩnh vực 
đặc biệt ưu đãi đầu tư gồm: Xử lý ô 
nhiễm và bVmt; sản xuất thiết bị xử 
lý ô nhiễm môi trường, thiết bị quan 
trắc và phân tích môi trường. Thu 
gom, xử lý nước thải, khí thải, chất 
thải rắn; tái chế, tái sử dụng chất thải. 
Lĩnh vực ưu đãi đầu tư gồm: Sản xuất 
thiết bị ứng phó, xử lý tràn dầu; Sản 
xuất thiết bị xử lý chất thải; Xây dựng 
nhà máy nước, hệ thống cấp nước 
phục vụ sinh hoạt, phục vụ công 
nghiệp, đầu tư xây dựng hệ thống 

thoát nước. 
có thể nói, các chính sách thu hút 

đtnn trong lĩnh vực môi trường ở 
Việt nam khá đầy đủ, cùng với việc 
gia nhập Wto, với cam kết mạnh mẽ 
về lĩnh vực dịch vụ môi trường đã thể 
hiện rõ chính sách của đảng và nhà 
nước nhất quán trong việc khuyến 
khích thu hút đtnn vào lĩnh vực 
môi trường. 

những thuận Lợi Và Khó 
Khăn trong ViệC thu 
hút đtnn Vào Lĩnh VựC 
Môi trường

Thuận lợi: Thể chế chính trị Việt 
nam ổn định là yếu tố thuận lợi thu 
hút các nhà đtnn vào Việt nam 
nói chung và lĩnh vực môi trường 
nói riêng. Xét về nhu cầu ngành môi 
trường cần đầu tư, việc cung cấp các 
dịch vụ môi trường là rất quan trọng, 
trong đó có nhu cầu xử lý nước thải 
và chất thải rắn. cùng với quá trình 
công nghiệp hóa và đô thị hóa, nhu 
cầu về bVmt ngày càng cao, trong 
khi khả năng cung cấp về dịch vụ 
môi trường của các doanh nghiệp 
trong nước còn nhiều hạn chế. hiện 
nay, các chính sách tạo điều kiện 
cho môi trường đầu tư nói chung và 
lĩnh vực môi trường nói riêng ở Việt 
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nam đang hoàn thiện. chính phủ 
khuyến khích các nhà đtnn cung 
cấp dịch vụ môi trường theo những 
cam kết của lộ trình gia nhập Wto. 
Việt nam được xếp vào nhóm nước 
có thu nhập trung bình, vì vậy, cùng 
với việc tăng trưởng kinh tế, nhu 
cầu của người dân về các dịch vụ và 
sản phẩm thân thiện với môi trường 
cũng cao hơn. mặt khác, do tính 
chất cạnh tranh trên thị trường, các 
doanh nghiệp ngày càng phải đối mặt 
với trách nhiệm xã hội và áp lực cạnh 
tranh về sản phẩm hàng hóa, do đó 
cần có các dịch vụ môi trường để xử 
lý ô nhiễm, nâng cao chất lượng và uy 
tín sản phẩm trên thị trường. Xét về 
hiệu quả kinh tế, chi phí đầu tư ở Việt 
nam có những lợi thế nhất định so 
với một số nước trong khu vực, nhất 
là chi phí cho nhân công, điều đó làm 
gia tăng lợi nhuận của nhà đầu tư. 
ngoài ra, chính phủ Việt nam đang 
có chủ trương tái cấu trúc nền kinh 
tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng 
kinh tế từ chiều rộng sang kết hợp cả 
chiều rộng và chiều sâu, nhằm nâng 
cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh 
tranh của nền kinh tế. đây là nhân 
tố thuận lợi, thu hút đtnn vào môi 
trường, bởi lẽ đầu tư vào lĩnh vực môi 
trường đòi hỏi công nghệ cao, mang 
lại hiệu quả thiết thực.

Khó khăn, thách thức: So với các 
nước có thể chế kinh tế thị trường 
tốt, Việt nam còn nhiều hạn chế 
khi thực hiện nguyên tắc “người 
gây ô nhiễm và người hưởng lợi môi 
trường phải trả tiền”. mặt khác, người 
dân và doanh nghiệp chưa có ý thức 
trả tiền để hưởng lợi từ các dịch vụ 
môi trường do khó khăn về tài chính 
và thu nhập thấp. Sự bao cấp của nhà 
nước cho lĩnh vực môi trường vẫn 
còn lớn so với các quốc gia khác.

mặc dù, chính sách thu hút 
đtnn vào lĩnh vực môi trường khá 
đầy đủ, nhưng vẫn chưa thực sự hấp 
dẫn đối với các nhà đtnn. trước hết, 
do thủ tục hành chính còn phức tạp, 
gây phiền hà cho nhà đầu tư, chí phí 
dịch vụ cao như: điện, nước, vận tải, 
hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng yêu cầu; 
nguồn nhân lực chất lượng cao còn ít, 
một số cơ chế chính sách chưa thông 
thoáng, gây cản trở như chính sách 
giải tỏa đền bù khi thu hồi đất... tình 
trạng độc quyền nhà nước trong lĩnh 
vực môi trường vẫn còn cao, nhất là ở 
cấp địa phương. hiện nay, trong dịch 
vụ môi trường chủ yếu là các doanh 
nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa; một 
số ngành liên quan đến công nghiệp 
môi trường chưa phát triển; chế tạo 
máy và thiết bị lớn chủ yếu vẫn thuộc 
các doanh nghiệp nhà nước.

 trong bối cảnh gia nhập Wto, 
tính cạnh tranh trong lĩnh vực thu hút 
vốn FDi và oDa có xu hướng ngày 
càng gay gắt do suy thoái kinh tế toàn 
cầu; Việt nam chưa có các chính sách 
hấp dẫn để thu hút được nhiều tập 
đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp 
FDi có công nghệ cao. cơ chế phối 
hợp công tư (ppp) tuy đã được triển 
khai thí điểm nhưng sức hấp dẫn và 
kết quả thu hút vốn vào lĩnh vực kết 
cấu hạ tầng chưa cao, bao gồm hạ 
tầng kỹ thuật môi trường. Thực tiễn 
thời gian qua cho thấy, sự phối hợp 
giữa các cơ quan trung ương và địa 
phương, giữa các bộ, ngành trong 
quản lý hoạt động FDi chưa tốt. phân 
cấp mạnh trong quản lý FDi nhưng 
chưa gắn với việc nâng cao năng lực 
tổ chức thực hiện. giám sát đầu tư 
còn yếu, chưa kịp thời phát hiện và 
xử lý những bất cập xảy ra của doanh 
nghiệp đtnn, những biện pháp răn 
đe đối với các hành vi vi phạm pháp 
luật về đầu tư chưa đủ mạnh, nhất 
là các cơ sở gây ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng… do vậy khó phát 
triển lĩnh vực xử lý môi trường. 

đề xuất CáC Kiến nghị 
nhằM tăng Cường thu 
hút đtnn Vào Lĩnh VựC 
Môi trường

trên cơ sở phân tích các chính 
sách, căn cứ vào những thuận lợi, khó 
khăn và hạn chế của Việt nam, nhìn 
nhận bối cảnh kinh tế thế giới hiện 
nay và xu thế hội nhập mở cửa ngày 
càng sâu rộng của Việt nam, để thu 
hút đtnn vào lĩnh vực môi trường, 
những vấn đề sau đây cần được cân 
nhắc trong thời gian tới.

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện 
khung pháp lý, nhất là việc sửa đổi 
luật bVmt năm 2005 cho phù hợp 
với thể chế kinh tế thị trường nhằm 
thúc đẩy cạnh tranh và nâng cao chất 
lượng thu hút đtnn vào lĩnh vực môi 
trường cụ thể và có hiệu quả cao. tăng 
mức xử phạt vi phạm hành chính đối 
với các cơ sở gây ô nhiễm và hủy hoại 
môi trường để có sự răn đe.

 V Cần có các chính sách ưu đãi đối với lĩnh vực xử lý môi trường



18 Chuyên đề III-2013

FDI VớI phÁT TRIểN 
kINh Tế - xã hộI

Thứ hai, thúc đẩy mạnh mẽ hơn cải 
cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực 
đtnn nói chung và môi trường nói 
riêng. tăng thẩm định và phê duyệt dự 
án đầu tư, khi đã được chấp nhận, cần 
rút ngắn thời gian tối đa để cấp phép cho 
nhà đầu tư triển khai nhanh tăng hiệu quả 
quay vòng vốn. giảm tỷ lệ hệ số sử dụng 
vốn (icor) đầu tư cho các lĩnh vực ngang 
bằng và tiến tới thấp hơn các nước trong 
khu vực.

Thứ ba, cải thiện cơ sở hạ tầng, nhất là 
hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hỗ trợ cho nhà 
đầu tư trong lĩnh vực môi trường nhằm 
giảm chi phí trung gian và tăng hiệu quả 
đầu tư, hạ giá thành sản phẩm và dịch vụ.

Thứ tư, có chính sách đào tạo, đào tạo 
lại nhằm nâng cao chất lượng lao động, 
nhất là lao động có trình độ và tay nghề cao 
có khả năng thực hiện yêu cầu và hấp dẫn 
nhà đtnn vào lĩnh vực môi trường.

Thứ năm, cần phải sớm sửa đổi nđ 108 
và các thông tư hướng dẫn thực hiện nghị 
định này đối với hoạt động FDi nhằm xử 
lý kịp thời các vướng mắc, khai thông hoạt 
động đầu tư và giải ngân. Sửa đổi, bổ sung 
các chính sách ưu đãi đầu tư để hấp dẫn 
các nhà đầu tư vào các ngành, lĩnh vực, 
địa bàn cần thu hút đầu tư bao gồm cả môi 
trường. Xây dựng chính sách vận động, thu 
hút đầu tư đối với các tập đoàn đa quốc gia 
cũng như có chính sách riêng đối với từng 
tập đoàn và các đối tác trọng điểm như các 
quốc gia thành viên của liên minh châu 
âu (eu), mỹ, nhật bản đầu tư vào lĩnh vực 
môi trường.

Thứ sáu, rà soát vướng mắc của các 
văn bản liên quan, hoàn thiện cơ chế phối 
hợp giữa các bộ, ngành và bộ, ngành với 
địa phuơng đối với thu hút vốn đtnn cho 
môi trường, tạo cơ chế thông thoáng dễ 
thực hiện.

Thứ bảy, tiếp tục cải cách mạnh mẽ 
thủ tục hành chính về đầu tư, kinh doanh. 
công bố công khai mọi quy trình, thủ tục 
có liên quan. loại bỏ các thủ tục hành 
chính không cần thiết và các loại phí không 
chính thức. cần phải xử lý dứt điểm, kịp 
thời các vướng mắc trong quá trình cấp 
phép, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư 
không chỉ cho các lĩnh vực kinh tế khác mà 
cả lĩnh vực môi trườngn

Tạo cú hích cho các 
doanh nghiệp FDI 
trong công tác  
bảo vệ môi trường
Theo nhận định của một số chuyên gia kinh tế, thu 
hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDi) đang bước sang 
một giai đoạn mới khi cách thức tiếp cận nguồn vốn 
quan trọng này đã thay đổi về cơ bản. Sẽ không còn 
tình trạng thu hút FDi bằng mọi giá khi nguồn vốn 
đầu tư đang được đa dạng hóa, cùng với những đòi 
hỏi về phát triển kinh tế bền vững và trách nhiệm 
bVMt đang được đặt ra khắt khe hơn bao giờ hết.

hệ Quả từ Quản Lý 
FDi thiếu Chặt Chẽ

những năm qua, hoạt động 
của các doanh nghiệp FDi 
đã tạo ra tác động lan tỏa tích 
cực đối với các doanh nghiệp 
trong nước, góp phần thúc đẩy 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 
hướng công nghiệp hóa - hiện 
đại hóa. Sự hiện diện của các 
doanh nghiệp FDi đã khơi dậy 
nguồn lực đầu tư trong nước, 
tạo sức ép cạnh tranh, thúc đẩy 
đổi mới và chuyển giao công 
nghệ, nâng cao năng lực sản 
xuất công nghiệp. tuy nhiên, 
việc thu hút FDi một cách ồ ạt 
và quản lý FDi thiếu chặt chẽ 
đã gây ra những tác động tiêu 
cực đến kinh tế - xã hội, làm 
gia tăng ô nhiễm môi trường, 
nguy cơ nhập khẩu công nghệ 
lạc hậu từ các nước… Thực tiễn 
trên thế giới cho thấy, nếu các 
doanh nghiệp FDi không nhận 
thức được hết trách nhiệm 
của mình để đầu tư bVmt thì 
những tổn thất mà xã hội phải 
gánh chịu sẽ lớn hơn rất nhiều 
lần những lợi ích kinh tế mà 
các doanh nghiệp này mang 

lại. Ví dụ, ở inđônêxia, chính 
phủ đã phải vay ngân hàng 
phát triển châu á 3,5 tỷ uSD 
để làm sạch con sông citarum. 
chlb đức cũng phải chi hàng 
chục tỷ uSD để làm sạch và 
phục hồi trạng thái ban đầu của 
sông rhein trong vòng 30 năm 
từ năm 1972 - 2000. không đâu 
xa, trung quốc cũng đang phải 
trả giá cho tốc độ phát triển 
kinh tế quá nhanh khi phải bỏ 
ra khoảng 10% gDp mỗi năm 
để phục hồi môi trường và chi 
trả các dịch vụ y tế cho các nạn 
nhân bị ảnh hưởng của ô nhiễm 
môi trường. 

trong những năm qua, 
tại Việt nam, số lượng doanh 
nghiệp FDi vi phạm các quy 
định về bVmt, đặc biệt là 
hành vi xả chất thải độc hại ra 
môi trường ngày một nhiều. 
Việc đầu tư xử lý ô nhiễm môi 
trường tại nhiều doanh nghiệp 
chỉ mang tính chất đối phó với 
các cơ quan chức năng chứ 
chưa xuất phát từ ý thức. Theo 
báo cáo “điều tra thực trạng 
đầu tư cho bVmt trong khu 
vực FDi” của cục đầu tư nước 
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ngoài (bộ kế hoạch và đầu tư), năm 
2011, qua khảo sát 480 doanh nghiệp 
FDi trên 14 tỉnh, tp có 69% doanh 
nghiệp đầu tư cho bVmt dưới 5% 
tổng vốn đầu tư, 55% doanh nghiệp 
không đầu tư dây chuyền xử lý chất 
thải. cùng với đó, các nước phát 
triển như hàn quốc, trung quốc, 
đài loan... tăng cường “thanh lý” 
và “chuyển giao” những công nghệ 
cũ, lạc hậu, trong đó có nhiều loại 
rác thải nguy hại sang Việt nam. Sau 
những bài học từ vụ vi phạm quy 
định về bVmt của công ty Vedan 
ở đồng nai; công ty tung kuang 
ở hải Dương hay công ty tnhh 
longtech precision Việt nam ở bắc 
ninh có thể thấy, mối quan hệ giữa 
tăng trưởng và cái giá của môi trường 
là vấn đề cần được quan tâm hàng 
đầu trong chiến lược phát triển của 
mỗi doanh nghiệp, mỗi ngành, mỗi 
địa phương và mỗi quốc gia.

thAy đổi tư Duy  
Về thu hút FDi

đã đến lúc, Việt nam phải từ chối 
những dự án FDi gây ô nhiễm môi 
trường, loại bỏ những dự án có hại 
cho môi trường, tàn phá tài nguyên 
thiên nhiên và chỉ chấp nhận những 
dự án FDi có chất lượng, hàm lượng 
công nghệ cao và thân thiện với môi 
trường. Theo ý kiến của các chuyên 
gia kinh tế, chính phủ các nước có 
quyền lựa chọn dự án và đối tác đầu 
tư một cách chủ động, từ chối cấp 
phép những dự án FDi không bảo 
đảm tiêu chuẩn lao động, tiền lương, 
không phù hợp với lợi ích cộng đồng, 
không bảo đảm an toàn toàn lao 
động, gây ô nhiễm môi trường, khai 
thác cạn kiệt tài nguyên. Việc thu 
hút FDi theo hướng chọn lọc, nâng 
cao chất lượng góp phần thúc đẩy 
quá trình tái cơ cấu kinh tế, đổi mới 
mô hình tăng trưởng theo chiều sâu 
và hướng đến phát triển bền vững. 
bVmt đối với nhiều doanh nghiệp 
không còn là nghĩa vụ phải thực hiện, 
mà là lợi ích thiết thực, cũng như 
mục tiêu vươn tới. trong những năm 

qua, nhiều doanh nghiệp FDi với lợi 
thế về vốn, khoa học công nghệ và 
kinh nghiệm quản lý đã áp dụng các 
biện pháp xử lý chất thải trước khi 
thải ra môi trường được các bộ, ban, 
ngành của Việt nam và xã hội công 
nhận như: công ty Ford Việt nam 
với cúp vàng môi trường (2007) do 
bộ tn&mt trao tặng, công ty khu 
công nghiệp Việt nam- Singapore 
(VSip) đạt giải doanh nghiệp thân 
thiện với môi trường tại giải thưởng 
rồng vàng năm 2009, công ty tnhh 
ô tô toyota Việt nam (tmV) là một 
trong những doanh nghiệp FDi tiên 
phong trong việc khởi xướng và thực 
hiện các dự án, chương trình lớn về 
bVmt... qua đánh giá, các doanh 
nghiệp này đều rất quan tâm đến sản 
xuất cũng như bVmt vì họ xác định, 
phát triển thương hiệu đi đôi với 
trách nhiệm bVmt, họ đã đầu tư các 
trang thiết bị để sản xuất sạch hơn, 
thực hiện trách nhiệm xã hội với cộng 
đồng và môi trường. 

 hiện nay, Việt nam đang nỗ 
lực thực hiện chiến lược quốc gia 
về tăng trưởng xanh, thay đổi mô 
hình tăng trưởng theo hướng phát 
triển bền vững dựa trên việc phát 
thải các bon thấp, sản xuất và tiêu 
dùng “xanh”, sử dụng hiệu quả tài 

nguyên thiên nhiên. trong bối cảnh 
khủng hoảng kinh tế toàn cầu, việc 
thu hút nguồn vốn FDi vào nước 
ta lại càng trở nên quan trọng, tuy 
nhiên cần phải chọn lọc các dự án 
đầu tư để đảm bảo các mục tiêu đã 
đề ra trong tiến trình Xanh hóa nền 
kinh tế. bên cạnh việc “trải thảm 
đỏ” mời gọi những nhà đầu tư có 
trách nhiệm với xã hội, môi trường 
thì cũng phải từ chối những nhà 
đầu tư chỉ vì cái lợi trước mắt mà 
hủy hoại môi trường. Việt nam cần 
chủ động lựa chọn đối tác theo từng 
lĩnh vực thu hút đầu tư, tập trung 
vào những ngành sử dụng công 
nghệ cao, hiện đại, ít gây ô nhiễm 
môi trường, đồng thời, có thêm 
nhiều chính sách ưu đãi về vay vốn, 
lãi suất, thuế… đối với những dự 
án thân thiện môi trường như năng 
lượng tái tạo, xây dựng công trình 
xanh, tái chế chất thải… 

nếu thực hiện tốt công tác 
bVmt trong hoạt động sản xuất thì 
doanh nghiệp không chỉ có được lợi 
nhuận về chi phí sản xuất, thương 
hiệu trên thị trường, tạo nền tảng cho 
phát triển bền vững mà còn góp phần 
thúc đẩy vào hành trình tăng trưởng 
xanh của đất nướcn 

 p.Linh

 V VSIP Quảng Ngãi là mô hình doanh nghiệp FDI thân thiện với môi trường
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Áp dụng tích hợp sản xuất sạch hơn  
và tiết kiệm năng lượng trong  
doanh nghiệp sản xuất công nghiệp
trần An 
Công ty tư vấn EPRO

Sử dụng hiệu quả các nguồn tài 
nguyên trong sản xuất công 
nghiệp không chỉ đem lại 

lợi ích về môi trường mà còn trực 
tiếp mang lại lợi nhuận cho doanh 
nghiệp. chính vì vậy, chính phủ đã 
xác định việc áp dụng sản xuất sạch 
hơn (SXSh) và các biện pháp tiết 
kiệm năng lượng (tknl) trong công 
nghiệp là một trong những yếu tố 
then chốt để đảm bảo phát triển công 
nghiệp bền vững. chiến lược SXSh 
trong công nghiệp đến năm 2020 và 
chương trình mục tiêu quốc gia về 
sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 
quả thể hiện sự quyết tâm của Việt 
nam trong việc phát triển một nền 
công nghiệp bền vững, đồng thời tạo 
các điều kiện thuận lợi để thúc đẩy 
việc áp dụng SXSh và tknl trong 
các doanh nghiệp công nghiệp. tuy 
nhiên, trong nhiều trường hợp, việc 
triển khai đồng thời SXSh và tknl 
có thể làm cho các doanh nghiệp 
lúng túng khi lựa chọn.

từ thực tế sản xuất công nghiệp 
cho thấy, thất thoát trong quá trình 
sản xuất, dưới dạng các phát thải, 
bao gồm hai dạng tài nguyên cơ bản 
là nguyên vật liệu và năng lượng. 
trong khi các thất thoát nguyên vật 
liệu là hữu hình (trong các dòng thải) 
thì đối với năng lượng, trong nhiều 
trường hợp, các thất thoát là vô hình 
(khi hiệu suất khai thác thiết bị thấp) 
hoặc ẩn bên trong thất thoát vật liệu 
(ví dụ như thất thoát nước do rò rỉ 
cũng gây nên tổn thất phần năng 
lượng dùng để bơm lượng nước bị 
rò rỉ đó). điều này khẳng định, tổn 

thất nguyên vật liệu và năng lượng 
có quan hệ chặt chẽ với nhau và nếu 
chỉ áp dụng SXSh (tập trung vào các 
dòng vật liệu) hoặc tknl (tập trung 
vào năng lượng) doanh nghiệp có 
khả năng sẽ bỏ lỡ các cơ hội cải tiến 
thông qua việc xác định và loại bỏ các 
thất thoát vô hình hoặc thất thoát ẩn. 
chính vì vậy, giải pháp tốt nhất đối 
với doanh nghiệp công nghiệp là áp 
dụng tích hợp SXSh và tknl.

mặc dù có những sự khác biệt 
nhất định khi SXSh chú trọng tới 
việc kiểm soát các dòng vật chất còn 
tknl chú trọng tới kiểm soát các 
dòng năng lượng nhưng với sự tương 
đồng về nguyên tắc, phương pháp và 
kỹ thuật thực hiện thì việc áp dụng 
tích hợp SXSh và tknl hoàn toàn 
khả thi và đem lại nhiều lợi ích cho 
doanh nghiệp. hãy cùng xem xét các 
điểm tương đồng nói trên:

Về mặt nguyên tắc, cả SXSH và 
TKNL đều phải tiếp cận và thực hiện 
một cách có hệ thống: ưu tiên và tập 
trung vào các biện pháp phòng ngừa; 
đề cao vai trò của người lãnh đạo và 
sự tham gia của mọi thành viên trong 
doanh nghiệp.

Về phương pháp thực hiện, SXSH 
và TKNL được thực hiện thông qua 

các bước: lập kế hoạch; chuẩn bị 
đánh giá và kiểm toán; phân tích hiện 
trạng thông qua đánh giá và kiểm 
toán; Xác định và lựa chọn giải pháp; 
Thực hiện và duy trì.

Về các kỹ thuật thực hiện, SXSH 
và TKNL cùng áp dụng các kỹ thuật 
sau:

tăng cường quản lý nội vi: SXSh 
và tknl luôn đề cao việc thực hành 
quản lý nội vi tốt như là một giải pháp 
đơn giản, tiết kiệm đem lại hiệu quả 
đáng kể. Việc quản lý nội vi tốt trong 
nhà máy sẽ đảm bảo: khắc phục các 
rò rỉ nguyên liệu và năng lượng; Duy 
trì hiệu suất làm việc cao nhất của 
các máy móc thiết bị; giảm các sản 
phẩm kém chất lượng nhờ sắp xếp 
gọn gàng, tránh các sai hỏng gây ra 
do đổ vỡ, dính các tạp chất…

kiểm soát quá trình sản xuất: 
bao gồm việc tổ chức sản xuất tốt và 
kiểm soát các thông số công nghệ sản 
xuất. Việc tổ chức khoa học sẽ giúp 
loại bỏ hoặc giảm bớt thời gian máy 
chạy không tải hoặc chạy không đầy 
tải do phải chờ đợt nguyên liệu hay 
bán thành phẩm, từ đó góp phần 
giảm các thất thoát năng lượng vô 
hình. đồng thời, việc kiểm soát các 
thông số công nghệ sẽ đảm bảo kiểm 
soát chất lượng sản phẩm cũng như 
các tiêu thụ nguyên liệu và năng 
lượng trong quá trình sản xuất. trong 
thực tế, tại một số cơ sở dệt nhuộm, 
do không kiểm soát tốt quá trình sản 
xuất, một mẻ vải sau nhuộm không 
đạt chất lượng sẽ phải nhuộm lại. 
khi đó không chỉ tiêu hao nước, hóa 
chất, thuốc nhuộm mà cả lượng nước 
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thải thải ra môi trường cũng gia tăng. 
tương tự, trong lĩnh vực sản xuất 
vật liệu xây dựng và các sản phẩm 
ceramic, nếu không kiểm soát tốt các 
thông số công nghệ thì tỷ lệ sản phẩm 
hỏng sau quá trình nung sẽ tăng cao, 
gây ra các lãng phí cả về nguyên liệu 
lẫn năng lượng.

Thay thế nguyên nhiên liệu: là 
việc sử dụng các loại nguyên nhiên 
liệu có chất lượng, hiệu suất cao hoặc 
ít gây nguy hại tới môi trường. trong 
nhiều trường hợp, người ta có thể sẽ 
phải sử dụng loại nguyên nhiên liệu 
đắt tiền, nhưng giúp giảm chi phí sản 
xuất (nhờ hiệu suất cao hơn), đồng 
thời, nâng cao chất lượng sản phẩm. 
Việc sử dụng gas lpg trong các lò 
nung gốm sứ thay thế cho dùng than 
là một ví dụ điển hình. 

ngoài ra, việc thay thế nguyên 
nhiên liệu còn có thể thực hiện bằng 
cách tận dụng các nguồn nhiên liệu 
tự nhiên sẵn có ở địa phương phù 
hợp với nhu cầu sử dụng, giúp doanh 
nghiệp giảm chi phí cũng như góp 
phần giảm chất thải. Việc các cơ sở 
sản xuất gạch nung ở đồng bằng 
sông cửu long sử dụng nguồn trấu 
sẵn có để đốt thay thế cho than là một 
ví dụ tiêu biểu.

tuần hoàn tái sử dụng: đây 
là một trong những kỹ thuật phổ 
biến được áp dụng cả trong SXSh 
và tknl. các hệ thống thu hồi bột 
trong nước thải sản xuất giấy, tuần 
hoàn nước mạ trong ngành mạ, thu 
hồi nhiệt khói thải lò đốt hay xử lý 
nước thải thu hồi biogas để đốt lò 
sấy thay thế cho việc mua nhiên liệu 
tại các nhà máy tin bột sắn là các ví 
dụ điển hình của việc áp dụng kỹ 
thuật tuần hoàn tái sử dụng trong 
SXSh và tknl.

cải tiến thiết bị: là giải pháp 
nhằm đạt mục tiêu nâng cao hiệu 
suất sử dụng nguyên vật liệu, năng 
lượng và tăng năng suất. các ví dụ 
về việc cải tiến thiết bị điển hình 
trong công nghiệp bao gồm lắp 
thêm biến tần cho các động cơ, cải 
tiến hệ thống kiểm soát cấp gió cho 
lò hơi, bổ sung bơm áp lực cao và 
dùng vòi xịt có khóa ở tay cầm để 
nâng cao hiệu quả rửa và tiết kiệm 
nước trong các cơ sở chế biến thực 
phẩm, thủy sản…

đổi mới thiết bị và công nghệ: Sử 
dụng các thiết bị hoặc công nghệ tiên 
tiến hơn, để nâng cao hiệu suất về tiêu 
thụ năng lượng và nguyên vật liệu. 
đổi mới thiết bị và công nghệ luôn 

đòi hỏi phải đầu tư tài chính nhưng 
đảm bảo đem lại nhiều lợi ích như 
tiết kiệm nguyên liệu, năng lượng, 
nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm 
phát thải... hệ thống lò nung gốm sứ 
sử dụng gas lpg có hệ thống kiểm 
soát nhiệt độ, công nghệ sơn tĩnh 
điện trong xử lý bề mặt hay hệ thống 
rửa ngược dòng trong chế biến nông 
sản thực phẩm là những ví dụ điển 
hình về việc áp dụng các công nghệ 
và thiết bị mới.

qua các phân tích và ví dụ nêu 
trên, việc áp dụng tích hợp SXSh 
với tknl trong doanh nghiệp sản 
xuất công nghiệp là hoàn toàn khả 
thi. ngoài ra, thông qua việc áp dụng 
tích hợp, doanh nghiệp còn đạt được 
các lợi ích khác, bao gồm: nhất quán 
các mục tiêu cải tiến SXSh và tknl; 
tiết kiệm chi phí và thời gian thực 
hiện; nâng cao hiệu quả đầu tư; nâng 
cao hình ảnh và tiềm năng mở rộng 
thị phần bằng các sản phẩm “xanh” 
thân thiện môi trường và tiết kiệm 
năng lượng; tăng cường khả năng 
tiếp cận tới các quy tính dụng (vay 
đầu tư, tài trợ…); tạo điều kiện thực 
hiện tích hợp hệ thống quản lý môi 
trường iSo 14000 và quản lý năng 
lượng iSo 50000n

 V Kiểm soát tốt các thông số công nghệ để loại bỏ các lỗi kỹ thuật gây lãng phí

 V Lò nung gốm sử dụng gas LPG có hệ 
thống kiểm soát nhiệt độ TKNL
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ĐồNG NAI:

Điểm hẹn lý tưởng của  
nhà đầu tư trong nước và nước ngoài 

nhìn lại chặng đường sau 25 năm thu hút đầu tư nước ngoài 
(FDi) của cả nước, đồng nai là một trong những tỉnh đạt 
kết quả khả quan. Chính sự tham gia của nguồn FDi đã 
góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã 
hội (Kt- xh) tỉnh. tạp chí Môi trường có cuộc trao đổi với 
phó Chủ tịch ubnD tỉnh đồng nai phan Thị Mỹ Thanh về 
những thành quả thu hút FDi của đồng nai trong những 
năm qua.

9Xin bà cho biết, vai trò của FDI 
đối với việc phát triển KT- XH tại 
tỉnh Đồng Nai thời gian qua?

bà phan Thị Mỹ Thanh: đến 
tháng 9/2013, trên địa bàn tỉnh có 
1.365 dự án FDi được cấp phép với 
tổng vốn đăng ký 23,6 tỷ uSD. hiện 
nay đã có 40 nước và vùng lãnh thổ 
đầu tư vào tỉnh đồng nai. hầu hết 
các nhà đầu tư nước ngoài trên địa 
bàn đều triển khai thực hiện dự án 
nghiêm túc, đúng tiến độ, kết quả 
hoạt động sản xuất kinh doanh tốt.

Việc phát triển FDi đã góp phần 
đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 
địa bàn tăng cao và chuyển dịch 
nhanh cơ cấu kinh tế theo hướng 
công nghiệp hóa; giá trị tổng sản 
phẩm trên địa bàn (grDp) tăng 
bình quân giai đoạn 1991- 2011 trên 
12,5%, năm 2012 đạt 12,1%, ước năm 
2013 là 11,5%. cơ cấu kinh tế từ một 
nền kinh tế với nông nghiệp là chủ 
đạo, chiếm trên 50% grDp chuyển 
dịch nhanh theo hướng công nghiệp 
hóa, dự kiến đến cuối năm 2013, 
ngành công nghiệp xây dựng chiếm 
(56,9%); ngành dịch vụ (36,8%); 
ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 
(6,3 %).

hiện các doanh nghiệp (Dn) FDi 
đã giải quyết công ăn việc làm cho 

trên 520.000 lao động trực tiếp, đồng 
thời cũng từng bước hình thành một 
đội ngũ cán bộ và công nhân lành 
nghề. bên cạnh đó, thông qua quy 
hoạch bố trí dự án đầu tư, FDi góp 
phần công nghiệp hóa nông nghiệp 
và phát triển nông thôn, miền núi. 

ngoài ra, các Dn FDi đã có đóng 
góp đáng kể cho các hoạt động xã hội 
như tham gia chương trình xóa đói 
giảm nghèo, tặng nhà tình thương, 
tình nghĩa, xây dựng các công trình 
phúc lợi, tài trợ các hoạt động văn 
hóa, thể thao, ủng hộ đồng bào vùng 
thiên tai, bão lụt ... nhiều Dn FDi đã 
tạo điều kiện thuận cho các tổ chức 
chính trị - xã hội thành lập và hoạt 
động trong Dn.

các Dn FDi chiếm 41% cơ cấu 
grDp, 62% giá trị sản lượng công 
nghiệp, 91% kim ngạch xuất khẩu 
đóng góp trên 40% thu ngân sách 
trên địa bàn tỉnh, khẳng định vai trò, 
vị trí và tầm quan trọng trong tiến 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển 
kt- Xh của địa phương.
9Đồng Nai đã đón “dòng chảy” FDI 
vào địa phương một cách hiệu quả 
với nhiều dự án có công nghệ hiện 
đại và có giá trị gia tăng cao, vậy bà 
có thể chia sẻ kinh nghiệm cũng như 

chính sách thu hút vốn FDI trên địa 
bàn tỉnh theo định hướng phát triển 
bền vững?

bà phan Thị Mỹ Thanh: qua kết 
quả của hoạt động đầu tư trực tiếp 
nước ngoài, đồng nai đã rút ra một 
số kinh nghiệm như: nâng cao chất 
lượng quy hoạch, phủ kín quy hoạch 
trên toàn tỉnh. Việc thu hút đầu tư 
căn cứ theo quy hoạch đã được duyệt. 
chú trọng công tác xúc tiến đầu tư 
quảng bá hình ảnh đồng nai đến các 
nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các 
nhà đầu tư nhật bản, hàn quốc…

quan tâm thực hiện chủ trương 
“chính quyền đồng hành cùng Dn”, 
giải quyết hồ sơ của Dn bằng cơ 
chế “một cửa”, “một cửa liên thông” 
với thủ tục rõ ràng, công khai, minh 
bạch. khi đến với đồng nai, các nhà 
đầu tư sẽ không đơn độc mà luôn 
có sự sát cánh cùng hợp tác, hỗ trợ, 
chia sẻ của chính quyền các cấp. chủ 
trương của tỉnh là không thu hút đầu 
tư bằng cách ban hành các ưu đãi 
riêng ngoài quy định pháp luật hiện 
hành mà chủ yếu tạo lập một môi 
trường kinh doanh minh bạch, lành 
mạnh, tăng cường cải tiến thủ tục 

 V Bà Phan Thị Mỹ Thanh,  
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai
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hành chính và các hoạt động hỗ trợ 
Dn, để họ an tâm đầu tư phát triển. 

bên cạnh đó, đồng nai đã thực 
hiện chọn lọc dự án theo hướng ưu 
tiên phát triển dự án các ngành công 
nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, các dự 
án có giá trị gia tăng cao, ít tiêu tốn 
năng lượng, thân thiện môi trường. 
đặc biệt, nhằm bVmt lưu vực sông 
đồng nai, tỉnh đã tạm dừng hoặc hạn 
chế cấp giấy phép đầu tư một số loại 
dự án có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn 
nước. ngoài ra, đối với các kcn 
chưa có trạm xử lý nước thải, hoặc có 
trạm xử lý nước thải đang hoạt động 
nhưng không đảm bảo công suất thì 
vẫn không được thu hút đầu tư.

Với những tiềm năng, thế mạnh 
sẵn có, cùng với sự phối hợp kịp thời 
trong chỉ đạo điều hành của lãnh đạo 
tỉnh, đồng nai đang phát triển theo 
hướng bền vững và luôn là điểm hẹn 
lý tưởng của nhà đầu tư trong nước 
và nước ngoài.
9Thưa bà, bên cạnh những đóng góp 
cho việc phát triển KT - XH, trách 
nhiệm của các DN FDI với công tác 
BVMT tại địa phương như thế nào?

bà phan Thị Mỹ Thanh: nhìn 
chung, các Dn FDi tại đồng nai có 
ý thức chấp hành pháp luật bVmt; 
thực hiện đầy đủ thủ tục đánh giá 

tác động môi trường trước khi đi vào 
hoạt động; chủ động trong kế hoạch, 
biện pháp thu gom, xử lý các loại 
chất thải phát sinh, thực hiện kê khai 
và nộp phí bVmt đối với chất thải 
trong quá trình hoạt động sản xuất.

Thời gian qua mặc dù trong bối 
cảnh kinh tế chung gặp nhiều khó 
khăn nhưng nhiều Dn FDi đã nỗ 
lực phấn đấu, đầu tư kinh phí đáng 
kể cho công tác khắc phục ô nhiễm 
môi trường. điển hình trong số này 
có thể kể đến công ty cphh Vedan 
Việt nam, đã đầu tư khoảng 33 triệu 
uSD; công ty tnhh ab mauri Việt 
nam, đã đầu tư khoảng 17 triệu uSD 
cho các công trình, biện pháp bVmt. 
kết quả đến nay, nhiều Dn FDi đã 
được chứng nhận hoàn thành việc 
khắc phục ô nhiễm với tỷ lệ khoảng 
72% (63/88 cơ sở), là tỷ lệ khá cao so 
với nhiều tỉnh, thành phố trong khu 
vực và trên cả nước.

bên cạnh đó, nhiều Dn FDi cũng 
đã hình thành được hệ thống tiêu 
chuẩn về quản lý môi trường, được 
công nhận đạt chuẩn iSo 14000; đạt 
các giải thưởng về môi trường, đăng 
ký tham gia phong trào Dn thân 
thiện với môi trường, góp phần từng 
bước xây dựng văn hóa, môi trường 
kinh doanh tiến bộ tại đồng nai.

9Thời gian vừa qua, một số DN 
FDI chưa có nhận thức đúng đắn về 
BVMT, theo bà nguyên nhân và cách 
khắc phục tình trạng này?

bà phan Thị Mỹ Thanh: như tôi 
đã trình bày, trong khoảng hơn một 
nghìn Dn FDi đến đầu tư tại đồng 
nai, không tránh khỏi một số ít Dn 
chưa thật sự nhận thức và hành động 
đúng đắn về bVmt trong sản xuất, 
kinh doanh.

qua theo dõi các trường hợp vi 
phạm pháp luật về bVmt, chúng tôi 
nhận thấy, một trong những nguyên 
nhân chính là do Dn tự ý mở rộng 
sản xuất, nâng công suất mà thiếu 
đầu tư đồng bộ cho yêu cầu về bVmt. 
nói cách khác, đây là hành vi chạy 
theo lợi nhuận đơn thuần của Dn 
mà chưa quan tâm đến trách nhiệm 
bVmt. các trường hợp này đã dẫn 
đến hậu quả đáng tiếc cho phía Dn, 
thiệt hại lớn về kinh phí phải chi trả 
khắc phục ô nhiễm và quan trọng 
hơn là ảnh hưởng xấu đến uy tín, 
thương hiệu Dn phải gây dựng nhiều 
năm.

nguyên nhân khác, có phần 
khách quan hơn, đó là do tình hình 
khó khăn chung về kinh tế trong 
những năm qua khiến nguồn kinh 
phí đầu tư cho bVmt của Dn bị 

 V Đồng 
Nai ưu 
tiên phát 
triển các 
ngành 
công nghệ 
cao ít tiêu 
tốn năng 
lượng, 
thân 
thiện môi 
trường
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giảm sút, không đầu tư kịp thời cho bVmt. mặt 
khác, việc thực hiện công trình, biện pháp bVmt 
cũng cần nhiều thời gian, hiểu biết; trong khi đó, 
đa số Dn vẫn thiếu nhân sự chuyên trách, am hiểu 
về pháp luật và chuyên môn về lĩnh vực bVmt. 
nhân viên môi trường tại các Dn thường phải 
kiêm nhiệm nhiều việc, không phù hợp chuyên 
môn, không ổn định lâu dài; do vậy tình trạng 
không nắm bắt, không cập nhật kịp thời quy định 
pháp luật về bVmt còn khá phổ biến.

để khắc phục tình trạng này, thời gian tới 
ubnD tỉnh sẽ tăng cường chỉ đạo mở rộng và 
đổi mới nội dung, phương thức truyền thông môi 
trường để giúp doanh nghiệp FDi nâng cao nhận 
thức; cải cách thủ tục hành chính theo hướng tinh 
gọn đơn giản, để giúp các Dn FDi dễ dàng thực 
hiện các quy định pháp luật về bVmt.

đồng thời, ubnD tỉnh cũng sẽ duy trì tổ 
chức định kỳ các cuộc gặp gỡ, đối thoại trực tiếp 
với các Dn FDi để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, 
vướng mắc gặp phải trong quá trình sản xuất kinh 
doanh.
9Hiện nay, công tác thu hút FDI vào lĩnh vực 
môi trường đã được tỉnh Đồng Nai triển khai 
như thế nào, thưa bà?

bà phan Thị Mỹ Thanh: Việc thu hút đầu 
tư nói chung và FDi nói riêng vào lĩnh vực môi 
trường được tỉnh đồng nai quan tâm triển khai, 
để trở thành một trong những ngành công nghiệp 
của tỉnh. ubnD tỉnh đã chỉ đạo Sở công Thương 
xây dựng đề án phát triển ngành công nghiệp môi 
trường tỉnh đồng nai, giai đoạn đến năm 2020 
trong chiến lược phát triển công nghiệp của tỉnh.

nhìn chung, các chủ dự án đầu tư ở lĩnh vực 
môi trường sẽ được hưởng chính sách ưu đãi theo 
quy định tại nghị định 04/2009/nđ-cp ngày 
14/01/2009 của chính phủ, bao gồm các nội dung 
ưu đãi về thuế, phí, giá thuê đất… bước đầu, tỉnh 
đã thu hút được một số dự án đầu tư trong nước 
ở lĩnh vực xử lý chất thải. bên cạnh đó, đồng nai 
đang thực hiện các thủ tục để triển khai dự án từ 
nguồn vốn oDa của chính phủ nhật bản để đầu 
tư hệ thống xử lý nước thải cho thành phố biên 
hòa, đã hoàn tất hồ sơ trình bộ kế hoạch và đầu 
tư đề nghị chính phủ nhật bản xem xét cấp vốn 
oDa cho dự án. ngoài ra, tỉnh đang triển khai 
chương trình hợp tác với vùng kansai - nhật bản, 
trong đó có nội dung kêu gọi phía kansai hỗ trợ 
tỉnh trong lĩnh vực cải thiện môi trường và tiết 
kiệm năng lượng.
9Xin cảm ơn bà.
 phạM tuyên (Thực hiện)

CầN THơ MờI GọI đầu Tư VàO 27 Dự ÁN 

NAM địNH: TậP TRuNG THựC HIỆN NHIều 
GIảI PHÁP CảI THIỆN MÔI TRườNG đầu Tư

BÌNH địNH: HấP DẫN NHà đầu Tư NHờ 
THủ TụC NHANH GọN   

tp. cần Thơ hiện đang tập trung mời gọi đầu tư vào 
27 dự án ở các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xây dựng 
khu đô thị mới, khu du lịch… với trị giá 28.187 tỷ đồng. để 
tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, cần Thơ có chủ 
trương hỗ trợ một phần lãi suất cho nhà đầu tư khi vay vốn 
tín dụng để đầu tư; hỗ trợ 20% lãi suất vay vốn đầu tư đối với 
vốn vay trong hạn của dự án. đồng thời, tp còn hỗ trợ một 
phần kinh phí cho nhà đầu tư khi tham gia vào các hoạt động 
xúc tiến đầu tư, thương mại du lịch theo chương trình đã 
được duyệt hàng năm.

 trước thực trạng khó khăn chung của doanh nghiệp, 
ubnD tỉnh đã chỉ đạo các Sở ban ngành, các huyện và thành 
phố tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp theo 
tinh thần nghị quyết số 13/nq-cp ngày 10/5/2012; nghị 
quyết số 02/nq-cp ngày 7/01/2013 của chính phủ về một 
số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ 
trợ mở rộng thị trường, giải quyết nợ xấu.

tỉnh đã tập trung thực hiện miễn giảm, giãn thời hạn 
nộp thuế cho doanh nghiệp; hỗ trợ xây dựng hệ thống quản 
lý chất lượng, đổi mới công nghệ; tạo điều kiện tiếp cận vốn 
tín dụng; tiếp cận đất đai. trên cơ sở các cơ chế đã ban hành, 
đẩy mạnh giải quyết các chi phí hỗ trợ đào tạo lao động, cán 
bộ quản lý, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp.

những tháng cuối năm 2013, ubnD tỉnh tiếp tục chỉ 
đạo các cấp, các ngành hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, 
đẩy mạnh việc thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, 
chỉ đạo và vận dụng tốt các chỉ thị, cơ chế chính sách, tháo gỡ 
khó khăn, hỗ trợ tạo việc làm cho doanh nghiệp và nâng cao 
đời sống người lao động.

khi đầu tư vào bình định, ngoài chính sách ưu đãi đầu 
tư của chính phủ, nhà đầu tư còn được hưởng các chính 
sách sau của tỉnh như: hỗ trợ tối thiểu 50% kinh phí đào tạo 
công nhân kỹ thuật, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề 
cho lao động; hỗ trợ một phần kinh phí tham gia hội chợ 
triển lãm để tiếp cận, khai thác mở rộng thị trường trong và 
ngoài nước; hỗ trợ xác định nguồn nước ngầm, xử lý nước 
thải; Thời gian thụ lý và hỗ trợ thủ tục hành chính trong lập 
và triển khai dự án đầu tư được quy định cụ thể; hỗ trợ 150 
triệu đồng/ha và hỗ trợ 15% mức đầu tư xây dựng nhà máy 
xử lý chất thải… Với những chính sách thông thoáng, bình 
định coi lợi ích hợp pháp và thành công của nhà đầu tư là 
lợi ích của chính mình. các Sở, ban ngành và hệ thống chính 
quyền các cấp ở bình định không ngừng cải tiến thủ tục 
hành chính, giải quyết kịp thời các yêu cầu nhằm tạo nên 
môi trường đầu tư thuận lợi nhất.
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Vĩnh Phúc ưu tiên các doanh nghiệp 
FDI đầu tư công nghệ cao, thân thiện 
với môi trường
“những doanh nghiệp đầu tư 
nước ngoài (FDi) đầu tư vào 
Vĩnh phúc hầu hết chấp hành 
tốt các chính sách, pháp luật 
về bVMt. tuy nhiên, vẫn còn 
một số doanh nghiệp (Dn) 
chưa thực hiện đầy đủ quy 
định về pháp luật bVMt. để 
khắc phục tình trạng này, sắp 
tới tỉnh có hướng ưu tiên lựa 
chọn các Dn FDi đầu tư công 
nghệ cao, thân thiện với môi 
trường” - 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 vai trò của Dn FDi 
trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

9Xin ông cho biết, thực trạng môi 
trường trong các KCN trên địa bàn 
tỉnh Vĩnh Phúc thời gian qua?

ông nguyễn Văn Lộc: trên địa 
bàn tỉnh Vĩnh phúc có 20 khu công 
nghiệp (kcn) được Thủ tướng 
chính phủ phê duyệt Danh mục 
quy hoạch phát triển các kcn của 
cả nước đến năm 2015, định hướng 
đến năm 2020. tổng diện tích quy 
hoạch là 5.965 ha. 

trong thời gian qua, nhờ nỗ lực 
của các cơ quan quản lý nhà nước, 
công tác bVmt tại các kcn đã có 
những chuyển biến tích cực. các 
công ty đầu tư hạ tầng kcn đã 
tiến hành lập báo cáo đánh giá tác 
động môi trường (đtm) theo quy 
định và thực hiện các hoạt động 
sau thẩm định; đã có 4 kcn xây hạ 

tầng hệ thống thu gom xử lý nước 
thải kcn kim hoa, bình Xuyên, bá 
Thiện, khai quang; tuy nhiên hầu 
hết các khu công nghiệp chưa có hệ 
thống trạm tập kết, trung chuyển 
chất thải rắn.

đối với các cơ sở sản xuất kinh 
doanh trong các kcn, 100% cơ sở 
đã tiến hành lập báo cáo đtm, bản 
cam kết bVmt trình cơ quan thẩm 
quyền trước khi đi vào hoạt động và 
thực hiện việc giám sát môi trường, 
lập báo cáo định kỳ công tác bVmt 
gửi cơ quan chức năng đúng quy 
định. mặt khác, được cơ quan quản 
lý nhà nước về môi trường xác nhận 
hoàn thành các nội dung của báo 
cáo đtm và quyết định phê duyệt 
báo cáo đtm.

Về công tác quản lý chất thải, 
hầu hết các cơ sở sản xuất trong các 
kcn tại Vĩnh phúc đã thực hiện 
phân loại chất thải; đăng ký chủ 

nguồn thải chất thải nguy hại; ký 
hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử 
lý chất thải với các tổ chức, cá nhân 
có chức năng. tuy nhiên, qua kiểm 
tra thực tế, vẫn còn một số một số 
cơ sở chưa phân loại rác thải ngay 
tại nguồn; chưa thực hiện đầy đủ 
biện pháp bVmt trong lưu trữ, bảo 
quản chất thải rắn, chất thải nguy 
hại. hiện nay các cơ sở trong các 
kcn đều lắp đặt hệ thống xử lý khí 
thải phát sinh, tuy nhiên, một số cơ 
sở vẫn chưa xử lý đạt quy chuẩn ban 
hành. 
9Hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn 
một số DN FDI chưa thực hiện đầy 
đủ các biện pháp BVMT… Theo 
ông cần những giải pháp gì để khắc 
phục tình trạng trên?

ông nguyễn Văn Lộc: những 
doanh nghiệp FDi đầu tư vào Vĩnh 
phúc hầu hết chấp hành tốt pháp 
luật về bVmt. đặc biệt là các doanh 

 V Ông Nguyễn Văn Lộc - Giám đốc Sở TN&MT Vĩnh Phúc
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nghiệp nhật bản và hàn quốc. tuy nhiên, vẫn còn 
một số Dn chưa thực hiện đầy đủ quy định về pháp 
luật bVmt. để khắc phục tình trạng trên, trước hết 
những Dn FDi phải được bố trí vào các kcn đã có 
đầy đủ hạ tầng nhất là hạ tầng bVmt. đồng thời, chỉ 
lựa chọn các Dn FDi công nghệ cao, thân thiện với 
môi trường. không chấp nhận những doanh nghiệp 
sản xuất có nguy cơ ô nhiễm cao. để thực hiện tốt 
vấn đề này cần triển khai một số các giải pháp:

tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc 
chấp hành pháp luật về bVmt của các Dn, kiên 
quyết xử lý những đơn vị vi phạm các quy định của 
nhà nước về bVmt; công khai về tình hình chấp 
hành các quy định của pháp luật về bVmt của các 
cơ sở sản xuất nhằm khuyến khích các đơn vị thực 
hiện.

yêu cầu các Dn kinh doanh cơ sở hạ tầng của 
các khu, cụm công nghiệp phải hoàn thiện hệ 
thống cơ sở hạ tầng kcn, nhất là hạ tầng bVmt 
như hệ thống thu gom xử lý nước thải, hệ thống 
theo dõi quan trắc môi trường tự động để giám sát 
chất lượng môi trường của các công ty thứ cấp, hệ 
thống nhà kho, hệ thống thu gom chất thải công 
nghiệp...

tăng cường tổ chức các hội nghị, lớp tập huấn 
nhằm tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các 
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh, đặc 
biệt các Dn FDi thực hiện các quy định của pháp 
luật về bVmt. 

đầu tư trang thiết bị quan trắc môi trường để 
chủ động giám sát, kiểm soát hoạt động bVmt 
trong các kcn.
9Xin cảm ơn ông!
  phạM đình (Thực hiện)

 V Công ty TNHH HJC VINA quyết định chọn Vĩnh 
Phúc là điểm đến để đầu tư sản xuất kinh doanh vì 
nhận được nhiều chính sách ưu đãi của địa phương

Việc chấp hành pháp luật 
bảo vệ môi trường của  
các doanh nghiệp fdi trên 
địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
phạM Mạnh Cường 
Chi cục BVMT tỉnh Vĩnh Phúc

trong những năm qua, tỉnh Vĩnh phúc tiếp 
tục phát triển kinh tế nhanh theo hướng tăng 
tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. nhiều khu, 

cụm công nghiệp, các dự án sản xuất công nghiệp đã 
được thành lập và đi vào hoạt động đã góp phần đưa 
Vĩnh phúc vào nhóm các tỉnh phát triển nhất trong 
khu vực miền bắc. đóng góp vào sự phát triển này 
phải kể đến khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài 
(FDi). trong 5 năm qua (2006 - 2010), tốc độ phát 
triển công nghiệp tăng bình quân 20,6%/năm, giá 
trị sản xuất công nghiệp của các dự án FDi chiếm 
trên 90% tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa 
bàn tỉnh, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng gDp 
bình quân của tỉnh lên 17,4%/năm. riêng năm 2010, 
khu vực có vốn FDi chiếm 42% trong cơ cấu kinh 
tế và đóng góp trên 70% tổng giá trị sản xuất toàn 
tỉnh. năm 2010, kim ngạch xuất khẩu của các doanh 
nghiệp công nghiệp FDi đạt 403 triệu uSD, chiếm 
88% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, góp phần 
giải quyết công ăn, việc làm cho hơn 30.000 lao động, 
trong đó trên 60% là lao động địa phương.

tính đến tháng 10/2013, tỉnh Vĩnh phúc có 
137 dự án FDi với tổng số vốn đầu tư 2.767 triệu 
uSD, trong đó có 90 dự án hoạt động trong các khu 
công nghiệp, 7 dự án hoạt động trong các cụm công 
nghiệp, 26 dự án hoạt động ngoài các khu công 
nghiệp, cụm công nghiệp và 14 doanh nghiệp chưa 
đi vào hoạt động.

hoạt động bVMt
Với lợi thế về vốn, khoa học công nghệ và kinh 

nghiệm quản lý, phần lớn các doanh nghiệp FDi thực 
hiện nghiêm túc các biện pháp bVmt, chủ động áp 
dụng các biện pháp xử lý chất thải trước khi thải ra 
môi trường; đầu tư đổi mới công nghệ trong sản xuất, 
công nghệ xử lý để giảm thiểu ô nhiễm môi trường 
như: công ty honDa Việt nam, công ty toyota 
Việt nam, công ty tnhh eXeDy Việt nam, công 
ty tnhh meiSei Việt nam...
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tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn 
còn nhiền doanh nghiệp chưa 
thực hiện đầy đủ các biện pháp 
giảm thiểu ô nhiễm hoặc chỉ 
thực hiện mang tính chất đối phó 
như: công ty tnhh Seuol print 
Vina (đã buộc dừng hoạt động, 
chuyển đến địa điểm mới), công 
ty tnhh Dệt hiểu huy (trước 
đây là công ty lantian Việt 
nam - đã buộc dừng hoạt động 
xưởng nhuộm để xây dựng hệ 
thống xử lý nước thải mới), công 
ty tnhh piaggio Việt nam (gây 
ô nhiễm mùi)... nhờ sự đôn đốc 
và giám sát tích cực của các cơ 
quan chức năng, hầu hết các cơ 
sở này đã có các biện pháp giảm 
thiểu hữu hiệu.

qua kiểm tra, giám sát môi 
trường cho thấy, không có doanh 
nghiệp FDi nào thuộc đối tượng 
gây ô nhiêm môi trường nghiêm 
trọng, song một số đơn vị chưa 
thực sự quan tâm đầu tư cho hệ 
thống xử lý chất thải hoặc áp 
dụng các biện pháp giảm thiểu 
tích cực nên còn những chỉ tiêu 
vượt quy chuẩn môi trường.

Công táC thAnh trA, 
KiểM trA Về bVMt

trong thời gian qua, các 
doanh nghiệp FDi tuân thủ các 
quy định về bVmt. khi được cấp 
phép vào Vĩnh phúc, các doanh 
nghiệp đều tiến hành lập các hồ 
sơ môi trường (báo cáo đánh 
giá tác động môi trường (đtm), 
bản cam kết môi trường); đồng 
thời thực hiện đầy đủ các cam kết 
trong hồ sơ môi trường như: xây 
dựng công trình bVmt, tổ chức 
giám sát môi trường - lập báo cáo 
định kỳ, đăng ký chủ nguồn thải 
chất thải nguy hại theo quy định... 
tuy nhiên, vẫn còn một số doanh 
nghiệp FDi vi phạm về bVmt.

năm 2011, Sở tn&mt Vĩnh 
phúc đã tiền hành thanh, kiểm 
tra 35 doanh nghiệp FDi, trong 
đó 16 đơn vị có hành vi vi phạm 
pháp luật về bVmt, xử phạt và 
đề xuất xử phạt với số tiền 528,75 
triệu đồng. năm 2012, Sở đã 
kiểm tra 7 doanh nghiệp FDi, có 
2 đơn vị có hành vi vi phạm pháp 
luật về bVmt, xử phạt với số tiền 
23,5 triệu đồng. 

các hành vi vi phạm pháp 
luật của các doanh nghiệp FDi 
chủ yếu là xả chất thải vượt quy 
chuẩn hoặc quản lý chất thải 
nguy hại chưa đảm bảo, lập báo 
cáo định kỳ về công tác bVmt 
chưa đầy đủ... Vi phạm trên chủ 
yếu là các doanh nghiệp FDi nhỏ 
và vừa.

để tăng cường công tác 
bVmt trên địa bàn tỉnh Vĩnh 
phúc, trong thời gian tới, Sở 
tn&mt tiếp tục tuyên truyền, 
phổ biến pháp luật bVmt và 
các văn bản quy định pháp luật 
liên quan; tăng cường công tác 
thanh, kiểm tra phát hiện xử lý vi 
phạm trong lĩnh vực môi trường, 
kiên quyết xử lý nghiêm những 
trường hợp vi phạm; đề xuất với 
ubnD tỉnh không cấp phép đầu 
tư cho các dự án FDi xin đầu tư 
ngoài khu, cụm công nghiệp; đề 
xuất đình chỉ hoạt động đối với 
các đơn vị chưa hoàn thiện các 
công trình bVmt đã đi vào hoạt 
động hoặc đơn vị đã hoàn thiện 
nhưng công trình biện pháp 
bVmt chưa đảm bảon

 V Công ty Daewoo Bus- KCN Khai Quang chủ động áp dụng công nghệ xử lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường
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Khu kinh tế Vũng Áng -  
tiềm năng và cơ hội đầu tư
Lê trung phướC
Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh
hoàng nhất thống
Tổng cục Biển và Hải đảo 

hà tĩnh là một tỉnh nằm ở 
khu vực bắc trung bộ thuộc 
vùng duyên hải miền trung, 

có 137 km bờ biển, là nơi hội tụ các 
tuyến giao thông đường bộ, đường 
sắt, đường thủy. Với vị trí địa lý thuộc 
mặt tiền của tiểu vùng sông mê công 
và châu á - Thái bình Dương nên việc 
phát triển khu kinh tế (kkt) gắn với 
cảng biển nước sâu Vũng áng - Sơn 
Dương đã dẫn đến hình thành một 
trung tâm công nghiệp với các ngành 
công nghiệp năng lượng, luyện cán 
thép, lọc hóa dầu, công nghiệp thứ 
cấp, phụ trợ, công nghiệp nhẹ và hình 
thành các ngành du lịch, dịch vụ, tài 
chính, ngân hàng...

định hướng phát triển 
KKt Ven biển

 kkt Vũng áng là một trong 5 
kkt trọng điểm được chính phủ lựa 
chọn tập trung đầu tư tại đề án "rà 
soát, xây dựng tiêu chí lựa chọn một 
số kkt ven biển để tập trung đầu tư 
phát triển từ nguồn ngân sách nhà 
nước giai đoạn 2013 - 2015" đã được 
Thủ tướng chính phủ phê duyệt. 

kkt Vũng áng được xác định 
là vùng kinh tế động lực, nơi tập 
trung phát triển cụm ngành trọng 
điểm của tỉnh và khu vực trong định 
hướng phát triển không gian và lãnh 
thổ, với các cụm ngành trụ cột có ý 
nghĩa chiến lược của quốc gia như: 
khu liên hợp luyện cán thép công 
suất từ 15 - 20 triệu tấn (là trung tâm 
sản xuất, chế biến sắt, thép và các sản 
phẩm từ thép); trung tâm nhiệt điện 
6.300mW thuộc quy hoạch điện 7 
quốc gia; trung tâm lọc hóa dầu công 

suất 16 triệu tấn; trung tâm thương 
mại và dịch vụ hậu cần gắn với tổ hợp 
cảng Vũng áng - Sơn Dương.

để triển khai xây dựng, vận hành 
các khu chức năng đảm bảo tính 
đồng bộ, đúng mục tiêu, chức năng 
được xác định trong quy hoạch tổng 
thể. kkt đã xây dựng và phê duyệt 
cơ bản hoàn chỉnh hệ thống quy 
hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000, 1/500 với 
37 đồ án; các khu chức năng theo 
quy hoạch đã và đang được kêu gọi 
đầu tư, triển khai thực hiện. 

được sự đầu tư từ ngân sách 
trung ương và địa phương, đến nay 
kkt Vũng áng đã hoàn thành khung 
kết cấu hạ tầng quan trọng, cơ bản. hệ 
thống giao thông đối ngoại, đối nội 
kkt Vũng áng được tập trung đầu 
tư; hình thành các tuyến giao thông 
trục chính, tuyến đường dọc, ngang 
kết nối các công trình dự án quan 
trọng như cụm cảng nước sâu, nhà 
máy nhiệt điện, khu liên hợp thép với 

các hành lang đường bộ quốc gia ở 
phía tây như đường cao tốc, đường 
hồ chí minh, nối Vũng áng - quốc 
lộ (ql) 1a - ql 12a qua 2 kkt cửa 
khẩu quốc tế cha lo (quảng bình) và 
cầu treo (hà tĩnh), nối kkt đông 
nam (nghệ an) và hòn la (quảng 
bình) qua tuyến ql ven biển; từng 
bước hình thành hệ thống đường liên 
đô thị, đường khu vực các khu đô 
thị quy hoạch trong kkt Vũng áng. 
hoàn thành kết cấu hạ tầng kỹ thuật - 
xã hội 5 khu tái định cư với tổng diện 
tích 377 ha theo tiêu chí phát triển đô 
thị, đáp ứng đủ điều kiện để các hộ 
dân tái định cư, phục vụ gpmb triển 
khai các dự án đầu tư vào kkt. 

Với quy hoạch trung tâm nhiệt 
điện 6.300mW, nhà máy nhiệt điện 
Vũng áng 1 công suất 1.200 mW đã 
cơ bản hoàn thành, quý iV/2013 sẽ 
hòa lưới điện quốc gia, đồng thời 
chuẩn bị khởi công nhà máy nhiệt 
điện Vũng áng 2 công suất 1.200 

 V Đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng được đầu tư xây dựng 
nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước



29Chuyên đề III-2013

VAI TRÒ CỦA FDI TRONG VIệC  
phÁT TRIểN kT-xh địA phươNG

mW, tổ hợp 5 nhà máy điện Formosa 
(giai đoạn 1) công suất 750 mW đang 
xây dựng, cùng hệ thống trạm biến 
áp và lưới điện riêng đấu nối trực tiếp 
lưới điện quốc gia, hạ tầng điện kkt 
Vũng áng đã sẵn sàng đáp ứng đủ 
nhu cầu điện phục vụ sản xuất kinh 
doanh trên toàn địa bàn kkt.

cùng với việc đầu tư nâng cấp 
nhà máy nước sạch kkt Vũng áng 
lên 30.000 m3/ngày đêm được sự 
quan tâm tạo điều kiện của chính 
phủ, các bộ, ngành trung ương, hà 
tĩnh đang tập trung huy động mọi 
nguồn lực đẩy nhanh tiến độ Dự 
án cấp nước kkt Vũng áng, đây 
là Dự án xã hội hóa đầu tư với tổng 
mức đầu tư trên 4.400 tỷ đồng, Dự 
án hoàn thành sẽ bảo đảm cung cấp 
1,005 triệu m3 nước/ngày, đêm, bảo 
đảm nhu cầu phục vụ sinh hoạt và 
sản xuất công nghiệp trong kkt.

ngoài ra, tại khu công nghiệp 
Vũng áng 1 (khu kkt Vũng áng) 
đã xây dựng hệ thống thoát nước 
mưa đạt 80%; hệ thống thoát nước 
thải đạt 51% khối lượng toàn Dự án; 
100% các nhà máy đấu nối hệ thống 
thoát nước mưa đúng quy định với 
hệ thống thoát nước thải chung của 
kcn. các cơ sở sản xuất trong kcn 
ký hợp đồng với trung tâm dịch vụ 
và hạ tầng kkt, công ty tnhh tư 
vấn xây dựng quản lý môi trường đô 
thị kỳ anh để thu gom, vận chuyển 
tới bãi rác tập trung. 

Với các dự án trọng điểm, quy 
mô lớn, dự báo nhu cầu sử dụng 
nhân lực trong kkt đến năm 2015 là 
trên 7 vạn lao động. Dự án Vũng áng 
đang triển khai thực hiện Dự án thí 
điểm xây dựng khu nhà ở cho công 
nhân và người lao động thuê tại kkt 
với quy mô giai đoạn 1 đến năm 2015 
là 6.000 chỗ ở.

Về Cơ Chế, Chính SáCh 
phát triển KKt

hà tĩnh đã ban hành chính sách 
riêng về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; chính 
sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư khi thu hồi đất để thực hiện 

các dự án trọng điểm trong kkt 
Vũng áng; chính sách hỗ trợ, ưu đãi 
đối với dự án nhà ở cho người có thu 
nhập thấp tại khu vực đô thị và nhà 
ở cho công nhân lao động tại kkt, 
khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh 
hà tĩnh. 

ngoài ra, thực hiện các chính 
sách, quy định pháp luật bVmt, 
ubnD tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo bql 
kkt Vũng áng tăng cường công tác 
kiểm tra bảo đảm tất cả các cơ sở 
đang hoạt động trong các kkt đều 
lập báo cáo đánh giá tác động môi 
trường (đtm) hoặc cam kết bVmt 
theo quy định. tính đến thời điểm 
hiện nay bql kkt Vũng áng đã phê 
duyệt được 18 báo cáo đtm và 19 
bản cam kết bVmt do Sở tn&mt 
thực hiện.

hiện tại, kkt Vũng áng có trên 
200 doanh nghiệp được cấp đăng ký 
kinh doanh và giấy chứng nhận đầu 
tư với số vốn đăng ký hơn 16 tỷ uSD. 
một số dự án đã hoàn thành, đi vào 
hoạt động và phát huy hiệu quả như: 
tổng kho khí hóa lỏng bắc trung bộ; 
tổng kho xăng dầu Vũng áng; cảng 
Vũng áng với 2 cầu cảng công suất 
1,3 triệu tấn/năm. một số công trình, 
dự án lớn đang được nhà đầu tư huy 
động mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến 
độ, như: nhà máy nhiệt điện Vũng 
áng i công suất 1.200 mW, vốn đầu 
tư 1,5 tỷ uSD chuẩn bị đi vào phát 
điện thương mại; khu liên hợp gang 
thép và cảng Sơn Dương Formosa 
công suất giai đoạn 1 là 7,5 triệu tấn, 
vốn đầu tư gần 10 tỷ uSD (giai đoạn 
nâng công suất lên 15 triệu tấn, vốn 
đầu tư tăng thêm 9 tỷ uSD) dự kiến đi 
vào hoạt động trong năm 2014; dự án 
khách sạn 5 sao và cao ốc văn phòng 
(78,6 triệu uSD); dự án khu du lịch 
dịch vụ hồ tàu Voi (70 triệu uSD), 
Dự án trung tâm thương mại, khách 
sạn, văn phòng, chung cư lobana 
(57,5 triệu uSD), Dự án khu đô thị 
dịch vụ và thương mại phú Vinh (27 
triệu uSD)... nhiều dự án có quy 
mô đầu tư lớn đang hoàn chỉnh hồ 
sơ để được cấp giấy chứng nhận đầu 

tư, như: nhà máy lọc hóa dầu công 
suất 16 triệu tấn/năm (12,47 tỷ uSD); 
nhà máy luyện thép công suất 4,5 
triệu tấn (5 tỷ uSD); nhà máy nhiệt 
điện Vũng áng ii công suất 1200mW 
(2,5tỷ uSD)... Và nhiều nhà đầu tư 
lớn khác trong và ngoài nước đang 
tìm hiểu cơ hội đầu tư, hợp tác kinh 
doanh. 

các lĩnh vực hà tĩnh ưu tiên kêu 
gọi đầu tư vào kkt Vũng áng: Xây 
dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật 
các khu công nghiệp; các ngành công 
nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, các 
ngành chế biến sâu sản phẩm sau thép; 
dịch vụ thương mại; nhà hàng, khách 
sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp; du lịch 
biển, du lịch sinh thái; cảng biển; dịch 
vụ bốc xếp, vận tải biển; nhà ở cho 
người lao động; khu phi thuế quan...

qua 7 năm hình thành và phát 
triển, kkt Vũng áng đóng vai trò 
quan trọng trong chiến lược, quy 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 
hà tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn 
đến năm 2050; phát triển các cụm 
ngành chủ lực năng lượng, sắt thép, 
lọc hóa dầu, với các dự án lớn hàng 
chục tỷ uSD có sức lan tỏa lớn, Vũng 
áng từng bước trở thành trung tâm 
công nghiệp lớn, là hạt nhân, động 
lực phát triển của khu vực và quốc 
gia. từ đó phát triển các ngành công 
nghiệp thứ cấp, công nghiệp phụ trợ, 
công nghiệp nhẹ, các ngành du lịch, 
dịch vụ, tài chính, ngân hàng... dẫn 
đến sự hình thành các chuỗi đô thị, 
địa ốc dọc miền duyên hải.

mặc dù còn nhiều khó khăn 
trước mắt nhưng với hệ thống quy 
hoạch xây dựng đồng bộ, có tầm 
chiến lược; kết cấu hạ tầng kkt ngày 
càng hoàn thiện; nguồn nhân lực 
dồi dào, hệ thống cơ chế chính sách 
thông thoáng cùng với sự quan tâm 
giúp đỡ của đảng, chính phủ, các bộ, 
ban, ngành trung ương… trong thời 
gian tới, kkt Vũng áng sẽ có những 
bước phát triển vượt bậc, trở thành 
điểm sáng phát triển kinh tế - xã hội 
với mũi nhọn chiến lược phát triển 
kinh tế biển nhanh và bền vữngn
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Siemens cam kết hỗ trợ Việt Nam 
ứng phó với biến đổi khí hậu và  
bảo vệ môi trường

Siemens, một trong những tập đoàn lớn nhất 
của đức, vừa tổ chức kỷ niệm 20 năm phát triển 
tại thị trường Việt nam. nhân dịp này, tạp chí 
Môi trường có cuộc phỏng vấn tS. phạm Thái 
Lai - tổng giám đốc Công ty Siemens Việt nam 
về những đóng góp cho quá trình phát triển 
kinh tế - xã hội và bVMt Việt nam trong thời 
gian vừa qua.

9Xin ông cho biết đôi nét về hành 
trình 20 năm thương hiệu Siemens 
tại Việt Nam? 

tS. phạm Thái Lai: công ty 
Siemens chính thức thành lập tại Việt 
nam vào năm 1993, nhưng trong 
thực tế sản phẩm của công ty đã có 
mặt tại Việt nam từ năm 1968 với 
hợp đồng cung cấp 5 máy phát chạy 
bằng dầu diesel cho khu liên hợp 
gang thép Thái nguyên.

hiện nay, công ty có 3 văn phòng 
đặt tại hà nội, tp. hồ chí minh và 
đà nẵng và một nhà máy tại bình 
Dương.

trong vài thập kỷ qua, Siemens 
đã thực hiện thành công rất nhiều 
Dự án hạ tầng quan trọng , là đối tác 
tin cậy của các khách hàng Việt nam. 
Siemens hiện dẫn đầu thị trường về 
4 lĩnh vực: năng lượng, y tế, công 
nghiệp và cơ sở hạ tầng. đồng thời, 
Siemens cũng là một trong những 
doanh nghiệp nước ngoài đóng thuế 
lớn nhất tại Việt nam và nằm trong 
top các công ty có chương trình trách 
nhiệm xã hội của doanh nghiệp 
(cSr) hiệu quả.
9Được biết, Siemens khẳng định 
thương hiệu bằng các giải pháp tiên 
tiến nhằm giảm tác động của biến 
đổi khí hậu (BĐKH), BVMT... Vậy 

cụ thể của những giải pháp này là gì, 
thưa ông?

tS. phạm Thái Lai: bđkh là 
một thách thức nghiêm trọng đối môi 
trường sống của con người và bầu 
sinh quyển. công cụ hiệu quả nhất 
để ứng phó với những hậu quả tiêu 
cực do bđkh gây ra là đổi mới công 
nghệ trên tất cả các lĩnh vực cung cấp 
và tiêu thụ năng lượng. Với nguồn 
năng lượng tiết kiệm, đồng thời kết 
hợp những lợi ích về sinh thái từ việc 
áp dụng các giải pháp bảo vệ khí hậu 
một cách thông minh với những lợi 
ích về kinh tế.

là công ty dẫn đầu thế giới về 
công nghệ bVmt, dải sản phẩm và 
giải pháp toàn diện của công ty 
trong sản xuất, phân phối và tiêu 
thụ năng lượng bao gồm các biện 
pháp giúp giảm phát thải khí co2 
hiệu quả. trong năm 2012, nhờ 
vào dải sản phẩm và giải pháp thân 
thiện với môi trường của Siemens 
mà các khách hàng trên toàn thế 
giới có thể giảm lượng phát thải 
khí co2 lên tới 332 triệu tấn, tương 
đương với lượng phát thải của 9 
thành phố lớn trên thế giới: béc-
lin, hồng kông, luân đôn, new 
york, tokyo, matxcơva, Ja-ka-ta, 
Sao paulo và melbourne.

Dải sản phẩm và giải pháp thân 
thiện với môi trường của Siemens 
bao trùm hầu hết các lĩnh vực: sản 
xuất, truyền tải, phân phối và sử 
dụng năng lượng (ví dụ: các ngành 
xây dựng, giao thông vận tải hay công 
nghiệp, cũng như các công nghệ liên 
quan đến môi trường). tất cả các sản 
phẩm và giải pháp thân thiện với môi 
trường phải đáp ứng yêu cầu giảm 
phát thải khí nhà kính hoặc phải 
giảm ô nhiễm nước và không khí. 
lượng khí co2 của Siemens giảm 
nhờ sử dụng thiết được tính trên cơ 
sở các giá trị tham chiếu cụ thể. Ví 
dụ, lượng khí co2 giảm nhờ sử dụng 
các tua bin khí hiệu suất cao tiên tiến. 
các giải pháp cho việc hiện đại hóa 
các nhà máy điện cũ cũng nằm trong 
dải sản phẩm và giải pháp liên quan 
tới môi trường, bởi khi tăng năng 
suất hoạt động của các nhà máy điện 
sẽ góp phần đáng kể vào việc giảm 
phát thải co2 với chi phí thấp. lượng 
điện năng tiết kiệm được nhờ tối ưu 
hóa việc sử dụng năng lượng tại các 
tòa nhà được tính toán trên cơ sở so 
sánh (trước và sau). 

Với dải sản phẩm và giải pháp 
xanh này, Siemens hoàn toàn có thể 
giúp Việt nam trong việc ứng phó với 
vấn đề bđkh. 

 V TS. Phạm Thái Lai - 
Tổng Giám đốc Công ty 
Siemens Việt Nam
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Là Công ty dẫn đầu thế giới về 
công nghệ BVMT, dải sản phẩm 
và giải pháp toàn diện của Công 
ty trong sản xuất, phân phối và 
tiêu thụ năng lượng bao gồm các 
biện pháp giúp giảm phát thải 
khí CO2 hiệu quả. Trong năm 
2012, nhờ vào dải sản phẩm và 
giải pháp thân thiện với môi 
trường của Siemens mà các 
khách hàng trên toàn thế giới 
có thể giảm lượng phát thải khí 
CO2 lên tới 332 triệu tấn, tương 
đương với lượng phát thải của 9 
thành phố lớn trên thế giới: Béc-
lin, Hồng Kông, Luân Đôn, New 
York, Tokyo, Matxcơva, Ja-ka-
ta, Sao Paulo và Melbourne.

9Là thương hiệu nổi tiếng thế giới, 
vậy Siemens có thể chia sẻ kinh 
nghiệm đối với công tác phát triển 
bền vững tại Việt Nam ?

tS. phạm Thái Lai: Việt nam 
là một trong những nước dễ bị ảnh 
hưởng nhất từ bđkh. trong khi 
đó, nhu cầu tiêu thụ năng lượng 
tăng 10% hàng năm cũng là nguyên 
nhân gây ảnh hưởng tiêu cực tới môi 
trường. Do đó, Siemens giúp Việt 
nam ứng phó với bđkh bằng việc 
triển khai các công nghệ cho hiệu 
suất cao tại nhiều nhà máy nhiệt 
điện. hiện nay, công ty là nhà thầu 
chìa khóa trao tay cho các dự án nhà 
máy nhiệt điện tiêu biểu như: phú 
mỹ 2-1 mở rộng, phú mỹ 3, cà mau 
1 và 2, nhơn trạch 2. đây là những 
nhà máy nhiệt điện hiệu quả nhất 
Việt nam, góp phần đáng kể vào việc 
giảm phát thải khí nhà kính. truyền 
tải điện hiệu quả cũng là một công 
việc quan trọng trong việc cung cấp 
năng lượng. các thiết bị tiên tiến 
của chúng tôi được cung cấp và 
lắp đặt tại nhiều trạm điện lớn của 
mạng lưới điện quốc gia. ngoài ra, 

các sản phẩm tự động hóa và truyền 
động điện tiết kiệm năng lượng của 
Siemens cũng được ứng dụng rộng 
rãi tại nhiều ngành công nghiệp 
trọng điểm như: giấy và bột giấy 
(Vinakraft), xi măng (hòa phát, bút 
Sơn), thép (Thép Việt); thực phẩm 
và đồ uống (kinh đô, coca cola, 
heineken)… một số công trình lớn 
của Việt nam được trang bị các hệ 
thống hiện đại, tiết kiệm điện của 
Siemens như: tòa tháp bitexco, bệnh 
viện chợ rẫy (tp. hồ chí minh), 
bệnh viện bạch mai (hà nội)…

ngoài ra, công ty còn chú trọng 
đến vấn đề nâng cao nhận thức của 
giới trẻ Việt nam về các xu hướng 
đương đại như bđkh và đô thị hóa. 
trong năm 2010, công ty đã tổ chức 
cuộc thi ảnh về đề tài đô thị hóa 
cho các em sinh viên khu vực phía 
nam; năm 2011, tổ chức cuộc thi 
làm video clip về đề tài phát triển bền 
vững cho các bạn sinh viên trên cả 
nước; năm 2013, cộng tác với Viện 
Văn hóa goethe thực hiện dự án liên 
hoan phim về khoa học cho học sinh, 
với chủ đề về năng lượng tái tạo…

9Vừa qua, Siemens ra mắt sản 
phẩm xe buýt thân thiện môi trường, 
vậy lý do nào khiến Công ty triển 
khai công nghệ này? 

tS. phạm Thái Lai: Dự án xe 
buýt hybrid bắt đầu triển khai ở 
Việt nam vào tháng 6/2012, đây là 
sự hợp tác giữa Siemens với tổng 
công ty công nghiệp ôtô Việt nam 
(Vinamotor). Xe buýt hybrid có khả 
năng tiết kiệm năng lượng tới 50%, 
hoạt động ít gây tiếng ồn và không 
phát thải, qua đó giảm tác động đến 
môi trường và cải thiện chất lượng 
cuộc sống của người dân Việt nam 
cũng như giúp cho khách hàng có 
thêm sự lựa chọn phương tiện đi 
lại phù hợp. đây cũng là dự án đầu 
tiên ở Việt nam và khu vực đông 
nam á mà Siemens đang triển khai 
thành công.

 Siemens sẽ chuyển giao công 
nghệ của đức cho Việt nam và sau 
khi thử nghiệm thành công, xe buýt 
hybrid này sẽ được đưa vào sản xuất 
hàng loạt. 
9Xin cảm ơn ông!
 phạM đứC trí (thực hiện)

 V Công nghệ của Siemens giúp Nhà máy điện chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 
2 đạt hiệu suất trên 57% - mức hiệu suất cao nhất Việt Nam hiện nay 
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Tiêu chí đầu tiên của Intel  
là tuân thủ các quy định pháp luật  
hiện hành về môi trường

Là tập đoàn công nghệ hàng đầu của thế giới, intel còn được biết 
đến là một trong những đơn vị đi đầu trong phát triển bền vững, 
thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSr). Với 
những đóng góp cho công tác an sinh xã hội và bVMt, intel sẽ tiếp 
tục mở rộng hoạt động đầu tư lâu dài tại Việt nam. đây là chia sẻ 
của bà Sherry boger - tổng giám đốc Công ty intel products Viet 
nam với tạp chí Môi trường về những sáng kiến mới để nâng cao 
hiệu quả sản xuất, tiết kiệm chi phí, đảm bảo an sinh xã hội và 
bVMt.

 V Bà Sherry Boger - 
Tổng Giám đốc Công ty 
Intel Products Việt Nam

9Là một thương hiệu toàn cầu, 
Công ty Intel Việt Nam đã có 
chính sách gì tuân thủ các quy 
định pháp luật về BVMT?

bà Sherry boger: intel là 
công ty hàng đầu thế giới về 
lĩnh vực sản xuất vi mạch bán 
dẫn, nên chúng tôi luôn tuân 
thủ các quy định của pháp luật 
của nước sở tại ở bất cứ quốc gia 
nào. riêng trong lĩnh vực môi 
trường, intel cam kết “đảm bảo 
môi trường làm việc không tai 
nạn; tuân thủ theo các yêu cầu 
của pháp luật; khuyến khích lối 
sống lành mạnh cho nhân viên; 
bảo vệ, sử dụng hợp lý và phát 
triển tài nguyên thiên nhiên 
thông qua các mục tiêu tiết 
giảm, tái sử dụng, tái chế...”. bên 
cạnh đó, intel đề ra các mục tiêu 
cho các chương trình tiết kiệm 
năng lượng; tăng cường nâng 
cao nhận thức cho nhân viên và 
cộng đồng về ý thức bVmt.
9Với quy mô lớn, nhiều Nhà 
máy sản xuất, lắp ráp, Công ty 
đã có những biện pháp gì nhằm 

quản lý các nguồn thải, góp 
phần BVMT?

bà Sherry boger: Song song 
với kế hoạch kinh doanh, công 
tác bVmt luôn được intel Việt 
nam cũng như intel toàn cầu 
đặt lên hàng đầu. chúng tôi 
luôn tuân thủ theo pháp luật và 
các quy định hiện hành về môi 
trường, bao gồm quản lý nguồn 
thải (khí thải, nước thải và chất 
thải); báo cáo tác động môi 
trường; kế hoạch quan trắc báo 
cáo định kỳ và các vấn đề liên 
quan khác…cùng với đó, intel 
đề ra các mục tiêu tiết giảm và 
tái chế chất thải, tiết kiệm điện 
nước, sử dụng hợp lý nguồn tài 
nguyên thiên nhiên, giúp intel 
trở thành tập đoàn tiên phong 
về doanh nghiệp xanh. 

hiện thực hóa nội dung trên, 
ngày 7/8/2007, nhà máy intel 
tại Việt nam đã hoàn thành bản 
cam kết bVmt; Tháng 7/2010, 
công ty đã hoàn thành hệ thống 
xử lý nước thải và quản lý chất 
thải đạt tiêu chuẩn quy định và 

được cấp giấy phép vận hành. 
ngoài ra, 6 tháng một lần, công 
ty thực hiện báo cáo giám sát 
môi trường (chất lượng nước 
thải, không khí xung quanh, 
tiếng ồn và lượng phát sinh chất 
thải rắn và chất thải nguy hại); 
thực hiện đo đạc chất lượng 
nước thải và tiếng ồn 3 tháng/
lần...
9PV: Bà có thể chia sẻ trách 
nhiệm xã hội của doanh nghiệp 
trong thời gian vừa qua cũng 
như trong thời gian tới?

bà Sherry boger: intel luôn 
gắn trách nhiệm xã hội với hoạt 
động sản xuất, kinh doanh và 
điều này được phổ biến đến toàn 
thể cán bộ, nhân viên công ty. 
tại Việt nam, intel đã có những 
chương trình cụ thể liên quan 
đến lĩnh vực môi trường như:

Thiết kế và áp dụng quy 
trình sản xuất lean để giảm 
thiểu các tác động đến môi 
trường ở mức thấp nhất, lập kế 
hoạch và triển khai những dự án 
tiết kiệm năng lượng phù hợp 
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 V Intel Việt Nam luôn gương mẫu chấp hành các quy định pháp luật về BVMT

với “luật sử dụng năng lượng 
tiết kiệm và hiệu quả”. bộ phận 
quản lý năng lượng của công 
ty luôn tìm kiếm những cơ hội 
giảm tiêu thụ điện năng hoặc 
nguồn tài nguyên; tối ưu hóa hệ 
thống đèn và hệ thống làm lạnh 
ở tất cả các khu vực trong nhà 
máy; lắp đặt vòi nước tự động; 
thay đèn t8 sang t5; tái sử dụng 
nước để tưới tiêu.

đồng thời, xây dựng hệ 
thống điện mặt trời có quy mô 
lớn nhất Việt nam tính đến thời 
điểm hiện tại. chính sách phân 
loại và tái chế rác thải rắn tại 
nguồn được triển khai đồng bộ, 
theo đó tỷ lệ tái chế rác không 
nguy hại của năm 2011 (86,3 %) 
và năm 2012 (93,8%) trên tổng 
lượng rác không nguy hại của 
công ty. trong năm 2013, công 
ty tiếp tục đặt mục tiêu tỷ lệ tái 
chế là 95 %.

tất cả các loại chất thải công 
nghiệp nguy hại phát sinh trong 
quá trình hoạt động sản xuất 
của công ty (nếu có) đều được 
quản lý theo điều 71, 72, 73 của 
luật bVmt 2005. bên cạnh đó, 
nhân viên đều tuân thủ chặt chẽ 
quy trình về rác thải nguy hại, 
tất cả nhân viên trong nhà máy 

đều tham dự lớp tập huấn bắt 
buộc “quản lý chất thải nguy 
hại” trước khi thực hiện công 
việc.

ngoài ra, intel cũng là công 
ty đi đầu trong các hoạt động 
tình nguyện tại cộng đồng trong 
các dự án liên quan đến môi 
trường như trồng rừng tại khu 
bảo tồn tự nhiên Vĩnh cửu 
(đồng nai), tham gia sự kiện 
“giờ trái đất” và “ngày quốc 
tế dọn sạch bãi biển” hàng năm 
để kêu gọi người dân nâng cao 
nhận thức về bVmt. riêng năm 
2012, nhân viên intel đóng góp 
hơn 36.000 giờ tình nguyện.
9Thưa bà, là một trong 
những đơn vị vinh dự được Bộ 
TN&MT trao tặng Giải thưởng 
Môi trường năm 2013, vậy Giải 
thưởng có ý nghĩa như thế nào 
với hoạt động sản xuất, kinh 
doanh của Công ty?

bà Sherry boger: giải 
thưởng môi trường là một vinh 
dự và có ý nghĩa rất quan trọng 
đối với tập đoàn intel nói riêng 
và nhân viên intel tại Việt nam 
nói chung, điều đó đã phản ánh 
đúng cam kết thực hiện các quy 
định của pháp luật bVmt mà 
intel luôn gương mẫu trong quá 

trình triển khai Dự án. ngoài ra, 
giải thưởng là một chất xúc tác 
tích cực để intel tiếp tục tìm ra 
các sáng kiến mới để nâng cao 
hiệu quả sản xuất và tiết kiệm 
tối đa các chi phí, đảm bảo mục 
tiêu bVmt.
9Bà có những đề xuất, kiến 
nghị gì với các cơ quan chức 
năng đối với hoạt động sản xuất 
kinh doanh cũng như chính 
sách luật pháp về BVMT ở Việt 
Nam hiện nay?

bà Sherry boger: hiện 
nay, nhà máy intel đang trong 
giai đoạn phát triển và sẽ tiếp 
tục mở rộng trong tương lai, 
việc đảm bảo nguồn điện để 
phục vụ sản xuất là ưu tiên mà 
intel quan tâm hàng đầu. bên 
cạnh việc chủ động xây dựng 
hệ thống điện mặt trời cho khu 
vực văn phòng, cũng như xây 
dựng một kế hoạch cụ thể đối 
với công tác bVmt, intel mong 
muốn các cơ quan chức năng 
duy trì và mở rộng quy mô giải 
thưởng môi trường cho mọi đối 
tượng, không chỉ là khối doanh 
nghiệp hay các tổ chức, cá nhân 
có quan tâm đến môi trường.
9 PV: Xin cảm ơn bà.
 Quỳnh Anh (thực hiện)
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CôNG Ty TNHH EXEDy VIỆT NAM: 

Xây dựng môi trường làm việc  
an toàn cho người lao động
là doanh nghiệp 100% vốn 

đầu tư của nhật bản, công 
ty tnhh eXeDy Việt nam 

mong muốn sẽ là đơn vị nước ngoài 
thành công trên mọi mặt, đặc biệt là 
xây dựng môi trường làm việc khoa 
học và các chế độ ưu đãi cho công 
nhân.  

Với diện tích khiêm tốn khoảng 
7680 m2 (trong khuôn viên công ty 
tnhh công nghiệp chính xác Việt 
nam) mới nhìn qua, nhiều người sẽ 
nhầm tưởng công ty tnhh eXeDy 
Việt nam đơn thuần chỉ là một 
xưởng sản xuất nhỏ. tuy nhiên, bất 
cứ ai bước chân vào đây đều không 
khỏi bất ngờ khi tận mắt chứng kiến 
khuôn viên của công ty được bài trí 
khoa học, sạch đẹp từ khu văn phòng, 
nghỉ ngơi, nhà xưởng, cho tới bếp ăn, 
khu vệ sinh. chị phạm Thị Thúy - cán 
bộ quản lý hành chính tổng hợp của 
eXeDy cho biết: “tôi đã làm việc, 
cũng như từng tham quan nhiều 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh 
phúc, nhưng với eXeDy, tôi thấy hài 
lòng nhất. tại đây, chúng tôi được làm 
việc trong một môi trường rất chuyên 
nghiệp, sạch đẹp và thân thiện. có 
thể nói, công ty là doanh nghiệp 
nước ngoài duy nhất tại Vĩnh phúc 
làm được điều này”. để chứng minh, 
chị Thúy dẫn chúng tôi tới căng tin 
của công ty  - một không gian lãng 
mạn có đầy đủ tivi, loa đài, có hoa, 
tranh vẽ và những bộ bàn ghế mây 
tre đan rất đẹp. ban công có những 
hoa văn bằng gỗ được cắt đẽo rất 
tinh tế và đẹp mắt. chị Thúy cho biết, 
những chiếc bàn, ghế, hàng lan can 
ở đây chính là sản phẩm từ bàn tay 
khéo léo của những người công nhân 
trong công ty. nguồn gỗ nguyên liệu 
của các sản phẩm này được tận dụng 
từ những pallet gỗ bị hỏng. căng tin 

này là ý tưởng sáng tạo của ban lãnh 
đạo công ty khi tạo không gian thư 
giãn thoải mái cho công nhân những 
lúc nghỉ ngơi. tới khu trưng bày hàng 
mẫu của công ty, trước mắt chúng 
tôi là sàn nhà sạch bóng, trên những 
gian trưng bày có ghi dòng chữ rất 
đẹp được tô sơn màu đỏ “pika pika”. 
đây là phong trào được công ty phát 
động từ đầu năm 2010 với nội dung 
“làm cho công ty luôn sạch bóng”. 
tại phòng an toàn lao động có hai 
nhân viên trẻ đang thực hành các 
thao tác an toàn và giảng bài, phân 
tích các tình huống nguy hiểm có thể 
xảy ra tai nạn cho toàn thể công nhân 
trong công ty. 

trao đổi về vấn đề này, ông 
takenaka - tổng giám đốc cho biết: 
“công ty luôn đặt vấn đề về con người 
lên trên hết. Do đó, tất cả các vấn đề 
liên quan tới an toàn và đào tạo con 
người luôn được quan tâm”. hàng 
năm, người lao động được gửi tới một 
số trường cao đẳng, đại học tại Vĩnh 
phúc và hà nội để đào tạo. ngoài ra, 
các cán bộ kỹ thuật còn được gửi sang 
nhật bản, Thái lan để học tập nâng 
cao tay nghề. không chỉ vậy, hiện tại 

ở công ty, công nhân liên tục được 
tham dự các khóa học tiếng anh và 
tiếng nhật để phục vụ công việc hàng 
ngày và công tác học tập, nghiên cứu 
tại nước ngoài. các chế độ về bảo hiểm 
y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất 
nghiệp, phụ cấp, lương, thưởng dành 
cho công nhân luôn được đảm bảo. 
người lao động trong công ty thường 
xuyên được tham gia các buổi giao lưu 
văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan 
du lịch trong những dịp đặc biệt như 
ngày sinh nhật, ngày lễ, tết, dịp quốc 
khánh hay quốc tế lao động. năm nay, 
công ty dự định sẽ tổ chức ngày hội 
gia đình cho toàn bộ người lao động 
và người thân của họ. “chúng tôi đã 
và đang xây dựng công ty eXeDy 
thành ngôi nhà chung cho người lao 
động và sẽ đóng góp nhiều hơn nữa 
cho sự phát triển của Vĩnh phúc”- ông 
takenaka chia sẻ. 

Với thành công trong hoạt động 
kinh doanh và chính sách tốt cho 
người lao động, eXeDy Việt nam 
đã được ubnD tỉnh Vĩnh phúc công 
nhận là doanh nghiệp xuất sắc vào 
năm 2007 và 2010n  

 Mạnh Cường

 V EXEDY Việt Nam xây dựng môi trường làm việc khoa học, sạch đẹp cho 
người lao động
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Doanh nhân Nhật Bản  
nhặt rác ở hồ Gươm

Vào mỗi sáng chủ nhật, 
những người sống gần 
hồ gươm, hà nội lại 

thấy một nước ngoài lớn tuổi lúi 
húi, tỉ mẩn nhặt rác quanh các 
bụi cây, dặm cỏ. hỏi ra mới biết, 
ông là ninomiya - một doanh 
nhân người nhật bản. hiện ông 
là giám đốc công ty iShigaki 
rubber Việt nam có trụ sở tại 
khu công nghiệp hà nội - đài 
tư, quận long biên, hà nội.

tuy đứng đầu một doanh 
nghiệp nhưng ông ninomiya có 
phong cách khá giản dị, dễ mến. 
ông cho biết, bản thân sống và 
làm việc tại Việt nam được 4 
năm, rất muốn làm việc gì đó 
cho hà nội, thành phố mang lại 
cho ông nhiều thiện cảm. 

đến nay, ông ninomiya đã 
có thâm niên 3 năm nhặt rác tại 
hồ hoàn kiếm. một tay cầm túi 
nilông, tay kia một cái kẹp sắt 
dài, ông cặm cụi gom từng đầu 
mẩu thuốc lá, cái vỏ kẹo… mà 
những người vô ý vứt lại. lúc 
đầu làm một mình, rồi dần dần 
những người đồng nghiệp của 
ông tình nguyện tham gia, đến 

nay rất nhiều bạn trẻ đến tham 
gia làm vệ sinh quanh hồ, khi 
đông có thể tới 30 - 40 người. 
cũng theo ông ninomiya, tất 
cả những người nhật tham gia 
nhặt rác tại hồ gươm đều là 
nhà đầu tư hoặc chuyên gia kỹ 
thuật đang làm việc tại hà nội. 
ngoài việc trực tiếp nhặt rác, 
ông còn in những tờ rơi có ảnh 
màu kêu gọi bVmt và phát cho 
những người tham gia nhóm để 
mọi người có thể chuyển đến 
tay người khác biết về hoạt động 
này. những người có con nhỏ 
thì đưa các bé đến để chúng có 

cơ hội được học một bài học về 
ý thức bVmt chân thực và giàu 
ý nghĩa hơn bất cứ bài giảng nào 
ở nhà trường. trong ba lô của 
ông lúc nào cũng chuẩn bị sẵn 
vài chục chiếc túi nilông và kẹp 
sắt để phát cho những người 
tình nguyện tham gia.

mỗi buổi nhặt rác chỉ kéo dài 
chừng nửa giờ trên bờ hồ đoạn 
phố đinh tiên hoàng nhưng 
hành động của ông ninomiya 
như “thông điệp” để mỗi chúng 
ta cùng chung tay góp sức vì Thủ 
đô Xanh - Sạch - đẹpn 

 nguyên hằng

 V Ông 
Ninomiya nhặt 
rác tại hồ Gươm

 V Hành động của ông Ninomiya thu hút được nhiều tình nguyện viên 
tham gia làm sạch hồ Gươm
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Vừa qua, nhân viên, cán bộ về 
hưu và các đại lý của Ford 
Việt nam đã cùng nhau 

chung tay tham gia vào các dự án 
cộng đồng nhân tuần lễ chăm sóc 
toàn cầu lần thứ 8 của Ford.

các tình nguyện viên Ford Việt 
nam là một phần của đội tình nguyện 
Ford gồm hơn 10.000 thành viên trên 
toàn thế giới, đang chung tay thực hiện 
hơn 200 dự án từ thiện trên khắp 6 
châu lục. tuần lễ chăm sóc toàn cầu là 
điểm nhấn của chiến dịch tình nguyện 
quanh năm của nhân viên, cán bộ về 
hưu và đại lý Ford. các thành viên của 
đội tình nguyện Ford đã cùng nhau 
thực hiện các dự án cộng đồng trên 
toàn cầu, gồm xây dựng nơi ở tạm thời 
cho trẻ em vô gia cư ở trung quốc, 
sửa chữa các trung tâm thanh thiếu 
niên tại đức, cung cấp thiết bị nước 
sạch đến các vùng khó khăn ở Ấn độ, 
châu phi và tham gia các hoạt động 
bVmt tại úc.

tại Việt nam, đội ngũ tình nguyện 
viên của Ford đã tổ chức các hoạt 
động vì cộng đồng tại hà nội, hải 
Dương và tp. hồ chí minh. Ford Việt 
nam và các đại lý đã dành gần 2.000 
giờ lao động với hơn 500 tình nguyện 
viên để tham gia vào tuần lễ chăm 
sóc toàn cầu năm nay. ngày 6/9/2013, 
đội tình nguyện Ford đã tổ chức một 
buổi gây quỹ từ thiện tại nhà máy ở 
hải Dương, với số tiền quyên góp lên 
tới 54 triệu đồng thông qua các hoạt 

động bán hàng như quần áo, thức ăn, 
nước uống, sách báo, đồ chơi trẻ em; 
hoạt động đấu giá từ thiện, bốc thăm 
trúng thưởng và đá bóng giao hữu. 
ngày 13/9/2013, đoàn đã đến thăm 
trường tiểu học tứ minh để trao tặng 
máy tính, mũ bảo hiểm, trao quà và 
học bổng cho các em học sinh nghèo 
có hoàn cảnh khó khăn, tham gia vào 
hoạt động trồng cây xanh trong khuôn 
viên nhà trường. cùng ngày, những 
thành viên khác của đội tình nguyện 

đã đến thăm hội người mù tỉnh hải 
Dương, trao tặng máy tính và quà cho 
các em học sinh khiếm thị.

cũng trong dịp này, quỹ Ford 
(Ford Fund) cũng sẽ tài trợ cho tổ 
chức hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em 
Việt nam (humanitarian Services 
for children of Vietnam) để phát học 
bổng và gạo đến những hộ nghèo 
trên địa bàn hà nội.

tại khu vực phía nam, đội tình 
nguyện đã đến thăm mái ấm hoa 
hồng tại huyện củ chi, tp. hồ chí 
minh để trao quà và tổ chức các hoạt 
động tập thể, trò chơi cho các em 
nhỏ. chủ tịch quỹ từ thiện và các 
hoạt động phục vụ cộng đồng của 
tập đoàn Ford motor cho biết: “nhân 
viên của Ford vô cùng tự hào khi 
được làm việc trong một công ty luôn 
khuyến khích mang đến những điều 
tốt đẹp, thiết thực cho cộng đồng. 
tôi thực sự hãnh diện khi nhân viên 
của Ford đã tham gia vào các hoạt 
động nhiệt tình, sôi nổi và thấy được 
những đóng góp của họ mang đến 
cho xã hội.”n  bùi hằng

Chung tay vì cộng đồng 

10.000
tình nguyện viên Ford

 V Ông Jesus Metelo Arias ‘Met’ - Tổng Giám đốc Ford Việt Nam trao mũ 
bảo hiểm cho học sinh

 V Đội tình nguyện Ford Việt Nam đã đến thăm, trao quà cho thầy và trò 
Trường Tiểu học Tứ Minh 
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Cùng Honda  
giữ mãi màu xanh cho Việt Nam

tiếp nối thành công của Dự án 
trồng rừng theo cơ chế phát 
triển sạch (ar - cDm) tại 

tỉnh hòa bình, từ năm 2013 - 2020, 
công ty honda Việt nam sẽ tiếp tục 
phối hợp với Sở nn&ptnt tỉnh bắc 
cạn triển khai Dự án trồng rừng sản 
xuất tại 2 xã nông Thượng và Xuất 
hóa của thị xã bắc cạn. 

Dự án trồng rừng sản xuất tại thị 
xã bắc cạn do Sở nn&ptnt bắc 
cạn xây dựng với sự tư vấn kỹ thuật 
của cơ quan hợp tác quốc tế nhật 
bản tại Việt nam (Jica) và sự hướng 
dẫn về chuyên môn của đại học lâm 
nghiệp. Dự án được thực hiện trong 
8 năm (2013 - 2020), 4 năm đầu tiên 
(2013 - 2016), Dự án sẽ tiến hành 
trồng rừng phủ xanh 490 ha rừng 
phòng hộ tại 2 xã nông Thượng, 
Xuất hóa của thị xã bắc cạn. những 
năm tiếp theo, Dự án sẽ bước vào giai 
đoạn chăm sóc, tỉa thưa và bảo vệ cây 
trồng và dự kiến khai thác bắt đầu từ 
năm 2020. hai loài cây trồng chính 
là cây mỡ khoảng 380 ha và keo tai 
tượng110 ha, vì phù hợp với tính chất 
của đất ở bắc cạn, đồng thời mang 
lại lợi ích kinh tế cao. trong khuôn 
khổ của Dự án, sẽ có khoảng 350 hộ 
dân của 2 xã nông Thượng, Xuất hóa 
của thị xã bắc cạn tham gia trực tiếp 
trồng, bảo vệ, chăm sóc và khai thác.

Với tư cách là nhà tài trợ duy 
nhất, trong tổng số 17 tỷ đồng chi 
phí Dự án, công ty honda Việt 
nam sẽ hỗ trợ 4,9 tỷ đồng trong 
vòng 8 năm, tập trung vào các hoạt 
động: Xây dựng dự án, đào tạo kỹ 
thuật trồng rừng mới cho cán bộ 
khuyến nông, khuyến lâm và người 
dân địa phương; mua giống cây 
trồng chất lượng cao, hỗ trợ trực 
tiếp cho người dân; chi phí nhân 
công chăm sóc và phân bón cho 
toàn bộ Dự án.

Sau 8 năm triển khai, ước tính Dự 
án sẽ thu được 73.500 m3 gỗ, mang 
lại lợi nhuận khoảng 50 tỷ đồng. đặc 
biệt, các hộ dân tham gia Dự án sẽ 
được hưởng lợi 100% từ việc bán sản 
phẩm gỗ sau khi thu hoạch. như vậy, 
Dự án không chỉ góp phần vào việc 
bVmt mà còn trực tiếp nâng cao đời 
sống, góp phần xóa đói giảm nghèo 
cho người dân địa phương. Tham 
gia vào Dự án này, honda Việt nam 
mong muốn tiếp tục đóng góp thiết 
thực vào công tác bVmt của Việt 
nam. bên cạnh đó, với quan điểm 
không chỉ tham gia với tư cách là một 
nhà tài trợ, honda Việt nam còn là 
thành viên tích cực, trực tiếp giám 
sát quá trình triển khai Dự án, cùng 
với người dân địa phương tiến hành 
trồng rừng.

“ngày hội trồng rừng 2013” 
là một trong nhiều hoạt động của 
Dự án trồng rừng sản xuất tại tỉnh 
bắc cạn, thể hiện những nỗ lực của 
honda Việt nam nói riêng và các 
đơn vị tham gia nói chung trong việc 
bảo vệ và giữ gìn môi trường, đồng 
thời cũng là bước khởi đầu tích cực 
cho sự thành công của Dự án trong 
những năm tiếp theo. không chỉ là 
một trong những doanh nghiệp sản 
xuất và lắp ráp ôtô xe máy hàng đầu 
tại Việt nam, công ty honda Việt 
nam đang nỗ lực hết mình vì sự phát 
triển chung của cộng đồng thông qua 
các hoạt động từ thiện, an toàn giao 
thông, các hoạt động hỗ trợ giáo dục 
và đặc biệt là hoạt động bVmt. 
 phAn Văn tú

Năm 2008, Honda Việt Nam 
cũng đã phối hợp với JICA và 
Bộ NN&PTNT thực hiện Dự án 
AR - CDM tại tỉnh Hòa Bình. 
Với việc tái tạo rừng trên tổng 
diện tích 309 ha đất trống đồi 
trọc, Dự án sẽ hấp thụ khoảng 
41.000 tấn các bon dioxin trong 
16 năm và thu hút 320 hộ nông 
dân tham gia trồng 2 loại cây 
keo tai tượng và keo lá chàm. 
Trong khuôn khổ Dự án, Honda 
Việt Nam đã hỗ trợ tài chính với 
tổng số tiền lên tới 3,5 tỷ đồng 
và tổ chức đưa hơn 1.000 cán bộ 
công nhân viên trồng thêm 10 ha 
rừng bên ngoài Dự án. Dự án đã 
triển khai thành công và được 
Liên hợp quốc công nhận là dự 
án AR - CDM đầu tiên tại Việt 
Nam. Dự án trồng rừng tại Hòa 
Bình đã kết thúc giai đoạn trồng 
cây và hiện tại đang phát triển 
tốt dưới sự chăm sóc của người 
dân địa phương.

 V Thanh 
niên tỉnh Bắc 
Cạn tham 
gia “Ngày 
hội Trồng 
rừng 2013”
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HOlCIM PRIzE 2013 - 

Nơi chắp cánh ý tưởng  
phát triển bền vững

Vừa qua, công ty tnhh Xi 
măng holcim Việt nam 
(hVl) đã trao giải đặc biệt 

và ứng dụng của holcim prize 2013 
cho nhóm sinh viên đến từ trường 
đại học (đh) kiến trúc tp. hcm, 
với đề tài sử dụng mô hình “giun xử 
lý rác thải hữu cơ”, ứng dụng cho thân 
cây thanh long để tạo thành “Thùng 
rác sinh học” góp phần bVmt, cải 
thiện cuộc sống cho người nông dân. 

được khởi động từ tháng 10/2012, 
với gần 160 đề tài dự thi gửi về ban tổ 
chức, holcim prize 2013 đã lựa chọn 
42 đề tài vào vòng bán kết. tại đây, 
mỗi trường đã chọn ra 1 đề tài xuất 
sắc có tính khả thi cao đi tiếp vào vòng 
chung kết. kết quả: giải đặc biệt, đề 
tài “Thùng rác sinh học” (đh kiến 
trúc tp. hcm); giải bVmt với đề tài 
“Sản xuất panel làm trần cách nhiệt 
từ các phế phẩm nông nghiệp” (đh 
bách khoa đà nẵng); giải phát triển 
cộng đồng, đề tài “mô hình cho thuê 
xe đạp tại tp. hcm…” (đh khoa học 
Xã hội và nhân văn tp. hcm); giải 
Xây dựng bền vững đề tài “nghiên 
cứu sử dụng chất thải rắn - Sit của 
các mỏ than Thái nguyên làm nguyên 
liệu sản xuất block bê tông trang trí tự 
chèn” (đh kiến trúc hà nội) và 3 giải 
khuyến khích cho các trường (đh Sư 
phạm kỹ thuật tp. hcm, (đh bách 
khoa tp. hcm, đh cần Thơ).

đánh giá về kết quả cuộc thi, 
pgS.tS. phùng chí Sỹ, Viện kỹ thuật 
nhiệt đới và bVmt tp. hcm, thành 

viên ban giám khảo nhận xét: “đề tài 
của các em thể hiện sự quan tâm đến 
những vấn đề cấp thiết của xã hội hiện 
nay. Với giải thưởng holcim prize, 
tôi mong các bạn không chỉ giới hạn 
ý tưởng của mình tại một cuộc thi, tại 
phòng thí nghiệm, hay bài khóa luận 
tốt nghiệp mà ý tưởng của các bạn sẽ 
làm thay đổi tích cực cuộc sống của 
cộng đồng dân cư ở nước ta.” 

phát biểu tại lễ trao giải, ông 
nguyễn công minh bảo, giám đốc 
phát triển bền vững holcim Việt 
nam cho biết: “mục đích cao nhất 
của holcim prize là khuyến khích 
các em sinh viên đưa ra những ý 
tưởng phát triển bền vững phục vụ 

cộng đồng. từ đó thúc đẩy ý thức 
phát triển bền vững nhân rộng hơn, 
phát triển ra toàn xã hội. chúng tôi 
tự hào là người chắp cánh cho những 
ý tưởng đó thành hiện thực.” 

nhân dịp này, công ty tnhh 
Xi măng holcim Việt nam đã khởi 
động giải thưởng holcim prize 2014 
tại 7 trường đại học trên cả nước, 
với tổng giá trị tiền thưởng 600 triệu 
đồng (trong đó 200 triệu đồng tối đa 
hỗ trợ ứng dụng đề tài vào thực tế). 
hy vọng, holcim prize 2014 sẽ phát 
hiện thêm nhiều sáng kiến thiết thực, 
đóng góp vào công cuộc phát triển 
bền vững của đất nướcn 

 Châu LoAn

THôNG TIN Về GIảI THƯởNG HOLCIM PRIze 
Holcim Prize lần đầu tiên được triển khai năm 2009 và trở thành sân chơi bổ ích, hấp dẫn, có tính chuyên môn 
cao, thu hút hàng trăm đề tài nghiên cứu của các bạn sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học từ 7 trường ĐH 
học hàng đầu Việt Nam (Bách Khoa Đà Nẵng, Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM, Bách Khoa TP.HCM, Kiến Trúc 
TP.HCM, Kiến trúc Hà Nội, Cần Thơ, Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM). 
Tiêu chí chấm điểm dưa trên những sáng kiến ứng dụng xuất sắc nhất kết hợp hài hòa 3 yếu tố: Phát triển cộng 
đồng, BVMT, Xây dựng bền vững. Đây cũng là một trong những hoạt động trách nhiệm xã hội của HVL. 
Holcim Prize không chỉ khích lệ ý tưởng sáng tạo của sinh viên mà còn tạo cơ hội để biến những ý tưởng đó 
thành hiện thực thông qua một phần hỗ trợ triển khai ứng dụng cho đề tài khả thi nhất. Các đề tài đoạt Giải 
đặc biệt của Cuộc thi Holcim Prize những năm trước đều đã và đang được triển khai thực tế, bao gồm Dự án 
“Thu gom và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật” (năm 2009); Dự án “Nhà vệ sinh nổi” (năm 2010); Dự án 
“Thiết bị chưng cất nước ngọt quy mô hộ gia đình cho người dân miền biển” (năm 2011); Dự án “Hệ thống tưới 
tiêu hoa màu sử dụng ánh sáng mặt trời ở nông thôn” (năm 2012). 

 V Ban Tổ chức 
trao Giải Đặc 
biệt Holcim 
Prize 2013 cho 
nhóm sinh viên 
ĐH Kiến trúc 
TP.HCM
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kHuyẾN kHíCH DOANH NGHIỆP FDI đầu Tư xANH

theo bộ kế hoạch và đầu tư, 
FDi là kênh đầu tư quan trọng 

để thực hiện thành công chiến lược 
quốc gia về tăng trưởng xanh ở Việt 
nam. trong chính sách thu hút FDi 
của Việt nam thời gian tới, chính 
phủ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho 
các nhà đầu tư FDi hướng tới nghiên 
cứu, ứng dụng, chuyển giao công 
nghệ xanh cho Việt nam để phát 
triển sản xuất bền vững.

hiện nay, việc sử dụng tài 
nguyên thiên nhiên ở nước ta vẫn 
còn lãng phí, gây ô nhiễm môi 

trường. trong năm 2012-2013, 
chính phủ Việt nam triển khai, 
ban hành một số chính sách quan 
trọng như hoàn thiện đề án tái cơ 
cấu nền kinh tế; ban hành chiến 
lược quốc gia về ứng phó với biến 
đổi khí hậu, chiến lược quốc gia 
về tăng trưởng xanh… trong đó, 
chiến lược quốc gia về tăng trưởng 
xanh có 3 mục tiêu chính: tái cấu 
trúc và hoàn thiện thể chế kinh tế 
theo hướng xanh hóa các ngành 
hiện có, khuyến khích phát triển 
các vùng kinh tế sử dụng hiệu quả 

năng lượng và tài nguyên với giá trị 
gia tăng cao; nghiên cứu ứng dụng 
ngày càng rộng rãi công nghệ tiên 
tiến nhằm sử dụng hiệu quả hơn tài 
nguyên thiên nhiên, giảm cường độ 
phát thải khí nhà kính, góp phần 
ứng phó hiệu quả với biến đổi khí 
hậu; nâng cao đời sống của nhân 
dân, xây dựng lối sống thân thiện 
với môi trường thông qua tạo nhiều 
việc làm từ các ngành công nghiệp, 
nông nghiệp và dịch vụ xanh, đầu 
tư vào vốn tự nhiên, phát triển hạ 
tầng xanh. 

NesTLé - CAM kẾT Nỗ LựC  
VÌ MộT VIỆT NAM xANH

Với đặc thù là công ty hoạt động 
trong lĩnh vực sản xuất các 

mặt hàng thực phẩm, đồ uống, dinh 
dưỡng, nestlé Việt nam nói riêng 
và tập đoàn nestlé nói chung phụ 
thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu 
từ các sản phẩm nông nghiệp. chính 
vì vậy, nestlé luôn coi việc sử dụng 
hợp lý và bền vững các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên là yếu tố sống 
còn trong hoạt động của công ty. 
bên cạnh đó, nestlé Việt nam cũng 
luôn chia sẻ, nâng cao nhận thức của 
các nhân viên, đối tác và cộng đồng 
về môi trường thông qua các hoạt 
động tập huấn, truyền thông hiệu 
quả và những hỗ trợ liên quan tới 
hoạt động về bVmt.

trong những năm qua, từ các 
chương trình vận động sáng kiến cải 

tiến, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên 
tại nhà máy, nestlé đã đạt mục tiêu 
tiết kiệm nước hàng năm. Với quan 
niệm tiết kiệm nước không chỉ tại 
nơi sản xuất mà còn thực hiện khi 
các sản phẩm nông nghiệp được 
gieo trồng, nestlé đã sát cánh cùng 
nông dân trong dự án phát triển 
cà phê bền vững tại đắc lắc thông 
qua các khóa tập huấn giúp bà con 
nông dân căn cứ vào tình hình thời 
tiết, nhu cầu cần nước của cây và 
độ ẩm của đất để tưới nước cho cây 
với liều lượng thấp nhất nhưng vẫn 
đạt hiệu quả… những nỗ lực của 
nestlé không chỉ góp phần vào sự 
phát triển kinh tế địa phương mà 
còn hướng tới một Việt nam xanh 
và sạch - một môi trường thân thiện 
và trong lành.

 V Chương trình “ Đổi 
vỏ hộp lấy cây xanh” 
của Nestlé được người 
dân nhiệt tình hưởng 
ứng

CùNG sơN sPeC  
BảO VỆ MÔI TRườNG

Vừa qua, tại kiên giang đã 
diễn ra buổi lễ ra quân 

“cuộc sống tươi đẹp cùng sơn 
Spec” do nhãn hàng sơn Spec 
của công ty 4 oranges thực 
hiện với mong muốn kêu gọi 
mọi người cùng chung tay góp 
sức, bVmt, tiết kiệm điện, 
nước...

là dòng sản phẩm sơn 
trang trí cao cấp, trong những 
năm qua, sơn Spec luôn đồng 
hành cùng các hoạt động 
bVmt thông qua việc tài trợ 
các chương trình truyền hình 
như: khoảnh khắc thường 
ngày; không gian Xanh; giới 
thiệu những công trình xây 
dựng với kết cấu, thiết kế và 
sử dụng vật liệu thân thiện với 
môi trường… bên cạnh đó, 
công ty 4 oranges cũng đầu 
tư để phát triển các sản phẩm 
thân thiện với môi trường 
như sơn mùi tự nhiện Spec 
oDorleSS kot với hàm 
lượng Vocs (hợp chất hữu cơ 
bay hơi) rất thấp, không gây 
mùi, không gây ô nhiễm môi 
trường.
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FORD VIỆT NAM PHÁT độNG CHươNG TRÌNH LÁI xe AN TOàN  
Và THâN THIỆN VỚI MÔI TRườNG

công ty Ford Việt nam đã phát động chương trình "hướng 
dẫn lái xe an toàn và thân thiện với môi trường" từ năm 

2008 nhằm nâng cao nhận thức về văn hóa giao thông và các 
tác động tiêu cực tới môi trường. 

tại lễ phát động chương trình năm 2013, Ford Việt nam 
cùng các đối tác đã đẩy mạnh chiến dịch “không còi” bằng một 
tuyên bố về ngày không còi vào các ngày thứ 6 hàng tuần. ngày 
không còi được tuyên truyền thông qua mạng xã hội nhằm 
khuyến khích các bạn trẻ thay đổi hành vi sử dụng còi xe vì văn 
hóa giao thông tốt đẹp. bên cạnh đó, chương trình sẽ tập trung 
đào tạo các kỹ năng lái xe tiết kiệm nhiên liệu nhằm giảm thiểu 
ô nhiễm môi trường và gia tăng tiết kiệm nhiên liệu.

 V Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Chủ tịch  
Ủy ban ATGT quốc gia ký vào chiếc áo ủng hộ 
Ngày Không còi

quỹ 1 TRIỆu Cây xANH  
CHO VIỆT NAM

chương trình quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt 
nam là hoạt động phối hợp giữa tổng cục 

môi trường (Vea) và nhãn hàng nước giải khát 
Vfresh thuộc công ty cổ phần Sữa Việt nam 
Vinamilk được phát động từ năm 2012. mục 
tiêu của chương trình là khơi dậy và khuyến 
khích cộng đồng đưa ra nhiều sáng kiến bVmt 
và quan tâm thiết thực tới việc trồng cây xanh 
tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

 đến tháng 9/2013, chương trình đã triển 
khai trồng gần 87.000 cây xanh ở nhiều khu 
vực như trồng rừng ngập mặn ở tp. hạ long; 
trồng cây ở trường học amsterdam và lương 
Thế Vinh (tp. hà nội), khu vực âu Thuyền và 
cảng cá Thọ quang (Sơn trà - tp. đà nẵng), 
đường tỉnh lộ 867 huyện tân phước và khuôn 
viên Thiền viện trúc lâm chánh giác (Thạnh 
tân - tân phước - tiền giang)… 

để phát triển mật độ cây xanh như mục 
tiêu đã đề ra, nhãn hàng nước giải khát Vfresh 
của Vinamilk sẽ thực hiện chương trình liên 
tục trong nhiều năm tại các tỉnh/thành phố 
của Việt nam.

 V Lễ phát động Quỹ 1 triệu cây xanh  
 tại Đà Lạt năm 2013

uNILeVeR: BảO VỆ MÔI TRườNG 
để kINH DOANH BềN VữNG 

trong những năm qua, unilever Việt nam đã triển khai hiệu 
quả việc tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên (năng 

lượng, nước, giấy…) và chương trình quản lý chất thải trong sản 
xuất, cải tiến sản phẩm để giảm thiểu tác động đến môi trường. 

Thông qua các nhãn hàng, unilever Việt nam đã và đang 
nỗ lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền 
vững, với 3 nhiệm vụ trọng tâm: cải thiện điều kiện sống và tiêu 
chuẩn vệ sinh sức khỏe của người dân Việt nam; cải thiện tác 
động môi trường; sử dụng 100% nguyên liệu từ nguồn cung cấp 
bền vững.

 ghi nhận những nỗ lực trong sự nghiệp bVmt tại Việt 
nam, unilever Việt nam đã được Thủ tướng chính phủ tặng 
bằng khen (năm 2011) và bộ tn&mt trao giải thưởng môi 
trường Việt nam (năm 2013). 

panasonic appliances Việt nam, công ty thành viên của tập 
đoàn panasonic tại Việt nam, vừa đưa trung tâm nghiên 

cứu và phát triển (r&D) và nhà máy Sản xuất máy giặt đi vào 
hoạt động tại kcn Thăng long ii (hưng yên), với vốn đầu tư 
32 triệu uSD.

nhà máy sản xuất máy giặt và trung tâm r&D được xây 
dựng trên diện tích 52.000 m2, công suất khoảng 1.000 sản 
phẩm/ngày, nhưng trong 2 năm tới, khi đạt công suất tốt đa, có 
thể lên đến 600.000 sản phẩm/năm. trong khi đó, trung tâm 
r&D được thiết kế để phục vụ cho các nhà máy của panasonic 
appliances ở Thái lan, inđônêxia, philipin.

có thể thấy, panasonic đang hiện thực hóa kế hoạch tăng 
cường đầu tư vào Việt nam đã được công bố từ tháng 9/2011. 

PANAsONIC TăNG TốC  
đầu Tư TạI VIỆT NAM
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TRuNG TâM THươNG MạI đầu TIêN  
TạI VIỆT NAM đạT CHứNG CHỉ xANH

Siêu thị big c Dĩ an - trung tâm thương mại 
green Square (bình Dương) đã trở thành trung 

tâm thương mại đầu tiên tại Việt nam được cấp 
chứng chỉ công trình Xanh.

Với chiến lược phát triển bền vững, big c đã 
triển khai nhiều hoạt động bVmt như khuyến 
khích khách hàng hạn chế sử dụng túi ni lông, thu 
gom pin đã qua sử dụng… mặt khác, big c còn sử 
dụng 1.450 m2 pin năng lượng mặt trời; hệ thống 
vòi nước tự động ngắt khi không có nhu cầu sử 
dụng; xử lý nước thải tại công trình để tưới cây… 
góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

chứng chỉ công trình Xanh là minh chứng cho 
những nỗ lực của big c vì một môi trường xanh 
- sạch - đẹp. qua đó, tạo tiền đề thúc đẩy các Dn 
tại Việt nam đầu tư xây dựng công trình Xanh và 
hướng tới phát triển bền vững.

kHu CÔNG NGHIỆP sINH THÁI  
đầu TIêN ở VIỆT NAM 

bourbon an hòa được coi là kcn đầu tiên 
tại Việt nam xây dựng theo tiêu chí kcn 

sinh thái. nằm trên địa bàn xã an hòa (trảng 
bàng, tây ninh), bourbon an hòa có vị trí địa 
lý thuận lợi giúp các nhà đầu tư kết nối với các 
vùng nguyên liệu và thị trường trong nước cũng 
như các quốc gia lân cận. 

Theo quy hoạch đã được phê duyệt, trong 
tổng diện tích 1.020 ha kcn có 760 ha đất công 
nghiệp, 76 ha đất tái định cư, 184 ha xây dựng 
cảng, kho bãi. đặc biệt tại kcn, ngoài 15% diện 
tích chung dành cho cây xanh, mỗi dự án xây 
dựng nhà máy chỉ được sử dụng tối đa 70% đất 
xây dựng, 30% còn lại được dành cho diện tích 
xanh. nhà máy xử lý nước thải của vườn công 
nghiệp có công suất dự kiến 40.000 m3/ngày 
đêm. nước thải sau khi xử lý sẽ được dẫn vào 
các dòng kênh nội bộ - nơi nuôi trồng nhiều 
loại sinh vật để làm sạch nước và kiểm soát chất 
lượng nước thải sau xử lý. 

TRAO GIảI THưởNG  
TRÁCH NHIỆM xã HộI CHO CÁC 
DOANH NGHIỆP HàN quốC

Vừa qua, tại tp. hồ chí minh, bộ kế hoạch và đầu tư 
đã trao giải thưởng trách nhiệm xã hội cho các Dn 

hàn quốc đầu tư tại Việt nam nhằm tôn vinh những Dn 
hoạt động hiệu quả.

Theo đó, 6 Dn được trao giải là tập đoàn hansae, 
tập đoàn hwaseung Vina, công ty cổ phẩn Thành công 
(eland), công ty hyundai kefico, công ty Xây dựng 
posco, tập đoàn cJ. bên cạnh hoạt động kinh doanh hiệu 
quả, các Dn này còn tích cực tham gia các hoạt động xã 
hội. đặc biệt, các Dn ứng dụng công nghệ thân thiện với 
môi trường và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên trong quá 
trình sản xuất.

tính đến tháng 9/2013, có 2.695 Dn hàn quốc đầu 
tư vào Việt nam với tổng số vốn đăng ký hơn 16 tỷ uSD. 
nhờ chính sách thu hút đầu tư ngày càng thông thoáng, 
thủ tục hành chính được cải cách theo hướng tạo thuận 
lợi cho nhà đầu tư, Việt nam là điểm đến lý tưởng cho các 
sản phẩm văn hóa - nghệ thuật và ẩm thực của hàn quốc.

 V Sân chơi công cộng tại Big C Dĩ An
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QUỹ THáCH THứC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM:

Nuôi dưỡng các ý tưởng  
kinh doanh mới 

Các Công ty sẽ nhận tài trợ không hoàn lại 
800.000 uSD cho mỗi Dự án nếu giải quyết 
được bài toán về nhà ở, nước sạch, dịch 
vụ vệ sinh cho người thu nhập thấp... đó 
là cam kết mà ông Javier Ayala, giám đốc 
điều hành Quỹ Thách thức Doanh nghiệp 
Việt nam (VbCF) khi trao đổi với tạp chí 
Môi trường về mục đích hỗ trợ các doanh 
nghiệp (Dn) tư nhân hoạt động tại Việt 
nam phát triển mô hình kinh doanh sáng 
tạo, có thể tạo ra công ăn việc làm, tăng thu 
nhập cho người dân có thu nhập thấp.

9Xin ông cho biết đôi nét về VBCF 
cũng như những thành công bước 
đầu của Quỹ thời gian qua?

ông Javier Ayala: VbcF được 
thiết kế đặc biệt nhằm hỗ trợ các 
Dn tư nhân hoạt động tại Việt 
nam phát triển các mô hình kinh 
doanh nhỏ nhưng có tính sáng 
tạo,  mang lại lợi ích thương mại 
cho Dn, đồng thời tạo việc làm 
cho những người có thu nhập thấp 
để họ nâng cao thu nhập, cải thiện 
điều kiện tiếp cận sản phẩm và dịch 
vụ với giá hợp lý. quỹ sẽ tư vấn, tài 
trợ không hoàn lại cho các Dn lên 
tới 800.000 uSD/mỗi Dự án thuộc 
3 lĩnh vực: nông nghiệp, tăng 
trưởng xanh, cơ sở hạ tầng quy mô 
nhỏ và dịch vụ cơ bản. quỹ VbcF 
được chính phủ anh tài trợ thông 
qua bộ phát triển quốc tế (DFiD) 
và do tổ chức phát triển hà lan 
(SnV) quản lý.

các sáng kiến kinh doanh cho 
phép Dn đưa người thu nhập thấp 
tham gia vào chuỗi kinh doanh với 
quan hệ đôi bên cùng có lợi và bền 
vững. mô hình kinh doanh này 

được thực hiện thành công tại một 
số quốc gia trên thế giới, chứng 
tỏ khối Dn tư nhân đóng một vai 
trò hết sức quan trọng đối với việc 
phát triển bền vững.

một số lợi ích của Dn khi 
thực hiện các mô hình kinh doanh 
cùng người thu nhập thấp (ib) do 
VbcF hỗ trợ bao gồm: Dn sẽ đạt 
lợi ích thương mại như lợi nhuận, 
giảm thiểu chi phí, tăng thị phần, 
nâng cao tính bền vững trong kinh 
doanh…; Dn cũng có thể cải thiện 
hình ảnh về   trách nhiệm xã hội, 
mối quan hệ với cộng đồng địa 
phương, chính quyền… mặt khác, 
lợi ích cho người thu nhập thấp 
gồm các cơ hội việc làm và nâng 
cao thu nhập, điều kiện tiếp cận 
hàng hóa và dịch vụ thiết yếu để 
cải thiện chất lượng cuộc sống.

trong đợt kêu gọi đề xuất Dự 
án lần 1,VbcF đã nhận được hơn 
150 đề xuất, trong đó có 14 đề xuất 
được lựa chọn vào danh sách ngắn 
để xây dựng kế hoạch kinh doanh 
hoàn chỉnh. một số lý do chính 
các đề xuất không được đưa vào 

danh sách ngắn gồm: Thiếu tính 
sáng tạo và đổi mới trong ý tưởng 
kinh doanh; không có hoặc rất ít 
tiềm năng tạo lợi ích cho người thu 
nhập thấp; chỉ thuần túy mở rộng 
các hoạt động hiện đang thực hiện 
thành công; Thiếu năng lực thực 
hiện dự án. 

để nâng cao chất lượng Dự 
án, quỹ luôn sẵn sàng hướng dẫn 
các Dn trong quá trình xây dựng 
đề xuất, Dn có thể tới văn phòng 
VbcF tại hà nội hoặc tham gia 
các hội thảo chia sẻ thông tin tại 
các địa phương...  Do đó, Dn cần 
thực sự hiểu và tin tưởng vào ý 
tưởng trước khi đệ trình đề xuất 
Dự án.  mức đầu tư và kinh phí 
đề nghị VbcF hỗ trợ phải thực tế, 
phù hợp với quy mô, mục tiêu của 
dự án và phù hợp với năng lực tài 
chính, kỹ thuật và tổ chức của Dn.  
9Những điểm mới của VBCF 
trong đề xuất Dự án lần 2 là gì, 
thưa ông?

ông Javier Ayala: những điểm 
mới lần này là: 7 thách thức cụ thể 
đã được đưa ra để các Dn giải 

 V Ông Javier Ayala, Giám đốc điều hành Quỹ VBCF 



43Chuyên đề III-2013

DOANh NGhIệp FDI 
VớI CÔNG TÁC BVMT

quyết thông qua các ý tưởng kinh 
doanh. các thách thức này được 
nêu cụ thể trong tài liệu hướng dẫn 
của quỹ. Thời gian nộp đề xuất sẽ 
kéo dài 4 tháng thay vì 2 tháng 
như đợt 1. Dự án đề xuất sẽ được 
đánh giá trên cơ sở “đến trước xét 
duyệt trước”. các đề xuất   không 
được lựa chọn vào danh sách ngắn 
ở vòng 1 hoặc vòng 2 có thể nộp 
lại đề xuất với nội dung được cải 
thiện theo yêu cầu. hai năm kinh 
nghiệm trong ngành liên quan là 
yêu cầu không chỉ đối với Dn đề 
xuất mà cả đối với cổ đông chính 
hoặc ban điều hành Dn.  
9Để được VBCF xét duyệt và 

quyết định đầu tư, các DN phải 
đáp ứng đầy đủ các tiêu chí nào?

ông Javier Ayala: các điều 
kiện đó là: Dn phải đệ trình ý 
tưởng kinh doanh mang tính đổi 
mới sáng tạo, có khả năng tạo lợi 
nhuận và có sự tham gia của người 
thu nhập thấp.

ý tưởng kinh doanh phải phù 
hợp với một trong ba lĩnh vực 
trọng điểm (nông nghiệp, tăng 
trưởng xanh, cơ sở hạ tầng và 
dịch vụ cơ bản). ngoài ra, có thể 
giải quyết ít nhất một trong số các 
thách thức được nêu trong kêu gọi 
đề xuất đợt 2. 

Dn hoặc cổ đông chính của 

phải chứng minh ít nhất hai năm 
kinh nghiệm trong ngành mà dự 
án đề xuất.

Dn gửi đề xuất phải đầu tư ít 
nhất 51% tổng kinh phí đầu tư Dự 
án. từ đó, quỹ VbcF đưa ra cơ hội 
hỗ trợ đầu tư để nuôi dưỡng các ý 
tưởng kinh doanh mới và năng 
động tập trung vào các sản phẩm 
mang tính đổi mới, sáng tạo và các 
thị trường mới. đây sẽ là một cơ 
hội tốt cho các Dn Việt nam, đồng 
thời cũng là một thách thức để các 
Dn đổi mới và phát triển với hỗ 
trợ tài chính và tư vấn từ quỹ. 
9Xin cảm ơn ông.
 đứC trí (Thực hiện) 

 V VBCF hỗ trợ các 
DN tư nhân hoạt 
động tại Việt Nam 
phát triển các mô 
hình kinh doanh 
nhỏ 

BảO VỆ quyềN LợI NGườI LAO độNG TRONG DOANH NGHIỆP FDI

Vừa qua, Sở tư pháp đà 
nẵng phối hợp với Viện 

khoa học pháp lý (bộ tư 
pháp) tổ chức tọa đàm về thực 
trạng và một số giải pháp hoàn 
thiện pháp luật bảo vệ quyền 
lợi của người lao động trong 
các Dn FDi trên địa bàn tp.

hiện có 30 quốc gia đầu tư 
vào đà nẵng với tổng số 268 
dự án và tổng vốn đầu tư 3,21 
tỷ uSD. bên cạnh những mặt 

tích cực, trình độ người lao 
động trong các Dn FDi vẫn 
ở mức thấp, còn xảy ra tranh 
chấp lao động, bị xâm phạm 
đến thời gian lao động, các chế 
độ phúc lợi, an sinh xã hội…

các đại biểu đã tập trung 
thảo luận về quyền và lợi ích 
của người lao động trong các 
doanh nghiệp FDi, vai trò của 
tổ chức công đoàn, giải quyết 
tranh chấp lao động...; đồng 

thời đưa ra một số giải pháp 
khắc phục, tập trung vào việc 
tăng cường vai trò lãnh đạo 
của đảng đối với hoạt động 
xây dựng pháp luật liên quan 
đến quyền và lợi ích của người 
lao động; đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, giáo dục và nâng 
cao ý thức pháp luật về lao 
động cho người sử dụng lao 
động và người lao động trong 
các Dn…
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Chính sách phát triển công nghệ  
và công nghiệp môi trường ở Hàn Quốc
Jung gun young - Trưởng đại diện
Viện Công nghệ và Công nghiệp Môi trường Hàn Quốc (KEITI) tại Việt Nam

bước sang thập niên 1990, sau 
gần 3 thập kỷ tăng trưởng nền 
kinh tế hàn quốc bắt đầu 

phải đối diện với thách thức mới do 
ảnh hưởng của xu thế cạnh tranh các 
sản phẩm công nghiệp từ các quốc 
gia đang phát triển có nền kinh tế 
mới nổi . bên cạnh đó, các tác động 
về môi trường ngày càng bộc lộ rõ, 
làm suy giảm sức khỏe của dân cư 
sinh sống ở các vùng công nghiệp tập 
trung. trong bối cảnh này, các định 
hướng chính sách môi trường của 
hàn quốc đã phải thay đổi, chính 
phủ đẩy mạnh phát triển ngành công 
nghiệp môi trường trong nước nhằm 
mục tiêu phát triển bền vững. 

trước năm 1990, tổng cục môi 
trường trực thuộc bộ y tế và các vấn 
đề xã hội. từ năm 1990, được chuyển 
thành đơn vị độc lập trực tiếp chịu sự 
lãnh đạo của Văn phòng tổng thống. 
năm 1994, tổng cục môi trường 
chuyển thành bộ môi trường, tăng 
cường thêm các chức năng và nhiệm 
vụ liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu, 
triển khai công nghệ và công nghiệp 
môi trường. đồng thời, thành lập 
thêm một số cơ quan chuyên trách về 
lĩnh vực này.

năm 2000, công tác nghiên cứu 
và triển khai trong lĩnh vực công nghệ 
môi trường (cnmt) đã được thể chế 
hóa bằng việc ban hành luật hỗ trợ 
và phát triển công nghệ môi trường. 
Theo luật này, ngành cnmt bao 
gồm: các ngành công nghiệp cung cấp 
thiết bị, vật liệu và dịch vụ phục vụ các 
hoạt động bVmt như đo đạc, phòng 
ngừa, kiểm soát, phục hồi ô nhiễm hay 
tổn thất đối với môi trường không khí, 

nước, tiếng ồn, rung, hệ sinh thái; các 
ngành công nghiệp cung cấp thiết bị, 
vật liệu và dịch vụ phục vụ duy trì và 
bảo tồn môi trường… 

đồng thời, luật cũng quy định, 
bộ môi trường là cơ quan đầu mối 
chịu trách nhiệm xây dựng các kế 
hoạch tổng thể về phát triển công 
nghệ môi trường trên cơ sở rà soát 
hiện trạng và tổng hợp nhu cầu hoạt 
động nghiên cứu và triển khai (r&D) 
về cnmt ở từng cơ quan bộ/ngành 
trung ương và địa phương. hàng 
năm, các cơ quan này phải có trách 
nhiệm báo cáo về nhu cầu và tình 
hình triển khai các dự án r&D trong 
lĩnh vực cnmt về bộ môi trường 
trước ngày 15/2. trên cơ sở tổng hợp 
nhu cầu và hiện trạng hoạt động của 
các bộ/ngành và địa phương, bộ môi 
trường có trách nhiệm xây dựng báo 
cáo tổng thể để đệ trình ủy ban quốc 
gia về khoa học và công nghệ. ủy ban 
được thành lập theo bộ luật khung về 
khoa học và công nghệ. luật cũng 
quy định các chức năng và nhiệm vụ 

của bộ môi trường trong việc thẩm 
định, đánh giá và kiểm định nhằm 
chứng nhận các công nghệ mới, công 
nghệ sáng tạo trong lĩnh vực môi 
trường cũng như các công nghệ sạch, 
thân thiện môi trường.

ngân sách chính phủ dành 
cho hoạt động nghiên cứu và triển 
khai trong lĩnh vực công nghệ môi 
trường được quyết định theo từng 
thời kỳ trên cơ sở kế hoạch tổng thể 
do bộ môi trường xây dựng và đệ 
trình chính phủ xem xét, phê chuẩn. 
trong giai đoạn 2008 - 2012, hai lĩnh 
vực công nghệ nhận được ưu tiên cao 
nhất trong chương trình nghiên cứu 
và phát triển công nghệ chung của 
quốc gia là năng lượng (gồm năng 
lượng hạt nhân, năng lượng mới, 
năng lượng tái tạo, pin thế hệ mới, 
giảm phát thải khí nhà kính, thích 
ứng với biến đổi khí hậu) và môi 
trường (gồm công nghệ xử lý nước 
thông minh, ô tô xanh, giảm phát 
thải các bon, thu hồi tài nguyên hiệu 
suất cao, lọc/làm sạch đất và nước 

 V Thảo luận về Dự án hợp tác giữa Bộ Môi trường Hàn Quốc và UBND 
tỉnh Cần Thơ trong lĩnh vực cấp nước tập trung cho nông thôn (12/11/2013)
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ngầm, sử dụng và tái tạo tài nguyên thiên nhiên hiệu 
quả, sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường, 
phục vụ sức khỏe môi trường, cải thiện tình trạng ô 
nhiễm môi trường). trong thời kỳ này, khoảng 66,5 
nghìn tỷ won (khoảng trên 60 tỷ uSD mỹ) được đầu 
tư cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển công 
nghệ ở hàn quốc, trong đó 15% ngân sách dành 
cho hoạt động r&D về cnmt. 

Với chính sách ủng hộ mạnh mẽ cho hoạt động 
nghiên cứu và triển khai nhằm tạo động lực phát 
triển cho nền “kinh tế sáng tạo”, chính phủ hàn 
quốc dự kiến đầu tư cho chương trình r&D quốc 
gia về lĩnh vực cnmt trong giai đoạn (2013 - 2017) 
khoảng 92,4 nghìn tỷ won (tương đương 80,3 tỷ 
uSD mỹ). mục tiêu của chương trình nhằm phát 
triển các công nghệ thế mạnh mới của hàn quốc, 
tạo thêm 640 ngàn việc làm, nâng mức thu nhập 
bình quân đầu người của hàn quốc lên 30 nghìn 
uSD mỹ vào năm 2017. đặc biệt, chương trình 
r&D quốc gia sẽ tăng cường ưu tiên cho hoạt động 
hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
(DnV&n). công nghệ xử lý nước thải hiệu suất cao 
được đánh giá là một trong 10 công nghệ có triển 
vọng nhất trong giai đoạn sắp tới của các DnV&n 
của hàn quốc. bộ môi trường hàn quốc đã xây 
dựng kế hoạch hỗ trợ và thúc đẩy mạnh mẽ hoạt 
động xuất khẩu cnmt của các DnV&n ra nước 
ngoài, với việc khởi xướng Dự án “green export 
100 project” nhằm hỗ trợ cho 100 DnV&n xuất 
khẩu cnmt sang các thị trường nước ngoài trong 
giai đoạn 2014 - 2017.

Viện công nghệ và công nghiệp môi trường 
hàn quốc (keiti), là cơ quan chức năng được 
bộ môi trường giao nhiệm vụ hỗ trợ và thúc đẩy 
ngành công nghiệp môi trường. hiện nay, keiti 
được bộ môi trường giao tổ chức và vận hành 5 
trung tâm hợp tác, xúc tiến và thúc đẩy đầu tư 
trong lĩnh vực môi trường nói chung cũng như 
hoạt động nghiên cứu và phát triển cnmt nói 
riêng (Việt nam, trung quốc, inđônêxia, angiêri, 
côlômbia). trong giai đoạn 2010 - 2013, keiti đã 
triển khai hỗ trợ thực hiện khoảng gần 240 dự án, 
với tổng kinh phí hỗ trợ từ chính phủ hàn quốc là 
140 triệu uSD. riêng ở Việt nam, trong giai đoạn 
2008 - 2013, keiti đã hỗ trợ triển khai 7 dự án, 
với tổng kinh phí lên đến 2,5 triệu uSD mỹ trong 
lĩnh vực môi trường. trong thời gian tới, keiti 
sẽ tích cực mở rộng các hoạt động hợp tác và tăng 
cường xây dựng mối quan hệ cộng tác chặt chẽ hơn 
nữa giữa cộng đồng các nhà công nghệ và doanh 
nghiệp môi trường của hai nướcn

HàN quốC CHIA sẻ PHÁT TRIểN 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN xANH

trên thế giới, nhiều nước ứng dụng công nghệ 
thông tin để xây dựng các mô hình nhà máy 
thông minh, mạng lưới điện thông minh… 

công nghệ thông tin xanh có thể tối đa hóa sử dụng 
hiệu quả năng lượng và tài nguyên, thúc đẩy chuyển 
sang xã hội các bon thấp. là quốc gia thành công 
trong phát triển công nghệ thông tin xanh với một 
chiến lược quốc gia công nghệ thông tin xanh được 
xây dựng từ năm 2008, hàn quốc đã thực hiện tốt 
việc “xanh hóa” công nghệ thông tin để sản xuất các 
sản phẩm công nghệ thông tin chất lượng cao. Song 
song, hàn quốc triển khai cuộc sống xanh “nhờ 
công nghệ thông tin”, xây dựng sản xuất xanh, hệ 
thống giao thông và dịch vụ xanh thông minh, mạng 
lưới năng lượng thông minh…

 Với những kinh nghiệm về phát triển công nghệ 
thông tin xanh, các chuyên gia hàn quốc khuyến 
nghị: chính phủ nên khuyến khích công nghệ thông 
tin xanh sớm để không bỏ lỡ cơ hội. tS. Sang hyun 
park, cơ quan Xã hội thông tin quốc gia hàn quốc 
cho rằng, khởi đầu Việt nam cần có lộ trình tuyên 
truyền, phổ biến thông tin để nâng cao nhận thức 
của người dân, làm cho người dân hiểu mối liên hệ 
giữa tăng trưởng xanh và công nghệ thông tin, hiểu 
rằng công nghệ thông tin có thể gây tác động tiêu 
cực đến môi trường, bên cạnh việc công nghệ thông 
tin có thể giúp phát triển kinh tế và nâng cao mức 
sống của người Việt nam.

các chuyên gia hàn quốc cho rằng, Việt nam 
cần đánh giá cấu trúc ngành và khả năng công nghệ 
thông tin và thực hiện xây dựng chiến lược vĩ mô ở 
cấp quốc gia. chính phủ cũng nên nghiên cứu so sánh 
các chính sách, chiến lược công nghệ thông tin xanh 
của các nước tiên tiến và căn cứ vào thực tiễn để điều 
chỉnh chính sách thích hợp nhất đối với Việt nam; 
thiết lập mục tiêu chi tiết cho mỗi khu vực sau khi 
thiết kế mô hình dịch vụ công nghệ thông tin xanh, 
có lộ trình chi tiết cho các chính sách trung - dài hạn.

Vấn đề quan trọng nhất là nguồn kinh phí để 
thúc đẩy công nghệ thông tin xanh. đây có thể là 
một trong những khó khăn ban đầu. tuy nhiên, theo 
kinh nghiệm của hàn quốc, phát triển công nghệ 
thông tin xanh để tiết kiệm năng lượng, nên mặc dù 
phải đầu tư ban đầu, nhưng lợi ích là lâu dài. chính 
phủ nên có chính sách xúc tiến đầu tư, hỗ trợ và ưu 
đãi các công ty có ứng dụng những công nghệ tiết 
kiệm năng lượng và không gây hại tới môi trường. 
 pV
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trung QuốC
trung quốc là quốc gia được 

đánh giá có phương thức “lợi dụng 
vốn ngoại” một cách hiệu quả. bình 
quân mỗi năm, Doanh nghiệp FDi 
đóng góp khoảng 30% gDp của 
trung quốc; tạo khoảng 72.000 
việc làm/năm; đóng vai trò quan 
trọng trong xuất khẩu, thúc đẩy 
ngoại thương. trong thời kỳ đầu 
cải cách mở cửa, trung quốc thành 
lập 4 đặc khu kinh tế, mở cửa 14 
thành phố ven biển, đẩy mạnh thu 
hút vốn và kỹ thuật của nước ngoài 
với những ưu đãi về thuế, đất đai, 
lao động... trong giai đoạn này, FDi 
vào trung quốc chủ yếu đầu tư 
vào các ngành gia công, chế tạo, sử 
dụng nhiều lao động.

trong giai đoạn 1992 - 2000, 
chính phủ trung quốc chủ trương 
đẩy mạnh xây dựng thể chế kinh 
tế thị trường, nhờ đó đầu tư nước 
ngoài vào nước này tăng nhanh. 
phương thức “lợi dụng vốn ngoại” 
của trung quốc là cùng góp vốn 
với công ty nước ngoài, khuyến 
khích doanh nghiệp FDi nghiên 
cứu và thực nghiệm tại trung 
quốc. từ năm 1995, FDi của trung 
quốc tập trung vào nhóm ngành 
công nghiệp, xây dựng (chiếm 
khoảng 70%), trong đó ngành chế 
tạo chiếm tỷ trọng lớn…

Sau khi gia nhập tổ chức 
Thương mại thế giới (Wto) vào 
cuối năm 2001, chính sách thu hút 
FDi của trung quốc có sự điều 
chỉnh phù hợp với các quy định 
của Wto với việc từng bước mở 
cửa thu hút đầu tư FDi vào các 
ngành dịch vụ, bất động sản, tiền 
tệ… trong giai đoạn 2010 - 2020, 

trung quốc nêu rõ quan điểm thu 
hút FDi vào các ngành kỹ thuật cao, 
kinh nghiệm quản lý, nhân lực chất 
lượng cao. trung quốc cũng tiến 
hành sửa đổi bổ sung “Danh mục 
hướng dẫn ngành nghề đầu tư nước 
ngoài”, đồng thời cho phép chính 
quyền địa phương được phê chuẩn 
dự án đầu tư từ 100 triệu uSD lên 
300 triệu uSD. đặc biệt, trung 
quốc đã đề ra nhiều chính sách ưu 
đãi thuế và đưa vào quy định trong 
luật. ưu đãi về kỳ hạn kinh doanh; 
ưu đãi đối với khu vực đầu tư; đãi 
ngộ dành cho hành vi tái đầu tư; ưu 
đãi cho người đầu tư nước ngoài. 
ngoài ra, biện pháp miễn, giảm 
hoặc hoàn trả thuế doanh thu cũng 
được chính phủ áp dụng để khuyến 
khích các doanh nghiệp đầu tư vào 
ngành, vùng ưu tiên. trọng tâm cải 
cách về thuế được tập trung ở một 
số điểm: Thực hiện một chính sách 

thuế thống nhất đối với mọi thành 
phần kinh tế nhằm đảm bảo sự 
bình đẳng về thuế, thuế đánh không 
phân biệt giữa các doanh nghiệp 
trong nước và doanh nghiệp có vốn 
FDi; Thay thế thuế doanh nghiệp 
bằng thuế giá trị gia tăng và đơn 
giản hóa cơ cấu thuế suất; giảm 
thuế thu nhập đánh vào doanh 
nghiệp để kích thích sản xuất kinh 
doanh phát triển, mở rộng diện thu 
thuế thu nhập cá nhân…

thái LAn 
FDi luôn được xem là một 

trong những nhân tố kích thích 
quan trọng đối với nền kinh tế Thái 
lan. chính phủ Thái lan đã xây 
dựng một chính sách ưu đãi để cho 
dòng vốn này phát huy được lợi thế. 
ngay từ giai đoạn 1959 - 1971, Thái 
lan đã thực hiện chiến lược phát 
triển kinh tế thay thế hàng nhập 

Kinh nghiệm thu hút FDI  
của một số nước châu Á

 V Trung Quốc thu hút FDI vào các ngành kỹ thuật cao, kinh nghiệm  
quản lý, nhân lực chất lượng cao
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khẩu, với chủ trương giảm dần đầu 
tư từ chính phủ, khuyến khích đầu 
tư tư nhân. Vào năm 1959, Thái 
lan đã thành lập bộ đầu tư và đến 
năm 1960 đã ban hành đạo luật 
đầu tư. giai đoạn 1972 - 1996, bộ 
đầu tư Thái lan đã ban hành chính 
sách thu hút các chuyên gia, lao 
động chất lượng cao từ bên ngoài 
với những ưu đãi về đất, việc làm 
để thực hiện chiến lược phát triển 
kinh tế theo hướng xuất khẩu. từ 
năm 2005, chính sách thu hút FDi 
của Thái lan chuyển theo hướng 
đầu tư chọn lọc với chính sách ưu 
tiên nhà đầu tư trong nước, hỗ trợ 
phát triển các loại hình dịch vụ phi 
sản xuất và các loại hình dịch vụ tài 
chính. Thống kê cho thấy, FDi vào 
Thái lan đầu tư nhiều nhất là lĩnh 
vực công nghiệp, sau đó là thương 
mại, bất động sản, xây dựng…

MALAixiA
đối với malaxia, những năm 

50 - 60 của thế kỷ trước, malaixia 
khuyến khích thu hút FDi đầu tư 
vào những ngành xuất khẩu bằng 
việc giảm thuế thu nhập 3 năm cho 
các doanh nghiệp đầu tư vào những 
ngành được lựa chọn. từ những 
năm 90 đến nay, malaixia khuyến 
khích thu hút FDi vào những 
ngành sử dụng công nghệ cao, ít 
phát thải thông qua việc phân loại 
rõ những ngành ưu đãi đầu tư. Thời 
gian qua, malaixia đã xây dựng và 
không ngừng hoàn thiện hệ thống 
chính sách thu hút FDi tương đối 
đồng bộ, thông thoáng, nhất quán 
và minh bạch đối với các nhà đầu 
tư nước ngoài.

bên cạnh đó, malaixia còn có 
những chính sách khuyến khích 
ưu đãi về thuế, qua đó, đã tạo được 
môi trường đầu tư hấp dẫn đối với 
các nhà đầu tư nước ngoài. chính 
sách thuế thu hút FDi của malaixia 
thể hiện tính ổn định, minh bạch, 
nhưng cũng rất linh hoạt, kịp thời 
bổ sung, điều chỉnh phù hợp với 

tình hình thực tiễn trong nước 
và quốc tế. chính sách thuế của 
malaixia đã hướng vào một số lĩnh 
vực ưu tiên trong chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước, 
góp phần tạo lập cơ cấu ngành kinh 
tế năng động và hiệu quả.

SingApo
là một quốc gia có nền kinh tế 

thị trường phát triển, bên cạnh việc 
phát triển kinh tế nhanh, Singapo 
còn chú trọng mục tiêu phát triển 
bền vững, tạo ra một thể thống 
nhất cho mô hình phát triển kinh 
tế đất nước. chính phủ Singapo 
đã xác định rõ việc thu hút nguồn 
vốn FDi tập trung vào 3 lĩnh vực 
ưu tiên là: ngành sản xuất mới, xây 
dựng và xuất khẩu. bên cạnh đó, 
tùy từng điều kiện cụ thể của mỗi 
thời kỳ, Singapo chủ trương thu hút 
FDi vào các ngành thích hợp. ngoài 
những chính sách thu hút đầu tư 
(bao gồm đảm bảo và khuyến khích 
đầu tư), Singapo còn ban hành 
những quy định nhằm đảm bảo sự 
phát triển bền vững, chủ yếu là các 
hạn chế đầu tư để đất nước duy trì 

phát triển một cách ổn định, lâu 
dài, có tính đến lợi ích của các thế 
hệ mai sau. Singapo hầu như không 
phân biệt đầu tư trong nước và đầu 
tư nước ngoài… 

chính phủ Singapo đã ban hành 
những chính sách khuyến khích các 
nhà tư bản nước ngoài bỏ vốn vào 
đầu tư. Với chính sách ưu đãi đặc 
biệt, đó là: khi kinh doanh có lợi 
nhuận, nhà đầu tư nước ngoài được 
tự do chuyển lợi nhuận về nước; 
nhà đầu tư có quyền cư trú nhập 
cảnh (đặc quyền về nhập cảnh và 
nhập quốc tịch); nhà đầu tư nào 
có số vốn ký thác tại Singapo từ 
250.000 uSD Singapo trở lên và có 
dự án đầu tư thì gia đình họ được 
hưởng quyền công dân Singapo.

từ các chính sách thu hút dòng 
vốn FDi của các nước trên, có thể 
đúc rút ra những bài học kinh 
nghiệm cho Việt nam trong việc 
xây dựng các chính sách khuyến 
khích, ưu đãi đầu tư đối với khu vực 
FDi, nhằm tạo một “sân chơi” hấp 
dẫn và minh bạch cho các doanh 
nghiệp nước ngoàin

 Minh hạnh

 V Malaixia đã tạo được môi trường đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư 
nước ngoài
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Những mô hình tiêu biểu về đầu tư 
bảo vệ môi trường của các  
doanh nghiệp FDI trên thế giới

Việc xử lý ô nhiễm môi 
trường của các nhà đầu tư 
nước ngoài trong quá trình 

sản xuất là không thể thiếu ngay từ 
khi bắt đầu hoạt động, trong nhiều 
trường hợp, việc xử lý các vấn đề 
môi trường có thể gây khó khăn khi 
đánh giá năng lực của nhà đầu tư. 

Dưới đây là một số mô hình 
tiêu biểu về đầu tư vào bVmt của 
doanh nghiệp FDi tại các nước trên 
thế giới: 

trong ngành công nghiệp (cn) 
điện: những năm qua, mối quan 
hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp 
sản xuất điện của trung quốc và 
tổng công ty điện lực tokyo (nhật 
bản) ngày càng phát triển tốt đẹp. 
ngay từ năm 1992, 100 cán bộ quản 
lý của bộ điện lực trung quốc đã 
tham gia vào một chương trình hợp 

tác trao đổi với công ty điện lực 
tokyo về thúc đẩy hiệu quả trong 
công tác quản lý, trong đó có việc 
nâng cao ý thức bVmt.

ngành cn tự động: trong quá 
trình hợp tác kỹ thuật giữa hai bên, 
có thể thấy sự quan trọng của năng 
lực các nhà đầu tư nước ngoài 
trong ngành điện. Song song với 
việc chuyển giao công nghệ cho 
các nước đang phát triển, tổng 
công ty điện lực tokyo đã thiết 
lập nhiều dự án nghiên cứu và 
hợp tác với các doanh nghiệp và 
trường đại học của trung quốc. 
trong khuôn khổ các chương trình 
hợp tác này, nhiều nghiên cứu về 
loại xe ô tô chạy bằng điện, ắc quy, 
ôxy hóa nhiên liệu và pin nhiên 
liệu hiện đang được tiến hành tại 
các phòng thí nghiệm của trung 

quốc. đồng thời, việc chuyển giao 
công nghệ cho ngành công nghiệp 
ô tô trung quốc cũng được doanh 
nghiệp nhật bản thực hiện thông 
qua những khoản hỗ trợ các viện 
nghiên cứu triển khai các hội thảo 
về ngành công nghiệp hỗ trợ.

ngoài ra, tại nhiều nước trên 
thế giới cũng có những mô hình 
đầu tư bVmt của các doanh 
nghiệp FDi trong quá trình hoạt 
động sản xuất ở những quốc gia, 
tiêu biểu như thương hiệu sản xuất 
ô tô nổi tiếng thế giới - tập đoàn 
Volkswagen của đức. khi tiến hành 
đầu tư ở nhiều nước trên thế giới, 
tập đoàn đều tuân thủ đầy đủ các 
quy định pháp luật của những nước 
này, đồng thời, sử dụng các công 
nghệ hiện đại và thân thiện với môi 
trường để sản xuất ra các loại xe ô 

 V Công ty Mobil 
thường xuyên tổ chức 
đào tạo, hợp tác kỹ 
thuật nhằm nâng cao 
năng lực giảm thiểu 
phát thải thông qua 
cách tiết kiệm chi phí
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tô theo tiêu chuẩn châu âu. mặc dù 
vậy, trong thực tế, tập đoàn cũng 
có thể không thực hiện được công 
tác bVmt do điều kiện, cũng như 
năng lực của nước sở tại không đáp 
ứng yêu cầu của tập đoàn.

tại nhiều nước, tập đoàn đã 
đầu tư xây dựng hệ thống xử lý 
nước thải một cách quy mô như ở 
braxin, mêhicô, nigêria và trung 
quốc. cùng với đó, tập đoàn cũng 
đầu tư hệ thống xử lý khí thải 
ngay cả khi tập đoàn không cần 
phải điều đó. ngoài ra, việc thực 
hiện đánh giá, xử lý các vùng đất 
bị ô nhiễm cũng đang được triển 
khai tại nhiều nơi, đặc biệt là ở các 
nước châu mỹ. đối với vấn đề xử lý 
chất thải, tập đoàn cũng thực hiện 
khá tốt như ở nam phi, trước đây, 
các loại chất thải không nguy hại 
thường không được phân loại và 
tái chế, nhưng sau đó vấn đề này đã 
được giải quyết khi tập đoàn đầu 
tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải 
vào năm 1996. ngoài các lợi ích 
về môi trường, việc xây dựng nhà 
máy cũng đem lại các lợi ích xã hội 
như tạo công ăn việc làm cho người 
dân dịa phương, đóng góp đáng kể 
vào ngân sách địa phương và tăng 
nguồn thu cho người dân trong 
vùng thông qua việc sản xuất ra các 
sản phẩm tái chế.

đặc biệt, việc chuyển giao công 
nghệ của tập đoàn được tiến hành 
không chỉ giữa các nhà máy và nhà 
cung cấp, mà còn giữa một số tổ 
chức và các viện nghiên cứu ở các 
nước này.

không chỉ ngành cn ô tô, mà 
còn trong các ngành khác như 
lương thực thực phẩm, cn hóa 
chất hay cn thuộc da đều có những 
mô hình hay về công tác đầu tư 
bVmt của các doanh nghiệp FDi. 
Ví dụ, ngành lương thực thực 
phẩm: Sự phát triển của nhiều 
giống cây trồng cho năng suất cao 
hơn là một yếu tố quan trọng góp 
phần phát triển nông nghiệp bền 

vững và đảm bảo an ninh lương 
thực về lâu dài. hoạt động duy trì 
và cải thiện hiệu suất cây trồng đòi 
hỏi phải được đầu tư công nghệ 
tiên tiến thường xuyên. Sự chuyển 
giao các công nghệ này là điều kiện 
tiên quyết để xây dựng ngành nông 
nghiệp bền vững và hiệu quả tại các 
nước đang phát triển. Ví dụ, hoạt 
động đầu tư cải thiện môi trường 
của các doanh nghiệp nước ngoài 
ở nhiều nước có thể là việc chuyển 
giao các ứng dụng công nghệ sinh 
học trong nông nghiệp (iSaaa), 
tập trung xây dựng quan hệ đối tác 
giữa các nước cũng như các khu 
vực tư nhân dựa trên những hỗ trợ 
về công nghệ. iSaaa đang làm việc 
với các công ty về công nghệ sinh 
học hàng đầu của thế giới và đến 
nay đã triển khai được hàng chục 
dự án ở châu phi, châu á và nam 
mỹ về lĩnh vực này.

trong ngành cn hóa chất: Theo 
yêu cầu của chính phủ inđônêxia, 
một doanh nghiệp thuộc hiệp hội 
công nghiệp hóa chất nhật bản 
(Jcia) đã cử chuyên gia đến khu 
công nghiệp ở ngoại ô Jakarta để 
làm việc từ năm 1995 - 1996, với 
nhiệm vụ cung cấp các giải pháp 
xử lý nước thải chuyên nghiệp cho 
các nhà máy thực phẩm nhỏ tại địa 
phương. Với sự hỗ trợ về kỹ thuật, 
các nhà máy đã xử lý được bùn hoạt 
tính, góp phần cải thiện ô nhiễm 
môi trường của địa phương. 

bên cạnh đó, trong ngành cn 
Dầu khí, nổi lên một số doanh 
nghiệp FDi thực hiện đầu tư 
bVmt hiệu quả, trong đó có công 
ty amoco (tây Sibêria). đây là 
mô hình hợp tác giữa các doanh 
nghiệp của mỹ và nga nhằm thực 
hiện các giải pháp cải thiện và 
phục hồi môi trường của một số 
nơi ở Sibêria. Dự án nằm trong 
khuôn khổ chương trình hỗ trợ 
của mỹ dành cho nga nhằm khắc 
phục những thiệt hại do hoạt động 
khai thác dầu khí gây ra trong thời 

kỳ liên Xô (cũ). một ví dụ minh 
họa nữa là tập đoàn bp đã đầu tư 
một khoản tiền lớn cho bVmt ở 
côlômbia khi doanh nghiệp này 
triển khai một dự án quan trắc hệ 
thống sông ở các vùng nhiệt đới 
và đánh giá tác động của việc khai 
thác dầu khí đối với những khu vực 
này. còn đối với công ty chevron 
ở papua new guinea, việc đầu tư 
cải thiện môi trường được thực 
hiện như sau: Việc đầu tư sản xuất 
dầu tại papua new guinea đã được 
công ty chevron tiến hành cùng 
với công tác bVmt, hỗ trợ phúc 
lợi xã hội cho những người bị ảnh 
hưởng bởi hoạt động khai thác dầu 
khí, đồng thời có phương án phát 
triển doanh nghiệp sau khi các mỏ 
dầu đã cạn kiệt. 

tại malaixia, công ty exxon đã 
đầu tư phát triển kinh tế và tăng 
cường các hoạt động cải thiện môi 
trường, góp phần đưa malaixia trở 
thành một quốc gia phát triển công 
nghiệp bền vững theo chiến lược 
phát triển quốc gia tầm nhìn đến 
năm 2020. công ty đã làm việc với 
các cấp chính quyền để đảm bảo 
từ nhà nước đến các cộng đồng 
và người dân malaixia đều nhận 
thức rõ các lợi ích về môi trường 
và kinh tế. 

trong quá trình đầu tư khai 
thác dầu khí ở inđônêxia, công ty 
mobil đã tổ chức đào tạo, hợp tác 
kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực 
bảo tồn nguồn tài nguyên dầu khí 
cho inđônêxia. còn công ty Shell 
khi đầu tư tại cộng hòa Séc, doanh 
nghiệp này đã đáp ứng các tiêu 
chuẩn quốc tế về môi trường, góp 
phần quan trọng đưa ngành công 
nghiệp lọc dầu cộng hòa Séc phát 
triển bền vững. hay trong ngành 
cn thuộc da, tập đoàn bcSD 
côlômbia đã giúp các công ty nhỏ 
trong ngành thuộc da giảm thiểu 
phát thải thông qua cách tiết kiệm 
chi phín

 trần hương


