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Chung tay thực hiện mục tiêu
phát triển bền vững đồng bằng sông
Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu

T

rong hai ngày 26-27/9/2017, tại
TP. Cần Thơ đã diễn ra Hội nghị
về phát triển bền vững (PTBV)
đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)
thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH).
Đây là Hội nghị có quy mô lớn nhất từ
trước đến nay và được coi là “Hội nghị
Diên Hồng”, nhằm hiệu triệu các tư
tưởng lớn giúp Chính phủ và các địa
phương ĐBSCL xác định các nhóm giải
pháp chiến lược về chuyển đổi có quy
mô, với mục tiêu PTBV ĐBSCL tầm
nhìn đến năm 2100. Thủ tướng Chính
phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên
toàn thể Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có các Phó Thủ
tướng Vương Đình Huệ, Trịnh Đình
Dũng, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng
Hà, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn
Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
Nguyễn Xuân Cường; Lãnh đạo 13 tỉnh/
TP vùng ĐBSCL và TP. Hồ Chí Minh;
Cùng hơn 1.000 đại biểu là lãnh đạo các
ban, bộ, ngành Trung ương, Quốc hội,
địa phương, đoàn thể, đại sứ quán, tổ
chức quốc tế, đối tác phát triển và các
nhà khoa học trong và ngoài nước...

NHỮNG THÁCH THỨC VÀ YÊU
CẦU ĐẶT RA ĐỐI VỚI ĐBSCL
Trong ngày 26/9, với sự chỉ đạo trực
tiếp của Phó Thủ tướng Vương Đình
Huệ và Phó Thủ tướng Trịnh Đình
Dũng, Hội nghị đã diễn ra 3 phiên thảo
luận chuyên đề với những vấn đề: Tổng
quan, thách thức, cơ hội và giải pháp
chuyển đổi mô hình phát triển cho
ĐBSCL; Quy hoạch tổng thể, huy động,
điều phối nguồn lực cho phát triển vùng
ĐBSCL; Nông nghiệp bền vững, hạ tầng
thủy lợi, phòng chống thiên tai và sạt lở.
Về tổng quan, thách thức, cơ hội và
giải pháp chuyển đổi mô hình phát triển
cho ĐBSCL, Bộ trưởng Bộ TN&MT
Trần Hồng Hà nêu rõ tính độc đáo của
ĐBSCL, với những cơ hội, thách thức,

VVThủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị
đồng thời đề xuất những
giải pháp căn cơ, đột phá
cho vùng ĐBSCL. Bộ trưởng
cho rằng, sự phát triển của
ĐBSCL phải được nhìn nhận
ở một thể thống nhất, có mối
liên kết với các vùng kinh tế
như TP. Hồ Chí Minh. Bên
cạnh đó, phải lấy tài nguyên
nước là yếu tố cốt lõi, trung
tâm. Do vậy, cần có cơ chế
đột phá, thu hút khối kinh tế
tư nhân để đầu tư phát triển
hạ tầng, phát triển khu công
nghiệp.
Sau báo cáo của Bộ
trưởng Trần Hồng Hà, các đại
biểu tham dự phiên họp đã
tập trung thảo luận về những
thách thức, cơ hội, giải pháp
chuyển đổi nông nghiệp bền
vững cho các tiểu vùng tại
ĐBSCL; phát triển thủy lợi
thích ứng với BĐKH và các
giải pháp ứng phó sạt lở bờ
sông, bờ biển vùng ĐBSCL;
Quy hoạch tổng thể và phát
triển hạ tầng cho ĐBSCL…
Đối với cơ chế điều phối
vùng, quản lý thống nhất, Bộ

trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn
Chí Dũng cho rằng cần tổ
chức, sắp xếp lại vùng, trong
đó phải coi kinh tế biển
là động lực phát triển. Bộ
trưởng Nguyễn Chí Dũng
nhấn mạnh, cần cân nhắc
diện tích trồng lúa; hạn chế
khai thác nước ngầm tùy
tiện; sắp xếp lại các nhà máy
nhiệt điện trong vùng, đồng
thời, nâng cao nhận thức của
người dân trong việc chuyển
đổi mô hình sản xuất thích
ứng với BĐKH... Tại phiên
họp, các đại biểu đề nghị tăng
ngân sách cho vùng lên 20%
GDP để đảm bảo nguồn lực
phát triển ĐBSCL; ưu tiên và
đẩy nhanh tiến độ thực hiện
các dự án ứng phó với BĐKH;
nghiên cứu cơ chế đặc thù để
thu hút các dự án ODA...
Để phát triển nông
nghiệp bền vững, thủy lợi,
phòng chống thiên tai sạt lở,
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
Nguyễn Xuân Cường khẳng
định, việc ứng phó với những
biến đổi là không thể tránh
Số 9/2017
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VVPhó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và
các Bộ trưởng chủ trì Hội nghị ngày 26/9
khỏi, cần có sự thống nhất của cả hệ
thống chính trị và hành động tổng lực
với phương châm "chủ động, tích cực,
linh hoạt thích ứng với các biến đổi".
Do vậy, cần chủ động phát huy những
lợi thế, kết hợp với cách mạng công
nghiệp 4.0 để biến nguy cơ thành thời
cơ. Bên cạnh đó, cần tái cơ cấu nông
nghiệp phải dựa vào tài nguyên đa
dạng sinh học, cơ cấu lại phát huy tối
đa lợi thế các sản phẩm chủ lực trong
khu vực...

SẼ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
VỀ ĐBSCL THÍCH ỨNG VỚI
BĐKH
Tại phiên toàn thể Hội nghị ngày
27/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn
Xuân Phúc đánh giá cao kết quả của
các hội nghị chuyên đề và cho rằng,
Chính phủ tiếp thu các ý kiến tại Hội
nghị, đồng thời kêu gọi các sáng kiến
cùng chung tay PTBV khu vực ĐBSCL
thích ứng với BĐKH.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh,
một trong những tinh thần cốt yếu
chính là giữ được đất, nước và con
người, trên cơ sở đó, cần có tầm nhìn
để xây dựng ĐBSCL từ vựa lúa trở
thành khu vực phát triển nông nghiệp
công nghệ cao. Trong thời gian tới,
ĐBSCL cần chuyển đổi theo 3 hướng:
Kiến tạo PTBV, thịnh vượng trên cơ sở
6
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chủ động thích ứng, chuyển
hóa được những thách thức,
biến thách thức thành cơ hội,
bảo đảm cuộc sống cho người
dân cũng như bảo tồn được
những giá trị truyền thống
văn hóa của vùng; Thay đổi
tư duy phát triển, chuyển từ
tư duy sản xuất nông nghiệp
thuần túy sang tư duy kinh
tế nông nghiệp, gắn với
chuỗi giá trị từ sản xuất nông
nghiệp hóa học sang nông
nghiệp hữu cơ và công nghệ
cao; Chú trọng công nghiệp
chế biến và công nghiệp hỗ
trợ gắn với phát triển kinh tế
nông nghiệp…
Thủ tướng cho rằng, cần
tôn trọng quy luật tự nhiên,
chọn mô hình thích ứng
theo tự nhiên, thuận thiên
là chính, tránh can thiệp thô
bạo vào tự nhiên, PTBV theo
phương châm sống chung
với lũ, mặn, khô hạn, phù
hợp với điều kiện thực tế.
Phải xác định BĐKH và nước
biển dâng là xu thế tất yếu,
phải biến thách thức thành
cơ hội. Ngoài ra cũng cần coi
nước lợ, nước mặn cũng là
một nguồn tài nguyên. Quan
điểm của Chính phủ, Đảng

Cộng sản Việt Nam là phát
triển để phục vụ người dân
là quan trọng nhất, với tinh
thần giảm khoảng cách giàu
nghèo, không để ai bị bỏ lại
phía sau.
Về tài chính đầu tư các
công trình ứng phó BĐKH,
Thủ tướng yêu cầu cần nghiên
cứu thành lập Quỹ phát triển
ĐBSCL với nhiều nguồn lực.
Từ nay đến năm 2020, giải
ngân có hiệu quả ít nhất là 1 tỷ
USD xây dựng hệ thống cống
điều tiết, cống sông Cái Lớn,
Cái Bé của tỉnh Kiên Giang để
ngăn mặn; Cống Trà Sư, Tha
La của tỉnh An Giang để điều
tiết lũ và một số đoạn sạt lở
nghiêm trọng, trực tiếp ảnh
hưởng đến nhà cửa của nhân
dân. Đồng thời, tăng cường
hợp tác quốc tế; Xây dựng cơ
sở dữ liệu quốc gia về ĐBSCL
phục vụ thích ứng với BĐKH
và sinh kế bền vững; Nghiên
cứu xây dựng Chương trình
đồng bằng thích ứng dưới
dạng một dự án tổng thể, với
mục tiêu là giữ cho ĐBSCL
an toàn về lâu dài và là một
nơi hấp dẫn để sinh sống,
làm việc, kể cả chính sách
hạn điền ở khu vực này. Định
kỳ 2 năm/lần, Chính phủ sẽ
tổ chức Hội nghị quy mô để
cùng thảo luận kế hoạch, rà
soát việc thực hiện các mục
tiêu, chủ trương, giải pháp để
xây dựng, đưa ĐBSCL đi đến
một tương lai tươi sáng hơn.
Ngay sau Hội nghị, Thủ
tướng giao Bộ TN&MT chủ
trì, phối hợp với Văn phòng
Chính phủ tiếp thu, tổng hợp
ý kiến của các đại biểu, xây
dựng Dự thảo Nghị quyết của
Chính phủ về PTBV ĐBSCL
thích ứng BĐKH để đưa
ra thảo luận tại Phiên họp
Chính phủ thường kỳ diễn ra
trong tháng 9/2017n

ĐỨC ANH
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CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN NĂM 2017:

Chủ động khắc phục khó khăn, thách thức
về môi trường tại khu vực nông thôn

N

gày 23/9/2017, tại huyện Kim Bôi,
tỉnh Hòa Bình, Bộ TN&MT phối
hợp với UBND tỉnh Hòa Bình tổ
chức Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch
Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017.
Tham dự Lễ phát động có Thứ trưởng
Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân; Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh; Phó
Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt
Nam Ngô Trọng Vịnh; Phó Chủ tịch Trung
ương Hội Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị
Tuyết; Giám đốc Công ty TNHH Panasonic
Việt Nam Masahiro Yamamoto; đại diện các
đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, các Sở, ban
ngành, cùng hơn 1.000 cán bộ, quần chúng
nhân dân tỉnh Hòa Bình.
Với chủ đề “Quản lý rác thải vì môi
trường nông thôn bền vững”, Chiến dịch
Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 nhấn
mạnh vai trò quan trọng của công tác quản
lý môi trường, đặc biệt là quản lý chất thải tại
các khu vực nông thôn trong quá trình xây
dựng đất nước phát triển kinh tế, an sinh xã
hội và hài hòa với thiên nhiên.
Hiện nay, dân số ở khu vực nông thôn
chiếm khoảng 67% dân số cả nước. Cùng
với sự phát triển mạnh mẽ của đất nước, bộ

VVThứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu tại buổi Lễ
mặt nông thôn đã có nhiều
đổi mới, kinh tế phát triển,
đời sống của người nông
dân dần được nâng cao. Tuy
nhiên, bên cạnh đó ô nhiễm
môi trường nông thôn đã
xuất hiện tại nhiều khu vực
và gây ra những thiệt hại về
kinh tế - xã hội, tác động trực
tiếp đến cuộc sống người
dân nông thôn. Trong đó,
một số vấn đề bức xúc, nổi

VVLễ phát động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017

cộm là thu gom và xử lý chất
thải rắn sinh hoạt; kiểm soát
bao bì, hóa chất bảo vệ thực
vật; ô nhiễm môi trường
làng nghề. Mặt khác, công
tác quản lý môi trường nông
thôn còn đan xen, thiếu đơn
vị đầu mối quản lý; tỷ lệ dân
cư nông thôn được cấp nước
sạch và điều kiện vệ sinh môi
trường còn thấp.
Trước thực trạng trên,
thời gian qua, Bộ TN&MT
đã tích cực triển khai các
hoạt động cụ thể, tiêu biểu
như: Tiếp tục đẩy mạnh
thực hiện Chỉ thị số 25/CTTTg của Thủ tướng Chính
phủ, trong đó tập trung giải
quyết các vấn đề BVMT,
các điểm nóng ô nhiễm môi
trường; Xây dựng Dự thảo
Nghị định sửa đổi, bổ sung
các Nghị định hướng dẫn thi
hành Luật BVMT nhằm khắc
phục những bất cập hiện
nay, nhất là các quy định
về công cụ, biện pháp quản
lý nhà nước, kỹ thuật kiểm
soát, giám sát hoạt động
xả thải của doanh nghiệp.
Số 9/2017
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Đồng thời, tăng cường phối hợp
với Bộ NN&PTNT, Trung ương
Hội Nông dân Việt Nam tiếp
tục triển khai Đề án BVMT làng
nghề, lồng ghép nội dung xử lý
triệt để một số làng nghề gây ô
nhiễm môi trường nghiêm trọng
vào Chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng nông thôn mới giai
đoạn 2016 - 2020...
Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ
trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn
mạnh, Chiến dịch Làm cho thế
giới sạch hơn năm nay là cơ
hội để chúng ta nhìn nhận, xác
định các vấn đề trọng tâm trong
công tác quản lý và BVMT; đồng
thời thống nhất hành động,
chủ động khắc phục những khó
khăn, thách thức về ô nhiễm môi
trường tại các khu vực nông thôn,
ngăn chặn sự gia tăng về tốc độ
ô nhiễm, suy thoái môi trường.
Để giải quyết các vấn đề tồn tại
trong công tác quản lý và BVMT
nói chung và môi trường nông
thôn nói riêng, cần xây dựng các
giải pháp đồng bộ, trọng điểm và
có lộ trình, kế hoạch, nhằm bảo
đảm cân bằng sinh thái, hướng
tới mục tiêu phát triển bền vững
đất nước.
Sau Lễ phát động, các đại
biểu cùng với hơn 1.000 cán
bộ và người dân tỉnh Hòa Bình
tham gia thu gom rác trên địa
bàn huyện Kim Bôi. Bộ TN&MT
cũng đã phối hợp với UBND
tỉnh Hòa Bình và Công ty
Panasonic Việt Nam trao tặng
3.000 cây cam V2 (tương ứng
với 10 ha) cho đồng bào di dân
khu vực lòng hồ thủy điện Sông
Đà (xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi).
Ngoài ra là hoạt động chạy bộ
“Hành trình Việt Nam xanh”,
góp phần chuyển tải các thông
điệp về BVMT như: "Giảm thiểu
đốt ngoài trời", "Phân loại rác tại
nguồn", "Không đốt rác để giữ
bầu không khí sạch"… đến đông
đảo người dân huyện Kim Bôi,
tỉnh Hòa Bình.

HỒNG NHUNG
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Tăng cường phối hợp trong công tác
quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

VVLễ công bố Quy chế phối hợp giữa Bộ TN&MT và Bộ Quốc phòng

N

gày 1/9/2017, tại Hà Nội
đã diễn ra Lễ công bố Quy
chế phối hợp hoạt động giữa Bộ
TN&MT và Bộ Quốc phòng. Bộ
trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà
và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Bế
Xuân Trường tới dự và chủ trì Lễ
công bố.
Trong những năm qua, Bộ
TN&MT phối hợp với Bộ Quốc
phòng triển khai thực hiện hiệu
quả công tác khắc phục, xử lý chất
độc da cam/dioxin, bom, mìn, vật
nổ tồn lưu sau chiến tranh; quản lý
và khai thác hợp lý tài nguyên thiên
nhiên... Để thực hiện nhiệm vụ bảo
vệ chủ quyền, TN&MT biển, đảo,
hai Bộ đã phối hợp triển khai 5 dự
án thuộc Đề án tổng thể về điều tra
cơ bản và quản lý TN&MT biển
đến năm 2010, tầm nhìn đến năm
2020; Quan trắc khí tượng thủy văn
và ứng phó với biến đổi khí hậu
(BĐKH) thông qua việc triển khai
đánh giá ảnh hưởng, xác định giải
pháp ứng phó, giảm thiểu tác động
của BĐKH đến các lĩnh vực hoạt
động quân sự, quốc phòng. Ngoài
ra, hai bên đã phối hợp quản lý,
sử dụng hiệu quả 3 trạm quan trắc
môi trường (Trạm quan trắc môi
trường hóa - độc xạ; Trạm quan
trắc và phân tích môi trường biển;
Trạm quan trắc môi trường nền và
mưa axit khu vực miền Trung - Tây
Nguyên) thuộc hệ thống quan trắc

môi trường quốc gia; xử lý 15/19 cơ
sở gây ô nhiễm môi trường trong
quân đội.
Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng
Trần Hồng Hà ghi nhận và đánh giá
cao sự phối hợp chặt chẽ, toàn diện
giữa hai Bộ trong thời gian qua. Bộ
trưởng cho rằng, sự phối hợp giữa
hai Bộ nhằm phát huy sức mạnh tổng
hợp, thúc đẩy sự chuyển biến trong
công tác quản lý tài nguyên, BVMT
và củng cố quốc phòng, an ninh, góp
phần hoàn thành mục tiêu mà Đảng,
Nhà nước đã đặt ra. Để công tác phối
hợp đạt hiệu quả, hai Bộ sẽ cụ thể
hóa các kế hoạch và định kỳ kiểm tra,
tổng kết việc thực hiện, kịp thời đề ra
phương hướng, nhiệm vụ phù hợp
với yêu cầu thực tiễn.
Trong thời gian tới, các cơ quan
chức năng của hai Bộ sẽ phối hợp
lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng
đất trên phạm vi toàn quốc; Tăng
cường quản lý, khai thác, sử dụng
hợp lý tài nguyên khoáng sản, nước
và BVMT biển, hải đảo, đa dạng
sinh học; Nghiên cứu, tổ chức lực
lượng ứng phó với chiến tranh sinh
học, đấu tranh, phòng ngừa, kiểm
soát săn bắt, đánh bắt, nhập khẩu,
vận chuyển, mua, bán trái phép các
loài quý hiếm qua biên giới theo quy
định của pháp luật; Xây dựng, tổ
chức lực lượng kiểm soát ô nhiễm,
ứng phó sự cố môi trường biển
xuyên biên giới… VŨ NHUNG
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Thử nghiệm thành công phương pháp tẩy độc dioxin
trong đất bằng công nghệ vi sinh

N

gày 4/8/2017, tại trụ sở Bộ
TN&MT đã diễn ra Hội
thảo “Báo cáo kết quả thử nghiệm
tẩy độc dioxin tồn lưu trong đất
tại sân bay A Sho, huyện A Lưới
(Thừa Thiên - Huế) bằng công
nghệ vi sinh”. Tham dự Hội thảo
có đại diện các cơ quan chức năng
của Việt Nam, Hàn Quốc và đông
đảo các nhà khoa học.
Đây là kết quả của sự hợp tác
giữa hai tổ chức phi chính phủ
Việt Nam - Hàn Quốc, nhằm phát
huy thế mạnh về công nghệ sinh
học của đội ngũ khoa học thuộc
Công ty Sinh học Hàn Quốc (BJC)
và Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi
trường Việt Nam (VACNE), góp
phần khắc phục hậu quả chiến
tranh do Mỹ để lại; đồng thời giảm
bớt khó khăn cho người dân vùng
đất đã bị nhiễm độc dioxin.
Theo các Báo cáo giám sát và
phản biện của các nhà khoa học
đại diện VACNE, Báo cáo phân tích
kết quả thử nghiệm của BJC, Viện

KH&CN Hải Dương Hàn
Quốc (KIOS), Viện Độc
học Hàn Quốc (KIT), với
sự hỗ trợ của các cơ quan
chức năng Việt Nam, đặc
biệt là Bộ TN&MT, Văn
phòng Ban Chỉ đạo 33 và
UBND huyện A Lưới, hoạt
động thử nghiệm tẩy độc
dioxin tồn lưu trong đất
tại sân bay A Sho, huyện
A Lưới bằng các chủng vi
sinh: Novosphingobium
pentaromativorans US61 và Corynebacterium
variabile IC10 của Hàn
Quốc đã có kết quả khả
quan.
Cụ thể, đất bị ô
nhiễm dioxin tại sân
bay A Sho, huyện A
Lưới sau chiến tranh đã
được các nhà khoa học
thử nghiệm xử lý bằng
hai chủng vi khuẩn nêu
trên với một quy trình
nghiêm ngặt. Theo đó,

giai đoạn 1 xử lý kỵ khí
trong 3 tháng, sau đó
chuyển sang giai đoạn
2 xử lý hiếu khí, tại địa
điểm được coi là nóng
nhất về dioxin ở A Sho,
dưới sự giám sát trực
tiếp của cán bộ VACNE,
xã Đông Sơn và huyện A
Lưới (từ tháng 12/2016
đến tháng 5/2017, trên
diện tích 100 m2, độ sâu
1m). Kết quả cho thấy,
hiệu suất thử nghiệm sau
xử lý đạt 35% (từ nồng
độ dioxin trong đất là
161,65 pg-TEQ/g xuống
còn 104,93-TEQ/g).
Tại Hội thảo, các đại
biểu đều đánh giá cao kết
quả thử nghiệm tẩy độc
dioxin tồn lưu trong đất
tại sân bay A Sho, huyện
A Lưới bằng các chủng
vi sinh của Hàn Quốc,
mặc dù trong quá trình
thực hiện gặp những
bất lợi về thời tiết, hạn
chế về thời gian và kinh
phí. Đồng thời, các đại
biểu kiến nghị với các
cơ quan chức năng của
Việt Nam và Hàn Quốc
sớm hoàn thiện các thủ
tục cần thiết để công bố
những kết quả nghiên
cứu chính thức và tạo
điều kiện để các tổ chức
xã hội mở rộng hợp tác
quốc tế trong lĩnh vực
BVMT, phát triển kinh
tế -xã hội bền vững.

SƠN TÙNG
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Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung
các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn
thi hành Luật Bảo vệ môi trường
NGUYỄN THU HÀ
Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách pháp chế
Tổng cục Môi trường

N

hằm triển khai Luật BVMT năm 2014,
Chính phủ đã ban hành Nghị định số
18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 về quy
hoạch BVMT, đánh giá môi trường chiến lược
(ĐMC), đánh giá tác động môi trường (ĐTM);
Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật
BVMT năm 2014; Nghị định số 38/2015/NĐCP ngày 24/4/2015 quy định về quản lý chất thải
(QLCT) và phế liệu; Nghị định số 03/2015/NĐCP ngày 6/1/2015 quy định về xác định thiệt hại
đối với môi trường; Nghị định số 127/2014/NĐCP ngày 31/12/2015 quy định điều kiện của tổ
chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
(QTMT). Đây là các văn bản quy phạm pháp
luật quan trọng nhằm tăng cường công tác quản
lý nhà nước trong lĩnh vực BVMT.
Trong chương trình công tác của Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ năm 2017, Bộ TN&MT
được giao xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi,
bổ sung các Nghị định quy định chi tiết, hướng
dẫn thi hành Luật BVMT năm 2014 (Dự thảo).

1. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH
NGHỊ ĐỊNH
Thời gian qua, công tác BVMT đã được
Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm chỉ đạo và
là một trong ba trụ cột để phát triển bền vững.
Theo đó, công tác quản lý nhà nước về BVMT
từ Trung ương đến địa phương đã có sự chuyển
biến tích cực và đạt được một số kết quả bước
đầu quan trọng. Tuy nhiên, ô nhiễm môi trường
(ÔNMT) vẫn tiếp tục gia tăng, nhiều sự cố gây
ÔNMT nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống,
sản xuất của nhân dân. Nguyên nhân của tình
trạng trên là do nhận thức, ý thức trách nhiệm
của các ngành, các cấp, doanh nghiệp và người
dân còn hạn chế. Nhiều địa phương còn chạy
theo lợi ích kinh tế trước mắt, xem nhẹ công tác
BVMT; chưa phát huy hiệu quả, vai trò, trách
nhiệm và sự tham gia của các tổ chức xã hội,
cộng đồng, người dân trong công tác BVMT. Hệ
10
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thống pháp luật, quy chuẩn còn
nhiều bất cập, thiếu khả thi.
Qua rà soát sự phù hợp
của các quy định và thực tiễn
triển khai, phần lớn nội dung
các quy định chi tiết đã được
ban hành tương đối đầy đủ.
Tuy nhiên do phạm vi khá
rộng nên một số nội dung quy
định chi tiết thi hành chưa có
tính khả thi; còn mâu thuẫn,
chồng chéo giữa các văn bản,
trong khi đó vẫn còn có những
khoảng trống quy định điều
chỉnh các quan hệ xã hội phát
sinh trong hoạt động sử dụng
bền vững tài nguyên và BVMT.
Đối với quy định về ĐTM,
kế hoạch BVMT và đề án
BVMT
- Về ĐTM sơ bộ: Còn
chồng chéo giữa Luật BVMT
năm 2014 (Điểm a, Khoản 2,
Điều 25) và Luật Đầu tư (Điều
33, 34) gây vướng mắc cho địa
phương trong việc xây dựng
trình tự, thủ tục đầu tư dự án.
- Về đối tượng thực hiện báo
cáo ĐTM: Các loại hình dự án,
quy mô để quy định đối tượng
thực hiện ĐTM chưa phù hợp
với tình hình triển khai thực tế,
vì vậy cần rà soát lại đối tượng
phải xác nhận hoàn thành
công trình BVMT trước khi đi
vào hoạt động.
- Về thời gian thực hiện
chỉnh sửa, bổ sung báo cáo
ĐTM: Chưa quy định thời hạn
nộp lại báo cáo ĐTM chỉnh
sửa khi được Hội đồng thẩm
định thông qua với điều kiện
phải chỉnh sửa, bổ sung.
- Về thực hiện các điều
chỉnh so với ĐTM được phê
duyệt: Cần phải quy định rõ

những trường hợp nào cần xin
phép thay đổi và trình tự, thủ
tục xác nhận sự thay đổi đó.
- Về vận hành thử nghiệm
các công trình BVMT: Chưa có
quy định cụ thể trường hợp
nào được chấp thuận, thủ tục
chấp thuận của cơ quan phê
duyệt ĐTM đối với trường hợp
kéo dài thời gian vận hành thử
nghiệm công trình xử lý chất
thải.
- Về đề án BVMT/phương
án BVMT: Với quy định thời
hạn hiện hành sẽ không giải
quyết dứt điểm được việc các
đối tượng không thực hiện
thủ tục về ĐTM hay kế hoạch
BVMT. Do vậy, cần có biện
pháp khắc phục hậu quả cho
những hành vi vi phạm pháp
luật này. Đồng thời, theo quy
định tại Điều 68 Luật BVMT
năm 2014, các cơ sở phải lập và
thực hiện phương án BVMT
nhưng chưa có quy định cụ
thể về vị trí, vai trò, nội dung
của phương án BVMT.
Đối với quy định về QLCT
- Về quản lý chất thải rắn
(CTR) thông thường: Việc xác
nhận bảo đảm yêu cầu BVMT
đối với cơ sở xử lý CTR sinh
hoạt, cơ sở xử lý CTR công
nghiệp thông thường chưa
được quy định chi tiết; Chưa
có quy định về địa điểm của
cơ sở xử lý CTR công nghiệp
thông thường và hoạt động
đồng xử lý, cải tạo, nâng cấp
việc xử lý CTR công nghiệp
thông thường; trách nhiệm
của chủ cơ sở sản xuất sử
dụng trực tiếp CTR công
nghiệp thông thường làm
nguyên liệu sản xuất; quy
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VVTổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài phát biểu tại Hội thảo góp ý Nghị định sửa đổi, bổ sung
các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật BVMT năm 2014, tại TP. Hồ Chí Minh, ngày 8/9/2017
trình nghiên cứu, phát triển công nghệ xử lý
CTR công nghiệp thông thường trong môi
trường thí nghiệm; tiêu chí, nội dung thẩm
định, đánh giá công nghệ xử lý chất thải...;
Chưa có quy định về quản lý phế liệu trong
nước.
- Về quản lý nước thải: Chưa tính đến yếu tố
đặc thù của hoạt động nuôi trồng thủy sản với
tính chất hoạt động có lượng nước luân chuyển
và lưu thông lớn; chưa có những quy định kỹ
thuật về ngưỡng giới hạn điều kiện tiếp nhận
nước thải từ các cơ sở thứ cấp trong khu công
nghiệp để xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập
trung của chủ đầu tư cơ sở hạ tầng.
- Về quản lý khí thải: Chưa có quy định trình
tự, thủ tục đăng ký, kiểm kê khí thải công nghiệp,
cấp Giấy phép xả khí thải công nghiệp.
- Về nhập khẩu phế liệu: Quy định tại Khoản
1 Điều 59 của Nghị định số 38/2015/NĐ-CP
chưa phù hợp vì thực tế có trường hợp đã làm
xong thủ tục nhập khẩu nhưng chưa đủ thời
gian ký quỹ nên không được thông quan.
Về yêu cầu hồ sơ năng lực của tổ chức
đề nghị chứng nhận đủ điều kiện hoạt động
QTMT: Yêu cầu tại Biểu mẫu số 2 của Nghị
định số 127/2014/NĐ-CP không phù hợp với
Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ
tướng Chính phủ về một số biện pháp chấn
chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao
có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản; giảm chi
phí cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục
hành chính.
Đối với các quy định về cải tạo, phục hồi
môi trường: Cần bổ sung làm rõ các quy định
về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải

tạo phục hồi môi trường trong
hoạt động khai thác khoáng
sản; Chưa có quy định về cải
tạo phục hồi môi trường đối
với dự án chế biến khoáng sản,
cải tạo, phục hồi môi trường
đối với cơ sở sản xuất công
nghiệp sau khi đóng cửa hoặc
giải thể...
Về xử lý cơ sở gây ÔNMT
nghiêm trọng: Chưa có quy
định cụ thể về hướng dẫn việc
kiểm tra, đánh giá kết quả và
xác nhận hoàn thành các biện
pháp xử lý triệt để ÔNMT tại
các cơ sở gây ÔNMT nghiêm
trọng.

2. QUAN ĐIỂM VÀ
KẾT CẤU NỘI DUNG
DỰ THẢO
Dự thảo được xây dựng
nhằm khắc phục những bất
cập hiện nay, nhất là quy định
về các công cụ, biện pháp
quản lý nhà nước, biện pháp
kỹ thuật kiểm soát, giám sát
hoạt động xả thải của doanh
nghiệp. Dự thảo được xây
dựng trên quan điểm: Thể
chế hóa quan điểm, chủ
trương, đường lối của Đảng,
đặc biệt là Chỉ thị số 25/CTTTg ngày 31/8/2016 của Thủ
tướng Chính phủ về một

số nhiệm vụ, giải pháp cấp
bách BVMT; Coi phòng ngừa
ô nhiễm và suy thoái môi
trường là nhiệm vụ chính;
bảo đảm tính hệ thống, toàn
diện, khoa học và thực thi
của các quy định pháp luật
về BVMT; Tăng cường trách
nhiệm chủ động của các cơ
quan nhà nước trong BVMT;
Minh bạch hóa, dân chủ hóa
hoạt động quản lý nhà nước
về môi trường nhằm đề cao
trách nhiệm của cộng đồng
về BVMT; Đẩy mạnh xã hội
hóa và thu hút các nguồn lực
trong xã hội tham gia hoạt
động BVMT; Chú trọng các
biện pháp thúc đẩy thực thi
pháp luật về môi trường.
Theo đó, Dự thảo Nghị
định gồm có 5 Chương, 103
Điều và 3 Phụ lục với nội dung
chủ yếu:
Chương 1. Quy định về
ĐMC, ĐTM, kế hoạch BVMT
(từ Điều 1 đến Điều 14):
Sửa đổi, bổ sung Nghị định
số 18/2015/NĐ-CP ngày
14/2/2015 của Chính phủ
về quy hoạch BVMT, ĐMC,
ĐTM, trong đó quy định điều
kiện tổ chức thực hiện ĐMC;
Thẩm định báo cáo ĐMC; Đối
tượng, thời điểm, hình thức
Số 9/2017
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báo cáo, nội dung và thẩm định đánh giá sơ bộ
tác động môi trường; Tham vấn khi thực hiện
ĐTM; Điều kiện của tổ chức thực hiện ĐTM;
Thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM; Lập lại
báo cáo ĐTM; Vận hành thử nghiệm các công
trình BVMT của dự án; Kiểm tra, xác nhận hoàn
thành các công trình BVMT của dự án…
Chương 2. Cải tạo, phục hồi môi trường,
BVMT của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
(từ Điều 15 đến Điều 39): Sửa đổi, bổ sung Nghị
định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật BVMT năm 2014, trong đó quy định đối
tượng không phải lập phương án theo quy định
của Luật Khoáng sản; Ký quỹ BVMT đối với khai
thác khoáng sản; Quy định chung về quản lý và cải
thiện chất lượng môi trường; Yêu cầu BVMT đối
với cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng; Phương
án BVMT; Xử lý cơ sở gây ÔNMT nghiêm trọng;
Ưu đãi hỗ trợ hoạt động BVMT; Quản lý và cải
thiện chất lượng môi trường…
Chương 3. Quy định về QLCT và phế liệu
(Điều 40 đến Điều 99): Sửa đổi, bổ sung Nghị
định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của
Chính phủ quy định về QLCT và phế liệu. Theo
đó, quy định về quy hoạch QLCT trong quy
hoạch BVMT; đầu tư QLCT nguy hại, CTR sinh
hoạt, CTR thông thường; QLCT sinh hoạt; quản
lý phế liệu trong nước; CTR công nghiệp thông
thường; đánh giá công nghệ xử lý chất thải; cấp
phép xả khí thải công nghiệp; quy định về chất
thải đặc thù từ khai thác khoáng sản; các quy
định về nhập khẩu phế liệu; tiêu hủy xe ưu đãi,
miễn trừ…
Chương 4. Quy định điều kiện của tổ chức
hoạt động dịch vụ QTMT (từ Điều 100 đến Điều
102): Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 127/2014/
NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy
định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ
QTMT, trong đó sửa đổi, bổ sung mục IV, phần
A Mẫu số 2; Sửa đổi, bổ sung điểm 2 mục I
phần B, Mẫu số 2.
Chương 5. Tổ chức thực hiện: Dự thảo sửa
đổi, bổ sung Phụ lục Nghị định số 18/2015/NĐCP; Bổ sung Phụ lục Nghị định số 19/2015/NĐCP (cơ sở gây ÔNMT nghiêm trọng); Sửa đổi,
bổ sung Phụ lục Nghị định số 38/2015/NĐ-CP.
Hiện nay, Dự thảo đã được đăng tải trên Cổng
thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ TN&MT và
Tổng cục Môi trường để lấy ý kiến của các Bộ,
ngành, UBND tỉnh/TP, các tổ chức chính trị - xã
hội và người dân. Dự thảo sẽ được Bộ TN&MT
trình Chính phủ vào tháng 11/2017n
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VVBộ trưởng Trần Hồng Hà tham dự Hội nghị

T

ừ ngày 5 - 8/9/2017, tại Băng Cốc (Thái
Lan), Ủy ban Kinh tế - Xã hội khu vực
châu Á - Thái Bình Dương (ESCAP) phối hợp
với Chương trình Môi trường Liên hợp quốc
(UNEP) tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh về môi
trường châu Á - Thái Bình Dương lần thứ nhất.
Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà tới dự và
phát biểu tại Hội nghị.
Với chủ đề "Hướng tới một nguồn tài
nguyên hiệu quả và không ô nhiễm châu Á Thái Bình Dương", Hội nghị nhằm rà soát việc
thực hiện kết quả Hội nghị cấp Bộ trưởng về
môi trường và phát triển châu Á - Thái Bình
Dương lần thứ 6 (MCED-6); các nội dung về
môi trường trong Nghị quyết của Hội đồng môi
trường Liên hợp quốc (UNEA) của khu vực;
xác định mối tương quan giữa việc sử dụng
hiệu quả các nguồn năng lượng và giảm thiểu ô
nhiễm môi trường…
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần
Hồng Hà cho biết, để chuyển đổi mô hình phát
triển kinh tế theo hướng bền vững, trong thời
gian qua, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam đã
ban hành nhiều chính sách quan trọng như:
Chiến lược BVMT; Chiến lược và Kế hoạch
hành động quốc gia về Tăng trưởng xanh; Kế
hoạch hành động quốc gia về thực hiện Mục
tiêu phát triển bền vững (SDGs)… Đồng thời,
Bộ trưởng tin tưởng rằng, các quốc gia khu vực
châu Á - Thái Bình Dương sẽ đạt được mục tiêu
phát triển bền vững khu vực thông qua việc
thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 về Phát
triển bền vững, Thỏa thuận Pari về biến đổi khí
hậu. Đây là nền tảng quan trọng để hình thành
một kỷ nguyên mới của sự phát triển bền vững
dựa trên mô hình phát triển kinh tế phát thải
các bon thấp và tăng trưởng xanh.

MAI HƯƠNG
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Sự cần thiết sửa đổi, bổ sung quy chuẩn về nước thải y tế
Để khắc phục một số bất cập trong việc áp dụng QCVN
28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải
y tế tại các cơ sở y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang phối
hợp với Bộ Y tế và các đơn vị có liên quan xây dựng Dự thảo
sửa đổi QCVN 28:2010/BTNMT nhằm đáp ứng các yêu cầu
về công tác quản lý nước thải y tế, BVMT tại các cơ sở y tế
trong giai đoạn hiện nay.

H

iện nay, trên cả nước
có 13.640 cơ sở y tế
bao gồm 1.263 cơ sở
khám chữa bệnh thuộc các
tuyến Trung ương, tỉnh, huyện,
bệnh viện ngành và bệnh viện
tư nhân; 1016 cơ sở thuộc hệ
dự phòng tuyến Trung ương,
tỉnh và huyện; 77 cơ sở đào
tạo y dược tuyến Trung ương,
tỉnh; 180 cơ sở sản xuất thuốc
và 11.104 trạm y tế xã. Theo
đó, lượng nước thải phát sinh
tại các cơ sở y tế có giường
bệnh khoảng trên 150.000 m3/
ngày đêm, chưa kể lượng nước
thải của các cơ sở y tế thuộc hệ
dự phòng, các cơ sở đào tạo y,
dược và sản xuất thuốc.
Nước thải y tế phát sinh tại
các cơ sở y tế có nguồn gốc chủ
yếu từ hoạt động sinh hoạt của
cán bộ, nhân viên y tế, người
bệnh, người nhà người bệnh
và hoạt động khám, chữa bệnh.
Thành phần trong nước thải
y tế có thể là các chất ô nhiễm
thông thường (Tổng chất rắn
lơ lửng (TSS), tổng chất rắn
hòa tan (TDS), các chất hữu

cơ dễ ôxy sinh hóa, các chất
dinh dưỡng cần thiết cho sự
phát triển của vi sinh vật và
thực vật như nitơ (ở dạng NH4+
hoặc NH3), phốt phat... hoặc là
các thành phần nguy hại như
vi khuẩn gây bệnh dịch, chất
phóng xạ, hóa chất xạ trị… Vì
vậy, nước thải y tế cần được thu
gom và xử lý đảm bảo các quy
chuẩn hiện hành trước khi xả
thải ra môi trường.
Ngày 16/12/2010, Bộ Tài
nguyên và Môi trường đã ban
hành QCVN 28:2010/BTNMT
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về nước thải y tế (tại Thông
tư số 39/2010/TT-BTNMT),
trong đó quy định các cơ sở y
tế phải xử lý nước thải y tế đạt
15 thông số: pH, BOD5 (20oC),
COD, tổng chất rắn lơ lửng
(TSS), Sunfua (tính theo H2S),
Amoni (tính theo N), Nitrat
(tính theo N), Phosphat (tính
theo P), dầu mỡ động thực
vật, tổng hoạt độ phóng xạ α,
tổng hoạt độ phóng xạ β, tổng
coliforms, Salmonella, Shigella,
Vibrio cholerae trước khi xả

VVLấy mẫu kiểm tra nước thải tại một cơ sở y tế

thải ra môi trường. Việc lựa chọn các công nghệ
phù hợp và xử lý nước thải y tế đạt QCVN 28:2010/
BTNMT, quan trắc nước thải y tế đủ tần suất tại các
cơ sở khám, chữa bệnh đã góp phần tích cực trong
công tác quản lý nước thải y tế, BVMT trong các
cơ sở y tế.
Tuy nhiên, sau 7 năm áp dụng QCVN 28:2010/
BTNMT đã bộc lộ một số bất cập như quy định
đối tượng áp dụng là các cơ sở khám, chữa bệnh
mà chưa bao quát hết các nhóm đối tượng cơ sở
y tế có liên quan. Theo quy định của Luật Khám,
chữa bệnh, có nhiều loại hình tổ chức hoạt động
khám, chữa bệnh với quy mô và tính chất hoạt
động khác nhau, do đó tính chất ô nhiễm và
mức độ phát sinh nước thải của các loại hình cơ
sở khám, chữa bệnh cũng khác nhau. Ngoài ra,
có một số chỉ tiêu về ô nhiễm môi trường được
quy định trong QCVN 28:2010/BTNMT chưa
phù hợp với thực tế và các quy định liên quan vì
hầu hết các cơ sở y tế không phát sinh chất thải
phóng xạ (trừ một số bệnh viện điều trị ung thư
và cơ sở nghiên cứu y học); 3 thông số về vi sinh
là Salmonella; Shigella; Vibrio cholerae có tần suất
xuất hiện rất ít và không thường xuyên trong các
báo cáo quan trắc môi trường của các cơ sở y tế…
Để khắc phục một số bất cập trong QCVN
28:2010/BTNMT, Bộ Tài nguyên và Môi trường
đã phối hợp với Bộ Y tế và các Bộ, ngành có liên
quan xây dựng Dự thảo sửa đổi QCVN 28:2010/
BTNMT. Theo đó, Quy chuẩn này quy định giá
trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm đặc
trưng trong nước thải y tế khi xả ra nguồn tiếp
nhận. Nguồn tiếp nhận nước thải là nơi nước thải
được xả vào, bao gồm hệ thống thoát nước (đô thị,
khu dân cư), sông, suối, khe, rạch, kênh, mương;
hồ, ao, đầm; vùng nước biển ven bờ, vùng biển và
nguồn tiếp nhận khác.
Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường
cũng đang cân nhắc sửa đổi, điều chỉnh giá trị của
các thông số ô nhiễm cho phù hợp với quy chuẩn
quốc gia và xem xét bổ sung một số thông số như
tổng Nitơ (thay cho thông số nitrat), Clo dư, tổng
các chất hoạt động bề mặt… Đối với bùn thải từ
hệ thống xử lý nước thải y tế sau khi khử trùng sẽ
được quản lý như đối với chất thải rắn y tế thông
thường, để tránh gây tốn kém kinh phí cho các cơ
sở y tế khi phải thực hiện phân tích tính chất nguy
hại theo quy định của QCVN 50:2013/BTNMT.
Việc sửa đổi QCVN 28:2010/BTNMT cho
phù hợp với Luật BVMT năm 2014 và các văn bản
hướng dẫn liên quan, cùng với thực trạng quản lý
nước thải y tế tại các cơ sở y tế là cần thiết nhằm đáp
ứng yêu cầu về BVMT trong các cơ sở y tế.

HÀ THU
Số 9/2017
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Những vướng mắc, bất cập trong việc
giải quyết bồi thường thiệt hại
do vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
PGS. TS. PHẠM VĂN LỢI
Viện Khoa học Môi trường

V

iệt Nam đang xây dựng nền
kinh tế thị trường nhiều thành
phần theo hướng công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước. Theo đó,
các hoạt động kinh tế như đầu tư, xây
dựng khu công nghiệp, khu chế xuất,
cụm công nghiệp được đẩy mạnh; các
doanh nghiệp thuộc mọi thành phần
kinh tế ra đời. Tuy nhiên, cùng với sự
phát triển kinh tế là vấn đề ô nhiễm và
suy thoái về môi trường. Thực tế hiện
nay, một bộ phận các doanh nghiệp
chỉ tập trung vào phát triển kinh tế
mà chưa quan tâm tới công tác BVMT
và xử lý chất thải trong quá trình sản
xuất, kinh doanh. Điều này dẫn đến
hệ quả môi trường ngày càng ô nhiễm,
ảnh hưởng lớn đến đời sống, sức khỏe
của người dân.
Để ngăn chặn tình trạng này, Nhà
nước đã ban hành các văn bản quy
phạm pháp luật làm cơ sở cho việc
bồi thường thiệt hại (BTTH) do gây
ô nhiễm, suy thoái môi trường. Tuy
nhiên, các quy định pháp luật hiện
hành về cơ chế giải quyết yêu cầu đòi
BTTH trong lĩnh vực này mới chỉ ở
mức chung chung, mang tính nguyên
tắc nên khó áp dụng trong thực tiễn.
Thực trạng giải quyết các vụ kiện đòi
BTTH do hành vi gây ô nhiễm môi
trường (ÔNMT) trong thời gian qua
cho thấy một số khó khăn, bất cập sau
đây:

sản bao gồm 4 yếu tố: Có thiệt
hại xảy ra; hành vi gây thiệt
hại là hành vi trái pháp luật;
người gây thiệt hại có lỗi hoặc
không có lỗi và mối quan hệ
nhân quả giữa thiệt hại và
hành vi trái pháp luật. Tuy
nhiên, để chứng minh mối
quan hệ nhân quả giữa thiệt
hại và hành vi trái pháp luật
gây ÔNMT dưới góc độ pháp
lý là rất khó khăn.
Thứ hai, để bảo vệ quyền
và lợi ích hợp pháp của người
dân, theo quy định của pháp
luật, người dân phải tự thu
thập các chứng cứ về hành vi
vi phạm gây ÔNMT của người
gây thiệt hại và tự xác định
mức độ thiệt hại của mình
để khởi kiện đòi BTTH. Tuy
nhiên, trên thực tế, người dân
khó có thể tự thu thập được
chứng cứ do không có đủ thời
gian, tài chính, trang thiết bị
cũng như trình độ. Điều này

ảnh hưởng đến quyền khởi
kiện của họ.
Thứ ba, việc xác định giá
trị và mức tính BTTH về tính
mạng, tài sản là rất khó khăn,
đặc biệt là mức tính BTTH về
tinh thần, tính mạng bị xâm
hại do hành vi gây ÔNMT
tạo ra. Theo quy định tại Nghị
quyết số 03/2006/NQ-HĐTP
ngày 8/7/2006 của Hội đồng
Thẩm phán Tòa án Nhân dân
tối cao hướng dẫn áp dụng
một số quy định của Bộ luật
Dân sự về BTTH ngoài hợp
đồng, trong đó tại điểm b tiểu
mục 1.1 mục 1 Phần 1 hướng
dẫn xác định mức độ tổn thất
về tinh thần của người bị
thiệt hại. Theo đó, BTTH về
tinh thần trong trường hợp
sức khỏe bị xâm hại cao nhất
không quá 30 tháng lương tối
thiểu và BTTH về tinh thần
cho người thân của người
bị thiệt hại về tính mạng do

BTTH ĐỐI VỚI TÍNH MẠNG,
SỨC KHỎE VÀ TÀI SẢN CỦA
NGƯỜI DÂN DO HÀNH VI
VI PHẠM PHÁP LUẬT MÔI
TRƯỜNG GÂY RA
Thứ nhất, theo quy định của pháp
luật, căn cứ làm phát sinh trách nhiệm
BTTH do tính mạng, sức khỏe và tài
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ÔNMT là cao nhất không quá 60
tháng lương tối thiểu. Việc xác định
mức BTTH cần phải dựa vào các
căn cứ như hậu quả của hành vi xâm
phạm đối với chính bản thân người bị
hại. Tức là người bị hại không chỉ bị
thương tích hoặc bị tổn hại nặng đến
sức khỏe (chịu đau đớn về thể xác),
mà còn phải chịu thiệt hại về tinh
thần (thẩm mỹ, quan hệ xã hội, nghề
nghiệp…). Thiệt hại tinh thần còn phụ
thuộc vào điều kiện kinh tế, độ tuổi,
vị trí công việc, dung mạo… Đây cũng
là những trường hợp thiệt hại về tinh
thần khó có thể định lượng được.
Thứ tư, thiệt hại do hành vi vi
phạm pháp luật về môi trường gây
ra trên diện rộng và ảnh hưởng tới
nhiều chủ thể bị thiệt hại. Tuy nhiên,
theo quy định của pháp luật hiện nay,
người dân không có quyền được khởi
kiện tập thể để bảo vệ quyền, lợi ích
hợp pháp của mình.
Thứ năm, thiệt hại về tính mạng,
sức khỏe và tài sản của người dân do
các hành vi vi phạm pháp luật về môi
trường là rất đa dạng với nhiều diễn
biến phức tạp, vì vậy để xác định chính
xác các thiệt hại cũng như giá trị của
các vụ việc là rất khó khăn. Bên cạnh
đó, các quy định về xác định thiệt hại
và ấn định mức BTTH trong Bộ luật
Dân sự chưa cụ thể, mang tính nguyên
tắc. Điều này dẫn đến tình trạng mỗi
Thẩm phán hiểu và áp dụng khác
nhau, cách giải quyết thiếu nhất quán,
chưa có sự thống nhất, do đó quyền,
lợi ích của các chủ thể chưa được đảm
bảo, nhiều trường hợp người gây thiệt
hại bồi thường cho người bị thiệt hại
không thỏa đáng.
Thứ sáu, hiện nay chưa có Tòa án
chuyên trách về môi trường, kiến thức
về lĩnh vực môi trường của các Thẩm
phán có sự khác nhau nên việc xét xử
các loại án này gặp nhiều khó khăn.

BTTH ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
TỰ NHIÊN
Thứ nhất, các quy định của pháp
luật về BTTH đối với môi trường tự
nhiên (suy giảm chức năng, tính hữu
ích của môi trường) được quy định

rải rác ở các văn bản quy
phạm pháp luật khác nhau
với hiệu lực pháp lý khác
nhau nên rất khó cho các
tổ chức, cá nhân trong việc
tìm hiểu và áp dụng pháp
luật, trong đó có nhiều
quy định chưa cụ thể, cần
phải có hướng dẫn mới có
thể thực hiện được.
Thứ hai, vấn đề gây ô
nhiễm, suy thoái, thiệt hại
cho môi trường tự nhiên
do nhiều chủ thể gây ra
và phạm vi tác động, gây
ô nhiễm rất rộng (dòng
sông, lưu vực sông, ao hồ,
vùng biển, cánh đồng…),
vì vậy, việc xác định chính
xác chủ thể trực tiếp gây
thiệt hại để yêu cầu BTTH
là rất khó. Như vậy, việc
chứng minh chủ thể trực
tiếp gây thiệt hại và phải
BTTH là vấn đề không
đơn giản.
Thứ ba, hành vi vi
phạm pháp luật về môi
trường tự nhiên đa
dạng nên hậu quả cũng
ở những mức độ khác
nhau. Do vậy, việc xác
định mức độ thiệt hại, thu
thập dữ liệu, chứng cứ
chứng minh cũng rất khó
khăn, trong khi các máy
móc, thiết bị thu thập dữ
liệu, chứng cứ cần người
có chuyên môn, trình
độ cao; phương pháp lấy
mẫu, phân tích cần đảm
bảo tính đặc thù của lĩnh
vực môi trường… Nội
dung này pháp luật chưa
có hướng dẫn cụ thể để
triển khai thực hiện.
Thứ tư, hiện nay pháp
luật quy định cơ quan
nhà nước có quyền thuê
doanh nghiệp để thu thập
dữ liệu, chứng cứ phục
vụ cho việc BTTH. Tuy
nhiên, tiêu chí nào để lựa

chọn doanh nghiệp cũng
chưa được pháp luật quy
định cụ thể. Đây là vấn đề
cần phải có hướng dẫn cụ
thể. Pháp luật quy định
UBND cấp huyện, cấp
tỉnh, Bộ TN&MT có trách
nhiệm thu thập và thẩm
định dữ liệu, chứng cứ
nhưng lại chưa có hướng
dẫn cụ thể, nên giao cho
cơ quan chuyên môn của
UBND thực hiện nhiệm
vụ này.
Thứ năm, pháp luật
hiện nay chưa có hướng
dẫn cụ thể về định mức
chi phí xử lý một đơn vị
diện tích, thể tích hoặc
khối lượng nước, đất bị ô
nhiễm đạt quy chuẩn kỹ
thuật môi trường; định
mức chi phí phục hồi một
đơn vị diện tích hệ sinh
thái bị suy thoái; định mức
chi phí phục hồi, thay thế
một cá thể loài được ưu
tiên bảo vệ bị chết và định
mức chi phí cứu hộ, chăm
sóc để hồi phục sức khỏe
một cá thể loài được ưu
tiên bảo vệ bị thương.
Thứ sáu, trong trường
hợp doanh nghiệp không
đồng tình với mức bồi
thường mà cơ quan yêu
cầu bồi thường đưa ra
thì chính doanh nghiệp
phải tự chứng minh mình
không gây ô nhiễm hoặc
gây ÔNMT ở mức độ nào?
Vì vậy, pháp luật cần phải
hướng dẫn về cách thức,
trình tự, thủ tục chứng
minh doanh nghiệp
không gây ÔNMT. Ngoài
ra, trong lĩnh vực môi
trường ở Việt Nam chưa
có thông tin, dữ liệu về
môi trường nền nên việc
tính toán mức độ thiệt
hại so với môi trường ban
đầu rất khó khănn
Số 9/2017
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Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học
tỉnh Quảng Bình đến năm 2025,
tầm nhìn đến năm 2040
PHAN XUÂN HÀO - Chi cục trưởng
Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Bình

Quảng Bình nằm trong khu vực đa dạng sinh học (ĐDSH) Bắc Trường Sơn - nơi có khu hệ thực
vật, động vật đa dạng, độc đáo với nhiều nguồn gen quý hiếm. Đặc trưng cho ĐDSH ở Quảng
Bình là Vườn Quốc gia (VQG) Phong Nha - Kẻ Bàng. Để bảo tồn và phát triển bền vững tài
nguyên ĐDSH, tỉnh Quảng Bình vừa phê duyệt Quy hoạch bảo tồn ĐDSH đến năm 2025, tầm
nhìn đến năm 2040. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng góp phần thực hiện hiệu quả công tác
bảo tồn ĐDSH của địa phương.

Q

uảng Bình là một trong những
địa phương có tính ĐDSH cao
với 2.766 loài thực vật, trên
1.000 loài côn trùng, 342 loài chim,
171 loài thú và 158 loài bò sát - lưỡng
cư, trong đó có tới 156 loài thực vật,
14 loài côn trùng, 25 loài chim, 48
loài thú, 32 loài bò sát -lưỡng cư, 10
loài cá quý hiếm được ghi trong Sách
đỏ Việt Nam năm 2007 và Nghị định
số 32/2006/NĐ-CP. Đây là nguồn tài
nguyên đóng góp quan trọng đối với sự
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói
riêng và đất nước nói chung. Trên cơ sở
đó, tỉnh Quảng Bình đã xây dựng Quy
hoạch bảo tồn ĐDSH nhằm bảo tồn và
phát triển bền vững tài nguyên ĐDSH,
sử dụng hợp lý các giá trị ĐDSH; duy
trì và phát triển dịch vụ hệ sinh thái
(HST), môi trường, cảnh quan ĐDSH
góp phần xóa đói, giảm nghèo; bảo tồn
ĐDSH nhằm thích ứng và giảm nhẹ các
tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH).
Quy hoạch đặt ra mục tiêu nâng cao
chất lượng rừng tại các khu vực HST tự
nhiên đã được khoanh vùng bảo vệ, tiến
tới nâng tỷ lệ che phủ rừng lên mức 69 70% vào năm 2020; Phân vùng bảo tồn;
bảo tồn được loài và nguồn gen động,
thực vật quý hiếm; BVMT và nét đẹp
độc đáo của tự nhiên. Trong đó, hoàn
thiện quy hoạch hệ thống các khu bảo
tồn và hành lang ĐDSH trên địa bàn
tỉnh; Kiểm soát chặt chẽ, giảm tối đa
nạn buôn bán và tiêu thụ các loài nguy
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VVDu khách tham quan VQG Phong Nha - Kẻ Bàng với hệ
thực vật phong phú
cấp, quý hiếm được ưu tiên
bảo vệ… Định hướng đến
năm 2040 tiếp tục bảo vệ các
HST tự nhiên đã có và HST
núi đá vôi đặc trưng đang bị
tác động; Tiếp tục thành lập
và đưa vào hoạt động các cơ
sở bảo tồn ĐDSH, khu bảo
vệ cảnh quan và hành lang
ĐDSH được đề xuất; Hạn chế
tối đa về suy giảm ĐDSH; bảo
vệ và phát triển các HST tự
nhiên; quản lý, kiểm soát chặt
chẽ, ngăn ngừa sự lây lan và
diệt trừ, giảm thiểu tác hại
của các loài sinh vật ngoại lai
xâm hại…
Theo Quy hoạch, đã xác
định được 1 khu vực có khả

năng quy hoạch thành hành
lang bảo tồn ĐDSH, đó là
hành lang bảo vệ ĐDSH
Khe Nét - Vũ Quang, nơi có
ĐDSH cao nhằm ngăn chặn
và giảm thiểu tình trạng
chia cắt về sinh cảnh và các
HST hỗ trợ quá trình di cư
trong tương lai của các loài
sinh vật dưới tác động của
BĐKH, đặc biệt là nhóm gà
lôi đặc hữu có biên độ sinh
thái hẹp; đồng thời mở rộng
vùng sống và sinh cảnh được
ưu tiên bảo vệ cho quần thể
voi châu Á…
Ngoài VQG Phong Nha
- Kẻ Bàng (có diện tích
khoảng 126.326 ha) và Khu

LUẬT PHÁP - CHÍNH SÁCH

Bảo vệ Cảnh quan núi Thần Đinh
(136 ha), cũng đã xác định được 5
khu vực có thể quy hoạch bảo vệ và
phát triển HST rừng tự nhiên đặc
thù của tỉnh, bao gồm: Khu Bảo
tồn Thiên nhiên Khe Nét (26.800
ha); Khu Bảo tồn Thiên nhiên Động
Châu - Nước Trong (19.000 ha); Khu
Bảo tồn Thiên nhiên dãy núi Giăng
Màn (20.000 ha); Khu Bảo vệ Cảnh
quan Vũng Chùa- Đảo Yến (8.000
ha); Khu Bảo vệ Cảnh quan Đất ngập
nước Bàu Sen (200 ha). Đây là nơi
có tính ĐDSH cao, còn lưu giữ các
nguồn gen động thực vật quý hiếm.
Nhiệm vụ của các Khu Bảo tồn thiên
nhiên là bảo tồn nguồn tài nguyên
động thực vật, đặc biệt là các nguồn
gen động thực vật quý hiếm; Quản
lý, bảo vệ rừng và phục hồi sinh thái
các nhóm động thực vật trước đây
đã có trong khu vực; Tổ chức nghiên
cứu khoa học và dịch vụ nghiên cứu
khoa học về rừng, góp phần phát
triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Đối với công tác quy hoạch bảo
tồn chuyển chỗ, quy hoạch các nhà
bảo tàng thiên nhiên; vườn sưu tập
cây thuốc và ngân hàng gen. Hiện
tại, tỉnh Quảng Bình có Trung tâm
cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh
vật, có chức năng tham mưu, giúp
Ban quản lý VQG Phong Nha - Kẻ
Bàng trong công tác cứu hộ, bảo
tồn, phát triển sinh vật và giáo dục
môi trường, nâng cao nhận thức
cho cộng đồng dân cư địa phương
và du khách, học sinh, sinh viên
tham quan, học tập, nghiên cứu tại
VQG Phong Nha - Kẻ Bàng; Thu
thập, lưu trữ, bảo tồn nguồn gen các
loài nguy cấp, quý hiếm, có nguy cơ
tuyệt chủng; Nghiên cứu, duy trì
giống gốc, nhân giống, cung ứng
nguồn giống cho phát triển gây nuôi
bền vững... Như vậy, Trung tâm cứu
hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật
thuộc VQG Phong Nha - Kẻ Bàng
có thể phát triển, mở rộng đáp ứng
nhu cầu phát triển thành vườn thực
vật và vườn thú cũng như Trạm cứu
hộ động vật mang ý nghĩa phục vụ
vui chơi giải trí, tham quan học tập,

bảo vệ, duy trì tài nguyên
ĐDSH cho tỉnh và khu
vực Bắc Trung Bộ. Ngoài
ra, tỉnh còn quy hoạch các
vùng được ưu tiên kiểm
soát và phòng chống các
loài ngoại lai xâm hại.
Trong giai đoạn 2018 2025, sẽ kiểm soát và diệt
trừ các loài ngoại lai đang
xâm hại nghiêm trọng,
bao gồm: Ốc bươu vàng,
cây Mai dương, Bìm bôi
hoa vàng và một số loài
ngoại lai xâm hại khác.
Để thực hiện Quy
hoạch Bảo tồn ĐDSH
tỉnh Quảng Bình đến năm
2025, tầm nhìn đến năm
2040 và các kế hoạch về
bảo tồn ĐDSH, trong thời
gian tới, tỉnh sẽ triển khai
một số giải pháp:
Đa dạng hóa các
nguồn vốn đầu tư cho bảo
tồn ĐDSH, tìm kiếm các
nguồn tài trợ từ các tổ
chức trong và ngoài nước.
Có thể nói, để triển khai
thực hiện Quy hoạch và
các kế hoạch về bảo tồn
ĐDSH nhu cầu về vốn là
rất lớn, cần phải có chính
sách, biện pháp huy động
tối đa các nguồn vốn như
nguồn kinh phí được bố
trí từ ngân sách Trung
ương,các nguồn tài trợ
và sự đóng góp của các
tổ chức, cá nhân trong
và ngoài nước đầu tư cho
công tác bảo tồn và sử
dụng bền vững ĐDSH.
Đào tạo, bồi dưỡng
nâng cao năng lực chuyên
môn nghiệp vụ và nâng cao
khả năng quản lý trong
lĩnh vực ĐDSH; huy động
sự tham gia của các tổ
chức và nhân dân trong
tỉnh.Nguồn nhân lực chất
lượng cao sẽ góp phần
nâng cao năng suất xã hội,

mang lại hiệu quả kinh tế
cao hơn, có thể đáp ứng
những nhu cầu ngày càng
tăng của dân cư.
Tăng cường công tác
tuyên truyền, phổ biến các
nội dung của Luật ĐDSH
và các văn bản có liên quan
nhằm nâng cao ý thức,
trách nhiệm, phát huy tính
chủ động của người dân
vào việc tham gia bảo vệ
rừng, bảo tồn và phát triển
bền vững ĐDSH của tỉnh;
giúp cộng đồng dân cư gắn
bó cuộc sống và thu nhập
của mình với công tác
quản lý, bảo vệ phát triển
rừng, bảo tồn ĐDSH.
Rà soát, bổ sung, xây
dựng chính sách và chế định
cụ thể trong phát triển kinh
tế gắn với BVMT, bảo vệ
rừng và bảo tồn ĐDSH trên
cơ sở Luật ĐDSH, Luật Bảo
vệ và phát triển rừng, Luật
BVMT, chiến lược phát
triển bền vững của cả nước.
Tăng cường liên kết với
các tỉnh lân cận và hợp tác
quốc tế về bảo tồn ĐDSH,
trong đó chú trọng việc
trao đổi kinh nghiệm với
các chuyên gia; nâng cao
hiệu quả hợp tác quốc tế
trong lĩnh vực đào tạo,
chuyển giao công nghệ, tư
vấn kỹ thuật về ĐDSH.
Xây dựng và triển khai
các giải pháp khoa học
công nghệ về ĐDSH; trong
đó ứng dụng các tiến bộ
mới trong công tác điều
tra ĐDSH; Tăng cường
nghiên cứu sử dụng các
phương pháp, công cụ và
áp dụng các mô hình mới,
đặc biệt là phương pháp
tiếp cận dựa vào HST thích
ứng với BĐKH trong công
tác quản lý các Khu Bảo
tồn, cơ sở bảo tồn ĐDSH
và hành lang ĐDSHn
Số 9/2017
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CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NGHỆ AN:

Đẩy mạnh cải cách hành chính
trong lĩnh vực môi trường

T

hời gian qua, công tác cải cách hành
chính (CCHC), đặc biệt là thủ tục
hành chính (TTHC) trong lĩnh vực
môi trường tại Chi cục BVMT Nghệ An đã có
những chuyển biến tích cực, đảm bảo khung
pháp lý quan trọng cho việc quản lý nhà nước
về môi trường. Các cơ chế, chính sách cũng
như các quy định TTHC ngày càng hoàn thiện,
đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho người
dân và doanh nghiệp.

TĂNG CƯỜNG CẢI CÁCH THỂ CHẾ
Ngay sau khi Luật BVMT năm 2014 được
ban hành, Chi cục BVMT Nghệ An đã rà soát,
xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo
Luật và các văn bản hướng dẫn, gắn liền với
công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp
luật về môi trường. Từ đầu năm 2017, Chi cục
cũng đã tăng cường công tác kiểm soát và xử
lý ô nhiễm môi trường, tham mưu hướng dẫn
quy trình thẩm định cấp giấy phép kế hoạch,
đề án BVMT đơn giản của Phòng TN&MT cấp
huyện. Đồng thời, tiếp tục giám sát, đôn đốc
thực hiện Dự án điều tra và xử lý các điểm ô
nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật (BVTV). Đến
nay, đã thực hiện được 22 đề án điều tra, khảo
sát xác định phạm vi mức độ ô nhiễm cho 178
điểm, đang chuẩn bị triển khai 9 đề án, với 55
điểm ô nhiễm môi trường do tồn dư thuốc
BVTV.
Nhằm nâng cao nhận thức về BVMT cho
cộng đồng, Chi cục đã ban hành kế hoạch
truyền thông về BVMT, phối hợp với các tổ
chức (Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Ban Dân vận,
Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Ủy ban Mặt trận tổ
quốc, Đảng ủy Khối các cơ quan cấp tỉnh, Tỉnh
đoàn, Báo Nghệ An và các báo Trung ương)
tuyên truyền, tập huấn, xây dựng các mô hình
về BVMT đến tổ chức, cá nhân sản xuất kinh
doanh, cộng đồng dân cư.

THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CƠ CHẾ
MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG
Để rút ngắn thời gian xử lý, khắc phục hiện
tượng tiêu cực, gây phiền hà cho người dân và
doanh nghiệp, đồng thời giảm chi phí, tăng cường
công khai, minh bạch về TTHC, Chi cục BVMT
18
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Nghệ An đã trình lãnh đạo Sở,
tham mưu UBND tỉnh ban
hành Quyết định số 3908/QĐUBND ngày 12/8/2016 công bố
bộ TTHC trong lĩnh vực môi
trường trên địa bàn tỉnh. Trong
đó có một số nội dung đơn giản
hóa TTHC như: Thời gian thẩm
định, phê duyệt báo cáo ĐTM
giảm 75% thời gian đối với các
dự án đầu tư trực tiếp (từ 20
ngày làm việc theo quy định tại
Thông tư số 27/TT-BTNMT
xuống 5 ngày làm việc) và 50%
(từ 20 ngày xuống 10 ngày) đối
với các dự án khác; Giảm 26,7%
thời gian xem xét cấp Sổ đăng ký
chủ nguồn thải chất thải nguy
hại sau khi nhận được hồ sơ hợp
lệ, đầy đủ (từ 15 ngày làm việc
theo quy định tại Thông tư số
36/2015/TT-BTNMT xuống 11
ngày làm việc).
Triển khai Kế hoạch
CCHC trong lĩnh vực môi
trường theo Quyết định
số 148/QĐ-STNMT ngày
18/3/2016 của Sở TN&MT,
trong 9 tháng đầu năm 2017,
Chi cục đã hoàn thiện rà soát,
chỉnh sửa và trình UBND tỉnh
phê duyệt Báo cáo ĐTM đối
với 24 dự án đầu tư; Đề án
BVMT chi tiết đối với 6 cơ sở;
Phương án cải tạo, phục hồi
môi trường đối với 2 dự án;
Thẩm định Báo cáo ĐTM 18
Dự án đầu tư; Kiểm tra việc
thực hiện các công trình, biện
pháp BVMT theo báo cáo
ĐTM đã phê duyệt cho 8 dự
án để làm căn cứ cấp Giấy xác
nhận; Giám sát việc thực hiện
công tác BVMT đối với các dự
án chăn nuôi tập trung, chế
biến tinh bột sắn thuộc thẩm
quyền quản lý của Chi cục…

NÂNG CAO CÔNG TÁC
CCHC

Nhằm nâng cao hiệu quả
quản lý nhà nước về BVMT
trên địa bàn tỉnh, trong thời
gian tới, Chi cục BVMT Nghệ
An tiếp tục tổ chức thực hiện
tốt công tác CCHC, trong đó
tập trung tham mưu ban hành
các văn bản quy phạm pháp
luật về BVMT; tăng cường
công tác truyền thông, nâng
cao nhận thức cộng đồng về
BVMT; đẩy mạnh công tác
kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm
môi trường trên địa bàn tỉnh.
Đồng thời, theo dõi, đôn
đốc cán bộ trong Chi cục
thực thi nhiệm vụ công vụ và
nội quy, quy chế của đơn vị;
thực hiện các nhiệm vụ quy
định theo Luật BVMT năm
2014 và các văn bản hướng
dẫn thi hành; tiếp tục giám
sát việc thực hiện quan trắc
môi trường định kỳ, quan trắc
mạng và nước biển tại thị xã
Cửa Lò, Hoàng Mai và huyện
Diễn Châu; tăng cường kiểm
tra, giám sát việc thực hiện
công tác BVMT đối với một số
cơ sở hoạt động chế biến thủy
sản có nước thải thải ra cửa
sông, biển, các đơn vị có lượng
nước thải lớn trên địa bàn tỉnh.
Cùng với đó, tổ chức thực
hiện Đề án điều tra thống kê,
phân loại nguồn thải để quản
lý; tiếp tục phối hợp với Sở,
ban/ngành và UBND cấp
huyện giám sát, kiểm tra công
tác khắc phục của các đơn vị
trong danh sách cơ sở ô nhiễm
môi trường, ô nhiễm môi
trường nghiêm trọng đã được
UBND tỉnh phê duyệt…n

NGUYỄN YẾN

Văn bản mới
Đơn giản hóa thủ tục
hành chính trong lĩnh
vực tài nguyên và môi
trường

OO

Ngày 18/8/2017, Chính phủ
ban hành Nghị quyết số 79/NQCP về việc đơn giản hóa thủ tục
hành chính (TTHC), giấy tờ
công dân liên quan đến quản
lý dân cư thuộc phạm vi chức
năng quản lý nhà nước của Bộ
TN&MT.
Nghị quyết giao Bộ TN&MT
phối hợp với các Bộ, ngành, cơ
quan có liên quan chịu trách
nhiệm sửa đổi, bổ sung, thay
thế hoặc bãi bỏ TTHC, giấy tờ
công dân quy định tại văn bản
quy phạm pháp luật để trình
cấp có thẩm quyền ban hành
phù hợp với thời điểm hoàn
thành, vận hành của cơ sở dữ
liệu quốc gia về dân cư.
Theo đó, Bộ TN&MT sẽ đơn
giản hóa TTHC các lĩnh vực:
đất đai, môi trường, địa chất và
khoáng sản, tài nguyên nước.
Đối với lĩnh vực môi trường,
một số nội dung không cần thiết
trong mẫu đơn xin cấp lại, mẫu
tờ khai về việc vận chuyển hàng
nguy hiểm là các chất độc hại,
chất lây nhiễm bằng phương tiện
giao thông cơ giới đường bộ… sẽ
được thay thế và điều chỉnh.

Quy định bảo vệ
bí mật nhà nước trong
ngành tài nguyên và môi
trường

OO

Ngày
29/6/2017,
Bộ
TN&MT ban hành Thông tư số
11/2017/TT-BTNMT “Quy định
công tác bảo vệ bí mật nhà nước
(BMNN) trong ngành TN&MT”.
Đối tượng áp dụng của Thông tư
là các cơ quan, tổ chức, đơn vị
và cá nhân công tác trong ngành
TN&MT; Các cơ quan, tổ chức,
đơn vị và cá nhân khác có liên
quan đến nội dung thuộc BMNN
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trong ngành TN&MT.
Thông tư quy định, căn cứ
vào phạm vi BMNN quy định tại
các Điều 5, 6, 7 Pháp lệnh Bảo
vệ BMNN, Thủ trưởng các Tổng
cục, Cục trực thuộc Bộ có trách
nhiệm đề xuất danh mục BMNN
thuộc phạm vi chức năng quản lý
nhà nước gửi Vụ Pháp chế tổng
hợp.
Việc giao, nhận tài liệu, vật
mang BMNN phải được thực
hiện trực tiếp tại nơi làm việc,
bảo đảm an toàn theo quy định
của Thủ trưởng cơ quan, đơn
vị có tài liệu, vật mang BMNN.
Bên giao, nhận tài liệu, vật mang
BMNN phải tổ chức kiểm tra,
đối chiếu nhằm phát hiện những
sai sót, mất mát để xử lý kịp thời
theo quy định của pháp luật.
Thông tư được thực hiện từ ngày
1/9/2017.

Thông tư ban hành
định mức kinh tế - kỹ
thuật điều tra, đánh giá
tài nguyên nước

OO

Ngày 11/9/2017, Bộ TN&MT
ban hành Thông tư số 30/2017/
TT-BTNMT về định mức kinh
tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá
tài nguyên nước (TNN). Theo
đó, đối tượng áp dụng của
Thông tư là các cơ quan quản
lý nhà nước, công ty, đơn vị sự
nghiệp, các tổ chức, cá nhân
có liên quan đến công tác điều
tra, đánh giá TNN.
Thông tư quy định về điều
tra, đánh giá TNN mặt, TNN
dưới đất, với định mức được
tính cho vùng chuẩn có điều
kiện áp dụng như: Vùng điều
tra, đánh giá có diện tích 100
km2; Vùng đồng bằng, điều kiện
đi lại thuận lợi; Mật độ sông
suối trung bình của toàn vùng
từ 0,5 đến < 1,0 km/km2, sông
suối có chiều dài 10 km trở lên
và có dòng chảy liên tục; Vùng
có 1 lưu vực sông (LVS), không

có mối quan hệ liên tỉnh, liên
quốc gia…
Hệ số sẽ được điều chỉnh
theo đặc điểm của từng vùng và
mức độ phức tạp của điều kiện
địa hình (Kđh), mật độ sông suối
(Kmđ), số lượng LVS (Ksl) mức
ảnh hưởng triều (Ktt)...

Kế hoạch giảm nhẹ
phát thải khí nhà kính
ngành công nghiệp xi
măng đến năm 2020,
định hướng đến năm
2030

OO

Ngày 26/7/2017, Bộ Xây
dựng ban hành Quyết định số
802/QĐ-BXD về Kế hoạch hành
động giảm nhẹ phát thải khí nhà
kính (KNK) trong ngành công
nghiệp (CN) xi măng đến năm
2020, định hướng đến năm 2030.
Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch
là đến năm 2020, giảm 20 triệu
tấn CO2tđ, năm 2030 giảm 164
triệu tấn CO2tđ so với kịch bản
phát triển thông thường (BAU);
Hoàn thiện thể chế, cơ chế chính
sách nhằm hỗ trợ, khuyến khích
các doanh nghiệp sản xuất xi
măng đầu tư cải tiến công nghệ,
tăng cường năng lực quản lý sản
xuất nhằm giảm phát thải khí
gây hiệu ứng nhà kính; nâng
cao năng lực quản lý của Bộ Xây
dựng về phát thải KNK trong
lĩnh vực sản xuất xi măng.
Để thực hiện mục tiêu trên,
Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ
cần thực hiện: Tăng cường cơ
chế, chính sách quản lý các
hành động giảm nhẹ phát thải
KNK phù hợp với điều kiện
quốc gia (NAMA) trong ngành
CN xi măng; Nâng cao năng
lực xây dựng tiêu chuẩn, hướng
dẫn kỹ thuật liên quan giảm
phát thải KNK và tiêu hao năng
lượng trong sản xuất xi măng;
Hỗ trợ, thúc đẩy đầu tư cải tiến
công nghệ, thiết bị sản xuất xi
măng…
Số 9/2017
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Từ Di tích Phủ Chủ tịch nghĩ về môi trường
trong các Khu di tích lịch sử về Bác Hồ
VŨ NGỌC LÂN

N

ăm nào cũng vậy, vào dịp đất nước
thắng lợi Cách mạng Tháng Tám,
Quốc khánh 2/9, mỗi ngày có đến
hàng vạn đồng bào trong và ngoài nước về
thăm Quảng trường Ba Đình lịch sử, viếng
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm Khu Di tích
Phủ Chủ tịch. Khách đến Khu di tích không
chỉ là đến với một chứng tích lịch sử để biết về
cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với
những sự kiện trọng đại của cách mạng Việt
Nam mà còn đến với một vùng sinh thái hấp
dẫn, vừa đẹp, vừa đa dạng.
Trước hết, từ những công trình kiến trúc,
cảnh quan, hiện vật trong Khu di tích Phủ Chủ
tịch đều toát lên giá trị văn hóa nhân văn. Đó
là một cuộc sống bình dị như ý tưởng của Bác
Hồ: “một cái nhà nho nhỏ nơi non xanh nước
biếc” để ngoài giờ làm việc thì “câu cá trồng
rau”, làm bạn với trẻ, trò chuyện với các cụ già,
không màng tới danh lợi. Bao trùm lên tất cả
là cách ứng xử của Bác đối với con người, nhà
cửa, đồ vật, cây cối. Với tư cách là Chủ tịch
nước, Chủ tịch một đảng cầm quyền, nhưng
Bác Hồ không ở Phủ toàn quyền cao sang mà
dựng một cái nhà sàn nhỏ, khiêm nhường như
nhà của đồng bào vùng cao, lấy chỗ ở và làm
việc. Việc Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đón các
cháu thiếu niên vào vui chơi với Người tại Phủ
Chủ tịch (xưa là Phủ Toàn quyền) hay Người
cho xây bể cá vàng ở ngôi nhà sàn khẳng định
Người muốn trao cho các cháu vị thế làm chủ
đất nước.
Khi đoàn đại biểu các anh hùng lực lượng
vũ trang miền Nam ra thăm miền Bắc, vào
Phủ Chủ tịch, Người không từ Phủ Chủ tịch
ra đón, mà xuất hiện từ đường xoài, để tạo
sự gần gũi như người cha, người bác đón con
cháu trở về trong một không gian lịch sử. Mỗi
cây cối trong vườn Bác đều như có tâm hồn
và mang những ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Từ
“cây xanh bốn mùa” gợi nhớ sự thông cảm của
Người đối với chị lao công đêm đông quét rác;
“cây cọ dầu” gợi nỗi ưu tư trước đời sống khó
khăn, vất vả của nhân dân; “cây vú sữa”, “dừa
miền Nam” là biểu hiện tình cảm của Người
đối với đồng bào miền Nam “đi trước về sau”.
20
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VVLăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Hàng cây dâm bụt “đỏ hoa
quê” là biểu hiện của tình yêu
quê hương tha thiết với “bao
nhiêu tình” của Người. Mối
quan hệ giữa con người với
con người quy định mối quan
hệ của con người đối với tự
nhiên và ngược lại. Tinh thần
văn hóa nhân văn của Chủ
tịch Hồ Chí Minh đối với
thiên nhiên cũng nằm trong
quan hệ đó. Người từ căn
cứ địa Cao Bằng đến chiến
khu Việt Bắc về đến Thủ đô
Hà Nội, “trở lại” với thiên
nhiên, cũng vườn cây, ao cá,
hoa thơm, trái ngọt một cách
thanh tao, tĩnh lặng.
Tinh thần nhân văn hay
đạo đức môi trường của Hồ
Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
không chỉ hòa quyện, gắn bó
với thiên nhiên, mà còn cải
tạo tự nhiên, thích ứng tích
cực với hoàn cảnh tự nhiên.
Bác Hồ thường xới đất, làm
cỏ, chăm sóc cây, nuôi cá
như một người nông dân
thực thụ. Đặc biệt, đến nay,
sau gần 50 năm “đi xa”, nhiều
hiện vật trong phòng ở và làm

việc, cây cối, lối đi... từ thời
Bác còn sống vẫn được giữ
nguyên vẹn. Cùng với sự giản
dị, khiêm nhường, đạo đức
cách mạng trong sáng thì môi
trường sinh thái, cảnh quan
di tích Phủ Chủ tịch ngày
càng thu hút nhiều đồng bào
và khách thập phương đến
tham quan. Đây là một biểu
tượng về tương quan giữa
yếu tố lịch sử, văn hóa và môi
trường sinh thái. Có thể nói,
Khu di tích Phủ Chủ tịch là
hình mẫu về một Di tích lịch
sử - văn hóa - môi trường
sinh thái ở nước ta hiện nay.
Hiện nay, ở nước ta có
nhiều di tích lịch sử, bao
gồm các di tích lịch sử, văn
hóa và tâm linh, trong đó có
không ít di tích lịch sử ghi lại
những dấu ấn sinh thời Bác
Hồ sống, hoạt động, làm việc,
ghé thăm. Ở đây không đề
cập đến các khu di tích lịch
sử, văn hóa, tâm linh cũng
như không nói đến những
quảng trường mang tên Bác
Hồ, những tượng đài mang
tên Hồ Chí Minh mà chỉ nói
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VVChủ tịch Hồ Chí Minh chăm sóc cây vú sữa
của đồng bào miền Nam gửi tặng (ảnh tư liệu)
đến di tích về Người. Tuy nhiều di tích được
bảo vệ, tôn tạo, tu bổ tốt, nhưng từ Di tích Phủ
Chủ tịch, đối chiếu và soi vào các di tích khác
về Bác thì thấy có một số vấn đề nổi lên, nhất
là về cảnh quan môi trường.
Thứ nhất, đã là di tích lịch sử về Bác, tiêu
chuẩn đầu tiên phải phản ánh và giữ được
nguyên vẹn những gì như thời người đã từng
sống, làm việc, hoạt động ở đó;
Thứ hai, những di tích lịch sử về Bác cần
phản ánh, thể hiện được cốt cách con người
của Bác, nhất là đức tính khiêm nhường, tác
phong quần chúng, giản dị, tiết kiệm, không
phô trương, hình thức, không muốn mình
cao hơn, tách biệt và khác biệt đối với mọi
người.

Thứ ba, sinh thời Bác Hồ
sống hòa hợp với thiên nhiên,
nâng niu, chăm sóc, coi trọng
thiên nhiên. Do vậy, việc tu
bổ sửa sang, tôn tạo hoặc xây
dựng mới các khu di tích về
Bác cần rất chú ý đến cảnh
quan môi trường, sinh thái,
thể hiện cho được đạo đức
môi trường của người, tức là
chú trọng việc trồng các loại
cây phù hợp với thổ nhưỡng,
sinh thái tại nơi đó.
Thứ tư, Bác Hồ là người
rất quan tâm đến con người,
ngay cả khi sắp “ra đi” Người
căn dặn rất kỹ việc “hỏa
táng” để lấy tro cho 3 miền
Bắc, Trung, Nam. Người dặn
trong Di chúc là “nên chọn
một quả đồi mà chôn hộp
tro đó. Trên mộ, không có
bia đá tượng đồng, mà nên
xây một ngôi nhà giản đơn,
rộng rãi, chắc chắn, mát mẻ,
để những người đến thăm
viếng có chỗ nghỉ ngơi”. Như
vậy, Bác không muốn biến cái
chết thành cái đau thương
mà muốn nơi chôn cất mình

VVNhà sàn, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc tại Phủ Chủ tịch

thành nơi nghỉ ngơi, tĩnh
dưỡng, thư giãn, yên ả, thanh
bình. Nếu thế thì cần trồng
nhiều cây xanh.
Trong xu hướng thương
mại hóa các hoạt động du
lịch, bê tông hóa, ở nhiều nơi,
người ta đã tôn tạo di tích
bằng cách “làm mới” thay vì
tôn tạo, chặt cây, kè đường,
làm trụ cáp treo, xây lều quán,
mở bãi đỗ xe ô tô... đón khách
du lịch khiến môi trường sinh
thái bị hủy hoại, cảnh quan
thay đổi. Tâm lý muốn công
trình sau phải hơn cái trước,
đồ sộ hơn cái trước đã tạo ra
sự ganh đua nhiều khi phá vỡ
cảnh quan và không phù hợp
với truyền thống văn hóa Việt
Nam.
Để bảo vệ các di tích
trong điều kiện khí hậu khắc
nghiệt, chúng ta phải đặc biệt
chú ý đến BVMT. Vì di tích
luôn luôn gắn với môi trường
sinh thái nên phải nghiên cứu
để gìn giữ, không tôn tạo một
cách tùy tiện, phá vỡ điều
kiện tự nhiên của di tích. Việc
giữ gìn môi trường sinh thái,
nơi di tích tọa lạc là điều vô
cùng quan trọng. Đó cũng là
mong muốn của Bác Hồ khi
còn sống.
Mỗi khi cần tu bổ, nâng
cấp, mở rộng hay xây mới một
di tích về Bác, cần vận dụng
tri thức của nhiều ngành
chuyên môn khác nhau như
tri thức lịch sử, những nhà
nghiên cứu về Hồ Chí Minh,
môi trường sinh thái, địa lý,
nhân văn, văn hóa, dân tộc
học, khảo cổ học; có sự giám
sát và phản biện xã hội của
các tổ chức trong hệ thống
chính trị và người dân. Trên
cơ sở đó, cần đưa ra những
kiến giải cho từng Khu di tích
lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí
Minh gắn liền với môi trường
sinh tháin
Số 9/2017
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Bàn về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường
PGS.TS. LÊ THU HOA
Khoa Môi trường và Đô thị, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Luật Thuế BVMT được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 15/11/2010 tại kỳ họp thứ 8, có hiệu lực
thi hành từ ngày 1/1/2012. Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện, nhiều nội dung của Luật Thuế BVMT
2010 đã bộc lộ nhiều vướng mắc. Việc sửa đổi, bổ sung Luật Thuế BVMT là cần thiết nhằm đáp ứng
yêu cầu cải cách thuế, đáp ứng hiệu quả yêu cầu BVMT và phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh
mới của hội nhập quốc tế.
Ngày 22/4/2017, tại kỳ họp thứ 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý trình Quốc hội bổ sung Dự
án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế BVMT vào Chương trình xây dựng luật, pháp
lệnh năm 2017 của Quốc hội để cho ý kiến tại kỳ họp vào tháng 10/2017. Hiện tại, Dự án Luật đang
được gửi lấy ý kiến Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan. Bài viết nêu một số ý kiến
bàn luận và đề xuất nhằm đóng góp cho việc sửa đổi và hoàn thiện Dự án Luật.
QUAN ĐIỂM VÀ CÁCH TIẾP CẬN
XÂY DỰNG/SỬA ĐỔI LUẬT THUẾ
BVMT

Thuế BVMT là một trong những công cụ
kinh tế (CCKT) quan trọng được các quốc gia
trên thế giới sử dụng nhằm 2 mục đích chính:
Điều chỉnh hành vi của các chủ thể kinh tế
(người sản xuất và tiêu dùng) theo hướng thân
thiện với môi trường; Tạo ra nguồn tài chính
cho việc cung cấp hàng hóa/dịch vụ BVMT.
Với nhiều quốc gia, thuế chỉ được gọi là
thuế môi trường/thuế BVMT khi đáp ứng 3
tiêu chí: Thuế liên quan đến các mục tiêu về
môi trường của Chính phủ; Mục tiêu chính
của thuế là khuyến khích hành vi tích cực về
mặt môi trường; Thuế được cấu trúc phù hợp
với nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả
tiền” và các mục tiêu môi trường, theo đó càng
gây ô nhiễm, gây nhiều tác động xấu đến môi
trường thì thuế càng cao.
Như vậy, đã gọi là thuế môi trường/thuế
BVMT thì mục tiêu chính/trước nhất phải đạt
được là tạo ra các tác động tích cực đối với
môi trường. Nếu một loại thuế không thể hiện
được mục tiêu này hoặc chỉ nhằm chủ yếu là
tăng thu thì không gọi là thuế môi trường/
thuế BVMT.
Tại Việt Nam, từ Luật Thuế BVMT năm
2010 đến Dự thảo Luật sửa đổi năm 2017,
trong tờ trình của Bộ Tài chính, mục tiêu
môi trường được đề cập khá mờ nhạt so với
mục tiêu tăng thu. Tờ trình Dự án Luật năm
2017 cũng không có nội dung đánh giá tác
động/hiệu quả môi trường của việc thực hiện
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VVViệc đề xuất tăng thuế BVMT đối với xăng, dầu đang được
dư luận đặc biệt quan tâm
Luật trong 5 năm qua và dự
báo cho giai đoạn tới; thiếu
những bằng chứng thực tế để
chứng minh cho đánh giá của
Bộ Tài chính là “chính sách
thuế BVMT trong thời gian
qua đã góp phần hạn chế việc
sản xuất, tiêu dùng các hàng
hóa gây ô nhiễm môi trường,
khuyến khích sản xuất và sử
dụng các hàng hóa thân thiện
với môi trường, giảm phát
thải ô nhiễm tại nguồn, nâng
cao ý thức BVMT của toàn xã
hội”.

Nhằm tạo niềm tin đối
với người dân và doanh
nghiệp “sẵn lòng chi trả”/
sẵn lòng đóng thuế, Dự án
Luật Thuế BVMT (sửa đổi)
cần nghiên cứu đề xuất theo
hướng mở rộng cơ sở thuế,
điều chỉnh phạm vi, đối
tượng chịu thuế, khung mức
thuế… đồng thời cung cấp
những bằng chứng và luận
giải rõ ràng hơn về mục tiêu
môi trường đã và sẽ đạt được
khi thực hiện Luật.
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Đối tượng chịu thuế BVMT và mức thuế tuyệt đối được quy định theo Biểu khung thuế dưới đây.
Số thứ
tự
I
1
2
3
4
5
6
7
II
1
2
3
4
III
IV
V
VI
VII
VIII

Hàng hóa
Xăng, dầu, mỡ nhờn
Xăng, (trừ etanol)
Nhiên liệu bay
Dầu diezel
Dầu hỏa
Dầu mazut
Dầu nhờn
Mỡ nhờn
Than đá
Than nâu
Than an-tra-xít (antraxit)
Than mỡ
Than đá khác
Dung dịch Hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC)
Túi ni lông thuộc diện chịu thuế
Thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng
Thuốc trừ mối thuộc loại hạn chế sử dụng
Thuốc bảo quản lâm sản thuộc loại hạn chế sử dụng
Thuốc khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng

ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ
VÀ MỨC THUẾ
Theo quy định của Luật Thuế BVMT năm
2010 (Dự thảo Luật Thuế BVMT năm 2017
không đề xuất điều chỉnh) thì sản phẩm/hàng
hóa có “tác động xấu đến môi trường” thuộc
diện đối tượng chịu thuế; và “tác động xấu
đến môi trường” chính là căn cứ quan trọng
để xác định đối tượng chịu thuế, thước đo để
tính thuế, là cơ sở để quyết định mức thuế cao
hay thấp đối với mỗi loại sản phẩm/hàng hóa.
Liên quan đến quy định đó, một số vấn đề cần
làm rõ/bổ sung như sau:
Về đối tượng chịu thuế: Theo kinh nghiệm
của nhiều quốc gia trên thế giới và thực tế Việt
Nam, đã đến lúc nghiên cứu để đưa các sản
phẩm có tác động xấu đến môi trường như
sản phẩm điện tử, điện gia dụng, ắc quy, lốp
xe hay chất tẩy rửa tổng hợp vào danh mục đối
tượng chịu thuế.
Hiện tại ở Việt Nam, các sản phẩm điện
tử, điện gia dụng, ắc quy, lốp xe, chất tẩy rửa…
đều là những sản phẩm có khối lượng sử dụng
và thải bỏ tăng nhanh qua các năm (riêng chất
thải điện tử khoảng 90.000 tấn/năm), có tác
động lớn đối với môi trường và sức khỏe con
người, cả trong ngắn hạn và dài hạn. Nhiều
loại trong số này là chất thải nguy hại, nhưng
vẫn bị vứt bỏ tùy tiện cùng với chất thải rắn
sinh hoạt, trong khi giá dịch vụ thu gom và xử
lý chất thải rắn sinh hoạt thấp. Việc đánh thuế

Đơn vị tính

Mức thuế
(đồng/1 đơn vị hàng hóa)
Luật 2010
Đề xuất 2017

lít
lít
lít
lít
lít (kg)
lít
kg

1.000-4.000
1.000-3.000
500-2.000
300-2.000
300-2.000
300-2.000
300-2.000

3.000 - 8.000
3.000 - 6.000
1.500 - 4.000
Giữ nguyên
900 - 4.000
900 - 4.000
900 - 4.000

tấn
tấn
tấn
tấn
kg
kg
kg
kg
kg
kg

10.000-30.000
20.000-50.000
10.000-30.000
10.000-30.000
1.000-5.000
30.000-50.000
500-2.000
1.000-3.000
1.000-3.000
1.000-3.000

Giữ nguyên
Giữ nguyên
Giữ nguyên
Giữ nguyên
4.000 - 20.000
40.000 - 200.000
Giữ nguyên
Giữ nguyên
Giữ nguyên
Giữ nguyên

các sản phẩm này là cần thiết
để điều chỉnh giảm mức tiêu
dùng, đồng thời tạo nguồn
kinh phí cho hệ thống thu
gom và xử lý theo cách thức
riêng với chi phí cao.
Về khung mức thuế thấp
của sản phẩm than so với xăng
dầu: So sánh tương quan giữa
tác động môi trường của xăng
dầu và than đá với khung mức
thuế BVMT đối với các nhiên
liệu này, có thể thấy sự chênh
lệch lớn, không hợp lý. Đây
có thể là nguyên nhân khiến
cho đầu tư phát triển các
ngành công nghiệp nặng sử
dụng nhiều than đá, có nguy
cơ gây ô nhiễm cao như nhiệt
điện than, công nghiệp luyện
thép, xi măng, hóa chất... tăng
cao trong thời gian qua. Hơn
nữa, do xăng dầu và than là
sản phẩm thay thế nhau, điều
này có thể gây tác động thay
thế theo hướng không mong
muốn là chuyển sang sử dụng
than thay thế cho xăng dầu.
Khung mức thuế xăng
hiện cao gấp 80 - 100 lần,
dầu diesel cao gấp 40 - 50 lần

mức khung thuế đối với than
đá. Theo Dự thảo Luật năm
2017, khoảng chênh lệch này
sẽ tiếp tục gia tăng. Trong
khi đó, than đá gây ô nhiễm
và mức độ tác động đến môi
trường cao hơn nhiều so với
xăng dầu. Xét về bản chất
thành phần hóa học, theo
tiêu chuẩn của Petrolimex
(TCCS01:2015/PLX và TCCS
03:2015/PLX) và tiêu chuẩn
quốc gia (TCVN8910:2015),
hàm lượng lưu huỳnh trong
than cao hơn từ 35 - 257 lần
trong xăng dầu, hàm lượng
tro trong than cao hơn 3004.500 lần trong xăng dầu. Còn
theo Cơ quan Thông tin năng
lượng Mỹ (USEIA), để cùng
tạo ra một đơn vị năng lượng
như nhau, lượng phát thải các
chất ô nhiễm không khí chủ
yếu từ đốt than cao hơn so với
đốt dầu: SO2 gấp 2,3 lần; bụi
gấp 32,7 lần; CO2 gấp 6,3 lần
và thủy ngân cao gấp 2,3 lần
(mức phát thải trung bình, có
thể thay đổi cao hay thấp hơn
tùy theo loại than, loại xăng
dầu cũng như công nghệ đốt,
Số 9/2017
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điều kiện vận hành, tuổi thọ thiết bị...). Theo
thống kê của Cơ quan Năng lượng quốc tế
(IEA), tổng phát thải CO2 gây hiệu ứng nhà
kính do tất cả các hoạt động đốt nhiên liệu của
Việt Nam năm 2014 là 143,3 triệu tấn, trong
đó đốt than đá đóng góp 55%, đốt xăng dầu
chiếm 30% và khí đốt chiếm 15%. Như vậy,
than đá chính là nguồn phát thải gây ô nhiễm
không khí lớn nhất, có tính chi phối tại Việt
Nam. Chưa kể xỉ tro từ đốt than cũng là nguồn
gây ô nhiễm môi trường và chiếm giữ không
ít diện tích đất.
Mặc dù than đá khai thác trong nước đã
là đối tượng của thuế tài nguyên và các loại
phí như phí BVMT đối với nước thải, phí khai
thác khoáng sản… nhưng đó mới chỉ là trong
khâu khai thác. Vì vậy, cần xem xét tăng mức
thuế/khung thuế BVMT đối với sử dụng than,
bao gồm cả than khai thác trong nước và nhập
khẩu.
Về khung mức thuế cao, tổng thu thuế lớn
đối với xăng dầu: Mức thuế hiện hành đối với
xăng là 3.000 đồng/lít. Nếu quy đổi riêng với
phát thải CO2 từ đốt xăng là 2,341 kg/lít thì
mức thuế tương đương 1.281.500 đồng/tấn
CO2 hay 56,45 USD/tấn CO2. Nếu thực hiện
theo đề xuất của Dự thảo Luật sửa đổi, mức
thuế sẽ khoảng 56 - 150 USD/tấn, cao hơn so
với mức cao nhất được áp dụng ở Thụy Điển
là 130 USD/tấn CO2, cao hơn nhiều so với
mức trung bình khoảng 10 USD/tấn mà nhiều
nước đang áp dụng.
Lập luận của Bộ Tài chính cho rằng, tỷ lệ
thuế (nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, BVMT, giá
trị gia tăng) trên giá cơ sở của Việt Nam đang
ở mức thấp (37,49% đối với xăng; 20,76% đối
với dầu diesel; 11,59% đối với dầu hỏa; 19,13%
đối với dầu mazút); giá xăng cũng thấp so
với nhiều nước như Hàn Quốc, Campuchia,
Lào, Philipin, Hồng Kông hay Thái Lan nên
cần tăng thuế dường như chưa đủ sức thuyết
phục. Trong khi đó, cũng có những nước như
Malaixia, Inđônêxia hay Mỹ, Ôxtrâylia đang
có mức giá xăng không cao như Việt Nam.
Nếu cộng cả thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ
đặc biệt, và thuế VAT thì mức đóng góp của
ngành xăng dầu là khoảng 9,8% tổng thu ngân
sách. Nếu mức thuế BVMT mới kịch khung
được áp dụng và loại bỏ thuế nhập khẩu theo
lộ trình, đóng góp của xăng dầu sẽ tăng đến
khoảng 14 - 15% tổng thu ngân sách. Nếu tăng
thuế BVMT để bù đắp cho giảm thuế nhập
khẩu thì cũng cần cân nhắc rằng: mức thuế
24
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BVMT 3.000 đồng/lít xăng đã
cao hơn tỷ lệ thuế nhập khẩu
xăng khi ở mức cao nhất là
35% giá cơ sở (hiện đã giảm
xuống còn khoảng 12%).
Việc “bù quá mức” như vậy
có cần thiết không nếu xem
xét những tác động tới môi
trường - kinh tế - xã hội.
Nhìn từ góc độ khác, có
thể thấy sự chưa hợp lý khi
xăng dầu đang đóng vai trò
“trụ cột” về nguồn thu thuế
BVMT trong thời gian qua
và dự kiến trong những năm
tới. Năm 2016, thuế BVMT
từ xăng dầu đã lên tới 41.062
tỷ đồng, chiếm hơn 93% tổng
thu thuế BVMT, trong đó số
thu từ xăng chiếm đa số với
hơn 21.200 tỷ đồng. Theo
mức độ gây tác động xấu đến
môi trường, trách nhiệm tài
chính đối với môi trường
phải do nhiều lĩnh vực khác
cùng chia sẻ, không thể “bắt”
xăng dầu chịu trách nhiệm
gần như toàn bộ; tư duy theo
kiểu “chọn lĩnh vực dễ tính
thuế, dễ thu thuế” để đề xuất
tăng thuế BVMT cũng cần
thay đổi.

TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC
TĂNG THUẾ BVMT
VỚI XĂNG DẦU
Nhiều nghiên cứu quốc
tế và trong nước đã chỉ ra tác
động tiêu cực của tăng giá
xăng dầu tới các ngành như
nông nghiệp, thủy sản, giao
thông; doanh nghiệp nhỏ và
vừa (SME), nhóm dân cư có
thu nhập trung bình và thấp
cũng là những đối tượng bị
ảnh hưởng tiêu cực nhiều
nhất từ tăng giá xăng dầu.
Việc tăng khung mức
thuế xăng dầu lên gấp đôi
hiện nay, như đề xuất trong
Dự thảo Luật Thuế BVMT
(sửa đổi), trước mắt có thể
đúng như Bộ Tài chính lập

luận là chưa thể tác động đến
giá xăng dầu và các doanh
nghiệp, nhưng rõ ràng, khi
đưa vào Luật và được thông
qua, khung mức thuế này sẽ
là cơ sở pháp lý để tăng thuế
trong thời gian tới. Thuế tăng
sẽ dẫn đến tăng giá xăng dầu.
Bởi lẽ, xăng dầu hiện vẫn là
đầu vào thiết yếu cho nhiều
ngành kinh tế cũng như hoạt
động dân sinh (cầu không
co giãn theo giá), nên lượng
tiêu thụ sẽ không giảm đáng
kể, vì thế mức tác động xấu
đến môi trường cũng không
giảm. Nhưng giá xăng tăng
sẽ kéo theo tăng chi phí sản
xuất, vận chuyển, lưu thông
phân phối… Mặt bằng giá cả
tăng lên dẫn đến lạm phát,
làm giảm sức tiêu thụ hàng
nội địa, giảm năng lực canh
tranh của doanh nghiệp và
sức hấp dẫn của môi trường
đầu tư, gia tăng bất bình đẳng
giữa các nhóm dân cư.
Để nhận được sự ủng
hộ của người dân và doanh
nghiệp bảo đảm tính khả thi
của Luật, cần đánh giá tác
động (môi trường - kinh tế
- xã hội) một cách cẩn trọng
hơn đối với các đề xuất trong
Dự thảo Luật sửa đổi, đặc biệt
là việc điều chỉnh khung mức
thuế gấp đôi đối với nhóm
hàng hóa xăng, dầu, mỡ nhờn,
dự báo trước các tác động và
biện pháp phòng tránh tác
động tiêu cực, không cần đợi
đến khi ban hành mức thuế
cụ thể mới đánh giá.

SỬ DỤNG SỐ THU
THUẾ BVMT
Theo báo cáo của Bộ Tài
chính, số thu thuế BVMT
liên tục tăng ổn định qua các
năm. Năm 2016, sau khi điều
chỉnh mức thuế BVMT đối
với xăng dầu từ 1.000 đồng/
lít lên 3.000 đồng/lít, tổng
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thu thuế BVMT đã đạt 42.393 tỷ đồng,
chiếm 4,08% tổng thu ngân sách. Dù vậy,
chi cho BVMT vẫn thấp hơn số thu - dù
đạt mức quy định không dưới 1% tổng chi
ngân sách nhà nước và tăng dần theo tốc
độ tăng trưởng kinh tế. Cụ thể, tổng chi sự
nghiệp môi trường năm 2015 là 11.400 tỷ
đồng (chưa bằng một nửa số thu 27.020 tỷ
đồng); năm 2016 chi 12.290 tỷ đồng (chỉ
hơn 1/4 số thu được). Giai đoạn 20112015, chi cho sự nghiệp môi trường đạt
47.452 tỷ đồng, chỉ cao hơn chút ít so với
số thu thuế BVMT của cả năm 2016. Trong
số đó, còn có chi cho các hoạt động kinh
tế của ngân sách Trung ương như các dự
án điều tra, đánh giá về đất đai, địa chất
khoáng sản, tài nguyên nước, biển và hải
đảo… là những hoạt động của lĩnh vực tài
nguyên và các hoạt động kinh tế liên quan.
Như vậy, thực tế số chi cho BVMT còn ít
hơn nhiều.
Luật Thuế BVMT năm 2010 và Dự thảo
Luật Thuế BVMT (sửa đổi) năm 2017 chỉ quy
định việc thu thuế mà không có điều khoản
nào quy định việc quản lý và sử dụng thuế
BVMT. Có thể thấy đây là một thiếu sót lớn,
làm ảnh hưởng đến niềm tin của người dân
và doanh nghiệp về sự minh bạch trong thu
- chi thuế BVMT thời gian qua. Mặc dù, theo
xu hướng cơ cấu lại nguồn thu thì có thể tăng
thuế BVMT để bù cho giảm thuế nhập khẩu,
nhưng Dự thảo Luật vẫn cần bổ sung các
điều khoản quy định về quản lý và sử dụng
số thu, bảo đảm chi đủ cho các mục tiêu môi
trường, khuyến khích nghiên cứu, phát triển

và ứng dụng năng lượng tiết
kiệm, công nghệ giảm khí thải
các bon; chuyển sang các dạng
năng lượng thân thiện với môi
trường, đồng thời quy định
minh bạch nguồn thu - chi
từ thuế BVMT để người dân
và các doanh nghiệp dễ dàng
theo dõi.

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
KHÁC
Thứ nhất, xem xét các
dạng sản phẩm ni lông khác
không có dạng túi nhưng
cũng gây tác động môi
trường như ni lông dạng túi;
Quy định thuế ở mức tương
đương 10 - 12 Euro/kg hoặc
theo túi, mức 0,7 - 1 Euro/
túi như nhiều quốc gia châu
Âu thực hiện.
Thứ hai, nghiên cứu
phương án tính thuế theo
mức tác động đến môi
trường của 1 đơn vị sản
phẩm theo các chất gây ô
nhiễm như SO2, CO2, thủy
ngân, phốt phát. Ví dụ,
nếu tính thuế CO2 ở mức
khoảng 10 - 16 USD/tấn,
nguồn thu thuế BVMT từ
than đá có thể tăng lên tới
45.000 tỷ đồng, xăng dầu
khoảng 10.000 tỷ đồng, tổng

số tăng hơn 13.000 tỷ đồng
so với hiện tại.
Thứ ba, đề xuất nghiên
cứu và xây dựng các Dự
án Luật Thuế khác ngoài
Thuế BVMT nhằm bù đắp
cho thuế nhập khẩu; ví dụ:
Thuế Tiêu thụ đặc biệt sửa
đổi, Thuế Tài sản… đã được
nhiều nước áp dụng, tạo ra
nguồn thu lớn nhưng hiện
chưa có một Dự thảo luật
hay một đề xuất nào từ Bộ
Tài chính được đưa vào
chương trình xây dựng luật
trong 1 - 2 năm tới.
Thứ tư, sửa đổi Luật Thuế
BVMT sẽ ảnh hưởng trực
tiếp, sâu rộng và lâu dài đến
người dân, doanh nghiệp,
đến các mục tiêu môi trường
- kinh tế - xã hội của quốc
gia. Vì vậy, không nên “chạy
đua” về thời gian mà cần tiếp
tục xem xét, đánh giá toàn
diện và thấu đáo trước khi
ban hành. Bộ TN&MT cần
tổ chức lấy ý kiến của các nhà
khoa học để đóng góp vào
việc xác định và mở rộng đối
tượng chịu thuế; làm rõ cơ sở
khoa học cũng như thực tiễn
của khung mức thuế và các đề
xuất khác trong Dự thảo Luật
Thuế BVMT (sửa đổi)n
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GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG (SỬA ĐỔI):

Cần xem xét vấn đề phục hồi và cải thiện
đa dạng sinh học khi chuyển mục đích
sử dụng rừng
TS. LÊ HOÀNG LAN
Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam

V

iệt Nam được ghi nhận là một trong
những nước có đa dạng sinh học
(ĐDSH) cao của thế giới với nhiều
kiểu hệ sinh thái (HST) tự nhiên, các loài sinh
vật, nguồn gen phong phú và đặc hữu. ĐDSH ở
Việt Nam mang lại những lợi ích trực tiếp cho
con người và đóng góp to lớn cho nền kinh tế,
đặc biệt trong sản xuất nông, lâm nghiệp và
thủy sản; là cơ sở đảm bảo an ninh lương thực
quốc gia, duy trì nguồn gen tạo giống vật nuôi,
cây trồng… nhất là tạo nên các cảnh quan thiên
nhiên đẹp cho ngành du lịch phát triển. Tuy
nhiên, Việt Nam đang phải đối mặt tình trạng
suy thoái về môi trường, suy giảm HST ảnh
hưởng sức thu hút của ngành du lịch.Thực tế
hiện nay có nhiều hoạt động phát triển tiềm ẩn
nguy cơ làm ô nhiễm, suy thoái môi trường, phá
hủy HST tự nhiên và tổn hại nghiêm trọng đến
ĐDSH. Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
được sử dụng phổ biến như một công cụ hữu
hiệu nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu các tác động
bất lợi này ngay từ giai đoạn đề xuất và thiết
kế dự án phát triển. Nội dung giảm thiểu đề
xuất trong ÐTM là các biện pháp vừa nhằm đạt
được các mục tiêu dự án, vừa đảm bảo phòng
tránh hoặc giảm nhẹ các tác động tiêu cực đến
mức chấp nhận được, tăng cường những lợi ích
về môi trường. Mục đích của giảm thiểu trong
đánh giá tác động đến ĐDSH là xác định các
biện pháp, phương án bảo vệ ĐDSH và các dịch
vụ HST kèm theo, trong đó phòng tránh được
ưu tiên và bồi thường (bằng tiền) được sử dụng
như một biện pháp cuối cùng.
Chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, bao
gồm rừng tự nhiên, rừng phòng hộ và rừng sản
xuất, cho các hoạt động phát triển trong nhiều
trường hợp là bất khả kháng nhằm đáp ứng nhu
cầu phát triển kinh tế - xã hội. Các dự án triển
khai tại vị trí đất rừng được chuyển đổi phải
thực hiện quy định về ĐTM, trong đó có nội
dung đề xuất các biện pháp giảm thiểu, trước
26
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VVChủ dự án được giao đất, thuê đất có chuyển mục đích
sử dụng rừng phải nộp tiền vào Quỹ BV&PTR để thực hiện
hoàn trả và bồi hoàn ĐDSH
tiên làtránh các tác động đến
ĐDSH bằng cách lựa chọn và
điều chỉnh thiết kế và tăng cơ
hội bảo tồn ĐDSH khi có thể.
Nếu không thể tránh được tác
động thì cần xác định phương
án khả thi tốt nhất để giảm
thiểu thiệt hại về ĐDSH, hồi
phục và cải thiện ĐDSH tại
các vị trí bị ảnh hưởng.
Tuân thủ quy định của
Luật BVMT năm 2014 về
việc thực hiện ĐTM đối với
các dự án phát triển, Nghị
định số 23/2006/NĐ-CP ngày
3/3/2006 về thi hành Luật
Bảo vệ và phát triển rừng
(BV&PTR) năm 2004 đã
có quy định về chuyển mục
đích sử dụng rừng sang mục
đích không phải lâm nghiệp
như sau: “Cơ quan cho phép
chuyển mục đích sử dụng
rừng sang mục đích khác phải
đảm bảo việc đầu tư trồng
rừng mới thay thế diện tích
rừng sẽ chuyển sang mục đích
sử dụng khác” (Khoản 5, Điều
29). Đây là quy định về việc

phải áp dụng biện pháp giảm
thiểu tác động đến ĐDSH
thông qua hoàn trả diện tích
đất có rừng bị chuyển đổi,
tuy nhiên chỉ mới chú ý đến
số lượng (diện tích rừng) mà
chưa chú ý đến chất lượng,
tức là giá trị ĐDSH của rừng
bị mất, do đó không đảm bảo
thực hiện đúng và đầy đủ
nguyên tắc bảo tồn ĐDSH,
đặc biệt là không đảm bảo
nguyên tắc "không mất giá
trị thực” về thành phần loài,
cấu trúc sinh cảnh, chức năng
HST và giá trị sử dụng, giá trị
văn hóa liên quan đến ĐDSH.
Trên thế giới bồi hoàn
ĐDSH đã được áp dụng ở
nhiều nước nhằm đền bù
cho các tác động tiêu cực đến
ĐDSH sau khi đã thực hiện
các biện pháp phòng ngừa và
giảm thiểu phù hợp. Bồi hoàn
ĐDSH là một hình thức đặc
biệt của đền bù mất mát của
HST, loài và môi trường sống
ở một vị trí bằng cách gia tăng
ĐDSH ở vị trí khác có đặc tính
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sinh thái tương tự, đem lại cơ hội đạt được
các kết quả bảo tồn tốt hơn và không gây
tổn thất tới giá trị thực của ĐDSH.
Luật BVMT năm 2014, Điều 35 đã quy
định bồi hoàn ĐDSH là một trong các biện
pháp bảo vệ tài nguyên và môi trường khi
khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên
và ĐDSH. Theo dự kiến, bồi hoàn ĐDSH sẽ
được quy định cụ thể hơn khi sửa đổi Luật
ĐDSH năm 2008.
Vì vậy, Luật BV&PTR (sửa đổi) cần
cân nhắc bổ sung và điều chỉnh một số
điều liên quan để phù hợp với quy định
của Luật BVMT năm 2014, đồng thời
đáp ứng thực tế BV&PTR hiện nay ở Việt
Nam.
Một số đề xuất bổ sung và điều chỉnh
trong Luật BV&PTR (sửa đổi)
Bổ sung giải thích khái niệm về bồi
hoàn ĐDSH. Có thể cân nhắc định nghĩa
sau đây: Bồi hoàn ĐDSH là biện pháp được
thiết kế để đền bù cho các tác động tiêu cực
đến ĐDSH do thực hiện các dự án phát
triển sau khi đã thực hiện các biện pháp
phòng ngừa và giảm thiểu phù hợp, nhằm
mục đích đạt được các kết quả bảo tồn tốt
hơn và không gây tổn thất tới giá trị thực
của ĐDSH.
Chỉnh sửa, bổ sung quy định về điều
kiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang
mục đích khác, trong đó điều kiện “Có
phương án trồng rừng thay thế được cơ
quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”
chỉnh sửa thành “Có phương án hoàn trả
và bồi hoàn ĐDSH rừng theo quy định
của pháp luật về BVMT trong khai thác, sử
dụng tài nguyên thiên nhiên và pháp luật về
ĐDSH liên quan”.
Bổ sung điều khoản về “Hoàn trả và
bồi hoàn ĐDSH khi chuyển mục đích sử
dụng rừng”với quy định các tổ chức, cá
nhân, chủ dự án được giao đất, thuê đất có
chuyển mục đích sử dụng rừng phải nộp
tiền vào Quỹ BV&PTR cấp tỉnh tương
đương để thực hiện hoàn trả và bồi hoàn
ĐDSH.UBND cấp tỉnh quyết định phương
án hoàn trả và bồi hoàn ĐDSH trên địa
bàn tỉnh.Trong trường hợp tỉnh không bố
trí thực hiện được phương án hoàn trả và
bồi hoàn ĐDSH phù hợp trên địa bàn tỉnh
thì phải chuyển tiền vào Quỹ BV&PTR
quốc gia để tổ chức thực hiện ở địa phương
khácn

BỘ Y TẾ HỖ TRỢ HƠN 200 BỆNH VIỆN
XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ

VVCác loại thùng được trang bị cho các bệnh
viện để phân loại chất thải y tế

T

rong 5 năm qua, hơn
200 bệnh viện trên cả
nước đã được hỗ trợ xử
lý chất thải y tế từ Dự án
Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh
viện do Bộ Y tế triển khai
với vốn vay của Ngân hàng
Thế giới (World Bank). Dự
án có tổng kinh phí khoảng
155 triệu đô la, trong đó
150 triệu đô la là vốn vay
ưu đãi và kinh phí còn lại
là nguồn vốn đối ứng của
Chính phủ Việt Nam. Mục
tiêu của Dự án nhằm giảm
tình trạng ô nhiễm môi
trường do chất thải y tế
phát sinh từ các bệnh viện
tại Việt Nam, góp phần
nâng cao sức khỏe cho
nhân dân.
Dự án đã và đang nỗ
lực tạo ra cơ chế chính
sách đồng bộ và thuận lợi
để giúp hoạt động quản lý
chất thải y tế đạt hiệu quả
cao, đồng thời tài trợ kinh
phí cho các bệnh viện công
(bệnh viện có mức xả thải
cao và nằm trong danh sách
các cơ sở gây ô nhiễm môi
trường nghiêm trọng) cải
tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng,
đảm bảo các điều kiện, tiêu
chuẩn về quản lý nước thải,
chất thải rắn.
Để nâng cao năng lực
cán bộ y tế, Dự án cũng đã

phối hợp với các cơ quan
chức năng tổ chức các lớp
tập huấn cho gần 7.000 cán
bộ quản lý thuộc các lĩnh
vực y tế, tài nguyên môi
trường, công an, cùng các
cán bộ chuyên trách, nhân
viên vận hành của các bệnh
viện tại khắp 63 tỉnh/thành
trên cả nước để cập nhật
các kiến thức mới và có đủ
năng lực xử lý chất thải y
tế. Đồng thời, Dự án cũng
đã hoàn thiện 7 bộ tài liệu
hướng dẫn kỹ thuật giúp
cho đội ngũ cán bộ và nhân
viên chuyên trách có thể tự
quản lý và vận hành máy
móc.
Bên cạnh đó, Ban Quản
lý Dự án cũng đẩy mạnh
các hoạt động truyền thông
nhằm thay đổi nhận thức
của cộng đồng thông qua
việc sản xuất video clip để
chiếu tại sảnh/hành lang
bệnh viện, thiết kế poster,
tờ rơi, tờ hướng dẫn dán tại
những vị trí đặt thùng rác;
tổ chức các buổi hội thảo
hướng dẫn cho đội ngũ y
bác sĩ cùng bệnh nhân và
người nhà biết cách phân
loại chất thải... với mong
muốn cộng đồng cùng
chung tay xây dựng môi
trường y tế xanh - sạch ANH TUẤN
đẹpn
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Tăng cường công tác ứng phó sự cố
môi trường ở Việt Nam
Hiện nay, ở Việt Nam có 3 trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu - hóa chất quốc gia khu vực miền Bắc,
Trung và Nam. Tuy nhiên, do còn nhiều bất cập về năng lực và công tác tổ chức nên khi có sự cố môi
trường (SCMT) xảy ra, các hoạt động ứng phó chưa kịp thời, ảnh hưởng đến môi trường. Để tìm
hiểu về vấn đề này, Tạp chí Môi trường có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Sơn - Giám đốc Công ty
Ứng phó SCMT (SOS Môi trường).

VVÔng Phạm Văn Sơn Giám đốc Công ty SOS Môi trường

9Xin ông cho biết, thực trạng năng lực công
tác ứng phó SCMT của Việt Nam hiện nay?
Ông Phạm Văn Sơn: Theo số liệu tổng
kết các SCMT trong 2 thập niên qua của các
trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu - hóa chất
quốc gia cho thấy, trung bình mỗi năm, có
khoảng 70 SCMT được ứng phó, trong đó chỉ
có 5% là sự cố tự nhiên, còn lại 95% sự cố xảy
ra do lỗi của con người. Trong hầu hết các
sự cố, các doanh nghiệp (DN) thường không
cho các cơ quan quản lý biết vì sợ bị phạt nên
khi sự cố xảy ra đã để lại hậu quả nghiêm
trọng. Nhiều vụ việc có diễn biến phức tạp
do cơ quan quản lý không nhận được thông
báo khẩn cấp nên hoạt động ứng phó không
thành công, làm ô nhiễm lan rộng, phát tán
ra môi trường.
Thêm vào đó, các trung tâm ứng phó sự cố
tràn dầu - hóa chất quốc gia chủ yếu xử lý về
các sự cố tràn dầu, còn các sự cố về hóa chất,
Việt Nam chưa có lực lượng ứng phó. Riêng
Binh chủng Hóa học thuộc Bộ Quốc phòng
không tham gia ứng phó các sự cố hóa chất
của DN, chỉ có sự cố cấp quốc gia thì lực lượng
này mới tham gia ứng phó khi có chỉ đạo.
Ngoài ra, do khoảng cách giữa các trung
tâm ứng phó sự cố tràn dầu - hóa chất quốc
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gia rất xa, cùng với những
hạn chế về rào cản trong cách
tổ chức, bất cập trong huy
động nguồn lực nên không
thể thực hiện hoạt động ứng
phó sự cố nhanh chóng.
9Thời gian qua, tại một số
địa phương đã xảy ra sự cố
phát thải hóa chất độc hại
ra môi trường, gây ô nhiễm
nghiêm trọng, theo ông, đâu
là nguyên nhân của thực
trạng trên?
Ông Phạm Văn Sơn:
Nguyên nhân đầu tiên là do
công tác phòng ngừa, ứng
phó sự cố tràn dầu - hóa
chất, nhất là công tác đào tạo,
huấn luyện, diễn tập ứng phó
của nhiều địa phương và DN
còn mang nặng tính hình
thức. Do đó, khi xảy ra sự
cố thực tế, chính quyền địa
phương còn lúng túng trong
công tác chỉ đạo hoạt động
ứng phó sự cố. Nhiều DN
khi bị sự cố hoàn toàn không
thể ứng phó do chưa có trang
thiết bị vật tư chuyên dụng,
đồng thời, cũng không thể
huy động được nguồn lực hỗ
trợ từ các DN lân cận.
Mặt khác, các DN thiếu
cán bộ chuyên trách về an
toàn môi trường để xây dựng
kế hoạch ứng phó sự cố tràn
dầu - hóa chất, cũng như xác
định chủng loại trang thiết bị
vật tư chuyên dụng phù hợp
với điều kiện đặc thù của
DN. Nhiều DN đầu tư rất tốn
kém cho các thiết bị nhưng

khi xảy ra sự cố lại không
sử dụng được, hoặc sử dụng
không hiệu quả.
Trong khi đó, các đơn
vị tư vấn thiếu nhân lực có
kinh nghiệm trong ứng phó
SCMT, thậm chí không am
hiểu kỹ thuật về trang thiết
bị ứng phó nên sản phẩm
tư vấn thường mang tính lý
thuyết, không áp dụng được
trong thực tế.
Ngoài ra, tại các cơ quan
quản lý địa phương, nhiều
cán bộ không đủ năng lực
để thẩm định kế hoạch ứng
phó sự cố, đánh giá năng lực
phòng ngừa, diễn biến sự cố,
chỉ huy hoạt động ứng phó
theo phân cấp khi sự cố vượt
ra ngoài tầm kiểm soát của
DN. Hơn nữa, còn thiếu các
trạm ứng phó chuyên nghiệp
ở các khu vực có nguy cơ xảy
ra sự cố.
9Thời gian qua, Công ty
SOS Môi trường đã triển
khai các hoạt động gì để hỗ
trợ các DN ứng phó SCMT?
Ông Phạm Văn Sơn:
Với hơn 10 năm hoạt động
và phát triển, Công ty SOS
Môi trường đã thiết lập một
mạng lưới các trạm ứng phó
SCMT do tràn dầu - hóa
chất tại nhiều điểm có nguy
cơ cao xảy ra sự cố. Trên cơ
sở áp dụng sáng tạo phương
châm 4 tại chỗ “an toàn,
nhanh, kịp thời, hiệu quả”
của Thượng tướng, Viện sỹ
Nguyễn Huy Hiệu, nguyên
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VVCán bộ của Công ty SOS Môi trường xử lý sự cố tràn dầu
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Phó
Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia Tìm
kiếm Cứu nạn, Công ty SOS Môi trường đã
xây dựng và hoàn thiện kế hoạch ứng phó
sự cố, bố trí nguồn lực căn cứ vào đặc thù
của từng khu vực. Hoạt động nghiên cứu sản
xuất, cải tiến trang thiết bị chuyên dụng cho
hoạt động ứng phó sự cố của Công ty được
đặc biệt quan tâm, giúp cho việc ứng phó các
sự cố với quy mô khác nhau tại nhiều địa
phương trên cả nước với chi phí thấp nhất.
Tính đến tháng 9/2017, Công ty SOS
Môi trường đã trực tiếp tham gia, chỉ huy
hiện trường ứng phó 67 sự cố tràn dầu tại
nhiều địa phương như: Hà Nội, Vĩnh Phúc,
Ninh Bình, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng
Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Bình Thuận,
Đắk Lắk, Bình Dương, Bình Phước, Đồng
Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.
Trung tâm Đào tạo nhân lực Ứng phó
SCMT SOS (Công ty SOS Môi trường) luôn
chú trọng việc trang bị kiến thức và rèn
luyện kỹ năng thực hành cho các học viên
trong khóa huấn luyện. Trung tâm đã tổ
chức 118 khóa đào tạo, huấn luyện kỹ năng
ứng phó sự cố tràn dầu - hóa chất cho các
địa phương và DN tại Việt Nam, trong đó:
10 khóa phối hợp với Ủy ban Quốc gia Tìm
kiếm Cứu nạn và các trung tâm ứng phó sự
cố tràn dầu quốc gia; 9 khóa phối hợp với

Tổng cục Biển và hải đảo;
1 khóa diễn tập ứng phó sự
cố tràn dầu cấp tỉnh (phối
hợp với UBND tỉnh Quảng
Nam); 44 khóa diễn tập với
Sở TN&MT các địa phương;
47 khóa cho các cơ sở, DN
trên cả nước; 5 khóa với sinh
viên Đại học TN&MT, khoa
Môi trường, Sở NN&PTNT
Bà Rịa - Vũng Tàu.
9Ông có đề xuất gì đối với
các cơ quan quản lý nhà
nước để tăng cường công tác
quản lý, an toàn môi trường
hiện nay?
Ông Phạm Văn Sơn: Để
tăng cường công tác quản lý,
an toàn môi trường, trước
hết, cần đào tạo nhân lực
có trình độ chuyên môn,
kinh nghiệm thực tiễn trong
ứng phó SCMT, trong đó
đối tượng là các thành viên
thuộc Hội đồng thẩm định
kế hoạch phòng ngừa ứng
phó SCMT; thành viên đoàn
thanh, kiểm tra các DN; các
cán bộ quản lý về an toàn
môi trường tại các tập đoàn,

nhà máy, DN, khu công
nghiệp, khu chế xuất có nguy
cơ cao gây ra SCMT do dầu hóa chất. Đồng thời, các đối
tượng trên phải có chứng chỉ
sau khi hoàn thành các khóa
đào tạo, huấn luyện khắt khe
để trang bị đầy đủ kiến thức
và kỹ năng phòng ngừa, ứng
phó SCMT.
Bên cạnh đó, cần phát
triển các trạm (đơn vị) ứng
phó SCMT khẩn cấp, thường
trực 24/24h để sẵn sàng ứng
phó. Theo quy định, tất cả các
DN có nguy cơ gây ra SCMT
phải đảm bảo đủ nhân lực có
kỹ năng và trang thiết bị vật
tư ứng phó sự cố tại chỗ. Trên
thực tế, có rất ít DN tuân thủ
nghiêm túc quy định này mà
chỉ tập trung hoạt động sản
xuất, kinh doanh. Vì vậy, các
DN không cần phải trở thành
lực lượng ứng phó sự cố
chuyên nghiệp mà chỉ là lực
lượng kiêm nhiệm. Các DN
sẽ trả phí định kỳ cho đơn vị
ứng phó chuyên nghiệp để
được đảm bảo dịch vụ ứng
phó sự cố, với chi phí tiết
kiệm hơn nhiều so với việc
DN tự đầu tư nguồn lực.
Các đơn vị ứng phó sự
cố chuyên nghiệp cần tiến
hành kiểm tra kỹ thuật định
kì về an toàn, phòng ngừa sự
cố, kịp thời phát hiện các rủi
ro tiềm ẩn có thể dẫn đến
sự cố. Đây cũng là lực lượng
chính giúp cơ quan quản
lý nhà nước kịp thời nắm
vững thông tin chính xác về
công tác phòng ngừa và ứng
phó SCMT tại các khu công
nghiệp, quận/huyện, tỉnh/
thành phố thông qua các báo
cáo được thực hiện một cách
chuyên nghiệp, độc lập và
định kì theo yêu cầu.
9Xin cảm ơn ông!
 CHÂU LOAN (Thực hiện)
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Lựa chọn công nghệ và giải pháp thiết kế
các công trình xử lý nước thải bệnh viện
PGS.TS TRẦN ĐỨC HẠ
Viện Nghiên cứu Cấp thoát nước và Môi trường

Xử lý nước thải (XLNT) bệnh viện là một trong những khâu quan trọng trong chuỗi những giải pháp
BVMT nhằm giảm các tác động xấu của nước thải y tế đối với môi trường và cuộc sống con người.
Việc xây dựng một hệ thống xử lý nước thải bệnh viện hợp lý, tiết kiệm diện tích, chi phí, đảm bảo
chất lượng đầu ra chính là một vấn đề hết sức quan trọng. Để nắm rõ hơn về quy trình xử lý nước
thải bệnh viện và các hệ thống xử lý nước thải bệnh viện, xin được nêu một số công nghệ đang được
áp dụng trong các cơ sở y tế hiện nay.
1. THÀNH PHẦN VÀ NGUỒN GỐC
PHÁT SINH NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN
Do đặc thù khám và chữa bệnh, nước thải
y tế bao gồm nước thải từ phẫu thuật, điều trị,
khám, chữa bệnh, xét nghiệm, giặt giũ, vệ sinh
của người bệnh, nhân viên y tế... bị ô nhiễm về
mặt hữu cơ và vi sinh vật… tạo nên nguy cơ ô
nhiễm môi trường. Nồng độ các chất ô nhiễm
chủ yếu trong nước thải bệnh viện và các cơ sở
y tế ở Việt Nam được nêu trong Bảng 1.
Nghiên cứu cho thấy, nước thải bệnh viện
có các chỉ số đặc trưng BOD là 180-280mg/l,
COD là 250-500mg/l, hàm lượng chất rắn lơ
lửng SS là 150-300mg/l, H2S là 6-8mg/l, T-N là
50-90mg/l, T-P là 3-12 mg/l, Coliforms là 106109 MPN/100ml. Trong dòng chất thải lỏng
các khoa, phòng xét nghiệm, chế biến thuốc và
dược phẩm, các khoa ung bướu… chứa các độc
tố sinh thái với mức độ cao.
Các chỉ tiêu ô nhiễm trong nước thải bệnh
viện được chia thành 3 nhóm theo thành phần
và nguồn gốc hình thành:
- Nhóm 1: Các chỉ tiêu ô nhiễm hữu cơ và
các chất dinh dưỡng. Nước thải bệnh viện và
các cơ sở y tế có một số thành phần giống như
nước thải sinh hoạt, chứa lượng lớn chất rắn
lơ lửng, chất hữu cơ đặc trưng bằng chỉ tiêu
BOD5, các chất dinh dưỡng nitơ và phot pho.
- Nhóm 2: Các chỉ tiêu vi sinh vật. Nước thải
bệnh viện và các cơ sở y tế chứa vi khuẩn gây
bệnh, đặc biệt là nước thải từ những bệnh viện
chuyên khoa các bệnh truyền nhiễm và bệnh
lao, cũng như những khoa lây và các phòng xét
nghiệm của các bệnh viện đa khoa.
- Nhóm 3: Các chất ô nhiễm đặc biệt. Từ quá
trình in tráng phim chụp X quang hình thành
nên các hóa chất độc hại dạng lỏng có thể dẫn
vào hệ thống thoát nước bệnh viện và các cơ sở y
30
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Bảng 1. Thành phần và nồng độ các chất ô nhiễm chủ yếu
trong nước thải bệnh viện
CHỈ TIÊU

NỒNG ĐỘ
KHOẢNG

GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH

BOD5 (mg/l)

120-250

150

COD (mg/l)

150-350

250

TSS (mg/l)

100-200

100

H2S (mg/l)

4-25

6

NH4 (mg N/l)

35-65

50

NO3 (mg N/l)

2-10

5

Phot phat(mg P/l)

<30

10

a.104- b.106

c.105

6-9

6,5-8,5

+
-

Coliform (MPN/100 ml)
pH

VV1. Ngô Kim Chi. Nghiên cứu khảo sát hiện trạng nước thải bệnh
viện, công nghệ và đề xuất cải thiện. Viện Hóa học các hợp chất thiên
nhiên, Hà Nội, 2010.
VV2. Trần Đức Hạ. Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học Bộ Xây dựng
"Xây dựng TCVN: Trạm xử lý nước thải bệnh viện - Các yêu cầu kỹ
thuật để thiết kế và quản lý vận hành”, Hà Nội, 2008.
VV3. Nguyễn Xuân Nguyên, Phạm Hồng Hải. Công nghệ xử lý nước
thải bệnh viện, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2004.
tế. Các chất thải phóng xạ lỏng
phát sinh từ các hoạt động
chẩn đoán, điều trị, nghiên
cứu và sản xuất... Các chất
kháng sinh như Amoxicillin,
Ampicillin, Penicilin... có cấu
trúc β-lactam trong nước thải
khoa dược hoặc nước thải quá
trình điều trị. Hiện nay, loại
nước thải này rất khó xử lý
bằng các phương pháp thông
thường.
Nhìn chung, nước thải
bệnh viện có thành phần và
tính chất gần giống nước thải
sinh hoạt đô thị. Với các thành
phần ô nhiễm nêu trên, khi

xả ra môi trường bên ngoài,
nước thải bệnh viện và các
cơ sở y tế làm thay đổi chế
độ ôxy, gây hiện tượng phú
dưỡng các nguồn nước mặt.
Các chất ô nhiễm trong nước
thải không được xử lý không
chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến
nước ao, hồ, sông mà còn
ngấm xuống đất, tích lũy, tồn
đọng lâu trong nguồn nước
ngầm. Điểm khác với nước
thải sinh hoạt khu dân cư là
trong nước thải bệnh viện có
chứa vi khuẩn gây bệnh, dễ
lan truyền qua nguồn nước,
các loại rau được tưới nước
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VVHình 1. Sơ đồ tổ chức thoát nước và xử lý nước thải bệnh viện*

VVHình 2. Sơ đồ tổ chức xử lý nước thải bệnh viện*

thải có thể dẫn đến dịch bệnh cho người và
động vật.
Do vậy, các loại nước thải bệnh viện nhất
thiết phải được xử lý và khử trùng trước khi
thải ra môi trường. Theo Thông tư liên tịch số
58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015
của Bộ Y tế và Bộ TN&MT, các cơ sở y tế phải
có hệ thống thu gom và XLNT đồng bộ. Trong
các bệnh viện phải tổ chức hệ thống thoát nước
riêng, nước thải sau xử lý phải đạt quy chuẩn
môi trường QCVN 28:2010/BTNMT. Sơ đồ tổ
chức thoát nước và XLNT bệnh viện được tổng
hợp theo Hình 1.
Tùy thuộc vào yêu cầu của môi trường tiếp
nhận mà nước thải của cơ sở y tế được xử lý sơ
bộ, xử lý bậc một, xử lý bậc hai và khử trùng.
Trong sơ đồ nêu ở Hình 1, xử lý sơ bộ nhằm
đảm bảo hệ thống XLNT hoạt động hiệu quả và
khử khuẩn nước thải chứa mầm bệnh có nguy
cơ lây nhiễm cao; xử lý bậc 1 để tách các chất
rắn không hòa tan lớn như rác, cát, các chất lơ
lửng...; xử lý bậc 2 để tách các chất hữu cơ và
một phần chất dinh dưỡng chứa trong nước
thải. Sau quá trình xử lý, nước thải phải khử
trùng để tiêu diệt các loại vi khuẩn gây bệnh.

2. CÁC TIÊU CHÍ ĐỂ
LỰA CHỌN CÔNG
NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP
THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH
XLNT BỆNH VIỆN
Về nguyên tắc, nước thải
bệnh viện phải được xử lý
sinh học (tự nhiên hoặc nhân
tạo) và khử trùng trước khi xả
ra môi trường bên ngoài. Sơ
đồ khối hệ thống XLNT bệnh
viện hoặc các cơ sở y tế được
nêu ở Hình 2.
Theo sơ đồ này, trong giai
đoạn tiền xử lý, các loại nước
thải vệ sinh (nước đen) các
khoa (phòng) điều trị qua các
bể tự hoại, nước thải y tế đặc
biệt (khoa dược, X-quang...)
được xử lý sơ bộ và nước thải
tắm giặt (nước xám) được tách
bọt và lắng cát. Sau đó, toàn bộ
lượng nước thải này được đưa
về các công trình xử lý tập trung
chủ yếu bằng phương pháp sinh
học và khử trùng. Các quá trình
xử lý tập trung nước thải bệnh
viện được nêu Hình 3.

Đây có thể là các công
trình xử lý sinh học nhân tạo
theo nguyên tắc hiếu khí (O),
thiếu khí - hiếu khí (AO) hoặc
yếm khí - thiếu khí - hiếu khí
(AAO); hoặc các công trình
xử lý sinh học trong điều kiện
tự nhiên theo mô hình Dewats
(hồ sinh học và bãi lọc ngầm
trồng cây). Nước thải sau các
quá trình này được xử lý các
chất ô nhiễm hữu cơ (BOD),
các chất dinh dưỡng (nitơ,
phốt pho)... đảm bảo các quy
định của QCVN 28:2010/
BTNMT. Nước thải tiếp tục
được khử trùng bằng hóa chất
như clo, ozon… hoặc bằng
thiết bị UV.
Công nghệ XLNT bệnh
viện được lựa chọn theo
nguyên tắc công nghệ khả
thi nhất (BAT), đáp ứng các
tiêu chuẩn môi trường, điều
kiện đất đai, kinh phí đầu tư
và chi phí vận hành bảo trì.
Các yếu tố để lựa chọn công
nghệ XLNT bệnh viện gồm:
Lưu lượng, chế độ thải nước
và thành phần, tính chất nước
thải bệnh viện; Các yêu cầu
vệ sinh khi xả nước thải bệnh
viện ra nguồn tiếp nhận theo
quy định của Quy chuẩn môi
trường; Diện tích đất được
quy hoạch để xây dựng trạm
XLNT bệnh viện và vị trí của
nó đối với các khoa phòng
trong bệnh viện cũng như khu
dân cư phụ cận; Điều kiện vận
hành và bảo dưỡng các công
trình XLNT.
Giải pháp thiết kế các
công trình XLNT bệnh viện
phải theo các nguyên tắc:
Tiết kiệm diện tích đất xây
dựng: Các công trình được
thiết kế tổ hợp và hợp khối,
hạn chế chiều cao, tuy nhiên
đảm bảo điều kiện thi công để
không ảnh hưởng đến móng
và kết cấu các công trình bên
cạnh. Công trình được xây
dựng bằng bê tông cốt thép
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toàn khối, lắp đặt sẵn bằng thép hoặc vật liệu
composite chịu được tác động cơ học. Việc xây
dựng hợp khối các công trình tạo điều kiện dễ
vận hành, cũng như thu mùi để xử lý, bảo đảm
cảnh quan trong khu vực bệnh viện và khu dân
cư. Đối với công trình xây dựng bằng bê tông
cốt thép, nhiệt độ nước thải ổn định, đảm bảo
tốt cho quá trình xử lý sinh học diễn ra. Các
công trình cũng được thiết kế đảm bảo chế độ
tự chảy, hạn chế tối đa việc sử dụng máy bơm
và các thiết bị cấp thoát nước khác.
Modun hóa các công trình xử lý nước thải:
Hệ thống xử lý nước thải phải xử lý được lượng
nước thải hiện có cũng như đảm bảo vận hành
ổn định trong tương lai khi lưu lượng nước
thải tăng. Vì vậy, các công trình XLNT chính
(các công trình xử lý sinh học) được thiết kế
thành các đơn nguyên. Tổ hợp các công trình
thành dạng modun, phù hợp với việc phát
triển công suất.
Hạn chế mùi nước thải: Mùi nước thải chủ
yếu hình thành tại trạm bơm, ngăn xử lý thiếu
khí, ngăn chứa bùn... Các công trình XLNT
được đậy kín bằng nắp bê tông cốt thép hoặc
nắp thép không gỉ. Tại các công trình tạo mùi
hôi bố trí chụp hút và quạt hút đưa khí thải đi
xử lý trước khi xả ra môi trường bên ngoài.
Xung quanh trạm XLNT có trồng cây để tạo
cảnh quan cũng như hạn chế mùi.

VVHình 3. Sơ đồ điển hình dây chuyền công nghệ XLNT
tập trung của bệnh viện*

VVHình 4. Sơ đồ XLNT bệnh viện theo công nghệ lọc sinh học*

VVHình 5. Sơ đồ công nghệ bùn hoạt tính truyền thống hệ AO*

3. CÁC SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ PHÙ
HỢP ĐỂ XLNT BỆNH VIỆN
Hiện nay, tại các bệnh viện và cơ sở y tế
nước ta áp dụng phổ biến các công nghệ và
công trình XLNT như sau:
Các công trình lọc sinh học nhỏ giọt
Bể lọc sinh học dùng để XLNT bằng phương
pháp sinh học hiếu khí mức độ hoàn toàn hoặc
không hoàn toàn. Bể hoạt động theo nguyên tắc
vi sinh vật dính bám trên vật rắn và hình thành
màng sinh học (biofilm). Bể được cấp gió tự
nhiên hoặc cấp gió nhân tạo. Đối với bể lọc sinh
học nhỏ giọt, BOD5 của nước thải đưa vào bể lọc
sinh học không được lớn hơn 200mg/l, tải trọng
thủy lực q lấy 1- 3 m3/m3 vật liệu/ngày.
Đặc điểm dây chuyền công nghệ XLNT có
bể lọc sinh học nhỏ giọt là không cần hồi lưu
bùn từ bể lắng thứ cấp về bể lọc và có thể cấp
khí tự nhiên nên không cần máy thổi khí. Tuy
nhiên hiệu quả xử lý nitơ bằng màng sinh học
còn hạn chế.
Các công trình bùn hoạt tính truyền thống
hệ AO
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VVHình 6. Sơ đồ công nghệ XLNT theo nguyên tắc AO trong
thiết bị hợp khối*

VVHình 7. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải trong điều kiện tự
nhiên theo hệ thống DEWATS*
* Nguồn: Trần Đức Hạ. Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học
Bộ Xây dựng "Xây dựng TCVN: Trạm xử lý nước thải bệnh viện Các yêu cầu kỹ thuật để thiết kế và quản lý vận hành”, Hà Nội, 2008.
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Bảng 2. So sánh ưu nhược điểm các công nghệ và công trình XLNT bệnh viện
STT

TÊN CÔNG NGHỆ

ƯU ĐIỂM
- Công nghệ đơn giản, ổn định, hiệu suất xử lý tương
đối cao.
- Quá trình này là cấp khí theo phương thức đối lưu khí
tự nhiên nên chi phí năng lượng cho xử lý thấp.

1

Bể lọc sinh học nhỏ
giọt

- Về mặt cấu tạo, lọc sinh học dạng tháp có bề mặt tiếp
xúc pha lớn khi vật liệu lọc có bề mặt riêng và độ rỗng
lớn đảm bảo hiệu suất xử lý chiếm diện tích mặt bằng
nhỏ hơn so với bể aeroten.
- Không gây ô nhiễm tiếng ồn.

NHƯỢC ĐIỂM

- Hiệu quả xử lý nitơ hạn chế, chỉ phù hợp với các
đối tượng chất thải lỏng y tế có mức ô nhiễm hữu
cơ không cao.
- Quá trình xử lý đòi hỏi chất thải lỏng y tế tại đầu vào
của bể lọc phải ổn định qua bể điều hòa.
- Có thể gây mùi nếu vận hành không đúng và các
công trình không kín.

- Vận hành và bảo dưỡng đơn giản, chi phí xử lý thấp.
- Hiệu quả xử lý hữu cơ (BOD, COD), chuyển hoá amoni
thành nitrat và khử nitrat cao.
Bể aeroten truyền
thống hệ AO

- Kết cấu công trình đơn giản.
- Diện tích xây dựng không lớn.

- Cung cấp không khí cưỡng bức nên tiêu hao điện
năng và do đó chi phí xử lý cao.
- Phải hồi lưu một phần bùn từ bể lắng về bể
aeroten để duy trì nồng độ bùn hoạt tính trong bể
nên dễ bị xảy ra hiện tượng bùn khó lắng, hiệu quả
xử lý không ổn định;
- Quá trình cấp khí có thể sinh ra tiếng ồn.

2
- Kết cấu bền chắc, vật liệu FRP không bị ăn mòn;
- Thời gian thi công lắp đặt ngắn.
Xử lý sinh học theo
nguyên tắc AO trong
các bể (thiết bị) chế
tạo sẵn

- Diện tích xây dựng nhỏ, phù hợp với cảnh quan và các
điều kiện kiến trúc của bệnh viện.

- Chi phí đầu tư ban đầu cao hơn so với các công
nghệ khác.

- Không gây mùi do lắp đặt chìm và kín.
- Chi phí vận hành và bảo trì thấp.
- Có thể di dời để lắp đặt nơi khác.

3

Hệ thống xử lý sinh
học trong điều kiện
tự nhiên (Dewats).

- Hiệu quả xử lý nước thải trong bãi lọc ngập nước theo
BOD có thể tới 90%, theo N có thể tới 60%, không cần
khử trùng nước thải nếu thời gian lưu nước trong hệ
thống trên 10 ngày.
- Suất đầu tư xây dựng tương đối thấp.
- Hạn chế tối đa việc sử dụng thiết bị tiêu thụ điện, chi
phí vận hành cũng như bảo dưỡng nhỏ hơn nhiều so
với các công nghệ khác.

Bùn hoạt tính tập hợp các loại vi sinh vật
XLNT. Các loại vi khuẩn hiếu khí tích tụ trong
các bông bùn (sinh trưởng lơ lửng) sẽ hấp thụ
và sử dụng ôxy được bão hòa trong nước để ôxy
hóa chất hữu cơ. Bể hoạt động theo nguyên tắc
AO (thiếu khí - Anoxic và hiếu khí - Oxic). Vì
vậy, ngoài việc xử lý hữu cơ, các quá trình xử
lý sinh học tích hợp trong các bể này còn xử
lý được nitơ thông qua quá trình nitrat hóa và
khử nitơrát. Sơ đồ dây chuyền công nghệ XLNT
bệnh viện bằng bùn hoạt tính truyền thống hệ
AO được nêu ở Hình 5.
Các thông số công nghệ cơ bản của bể
bùn hoạt tính (bể aeroten) là liều lượng bùn
hoạt tính phù hợp với tải lượng hữu cơ tính
theo BOD và lượng không khí cấp cho quá
trình. Bùn hoạt tính từ bể lắng thứ cấp được

- Yêu cầu diện tích đất lớn.
- Quá trình XLNT khó kiểm soát và phụ thuộc vào
điều kiện khí hậu, thời tiết...
- Nước thải có thể ảnh hưởng tiêu cực đến môi
trường đất và nước ngầm.
- Phải thường xuyên thu hoạch sinh khối cây trồng.

hồi lưu thường xuyên về đầu
ngăn thiếu khí và hỗn hợp
bùn nước từ ngăn hiếu khí
về ngăn thiếu khí (tuần hoàn
nội tại) của bể aeroten.
Các công trình xử lý nước
thải hợp khối
Do nước thải bệnh viện
và các cơ sở y tế có hàm lượng
chất hữu cơ cao, lượng nitơ
amoni lớn, nhưng lưu lượng
nước thải cần xử lý nhỏ nên
hiện nay người ta thường tích
hợp các quá trình XLNT trong
các modun dạng bể bê tông xây
tại chỗ hoặc chế tạo sẵn bằng
các loại vật liệu composite

cốt sợi thủy tinh (FRP), thép
không gỉ… Sơ đồ các quá trình
XLNT tích hợp trong bể xử lý
sinh học theo nguyên tắc AO
được nêu ở Hình 6.
Nhằm tăng cường hiệu
quả xử lý cũng như giảm kích
thước công trình, các tiến bộ
về công nghệ thường được
áp dụng như dùng giá thể di
động để vi sinh vật XLNT
dính bám và sinh trưởng trên
đó hoặc ứng dụng màng vi lọc
(MF) hoặc siêu lọc (UF) trong
bể phản ứng sinh học có màng
(MBR) thay cho quá trình lắng
thứ cấp và khử trùng.
Số 9/2017

33

GIẢI PHÁP - CÔNG NGHỆ XANH

Các loại công trình
XLNT hợp khối hiện nay
đang được ứng dụng để
XLNT bệnh viện là các bể
Johkasou của Nhật Bản, bể
biofast… vật liệu composite
chịu lực hoặc bể CN2000,
V69… bằng thép.
Các công trình xử lý sinh
học nước thải bệnh viện trong
điều kiện tự nhiên (Dewat)
Phương pháp xử lý nước
thải bằng công nghệ sinh
học trong điều kiện tự nhiên
là một trong những phương
pháp xử lý nước thải truyền
thống cho hiệu quả tương
đối cao với chi phí quản lý
thấp. Công nghệ này sử dụng
các quá trình xử lý lên men
kỵ khí và hiếu khí trong điều
kiện tự nhiên mà không có
các quá trình cung cấp khí
cưỡng bức. Khí được cấp
cho các hệ vi sinh vật trong
hệ thống xử lý thông qua quá
trình làm thoáng tự nhiên
trong các hồ sinh học cũng
như các bãi lọc ngập nước có
trồng cây.
Đặc biệt với công nghệ
xử lý kỵ khí bằng bể tự hoại
cải tiến có vách ngăn mỏng
dòng hướng lên giúp nâng
cao hiệu suất quá trình xử lý.
Bãi lọc ngập nước để xử lý
nước thải gồm hai dạng: ngập
nước bề mặt và ngập nước
phía dưới (bãi lọc ngầm),
thường áp dụng đối với vùng
đất cát pha và sét nhẹ để xử lý
sinh học hoàn toàn nước thải
sau khi đã được lắng sơ bộ.
Các bãi lọc ngập nước thường
được trồng cây phía trên nên
được gọi là bãi lọc trồng cây.
Nước thải bệnh viện xử lý
theo công nghệ bùn hoạt tính
hệ AO thường có chi phí vận
hành bảo dưỡng (OPEX) từ
3.200 đ/m3 đến 3.600 đ/m3.
Khi xử lý bằng bể lọc sinh học
thì chi phí này nằm khoảng
2.000 đ/m3 đến 2.500 đ/m3 và
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bãi lọc trồng cây kết hợp với
hồ sinh học thì OPEX rất thấp,
chỉ từ 1.200 đ/m3 đến 1.800 đ/
m3.
Các công trình XLNT
nêu trên có thể ứng dụng
trong các điều kiện phù hợp.
Các công trình hợp khối
như bể Johkasou, tháp lọc
sinh học nhỏ giọt... dễ ứng
dụng cho các trạm XLNT
bệnh viện khu vực đô thị khi
yêu cầu nước thải sau xử lý
đáp ứng yêu cầu mức A của
QCVN 28:2008. Ngược lại
hệ thống XLNT theo nguyên
tắc phân tán (Dewat) thường
dùng để XLNT các cơ sở y
tế quy mô nhỏ, ở vùng nông
thôn.

4. KẾT LUẬN
Ngoài thành phần chính
là chất hữu cơ, các chất
dinh dưỡng, các chất rắn lơ
lửng... nước thải bệnh viện
còn chứa nhiều vi khuẩn
gây bệnh nên các sơ đồ
công nghệ chủ yếu hiện nay
đều dựa trên nguyên tắc xử
lý bằng phương pháp sinh
học, nguyên tắc AO có kết
hợp khử trùng. Nước thải
từ các cơ sở điều trị đặc biệt
hoặc giặt là... cần được xử lý
sơ bộ trước khi đưa về xử lý
tập trung. Sơ đồ công nghệ
XLNT bệnh viện cần được
lựa chọn theo nguyên tắc
BAT trên cơ sở khối lượng,
thành phần nước thải phát
sinh, điều kiện mặt bằng
xây dựng, phù hợp với khả
năng tài chính của cơ sở y
tế nhằm đảm bảo hiệu quả
đầu tư, nước thải xử lý đạt
quy chuẩn môi trường. Các
giải pháp thiết kế để triển
khai dự án XLNT bệnh viện
phải tính đến các yếu tố tiết
kiệm diện tích đất xây dựng,
modul hóa công trình và
giảm thiểu ô nhiễm thứ cấp
từ mùi hôi, bùn thải…n

CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ QUẢN LÝ
CHẤT THẢI, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
TRONG HOẠT ĐỘNG Y TẾ

VVBan Tổ chức trao giải cho các đội thi

N

gày 31/8/2017, tại Hà Nội, đã diễn ra vòng
Chung kết toàn quốc Cuộc thi "Tìm hiểu
về quản lý chất thải, BVMT trong hoạt động y tế”.
Cuộc thi do Cục Quản lý môi trường y tế và Dự án
Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện (Bộ Y tế) tổ chức
nhằm góp phần tích cực vào việc giảm thiểu tình
trạng ô nhiễm môi trường và nguy cơ tiềm ẩn đối
với sức khỏe con người thông qua việc cải thiện và
nâng cao năng lực quản lý chất thải y tế; đồng thời
nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cán bộ y
tế, các cấp lãnh đạo và cộng đồng về quản lý chất
thải, BVMT trong hoạt động y tế.
Sau 2 tháng phát động, Cuộc thi đã nhận
được 244 bài dự thi của các cán bộ đang công
tác trong các cơ sở y tế, các đơn vị quản lý nhà
nước; cùng với đội ngũ sinh viên, giảng viên các
ngành Y, Dược, Tài nguyên và Môi trường. Sau
vòng Sơ khảo, Ban Tổ chức đã chọn ra những cá
nhân và tập thể xuất sắc nhất, để từ đó lập ra 12
đội thi đấu ở Vòng Chung khảo tại hai miền Bắc
và Nam. Cuối cùng, Ban Tổ chức đã chọn được
4 đội tham gia Vòng chung kết toàn quốc gồm:
Bệnh viện Phổi Trung ương; Trung tâm Y tế dự
phòng Nghệ An; Bệnh viện Đa khoa Long An và
Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn.
Tại vòng chung kết, các đội phải trải qua
3 phần thi: Chào hỏi; Cùng nhau tranh tài; Về
đích. Sau màn chào hỏi và đưa ra thông điệp
quản lý chất thải trong bệnh viện, các đội thi
phải trả lời các câu hỏi về pháp luật, quy trình
xử lý chất thải y tế. Đây được coi là một khóa
tập huấn với cách truyền đạt kiến thức dễ hiểu
và phong phú trong lĩnh vực quản lý chất thải
y tế.
Sau 3 phần thi sôi nổi, đội thi đến từ Bệnh
viện Phổi Trung ương đã xuất sắc dành chiến
thắng với Giải Nhất toàn quốc; Giải Nhì thuộc
về đội của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng
Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định; Hai Giải ba thuộc
về Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nghệ An và
Bệnh viện Đa khoa Long An.
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Tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ và cải thiện
môi trường - kinh nghiệm của Việt Nam
PGS.TS NGUYỄN THẾ CHINH
Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT

VVKhu liên hợp Công nghiệp - Đô thị và Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi là sự kết hợp đồng bộ, hài hòa,
thân thiện với môi trường

T

ăng trưởng kinh tế (TTKT) với bảo vệ
và cải thiện môi trường (CTMT) có mối
quan hệ ràng buộc, bổ sung cho nhau,
để bảo vệ, CTMT đòi hỏi phải có sự TTKT,
tạo cơ hội đầu tư nguồn lực cho BVMT; ngược
lại, nếu bảo vệ và CTMT tốt, sẽ đảm bảo cho
TTKT ổn định, bền vững. Quan điểm về sự gắn
kết chặt chẽ giữa TTKT với bảo vệ và CTMT,
gắn kết hai phạm trù cho mục tiêu phát triển
nhanh, bền vững đã được Đảng chỉ đạo ngay
từ khi Việt Nam bắt đầu tiến hành thực hiện
công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH)
đất nước.

CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ TTKT
VÀ BVMT
Phát triển bền vững là sự phát triển đồng
bộ giữa kinh tế, xã hội và môi trường. Để thực
hiện cả 3 nội dung trên thì TTKT phải gắn với
BVMT và giải quyết tốt vấn đề BVMT cũng là
một phần để giải quyết vấn đề xã hội. Nhận
thức này đã trở thành tư tưởng chỉ đạo xuyên
suốt trong các chủ trương và đường lối của
Đảng trong những năm qua.
Từ nhận thức về tầm quan trọng của TTKT
gắn với bảo vệ và CTMT, Đảng đã có những
chủ trương cơ bản với các nội dung: Bảo vệ
và CTMT phải được gắn kết, lồng ghép và thể
hiện trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) của quốc

gia, ngành và địa phương; Coi
trọng phòng ngừa là chính,
kết hợp với CTMT trong quá
trình đổi mới, phát triển kinh
tế đất nước, tôn trọng quy luật
khách quan của tự nhiên; Chú
trọng huy động các nguồn lực
đầu tư cho bảo vệ và CTMT,
xem đầu tư cho BVMT là đầu
tư cho phát triển bền vững; Đề
cao vai trò trách nhiệm xã hội
của doanh nghiệp và xã hội
hóa đối với công tác BVMT;
Giải quyết hài hòa giữa TTKT
với bảo vệ và CTMT trong
quá trình hoàn thiện thể chế
kinh tế thị trường định hướng
Xã hội Chủ nghĩa (XHCN).
Quá trình hoàn thiện thể
chế kinh tế thị trường định
hướng XHCN đòi hỏi phải
tuân theo các quy luật của thị
trường, đồng thời phải bảo
đảm được tính công bằng
xã hội - đặt phúc lợi của con
người là trọng tâm và kết hợp
chặt chẽ với bảo vệ bền vững
môi trường. Điều này đã được
khẳng định trong Nghị quyết
số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017,

tại Hội nghị lần thứ V Ban
Chấp hành Trung ương khóa
XII về “hoàn thiện thể chế
kinh tế thị trường định hướng
XHCN”.

MỘT SỐ BIỆN PHÁP
GẮN KẾT TTKT VỚI
BẢO VỆ VÀ CTMT Ở
VIỆT NAM
Để thực hiện những chủ
trương gắn TTKT với bảo vệ
và CTMT, Việt Nam đã và
đang triển khai một số biện
pháp:
Đổi mới mô hình tăng
trưởng, cơ cấu lại nền kinh
tế, nâng cao hiệu suất và chất
lượng TTKT cùng với cải thiện
môi trường, chất lượng cuộc
sống của người dân: Theo Nghị
quyết Đại hội Đảng toàn quốc
lần thứ XII về kế hoạch phát
triển KT - XH 5 năm (2016 2020), Việt Nam sẽ tập trung
“đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh
tế gắn với đổi mới mô hình
tăng trưởng, nâng cao năng
suất, hiệu quả và sức cạnh
tranh”, chú trọng hơn tới phát
Số 9/2017
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triển chiều sâu bên cạnh phát triển chiều rộng,
đặc biệt là đầu tư cho khoa học công nghệ.
Trong nội dung bảo vệ và CTMT sẽ lấy chất
lượng sống của người dân là trọng tâm. TTKT
gắn với sử dụng năng lượng, nguyên liệu, vật
liệu đầu vào, bằng những biện pháp khuyến
khích sử dụng năng lượng tái tạo, các vật liệu,
nguyên liệu mới, thân thiện với môi trường;
Thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững:
Từ năm 2004, Việt Nam đã xây dựng Chương
trình Nghị sự cho phát triển bền vững thế kỷ
21, trong đó đề cao vai trò của bảo vệ và CTMT,
sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên cho
TTKT. Tháng 12/2015, Việt Nam đã ký cam kết
thực hiện “Chương trình nghị sự 2030 về phát
triển bền vững” do Liên hợp quốc khởi xướng,
đồng thời triển khai Chiến lược Tăng trưởng
xanh. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng xanh,
Đảng và Nhà nước đã yêu cầu các cấp, ngành
phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc việc
gắn kết TTKT với bảo vệ, CTMT. Mặt khác,
tiếp tục hoàn thiện pháp luật nhằm tăng cường
hiệu lực, hiệu quả giám sát, thanh tra, kiểm tra,
xử lý vi phạm pháp luật về BVMT.
Sử dụng các công cụ kinh tế thay thế dần
các biện pháp mệnh lệnh kiểm soát để bảo vệ và
CTMT: Thực hiện biện pháp trên phù hợp với
thể chế kinh tế thị trường, vì công cụ kinh tế sẽ
điều tiết hành vi của doanh nghiệp, người dân,
đảm bảo nguyên tắc thị trường “người gây ra
ô nhiễm phải chi trả cho việc làm gây ô nhiễm
- nguyên tắc PPP” và “người được hưởng lợi
từ môi trường phải chi trả cho sự hưởng lợi nguyên tắc BPP”.
Thiệt hại và lợi ích môi trường phải được
hạch toán đầy đủ trong chỉ tiêu TTKT: Đối với
các thành phần môi trường phải được hạch
toán giá trị, kể cả những chức năng của môi
trường đóng góp cho TTKT. Đối với những
thiệt hại do ô nhiễm và suy thoái môi trường
cũng phải được lượng hóa bằng giá trị. Việc
hạch toán giá trị của các thành phần và chức
năng môi trường, cũng như những thiệt hại
do ô nhiễm, suy thoái môi trường gây ra được
xem là cơ sở để xây dựng các tài khoản vệ
tinh trong hệ thống tài khoản quốc gia SNA,
chuyển dần cách tính toán và thống kê chỉ số
GDP truyền thống sang GDP xanh dựa trên hệ
thống tính toán và thống kê mới của tài khoản
quốc gia, gắn kết giữa kinh tế với môi trường
theo hệ thống hạch toán mới - SEEA, nội hóa
yếu tố môi trường trong chỉ tiêu TTKT quốc
gia hàng năm. Hiện nay, Việt Nam đang trong
36

Số 9/2017

quá trình nghiên cứu và tiếp
cận theo SEEA, hướng đến
các nguồn tài nguyên; thành
phần môi trường phải đưa
vào hệ thống tài khoản quốc
gia để chỉ đạo và quản lý.
Tăng cường trao đổi, học
hỏi kinh nghiệm quốc tế, nhất
là các nước đã phát triển về
giải quyết mối quan hệ hài hòa
giữa TTKT gắn với bảo vệ và
CTMT: Học hỏi kinh nghiệm
quốc tế và đối chiếu với thực
tiễn phát triển của Việt Nam
để đưa ra những biện pháp
thích hợp nhằm thực hiện
TTKT gắn với bảo vệ, CTMT
đã được tiến hành từ trước tới
nay.

MỘT SỐ KINH NGHIỆM
ĐÚC KẾT TỪ THỰC
TIỄN
Trong hơn 30 năm qua,
kinh tế Việt Nam liên tục
tăng trưởng; vấn đề bảo vệ và
CTMT ngày càng được quan
tâm. Từ thực tiễn phát triển
của Việt Nam trong thời gian
qua, có thể rút ra một số bài
học kinh nghiệm trong xử lý
mối quan hệ TTKT gắn với
bảo vệ và CTMT:
Tổng kết và đánh giá thực
tiễn đầy đủ, sát thực các vấn
đề TTKT, bảo vệ và CTMT,
đây là cơ sở quan trọng nhất
để phát hiện những vấn đề
cần giải quyết, tìm ra nguyên
nhân và những bất cập từ
thực tiễn; nắm bắt xu thế
chung của khu vực và thế giới:
Phải xem xét bối cảnh khu
vực và thế giới, đối chiếu với
thực tiễn trong nước để có
những bài học kinh nghiệm,
từ đó đưa ra định hướng,
cách tiếp cận phù hợp. Hiện
Việt Nam đã tham gia ký kết
nhiều công ước, hiệp định,
cam kết… liên quan đến bảo
vệ, CTMT khu vực và toàn
cầu;

Gắn TTKT với bảo vệ,
CTMT luôn là vấn đề khó
khăn, phức tạp: Mặc dù, Việt
Nam đã chú trọng đến BVMT
nhưng hiệu quả mang lại chưa
đạt được như mong muốn. Ô
nhiễm và suy thoái môi trường
vẫn có chiều hướng gia tăng,
diện tích rừng và đa dạng sinh
học suy giảm, nhất là vốn rừng
tự nhiên. Nguyên nhân cơ bản
là do việc chú trọng nhiều đến
TTKT, mà ít quan tâm đến
BVMT. Vì thế, thời gian tới,
cần phải giải quyết hài hòa
giữa TTKT và BVMT để đảm
bảo cuộc sống trong lành cho
người dân;
Những thành công bước
đầu chỉ có được nếu biết nhìn
nhận đúng mối quan hệ TTKT
gắn với bảo vệ và CTMT: Thực
tế ở Việt Nam đã chứng minh,
nếu vận dụng đúng nguyên
lý thị trường trong thực hiện
TTKT gắn với bảo vệ, CTMT
thì hiệu quả mang lại rất lớn.
Cụ thể, dựa vào nguyên tắc
BPP trong thực hiện chi trả
dịch vụ môi trường rừng,
những năm qua, Việt Nam đã
thu được hàng nghìn tỷ đồng
để bảo vệ rừng...;
Cần phải giải quyết đồng
bộ từ nhận thức, chủ trương
và biện pháp thực hiện: Mặc
dù, có quan điểm chỉ đạo,
chủ trương, đề xuất nhiệm vụ
cụ thể nhưng quá trình triển
khai trong thực tiễn vẫn còn
là khoảng cách để thực thi
hiệu quả TTKT gắn với bảo
vệ, CTMT đó là vấn đề nhận
thức, luật hóa, phân cấp thực
hiện, thanh tra, kiểm tra, giám
sát… Đây là một chuỗi các
công việc cần làm, mỗi khâu,
công đoạn đòi hỏi phải có biện
pháp thực thi hiệu quả và sát
với thực tiễn;
Cần nêu cao hơn nữa
vai trò của người dân, doanh
nghiệp và các thành phần
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kinh tế trong thực hiện: Thực tiễn triển
khai chủ trương, chính sách của Đảng và
Nhà nước cho thấy, sự tham gia của người
dân, doanh nghiệp chưa phát huy hết nội
lực, chưa tháo gỡ được những vướng mắc
do thể chế kinh tế đòi hỏi. Vì vậy, cùng
với hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng XHCN, cần có những cơ chế,
chính sách mạnh mẽ để phát huy vai trò
của người dân và doanh nghiệp; đồng
thời, đề cao vai trò của mọi thành phần
kinh tế, nâng cao trách nhiệm xã hội của
doanh nghiệp trong BVMT. Hiện nay, Việt
Nam đang thực hiện chủ trương phát triển
kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 10NQ/TW và Nghị quyết số 12-NQ/TW về
tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu
quả doanh nghiệp nhà nước từ Hội nghị
lần thứ V của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa XII. Qua đó, sẽ khuyến khích
các thành phần kinh tế nâng cao hiệu quả
hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời có
trách nhiệm trong BVMT;
Vừa làm vừa đúc kết kinh nghiệm và
hoàn thiện dần: Thực tiễn cho thấy, việc thực
hiện TTKT gắn với bảo vệ, CTMT ở Việt
Nam cũng vừa làm vừa rút kinh nghiệm.
Đồng thời, chủ động phòng ngừa, lường
trước những “sự cố”, vấn đề môi trường phải
là một nguyên tắc trọng yếu đối với mọi kế
hoạch và dự án dù lớn hay nhỏ;
Cần coi trọng tính khách quan của quy
luật tự nhiên, sự liên kết của các thành phần
tự nhiên, nhất là trong thực hiện quy hoạch
và kế hoạch phát triển KH - XH, khai thác
và sử dụng tài nguyên thiên nhiên: Việt Nam
đã có những bài học “đắt giá” trong khai
thác khoáng sản và xây dựng đập thủy điện.
Vì vậy, trong quy hoạch phát triển kinh tế,
cần nhìn nhận trước vấn đề, lồng ghép vấn
đề môi trường trong thực hiện chiến lược,
quy hoạch và kế hoạch thực hiện. Mặt khác,
trong bối cảnh biến đổi khí hậu, hoạt động
phát triển phải dựa trên hệ sinh thái, nhất
là đối với nhận thức của những nhà quản
lý, quy hoạch phát triển KH - XH của địa
phương.
TTKT gắn với bảo vệ và CTMT là nội
hàm của hai phạm trù gắn bó mật thiết, tác
động qua lại, bổ sung cho nhau. Vì thế, Việt
Nam cần khắc phục những hạn chế đang
tồn tại, rút kinh nghiệm trong thời gian tới
để thực hiện tăng trưởng bền vữngn

Ngành Xây dựng từng bước
triển khai theo tiêu chuẩn
đô thị bền vững
TS.TRẦN QUỐC THÁI - Phó Cục trưởng
Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng

VVĐô thị xanh bền vững đang là xu hướng ưu tiên đầu tư tại
nhiều tỉnh/TP

T

ăng trưởng xanh
(TTX) được xác định
là một nội dung quan
trọng của phát triển bền
vững, đảm bảo phát triển
kinh tế nhanh, hiệu quả, bền
vững, góp phần tạo việc làm,
xóa đói, giảm nghèo, nâng
cao đời sống vật chất và tinh
thần của người dân. Thực
hiện nhiệm vụ được giao tại
Kế hoạch hành động quốc gia
về TTX, ngày 11/5/2017 Bộ
Xây dựng đã ban hành Quyết
định số 419/QĐ-BXD về ban
hành Kế hoạch hành động
của ngành Xây dựng về TTX
đến năm 2020, định hướng
đến năm 2030, nhằm cụ thể
hóa các nhiệm vụ thống nhất
hành động và triển khai thực
hiện trong ngành Xây dựng.
Lĩnh vực phát triển đô thị
là một nội dung xuyên suốt
trong 6 nhóm hành động cơ
bản của Kế hoạch, bao gồm:

Rà soát, kiến nghị điều chỉnh
quy hoạch phát triển ngành
Xây dựng từ quan điểm phát
triển bền vững; Rà soát, kiến
nghị điều chỉnh quy hoạch
và lập kế hoạch cải tạo đô thị
theo tiêu chuẩn đô thị bền
vững; Cải thiện hạ tầng kỹ
thuật theo hướng bền vững
ở một số đô thị chọn lọc; Đổi
mới công nghệ và kỹ thuật
xây dựng theo hướng xanh
hóa; Khuyến khích phát triển
công nghiệp vật liệu xây dựng
(VLXD) và xây dựng xanh.
Với vai trò là động lực chủ
đạo phát triển kinh tế đóng
góp hơn 70% GDP của đất
nước, phát triển đô thị TTX
có vai trò và ý nghĩa then chốt
trong việc thực hiện thành
công các nhiệm vụ của Kế
hoạch mà ngành đã đề ra,
thiết thực đóng góp cho các
mục tiêu phát triển bền vững
đất nước.
Số 9/2017
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Triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ
nêu trên, Bộ Xây dựng đã chủ động phối hợp
với các tổ chức quốc tế và trong nước nghiên
cứu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật,
định hướng chính sách, kế hoạch hành động
TTX và ứng phó BĐKH ngành Xây dựng. Xu
hướng đầu tư xây dựng và phát triển các khu
đô thị sinh thái, thân thiện môi trường, sử
dụng tiết kiệm năng lượng đang trở thành lựa
chọn ưu tiên của các nhà đầu tư. Hiệp hội Bất
động sản Việt Nam cũng đang nỗ lực thúc đẩy
Chương trình phát triển công trình xanh Việt
Nam và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của
các bên. Chính quyền các đô thị cũng đã chú
trọng đến tầm quan trọng của công tác bảo
vệ TN&MT, xác định đó là một yếu tố trọng
tâm gắn với chất lượng tăng trưởng của đô thị.
Tiêu biểu là các đô thị như Hạ Long, Đà Nẵng,
Đà Lạt, Trà Vinh. Nhiều giải pháp sáng tạo đã
và đang được nghiên cứu triển khai áp dụng
trong cách làm thực tế tại đô thị, khuyến khích
thu hút sự tham gia của các bên liên quan và
cộng đồng xã hội như: Làng bích họa Tam
Thanh (Quảng Nam), dự án cầu đi bộ tại Cần
Thơ, đề án Làng đô thị xanh tại Lâm Đồng…
Theo báo cáo thống kê ban đầu của 59 đô
thị từ loại IV trở lên trong cả nước vào tháng
4/2015, có 24/59 đô thị đã ban hành các văn
bản để chỉ đạo, triển khai thực hiện đô thị
TTX. Trong đó, có 7 đô thị đã xây dựng Nghị
quyết chỉ đạo, 15 đô thị đã xây dựng kế hoạch,
6 đô thị đã có chương trình thực hiện. Một
số các đô thị đã ban hành Chiến lược TTX
và thích ứng biến đổi khí hậu (BĐKH). Tuy
nhiên, nhìn chung các đô thị đang gặp nhiều
khó khăn, thách thức trong triển khai thực
hiện các nhiệm vụ được xác định trong Chiến
lược và Kế hoạch hành động quốc gia về TTX
của quốc gia, do một số nguyên nhân chủ yếu
sau:
Thứ nhất, khái niệm đô thị TTX còn mới
ở Việt Nam, chưa có nhận thức chung về đô
thị TTX. Trong khi đó, thông qua các chương
trình, dự án hợp tác với tổ chức quốc tế như
ADB, WB, JICA, DANIDA, UN Habitat,
OECD…, có nhiều mô hình phát triển đô thị
gần gũi với quan điểm đô thị TTX với các tên
gọi khác nhau đã và đang được nghiên cứu
ứng dụng tại Việt Nam như đô thị xanh, đô thị
sinh thái (Eco City), đô thị kinh tế - sinh thái
(E2 City), đô thị kinh tế - môi trường và công
bằng (E2 and Equity City), đô thị thông minh
(Smart City, Ubiquious City)... Quan niệm
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của mỗi tổ chức quốc tế lại có
sự luận giải và áp dụng các hệ
thống quy chuẩn, tiêu chuẩn,
phương pháp quy hoạch, đầu
tư xây dựng phát triển đô
thị khác nhau phụ thuộc vào
nhiều yếu tố như năng lực và
trình độ phát triển khoa học
công nghệ, thị trường phục vụ,
truyền thống và đặc điểm điều
kiện tự nhiên...
Thứ hai, chưa có quy định
thống nhất của cơ quan quản
lý nhà nước có thẩm quyền về
các chỉ tiêu xây dựng đô thị
TTX. Do đó, chính quyền địa
phương chưa có căn cứ để tổ
chức rà soát, đề xuất sửa đổi,
bổ sung, cập nhật các chỉ tiêu
trong các định hướng phát
triển đô thị như quy hoạch đô
thị, chương trình phát triển đô
thị, cũng như nghiên cứu, xây
dựng và ban hành cơ chế chính
sách cụ thể nhằm thực hiện và
thúc đẩy phát triển đô thị theo
định hướng TTX. Việc thu hút
ưu tiên đầu tư xây dựng đô thị
và đánh giá hiệu quả mục tiêu
đầu tư so với nhiệm vụ TTX
còn gặp nhiều khó khăn. Các
đô thị chưa triển khai thực
hiện có hệ thống và thực sự
phát huy hiệu quả sự tham gia
của các cấp chính quyền, cộng
đồng và toàn xã hội. Công tác
theo dõi, đánh giá thực hiện
mục tiêu xây dựng đô thị TTX
cũng chưa được triển khai định
kỳ, phát hiện các vấn đề tồn tại,
bất cập để có sự điều chỉnh, bổ
sung kịp thời cho phù hợp với
diễn biến của tình hình kinh tế
- xã hội (KT-XH) hàng năm và
5 năm của các đô thị.
Thứ ba, chưa có hình mẫu
thực hiện thành công mô hình
xây dựng đô thị TTX. Các đô
thị tiêu biểu đi đầu trên thế
giới trong việc thực hiện các
nỗ lực về TTX cũng mới chỉ
thành công bước đầu trong
một số lĩnh vực riêng biệt như

giao thông công cộng giảm
phát thải, xanh hóa đô thị, phát
triển công trình xanh... Quan
điểm phổ biến hiện nay là
không có một mô hình chung
có thể áp dụng cho mọi đô thị.
Mỗi đô thị cần đánh giá toàn
diện thực trạng phát triển để từ
đó xác định định hướng, chiến
lược và lộ trình thực hiện mục
tiêu xây dựng đô thị TTX cho
từng bối cảnh, đặc điểm và
điều kiện phát triển KT-XH cụ
thể của đô thị.
Nhằm hỗ trợ các đô thị trên
cả nước thực hiện xây dựng đô
thị TTX, Bộ Xây dựng sẽ tiếp
tục đẩy mạnh nghiên cứu hoàn
thiện các văn bản quy phạm
pháp luật, phối hợp với các tổ
chức quốc tế và trong nước để
hướng dẫn, đào tạo bồi dưỡng
cho các đô thị cũng như thúc
đẩy việc hợp tác, đối thoại, chia
sẻ kinh nghiệm giữa các địa
phương. Đồng thời, từng bước
triển khai áp dụng việc quản lý
thực hiện xây dựng đô thị TTX
trên cơ sở các chỉ tiêu cụ thể,
làm căn cứ để đề xuất các dự
án ưu tiên đầu tư.
Tình hình đô thị hóa
trên toàn quốc cũng như xu
hướng tác động của các vấn
đề toàn cầu đòi hỏi các đô thị
phải có tầm nhìn, kế hoạch
dài hạn, xây dựng cơ sở bền
vững cho sự tăng trưởng dựa
trên động lực có tính cạnh
tranh cũng như có hiệu suất
cao. Xây dựng đô thị TTX sẽ
là một sự chuyển dịch căn bản
trong tư duy hệ thống về tăng
trưởng đô thị, đòi hỏi có sự
thống nhất vào cuộc của các
cấp, ngành cũng như các bên
liên quan trong xã hội. Với tư
duy đúng, lộ trình phù hợp
và những giải pháp sáng tạo,
đô thị TTX sẽ đóng góp một
phần quan trọng thực hiện
thành công mục tiêu Chiến
lược TTX quốc gian
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Xây dựng bộ tiêu chí bảo vệ môi trường
tại các khu, điểm du lịch
TS. TRƯƠNG SỸ VINH, ThS. NGUYỄN THÙY VÂN
Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch - Tổng cục Du lịch

T

heo số liệu từ Báo cáo Năng lực cạnh
tranh du lịch toàn cầu năm 2017 của
Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), năng
lực cạnh tranh du lịch Việt Nam đã có bước
cải thiện quan trọng, tăng 8 bậc, từ thứ 75/141
quốc gia năm 2015 lên thứ 67/136 quốc gia
năm 2017. Một số chỉ số được xếp hạng khá cao
như nguồn tài nguyên thiên nhiên vốn có (thứ
34), tài nguyên văn hóa (thứ 30) và khả năng
cạnh tranh giá cả (thứ 35)... Tuy nhiên, nhiều
chỉ số liên quan đến môi trường lại đứng ở gần
cuối bảng xếp hạng, như mức độ bền vững về
môi trường (129/136), các quy định về môi
trường (115/136), mức độ phát thải (128/136),
nạn phá rừng (103/136), hạn chế về xử lý nước
(107/136)…
Một trong những nguyên nhân quan trọng
dẫn đến tình trạng nêu trên là công tác BVMT
ở các khu, điểm du lịch nói chung và ở các cơ sở
kinh doanh dịch vụ du lịch nói riêng chưa được
quan tâm thỏa đáng. Bản thân các cơ sở kinh
doanh du lịch cũng chưa nhận thức đúng đắn
và đầy đủ về mối quan hệ giữa hoạt động kinh
doanh sản xuất với môi trường. Bên cạnh đó,
dưới góc độ quản lý nhà nước, ngành du lịch
vẫn chưa xây dựng, ban hành các hướng dẫn
đầy đủ về tiêu chí, điều kiện, đánh giá tác động
môi trường và hệ thống kiểm soát, quản lý môi
trường liên quan đến các hoạt động du lịch, đặc
biệt đối với các cơ sở kinh doanh du lịch.
Khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên,
ngày 4/9/2013 Chính phủ đã ban hành Chỉ thị
số 18/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý
môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn
cho du khách. Trong đó, cần thực hiện quyết
liệt và áp dụng các biện pháp cụ thể, đồng bộ,
hiệu quả để tạo ra chuyển biến cơ bản trong
công tác quản lý môi trường, bảo đảm an ninh,
an toàn cho khách du lịch, coi đây vừa là nhiệm
vụ cấp bách trước mắt, vừa là công việc thường
xuyên, lâu dài nhằm xây dựng Việt Nam trở
thành điểm đến du lịch an toàn, thân thiện.
Đồng thời, Chính phủ giao trách nhiệm cho Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch “Hướng dẫn các
địa phương và cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch

triển khai các giải pháp nhằm
bảo vệ an toàn cho du khách,
nâng cao chất lượng dịch vụ
du lịch tại các khu, điểm du
lịch; chỉ đạo thực hiện việc
công nhận dịch vụ du lịch đạt
chuẩn đối với các cơ sở dịch
vụ phục vụ khách du lịch”.
Từ thực tiễn nêu trên, Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch
đang triển khai xây dựng Bộ
tiêu chí BVMT đối với cơ sở
du lịch và dịch vụ tại các khu,
điểm du lịch, giúp cơ quan
quản lý nhà nước có thêm
công cụ để đánh giá mức độ
thực hiện các quy định pháp
luật về BVMT, qua đó có thể
kiểm soát tốt hơn công tác
BVMT của cơ sở du lịch, dịch
vụ nói riêng và khu, điểm du
lịch nói chung ở Việt Nam.

DỰ THẢO BỘ TIÊU CHÍ
BVMT ĐỐI VỚI CƠ SỞ
DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ
TẠI CÁC KHU, ĐIỂM
DU LỊCH
Năm 2016, Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch giao Viện
Nghiên cứu Phát triển du lịch
thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng
tiêu chí và quy trình đánh giá

đạt chuẩn về BVMT đối với
các cơ sở du lịch và dịch vụ tại
các khu, điểm du lịch”. Sau hơn
1 năm nghiên cứu, trên cơ sở
phân tích yêu cầu của pháp luật
về BVMT, quản lý tài nguyên
và du lịch; kinh nghiệm của
các quốc gia trong việc xây
dựng và ban hành các tiêu chí
về BVMT, Viện đã đề xuất Dự
thảo Bộ tiêu chí về BVMT đối
với 3 loại cơ sở du lịch, dịch vụ
(ăn uống; vui chơi giải trí, bán
hàng lưu niệm). Mỗi loại tiêu
chí có 2 nhóm (Tiêu chí bắt
buộc, cụ thể hóa những quy
định của pháp luật BVMT tại
các cơ sở du lịch và dịch vụ
trong khu, điểm du lịch; Nhóm
tiêu chí khuyến khích, bao gồm
những tiêu chí “mềm” tạo điều
kiện để cơ sở du lịch và dịch vụ
trong khu, điểm du lịch tăng
chất lượng phục vụ).
Bộ tiêu chí BVMT đối với
cơ sở ăn uống bao gồm 45 tiêu
chí, trong đó có 33 tiêu chí bắt
buộc và 12 tiêu chí khuyến
khích. Bộ tiêu chí được chia làm
3 nhóm: BVMT tự nhiên (29
tiêu chí); BVMT xã hội (7 tiêu
chí); Thông tin truyền thông và
nguồn lực BVMT (9 tiêu chí).

VVHình 1: Cấu trúc bộ tiêu chí BVMT đối với cơ sở ăn uống
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Bộ tiêu chí BVMT đối với cơ sở bán hàng
lưu niệm bao gồm 43 tiêu chí, trong đó có 34
tiêu chí bắt buộc và 9 tiêu chí khuyến khích.
Bộ tiêu chí được chia làm 3 nhóm: BVMT tự
nhiên (26 tiêu chí); BVMT xã hội (8 tiêu chí);
Thông tin truyền thông và nguồn lực BVMT (9
tiêu chí).
Bộ tiêu chí BVMT đối với cơ sở vui chơi
giải trí, gồm 47 tiêu chí, trong đó có 38 tiêu chí
bắt buộc và 9 tiêu chí khuyến khích. Bộ tiêu
chí tiêu chí, được chia làm 3 nhóm: BVMT tự
nhiên (29 tiêu chí); BVMT xã hội (7 tiêu chí);
Thông tin truyền thông và nguồn lực BVMT
(11 tiêu chí).
Đi kèm với Bộ tiêu chí là tài liệu hướng dẫn
cụ thể đối với các loại hình cơ sở du lịch, dịch
vụ. Đồng thời, Dự thảo Bộ tiêu chí đã lấy ý kiến
các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Du lịch;
các khu, điểm du lịch tiêu biểu trên toàn quốc,
từ đó có những điều chỉnh cho phù hợp với
thực tiễn.
Qua khảo sát trực tiếp và làm việc với nhiều
cơ sở du lịch và dịch vụ, một số khó khăn khi
thực hiện Bộ tiêu chí gồm:
Đối với cả 3 loại hình cơ sở dịch vụ: Tiêu
chí về thực hiện đánh giá tác động môi trường
(ĐTM), kế hoạch BVMT, một số cơ sở còn
chưa thực hiện đúng.
Tiêu chí về công trình vệ sinh, theo quy
định phải có nhà vệ sinh cho người khuyết tật
nhưng hầu như các cơ sở quy mô nhỏ và vừa
không đáp ứng được.
Đối với các tiêu chí về sử dụng tiết kiệm,
hiệu quả tài nguyên và thân thiện với môi
trường, mặc dù các cơ sở mong muốn áp dụng
đồng bộ nhưng do hạn chế về nguồn lực nên
các cơ sở chỉ có thể trang bị các thiết bị tiết

VVQuần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình
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VVHình 2: Cấu trúc bộ tiêu chí BVMT đối với cơ sở bán hàng
lưu niệm

VVHình 3: Cấu trúc bộ tiêu chí BVMT đối với cơ sở vui chơi
giải trí
kiệm điện, nước còn việc sử
dụng năng lượng tái tạo hầu
như khó đáp ứng.
Tiêu chí về phòng, chống
tác hại của thuốc lá mới chỉ
được thực hiện ở một số cơ
sở du lịch và dịch vụ cao cấp,
số còn lại chưa có biện pháp
nhắc nhở hoặc quy định khu
vực không được hút thuốc lá.
Đối với cơ sở ăn uống:
Hầu hết không nằm trong
khách sạn đều là những cơ

sở có quy mô vừa và nhỏ,
được xây dựng từ lâu nên
phần lớn chưa đáp ứng được
các tiêu chí về thu gom, xử
lý nước thải. Nước thải của
các nhà hàng mới chỉ thông
qua hệ thống bể lắng hoặc
bể tự hoại, chưa được xử
lý triệt để trước khi thải ra
môi trường. Đồng thời, hầu
hết các cơ sở ăn uống chưa
nắm được cách thức phân
loại chất thải rắn, đặc biệt
là các sản phẩm thải bỏ và
chất thải nguy hại. Một số
cơ sở chưa đáp ứng được các
tiêu chí đặc thù (như lọc mỡ
dư thừa, hạn chế sử dụng
nhiên liệu hóa thạch trong
quá trình chế biến các món
ăn…), do điều kiện cơ sở vật
chất và khả năng đầu tư còn
hạn chế.
Cơ sở bán hàng lưu niệm:
Vấn đề thu gom và xử lý chất
thải rắn gặp nhiều khó khăn.
Một số các tiêu chí đặc trưng
như: Sử dụng bao bì thân
thiện với môi trường để gói

TĂNG TRƯỞNG XANH

đựng hàng hóa chưa được thực hiện tích cực
do giá thành của các loại bao bì khá cao. Mặt
khác, túi ni lông thân thiện với môi trường có
độ dai kém, dễ bị bục rách nên không được
sử dụng rộng rãi. Tiêu chí về quy định các sản
phẩm bày bán và đăng ký nhãn xanh chưa
được các cơ sở quan tâm và thực hiện.
Cơ sở vui chơi giải trí: Các thiết bị lưu
chứa chất thải rắn chưa đáp ứng được nhu cầu
phân loại tại nguồn. Khâu phân loại diễn ra
sau khi thu gom và tập kết bởi cán bộ vệ sinh
môi trường tại khu du lịch; Nước thải mới
được thu gom vào hệ thống chung dẫn đến
các bể lắng lọc và xử lý vi sinh tại chỗ.

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BVMT TẠI
CÁC KHU, ĐIỂM DU LỊCH
Trong bối cảnh du lịch Việt Nam đang đối
mặt với sự ô nhiễm môi trường và suy giảm
giá trị tài nguyên, việc xây dựng và ban hành
Bộ tiêu chí nêu trên là hết sức cần thiết. Để
tiếp tục hoàn thiện và nâng cao tính hiệu quả
khi áp dụng, Dự thảo Bộ tiêu chí BVMT cần
được điều chỉnh sao cho phù hợp với thực
tiễn. Những tiêu chí bắt buộc trong Dự thảo
Bộ tiêu chí là các tiêu chí có nội dung cụ thể
hóa của các quy định pháp luật về BVMT, do
vậy các cơ sở cần phải dần hoàn thiện để đáp
ứng. Tuy nhiên, cần có các hướng dẫn cụ thể,
tháo gỡ kịp thời các khó khăn để tạo điều kiện
cho các cơ sở thực hiện. Bên cạnh đó, cần phổ
biến, tổ chức tập huấn giới thiệu Bộ tiêu chí
một cách rộng rãi hơn nữa để các cơ sở du lịch
và dịch vụ tại các khu, điểm du lịch trên cả
nước được tiếp cận. Đồng thời, kêu gọi các cơ
sở du lịch, dịch vụ tham gia thực hiện và đánh
giá hiệu quả BVMT của Bộ tiêu chí.
Ngoài việc ban hành Bộ tiêu chí nêu trên,
việc hình thành mô hình BVMT để thực thi
có hiệu quả Bộ tiêu chí tại các khu, điểm du
lịch là hết sức quan trọng. Mô hình cần có sự
tham gia của cơ quan quản lý nhà nước về du
lịch tại địa phương, Ban quản lý các khu, điểm
du lịch; chính quyền, cộng đồng và khách du
lịch. Ngoài ra, mô hình cũng cần có quy định
về trách nhiệm, quyền hạn của các bên tham
gia; quy chế cụ thể làm căn cứ thực hiện. Hiện
nay, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch Tổng cục Du lịch đang tiến hành xây dựng thí
điểm các mô hình BVMT tại một số khu du
lịch trên cơ sở Dự thảo Bộ tiêu chí nêu trên để
tiến tới hình thành mô hình khung về BVMT
tại các khu, điểm du lịch trên toàn quốcn

THÚC ĐẨY HỢP TÁC TĂNG TRƯỞNG
XANH GIỮA VIỆT NAM VÀ HÀN QUỐC

VVBộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng và Tổng Giám đốc
GGGI Frank Rijsberman trao đổi Biên bản ghi nhớ

T

rong
khuôn
khổ
chuyến thăm và làm
vệc tại Hàn Quốc, Bộ
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
(KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng
đã có buổi làm việc với Tổng
Giám đốc Viện Tăng trưởng
xanh toàn cầu (GGGI) Frank
Rijsberman và Giám đốc
Điều hành Quỹ Khí hậu xanh
(GCF) Howard Bamsey.
Phát biểu tại buổi làm
việc, Bộ trưởng Nguyễn Chí
Dũng đánh giá cao sự hỗ trợ
của GGGI đối với Bộ KH&ĐT
trong việc xây dựng Khung
kế hoạch quốc gia cũng như
Hướng dẫn đầu tư cho tăng
trưởng xanh (TTX); hỗ trợ
đào tạo cán bộ nhằm nâng cao
nhận thức về TTX, đồng thời
trang bị một số kỹ năng lồng
ghép các tiêu chí TTX vào quá
trình lập kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội và thẩm định
các dự án đầu tư công… Tại
đây, Bộ KH&ĐT và GGGI đã
ký kết Biên bản ghi nhớ để
xúc tiến các chương trình và
những hoạt động chung nhằm
hỗ trợ, thúc đẩy TTX ở Việt
Nam trong thời gian tới.
Cùng ngày, tại trụ sở GCF,
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng
và Giám đốc Điều hành GCF
Howard Bamsey đã trao đổi
nhiều hoạt động hợp tác

trong thời gian tới. Thông qua
Chương trình Phát triển Liên
hợp quốc (UNDP), GCF đã
phê duyệt khoản tài trợ trị giá
29,5 triệu USD để thực hiện
Dự án “Tăng cường năng lực
chống chịu với tác động của
biến đổi khí hậu (BĐKH)
cho các cộng đồng dân cư
ven biển tại Việt Nam” do Bộ
NN&PTNT và Bộ Xây dựng
đồng thực hiện.
Nhân dịp này, Bộ trưởng
Nguyễn Chí Dũng đề nghị
GCF tiếp tục hỗ trợ Việt
Nam thực hiện Dự án đã
được phê duyệt. Đồng thời,
hỗ trợ Việt Nam thực hiện
các Dự án ít phát thải, ứng
phó với BĐKH; cải thiện
hiệu quả năng lượng cho các
ngành sử dụng nhiều năng
lượng; hỗ trợ thích ứng với
BĐKH quy mô lớn tại vùng
đồng bằng sông Cửu Long và
đồng bằng sông Hồng, miền
núi phía Bắc.
Trong khuôn khổ của buổi
làm việc, đại diện Bộ KH&ĐT
và GCF đã ký kết thỏa thuận
cung cấp 299.624 USD thực
hiện Dự án “Hỗ trợ chuẩn bị
sẵn sàng của GCF đối với Việt
Nam nhằm tăng cường năng
lực cho cơ quan thẩm quyền
quốc gia (NDA) ".

PHẠM THANH TUẤN
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PHÁT TRIỂN CÁC CƠ CHẾ MỚI CHO THỊ TRƯỜNG CÁC BON

N

hằm hướng tới cung cấp thông tin kỹ
thuật cho nhà hoạch định chính sách,
đơn vị thực hiện có các hoạt động liên quan
đến giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (KNK),
ngày 22/8/2017, Cục Biến đổi khí hậu (BĐKH),
Bộ TN&MT phối hợp với Ngân hàng phát triển
châu Á (ADB) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo
khu vực về phát triển cơ chế mới cho thị trường
các bon thấp.
Phát biểu tại Hội thảo, Cục trưởng Cục
BĐKH Nguyễn Văn Tuệ cho biết, xây dựng và
phát triển thị trường các bon là một phần của
các nỗ lực quốc tế và thực hiện Thỏa thuận Pari
nhằm giảm mức tăng nồng độ KNK trong khí
quyển với chi phí thấp. Để có cơ sở thực hiện
các hoạt động và đạt được mục tiêu theo Công
ước khí hậu, Nghị định thư Kyoto đã đưa ra cơ

chế mềm dẻo để các nước phát
triển, đang phát triển hợp tác
nhằm giảm phát thải KNK.
Trong giai đoạn cam kết
đầu của Nghị định thư Kyoto,
từ năm 2008 - 2012, thị trường
các bon hoạt động sôi nổi với
Cơ chế tín chỉ chung (CDM).
Một số cơ chế tín chỉ các bon
ngoài khuôn khổ của Nghị
định thư Kyoto hay được gọi
là cơ chế tín chỉ các bon tự
nguyện cũng hoạt động tương
đối mạnh.
Tuy nhiên, trong giai
đoạn từ 2013 - 2020, số lượng
các dự án CDM đăng ký mới
trên thế giới đã giảm. Nguyên
nhân chủ yếu do Bản sửa đổi,
bổ sung Doha vào Nghị định
thư Kyoto chưa có hiệu lực
thi hành. Các nước phát triển
(các quốc gia mua tín chỉ các
bon từ CDM) chưa bị bắt
buộc giảm phát thải theo quy
định. Mặc dù, đã có một số cơ
chế mới được xây dựng, triển

khai như Cơ chế tín chỉ chung
giữa Nhật Bản và một số đối
tác nhưng các hoạt động mới
chỉ ở giai đoạn thí điểm và tín
chỉ các bon thu được chưa thể
giao dịch trên thị trường các
bon.
Tại Hội nghị các bên tham
gia Công ước khung của Liên
hợp quốc về BĐKH lần thứ
21 (COP 21) các bên đã thông
qua quy định về một cơ chế
mới, cơ chế góp phần giảm
nhẹ phát thải KNK và hỗ trợ
phát triển bền vững. Việt Nam
cũng đã xác định cơ chế thị
trường sẽ là một trong những
phương thức giúp đạt được
mục tiêu giảm nhẹ phát thải
KNK đã cam kết.
Do đó, Hội thảo là cơ hội
để các đại biểu trao đổi và chia
sẻ thông tin, kinh nghiệm
trong hoạt động giảm nhẹ
phát thải KNK và thực hiện
các hoạt động theo cơ chế thị
trường.  PHƯƠNG LINH

PHÚ YÊN TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TĂNG TRƯỞNG XANH
GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
100% chất thải y tế được thu dân và chất lượng cảnh quan;

U

BND tỉnh Phú Yên vừa ký quyết định triển
khai Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh
(TTX) giai đoạn 2016 - 2020 nhằm hướng đến
nền kinh tế các bon thấp, giảm phát thải, tăng
khả năng hấp thụ khí nhà kính, làm giàu vốn tự
nhiên, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng,
tài nguyên thiên nhiên.
Theo đó, tỉnh phấn đấu đến năm 2020 duy trì
100% khu công nghiệp (KCN) đang hoạt động có
hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn
môi trường; 80% KCN, cụm công nghiệp, 50%
làng nghề có hệ thống thu gom và xử lý chất thải
rắn đạt yêu cầu; 80% cơ sở sản xuất, kinh doanh
đạt tiêu chuẩn môi trường, trong đó, 50% cơ sở áp
dụng công nghệ sạch, thân thiện với môi trường.
Đồng thời, phấn đấu đưa mức đầu tư phát triển
các ngành hỗ trợ BVMT và làm giàu vốn tự nhiên
lên đạt 3-4% GRDP; Hơn 65% số xã đạt chuẩn
vệ sinh môi trường theo tiêu chí nông thôn mới;
42
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gom, xử lý; 90% chất thải rắn
đô thị được thu gom và xử lý
đạt tiêu chuẩn môi trường;
80% dân cư hiểu biết, có kiến
thức cơ bản về ứng phó, thích
nghi với biến đổi khí hậu
(BĐKH)…Ngoài ra, 100% đô
thị có diện tích cây xanh đạt
tiêu chuẩn; Tỷ lệ che phủ rừng
đạt 45%; Bảo đảm 90% tổng số
dân đô thị được sử dụng nước
sạch, 100% hộ dân nông thôn
cơ bản được sử dụng nước
hợp vệ sinh...
Bên cạnh đó, Phú Yên đẩy
mạnh phát triển các ngành
kinh tế trọng điểm theo
hướng xanh hóa; cải thiện các
vấn đề môi trường, nâng cao
chất lượng cuộc sống người

xây dựng lối sống thân thiện
với môi trường; nâng cao khả
năng thích ứng với BĐKH.
Tỉnh phấn đấu đến năm 2020,
giảm cường độ phát thải khí
nhà kính so với mức phát
triển bình thường là 28%,
trong đó, mức giảm tự nguyện
khoảng 17,5%, còn lại là mức
phấn đấu khi có thêm hỗ trợ
quốc gia và quốc tế; Hình
thành và phát triển cơ cấu
“kinh tế xanh” trên cơ sở đẩy
mạnh phát triển các ngành
kinh tế sử dụng công nghệ
tiên tiến, tạo ra giá trị gia tăng
lớn, các ngành kinh tế sử dụng
hiệu quả hơn tài nguyên thiên
nhiên.

MAI HƯƠNG

MÔI TRƯỜNG & DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN NAM:

Tiên phong sản xuất cát nhân tạo,
giúp giải quyết bài toán môi trường và
đáp ứng nhu cầu xây dựng
Với điều kiện tài nguyên cát tự nhiên hạn chế và ngày càng siết chặt thì việc tìm ra nguồn cung cấp
cát tại chỗ đáp ứng nhu cầu xây dựng đang gia tăng có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của
đất nước. Sản xuất thành công cát nghiền nhân tạo từ đá cát kết tại bãi thải mỏ đã mở ra hướng đi
mới, bền vững cho ngành công nghiệp vật liệu xây dựng của tỉnh Quảng Ninh, phù hợp với nhu cầu
phát triển hiện nay. Sau khi nghiên cứu ở các nước trên thế giới, được sự hỗ trợ và quan tâm của
tỉnh Quảng Ninh, Công ty CP Thiên Nam đã đầu tư dây chuyền sản xuất cát nhân tạo, mang lại giá
trị kinh tế và giảm tác động đến môi trường. Để hiểu rõ thêm về công nghệ sản xuất cát nhân tạo
từ bãi thải mỏ, Tạp chí Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Đình Kiên - Giám đốc Công ty CP
Thiên Nam.
9Xin ông cho biết, lý do nào Công ty đi tiên
phong trong sản xuất cát nhân tạo?
Ông Vũ Đình Kiên: Xuất phát từ thực tế,
trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang tồn tại
những bãi thải của ngành than, trong khi đây
là nguồn nguyên liệu có thể sản xuất được ra
cát xây dựng.
Trong khi đó, cát tự nhiên ngày một khan
hiếm nên cát nhân tạo được xem là “cứu cánh”
của ngành Xây dựng trong tương lai. Do đó,
Công ty quyết định tiên phong trong sản xuất
cát nhân tạo với tinh thần “đi trước đón đầu”
và nắm bắt cơ hội của thị trường.
Trên thế giới hiện nay, cát nhân tạo đang
được dùng phổ biến, không những để thay
thế cát tự nhiên đang ngày càng cạn kiệt,
mà còn do tính chất, hạt cát đồng đều hơn,
có thể điều chỉnh modun và tỷ lệ thành phần
hạt theo từng yêu cầu cấp phối cho các loại
bê tông khác nhau (asphalt, xi măng, đầm lăn,
mác cao đặc biệt…). Loại cát nhân tạo cũng
cho phép tiết kiệm xi măng, nhựa đường, rút
ngắn thời gian thi công và tăng tuổi thọ công
trình. Nhận thấy, đầu tư sản xuất cát nhân tạo
là hướng đi đúng, vừa giải quyết được yếu tố
môi trường (hạ thấp độ cao của bãi thải, hạn
chế sạt lở, thân thiện với môi trường, giảm áp
lực khai thác cát tự nhiên từ các lòng sông),
vừa sản xuất được cát nhân tạo, đáp ứng nhu
cầu cho ngành xây dựng. Công ty đã mạnh
dạn đầu tư giai đoạn 1 của Dự án thu hồi chế
biến đá cát kết tại các vị trí đầu tầng thải tại
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bãi thải Đông Cao Sơn, tổng
mức đầu tư trên 283 tỷ đồng
với 2 dây chuyền nghiền sàng,
phân loại sản phẩm, công
suất 550 tấn/giờ/dây chuyền.
Đây là Dự án được thực hiện
theo Nghị quyết số 128/NQHĐND (ngày 14/3/2014)
của HĐND tỉnh; Quy hoạch
thăm dò, khai thác, sử dụng
khoáng sản làm vật liệu
xây dựng thông thường và
khoáng sản phân tán nhỏ lẻ
trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
đến năm 2020, tầm nhìn đến
năm 2030.
9Xin ông cho biết, quy trình
sản xuất cát nghiền từ đá cát
kết… đến cát nhân tạo đạt

chuẩn, đáp ứng các yêu cầu
về môi trường cũng như tiêu
chuẩn cho xây dựng?
Ông Vũ Đình Kiên:
Nguyên liệu là đá ở bãi thải
Đông Cao Sơn, TP. Cẩm Phả
được đưa về điểm tập kết vật
liệu, dùng máy xúc gầu ngược
lớn xúc chất thải hỗn hợp
tập kết về phễu trữ liệu, sàng
rung cấp liệu phân loại qua
máy nghiền hàm nghiền nhỏ,
kích thước từ 800 - 1.200 mm
về 50 - 200 mm, sau đó vận
tải bằng hệ thống băng tải về
máy nghiền phản kích nghiền
có cỡ hạt từ 50 - 200 mm về
5 - 40 mm, qua hệ thống băng
tải về máy nghiền ly tâm. Máy
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nghiền ly tâm có kích thước cỡ hạt từ
5 - 40 mm trở về 0 - 4 mm dùng hệ
thống băng tải vận tải lên sàng rung
phân lọai cỡ hạt xuống phễu rửa áp
lực qua hệ thống sàng quay làm sạch
sản phẩm.
Công đoạn nghiền cát và máy
rửa cát quyết định lớn đến chất lượng
cát nghiền nhân tạo, bởi quá trình
nghiền do “va chạm” ở tốc độ cao làm
cho các hạt đá trong máy nghiền cát
vỡ ra tròn đều. Đặc tính này luôn đảm
bảo các hạt sản phẩm sau khi nghiền
theo nguyên lý va chạm có hình dáng
khối tròn, giúp cho bê tông có cường
độ cao. Đồng thời máy rửa cát trong
dây chuyền sản xuất cát nghiền nhân
tạo quyết định lớn đến chất lượng của
cát. Bởi vì cát sẽ được rửa để loại bỏ
tạp chất, chất hữu cơ và ra sản phẩm
cát sạch, có kích thước đồng đều từ
0 - 4 mm, đảm bảo đạt modul độ lớn
nhỏ hơn 2,95. Mỗi năm, dây chuyền
sản xuất được trên 1,5 triệu m3 cát
nghiền nhân tạo, trên 1,5 triệu m3 đá
các loại và vật liệu san nền.
Việc sản xuất cát nhân tạo đã đáp
ứng được việc hạ bãi thải ngành than
theo Thông báo số 65/TB-VPCP của
Văn phòng Chính phủ. Sản phẩm cát
nghiền nhân tạo của Công ty có tiêu
chuẩn phù hợp đạt QCVN 16:2014/
BXD theo quy định tại Thông tư số
15/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng
ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu
xây dựng, đạt tiêu chuẩn TCVN
9205:2012, cốt liệu cho bê tông và vữa
theo TCVN 7570:2006.
9Là đơn vị “đi trước, đón đầu”trong
sản xuất cát nhân tạo, Công ty gặp
những khó khăn, thách thức gì khi
triển khai hoạt động?
Ông Vũ Đình Kiên: Hiện nay,
thực trạng khai thác cát trái phép,
tràn lan, chưa kiểm soát và xử lý
triệt để, ảnh hưởng lớn tới các doanh
nghiệp làm ăn chân chính cũng như
đã tạo nên nhiều thách thức, rào cản
cho một môi trường kinh doanh lành
mạnh. Đặc biệt, đối với các doanh
nghiệp trong lĩnh vực sản xuất cát
nhân tạo thường bị ép giá, dẫn đến
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khó khăn trong tiêu thụ và
mở rộng thị trường. Ngoài ra,
do thói quen sử dụng vật liệu
truyền thống cát tự nhiên nên
doanh nghiệp khó khăn trong
việc tiêu thụ sản phẩm.
9Xin ông cho biết hướng
phát triển sản phẩm của
Công ty cũng như đề xuất,
kiến nghị với các cơ quan
chức năng?
Ông Vũ Đình Kiên: Nhận
thấy giá trị của sản phẩm,
đến nay, khoảng 20 trạm trộn
bê tông trên địa bàn tỉnh sử
dụng cát nhân tạo của Công
ty. Đặc biệt, nhiều công trình
dự án quan trọng như cao tốc
Hạ Long - Vân Đồn, Dự án
cảng hàng không quốc tế Vân
Đồn, chủ đầu tư cũng đã ký

hợp đồng sử dụng cát nhân
tạo của Công ty để phục vụ
công trình. Ngoài ra, Công ty
đang đàm phán đưa cát nhân
tạo đến với một số nước như:
Hàn Quốc, Singapo, Nhật
Bản…
Theo kinh nghiệm của
các nước trên thế giới, để bảo
vệ tài nguyên khoáng sản,
họ thu thuế cát tự nhiên cao
và khuyến khích người dân
sử dụng cát nhân tạo thay
thế. Do đó, đề nghị Chính
phủ, Quốc hội xem xét, tính
mức thuế dành riêng cho tài
nguyên cát tự nhiên, nhằm
tạo sự công bằng cho sản
phẩm cát nhân tạo.
9Xin cảm ơn ông!
 PHẠM ĐÌNH (Thực hiện)
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CHI NHÁNH CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN - MIỀN TRUNG TẠI QUY NHƠN:

Hơn 20 năm tạo thương hiệu, hội nhập
và phát triển bền vững

VVTrụ sở Chi nhánh Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung tại Quy Nhơn

T

rải qua hơn 20 năm hoạt động - chặng
đường không dài nhưng cũng đủ để Chi
nhánh Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền
Trung tại Quy Nhơn tạo dựng tên tuổi và vị thế
thương hiệu trong ngành Bia - Rượu - Nước
giải khát Việt Nam, đồng thời đóng góp tích
cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội
của địa phương.
Năm 1995, Nhà máy Bia Quy Nhơn được
khởi công xây dựng với công suất 5 triệu lít/
năm và đến tháng 11/1996, sản phẩm của Nhà
máy chính thức có mặt trên thị trường. Năm
2006, Nhà máy trở thành thành viên của Tổng
Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn
(SABECO) với tên gọi Công ty TNHH Bia Sài
Gòn - Quy Nhơn. Ngay khi cổ phần hóa, với
dây chuyền thiết bị hiện đại, tự động hóa nhiều
khâu quan trọng, tháng 12/2008, Hội đồng
quản trị Công ty quyết định đầu tư, nâng công
suất Nhà máy lên 50 triệu lít/năm. Nhằm nâng
cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm,
sản lượng sản xuất, Chi nhánh đã áp dụng và
được cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý
chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; Hệ
thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu
chuẩn ISO 22000:2005; Tiêu chuẩn an toàn
thực phẩm trong các lĩnh vực sản xuất, chế biến

lương thực, thực phẩm, thủy
sản (HACCP); Hệ thống quản
lý môi trường theo tiêu chuẩn
ISO 14001:2004. Với sự đầu
tư chiều sâu và đồng bộ, sản
phẩm của Chi nhánh Công ty
CP Bia Sài Gòn - Miền Trung
tại Quy Nhơn ngày càng
đa dạng hóa, đảm bảo chất
lượng, đáp ứng nhu cầu người
tiêu dùng, các chỉ tiêu sản
xuất kinh doanh cũng như tài
chính đều đạt và vượt mức kế
hoạch. Năm 2016, sản lượng
sản xuất và tiêu thụ của Công
ty đạt 65,88 triệu lít, trong đó,
bia Sài Gòn trên 30 triệu lít;
bia tươi, Lowen, “Qui Nhơn”
đạt trên 31 triệu lít; bia hơi và
các sản phẩm đồ uống khác
đạt 4 triệu lít… tổng doanh
thu đạt 609 tỷ đồng, lợi nhuận
55,26 tỷ (đạt 162,53% so với
kế hoạch đề ra và 137,29%
so với lợi nhuận năm 2015),
đóng góp ngân sách nhà nước
255 tỷ đồng. Là một trong Top

100 “Thương hiệu, sản phẩm,
dịch vụ nổi tiếng tại Việt Nam
năm 2016”, Nhà máy phấn đấu
trong năm 2017, doanh thu
đạt trên 621 tỷ đồng.
Ngoài ra, nhận thức rõ một
trong những nét đặc trưng của
văn hóa doanh nghiệp là hoạt
động chung tay vì cộng đồng,
Chi nhánh Công ty CP Bia
Sài Gòn - Miền Trung tại Quy
Nhơn đã tích cực tham gia các
hoạt động của đoàn thể, tổ
chức chính trị - xã hội, nhất là
công tác an sinh xã hội. Hàng
năm, dành khoảng 200 triệu
đồng cho công tác đền ơn đáp
nghĩa, hỗ trợ người nghèo,
nạn nhân chất độc da cam,
ủng hộ Quỹ khuyến học, trao
học bổng cho học sinh nghèo,
cứu trợ đồng bào vùng lũ lụt,
xây dựng nhà tình thương,
góp đá vì Trường Sa…
Nhằm kiểm soát, giảm
thiểu các hoạt động phát sinh
chất thải gây ô nhiễm môi
trường, trong quá trình sản
xuất, Nhà máy đầu tư dây
chuyền khép kín, hiện đại, ít
phát sinh bụi; Thường xuyên
phun nước mặt bằng, khuôn
viên Nhà máy, khu vực nhập,
xuất nguyên liệu và sản phẩm;
Kiên cố hóa hệ thống giao
thông; Vệ sinh công nghiệp
nhà xưởng; Sử dụng máy móc
đúng công suất và trang bị
thiết bị bảo hộ lao động, nút
chống ồn cho công nhân. Do
đặc thù công nghệ sản xuất
bia, cồn, rượu cũng sản sinh
ra mùi đặc trưng từ quá trình
lên men malt hoặc từ sự bay
hơi của các chất ete, aldehyde,
nhưng nồng độ thấp, ít gây
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ảnh hưởng đến môi trường cũng như sức khỏe
của công nhân trực tiếp sản xuất.
Hàng ngày, Công ty phát sinh khoảng 10
m3 nước thải sinh hoạt, được thu gom, xử lý cặn
hữu cơ tại hệ thống bể tự hoại 3 ngăn rồi chảy
về hệ thống xử lý nước thải (XLNT) của Công
ty, công suất thiết kế 1.200 m3/ngày, đêm để xử
lý trước khi đưa về hệ thống thu gom nước thải
của KCN Phú Tài. Nước thải sản xuất chủ yếu
phát sinh từ quá trình lọc bã hèm, rửa chai trong
phân xưởng chiết, vệ sinh máy móc và nền sàn
trong các phân xưởng, với tổng lượng khoảng
600 m3/ngày, đêm. Sau khi tách các chất thải rắn,
nước thải được dẫn về hố thu gom, qua song
chắn rác vào ngăn ổn định pH bằng hệ thống
bơm chìm rồi tự chảy vào bể điều hòa. Khi đã ổn
định lưu lượng và nồng độ, nước thải được bơm
lên bể phản ứng sinh học kỵ khí bằng hệ thống
các bơm chìm, nước được phân phối ngược từ
dưới đi lên và tai đây xảy ra 2 quá trình xử lý:
Quá trình Acid hóa (chuyển hóa các chất hữu cơ
phức tạp thành các acid béo bậc thấp như acid
béo, cồn, glycerine, acid amin, aceton, H2S, CO2,
H2… nhờ các vi khuẩn tùy tiện và vi khuẩn yếm
khí); Quá trình metan hóa (chuyển hóa các sản
phẩm trung gian trên thành metan (CH4), H2S,
CO2 nhờ các vi khuẩn yếm khí). Tiếp đó, nước
thải chảy qua các bể xử lý hiếu khí theo mẻ SBR,
được cung cấp ô xy đều cho vi sinh hiếu khí phát
triển. Các vi khuẩn hiếu khí sử dụng chất hữu cơ
phân hủy để tổng hợp thành tế bào mới, đồng
thời ô xy hóa chất hữu cơ, tạo ra năng lượng duy
trì sự hoạt động của tế bào vi khuẩn và làm giảm
nồng độ ô nhiễm. Kết thúc chu kỳ sục khí, nước

VVHệ thống xử lý nước thải của Công ty
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thải được lắng tách bùn và đưa
vào hệ thống thu gom nước
thải của KCN Phú Tài. Một
phần bùn lắng được duy trì tại
bể để tiêp tục xử lý hiếu khí cho
mẻ kế tiếp, phần còn lại cùng
với bùn lắng ở bể phản ứng
sinh học kỵ khí được đưa về bể
chứa tách nước và đưa đi xử lý.
Đối với chất thải nguy hại,
Công ty tiến hành đăng ký chủ
nguồn thải, thực hiện thu gom,
lưu trữ, xử lý theo đúng quy
định tại Thông tư số 36/2015/
TT-BTNMT ngày 30/6/2016
của Bộ TN&MT và đã được
Sở TN&MT Bình Định cấp Sổ
đăng ký chủ nguồn thải.
Từ những đóng góp tích
cực cho công cuộc phát triển
kinh tế - xã hội địa phương
cũng như sự nỗ lực, cố gắng
trong công tác BVMT, Chi
nhánh Công ty CP Bia Sài
Gòn - Miền Trung tại Quy
Nhơn đã được tặng thưởng
Huân chương Lao động hạng
Ba (năm 2001); Huân chương
Lao động hạng Hai (2004); Cờ
Thi đua xuất sắc của Chính
phủ (các năm 1999, 2000,
2003); Hội Bảo vệ Thiên nhiên
và Môi trường Việt Nam công
nhận là Doanh nghiệp đạt

Tiêu chí Chương trình "Vì
Môi trường Xanh Quốc gia"
năm 2014; UBND tỉnh Bình
định trao tặng danh hiệu
Doanh nghiệp xanh, liên tục
các năm 2013 - 2014, 2015 2016. Đặc biệt, tháng 5/2017,
được Bộ TN&MT trao Giải
thưởng ''Môi trường Việt Nam
giai đoạn 2014 - 2016”.
Để có được thành công
này, những năm qua, Ban
Lãnh đạo Chi nhánh Công ty
CP Bia Sài Gòn - Miền Trung
tại Quy Nhơn không ngừng
nỗ lực, chủ động điều chỉnh
kế hoạch sản xuất hàng năm;
Thực hiện tiết kiệm trong
từng công đoạn sản xuất để
tiết giảm giá thành sản phẩm
và góp phần nâng cao hiệu quả
sản xuất kinh doanh. Đồng
thời, phối hợp với tổ chức
Công đoàn, phát động phong
trào thi đua lao động sáng tạo,
tạo điều kiện cho người lao
động phát huy khả năng sáng
tạo, cử cán bộ kỹ thuật sang
Đức tu nghiệp trung và dài
hạn, có cơ hội học tập, trao đổi
kinh nghiệm với các đơn vị
bạn. Mặt khác, đời sống người
lao động cũng luôn được quan
tâm cải thiện, không chỉ được
hưởng đầy đủ các quyền lợi về
bảo hiểm lao động, bảo hiểm
xã hội, bảo hiểm y tế, cán bộ,
công nhân viên giỏi còn có chế
độ khen thưởng, du lịch, tham
gia các phong trào thể dục thể
thao, văn nghệ…
Trước xu thế hội nhập
kinh tế quốc tế, cùng với việc
củng cố và giữ vững thị trường,
thời gian tới, Ban Lãnh đạo
Chi nhánh Công ty sẽ tiếp tục
chủ động tìm kiếm đối tác, mở
rộng liên doanh, liên kết với
các doanh nghiệp mạnh trong
ngành, nhằm tạo sự ổn định và
phát triển bền vữngn
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Cộng đồng là chủ thể bảo tồn đa dạng sinh học
GS.TSKH ĐẶNG HUY HUỲNH
Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam

T

rong những năm qua, Đảng và Nhà
nước đã quan tâm đến công tác bảo
tồn đa dạng sinh học (ĐDSH) thông
qua việc ban hành các định chế liên quan tới
quản lý và bảo tồn nguồn gen; khoanh vùng,
đầu tư các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên
nhiên… Tuy nhiên, trong công tác bảo tồn
ĐDSH rất cần sự tham gia của cộng đồng. Nhà
nước cần có cơ chế khuyến khích cộng đồng
trồng những loài cây lương thực, cây thuốc,
nấm quý và nhân nuôi các loài động vật hoang
dã…. Đây là giải pháp tốt nhất để bảo tồn và
phát triển ĐDSH bền vững.
Bảo tồn chuyển chỗ là một trong những
biện pháp quan trọng làm giảm sức ép bảo
tồn tại chỗ, rất có hiệu quả trong bảo tồn và
phát triển ĐDSH. Nhà nước cần khuyến khích
cộng đồng đầu tư tiền bạc, công sức vào bảo
tồn, phát triển các loài động, thực vật và vi
sinh vật, trên cơ sở gắn kết với quyền lợi của
cộng đồng. Từ việc nhân nuôi thành công
hươu sao vào những năm 1980 của thế kỷ XX,
cho đến sự kiện bảo tồn Cây Di sản do Hội
Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam
khởi xướng và tổ chức trong thời gian gần
đây, có thể khẳng định rằng, cộng đồng có vai
trò quan trọng trong công tác bảo tồn và phát
triển ĐDSH.
Hiện nay, hầu hết các nguồn gen vật nuôi
và cây trồng của nước ta đang được lưu giữ
trong các vườn, trang trại của người dân. Một
số doanh nhân ở nhiều địa phương đã phối
hợp với các nhà khoa học đầu tư nhân nuôi
các loài động, thực vật hoang dã để phát triển
kinh tế, đồng thời góp phần bảo tồn nguồn
gen. Điển hình là việc nhân giống các vật nuôi
như: lợn ỉ, lợn Móng Cái, lợn sóc Tây Nguyên,
chó Phú Quốc, gà ri, gà chín cựa Phú Thọ, gà
Đông Tảo (Hưng Yên), gà hồ (Bắc Ninh), cừu
Phan Rang.
Bên cạnh việc nhân nuôi các loài khỉ,
vượn tại các trung tâm cứu hộ động vật hoang
dã của Nhà nước thì có rất nhiều loài động
vật hoang dã như hươu sao, nhím, rắn hổ
mang, rắn ráo trâu, gà lôi lam, trĩ mào đỏ,
sâm cầm… đang được người dân nhân nuôi
và “cứu” chúng khỏi sự tuyệt chủng, trong khi
các nhà khoa học, cơ quan quản lý đang đưa ra

VVDu khách tham quan Trung tâm Bảo tồn Linh trưởng tại
Cúc Phương - một trong những nơi bảo tồn nguồn gen quý hiếm

VVMô hình nuôi hươu sao cho giá trị kinh tế cao
các quan điểm là “có cho nuôi
nhốt động vật hoang dã hay
không?”. Đều này cần có các
mô hình cụ thể từ thực tế để
làm sáng tỏ vấn đề này.
Từ thực tế cho thấy, vào
những năm 20, 30 của thế kỷ
XX, nhân dân vùng Hương
Sơn, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã
săn bắt hươu rừng đem về
nuôi thuần dưỡng trong gia
đình. Nhận thấy giá trị kinh
tế, sinh học của loài thú quý,
năm 1976, Viện Sinh thái Tài
nguyên Sinh vật (Viện Khoa
học Việt Nam) đã phối hợp
với Viện Chăn nuôi Quốc gia
hỗ trợ kỹ thuật cho các trang
trại quốc doanh và tư nhân
nhân nuôi hươu thử nghiệm.
Trải qua bao thử thách, nghề
nuôi hươu sao gia đình ngày
càng phát triển có hiệu quả,
với số lượng cá thể tăng gấp

hàng chục lần so với gần 100
năm trước. Tương tự, vào
những năm giữa thế kỷ XX,
loài rắn hổ mang cũng đứng
bên bờ tuyệt chủng, nhưng
nhờ có chính sách khuyến
khích của địa phương và sự
hỗ trợ kỹ thuật của các nhà
khoa học thuộc Chương trình
Khoa học trọng điểm của Nhà
nước “Sinh học phục vụ nông
nghiệp”, từ năm 1981, nghề
nuôi rắn hổ mang đã ra đời và
lan rộng khắp cả nước, đem lại
hiệu quả kinh tế cao và lợi ích
thiết thực cho cộng đồng.
Như vậy, có thể khẳng
định, công tác bảo tồn và
phát triển ĐDSH sẽ phát
triển bền vững nếu biết huy
động nguồn lực và sức mạnh
của cộng đồng bằng những
chính sách phù hợp cùng với
sự quản lý chặt chẽn
Số 9/2017
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Phát huy hiệu quả từ các mô hình cộng đồng
dân cư bảo vệ môi trường tại Quảng Trị
Trong những năm qua, công tác BVMT
trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã được các
cấp, ngành đặc biệt quan tâm. Bên cạnh
các chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước, còn có sự tham gia đóng góp
tích cực của các tổ chức, đoàn thể và
cộng đồng trong công tác BVMT, giúp
cho “bức tranh môi trường” nông thôn
tại Quảng Trị ngày càng Xanh - Sạch Đẹp.
LAN RỘNG Ý THỨC BVMT TỪ CÁC
TỔ CHỨC, ĐOÀN THỂ
Trước những thách thức về các vấn đề môi
trường hiện nay, sự tham gia của cộng đồng
vào BVMT là một trong những giải pháp quan
trọng trong công tác quản lý, BVMT ở Quảng
Trị. Thời gian qua, các tổ chức chính trị - xã
hội (Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội Nông
dân, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh…)
đã tích cực phát động nhiều phong trào BVMT
thông qua các hoạt động tuyên truyền, xây dựng
và nhân rộng mô hình BVMT. Các mô hình đã
có tác dụng lan tỏa, góp phần thực hiện các tiêu
chí về môi trường trong xây dựng nông thôn
mới tại địa phương. Trong đó, một số mô hình
BVMT dựa vào cộng đồng; tự chủ, tự quản về
BVMT đã hoạt động hiệu quả như mô hình tổ
thu gom rác thải, lồng ghép xóa đói giảm nghèo
với BVMT, vệ sinh môi trường, BVMT trong
sản xuất nông nghiệp…
Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 02/2005/
NQLT-HND-BTNMT giữa Bộ TN&MT với
Hội Nông dân Việt Nam, những năm qua, Sở
TN&MT Quảng Trị đã phối hợp với Hội Nông
dân tỉnh triển khai nhiều mô hình BVMT như
xử lý nước thải làng nghề sản xuất bún (xã
Cam An, huyện Cam Lộ) bằng chế phẩm sinh
học EM; nuôi lợn kết hợp nuôi cá sử dụng chế
phẩm EM để xử lý môi trường tại hộ gia đình
(xã Cam Thanh, huyện Cam Lộ); xử lý chất thải
trong chăn nuôi gia súc thành phân hữu cơ vi
sinh tại xã Cam Chính, Cam Nghĩa (Cam Lộ);
nuôi tôm thâm canh công nghiệp có sử dụng
chế phẩm sinh học Biowish tại xã Vĩnh Lâm
(Vĩnh Linh), xã Triệu Lăng (Triệu Phong), xã
Cam Thanh (Cam Lộ)… Những mô hình trên
đã góp phần hạn chế, ngăn ngừa gia tăng ô
52
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VVĐoàn viên thanh niên thị xã Quảng Trị thu dọn cỏ trên
đoạn đường Thanh niên tự quản
nhiễm, khắc phục tình trạng
suy thoái và cải thiện môi
trường nông thôn, nâng cao
đời sống người dân.
Là một trong những tổ
chức Hội có nhiều điểm sáng
trong BVMT, Hội Phụ nữ
Quảng Trị đã có nhiều hoạt
động thiết thực nhằm phát
huy vai trò chủ lực của phụ
nữ trong công tác BVMT,
đồng thời, chủ động kết nối,
huy động nguồn lực hỗ trợ
hội viên phụ nữ chuyển đổi
ngành nghề, phát triển kinh
tế. Năm 2016, Hội Phụ nữ
Quảng Trị đã phối hợp với các
cơ quan liên quan tổ chức lồng
ghép tuyên truyền cho 26.969
cán bộ, hội viên về BVMT,
sử dụng kiết kiệm, hiệu quả
nguồn tài nguyên thiên nhiên,
ứng dụng công nghệ sinh học
vào chăn nuôi để BVMT. Song
song với công tác tuyên truyền
về BVMT, Hội Phụ nữ tỉnh đã
tổ chức ra quân làm vệ sinh
môi trường, thu gom rác thải
tại các trục đường thôn xóm,

khu dân cư, khu vực chợ; vận
động hội viên phụ nữ tham gia
phát động phong trào “Ngày
Chủ nhật xanh” làm vệ sinh
đường làng, ngõ xóm, thu
gom chai lọ, bao bì thuốc bảo
vệ thực vật tại đồng ruộng;
xây dựng hố rác tại nhà, đổ
rác đúng nơi quy định, trồng
cây xanh, cây cảnh tại các
khuôn viên cơ quan, trường
học, công sở... Để thực hiện
cuộc vận động “Xây dựng gia
đình 5 không, 3 sạch” gắn với
phong trào xây dựng nông
thôn mới, trong những năm
qua, Hội Phụ nữ tỉnh đã phối
hợp với Văn phòng Điều phối
Xây dựng nông thôn mới tỉnh
tổ chức Hội thi Phụ nữ Quảng
Trị chung sức xây dựng nông
thôn mới tại huyện Gio Linh,
huy động hàng trăm hội viên
tham gia hưởng ứng. Đặc biệt,
Hội đã chú trọng xây dựng
các mô hình BVMT phù hợp
với điều kiện và đặc điểm của
từng vùng miền. Trong năm
2016, Hội đã thành lập được 3
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câu lạc bộ “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông”
với 90 hội viên tại xã Hải Phú (Hải Lăng); xã
Vĩnh Long (Vĩnh Linh) và phường 5, TP. Đông
Hà; 1 tổ thu gom rác thải tự quản tại xã Triệu
Lăng (Triệu Phong). Tại cấp hội cơ sở, thông
qua phối hợp với Phòng TN&MT huyện, Hội
Liên hiệp phụ nữ các xã đã thành lập 71 tổ thu
gom rác thải tự quản tại 6 huyện, thị xã, nâng
tổng số mô hình tổ thu gom rác thải tự quản
lên 427 tổ.
Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ,
những năm qua, Tỉnh đoàn Quảng Trị đã tổ
chức nhiều hoạt động tình nguyện vì cuộc sống
cộng đồng thiết thực và có ý nghĩa, đặc biệt là
tham gia BVMT, được các cấp chính quyền,
người dân đánh giá cao. Theo đó, Tỉnh đoàn đã
tập trung thực hiện các nội dung trong phong
trào xây dựng văn minh đô thị, chung tay, góp
sức BVMT quê hương: Tổ chức các hoạt động
truyền thông trong Chiến dịch tổng vệ sinh môi
trường, Tháng Thanh niên, các ngày lễ về môi
trường với hình thức đa dạng; hội thi với chủ
đề “Thanh niên chủ động ứng phó với biến đổi
khí hậu và BVMT”, các cuộc thi vẽ tranh của
thiếu nhi về BVMT; Tổ chức 2 lớp tập huấn về
BVMT tại huyện Hải Lăng và Vĩnh Linh với sự
tham gia của 100 tuyên truyền viên, đoàn viên
thanh niên; thành lập 1 đội thanh niên tình
nguyện thu gom rác thải. 100 % các huyện, thị,
thành đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức đồng
loạt “Ngày chủ nhật xanh” vào ngày 24/7/2016
với nhiều hoạt động như: Tuổi trẻ Hải Lăng với
hoạt động vớt bèo khơi thông dòng chảy trên
sông Vĩnh Định; tuổi trẻ Gio Linh ra quân diệt
hơn 5 tạ ốc bươu vàng hại lúa; tuổi trẻ Cam Lộ
thu gom hơn 1 tấn rác và phát quang cây bụi
dọc hai bên đường… Các hoạt động được tổ
chức thiết thực, hiệu quả đã tác động tích cực
đến nhận thức và giúp thay đổi hành vi trong
BVMT của mỗi đoàn viên, thanh niên, từ đó,
tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến người dân.
Bên cạnh đó, hiện nay, trên địa bàn tỉnh
Quảng Trị có nhiều tổ chức trong và ngoài
nước đang triển khai các dự án về BVMT, đây là
cơ hội lớn để kêu gọi sự tài trợ của các tổ chức
để hỗ trợ triển khai mô hình BVMT, trong đó
có Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam. Từ
năm 2013, Tổ chức đã hỗ trợ tỉnh triển khai Dự
án thúc đẩy các mô hình BVMT trên địa bàn
tỉnh Quảng Trị, qua đó góp phần nâng số hộ gia
đình tham gia mô hình BVMT: bếp đun không
khói, bioga; canh tác tự nhiên; trồng rau xanh
an toàn; xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau

khi sử dụng; xóa bỏ thói quen
sinh hoạt mất vệ sinh... Đồng
thời, nâng cao vai trò, trách
nhiệm, cũng như sự tham gia
tích cực của chính quyền địa
phương và người dân trong
BVMT tại địa phương, cải
thiện năng lực thực hành tiết
kiệm trong các hộ gia đình.

NÂNG CAO HIỆU QUẢ
CÁC MÔ HÌNH BVMT
Thời gian qua, công tác
phối hợp giữa Sở TN&MT
Quảng Trị với các tổ chức
chính trị - xã hội, đoàn thể
trong công tác BVMT đã đem
lại những kết quả quan trọng,
thu hút sự quan tâm ủng hộ và
tham gia nhiệt tình của các cấp,
ngành, cộng đồng dân cư. Từ
những mô hình đó đã có nhiều
phong trào, cuộc vận động
đa dạng, thiết thực về BVMT
được hình thành trên các địa
bàn dân cư. Qua đó, nâng cao
trách nhiệm của cộng đồng đối
với môi trường địa phương;
tạo sự chuyển biến trong nhận
thức, hành vi của người dân về
BVMT. Các hộ gia đình đã tự
nguyện thu gom rác vào nơi
tập trung để đem đến nơi tập
kết; chuồng trại chăn nuôi gia
súc, gia cầm đảm bảo vệ sinh.
Nhiều nơi đã lấy kết quả thực
hiện nhiệm vụ BVMT làm một
trong những tiêu chí để đánh
giá, bình xét, công nhận danh
hiệu "Gia đình văn hóa'', "Khu
dân cư văn hóa''. Kết quả đã
góp phần tích cực trong việc
hoàn thành các tiêu chí môi
trường trong Chương trình
xây dựng nông thôn mới của
các địa phương.
Tuy nhiên, trong hoạt
động của các mô hình vẫn còn
bộc lộ một số hạn chế như
nhận thức về vai trò, trách
nhiệm của cấp ủy Đảng, chính
quyền trong triển khai xây
dựng các mô hình điểm về

BVMT chưa đồng đều, có nơi
còn giao khoán công việc cho
các tổ chức, đoàn thể; công
tác tuyên truyền, vận động
BVMT chưa sâu rộng; sự phối
hợp thông tin về BVMT giữa
các ngành, tổ chức đoàn thể
còn hạn chế; ý thức BVMT
chưa tạo thành thói quen, nếp
sống của phần lớn người dân;
kinh phí triển khai các hoạt
động BVMT còn hạn chế,
chưa thể nhân rộng ở nhiều
địa phương.
Để thúc đẩy xã hội hóa
công tác BVMT, tiếp tục xây
dựng và nhân rộng mô hình
điểm về BVMT trên địa bàn
tỉnh trong thời gian tới, các
cấp chính quyền cần phối
hợp chặt chẽ với các tổ chức,
đoàn thể tập trung tuyên
truyền, vận động, nâng cao
nhận thức của mỗi người dân,
gia đình, doanh nghiệp và
cộng đồng dân cư thực hiện
nghiêm túc các chủ trương
của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước về BVMT;
vận động nhân dân phát huy
quyền làm chủ, tích cực tham
gia xây dựng và thực hiện
các quy ước, hương ước về
BVMT; phát động các phong
trào tự quản, giám sát của
nhân dân, giải quyết kịp thời
các tranh chấp, mâu thuẫn lợi
ích trong sử dụng tài nguyên;
tăng cường sự đồng thuận của
xã hội đối với công tác quản
lý TN&MT. Mặt khác, các địa
phương cần huy động nhiều
nguồn lực xã hội để xây dựng,
duy trì những mô hình đang
hoạt động và nâng cao ý thức
BVMT của người dân; đồng
thời xây dựng các mô hình
cộng đồng tham gia BVMT
gắn với từng đối tượng cụ thể,
có cơ chế khuyến khích, động
viên, khen thưởng đối với các
mô hình hoạt động hiệu quản
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VƯỜN QUỐC GIA CÁT BÀ:

Bảo tồn hiệu quả các loài động,
thực vật quý hiếm, đặc hữu

VVLoài Sơn dương tại VQG Cát Bà

V

ườn Quốc gia (VQG) Cát Bà nằm trên
địa bàn TP. Hải Phòng, có diện tích
17.362,96 ha (phần đảo: 10.972,51 ha;
phần biển: 6.450,45 ha), là vùng lõi của Khu
Dự trữ Sinh quyển thế giới Quần đảo Cát Bà
được Tổ chức Văn hóa - Khoa học và Giáo dục
Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận vào năm
2004. Nơi đây có giá trị cao về đa dạng sinh học
(ĐDSH), với nhiều loài động thực vật quý, hiếm
đặc hữu.

NHỮNG GIÁ TRỊ ĐDSH
VQG có 3 hệ sinh thái (HST), gồm trên cạn,
đất ngập nước và biển. Đây là các HST có tính
đại diện cao, với nhiều loài đặc hữu. Theo thống
kê, VQG có trên 1.561 loài thực vật, thuộc 842
chi, 186 họ (nhóm cây gỗ 408 loài, cây dược liệu
661 loài, cây làm cảnh 203 loài); 279 loài động
vật (53 loài thú, 160 loài chim, 66 loài bò sát),
54
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trong đó có 21 loài đặc
hữu và 76 loài nằm trong
Danh lục đỏ của Tổ chức
Bảo tồn thiên nhiên quốc
tế (IUCN). Đặc biệt, VQG
Cát Bà là nơi duy nhất còn
có một quần thể voọc với
50 cá thể. Ngoài ra, VQG
còn ghi nhận 274 loài côn
trùng, tạo nên sức hấp dẫn
và sự đa dạng cho quần
đảo.
Do môi trường đặc
biệt của địa chất Caxto,
nơi đây còn tồn tại 19 loài
dơi, trong đó có 4 loài
nằm trong Danh lục đỏ
IUCN. Mới đây, các nhà
khoa học đã phát hiện
thêm 2 loài mới, đó là loài
dơi xám mũi lớn, dơi nếp
mũi Grip - phin. Bên cạnh
đó, VQG Cát Bà còn có
1.313 loài sinh vật biển,
trong đó 196 loài cá biển,
538 loài động vật đáy, 89
loài động vật phù du, 189
loài loài thực vật phù du,
trên 75 loài rong biển và
193 loài san hô.

BẢO TỒN CÁC LOÀI
ĐỘNG, THỰC VẬT
QUÝ HIẾM, ĐẶC
HỮU
Trong những năm
gần đây, tình trạng săn
bắt động vật hoang dã,
khai thác tài nguyên thiên
nhiên không bền vững
vẫn diễn ra ở các vùng
đệm đã làm cho nhiều loài
có nguy cơ tuyệt chủng.
Bên cạnh đó, người dân
phát triển nuôi trồng thủy

hải sản một cách ồ ạt,
không có quy hoạch gây
khó khăn cho công tác
quản lý, gây ô nhiễm môi
trường biển, làm suy giảm
diện tích rừng ngập mặn.
Ngoài ra, các tác động tiêu
cực từ hoạt động du lịch
làm phá vỡ cảnh quan,
cùng với tiếng ồn của
phương tiện vận chuyển
khách tham quan, gây ảnh
hưởng đến đời sống động
vật hoang dã…
Để khắc phục tình
trạng trên, Ban quản lý
(BQL) VQG đã phối hợp
với Hạt kiểm lâm tổ chức
các hoạt động tuần tra,
kiểm tra, kiểm soát, bảo vệ
rừng. Hệ thống các trạm
kiểm lâm được xây dựng
kiên cố trên toàn đảo, với
hơn 60 người, được bố trí
thành 12 tổ, trong đó có
một tổ kiểm lâm cơ động
và 10 trạm kiểm lâm.
Tính đến nay, các trạm
kiểm lâm đã phát hiện,
trục xuất 304 đối tượng,
thu 1.550 các loại bẫy thú;
thu giữ, tiêu hủy 2.150
m lưới, 80 cọc tre đánh
bắt chim di cư. Ngoài ra,
các trạm kiểm lâm, BQL
VQG phối hợp với Dự án
bảo tồn voọc Cát Bà xây
dựng kế hoạch người gác
voọc, thực hiện 300 buổi/
năm, phá trên 160 bẫy các
loại/năm; triển khai bảo
vệ voọc chặt chẽ trên 4
khu vực chính: Hang Cái,
Cái Minh, Việt Hải, Cửa
Đông.
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VVVoọc Cát Bà là loài quý, hiếm, đặc hữu có nguy cơ tuyệt chủng cao
Công tác nghiên cứu khoa học được BQL
VQG Cát Bà đẩy mạnh, với 18 chương trình,
dự án được thực hiện, chủ yếu tập trung vào
các loài nguy cấp, quý hiếm và xây dựng các
mô hình ứng dụng. Điển hình là đề tài: “Thực
nghiệm nhân giống và trồng cọ Hạ Long (từ
năm 2007 - 2010). Loài cọ Hạ Long được các
nhà khoa học phát hiện vào năm 1999, được
đánh giá là loài có giá trị về nguồn gen đặc
hữu. BQL VQG đã nhân giống và trồng thành
công cây cọ Hạ Long từ hạt. Đây được coi là
thành công bước đầu trong công tác bảo tồn
các loài thực vật đặc hữu của VQG. Bên cạnh
đó, từ năm 2008 đến năm 2012, BQL VQG đã
đánh giá thực trạng các loài cây gỗ quý, hiếm
trên đảo. Qua điều tra cho thấy, nhóm cây gỗ
quý hiếm và cây làm thuốc đang bị suy giảm
nghiêm trọng như xương cá, vương tùng, trám
đen, lát hoa, sồi đĩa, dẻ bán cầu, kim giao, xạ
đen... Từ đó, các nhà khoa học thực hiện đề
tài đã tiến hành nhân giống các loài này bằng
phương pháp nuôi cấy tế bào và trồng trong
môi trường tự nhiên. Kết quả đánh giá, các cây
đều sinh trưởng tốt, có thể tiến hành trồng đại
trà trong Vườn.
Để bảo tồn một số loài động vật có nguy
cơ tuyệt chủng, BQL VQG đã thực hiện Đề

tài “Bảo tồn nguồn gen loài
sơn dương, giai đoạn 2012 2015”. Đây là loài thú móng
guốc lớn nhất còn phân
bố ở Cát Bà. Hiện chỉ còn
khoảng 21 cá thể ở VQG
Cát Bà. Sau khi nghiên cứu
thực trạng và tìm ra các mối
đe dọa đến loài sơn dương,
các nhà khoa học đã đưa
ra ứng dụng bản đồ số, bẫy
ảnh và máy định vị GPS vào
thực tiễn; Ưu tiên khoanh
nuôi, phục hồi những phần
rừng ven các khu bảo tồn…
Cùng với đó, BQL VQG đã
triển khai Dự án “Bảo tồn
loài voọc Cát Bà”. Hiện nay,
số lượng voọc Cát Bà chỉ
còn khoảng 50 cá thể, là
loài có nguy cơ tuyệt chủng
cao. Để bảo vệ loài này, Dự
án tập trung khảo sát đặc
điểm, sinh thái, sinh cảnh
của loài voọc Cát Bà. Trên
cơ sở đó lập kế hoạch, biện
pháp bảo vệ, đồng thời,

nâng cao nhận thức của
cộng đồng và năng lực của
cán bộ kiểm lâm. Bên cạnh
đó, Dự án tiến hành nhân
giống voọc Cát Bà. Kết quả
là từ năm 2014 đến nay đã
có 16 con voọc được sinh
ra, trong đó có 13 con sống
sót, mang đến những hy
vọng về một quần thể voọc
phục hồi trong tương lai.
Để bảo tồn những giá
trị ĐDSH tại VQG Cát Bà,
trong thời gian tới BQL sẽ
tiếp tục phối hợp với các
ban ngành, chính quyền địa
phương phát hiện và xử lý
kịp thời tình trạng khai thác
tài nguyên rừng trái phép;
Chú trọng bảo vệ các loài
nguy cấp, quý hiếm; Tăng
cường các hoạt động điều
tra, giám sát động, thực vật
rừng để phát hiện các loài
ngoại lai xâm hại, ảnh hưởng
đến các loài bản địa.
Cùng với đó, BQL thực
hiện các chương trình
nghiên cứu phục hồi tài
nguyên rừng; bảo tồn nguồn
gen; Thiết lập hệ thống giám
sát ĐDSH; Phát hiện các loài
mới, định vị các loài quý
hiếm làm cơ sở để có biện
pháp bảo tồn hợp lý; Xác
định các địa điểm có sự phân
bố nhiều loài thú, bò sát,
lưỡng cư và côn trùng để ưu
tiên bảo tồn; Thu hút các tổ
chức trong, ngoài nước tham
gia vào hoạt động nghiên
cứu khoa học.
Ngoài ra, BQL phối hợp
với Hội Phụ nữ và Đoàn
Thanh niên các xã ở vùng
đệm đẩy mạnh hoạt động thu
gom và xử lý rác thải tại các
đường mòn trong VQG; Tăng
cường các hoạt động nhận
thức cộng đồng bảo vệ giá trị
ĐDSH.
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KHU BẢO TỒN SAO LA THỪA THIÊN - HUẾ:

Điểm dừng chân lý tưởng
của các loài động vật hoang dã
HOA VŨ
Đại học Lâm nghiệp

Đ

ược thành lập từ năm 2013, với diện
tích hơn 15,5 nghìn ha, trên địa
bàn 3 xã Hương Nguyên (huyện A
Lưới), Thượng Quảng, Thượng Long (huyện
Nam Đông), Khu Bảo tồn (KBT) Sao la Thừa
Thiên - Huế là nơi ẩn chứa nhiều giá trị đa
dạng sinh học (ĐDSH) độc đáo.

GIÁ TRỊ ĐA DẠNG SINH HỌC
KBT Sao la Thừa Thiên - Huế có hệ động,
thực vật phong phú, chứa đựng nguồn gen
đa dạng của hơn 1.200 loài động, thực vật.
Đến nay, KBT vẫn giữ lại được diện tích lớn
rừng kín thường xanh nhiệt đới, là nơi sống
của nhiều loài chim, thú quý hiếm, những
khu rừng nguyên sinh kéo dài từ A Roàng (A
Lưới, Thừa Thiên - Huế) đến Quảng Nam với
nhiều thác cao, vực sâu.
Bên cạnh đó, nơi đây còn có sự hiện diện
của nhiều loài thú lớn, có giá trị bảo tồn toàn
cầu mới được phát hiện trên thế giới như
mang lớn, mang Trường Sơn... Đặc biệt, KBT
còn là nơi sinh sống của sao la - một trong
những loài động vật bí ẩn nhất thế giới. Sao
la đã tồn tại từ lâu cùng với sự hình thành và
kiến tạo dải rừng Trường Sơn hùng vĩ, nhưng
đến năm 1992, sao la mới được phát hiện bởi
một nhóm các nhà khoa học của Bộ Lâm
nghiệp (nay là Bộ NN&PTNT) và WWF khi
nghiên cứu ĐDSH rừng tại Vườn quốc gia
Vũ Quang (Hà Tĩnh), gần biên giới Việt Nam
và Lào. Đó là phát hiện đầu tiên về loài động
vật có vú lớn trên thế giới trong vòng 50 năm,
một trong những phát hiện về loài tuyệt vời
nhất trong thế kỷ XX.
Sao la thuộc nhóm thú sừng rỗng trông
giống loài linh dương, còn được gọi là kỳ
lân châu Á, với hai cặp sừng song song,
nhọn dần về phía cuối và có thể dài tới 50
cm. Sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thế giới
(IUCN) và Sách đỏ Việt Nam đã xác định,
sao la là loài có nguy cơ tuyệt chủng trong
tự nhiên rất cao. Hiện nay, trên thế giới, ước
tính chỉ còn không quá 250 con và trên thực
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VVSao la đã được phát hiện lần đầu tiên tại Thừa Thiên - Huế
vào năm 1988

VVKBT Sao la Thừa Thiên - Huế
tế có thể thấp hơn nhiều.
Tại Thừa Thiên - Huế, năm
1998, 2 cá thể sao la được
phát hiện, đánh dấu mốc
quan trọng đối với sự phân
bố của loài thú này trên bản
đồ ĐDSH của tỉnh, bao gồm
1 con đực (52 kg) xuất hiện
tại thôn Hộ, xã Dương Hòa,
huyện Hương Thủy (nay là
thị xã Hương Thủy) và 1

con cái đang mang thai (80
kg) tại khu vực rừng của xã
Hương Nguyên, huyện A
Lưới. Năm 1999, 1 con sao
la con có trọng lượng 10 kg
đã xuất hiện tại bản Bụt, xã
Hương Nguyên. Các phát
hiện này đã đóng góp quan
trọng trong lĩnh vực ĐDSH
không chỉ đối với Việt Nam,
mà còn trên thế giới.
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NHỮNG NỖ LỰC
TRONG CÔNG TÁC BẢO TỒN ĐDSH
Ngày 30/3/2014, UBND tỉnh Thừa Thiên
- Huế quyết định thành lập Hạt kiểm lâm
KBT Sao la trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh.
Hạt kiểm lâm có nhiệm vụ bảo tồn quần thể
sao la, 2 loại thú móng guốc là mang lớn và
mang Trường Sơn, cũng như các loài động,
thực vật đặc hữu và quý hiếm khác; bảo vệ
diện tích rừng tự nhiên nguyên sinh đất thấp
còn sót lại ở khu vực Trung Trường Sơn; bảo
tồn ĐDSH, các loài, nguồn gen và sinh cảnh,
cảnh quan của các khu rừng…
Nhằm ngăn chặn tình trạng sao la bị mắc
bẫy của thợ săn đặt để bắt các loài động vật
khác, với sự hỗ trợ của WWF tại Việt Nam,
mô hình đội tuần tra bảo vệ rừng đã được
thành lập. Đây là cách tiếp cận mới trong
công tác bảo tồn ĐDSH rừng. Sau gần 5
năm triển khai, các đội bảo vệ rừng đã tiến
hành tuần tra, tháo dỡ hơn 60 nghìn giây
bẫy thú rừng, phá hủy hơn hàng chục lán trại
trái phép, cứu hộ thành công và thả về rừng
nhiều loài động vật quý hiếm như voọc chà
vá chân nâu, mang Trường Sơn, sơn dương...
Đây là nỗ lực đáng ghi nhận trong công tác
bảo tồn các loài động vật hoang dã (ĐVHD),
bảo vệ tài nguyên rừng.
Cùng với việc tuần tra bảo vệ rừng, các
đội tuần tra thường xuyên phối hợp với các
chuyên gia bảo tồn tiến hành các hoạt động
giám sát ĐDSH, thực hiện nhiều cuộc khảo
sát, duy trì chương trình đặt 50 bẫy ảnh để
ghi nhận hình ảnh các loài ĐVHD quý hiếm,
thu nhận mẫu phân, mẫu vắt, xét nghiệm
ADN trong máu vắt. Qua đó, phát hiện nhiều
loài quý hiếm như thỏ vằn, mang lớn, mang
Trường Sơn… đánh dấu bước tiến quan
trọng trong công tác bảo tồn loài sao la nói
riêng, ĐVHD nói chung tại Việt Nam.
Mặc dù, đã đạt được những thành công
nhất định trong công tác bảo tồn ĐDSH,
song vẫn còn những thách thức cho KBT Sao
la Thừa Thiên - Huế. Câu hỏi đặt ra là làm
thế nào để cân bằng được những lợi ích phát
triển kinh tế - xã hội, hài hòa với việc lưu giữ
những cánh rừng nguyên sinh còn sót lại nơi trú ấn của các loài muông thú hoang dã?
Hy vọng trong thời gian tới, KBT Sao la Thừa
Thiên - Huế vẫn là điểm dừng chân lý tưởng
của các loài ĐVHDn

Bảo tồn và phát triển
cây quế Trà My
ở Quảng Nam
TRẦN THU TRANG
Học viện Nông nghiệp Việt Nam

VVCây quế cổ thụ ở độ cao hơn 1.000 m trên đỉnh núi Ngọc Linh

C

ây quế Trà My là
loài cây được trồng
tập trung ở 4 huyện
(Nam Trà My, Bắc Trà My,
Tiên Phước và Phước Sơn,
tỉnh Quảng Nam), với diện
tích khoảng 4.560 ha.Trong
đó, thôn 2, xã Trà Vân, huyện
Nam Trà My là một trong
những địa phương có nghề
trồng quế nổi tiếng nhất của
tỉnh. Trên đỉnh núi Ngọc
Linh có khu rừng quế cổ
thụ trên 100 năm tuổi, được
người dân tộc thiểu số Cà
Dong gìn giữ từ bao đời nay.
Khu rừng quế cổ thụ không
chỉ cho thu hoạch lượng tinh
dầu cao, chất lượng, mà còn
cung cấp hạt giống dồi dào
với nguồn gen bản địa quý,
hiếm, làm tăng độ che phủ
rừng và giúp người dân xóa
đói giảm nghèo.
Cây quế là loài thân
gỗ, có tên khoa học là
Cinnamomum, phân bố chủ

yếu dọc theo sườn Đông dãy
Trường Sơn, nhất là phía Bắc
Trung bộ từ Thanh Hóa đến
Quảng Ngãi, với nhiều loài
như quế thanh, quỳ, quảng,
bì… Cây quế trưởng thành
có thể cao 15 m, thân cây
tròn đều, vỏ ngoài màu xám,
hơi nứt rạn theo chiều dọc.
Quế ra hoa vào tháng 4, 5
với từng chùm, có màu trắng
hay phớt vàng, quả chín vào
tháng 1, 2 năm sau. Cây quế
có bộ rễ phát triển mạnh, rễ
cọc cắm sâu vào lòng đất, vì
vậy, quế có khả năng sinh
sống tốt trên các vùng đồi
núi dốc. Trong các bộ phận
của cây quế như vỏ, lá, hoa,
gỗ, rễ đều có chứa tinh dầu,
đặc biệt trong vỏ có hàm
lượng tinh dầu cao nhất, có
khi đạt đến 4 - 5%. Tinh dầu
quế có màu vàng, thành phần
chủ yếu là Aldehyt Cinamic
chiếm khoảng 70 - 90%.
Tinh dầu quế là một vị thuốc
Số 9/2017
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VVCán bộ Kiểm lâm xã Trà Vân phối hợp với người dân tuần tra, bảo vệ những cây quế cổ thụ
quý được dùng nhiều trong Đông y và
Tây y, có tác dụng làm tăng tuần hoàn
máu, gây co mạch, tăng bài tiết, gây
co bóp tử cung, sát trùng, chữa đau
bụng, đi tả. Hiện quế Trà My được gọi
là “cao sơn ngọc quế”, được thế giới ưa
chuộng, có giá trị cao so với các loại
quế khác, nên trên thị trường giá bán
mỗi kg quế Trà My loại khô, dạng kẹp
là 60.000 đồng/kg. Vì cây quế cho giá
trị kinh tế như vậy, nên trong thời
gian qua, đã xảy ra tình trạng “quế tặc”
trên địa bàn.
Để bảo tồn và phát triển cây quế
Trà My, năm 2017, UBND tỉnh Quảng
Nam đã ban hành Quy hoạch và phát
triển cây quế Trà My đến năm 2025,
định hướng đến năm 2030. Với mục
tiêu, phấn đấu đến năm 2025 sẽ phát
triển và ổn định vùng nguyên liệu với
diện tích trồng cây quế Trà My đạt
7.777 ha, trong đó, trồng mới là 4.017
ha và 3.760 ha diện tích hiện có, đến
năm 2003, diện tích trồng quế đạt
10.000 ha. Theo đó, huyện Nam Trà
My là chủ lực trong 4 địa phương của
tỉnh quy hoạch phát triển cây quế, với
diện tích hiện có là 2. 641 ha, trồng
mới khoảng 3.000 ha. Thực hiện Quy
hoạch trên, chính quyền huyện Nam
Trà My đã xây dựng Đề án đầu tư phát
triển vùng chuyên canh cây quế, với
diện tích hơn 2.864 ha. Đề án sẽ được
triển khai tại 10/10 xã, trong đó 3 xã
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Trà Mai, Trà Leng và Trà
Dơn chiếm 1.888 ha. Giống
quế được huyện chọn trồng
là giống quế gốc Trà My,
với mục tiêu đến năm 2020,
nâng tổng diện tích trồng
quế toàn huyện lên 6.000 ha
(2.796 ha tập trung và 3.206
ha phân tán), trong đó hơn
2.500 ha vùng chuyên canh.
Hàng năm, sẽ cung ứng ra thị
trường hơn 3.600 tấn vỏ quế
và 16.000 tấn cành, lá, nhánh
để phục vụ cho nhu cầu chế
biến sản phẩm thủ công mỹ
nghệ, chưng cất tinh dầu.
Toàn bộ sản lượng quế thu
hoạch nằm trong vùng Dự
án sẽ cung cấp cho các nhà
máy chế biến trên địa bàn
tỉnh, các cơ sở chế biến quế
nhỏ lẻ và các thương lái
trong, ngoài tỉnh.
Thời gian tới, nhằm quản
lý phát triển, mở rộng vùng
chuyên canh quế, bảo tồn
nguồn gen quý, tạo nên hệ
sinh thái đa dạng về thành
phần loài, giữ vững vốn
rừng hiện có, đồng thời, đẩy
mạnh công tác xã hội hóa
nghề rừng ở địa phương,
tỉnh Quảng Nam đã đề ra
một số giải pháp như: Hỗ

trợ, tạo điều kiện thu hút
các doanh nghiệp đầu tư chế
biến để nâng cao chất lượng
và sản phẩm quế; Thực hiện
chính sách ưu đãi về vốn vay
và thuế cho các tổ chức, cá
nhân đầu tư phát triển quế
Trà My; Giao khoán quản
lý, bảo vệ rừng quy hoạch
trồng quế dưới tán rừng
nghèo; Khuyến khích người
dân chuyển đổi diện tích cây
trồng lâm nghiệp hiệu quả
thấp sang trồng quế; Tổ chức
tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng
áp dụng các quy trình kỹ
thuật, ứng dụng tiến bộ khoa
học kỹ thuật trong thu hái,
bảo quản hạt giống và ươm
tạo cây giống; Khen thưởng
những hộ nông dân sản xuất
sản phẩm quế giỏi; Phát triển
và quảng bá thương hiệu quế
Trà My cho các thị trường
trong, ngoài nước; Kiểm
soát chặt chẽ nguồn gốc,
chất lượng sản phẩm quế
trong lưu thông, tiêu thụ,
gắn tem nhã, bao bì cho sản
phẩm; Triển khai các đề tài
khoa học nghiên cứu về chất
lượng tinh dầu quế Trà My,
góp phần bảo tồn nguồn gen
bản địa…n
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Sản xuất lúa bền vững và giảm phát thải khí nhà kính Hướng đi mới cho sản xuất lúa gạo tại Thái Bình

V

iệt Nam là quốc gia có nền kinh tế nông
nghiệp, sản xuất và xuất khẩu lúa gạo
là trụ cột sinh kế cho hơn 70% dân số
nông thôn. Theo Công ước khung của Liên hợp
quốc về biến đổi khí hậu (BĐKH), nông nghiệp
chiếm tới 33% tổng lượng phát thải khí nhà kính
(KNK), trong đó sản xuất lúa gạo chiếm gần 50%.
Để giải quyết thách thức trên, Tổ chức Phát
triển Hà Lan (SNV) đã thiết kế Dự án “Sản xuất
lúa bền vững và giảm phát thải KNK AgResults”
(AVERP) nhằm xây dựng, thử nghiệm, nhân
rộng các công nghệ, công cụ, phương pháp tiên
tiến, với mục tiêu giảm phát thải KNK trong quá
trình canh tác, sản xuất lúa gạo, góp phần nâng
cao sinh kế, BVMT, ứng phó với BĐKH. Do
phần lớn lượng KNK phát thải ở giai đoạn chuẩn
bị đất và trồng lúa nên Dự án tập trung chủ yếu
vào các giải pháp giảm phát thải hiệu quả trong
hai giai đoạn này. Các hoạt động của Dự án tập
trung vào các nông hộ, nhà cung cấp đầu vào,
nhóm hội, viện nghiên cứu, trường đại học, cơ
quan nhà nước, hợp tác xã, tổ chức phi chính
phủ và tổ chức phát triển, đây là những đơn vị có
tiềm năng góp phần giảm phát thải KNK trong
sản xuất lúa gạo. Đặc biệt, Dự án sử dụng “cơ chế
kéo” - một cơ chế thưởng bằng tiền dựa trên kết
quả nhằm đạt mục tiêu giảm phát thải KNK.
Sau khi khảo sát, Ban quản lý Dự án đã lựa
chọn tỉnh Thái Bình là địa phương triển khai Dự
án trong 5 năm (2016 - 2021). Khi kết thúc, Dự
án có thể hỗ trợ phát triển sinh kế cho khoảng
75.000 hộ nông dân khu vực đồng bằng sông
Hồng; Giảm 375.000 tấn CO2 tương đương;
Giảm khoảng 15% chi phí cho các nông hộ do
sử dụng hiệu quả vật tư đầu vào; Đề xuất các
phương pháp canh tác lúa giảm phát thải KNK
bằng những biện pháp như dùng phân vi sinh, sử
dụng công nghệ hiện đại, không đốt rơm…
Đặc biệt, cách thức thực hiện Dự án hoàn
toàn mới, đó là không hỗ trợ kinh phí trước cho
tổ chức, cá nhân mà tiến hành lựa chọn, thẩm
định các giải pháp, đề tài sáng tạo xuất sắc, đáp
ứng tiêu chí giảm thiểu BĐKH và nâng cao sinh
kế cho người dân trồng lúa. Với tổng giải thưởng
trị giá lên tới hơn 3 triệu USD, Dự án AVERP tại
Việt Nam mang đến cơ hội bình đẳng cho các
đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp tại
Thái Bình.
Dự án được chia làm 2 giai đoạn chính. Giai
đoạn 1 gồm hai vụ thử nghiệm được bắt đầu

VVLễ khởi động Dự án “Sản xuất lúa bền vững và giảm phát thải
KNK AgResults tại Việt Nam”
vào vụ mùa năm 2017, kéo dài
đến vụ xuân năm 2018. Các
đơn vị tham gia giải thưởng
được lựa chọn (tối đa 15 đơn
vị) sẽ thử nghiệm các giải pháp
công nghệ trong 2 vụ này. Kết
quả về sản lượng và phát thải
KNK sẽ được Công ty GeoSolutions kiểm định, SNV và
Sở NN & PTNT tỉnh Thái Bình
đồng giám sát. Những công
nghệ hoặc phương pháp canh
tác lúa được kiểm chứng và
đạt hiệu quả cao nhất về giảm
phát thải KNK, tăng năng suất
sẽ được trao giải thưởng Sơ
kết vụ 1 và giải Tổng kết giai
đoạn thử nghiệm vào cuối vụ
2. Các công nghệ đáp ứng tiêu
chí giảm phát thải KNK và tăng
năng suất nhưng chưa đoạt giải
cũng được chọn tham gia vào
Giai đoạn 2. Giai đoạn 2 gồm 4
vụ liên tiếp, sẽ bắt đầu vào Vụ
xuân năm 2019, kết thúc vào
vụ mùa năm 2020. Các giải Sơ
kết sẽ được trao vào cuối mỗi
vụ của giai đoạn 2, giải Chung
kết được trao vào cuối vụ thứ
6. Các giải thưởng sẽ được tính
toán và xếp hạng theo thể lệ
cuộc thi. Để giành được giải
thưởng, các công nghệ cần
chứng minh được hiệu quả về
số lượng nông hộ, tiềm năng

sử dụng công nghệ, tổng lượng
KNK được cắt giảm và mức
tăng năng suất. Kết quả của
4 chỉ số này sẽ được Công ty
Applied Geo-Solutions kiểm
định.
Đến nay, sau 6 tháng công
bố, Ban quản lý Dự án đã tích
cực phối hợp với các đơn vị liên
quan xem xét, lựa chọn được
11 đơn vị tham gia, với mục
tiêu tìm các giải pháp làm giảm
khí phát thải nhà kính, tạo môi
trường sản xuất nông nghiệp
an toàn, bền vững. Đồng thời,
11 giải pháp nông nghiệp bền
vững đã được triển khai tại 11
xã trong tỉnh, bước đầu được
đánh giá thực hiện theo đúng
quy trình và tiến độ.
Dự án AVERP thực hiện
tại tỉnh Thái Bình nằm trong
Đề án AgResults, với sự đồng
tài trợ của chính phủ các nước:
Ôtrâylia, Canađa, Anh, Mỹ và
Quỹ Bill & Melinda Gates. Tổng
trị giá tài trợ là 122 triệu USD,
với mục tiêu khuyến khích và
trao thưởng cho các sáng kiến
nông nghiệp mang lại tác động
bền vững, thúc đẩy an ninh
lương thực, sức khỏe, dinh
dưỡng toàn cầu, vì lợi ích của
các nông hộ nhỏn

NGUYỄN MINH DUY
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CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC SÁN DÌU:

Phát triển sinh kế gắn với
bảo vệ môi trường sinh thái
ThS. NGUYỄN XUÂN HÒA
Viện Địa lý nhân văn
ĐINH THỊ THANH
Trường Cao đẳng Sơn La

VVNgười dân tộc Sán Dìu gói bánh trưng gù vào các dịp lễ, Tết

Đ

ạo Trù là một xã thuộc vùng đệm
của Vườn quốc gia (VQG) Tam Đảo,
Vĩnh Phúc, với 87,5% dân số là người
dân tộc Sán Dìu. Tổ tiên của người Sán Dìu có
nguồn gốc Trung Quốc, khi du nhập vào Việt
Nam đã mang theo những kiến thức sinh kế
truyền thống về trồng trọt, chăn nuôi và săn bắt,
hái lượm, đặc biệt là những tri thức về BVMT.
Trải qua nhiều thế kỷ, đồng bào dân tộc
Sán Dìu đã tích lũy kinh nghiệm trong sản xuất
nông nghiệp. Người Sán Dìu thường trồng lúa
nước trên ruộng cạn, ở những đồi thấp, có độ
dốc thấp thích hợp với mọi loại cây trồng. Với
những ruộng lầy thụt nằm trong các thung
lũng hẹp, lúc nào cũng có nước, người Sán Dìu
không dùng trâu cày mà dùng cuốc rồi lấy chân
dẫm cho nhuyễn, sau đó, mới cấy lúa. Để sản
xuất nông nghiệp, người Sán Dìu tận dụng tối
đa hệ thống mương và các ống tre để đưa nước
vào các đồng ruộng phục vụ canh tác, làm giảm
lượng nước thất thoát ra ngoài. Đối với nước
sinh hoạt, họ sử dụng nước giếng, hoặc hệ
thống máng dẫn từ các mạch suối ở rừng chảy
60
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về. Trong chăn nuôi, người
Sán Dìu quan niệm rằng,
muốn gia đình thịnh vượng
thì phải nuôi đủ 7 loại gia súc,
gia cầm là trâu, bò, chó, mèo,
lợn, gà, vịt. Mỗi gia đình đồng
bào dân tộc Sán Dìu thường
nuôi hàng chục con lợn và hai
loại gà ri (gà nhỏ), gà tồ (loại
to hơn) để làm các mâm cơm
cúng vào các dịp lễ, Tết. Ngoài
ra, người Sán Dìu thường vào
rừng khai thác gỗ và các sản
vật từ rừng. Gỗ được khai thác
quanh năm, nhưng thời gian
khai thác nhiều nhất là vào
mùa thu - đông. Người Sán
Dìu ít khai thác gỗ vào mùa hè
vì gỗ bị mối mọt, cong vênh,
còn mùa xuân là thời điểm cây
sinh trưởng và phát triển.
Ngày nay, để ổn định đời
sống của đồng bào dân tộc

Sán Dìu, chính quyền xã Đạo
Trù đã vận động bà con phát
triển các loại hình sinh kế
bền vững như phát triển nông
nghiệp công nghệ cao, đưa
các giống mới có sức chống
chịu sâu bệnh vào sản xuất và
chăn nuôi, phù hợp với tình
hình thực tế của địa phương.
Cùng với đó, địa phương tập
trung phát triển du lịch sinh
thái, gắn với nhiều lễ hội
truyền thống của đồng bào
dân tộc như “Đến với Phật, về
với Mẫu” Tây Thiên; hát giao
duyên Soọng Cô; tham quan
chùa Tây Thiên, vườn cò tự
nhiên, suối nước nóng… Đặc
biệt, đồng bào dân tộc Sán Dìu
có những sản phẩm ẩm thực
được du khách ưa chuộng
như bánh chưng gù, bánh
gio chấm mật, xôi đen, bánh
trứng kiến...
Những năm gần đây, do
người dân xã Đạo Trù khai
thác rừng trái phép làm diện
tích rừng bị suy thoái nghiêm
trọng. Để bảo vệ rừng, chính
quyền địa phương đã ban
hành chính sách quản lý và
kiểm soát lâm sản chặt chẽ.
Việc khai thác gỗ để làm nhà
đã bị cấm hoàn toàn và người
dân cũng không được săn bắt
các loài động vật hoang dã,
thu hái các sản vật từ rừng,
chặt phá cây dược liệu, thu bắt
côn trùng... Đồng thời, chính
quyền xã cũng vận động bà
con trồng rừng, trong 5 năm
(từ năm 2005 - 2010), toàn
xã đã trồng mới 228 ha rừng,
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đưa tổng diện tích rừng trồng năm 2015
lên 777,3 ha. Ngoài việc trồng rừng, người
Sán Dìu cũng áp dụng những tri thức địa
phương trong việc khai thác, phục hồi đất
hoang hóa, qua cách nhận biết màu sắc của
đất để cải tạo đất.
Để BVMT, các thôn ở xã Đạo Trù đều
có Hương ước riêng quy định cụ thể về
BVMT. Theo đó, Hương ước quy định,
tất cả gia đình phải cùng nhau xây dựng
làng văn hóa, cơ sở hạ tầng, cảnh quan môi
trường xanh, sạch, đẹp, ổn định an ninh.
Hương ước cũng nghiêm cấm những hành
vi đổ phế thải, rác thải, xác động vật bừa
bãi làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm nguồn
nước...; phải có công trình vệ sinh (hố tiêu,
nhà xí) và giếng, bể nước, nhà tắm hợp vệ
sinh. Các xác chết động vật phải được chôn
lấp, không vứt bừa bãi vào kênh, mương,
sông, hồ, gây ô nhiễm môi trường… Các
hộ dân không chăn thả gia súc trong rừng;
săn, bắt, bẫy động vật trái phép. Trong mùa
hanh khô, các cá nhân, hộ gia đình và chủ
rừng chủ động làm đường băng cản lửa
tại những khu vực trọng điểm dễ xảy ra
cháy rừng ở các khu rừng tự nhiên, rừng
trồng; việc canh tác nương rẫy trong rừng,
ven rừng phải tuân thủ hướng dẫn, kiểm
tra, giám sát của trưởng thôn, cán bộ lâm
nghiệp và kiểm lâm trên địa bàn. Khi chủ
rừng khai thác rừng đã đến tuổi khai thác
thì phải làm đơn xin phép khai thác và
thống kế số cây, diện tích, khối lượng cần
chặt hạ và trình cơ quan có thẩm quyền
cấp giấy phép khai thác. Đặc biệt, các khu
rừng thiêng là nơi trú ngụ của các thần
linh, từng gốc cây, ngọn cỏ cho đến các loài
động vật đều được thần linh bảo vệ, không
ai được chặt cây, đốn củi, săn bắn, hái lượm
tại các khu rừng, nếu không tuân theo sẽ bị
thần linh trừng phạt.
Hương ước cũng quy định rõ về chế tài
xử phạt, cụ thể, nếu cá nhân, hộ gia đình,
tổ chức nào vi phạm về bảo vệ rừng và môi
trường sẽ bị phê bình, nhắc nhở trước cuộc
họp toàn dân và lập biên bản gửi cấp có thẩm
quyền xử lý theo quy định pháp luật. Ngoài
ra, để bảo vệ nguồn nước, người Sán Dìu đặt
ra những quy ước riêng cho việc sử dụng tài
nguyên nước và được lưu truyền trong cộng
đồng như “cấm chặt cây ở những khu vực
rừng đầu nguồn nước để không ảnh hưởng
tới đời sống của cộng đồng dân cư. Nếu ai

VVHương ước của xã Đạo Trù quy định, các hộ dân
không săn bắt, bẫy động vật trong các khu rừng
cố tình chặt bị bắt được sẽ phạt
tiền, hoặc lễ vật để dâng cúng
nguồn nước”.
Có thể nói, sử dụng tri
thức địa phương trong quản
lý tài nguyên thiên nhiên của
đồng bào dân tộc Sán Dìu đã
mang lại hiệu quả rõ rệt trong
công tác BVMT. Ngày nay,
mặc dù khoa học kỹ thuật phát
triển, bê tông hóa kênh mương
đến từng thôn bản, nhưng tri
thức truyền thống của đồng
bào dân tộc Sán Dìu trong việc
sử dụng, quản lý tài nguyên
đất và nước vẫn còn nguyên
giá trị. Điều này không những
góp phần quan trọng trong
đời sống hàng ngày của đồng
bào, mà còn đóng góp tích cực
trong việc thực hiện pháp luật
của Nhà nước trong bảo vệ tài
nguyên thiên nhiên ở các địa
phương trên cả nước.
Để giúp cải thiện đời
sống cho đồng bào dân tộc,
chính quyền địa phương cần
tăng cường đầu tư hệ thống
cơ sở hạ tầng về giao thông,
thủy lợi, chợ để phục vụ
du lịch, vệ sinh môi trường
và chăm sóc sức khỏe cho
người dân; phát huy các

tiềm năng tài nguyên rừng
tự nhiên của VQG Tam Đảo
và những đặc trưng văn hóa
truyền thống của cộng đồng
dân tộc Sán Dìu nhằm phát
triển du lịch sinh thái. Nhà
nước cần có chính sách hỗ
trợ các hộ dân trong công
tác chăm sóc, bảo vệ rừng
tự nhiên, đồng thời, tiếp tục
nghiên cứu và tư liệu hóa
các kiến thức quản lý tài
nguyên rừng để lồng ghép
những tri thức phù hợp vào
các hoạt động bảo tồn các
nguồn gen; khuyến khích
và phát huy cơ chế quản lý
hiện tại của thôn, xây dựng
hương ước và lưu giữ thành
văn bản. Các Chi cục Kiểm
lâm trên địa bàn cần xây
dựng mô hình nông lâm kết
hợp, khoanh nuôi bảo vệ và
khai thác bền vững các loài
thực vật lâm sản ngoài gỗ,
vận dụng các kiến thức bản
địa có sự kết hợp với kiến
thức khoa học hiện đại, kết
hợp tuyên truyền giáo dục,
nâng cao nhận thức cho
người Sán Dìu về sử dụng
hợp lý và quản lý bền vững
tài nguyên rừng…n
Số 9/2017

61

NHÌN RA THẾ GIỚI

Quyền “được sống” của các dòng sông
Sông Hằng (còn gọi là sông Ganga) và Yamuna là 2 con sông thiêng liêng nhất ở Ấn Độ hiện đang bị
ô nhiễm nghiêm trọng bởi rác thải công nghiệp và sinh hoạt chưa qua xử lý của các nhà máy, người
dân sống trên lưu vực sông (LVS) thải ra mỗi ngày. Trước tình trạng ô nhiễm của 2 con sông trên,
mới đây, chính quyền địa phương đã phải công nhận 2 con sông là thực thể sống có tư cách pháp
nhân đầy đủ với quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm tương ứng như con người.
NHỮNG CON SÔNG “LINH THIÊNG”
ĐANG “KÊU CỨU”

Sông Hằng là con sông nổi tiếng nhất ở
Ấn Độ, dài 2.510 km, bắt nguồn từ dãy núi
Hymalaya, chảy theo hướng Đông Nam qua
Băng-la-đét vào vịnh Bengal. Sông Hằng có
lưu vực rộng 907.000 km², cung cấp 40% lượng
nước ngọt cho hơn 1 tỷ dân số của Ấn Độ. Sông
Hằng có tầm quan trọng đặc biệt đối với những
người theo đạo Hindu (chiếm phần lớn dân số
Ấn Độ), được người Hindu rất coi trọng và tôn
kính. Tên của con sông được đặt theo tên nữ
thần Hindu Ganga và còn được gọi là sông Mẹ,
đây là nơi khởi nguồn của nền văn minh Ấn
Độ. LVS Hằng là nơi sinh sống của hơn 140 loài
cá, 90 loài động vật lưỡng cư và cá heo. Theo
tín ngưỡng của đạo Hindu, tắm trên sông Hằng
sẽ gột rửa mọi tội lỗi và mỗi năm, hàng triệu
tín đồ đạo Hindu hành hương về sông Hằng để
tắm rửa nước “thiêng”.
Sông Yamuna là phụ lưu lớn nhất của sông
Hằng, dài 1.376 km, khởi nguồn từ sông băng
Yamunotri, trên sườn phía Tây Nam của đỉnh
Banderpooch. Đây là nguồn cung cấp nước
sinh hoạt cho 57 triệu người dân, trong đó có
hơn 20 triệu người sống ở Thủ đô New Delhi.
Giống như sông Hằng, Yamuna được tôn kính
trong Ấn Độ giáo và tôn thờ như nữ thần
Yamuna trong nhiều thiên niên kỷ qua. Đây
là hai con sông lớn và có vai trò đặc biệt quan
trọng đối với người dân Ấn Độ cả về đời sống
và tâm linh.
Tuy nhiên, hai con sông đang nằm trong
top các con sông ô nhiễm nhất thế giới. Ước
tính, sông Hằng phải hứng chịu khoảng 2,9 tỷ
lít nước thải mỗi ngày, trong đó 1,1 tỷ lít được
xử lý bởi các nhà máy, còn lại 1,8 tỷ lít đang
thải trực tiếp ra sông. Nước cống từ các TP,
khu dân cư dọc 2 bên bờ sông, chất thải công
nghiệp, thuốc trừ sâu và chất thải sinh hoạt của
người dân đều được thải xuống dòng sông.
Ngoài ra, người dân có phong tục hỏa táng thi
thể người chết rồi thả trôi sông, rác thải trực
tiếp từ các bệnh viện do thiếu lò đốt cũng là
62
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VVNguồn nước sông Hằng (Ấn Độ) bị ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng
nguyên nhân làm gia tăng tình
trạng ô nhiễm. Một số nghiên
cứu gần đây cho thấy, hiện tại,
nước sông ô nhiễm đến mức
không thể dùng ăn uống, tắm
giặt, cũng như dùng cho sản
xuất nông nghiệp. Theo các
nghiên cứu, tỷ lệ các kim loại
trong nước sông khá cao như
thủy ngân, chì, crôm, nickel
và asen. Con sông ô nhiễm đã
ảnh hưởng lớn đến cuộc sống
của 400 triệu người dân sống
phụ thuộc vào sông.
Sông Yamuna, đoạn từ
sông băng Yamunotri ở dãy
Himalaya đến đập Wazirabad,
kéo dài khoảng 400 km thì
chất lượng nước sông còn khá
tốt, nhưng khi chảy qua Thủ
đô New Delhi, nước sông bị ô
nhiễm nặng do phải tiếp nhận
lượng nước thải lớn từ 15
cống thoát nước của Thủ đô.
Đoạn sông trên được ví như là
một "mương nước thải khổng
lồ”, đen ngòm và tràn ngập rác
thải. Các nguồn chính gây ô
nhiễm dòng sông gồm chất

thải từ các hộ gia đình và cư
dân đô thị, phân bón, thuốc
diệt cỏ, trừ sâu, chất thải từ
hoạt động thương mại, công
nghiệp. Qua một số cuộc kiểm
tra của cơ quan quản lý môi
trường cho thấy, nước sông bị
ô nhiễm rất nghiêm trọng, chỉ
những sinh vật có khả năng
kháng khuẩn mạnh nhất mới
có thể tồn tại được. Hầu hết
các nhà máy xử lý nước thải
được xây dựng ở gần sông đã
không hoạt động, khiến cho
tình trạng ô nhiễm của sông
Yamuna thêm trầm trọng.

NỖ LỰC “GIẢI CỨU”
DÒNG SÔNG CỦA
CHÍNH PHỦ ẤN ĐỘ
Để giải quyết vấn đề ô
nhiễm của các dòng sông
trên, đặc biệt là sông Hằng,
từ năm 2014, Thủ tướng Ấn
Độ Narenda Modi đã phát
động Chiến dịch "Làm sạch
Ấn Độ" trên toàn đất nước
và xem đây là nhiệm vụ trọng
tâm cần phải giải quyết trong
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nhiệm kỳ của mình. Ngay sau đó, hàng loạt
chính sách về BVMT đã được ban hành, đồng
thời, Chính phủ đã cam kết sẽ chi 3 tỷ đô la
Mỹ trong vòng 5 năm để “làm sạch” sông Hằng.
Cụ thể, Chính phủ đã phê duyệt 20 dự án xây
dựng mới các nhà máy xử lý nước thải, nâng
cấp những nhà máy xử lý nước thải hiện có và
thiết lập hệ thống lưu thông nước thải tại các
TP trong LVS Hằng. Chính phủ cũng cam kết
sẽ xây dựng hàng nghìn nhà vệ sinh công cộng
dọc bờ sông Hằng dài hơn 2.400 km và tăng
cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực BVMT.
Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm của 2 con sông
trên vẫn không suy giảm. Sự thất bại trong việc
“làm sạch” các con sông là do công tác quản lý
LVS chưa hiệu quả; cán bộ thiếu chuyên môn
kỹ thuật; quy hoạch môi trường chưa tốt và
nhất là không có sự tham gia của cộng đồng địa
phương. Đặc biệt, các chuyên gia môi trường
cho rằng, sự chồng chéo trong công tác quản
lý, kiểm soát môi trường sông của rất nhiều cơ
quan liên quan chính là nguyên nhân dẫn đến
việc đầu tư “làm sạch” sông trở nên vô ích. Vì
thế, bên cạnh sự nỗ lực của Chính phủ, điều
quan trọng là cần phải thay đổi cách thức quản
lý sông hiện nay, đồng thời, nâng cao ý thức về
BVMT của người dân thì môi trường của các
dòng sông mới có hy vọng cải thiện.

CÁC DÒNG SÔNG LÀ
“NHỮNG THỰC THỂ SỐNG”
Tháng 3/2017, Tòa án Tối cao bang
Uttarakhand ở miền Bắc Ấn Độ đã đưa ra
quyết định, sông Hằng và Yamuna là “những
thực thể sống” có đầy đủ tư cách pháp nhân
như con người nhằm bảo vệ 2 con sông “linh
thiêng” trước nạn ô nhiễm môi trường. Con
sông được trao quyền như một thực thể sống

VVVớt rác trên sông Yamuna

và được pháp luật bảo vệ trước
những hành vi gây hại của con
người. Theo đó, bất kỳ ai có
hành vi gây ô nhiễm sông sẽ
bị xử lý với tội danh gây tổn
hại cho “người khác”. Ngoài
ra, Tòa án cũng đưa ra Chỉ thị
thành lập một Ban giám hộ để
bảo vệ nguồn nước của 2 con
sông. Sông Hằng và Yamuna
sẽ được xem như trẻ vị thành
niên, cần được giám hộ.
Những người giám hộ sẽ chịu
trách nhiệm bảo đảm các con
sông không bị “lạm dụng”, hay
sử dụng sai mục đích. Họ có
thể đại diện cho 2 con sông để
kiện những tổ chức, cá nhân
không bảo vệ 2 con sông linh
thiêng.
Quyết định này đã nhận
được nhiều ý kiến phản hồi
đa chiều. Bộ trưởng Bộ Tư
pháp Ấn Độ Chris Finlayson
cho rằng, việc trao quyền con
người cho một con sông là một
việc làm “độc nhất vô nhị”. Các
con sông sẽ có tư cách pháp
nhân riêng với tất cả quyền,
trách nhiệm và nghĩa vụ như
một con người. Việc này sẽ
giúp bảo vệ các con sông.
Luật sư MC. Pant, đại diện
cho những người dân kêu gọi
chính quyền giải tỏa lấn chiếm
bờ sông Yamuna cũng khẳng
định, nhờ vào Quyết định
trên, các con sông đã có đầy

đủ các quyền pháp định như
con người, bao gồm quyền
"được sống”. Ông Gerrard
Albert, Trưởng nhóm đàm
phán của Bộ tộc Whanganui
nhấn mạnh: “Chúng tôi luôn
xem 2 dòng sông linh thiêng
trên như tổ tiên của mình, nên
chúng tôi đấu tranh để pháp
luật thừa nhận điều đó và tất
cả mọi người đều phải đối xử
với con sông như một thực thể
đang sống, là một phần tổng
thể không thể tách rời”. Tuy
nhiên, nhiều ý kiến cũng cho
rằng, việc xem sông Hằng và
Yamuna là “thực thể sống” sẽ
không thể làm sạch 2 con sông
ngay được, mà các quan chức,
người gây ô nhiễm và người
dân phải cùng hành động để
cải thiện môi trường và ngăn
chặn tình trạng gia tăng ô
nhiễm của 2 con sông. Vấn
đề cấp bách là cần phải nâng
cao năng lực cho tất cả các
bên liên quan để BVMT sông,
đặc biệt là thay đổi thái độ văn
hóa, phong tục, tập quán lâu
đời của người dân Ấn Độ đối
với 2 con sông “linh thiêng”.
Mặc dù vậy, quyết định
của Tòa án Tối cao bang
Uttarakhand vẫn là giải pháp
cần thiết nhằm phục hồi môi
trường sông Hằng và Yamuna.
Đây là nền móng cho việc ban
hành các đạo luật “tiến bộ và
dân chủ” để thừa nhận các
con sông trên khắp Ấn Độ là
một quần thể sinh thái hợp
nhất, tất cả các bên phải cùng
quản lý, đồng thời, có sự tham
gia của cộng đồng người dân.
Việc công nhận tư cách con
người không biến dòng sông
thành một con người thực
thụ, nhưng cho thấy tầm quan
trọng của dòng sông đối với
người dân sống trong khu vực
nơi có dòng sông chảy quan
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