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Bộ trưởng Trần Hồng Hà giải trình những vấn đề  
Đại biểu Quốc hội quan tâm trong lĩnh vực Tài nguyên 
và Môi trường

Trong hai ngày 31/10 và 1/11/2017, 
tại phiên thảo luận về tình hình kinh 
tế - xã hội năm 2017, kế hoạch năm 

2018, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, Bộ 
trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã giải 
trình những ý kiến của các Đại biểu Quốc hội 
(ĐBQH) và cử tri trên cả nước quan tâm tới 
lĩnh vực TN&MT.

Theo đó, Bộ trưởng đã làm rõ và giải trình 
những vấn đề liên quan đến dự báo khí tượng 
thủy văn, cảnh báo thiên tai; tích tụ tập trung 
đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội và quản 
lý khai thác tài nguyên khoáng sản, nhất là cát, 
sỏi lòng sông; môi trường tại các khu công 
nghiệp (KCN); một số nhiệm vụ, giải pháp của 
ngành TN&MT để thực hiện thành công kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018…

Về vấn đề dự báo khí tượng thủy văn, 
cảnh báo thiên tai, Bộ trưởng Trần Hồng Hà 
bày tỏ sự đồng tình và chia sẻ ý kiến của các 
Đại biểu Nguyễn Đắc Quỳnh (Sơn La), Tống 
Thanh Bình (Lai Châu), Ma Thị Thúy (Tuyên 
Quang), Đỗ Trọng Hưng (Thanh Hóa)… Theo 
Bộ trưởng, một trong những nguyên nhân 
dẫn đến thiệt hại lớn trong đợt thiên tai vừa 
qua là do công tác dự báo chưa chủ động và 
chính xác; tình trạng mất rừng vẫn còn xảy ra 
và diễn biến phức tạp; công tác quy hoạch bố 
trí dân cư chưa phù hợp... Bộ trưởng cho rằng, 
trong thời gian tới, các Bộ, ngành, địa phương 
cần triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp 
như đẩy mạnh việc triển khai Luật Khí tượng 
thủy văn, tăng cường xã hội hóa để huy động 
nguồn lực đầu tư năng lực cho hệ thống quan 
trắc, dự báo. Đối với các tỉnh miền núi cần bảo 
đảm sinh kế cho người dân, gắn với bảo vệ và 
phát triển rừng tự nhiên, trên cơ sở đổi mới 
chính sách dịch vụ rừng, quy hoạch thủy điện, 
tài nguyên nước để phục vụ cho chính sách 
phát triển rừng…

Đối với vấn đề quản lý tài nguyên nói 
chung và khoáng sản nói riêng, Bộ trưởng cho 
biết, trong thời gian qua, Thủ tướng đã ban 
hành Chỉ thị số 03/CT-TTg về tăng cường 
hiệu lực thực thi chính sách pháp luật về 
khoáng sản, trong đó đã xác định rõ vai trò, 
trách nhiệm của người đứng đầu Bộ TN&MT, 

Bộ Giao thông vận tải, Bộ 
Xây dựng, Bộ NN&PTNT, Bộ 
Công an và các địa phương 
trong việc để xảy ra tình trạng 
khai thác khoáng sản trái 
phép nhất là cát, sỏi, gây thất 
thoát, lãng phí, ô nhiễm môi 
trường, làm xói lở bờ sông, bờ 
biển… Hiện nay, Chính phủ 
đang giao Bộ TN&MT chủ trì 
xây dựng Nghị định về quản 
lý cát, sỏi, bảo vệ dòng chảy 
của sông, tài nguyên nước, 
phòng chống sạt lở.

Về việc chuyển dịch mô 
hình, chiến lược tăng trưởng 
theo hướng bền vững, Bộ 
trưởng đề nghị, các cơ chế 
chính sách BVMT cần được 
cụ thể hóa và đưa vào Luật 
BVMT, tạo hàng rào kỹ thuật 
cần thiết để BVMT trong quá 
trình hội nhập. Đặc biệt, vừa 
qua, với sự chỉ đạo quyết liệt 
của Thủ tướng Chính phủ, 
Hội nghị về phát triển bền 
vững đồng bằng sông Cửu 
Long thích ứng với biến đổi 
khí hậu đã mang lại kết quả 
quan trọng. Đây chính là 
định hướng để biến những 
thách thức thành cơ hội 

trong việc quyết liệt đổi mới 
mô hình kinh tế, tổ chức 
lại sản xuất, cũng như chú 
ý đến liên kết vùng, hài hòa 
với các nguồn lực tự nhiên, 
BVMT và ứng phó với biến 
đổi khí hậu. Trong thời gian 
tới, Bộ TN&MT sẽ tham mưu 
Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ triển khai hiệu quả Nghị 
quyết về phát triển bền vững 
đồng bằng sông Cửu Long 
thích ứng với biến đổi khí 
hậu; triển khai đồng bộ các 
giải pháp phòng chống thiên 
tai, thích ứng với biến đổi khí 
hậu ở các tỉnh miền núi phía 
Bắc, duyên hải miền Trung.

Đối với vấn đề môi 
trường tại các KCN, nhiều 
ý kiến cho rằng, trong Kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội năm 2018, Chính phủ đề 
ra "Tỷ lệ KCN, khu chế xuất 
đang hoạt động có hệ thống 
xử lý nước thải tập trung 
đạt tiêu chuẩn môi trường" 
như hiện nay còn thấp và đề 
nghị tăng chỉ tiêu này lên từ 
1,5 - 2% để giải quyết sớm 
vấn đề ô nhiễm môi trường. 
Tiếp thu, giải trình và làm rõ 

 V Bộ trưởng Trần Hồng Hà giải trình ý kiến của các ĐBQH
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các vấn đề mà các ĐBQH đã nêu, 
Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng, 
thực tế hiện nay có khoảng 20 - 30% 
các KCN đã được thành lập nhưng 
vẫn chưa thu hút được các doanh 
nghiệp đầu tư và còn nhiều doanh 
nghiệp không có hệ thống xử lý chất 
thải. Chính vì vậy, chỉ tiêu này đặt 
ra trên cơ sở đánh giá cụ thể đối với 

từng KCN, đồng thời, phải dựa trên 
tình hình thực tế các KCN và loại 
hình công nghiệp để đặt ra các chỉ 
tiêu có cần hay không việc xử lý chất 
thải tập trung cho các KCN.

Trước sự quan tâm của các 
ĐBQH về vấn đề kinh tế - xã hội 
nói chung và lĩnh vực TN&MT 
nói riêng, Phó Chủ tịch Quốc hội 

Phùng Quốc Hiển đánh giá cao 
phần trả lời của Bộ trưởng Trần 
Hồng Hà trên tinh thần tranh luận 
thẳng thắn, trách nhiệm và xây 
dựng, qua đó góp phần tích cực 
trong việc thực hiện thành công kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước.
 HỒNG NHUNG (Tổng hợp)

Ngày 8/11/2017, tại Hà Nội, Ban 
Thường trực Ủy ban Trung 

ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) 
Việt Nam phối hợp với Văn phòng 
Chính phủ, các Bộ, các tổ chức chính 
trị - xã hội tổ chức Lễ ký kết Chương 
trình phối hợp giám sát việc thực 
hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
(khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn 
diện giáo dục, đào tạo và Chương 
trình phối hợp giám sát việc thực 
hiện chính sách, pháp luật về BVMT 
và ứng phó với biến đổi khí hậu 
(BĐKH).

Tham dự Lễ ký kết có Chủ tịch 
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt 
Nam Trần Thanh Mẫn, Bộ trưởng 
Bộ TN&MT Trần Hồng Hà và Bộ 
trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân 
Nhạ…

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch 
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt 
Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, 
việc ký kết 2 Chương trình phối hợp 
giám sát nhằm tăng cường sự phối 
hợp giữa MTTQ Việt Nam và các cơ 
quan nhà nước, phát huy sức mạnh 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong 
thực hiện các chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước, nhất là về phát triển giáo 
dục và đào tạo, BVMT, ứng phó với 
BĐKH, từng bước đáp ứng yêu cầu 
của các tầng lớp nhân dân. Chủ tịch 
đề nghị, ngay sau Lễ ký kết, các cơ 
quan, tổ chức liên quan, theo nội 

dung, nhiệm vụ đã được xác định, 
khẩn trương chủ trì, phối hợp triển 
khai để bảo đảm chất lượng nội 
dung, yêu cầu và tiến độ của Chương 
trình đề ra. 

Theo đó, Chương trình phối 
hợp giám sát việc thực hiện chính 
sách, pháp luật về BVMT và ứng phó 
với BĐKH tập trung vào việc chấp 
hành quy định pháp luật về BVMT, 
khai thác tài nguyên và ứng phó với 
BĐKH. Trong năm 2018, Chương 
trình sẽ lựa chọn các địa bàn, đối 
tượng, hình thức giám sát, trong đó 
giám sát việc thanh tra, kiểm tra, 
xử lý vi phạm và công khai kết quả 
thanh tra, kiểm tra về BVMT; việc 
chấp hành pháp luật về quản lý chất 
thải trong sản xuất công nghiệp, 

nông nghiệp… Đến năm 2019, tổ 
chức giám sát trên địa bàn toàn 
quốc, tổng kết Chương trình giám 
sát giai đoạn 2017-2019, xây dựng và 
triển khai công tác giám sát giai đoạn 
2020-2023.

Thay mặt các đơn vị tham gia 
ký kết, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần 
Hồng Hà cam kết, Bộ sẽ chỉ đạo các 
đơn vị trực thuộc ngành TN&MT 
phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức 
năng của MTTQ Việt Nam và các tổ 
chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề 
nghiệp thực hiện nghiêm túc, hiệu 
quả Chương trình phối hợp giám sát 
việc thực hiện chính sách, pháp luật 
về BVMT, ứng phó với BĐKH trong 
thời gian tới.
 CHÂU LOAN

Tăng cường phối hợp giám sát trong lĩnh vực  
giáo dục đào tạo và bảo vệ môi trường

 V Các đại biểu tham gia Lễ ký kết
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Cần sự phối hợp đồng bộ và thống nhất 
trong quản lý môi trường lưu vực sông Cầu 

Ngày 3/11/2017, tại Hải Dương, Ủy ban 
BVMT lưu vực sông (LVS) Cầu đã tổ 
chức Phiên họp lần thứ 13 nhằm tổng 

kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án Tổng thể 
bảo vệ và phát triển bền vững môi trường sinh 
thái, cảnh quan LVS Cầu (Đề án BVMT LVS 
Cầu) năm 2017 và kế hoạch triển khai Đề án 
năm 2018. 

Năm 2017 đánh dấu quá trình 11 năm 
(2006 - 2017) triển khai Đề án BVMT LVS 
Cầu với 4 nhiệm kỳ Chủ tịch Ủy ban BVMT 
LVS Cầu luân phiên (Thái Nguyên, Bắc Cạn, 
Bắc Giang, Bắc Ninh). Qua 11 năm thực 
hiện, với sự chỉ đạo của Chính phủ, sự hỗ trợ, 
phối hợp của các Bộ, ngành Trung ương cùng 
với nỗ lực của 6 tỉnh trên lưu vực, công tác 
BVMT LVS Cầu đã đạt được nhiều kết quả 
tích cực. Kế hoạch thực hiện Đề án được các 
tỉnh ban hành và triển khai rộng rãi; nhận 
thức của cộng đồng về trách nhiệm BVMT 
đã được nâng lên rõ rệt; một số vấn đề môi 
trường liên ngành, liên vùng đã được quan 
tâm, phối hợp giải quyết có hiệu quả; môi 
trường LVS từng bước được cải thiện. Theo 
Báo cáo của Ủy ban, năm 2017, đã tiến hành 
quan trắc tại 42 điểm thuộc LVS trên địa bàn 
6 tỉnh: Bắc Cạn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc 
Giang, Hà Nội và Hải Dương. Kết quả cho 
thấy, chất lượng nước sông Cầu đã có sự cải 
thiện so với năm 2016. 

Tại Phiên họp, các đại 
biểu đã tập trung thảo luận 
về Báo cáo triển khai Đề án 
BVMT LVS Cầu năm 2017, 
làm rõ nguyên nhân, bất cập 
đang tồn tại và đề xuất các 
giải pháp nhằm triển khai 
hiệu quả Đề án trong năm 
2018. Theo đó, năm 2017, Ủy 
ban BVMT LVS Cầu đã tập 
trung chỉ đạo các địa phương 
thực hiện công tác điều tra, 
thống kê, quản lý các nguồn 
nước thải chính từ các khu 
công nghiệp (KCN), cụm 
công nghiệp (CCN), làng 
nghề và khu dân cư tại các 
tỉnh trên LVS Cầu; xây dựng 

quy định đánh giá sức chịu 
tải và hạn ngạch xả thải vào 
sông; đồng thời, phối hợp 
với các địa phương giải quyết 
một số vấn đề liên tỉnh. Mặt 
khác, các địa phương đã triển 
khai nhiều hoạt động kiểm 
soát ô nhiễm môi trường đối 
với các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh trên LVS thuộc địa 
phận tỉnh mình và thực hiện 
các chương trình, dự án đầu 
tư xử lý ô nhiễm môi trường 
LVS Cầu. Đặc biệt, một số địa 
phương đã chủ động đề xuất 
các vấn đề môi trường cấp 
bách cần giải quyết liên vùng, 
liên tỉnh, kịp thời giải quyết 
các phản ánh từ thông tin báo 
chí, người dân như tỉnh Bắc 
Giang và Bắc Ninh. 

Tuy nhiên, trong quá 
trình triển khai Đề án 
BVMT LVS Cầu, vẫn còn tồn 
tại những khó khăn, vướng 
mắc như: Thiếu cơ chế về 
tài chính, quy định về việc 
tổ chức thực hiện Đề án nên 
chưa tạo được cơ chế đột phá 
để các Bộ, ngành, địa phương 
thực hiện; Hoạt động của 
Ủy ban BVMT LVS Cầu còn 
hạn chế, nhất là việc giải 
quyết các vấn đề mang tính 
liên vùng, liên tỉnh; Nguồn 
lực đầu tư cho công tác 

Thời gian qua, Tổng cục Môi trường đã chủ trì thực 
hiện Dự án Ngăn ngừa ô nhiễm, cải thiện nguồn 
nước sông Cầu thông qua việc kiểm soát và xử lý 

các chất thải hữu cơ có độ bền cao trong nước rỉ rác; Dự 
án Tăng cường năng lực quản lý môi trường nước LVS do 
Jica hỗ trợ… Hiện nay, Bộ TN&MT đang trình Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu về xử lý triệt 
để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối 
tượng công ích năm 2016 - 2020, trong đó ưu tiên tập trung 
cho các dự án xử lý nước thải sinh hoạt thải ra LVS Cầu.

 V Phiên họp Ủy ban BVMT LVS Cầu lần thứ 13 
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quản lý, BVMT ở các địa phương 
còn hạn chế; Sự phối hợp giữa cơ 
quan quản lý của các địa phương 
trên LVS Cầu chưa đồng bộ, chặt 
chẽ; Chưa có các quy định về cơ 
chế chia sẻ dữ liệu quan trắc môi 
trường, quan trắc LVS liên tỉnh...; 
Việc xử lý các cơ sở gây ô nhiễm 
môi trường nghiêm trọng tại các 

tỉnh thuộc lưu vực theo Quyết định 
số 64/2003/QĐ-TTg chưa đạt được 
mục tiêu mà Đề án đề ra, mới xử 
lý được 43/52 cơ sở; 9/52 cơ sở cơ 
bản đã hoàn thành biện pháp xử lý 
triệt để. Theo Quyết định số 1788/
QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
có 7/18 cơ sở đã hoàn thành xử lý 
triệt để, 5/18 cơ sở cơ bản đã hoàn 

thành biện pháp xử lý triệt để; 3/18 
cơ sở chưa hoàn thành hoặc đang 
triển khai xử lý triệt để. 

Để triển khai có hiệu quả Đề án 
BVMT LVS Cầu trong thời gian tới, 
các Bộ, ngành và địa phương sẽ có 
những hành động cụ thể, quyết liệt 
trong công tác quản lý môi trường 
LVS Cầu. Theo đó, Bộ TN&MT tiếp 

 l Đại tá Nguyễn Văn Sáu - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội 
phạm về môi trường (C49):
SỐ VỤ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ BVMT GIẢM

 l Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Cạn Nông Văn Chí: 
CẦN CÓ CƠ CHẾ HỖ TRỢ TỈNH TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN 
BVMT LVS CẦU

 l Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Chí Giang: 
 KHÓ KHĂN TRONG XỬ LÝ RÁC THẢI, NƯỚC THẢI Ở 
KHU VỰC ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN

Thời gian qua, lực lượng cảnh sát môi trường đã tăng cường kiểm tra, xử lý kết hợp 
với công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về BVMT đối với các 
cơ sở sản xuất, kinh doanh trên LVS Cầu, qua đó, số vụ vi phạm cơ bản đã giảm. Theo 
thống kê, tại 6 địa phương trên LVS Cầu, đã phát hiện và xử lý gần 200 vụ việc vi phạm 
pháp luật BVMT liên quan đến LVS Cầu, trong đó có hơn 60 vụ việc xả nước thải, đổ 
chất thải gây ô nhiễm môi trường, ra quyết định xử phạt và nộp ngân sách nhà nước 
hơn 2 tỷ đồng. 

Bắc Cạn là tỉnh đầu nguồn LVS Cầu, tuy nhiên, việc đầu tư cho công tác trồng rừng 
đầu nguồn LVS còn hạn chế, lượng nước LVS đang có chiều hướng suy giảm, lũ lụt với 
cường độ lớn và tần suất cao, bồi lấp dòng sông diễn ra khá mạnh mẽ. Trong khi đó, 
nguồn vốn triển khai các chương trình, dự án theo kế hoạch thực hiện Đề án BVMT 
LVS Cầu của tỉnh còn hạn chế. Hiện nay, Bắc Cạn đang gặp khó khăn trong xử lý rác 
thải nông thôn, kiểm soát các nguồn thải từ hoạt động chăn nuôi và tình trạng lạm 
dụng thuốc bảo vệ thực vật của đồng bào dân tộc vùng cao, có nguy cơ gây ô nhiễm 
môi trường nước. Vì thế, đề nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ vốn cho địa phương trồng 
rừng đầu nguồn và có cơ chế hỗ trợ các tỉnh khó khăn như Bắc Cạn thực hiện các dự 
án BVMT, trong đó có BVMT LVS. 

Thời gian qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung chỉ đạo huy động mọi nguồn lực để 
triển khai các dự án nhằm cải thiện cảnh quan sinh thái, chất lượng môi trường đô thị, 
nông thôn. Tuy nhiên, có hai vấn đề môi trường bức xúc cần phải giải quyết đó là xử 
lý rác thải và xử lý nước thải. Hiện tại, Vĩnh Phúc đang gặp khó khăn trong vấn đề lựa 
chọn công nghệ để xử lý, trong khi hầu hết các bãi chôn lấp rác trên địa bàn tỉnh đều 
trong tình trạng quá tải, gây ô nhiễm môi trường và bức xúc đối với nhân dân. Đối với 
xử lý nước thải, vấn đề khó khăn nhất là xử lý nước thải sinh hoạt ở khu vực đô thị và 
nông thôn; hầu hết các CCN, làng nghề đều chưa đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập 
trung; việc đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung còn rất hạn chế.
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tục hướng dẫn và ban hành 
quy định về điều tra, đánh 
giá sức chịu tải của LVS, xác 
định hạn ngạch xả nước thải 
vào sông, hướng dẫn điều tra 
thống kê nguồn nước thải trên 
LVS; quản lý và chia sẻ thông 
tin các nguồn thải chính trên 
LVS; tăng cường thanh tra, 
kiểm tra các doanh nghiệp 
(DN), nhất là những cơ sở có 
lưu lượng nước thải từ 200 
m³/ngày, đêm trở lên và xử 
lý nghiêm các trường hợp vi 
phạm pháp luật BVMT; xây 
dựng cơ chế phối hợp đồng 
bộ, cụ thể để giải quyết các 
vấn đề liên ngành, liên tỉnh. 
Các Bộ, ngành liên quan tiếp 
tục phối hợp chặt chẽ với Bộ 
TN&MT triển khai các nhiệm 
vụ, dự án nhằm thực hiện có 
hiệu quả Đề án BVMT LVS 
Cầu. Các địa phương tập 
trung lựa chọn những nhiệm 
vụ, hoạt động cấp thiết, đưa 
vào chương trình triển khai 
Đề án năm 2018; đầu tư hệ 
thống quan trắc tự động và 
yêu cầu các khu công nghiệp, 
cơ sở sản xuất có nguồn thải 
lớn 1.000 m³/ngày, đêm phải 
lắp đặt quan trắc tự động liên 
tục, truyền số liệu về cơ quan 
quản lý nhà nước; kiên quyết 
đình chỉ các cơ sở gây ô nhiễm 
môi trường nghiêm trọng kéo 
dài không đầu tư xử lý đạt quy 
chuẩn môi trường; tăng cường 
giáo dục pháp luật và nâng cao 
nhận thức cho các tổ chức, 
DN, cộng đồng về BVMT LVS 
Cầu. Tuy nhiên, việc BVMT 
LVS Cầu không chỉ là nhiệm 
vụ, trách nhiệm của một tỉnh 
mà là 6 tỉnh, vì thế, các địa 
phương cần chủ động phối 
hợp, đồng bộ thống nhất trong 
công tác quản lý, phát triển và 
sử dụng bền vững tài nguyên 
nước trên LVSn

 HƯƠNG TRẦN

"THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG"  
GÓP PHẦN NÂNG CAO NHẬN THỨC BẢO VỆ  
MÔI TRƯỜNG CHO CỘNG ĐỒNG

Ngày 21/11/2017, tại Hà Nội, 
Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị 

đánh giá kết quả thực hiện “Tháng 
hành động vì môi trường” năm 2017, 
qua đó rút ra bài học kinh nghiệm và 
định hướng cho các hoạt động của 
năm 2018. Thứ trưởng Bộ TN&MT 
Võ Tuấn Nhân đến dự và phát biểu 
chỉ đạo.

Năm 2017, Bộ TN&MT đã phát 
động “Tháng hành động vì môi 
trường” hưởng ứng Ngày Môi trường 
thế giới trên phạm vi cả nước và đạt 
được các kết quả nổi bật. Theo đó, 
đã có 8.000 Lễ ra quân làm vệ sinh 
môi trường ở các cấp, ngành được tổ 
chức; hơn 950.000 km đường, cống 
rãnh được khơi thông; 200.000 băng 
rôn, tờ rơi, poster được in ấn và sử 
dụng để tuyên truyền; 1,5 triệu cây 
xanh được chăm sóc và trồng mới; 
gần 230.000 tấn rác thải được thu 
gom, xử lý… So với năm 2016, các 
hoạt động tuyên truyền, phổ biến 
kiến thức về BVMT tăng gấp 33 lần 
(từ 20.000 lên 660.000 chương trình). 
Đặc biệt, các hoạt động mít tinh đã 
giảm đáng kể với gần 100 buổi Lễ, 
thay vào đó, số người trực tiếp tham 
gia BVMT, bảo tồn đa dạng sinh học, 
bảo vệ biển và hải đảo tăng lên 3,5 
triệu người (năm 2016 là gần 2 triệu 
người).

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ 
trưởng Võ Tuấn Nhân đánh giá cao 
kết quả đạt được của “Tháng hành 
động vì môi trường” với các hoạt 
động diễn ra phong phú, đa dạng, 
trở thành ngày hội của toàn dân, tạo 
sức lan tỏa mạnh mẽ về BVMT và 
phát triển bền vững. Tuy nhiên, Thứ 
trưởng cũng chỉ ra những tồn tại 
như một số địa phương còn nặng về 
hình thức, chưa lồng ghép giải quyết 
triệt để những vấn đề môi trường 
bức xúc (xử lý rác thải, ô nhiễm môi 
trường sông, hồ…); Các hoạt động 
sau sự kiện chưa duy trì thường 
xuyên; hoạt động phối hợp với các 
tổ chức chính trị-xã hội, nhất là với 
các doanh nghiệp còn hạn chế… 
Để phong trào đi vào chiều sâu, 
Thứ trưởng nhấn mạnh, cần tăng 
cường các hoạt động cụ thể, thiết 
thực vì cộng đồng và hướng tới cộng 
đồng; huy động tối đa các nguồn 
lực (nguồn xã hội hóa của tổ chức, 
doanh nghiệp) để BVMT…

Nhân dịp này, Thứ trưởng Võ 
Tuấn Nhân và Phó Tổng cục trưởng 
Tổng cục Môi trường Nguyễn Thế 
Đồng đã trao Bằng khen cho các địa 
phương, tổ chức, cá nhân có thành 
tích tiêu biểu trong thực hiện “Tháng 
hành động vì môi trường”n

 ĐỖ HƯƠNG

 V Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu chỉ đạo Hội nghị
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Viện Công nghệ Môi trường: 
15 năm xây dựng và phát triển

 V PGS.TS Trịnh Văn Tuyên - 
Viện trưởng Viện CNMT

9Là người gắn bó với Viện ngay từ những ngày 
đầu thành lập, xin ông cho biết quá trình hình 
thành và phát triển của Viện CNMT trong chặng 
đường 15 năm qua?

PGS.TS Trịnh Văn Tuyên: Năm 2002, Viện 
được thành lập với 37 cán bộ trong biên chế, 33 
cán bộ hợp đồng, cơ sở vật chất thiếu thốn, thiết 
bị, máy móc đã qua sử dụng nhiều năm, chưa 
đáp ứng được nhu cầu tối thiểu để thực hiện các 
nhiệm vụ nghiên cứu. 

Được sự quan tâm của Viện Hàn lâm KH&CN 
Việt Nam và sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, Viện 
CNMT đã trưởng thành vượt bậc, từng bước trở 
thành Viện nghiên cứu hàng đầu của đất nước 
trong lĩnh vực khoa học và CNMT. Đến nay, đội 
ngũ cán bộ công chức, viên chức của Viện đã lên tới 
230 người; trong đó có 1 GS.TS, 5 PGS.TS, 21 TS, 
56 ThS, 126 KS/CN và 21 KTV/CNKT. Bên cạnh 
đó, Viện có cơ sở vật chất tương đối hoàn thiện và 
lực lượng cán bộ có năng lực chuyên môn nghiên 

cứu về môi trường. Viện có trụ 
sở nghiên cứu chính là tòa nhà 
9 tầng trong khuôn viên của 
Viện Hàn lâm KH&CN Việt 
Nam với diện tích sử dụng là 
5.000 m2. Đặc biệt, nhằm nâng 
cao hiệu quả nghiên cứu, đánh 
giá tình trạng ô nhiễm môi 
trường cũng như phát triển 
công nghệ xử lý ô nhiễm, năm 
2009, Viện thành lập thêm 
2 cơ sở nghiên cứu là Trung 
tâm CNMT tại TP. Hồ Chí 
Minh và Trung tâm CNMT tại 
TP. Đà Nẵng, sau đó là Trung 
tâm Nghiên cứu và ứng dụng 
CNMT. Hiện nay, Viện CNMT 
vinh dự đứng trong hàng ngũ 
các Viện nghiên cứu khoa học 
cơ bản có kết quả ứng dụng 
nhiều nhất cả nước.

9Ông có thể cho biết, Viện 
CNMT đã ứng dụng các kết 
quả nghiên cứu phục vụ xây 
dựng chính sách, chiến lược, 
quy hoạch và triển khai hoạt 
động hợp tác quốc tế về lĩnh 
vực môi trường trong thời 
gian qua như thế nào?

PGS.TS Trịnh Văn 
Tuyên: Đến nay, Viện CNMT 
đã tham gia 46 đề tài/dự án 
khoa học công nghệ cấp Nhà 
nước gồm: 5 đề tài độc lập; 
10 đề tài theo Nghị định thư; 
4 đề tài thuộc Chương trình 
trọng điểm cấp Nhà nước; 3 
dự án sản xuất thử nghiệm; 
13 đề tài nghiên cứu cơ bản 
định hướng ứng dụng; 7 đề tài 
thuộc Quỹ phát triển KH&CN 
quốc gia (NAFOSTED); 4 
đề tài BVMT. Ngoài ra, Viện 
còn triển khai nhiều đề tài ủy 
quyền thực hiện tại Viện Hàn 
lâm KH&CN Việt Nam và đề 
tài/dự án hợp tác với các Sở, 
ban ngành địa phương. Từ các 
công trình nghiên cứu, cán bộ 
của Viện đã công bố 168 bài 
báo trên tạp chí quốc tế, 334 
bài báo trên các tạp chí, tuyển 
tập, kỷ yếu, hội nghị, hội thảo 
quốc gia... Nhiều công trình 
nghiên cứu của Viện đã được 

 V Lãnh đạo Viện CNMT đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì  
của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

Viện Công nghệ Môi trường (CNMT) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và 
Công nghệ (KH&CN) Việt Nam được thành lập ngày 30/10/2002 theo 
Quyết định số 148/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Từ khi ra 
đời cho đến nay, Viện luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghiên cứu, 
ứng dụng khoa học CNMT và chuyển giao các kết quả vào thực tiễn. 
Với sự nỗ lực không ngừng, vào dịp kỷ niệm 15 năm thành lập, Viện 
được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương lao 
động hạng Nhì. Nhân dịp này, Tạp chí Môi trường có cuộc trao đổi với 
Viện trưởng Viện CNMT PGS.TS Trịnh Văn Tuyên.
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ứng dụng vào thực tiễn, phục vụ sản xuất và đời 
sống mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, được cơ 
quan, đơn vị và địa phương trong cả nước quan 
tâm, đánh giá cao như: Hệ thống xử lý nước 
thải bằng phương pháp lọc sinh học nhỏ giọt 
thông khí tự nhiên IET-BF; Lò đốt chất thải rắn 
y tế VHI-18B; Chế phẩm vi sinh phân hủy chất 
thải hữu cơ tái tạo thành nguồn phân hữu cơ 
- Sagi Bio; Hệ thống nuôi vi tảo bằng khí CO2 
được thu hồi từ khí thải đốt than...

Bên cạnh đó, Viện CNMT còn tham gia và 
đóng góp lớn trong việc xác định nguyên nhân 
gây ra sự cố môi trường biển miền Trung; đánh 
giá phản biện Dự án nhận chìm vật liệu nạo vét 
biển Vĩnh Tân, Bình Thuận; đề xuất cải thiện 
môi trường dự án khai thác khoáng sản Núi 
Pháo (Thái Nguyên)... 

Về hoạt động hợp tác quốc tế, Viện đã phát 
triển hợp tác với Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, 
Pháp, Canađa, Trung Quốc, Belarus, Đức. 
Nhiều dự án, nhiệm vụ hợp tác quốc tế đem 
lại hiệu quả cao như: Tăng cường năng lực của 
Viện KH&CN Việt Nam trong lĩnh vực BVMT 
(Dự án JICA, Nhật Bản); Nghiên cứu xây dựng 
công nghệ sinh thái xử lý nước thải dệt nhuộm 
(Dự án NEDO 1); Quản lý tổng hợp lưu vực 
sông Cầu (hợp tác với Canađa)…
9Xin ông cho biết, một số hoạt động trọng tâm 
của Viện trong thời gian tới?

PGS.TS Trịnh Văn Tuyên: Trong thời gian 
tới, Viện CNMT sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm 
vụ kiểm soát phát thải của Công ty TNHH 
Formosa Hà Tĩnh; Tham gia cùng với các cơ 
quan quản lý nhà nước về thanh tra, giám sát 
BVMT của khu công nghiệp, cơ sở sản xuất 
trên cả nước. Đồng thời, đẩy mạnh công tác 
triển khai ứng dụng các sản phẩm nghiên cứu 
khoa học, công nghệ vào thực tế sản xuất và 
đời sống cũng như ưu tiên thực hiện đề tài có 
phương pháp nghiên cứu mới, tiên tiến, triển 
vọng ứng dụng cao trong thực tế. Đặc biệt, phát 
triển quảng bá sản phẩm công nghệ của Viện 
và xuất khẩu ra nước ngoài trên cơ sở triển khai 
áp dụng hiệu quả và duy trì Hệ thống quản lý 
chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên, 
Viện CNMT đang huy động, phối hợp tiềm năng 
của các đơn vị nghiên cứu thuộc Viện và liên kết, 
phối hợp nghiên cứu với đơn vị ngoài Viện nhằm 
tổ chức xây dựng thực hiện các nghiên cứu khoa 
học, ứng dụng triển khai dài hạn, quy mô lớn và 
đa ngành. 
9Xin cảm ơn ông!
 MAI HƯƠNG (Thực hiện)

Tổng cục Môi trường:  
Quyết tâm thi đua thực hiện  
tăng cường kỷ luật và  
chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp 
của cán bộ ngành TN&MT

Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/
BCSĐTNMT ngày 29/9/2017 của Ban cán sự Đảng Bộ 
TN&MT về việc nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng 
văn hóa công sở văn minh hiện đại đối với cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động trong ngành 
TN&MT (Nghị quyết số 25), Tổng cục Môi trường đã 
phát động phong trào thi đua trong toàn Tổng cục 
thực hiện Nghị quyết số 25 với nội dung trọng tâm 
“Quyết tâm thi đua thực hiện tăng cường kỷ luật, kỷ 
cương hành chính, xây dựng và thực hiện chuẩn mực 
đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức 
và người lao động trong ngành TN&MT”. 

Thời gian qua, Ban cán 
sự đảng Bộ TN&MT, 
cấp ủy, chính quyền, 

đoàn thể các cấp của các cơ 
quan, đơn vị trong ngành 
TN&MT đã quan tâm lãnh 
đạo, chỉ đạo và tổ chức triển 
khai, thực hiện nhiều chủ 
trương, giải pháp của Đảng 
và Nhà nước về tăng cường 
kỷ luật, kỷ cương hành 
chính, xây dựng và thực hiện 
chuẩn mực đạo đức nghề 
nghiệp của cán bộ, công 
chức, viên chức và người lao 
động trong ngành TN&MT, 
nâng cao hiệu quả, chất 
lượng tuyển dụng, quản lý 
và sử dụng công chức, viên 
chức, người lao động, tăng 
cường cải cách hành chính... 

Theo đó, bản thân mỗi 
cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức và người 
lao động trong ngành đã 
nâng cao ý thức, tinh thần 
tự giác, không ngừng tu 
dưỡng, rèn luyện, nỗ lực 

phấn đấu, khắc phục khó 
khăn để hoàn thành nhiệm 
vụ được giao. Trong bối 
cảnh đổi mới, hội nhập 
quốc tế của đất nước, của 
ngành, đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức và người lao 
động ngành TN&MT ngày 
càng được tăng cường về 
lượng và chất. Nhờ đó, từng 
bước đưa ngành TN&MT 
đi vào chính quy, hiện đại, 
góp phần thực hiện mục 
tiêu phát triển bền vững đất 
nước và hội nhập quốc tế.

Đạo đức công vụ được 
hiểu là đạo đức thực thi 
công vụ của cán bộ, công 
chức, viên chức và người 
lao động; là những giá trị và 
chuẩn mực đạo đức dùng để 
điều chỉnh mối quan hệ giữa 
đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức với tổ chức, đồng 
nghiệp, công dân, thể hiện 
ở lương tâm và trách nhiệm 
vì lợi ích chung, ý thức được 
những việc cần làm và mong 
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chức, viên chức, người lao 
động văn minh, hiện đại, đáp 
ứng yêu cầu đổi mới và hội 
nhập; hình thành phong cách 
ứng xử, lề lối làm việc, chuẩn 
mực, đảm bảo tính trách 
nhiệm, chuyên nghiệp, minh 
bạch, hiệu quả trong hoạt 
động công vụ nhằm đáp ứng 
yêu cầu của Đảng, Nhà nước 
trong việc phục vụ Nhân dân, 
phục vụ sự phát triển bền 
vững của đất nước.

Trên cơ sở đó, Ban cán sự 
Đảng Bộ TN&MT đã đề ra 
các chủ trương và giải pháp 
nhằm đẩy mạnh thực hiện 
Nghị quyết số 25, trong đó 
tập trung vào các nội dung: 
Tăng cường phổ biến, quán 
triệt, tuyên truyền, giáo dục, 
vận động nâng cao ý thức 
trách nhiệm của đảng viên, 
cán bộ, công chức,viên chức 
và người lao động về đạo 
đức công vụ; Nâng cao tính 
tiên phong, gương mẫu của 
tổ chức đảng và đảng viên, 
thủ trưởng cơ quan, đơn vị; 
Tăng cường công tác cải cách 
hành chính; Đẩy mạnh công 
tác kiểm tra, giám sát, khen 
thưởng, kỷ luật.

Tổng cục Môi trường 
quyết tâm thi đua thực hiện 
Nghị quyết số 25

Nhằm triển khai thực 
hiện Nghị quyết số 25, Tổng 
cục Môi trường đề nghị các 
đơn vị trực thuộc Tổng cục tổ 
chức hội nghị công chức, viên 
chức, người lao động của đơn 
vị để quán triệt, hướng dẫn 
thực hiện Nghị quyết số 25; 
xây dựng kế hoạch, chương 
trình hành động đối với từng 
nhiệm vụ cụ thể và tổ chức 
thực hiện nghiêm túc Nghị 
quyết. 

Đồng thời, Tổng cục 
Môi trường phát động phong 
trào thi đua trong toàn Tổng 
cục thực hiện Nghị quyết số 

25 với nội dung trọng tâm 
“Quyết tâm thi đua thực hiện 
tăng cường kỷ luật, kỷ cương 
hành chính, xây dựng và thực 
hiện chuẩn mực đạo đức 
nghề nghiệp của cán bộ, công 
chức, viên chức và người lao 
động trong ngành TN&MT”. 
Theo đó, các đơn vị trực 
thuộc Tổng cục tổ chức phát 
động thi đua tại đơn vị, quán 
triệt đầy đủ các nội dung của 
Nghị quyết số 25, xác định rõ 
trách nhiệm của từng tập thể 
và cá nhân trong việc thực 
hiện Nghị quyết số 25, tạo sự 
chuyển biến tích cực từ trong 
nhận thức tới hành động 
chấp hành kỷ luật, kỷ cương 
hành chính, chuẩn mực đạo 
đức ngành TN&MT trong 
thực thi công vụ của từng cá 
nhân, đơn vị; xây dựng văn 
hóa công sở văn minh, hiện 
đại góp phần nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả công tác quản lý 
nhà nước về TN&MT; nâng 
cao ý thức trách nhiệm phục 
vụ nhân dân của đội ngũ cán 
bộ, công chức, viên chức và 
người lao động.

Phong trào thi đua này 
là đợt sinh hoạt chính trị sâu 
rộng trong toàn Tổng cục. 
Các đơn vị trực thuộc bám 
sát nội dung của Nghị quyết 
số 25, căn cứ vào tình hình 
cụ thể của đơn vị xây dựng 
kế hoạch, nội dung thi đua 
đối với từng nội dung công 
việc; nâng cao đạo đức công 
vụ, xây dựng văn hóa công 
sở văn minh, hiện đại, đề cao 
tính kỷ luật, kỷ cương hành 
chính của cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động của 
đơn vị, nghiêm túc thực hiện 
chuẩn mực đạo đức ngành 
TN&MT; gắn chặt công tác 
thi đua, khen thưởng với việc 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
được giaon

 NGUYỄN HẰNG

muốn làm vì lợi ích chung đó. Đạo đức 
công vụ còn thể hiện thông qua việc thực 
hiện các chức năng, nhiệm vụ của cán bộ, 
công chức, viên chức theo quy định của 
pháp luật nhằm phục vụ lợi ích Nhà nước, 
Nhân dân và xã hội.

Do vậy, nâng cao đạo đức công vụ và 
xây dựng văn hóa công sở cho đội ngũ 
cán bộ, công chức, viên chức và người lao 
động ngành TN&MT là nâng cao lòng 
yêu ngành, yêu nghề, tinh thần tận tụy với 
công việc; nâng cao thái độ tôn trọng, tận 
tâm phục vụ Nhân dân, lắng nghe ý kiến 
của Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân 
dân; là thực hành cần, kiệm, liêm, chính, 
chí công, vô tư trong hoạt động công 
vụ; là đề cao lợi ích tập thể, thái độ hợp 
tác, tôn trọng đồng nghiệp và tinh thần 
thượng tôn pháp luật trong thực thi công 
vụ; cần tuân thủ và phổ biến đến người 
dân về đường lối, chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước về 
TN&MT với quan điểm giữ gìn, sử dụng 
hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và 
bảo vệ môi trường, đặt lợi ích của Nhà 
nước, của Nhân dân lên hàng đầu...

Quan điểm, mục tiêu và chủ trương, 
giải pháp Nghị quyết số 25

Nghị quyết số 25 được xây dựng trên 
quan điểm quán triệt sâu sắc chủ trương, 
giải pháp của Đảng, Nhà nước và Ban cán sự 
đảng Bộ, Đảng ủy Bộ, Đảng ủy Khối cơ sở 
Bộ TN&MT tại TP. Hồ Chí Minh và của Bộ 
TN&MT về xây dựng đạo đức công vụ và 
văn hóa công sở văn minh, hiện đại, phòng 
ngừa và ngăn chặn tình trạng suy thoái tư 
tưởng chính trị, đạo đức và lối sống trong 
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và 
người lao động ương ngành TN&MT, góp 
phần xây dựng Chính phủ kiến tạo, hành 
động và liêm chính. Mỗi cấp ủy, thủ trưởng 
cơ quan, đơn vị trong ngành TN&MT phải 
coi xây dựng đạo đức công vụ và văn hóa 
công sở văn minh, hiện đại là nhiệm vụ 
trọng tâm, yêu cầu cấp bách để xây dựng và 
phát triển cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, 
phải tiến hành đồng bộ các giải pháp về xây 
dựng đạo đức công vụ và văn hóa công sở, 
gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, 
xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị.

Mục tiêu của Nghị quyết số 25 là xây 
dựng, nâng cao đạo đức công vụ và văn 
hóa công sở của cán bộ, đảng viên, công 
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Đề xuất một số giải pháp nâng cao  
hiệu quả quản lý, sử dụng tro, xỉ,  
thạch cao từ các nhà máy nhiệt điện
NGUYỄN THƯỢNG HIỀN - Cục trưởng 
NGUYỄN THÀNH LAM
Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường
Tổng cục Môi trường

Trên thế giới, các quốc gia khuyến khích 
sử dụng tro, xỉ than từ nhà máy nhiệt 
điện (NMNĐ) với điều kiện đáp ứng 

các tiêu chuẩn, quy chuẩn dùng trong vật liệu 
xây dựng (VLXD), làm phụ gia trong sản xuất 
xi măng, bê tông, san lấp mặt bằng và làm 
đường… Tại Việt Nam, đã có nhiều nghiên 
cứu, ứng dụng tro, xỉ than để sản xuất gạch 
không nung, phụ gia xi măng, bê tông, công 
trình giao thông. Tuy nhiên, trên thực tế, hầu 
hết các NMNĐ đều chưa có biện pháp tái sử 
dụng, xử lý tro, xỉ, thạch cao một cách hiệu 
quả nhằm tiết kiệm tài nguyên và BVMT.

TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG  
DO TRO, XỈ, THẠCH CAO  
CỦA CÁC NMNĐ

Hiện nay, cả nước có 26 NMNĐ đang vận 
hành với tổng công suất khoảng 13.810 MW, 
tiêu thụ khoảng 47,8 triệu tấn than/năm, với 
lượng tro xỉ, thạch cao thải ra hàng năm hơn 

16,4 triệu tấn/năm. Dự kiến, 
đến năm 2020 sẽ có thêm 15 
dự án nhiệt điện than được 
đưa vào hoạt động, tổng công 
suất lắp đặt khoảng 24.370 
MW và tiêu thụ khoảng 60 
triệu tấn than/năm. Hiện nay, 
nhiều nhà máy đang thải tro, 
xỉ trực tiếp ra bãi thải, có nguy 
cơ gây ô nhiễm môi trường, 
cụ thể: Tro, xỉ thải tích tụ với 
diện tích lớn có thể làm rò 
rỉ nước thải ra môi trường 
(trường hợp thải xỉ ướt), 
gây ô nhiễm đất và nước; 
bụi (PM2,5 và PM5) phát sinh 
trong quá trình lưu giữ, vận 
chuyển nếu không có biện 
pháp kiểm soát (trường hợp 
thải xỉ khô). Nhiều nhà máy 
chưa hoàn thiện hệ thống vận 
chuyển, bãi chứa lưu giữ tro, 
xỉ, thạch cao và chưa đáp ứng 
các yêu cầu về BVMT. Ngoài 
ra, nhiều nhà máy chưa chủ 

động triển khai các phương 
án tiêu thụ, xử lý tro, xỉ để 
giảm diện tích bãi lưu giữ; 
đồng thời, chưa phối hợp với 
đơn vị tiếp nhận tái sử dụng, 
tái chế tro, xỉ, thạch cao làm 
nguyên liệu sản xuất.

Nguyên nhân chủ yếu 
dẫn đến tồn đọng tro, xỉ, 
thạch cao tại các NMNĐ là 
thiếu hướng dẫn kỹ thuật, 
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật về việc sử dụng tro, xỉ, 
thạch cao để làm VLXD, san 
lấp mặt bằng. Mặt khác, một 
số NMNĐ phát sinh tro, xỉ có 
chất lượng thấp, chưa đáp ứng 
các tiêu chuẩn, quy chuẩn do 
Bộ Xây dựng ban hành, đồng 
thời chưa chủ động phối hợp 
với các nhà máy sản xuất 
VLXD để tái sử dụng, tái chế 
tro, xỉ, thạch cao hiệu quả.

CÁC QUY ĐỊNH LIÊN 
QUAN ĐẾN VIỆC 
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG 
TRO, XỈ, THẠCH CAO 

 Theo quy định tại Điều 
40, Nghị định số 24a/2016/
NĐ-CP của Chính phủ về 
quản lý VLXD, chủ cơ sở phát 
thải tro, xỉ, thạch cao của các 
NMNĐ, hóa chất, phân bón, 
luyện kim có trách nhiệm 
phân loại, sơ chế tro, xỉ, thạch 
cao đảm bảo tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật làm nguyên 
liệu sản xuất VLXD. Trường 
hợp không đủ khả năng tự 
phân loại, sơ chế thì cơ sở phải 
thuê đơn vị có đủ năng lực để 
thực hiện việc phân loại và sơ 
chế đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn 
kỹ thuật làm nguyên liệu sản 

 V Tăng cường sử dụng tro, xỉ của NMNĐ làm vật liệu xây dựng
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xuất VLXD. Hiện nay, một số cơ sở 
đang nghiên cứu, xây dựng nhà máy 
phân loại, sơ chế tro, xỉ đáp ứng quy 
chuẩn làm xi măng, VLXD.

Để thúc đẩy việc sử dụng tro, 
xỉ của các NMNĐ làm VLXD, ngày 
23/9/2014, Thủ tướng Chính phủ đã 
ban hành Quyết định số 1696/QĐ-
TTg về một số giải pháp thực hiện xử 
lý tro, xỉ, thạch cao phát sinh từ các 
NMNĐ, nhà máy hóa chất, phân bón. 
Quyết định nêu rõ, việc sử dụng tro 
bay, thạch cao nhân tạo làm nguyên 
liệu sản xuất phải tuân thủ yêu cầu 
tại các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa 
VLXD. Ngày 12/4/2017, Thủ tướng 
Chính phủ đã phê duyệt Đề án đẩy 
mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch 
cao của các NMNĐ, hóa chất, phân 
bón làm nguyên liệu sản xuất VLXD 
và trong các công trình xây dựng (tại 
Quyết định số 452/QĐ-TTg). Theo 
đó, tro, xỉ, thạch cao FGD, thạch cao 
PG (trước, hoặc sau khi xử lý) đáp ứng 
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng 
dẫn kỹ thuật làm nguyên liệu sản xuất 
VLXD và sử dụng trong các công trình 
xây dựng được xem là sản phẩm hàng 
hóa VLXD, điều chỉnh theo quy định 
của pháp luật về sản phẩm hàng hóa.

Hiện nay, hầu hết các nhà máy có 
chất lượng tro, xỉ tốt đã thực hiện hợp 
chuẩn, hợp quy (Viện VLXD, thuộc Bộ 
Xây dựng chứng nhận) làm vật liệu xi 
măng và đã chuyển giao cho các nhà 
máy xi măng. Các chủ cơ sở phát thải 
và xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao 
FGD, thạch cao PG làm nguyên liệu 
cho sản xuất VLXD, sử dụng trong 
các công trình xây dựng phải tuân thủ 
quy định tại Điều 40, Nghị định số 
24a/2016/NĐ-CP. Trường hợp tro, xỉ, 
thạch cao FGD, thạch cao PG không 
thể xử lý, sử dụng làm nguyên liệu sản 
xuất VLXD, hoặc sử dụng trong các 
công trình xây dựng thì được xử lý như 
chất thải rắn (CTR) không thể tái chế. 
Ngoài ra, để giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường do tro, xỉ gây ra, Luật BVMT 
năm 2014, Nghị định số 38/2015/NĐ-
CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về 
quản lý chất thải và phế liệu đã quy 

định rõ: Tro, xỉ phát sinh từ 
các NMNĐ phải được phân 
định, phân loại và quản lý 
theo quy định đối với CTR 
công nghiệp thông thường. 
Việc tái sử dụng, tái chế 
chất thải bao gồm cả việc sử 
dụng tro, xỉ làm nguyên liệu 
sản xuất là hoạt động được 
khuyến khích theo quy định 
của Luật BVMT năm 2014 
và Nghị định số 38/2015/
NĐ-CP. Thời gian qua, Bộ 
TN&MT đã có nhiều văn bản 
hướng dẫn các NMNĐ triển 
khai hoạt động trên. 

Trong trường hợp các 
NMNĐ, hóa chất, phân bón 
không tự tái sử dụng, xử lý, 
tái chế tro, xỉ, thạch cao tại 
khuôn viên nhà máy thì phải 
chuyển giao cho đơn vị có 
chức năng vận chuyển, xử 
lý CTR công nghiệp thông 
thường theo quy định của 
Nghị định số 38/2015/NĐ-
CP hoặc được chuyển giao 
cho các đơn vị sản xuất 
VLXD phù hợp; Bộ TN&MT 
đã hướng dẫn nhiều đơn vị 
vận chuyển, tái sử dụng, xử lý 
tro, xỉ, thạch cao phát sinh từ 
NMNĐ. Trong quá trình vận 
chuyển phải bảo đảm không 
được làm rơi vãi, gây phát 
tán bụi, mùi, hoặc nước rò 
rỉ ra môi trường; sử dụng sổ 
giao nhận, biên bản bàn giao 
tro, xỉ cho mỗi đợt chuyển 
giao, vận chuyển. Đơn vị vận 
chuyển phải có trách nhiệm 
ký hợp đồng và chuyển giao 
tro, xỉ cho đơn vị tái sử dụng, 
tái chế, xử lý tro, xỉ, thạch cao 
theo quy định. 

Đối với cơ sở tiếp nhận, 
sử dụng trong trường hợp tro, 
xỉ đáp ứng tiêu chuẩn, quy 
chuẩn làm VLXD (hoặc làm 
nguyên liệu khác) do Bộ Xây 
dựng, hoặc các Bộ, ngành liên 
quan ban hành hướng dẫn 
thực hiện theo thẩm quyền 

phải tuân thủ các quy định: 
Việc tiếp nhận, sử dụng tro, 
xỉ phải phù hợp với nội dung 
báo cáo đánh giá tác động 
môi trường (ĐTM) đã được 
phê duyệt, kế hoạch BVMT 
đã được xác nhận, hoặc hồ 
sơ, giấy tờ tương đương và 
có biện pháp đảm bảo việc tái 
sử dụng tro, xỉ không gây ô 
nhiễm đến môi trường nước 
mặt, nước ngầm, không khí. 
Trường hợp tiếp nhận, sử 
dụng tro, xỉ chưa phù hợp 
với nội dung báo cáo ĐTM 
đã được phê duyệt, kế hoạch 
BVMT đã được xác nhận 
(hoặc hồ sơ, giấy tờ tương 
đương), cơ sở sản xuất phải 
có báo cáo bằng văn bản và 
chỉ được tái sử dụng tro, xỉ 
sau khi có ý kiến chấp thuận 
của cơ quan phê duyệt báo 
cáo ĐTM; đồng thời, có biện 
pháp đảm bảo không gây ô 
nhiễm môi trường nước mặt, 
nước ngầm và không khí.

Ngoài ra, Bộ TN&MT 
cũng đã hướng dẫn các đơn vị 
vận chuyển tro, xỉ, thạch cao 
phát sinh từ NMNĐ chuyển 
giao cho cơ sở tiếp nhận, sử 
dụng, xử lý trong trường 
hợp tro, xỉ chưa đáp ứng tiêu 
chuẩn, quy chuẩn làm VLXD 
(hoặc làm nguyên liệu khác) 
do Bộ Xây dựng, hoặc các Bộ, 
ngành liên quan ban hành 
hướng dẫn thực hiện theo 
thẩm quyền. Theo quy định 
tại Điểm a, Khoản 12, Điều 
32 và Khoản 2, Điều 33, Nghị 
định số 38/2015/NĐ-CP, 
cơ sở sản xuất bổ sung hoạt 
động đồng xử lý CTR công 
nghiệp thông thường dựa 
trên công nghệ sản xuất sẵn 
có mà không thuộc đối tượng 
phải lập lại báo cáo ĐTM thì 
phải lập phương án trình cơ 
quan có thẩm quyền xem xét, 
chấp thuận trước khi triển 
khai thực hiện. Hiện nay, Bộ 



16 Số 11/2017

LUẬT PHÁP - CHÍNH SÁCH

cũng đã hướng dẫn một số địa phương 
triển khai phương án đồng xử lý tro, xỉ, 
thạch cao làm vật liệu không nung, nguyên 
liệu xi măng...

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG 
TRO, XỈ THAN 

 Đối với các Bộ, ngành
Bộ Xây dựng nghiên cứu ban hành 

các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn 
kỹ thuật, định mức kinh tế quy định việc 
xử lý, sử dụng tro, xỉ làm nguyên liệu sản 
xuất VLXD và sử dụng trong các công 
trình xây dựng; Chỉ đạo các nhà máy xi 
măng sử dụng tro, xỉ than đáp ứng tiêu 
chuẩn đầu vào từ các NMNĐ thay thế cho 
nguyên liệu tự nhiên trong sản xuất xi 
măng. Đồng thời, thống kê, công bố công 
khai thông tin các NMNĐ phát sinh tro, 
xỉ đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn để làm 
VLXD và lượng tro, xỉ đã được các nhà 
máy xi măng, bê tông, sản xuất VLXD sử 
dụng trong thời gian qua.

Bộ Công Thương chỉ đạo các chủ cơ sở 
phát thải, chủ đầu tư lập Đề án xử lý và tiêu 
thụ tro, xỉ, thạch cao; đảm bảo yêu cầu đến 
năm 2020, diện tích bãi thải không quá 2 
năm sản xuất trung bình. Đồng thời, Bộ 
Công Thương khẩn trương rà soát Quy 
hoạch tổng sơ đồ điện VII điều chỉnh đã 
được phê duyệt để có kế hoạch và lộ trình 
đóng cửa NMNĐ hoạt động kém hiệu quả, 
công nghệ sản xuất lạc hậu, phát sinh chất 
thải lớn ra môi trường và có rủi ro, sự cố 
ảnh hưởng lớn đến môi trường khu vực 
triển khai dự án; không đưa NMNĐ mới 
vào quy hoạch, đồng thời, nghiên cứu, 
triển khai ứng dụng, lắp đặt, sản xuất năng 
lượng tái tạo, sạch và thân thiện với môi 
trường.

Các Bộ khác: Bộ Giao thông vận tải 
hoàn thiện, bổ sung các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật, quy 
định sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm VLXD 
đường giao thông; Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn hoàn thiện, bổ sung các 
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn 
kỹ thuật, quy định sử dụng tro, xỉ, thạch 
cao để xây dựng các công trình thủy lợi, 
cũng như những ứng dụng khác trong xây 
dựng các công trình nông nghiệp và phát 
triển nông thôn; Bộ TN&MT rà soát, hoàn 

thiện, bổ sung các tiêu chuẩn, 
quy chuẩn, hướng dẫn xử lý 
tro, xỉ trong trường hợp tro, 
xỉ không thể tái sử dụng, tái 
chế; hướng dẫn các nhà máy 
phát sinh tro, xỉ và các đơn vị 
tiếp nhận, sử dụng tro, xỉ thực 
hiện đầy đủ yêu cầu BVMT 
trong quá trình hoạt động; 
xem xét, không phê duyệt báo 
cáo ĐTM trong trường hợp 
các NMNĐ không có phương 
án tiêu thụ, xử lý tro, xỉ theo 
Quyết định số 452/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ; 
Bộ Khoa học và Công nghệ 
nghiên cứu, ban hành các tiêu 
chuẩn, quy chuẩn công nghệ 
sản xuất của các NMNĐ theo 
hướng siết chặt những công 
nghệ lạc hậu có nguy cơ nhập 
khẩu từ nước ngoài vào Việt 
Nam, nhằm giảm thiểu việc 
phát sinh tro, xỉ.

UBND các tỉnh, TP trực 
thuộc Trung ương chủ trì, 
phối hợp với Bộ Công Thương 
và các cơ quan liên quan thu 
hồi phần diện tích bãi thải 
vượt quá diện tích chứa của 2 
năm sản xuất trung bình theo 
quy mô, công suất của từng 
nhà máy trên địa bàn; chỉ đạo 
các chủ đầu tư công trình xây 
dựng sử dụng vốn ngân sách 
địa phương phải ưu tiên sử 
dụng tro, xỉ, thạch cao, hoặc 
các sản phẩm VLXD có tro, 
xỉ; phối hợp với các Bộ, cơ 
quan liên quan kiểm tra, giám 
sát, xử lý kịp thời những đơn 
vị, tổ chức, cá nhân trên địa 
bàn không thực hiện nghiêm 
túc các quy định về quản 
lý, xử lý, sử dụng tro, xỉ làm 
nguyên liệu sản xuất VLXD 
và sử dụng trong công trình 
xây dựng; kịp thời tháo gỡ 
những khó khăn phát sinh.

 Đối với các NMNĐ 
Các NMNĐ đã đi vào vận 

hành phải thực hiện nghiêm 
túc Quyết định số 1696/QĐ-

TTg và Quyết định số 452/
QĐ-TTg ngày 12/4/2017 của 
Thủ tướng Chính phủ. Các 
NMNĐ phải chủ động tìm 
kiếm giải pháp trong xử lý 
tro, xỉ và tiêu thụ VLXD có sử 
dụng tro, xỉ, thạch cao. Những 
dự án NMNĐ đang trong 
giai đoạn chuẩn bị đầu tư, cơ 
quan phê duyệt dự án phải yêu 
cầu các chủ dự án có phương 
án tiêu thụ, xử lý tro, xỉ than 
(xem tro, xỉ là một dạng tài 
nguyên) cùng với việc xây 
dựng nhà máy để giảm diện 
tích của bãi thải xỉ và giảm 
thiểu tác động do tro, xỉ than 
từ bãi thải tro, xỉ; áp dụng các 
biện pháp giảm thiểu phù hợp 
để hạn chế tác động tới môi 
trường nước và không khí 
như phun bụi thường xuyên, 
đầm chặt tro, xỉ và xử lý chống 
thấm theo đúng quy định; 
xây dựng hành lang cây xanh 
cách ly và thực hiện đầy đủ 
các yêu cầu BVMT trong quá 
trình hoạt động, trong đó, lưu 
ý thực hiện quan trắc tự động 
khí thải, nước thải theo đúng 
quy định hiện hành.

Đối với các nhà máy xi 
măng, cơ sở sản xuất VLXD, 
chủ đầu tư công trình xây 
dựng

Các nhà máy xi măng, sản 
xuất VLXD, chủ đầu tư công 
trình xây dựng cần tăng cường 
sử dụng tro, xỉ đã được chứng 
nhận hợp chuẩn, hợp quy, 
hướng dẫn kỹ thuật (QCVN 
16:2014/BXD-quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về sản phẩm, 
hàng hóa VLXD….) để làm 
nguyên liệu sản xuất xi măng, 
bê tông...; thực hiện đầy đủ 
các yêu BVMT trong quá 
trình hoạt động, trong đó, lưu 
ý thực hiện quan trắc tự động 
khí thải, nước thải đối với cơ 
sở sản xuất có lượng phát thải 
lớn theo đúng quy định hiện 
hànhn
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Hoàn thiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về nước thải chế biến thủy sản
PHẠM ĐÌNH ĐÔN
Phó cục trưởng Cục Môi trường Miền Nam 
Tổng cục Môi trường

NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN
Đặc trưng cơ bản của nước thải chế biến 

thủy sản (CBTS) là chứa các thành phần chất 
hữu cơ dễ phân hủy sinh học, trong đó thông 
số BOD5 (nhu cầu ô xy sinh học) thấp hơn so 
với thông số COD (nhu cầu ô xy hóa học) có 
trong nước thải. Các chất hữu cơ có trong nước 
thải CBTS chủ yếu chứa các thành phần phốt 
pho (P) và nitơ (N), đây là yếu tố cơ bản của 
nước thải CBTS. 

Xử lý nước thải (XLNT) CBTS thường tập 
trung vào việc xử lý P và N, các thành phần 
này là nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi 
trường nước. Trong khi đó, nguồn nước thải 
CBTS phát sinh từ nước rửa, sơ chế nguyên liệu, 
chế biến sản phẩm, vệ sinh dụng cụ và thiết bị 
máy móc, vệ sinh nhà xưởng sản xuất, trong 
các phân xưởng nhà máy CBTS, với thành phần 
BOD5 khoảng 800 - 2.000mg/l, COD khoảng 
1.000 - 2.500mg/l, tổng chất rắn lơ lửng (TSS) 
khoảng 300 - 600mg/l, tổng nitơ (tính theo N) 
khoảng 100 - 150mg/l, tổng phốt pho (tính 
theo P) khoảng 20-50mg/l, Coliforms > 3.000 
MPN/100ml… Đây là nguồn gây ô nhiễm môi 
trường cần phải được xử lý nhằm đáp ứng Quy 
chuẩn môi trường theo quy định trước khi thải 
ra nguồn tiếp nhận.

Đặc biệt, trong nước thải CBTS, ngoài các 
thành phần P và N hữu cơ tự nhiên (thịt tôm, 
cá chế biến) còn có cả thành phần các chất P và 
N vô cơ tham gia vào quá trình bảo quản, sơ 
chế, chế biến các sản phẩm thủy sản. Việc sử 
dụng các hợp chất để giữ cho nguyên liệu (tôm, 
cá) được tươi lâu, không bị hư hỏng (phân 
urê là (NH2)2CO; phân SA là (NH4)2SO4…) 
và sử dụng hóa chất để tăng trọng nguyên 
liệu CBTS (Sodium Tripolyphosphate (STPP- 
Na5P3O10))… đã được đề cập nhiều trong thời 
gian qua. 

Những năm gần đây, ngành thủy sản đã 
chuyển từ các mặt hàng sơ chế (đông IQF, đông 
tươi Block, tôm tươi IQF…) sang các mặt hàng 
chế biến sâu (chả cá surimi, cá tra fillet, cá tra 
tẩm bột, tôm ring, tôm nobashi, tôm sushi...); 

trong đó có sử dụng các 
phụ gia CBTS như: Sodium 
Tripolyphosphate (STPP-
Na5P3O10); Monosodium 
Phosphate (MSP- NaH2PO4); 
Disodium Phosphate (DSP- 
Na2HP04); Trisodium 
Phosphate (TSP- Na3PO4)… 
với tác dụng tăng khả năng giữ 
nước, tạo liên kết cũng như 
cảm quan hấp dẫn của sản 
phẩm chế biến. Các chất bảo 
quản và phụ gia này đã tham 
gia vào thành phần nước thải 
CBTS… gây khó khăn trong 
quá trình xử lý.

Vì vậy, việc kiểm soát các 
thông số tổng phốt pho (tính 
theo P) và tổng nitơ (tính theo 
N), Amoni (NH4

+ tính theo 
N), tổng dầu mỡ động thực 
vật… có trong nước thải là 
rất quan trọng và cần thiết để 
BVMT. Do đó, Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về nước thải 
CBTS đã quy định kiểm soát 
các thông số nêu trên và bắt 
buộc áp dụng.

QUY CHUẨN KỸ 
THUẬT QUỐC GIA VỀ 
NƯỚC THẢI CBTS 

Trước năm 2008, Việt 
Nam chưa ban hành Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
nước thải CBTS. Thời điểm 
đó, nước thải CBTS được áp 
dụng theo quy định chung 
của nước thải công nghiệp 
với tiêu chuẩn áp dụng TCVN 
5945:2005 (Bộ KHCN&MT 
ban hành, thay thế cho 
TCVN:5945:1995). Trong đó, 
phốt pho (P) và nitơ (N) được 
quy định qua các thông số: 
Tổng phốt pho (tính theo P) 
đối với cột A là 4mg/l, cột B là 
6mg/l và cột C là 8mg/l; Tổng 

nitơ (tính theo N) đối với cột 
A là 15mg/l, cột B là 30mg/l và 
cột C là 60mg/l ; Amoni (NH4

+ 
tính theo N) đối với cột A là 
5mg/l, cột B là 10mg/l và cột 
C là 15mg/l… Như vậy, đối 
với nước thải CBTS, việc quy 
định kiểm soát thành phần 
phốt pho (P) và nitơ (N)… 
đã có trước năm 2008, thậm 
chí TCVN 5945:1995 còn quy 
định cả P tổng số và P hữu cơ 
có trong nước thải…

Năm 2008, Việt Nam ban 
hành Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về nước thải CBTS 
QCVN 11:2008/BTNMT 
với các thông số: pH, BOD5, 
COD, tổng chất rắn lơ lửng 
(TSS), Amoni (NH3

+ tính theo 
N), tổng nitơ, clo dư và tổng 
coliforms. Mặc dù không ghi 
thông số tổng phốt pho (tính 
theo P), tuy nhiên các thông số 
khác không ghi trong QCVN 
11:2008/BTNMT (trong đó 
có phốt pho) sẽ được tham 
chiếu áp dụng theo quy định 
tại cột A hoặc cột B của TCVN 
5945:2005 - Chất lượng nước - 
Nước thải công nghiệp - Tiêu 
chuẩn thải. Theo đó, tổng phốt 
pho (tính theo P) đối với cột 
A là 4mg/l, cột B là 6mg/l…là 
hết sức nghiêm ngặt.

Năm 2015, Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về nước 
thải CBTS QCVN 11:2015/
BTNMT ban hành (thay thế 
QCVN 11:2008/BTNMT) 
với các thông số: pH, BOD5, 
COD, tổng chất rắn lơ lửng 
(TSS), tổng phốt pho (tính 
theo P); Amoni (NH3

+ tính 
theo N), tổng nitơ, tổng dầu 
mỡ động thực vật, clo dư và 
tổng coliforms… Theo đó, 
QCVN11:2015/BTNMT đã 
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nới rộng hơn đối với thông số phốt pho từ 
4mg/l lên 10mg/ (cột A) và từ 6mg/l lên 20mg/l 
(cột B); COD từ 50mg/l lên 75mg/l (cột A) và 
từ 80mg/l lên 150mg/l (cột B), còn các thông số 
khác thì được giữ nguyên so với quy định theo 
QCVN 11:2008/BTNMT…

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
nước thải CBTS QCVN 11:2017/BTNMT đang 
được xây dựng và hoàn thiện, với các thông 
số như QCVN 11:2015/BTNMT, nhưng được 
phân chia thành cơ sở mới và cơ sở đang hoạt 
động. Đối với các cơ sở đang hoạt động, giá trị 
các thông số giám sát giữ nguyên như QCVN 
11:2015/BTNMT hiện hành áp dụng. Đối với 
các cơ sở mới sẽ áp dụng các quy định QCVN 
11:2017/BTNMT và lộ trình áp dụng cho tất 
cả các cơ sở CBTS từ ngày 1/1/2020. Theo đó, 
Dự thảo QCVN 11:2017 đối với các cơ sở mới, 
với thông số tổng phốt pho (tính theo P) đối 
với cột A là 4mg/l, cột B là 20mg/l; Tổng nitơ 
(tính theo N) đối với cột A là 20mg/l, mức B 
là 40mg/l; Amoni (NH4

+ tính theo N) đối với 
mức A là 5mg/l, mức B là 10mg/l… được coi là 
rất nghiêm ngặt đối với nước thải CBTS. Đây 
là vấn đề được các chủ doanh nghiệp CBTS và 
Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt 
Nam (VASEP) quan tâm và đang tiếp tục trao 
đổi, hoàn thiện.

Những năm qua, ngành CBTS đã có nhiều 
nỗ lực trong công tác BVMT, trong đó, vấn đề 
XLNT đã được các chủ doanh nghiệp quan tâm. 
Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở CBTS xả nước 
thải trực tiếp ra nguồn tiếp nhận không đạt yêu 
cầu của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 
thải CBTS như thông số tổng phốt pho (tính 
theo P); Amoni (NH3

+ tính theo N)… Nguyên 
nhân chủ yếu là do đầu tư hệ thống XLNT chưa 

Bảng: Tiêu chuẩn, quy chuẩn nước thải CBTS qua các thời kỳ

TT Thông số Đơn vị
TCVN 5945:2005 QCVN 11:2008/

BTNMT QCVN 11:2015/BTNMT

A B C A B A B
01 pH - 6-9 5,5-9 5-9 6-9 5,5-9 6-9 5,5-9
02 BOD5 ở 200C mg/l 30 50 100 30 50 30 50
03 COD mg/l 50 80 400 50 80 75 150
04 TSS mg/l 50  100  200 50 100 50 100

05 Amoni mg/l 5 10 15 10 20 10 20

06 Tổng nitơ mg/l 15 30 60 30 60 30 60

07 Tổng phốt pho mg/l 4 6 8 - (*) - (*) 10 20
08 Tổng dầu, mỡ ĐTV mg/l 10 20 30 10 20 10 20
09 Clo dư mg/l 1 2 - 1 2 1 2
10 Tổng Coliforms MPN/100ml 3.000 5.000 - 3.000 5.000 3.000 5.000

Ghi chú: Cột A dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Cột B không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Cột C 
không được phép thải ra môi trường. (*) tham chiếu áp dụng tại Bảng 1, TCVN 5945:2005 (mục 2.2).

đáp ứng yêu cầu kỹ thuật để 
xử lý triệt để thành phần P 
và N có trong nước thải; kỹ 
thuật vận hành công nghệ xử 
lý trong bối cảnh khá phức 
tạp của thành phần nước thải 
CBTS cần được xử lý (yếm khí 
UASB, hiếu khí Aerotenk…
xử lý P và N)… Điều này đòi 
hỏi trách nhiệm xã hội của các 
chủ doanh nghiệp trong việc 
nâng cao hiệu quả xử lý nước 
thải CBTS trước khi thải ra 
môi trường theo quy định của 
pháp luật.

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT
Kiểm soát chất lượng 

nước thải CBTS ở nước ta đã 
có từ lâu và xuyên suốt trong 
quá trình quản lý môi trường. 

Việc ban hành Quy chuẩn bắt 
buộc nhằm tăng cường kiểm 
soát chặt chẽ các thành phần 
P và N có trong nước thải 
CBTS để BVMT và sức khỏe 
của nhân dân là hết sức quan 
trọng.

Do đó, Dự thảo QCVN 
11:2017/BTNMT về quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
nước thải CBTS sẽ nghiên cứu 
cơ sở thực tiễn và khoa học, 
xây dựng các mô hình để kiểm 
chứng thực tế, kết hợp với việc 
tham khảo nghiên cứu của 
các nước trong khu vực và thế 
giới…; Đồng thời, các định giá 
trị cụ thể của các thông số đặc 
trưng nước thải CBTS trên cơ 
sở cân bằng giữa nhu cầu phát 
kinh tế với hạ tầng cơ sở xử lý 

 V Hệ thống xử lý nước thải của Công ty Agifish An Giang
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và yêu cầu BVMT (Tổng P; Amoni, 
tổng N, tổng dầu mỡ động thực vật).

Đối với cột A (cấp nước sinh 
hoạt) cần thực hiện nghiêm, nhưng 
đối với cột B (không dùng cấp nước 
sinh hoạt) có thể nới rộng hơn để 
phát huy lợi thế khai thác tiềm năng 
các vùng trọng điểm nuôi trồng CBTS 
(như vùng đồng bằng sông Cửu Long 
với nước nhiễm mặn). Bên cạnh đó, 
Dự thảo QCVN 11:2017/BTNMT 
không nên chia thành cơ sở mới và 
cơ sở đang hoạt động… vì sẽ gây khó 
khăn (cách hiểu khác nhau) trong 
áp dụng. Để bảo đảm tính khoa học, 
thực tiễn, hiệu quả khi ban hành Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 
CBTS… cần có lộ trình thích hợp để 
các doanh nghiệp CBTS chuẩn bị đầu 
tư các công trình BVMT và XLNT 
đáp ứng Quy chuẩn xả thải. Cụ thể, 
từ nay đến năm 2020 vẫn áp dụng 
theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về nước thải CBTSQCVN 11:2015/
BTNMT, nhưng từ năm 2020 trở 
đi bắt buộc áp dụng theo QCVN 
11:2017/BTNMT với cột A có thể áp 
dụng nghiêm ngặt hơn và cột B có 
thể nới rộng hơn (có thể bằng và cao 
hơn một chút so với quy chuẩn hiện 
hành)… Từ đó sẽ tăng cường công 
tác BVMT đối với các nguồn thải cột 
A, nhưng vẫn tạo điều kiện phát huy 
lợi thế vùng trọng điểm nuôi trồng, 
CBTS, hạn chế ảnh hưởng đến sức 
khỏe và đời sống của nhân dân…đối 
với các nguồn thải cột Bn

 V XLNT trong nuôi trồng, chế biến 
được các doanh nghiệp ngành thủy sản 
quan tâm, đầu tư

NÂNG CAO NĂNG LỰC TRONG QUAN TRẮC 
VÀ KIỂM SOÁT CÁC CHẤT U-POP  
TỪ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỐT NGOÀI TRỜI 

Từ ngày 20 - 30/11/2017, 
tại Hà Nội, Tổng cục Môi 
trường phối hợp với Tổ 

chức Phát triển Công nghiệp Liên 
hợp quốc (UNIDO) tổ chức Hội 
thảo Tập huấn Quan trắc các chất 
ô nhiễm hữu cơ phát thải không 
chủ định (U-POP) và khí nhà 
kính (GHG) từ các hoạt động đốt 
ngoài trời, với sự tham gia của 
đại diện 5 nước: Lào, Campuchia, 
Mông Cổ, Philipin và Việt Nam. 
Đây là một hoạt động quan trọng 
trong khuôn khổ của Dự án Trình 
diễn áp dụng Phương pháp kỹ 
thuật tốt nhất hiện có (BAT) và 
kinh nghiệm môi trường tốt nhất 
(BEP) trong hoạt động đốt ngoài 
trời nhằm thực hiện Công ước 
Stốckhôm về các chất ô nhiễm 
hữu cơ khó phân hủy (POP) do 
Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) 
tài trợ thông qua UNIDO.

Trong số các chất U-POP, 
dioxin/furan là những chất có độc 
tính cao nhất, điển hình nhất trong 
nhóm các chất POP, được hình 
thành không chủ định trong một 
số quá trình đốt cháy và sản xuất 
công nghiệp. Dioxin là hợp chất rất 
bền trước các tác nhân phân hủy 
hóa học, vật lý và sinh học, tan tốt 
trong mỡ động vật, từ đó tích lũy 
trong các chuỗi thức ăn gây nên 
những hậu quả nghiêm trọng cho 
sức khỏe con người, gây ra các bệnh 
như ung thư, rối loạn nội tiết, dị tật 
bẩm sinh... Là chất có độc tính cao, 
gây ra các tác động tiêu cực đối với 
môi trường và sức khỏe con người, 
Dioxin được xếp vào các nhóm chất 
trong Danh mục các chất U-POP 
cần ưu tiên giảm thiểu của Công 
ước Stốckhôm. Để thực hiện Công 
ước Stốckhôm đối với các chất 
POP/U-POP, việc quan trắc, kiểm 
soát dioxin/furan là rất quan trọng 
nhằm giảm nguy cơ rủi ro đến môi 
trường và sức khỏe con người.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã 
cùng trao đổi, chia sẻ thông tin 
về những vấn đề liên quan đến 
các hợp chất POP/U-POP, trong 
đó tập trung vào một số nội dung 
chính như sự hình thành các hợp 
chất, nguồn gây ô nhiễm, nguồn 
phát thải và hoạt động quan trắc 
POP/U-POP; các quy trình thao 
tác lấy mẫu đất, khí ngoài trời để 
phân tích POP/ U-POP, GHG; qua 
đó, có biện pháp hiệu quả để kiểm 
soát và giảm phát thải các hợp chất 
này. Theo đó, tại các quốc gia đang 
phát triển, trong đó có Việt Nam, 
hoạt động đốt ngoài trời các phế 
phẩm nông nghiệp, đốt tại bãi rác, 
cháy rừng, đốt chất thải tại khu vực 
nông thôn… thường gây ô nhiễm 
môi trường nghiêm trọng, phát sinh 
các chất dioxin/furan. Trong khi đó, 
nhận thức của người dân còn hạn 
chế, công nghệ đốt lạc hậu, thiếu 
các thiết bị quan trắc, phân tích mẫu 
hiện đại… dẫn đến những khó khăn 
trong việc giám sát sự phát thải các 
chất này trong ngành công nghiệp. 
Mặt khác, việc quan trắc các chất 
U-POP, trong đó có dioxin/furan 
đòi hỏi độ chính xác cao vì nồng độ 
của chúng rất nhỏ, tính bằng đơn vị 
ppm (một phần triệu - µg/kg), đòi 
hỏi trang thiết bị lấy mẫu và phân 
tích mẫu hiện đại, cán bộ kỹ thuật 
có trình độ cao.

Trong khuôn khổ khóa Tập 
huấn, các học viên sẽ được đào 
tạo thực hành các quy trình, thao 
tác lấy mẫu đất, khí...; phân tích 
U-POP, GHG tại làng nghề tái 
chế nhựa Minh Khai, Như Quỳnh 
(Hưng Yên). Qua đó, giúp các học 
viên nâng cao năng lực quan trắc 
các chất U-POP và thiết lập biện 
pháp kiểm soát, giảm thiểu phát 
thải dioxin/furan, ngăn ngừa nguy 
cơ ô nhiễm U-POP do hoạt động 
đốt ngoài trời.
 PHƯƠNG LINH
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Tăng cường phối hợp với các địa phương 
giải quyết vấn đề môi trường cấp bách 
liên vùng, liên tỉnh
Với chiều dài khoảng 290 km, sông Cầu có vai trò quan trọng 
trong hệ thống sông Thái Bình, trải dài trên 6 tỉnh: Bắc Cạn, Thái 
Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hải Dương và một 
phần Hà Nội. Thời gian qua, lưu vực sông (LVS) Cầu đang phải 
chịu những áp lực không nhỏ từ các hoạt động khai thác tài 
nguyên và phát triển kinh tế, dẫn đến ô nhiễm môi trường ngày 
càng nghiêm trọng. Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường LVS Cầu, 
một số địa phương đã chủ động đề xuất các vấn đề môi trường 
cấp bách cần giải quyết liên vùng, liên tỉnh và triển khai một số 
dự án BVMT LVS quan trọng, trong đó có tỉnh Bắc Giang. 
Nhân dịp Phiên họp lần thứ 13 Ủy ban (UB) BVMT LVS Cầu được 
tổ chức tại Hải Dương, Tạp chí Môi trường có cuộc trao đổi với 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Lại Thanh Sơn 
về việc triển khai Đề án tổng thể BVMT LVS Cầu trên địa bàn 
tỉnh.

 V Ông Lại Thanh Sơn - 
Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh Bắc Giang

9Xin ông cho biết, tình hình triển khai Đề án 
tổng thể BVMT LVS Cầu trên địa bàn tỉnh Bắc 
Giang thời gian qua?

Ông Lại Thanh Sơn: Trong nhiều năm 
qua, tỉnh Bắc Giang đã tham gia đầy đủ, nỗ 
lực vào các hoạt động của UBBVMT LVS Cầu, 
thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của UB, triển 
khai đồng bộ các nội dung và nhiệm vụ BVMT. 
Theo đó, tỉnh đã ban hành các cơ chế, chính 
sách về BVMT, trong đó có BVMT LVS; đồng 
thời, tổ chức điều tra, thống kê, rà soát đầy đủ 
các đơn vị phát sinh nguồn thải trên địa bàn 
tỉnh và LVS, trên cơ sở đó, có kiến nghị phối 
hợp quản lý; chỉ đạo các ngành, UBND huyện, 
TP tích cực đẩy mạnh biện pháp phòng ngừa, 
kiểm soát ô nhiễm môi trường ngay từ khi 
cấp phép đầu tư, thẩm định, phê duyệt báo 
cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), xác 
nhận đăng ký kế hoạch BVMT. 

Song song với đó, tỉnh đã quan tâm đầu 
tư xây dựng các công trình BVMT, đặc biệt là 
xử lý nước thải (XLNT) và rác thải. Đến nay, 
4/6 khu công nghiệp (KCN) đang hoạt động 
trên địa bàn tỉnh đã đầu tư, xây dựng Nhà máy 
XLNT tập trung (KCN Vân Trung với công 
suất 5.000 m3/ngày, đêm; KCN Đình Trám, 
công suất 2.000 m3/ngày, đêm; KCN Quang 

Châu, công suất 3.000 m3/
ngày, đêm; KCN Song Khê - 
Nội Hoàng, công suất 500 m3/
ngày, đêm). Trong đó, 2 KCN 
Vân Trung và Quang Châu đã 
lắp đặt thiết bị quan trắc tự 
động nước thải và truyền số 
liệu về Sở TN&MT. Đối với 
công tác quản lý chất thải rắn 
(CTR), tỉnh đã xây dựng Đề 
án thu gom, vận chuyển, xử 
lý rác thải khu vực nông thôn 
giai đoạn 2017 - 2020, định 
hướng đến năm 2030 (tỷ lệ rác 
thải khu vực nông thôn được 
thu gom đạt khoảng 74%) và 
tổ chức thu gom rác thải tại 
các đường làng, ngõ xóm, vớt 
rác trên sông, kênh mương, ao 
hồ; tăng cường quản lý chất 
thải nguy hại đối với các cơ sở 
sản xuất, kinh doanh trên địa 
bàn tỉnh. 

Đặc biệt, tỉnh đã đẩy 
mạnh hoạt động thanh tra, 
kiểm tra và kiên quyết xử 
lý những hành vi vi phạm 

pháp luật trong lĩnh vực môi 
trường. Để ngăn chặn các 
hành vi xả thải ra môi trường 
LVS, tỉnh đã chỉ đạo các Sở, 
ban, ngành, UBND huyện, TP 
tăng cường triển khai công tác 
BVMT tại khu vực giáp ranh, 
liên huyện, liên tỉnh; phối hợp 
chặt chẽ với UBND các tỉnh, 
địa phương khu vực giáp ranh 
trong công tác thanh tra, kiểm 
tra, kiểm soát nguồn ô nhiễm, 
đảm bảo chất lượng môi 
trường. Bên cạnh đó, tỉnh còn 
chú trọng đến công tác tuyên 
truyền, nâng cao nhận thức, 
năng lực cho đội ngũ cán bộ 
quản lý môi trường; phổ biến, 
hướng dẫn thực hiện chính 
sách pháp luật BVMT cho 
doanh nghiệp (DN), người 
dân thông qua các hình thức 
như: Tổ chức hưởng ứng các 
sự kiện môi trường (Ngày Môi 
trường thế giới, Chiến dịch 
làm cho thế giới sạch hơn…), 
hội nghị tuyên truyền tập 



21Số 11/2017

LUẬT PHÁP - CHÍNH SÁCH

huấn, tọa đàm về BVMT, hướng dẫn phân loại 
rác; đăng tin, bài trên Báo Bắc Giang, Đài Phát 
thanh huyện, xã... 
9Trong quá trình triển khai Đề án tổng thể 
BVMT LVS Cầu trên địa bàn tỉnh, có những 
khó khăn, vướng mắc gì, thưa ông? 

Ông Lại Thanh Sơn: Trong quá trình triển 
khai các hoạt động BVMT LVS có một số khó 
khăn, vướng mắc như: Các cơ chế chính sách, 
quy định về hoạt động của UBBVMT LVS chưa 
đầy đủ và rõ ràng, trong khi, các tỉnh chưa chủ 
động trong việc giải quyết những vấn đề môi 
trường liên tỉnh; Cơ chế phối hợp giữa các tỉnh 
cũng chưa cụ thể, thiếu sự ràng buộc, dẫn đến 
hiệu quả thực hiện chưa cao; Việc xử lý ô nhiễm 
môi trường LVS đòi hỏi kinh phí lớn, nhưng 
kinh phí hoạt động của UBBVMT LVS Cầu 
còn hạn chế, các tỉnh thường phải chủ động, 
dẫn đến khó khăn trong xây dựng công trình 
BVMT mang tính chất liên vùng, liên tỉnh. 

Ngoài ra, tại các tỉnh, trong đó có Bắc 
Giang, công tác ĐTM đối với dự án đầu tư đã 
bộc lộ một số bất cập; ý thức chấp hành pháp 
luật của các DN còn hạn chế, trong khi, cơ 
quan quản lý địa phương chưa làm hết trách 
nhiệm của mình và thiếu quyết liệt trong xử lý 
vi phạm; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật về BVMT cho các DN, người dân chưa phát 
huy hiệu quả. Để công tác BVMT LVS đạt kết 
quả tốt thì cần phải có sự chuyển biến từ nhận 
thức đến hành động của các cấp, ngành, DN và 
người dân, tuy nhiên, đó là một quá trình lâu 
dài, đòi hỏi sự nỗ lực của tất cả các bên. Mong 
rằng, trong thời gian tới, các tỉnh sẽ khắc phục 
những khó khăn, chủ động và tăng cường phối 
hợp để xử lý sự cố môi trường trên LVS; đồng 
thời, UBBVMT LVS Cầu cũng phát huy được 
vai trò, trách nhiệm để góp phần cải thiện chất 
lượng nước LVS Cầu.
9Công tác ĐTM đóng vai trò quan trọng trong 
kiểm soát, phòng ngừa ô nhiễm môi trường. 
Nhưng theo như ông cho biết, việc triển khai 
công tác này tại Bắc Giang đang có những bất 
cập, cụ thể là gì, thưa ông?

Ông Lại Thanh Sơn: Thời gian qua, Bắc 
Giang luôn quan tâm đến việc nâng cao hiệu 
quả công tác ĐTM đối với các dự án đầu tư trên 
địa bàn tỉnh, tuy nhiên, vẫn tồn tại một số khó 
khăn, vướng mắc: Số lượng các dự án đầu tư tại 
Bắc Giang ngày càng tăng, ước tính mỗi năm, 
tỉnh có thể tiếp nhận từ 300 - 500 dự án xin 
giấy xác nhận ĐTM. Với số lượng nhiều dự án, 
lĩnh vực đa dạng, đa ngành, nên việc đánh giá 

được hết tác động môi trường 
của tất cả các dự án là thách 
thức đối với cơ quan quản lý ở 
Bắc Giang. Nguyên nhân là do 
năng lực của các đơn vị tư vấn 
lập báo cáo ĐTM còn hạn chế; 
công tác thẩm tra, xác nhận 
báo cáo ĐTM của cơ quan 
chức năng, Hội đồng thẩm 
định chưa đáp ứng yêu cầu 
quản lý. Mặt khác, chất lượng 
báo cáo ĐTM thấp, giữa các 
nội dung trong báo cáo ĐTM 
so với thực tế của dự án chưa 
đúng. 

Trong thời gian tới, để 
công tác BVMT đạt hiệu quả 
cao, cơ quan quản lý nhà nước 
cần nâng cao chất lượng thẩm 
tra các thủ tục về môi trường 
(báo cáo ĐTM, xác nhận hoàn 
thành công trình BVMT, kế 
hoạch BVMT…); tăng cường 
năng lực cho đội ngũ tư vấn 
ĐTM, Hội đồng thẩm định 

ĐTM tại địa phương. Các 
địa phương nên thiết lập một 
danh sách đơn vị tư vấn có 
chất lượng, uy tín để giới thiệu 
cho dự án. Vừa qua, Bắc Giang 
đã triển khai nội dung này và 
đã thông báo đến các đơn vị 
tư vấn có đủ điều kiện, năng 
lực, trách nhiệm để tham gia 
lập báo cáo ĐTM cho DN, các 
DN có thể tham khảo danh 
sách những đơn vị tư vấn đó. 
Tôi nghĩ, Bộ TN&MT cũng 
nên lập danh sách đơn vị tư 
vấn chuyên nghiệp, có năng 
lực trên cả nước để giới thiệu 
cho các DN tiếp cận. Đây là 
việc làm cần thiết không chỉ 
đối với các DN, mà còn đối 
với cơ quan quản lý nhà nước, 
qua đó, góp phần nâng cao 
hiệu quả quản lý nhà nước về 
BVMT.
9Xin cảm ơn ông!
 PHƯƠNG TÂM (Thực hiện)

 V Bắc Giang xử lý nghiêm những đối tượng khai thác cát, sỏi 
trái phép trên LVS Cầu

 V KCN Vân Trung là một trong 4 KCN trên địa bàn 
tỉnh Bắc Giang có trạm xử lý nước thải tập trung
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Nâng cao hiệu quả công tác quản lý  
nhà nước về bảo vệ môi trường  
trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Trong những năm qua, công tác BVMT 
trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã có nhiều 
chuyển biến tích cực, nhận thức của các 
cán bộ, công chức và nhân dân về BVMT 
đã được nâng cao... Tuy nhiên, trong 
quá trình phát triển kinh tế - xã hội, 
ô nhiễm môi trường (ÔNMT) đang là 
một trong những thách thức đối với sự 
phát triển bền vững của tỉnh Cao Bằng. 
Để hạn chế những tác động đến môi 
trường, tỉnh đã triển khai một số giải 
pháp cấp bách về BVMT. Tạp chí Môi 
trường đã có cuộc trao đổi với Giám đốc 
Sở TN&MT Cao Bằng Thái Hồng Thịnh 
về vấn đề này.

 V Ông Thái Hồng Thịnh - Giám đốc Sở TN&MT Cao Bằng

9Xin ông cho biết, tình hình giải quyết những 
vấn đề cấp bách về lĩnh vực môi trường trên 
địa bàn tỉnh? Công tác triển khai, thực hiện 
Luật BVMT năm 2014 và các văn bản hướng 
dẫn Luật tại địa phương có gặp khó khăn, 
vướng mắc gì, thưa ông?

Ông Thái Hồng Thịnh: Trong thời gian qua, 
thực hiện những vấn đề cấp bách về lĩnh vực 
BVMT, tỉnh đã rà soát, triển khai chỉ đạo ban 
hành theo thẩm quyền, đề suất sửa đổi, bổ sung 
các quy định BVMT theo hướng ngăn chặn các 
dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, các loại 
hình sản xuất có nguy cơ cao gây ÔNMT; lập 
danh mục hạn chế chuyển giao các công nghệ 
không thân thiện môi trường...; giám sát công 
tác BVMT tại các khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp (KCN/CCN). Đồng thời, tỉnh đã cải 
cách công tác thẩm định Báo cáo đánh giá tác 
động môi trường (ĐTM), cũng như sau thẩm 
định, bảo đảm các dự án trước khi đi vào hoạt 
động thực hiện đầy đủ các biện pháp BVMT; 
đẩy mạnh, công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp 
hành pháp luật về BVMT tại các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh dịch vụ, nhất là tại các KCN/CCN 
và cơ sở hoạt động khai thác khoáng sản. Theo 
đó, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực BVMT từ năm 2015 đến tháng 
10/2017 là 577.250.000 đồng. 

Cùng với đó, tỉnh đã thành 
lập Ban Chỉ đạo xử lý các cơ 
sở gây ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng (ÔNMTNT) và 
phê duyệt lộ trình, kế hoạch 
xử lý các cơ sở gây ÔNMTNT. 
Theo Quyết định số 64/2003/
QĐ-TTg và Quyết định số 
1788/2013/QĐ-T Tg của 
Thủ tướng Chính phủ, tỉnh 
Cao Bằng có 24 cơ sở gây 
ÔNMTNT, đến nay, có 17 cơ 
sở đã hoàn thành xử lý triệt 
để, còn 7 cơ sở theo kế hoạch 
sẽ hoàn thành xử lý triệt để 
trước năm 2020.

Công tác ký quỹ cải tạo, 
phục hồi môi trường cũng 
được thực hiện nghiêm túc, 
Cụ thể: Từ năm 2013 đến nay, 
tỉnh đã ban hành 25 Quyết 
định phê duyệt phương án cải 
tạo, phục hồi môi trường đối 
với 25 mỏ khai thác khoáng 
sản, tổng số tiền ký quỹ là 
22.341 triệu đồng. Hiện tỉnh 
đã thành lập Quỹ BVMT địa 
phương.

Ngoài ra, tỉnh đã đầu tư 
xây dựng các công trình xử 
lý rác thải, nước thải, hạ tầng 
kỹ thuật về môi trường tại 
huyện Hòa An; đang kêu gọi 
đầu tư xây dựng hệ thống xử 
lý nước thải tập trung tại TP. 
Cao Bằng; thực hiện lồng 
ghép có hiệu quả nhiệm vụ 
BVMT trong Chương trình 
mục tiêu quốc gia về xây dựng 
Nông thôn mới giai đoạn 2011 
- 2020.

Để triển khai hiệu quả 
Luật BVMT năm 2014, đến 
nay, Sở TN&MT đã tổ chức 
52 lớp tập huấn phổ biến Luật 
và các văn bản hướng dẫn thi 
hành Luật cho các đối tượng 
sản xuất, kinh doanh, dịch 
vụ, các Hội, tổ chức chính trị 
- xã hội... Tuy nhiên, vẫn còn 
một số khó khăn, vướng mắc 
trong quá trình triển khai 
thực hiện Luật, cụ thể như 
công tác tuyên truyền, phổ 
biến các quy định pháp luật 
về BVMT còn hạn chế, năng 
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lực cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu quản 
lý môi trường hiện nay. Cùng với đó, một số 
nghị định, thông tư ban hành không kịp thời, 
nên khi triển khai, phổ biến thiếu thống nhất. 
Mặt khác, Cao Bằng là một tỉnh miền núi, cơ 
sở hạ tầng chưa tốt nên khi triển khai phổ biến 
Luật BVMT năm 2014 và các văn bản dưới 
Luật đến các cơ sở cấp xã, ở vùng sâu, vùng 
xa còn nhiều bất cập, nhất là, trình độ dân trí 
thấp nên khó khăn trong triển khai các quy 
định pháp luật BVMT…
9Là tỉnh có nguồn tài nguyên khoáng sản 
phong phú, đa dạng, tỉnh đã triển khai những 
biện pháp gì để sử dụng bền vững tài nguyên 
thiên nhiên, khắc phục ô nhiễm và cải tạo, 
phục hồi môi trường? Ông có thể cho biết việc 
chấp hành pháp luật BVMT của các doanh 
nghiệp (DN) khai thác khoáng sản trên địa 
bàn tỉnh?

Ông Thái Hồng Thịnh: Nhằm phát huy 
nguồn tài nguyên khoáng sản, góp phần vào 
sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, 
tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, 
phổ biến các quy định pháp luật về khoáng 
sản một cách sâu rộng và thường xuyên tại 
các địa bàn có hoạt động khai thác khoáng 
sản trái phép; Phê duyệt Quy hoạch thăm 
dò, khai thác và sử dụng khoáng sản của địa 
phương theo quy định của Luật Khoáng sản 
năm 2010; Xây dựng, thẩm định và phê duyệt 
phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác 

trên từng địa phương và toàn 
tỉnh; Rà soát điều chỉnh, sắp 
xếp lại các dự án khai thác 
chế biến khoáng sản trên 
địa bàn tỉnh theo hướng tập 
trung. Hàng năm, thành lập 
các đoàn kiểm tra liên ngành 
để kiểm tra, đôn đốc việc 
thực hiện các quy định trong 
khai thác, sử dụng khoáng 
sản, phát hiện, ngăn chặn, 
xử lý kịp thời hoạt động khai 
thác khoáng sản trái phép, 
gây ô nhiễm môi trường… 

Trong thời gian tới, để 
nâng cao hiệu quả công 
tác quản lý nhà nước về tài 
nguyên khoáng sản trên địa 
bàn tỉnh, cần có sự tham gia 
đồng bộ của các tổ chức cơ 
sở Đảng, chính quyền địa 
phương. Đồng thời, tỉnh tiếp 
tục chỉ đạo thực hiện công 
tác điều tra, đánh giá, thăm 
dò tiềm năng tài nguyên, trữ 
lượng khoáng sản còn lại trên 
địa bàn tỉnh bằng nguồn vốn 
của DN. Ngoài ra, tỉnh cũng 
tạo điều kiện cho một số dự 
án chế biến khoáng sản hoạt 
động hiệu quả tăng cường 

đầu tư, cải tiến công nghệ để 
nâng cao giá trị khoáng sản; 
kiên quyết thu hồi những dự 
án chế biến sâu chậm triển 
khai đầu tư, có công nghệ lạc 
hậu, sản xuất không liên tục, 
hiệu quả thấp và gây ô nhiễm 
môi trường; tiếp tục rà soát, 
điều chỉnh các quy hoạch 
khoáng sản của tỉnh cho phù 
hợp với quy hoạch, chiến 
lược chung của Trung ương, 
tăng cường chỉ đạo công 
tác cấp giấy phép hoạt động 
khoáng sản trong thời gian 
theo đúng quy định của Luật 
Khoáng sản năm 2010. Đồng 
thời, từng bước nâng cao 
chất lượng lập, thẩm định 
hồ sơ xin khai thác khoáng 
sản và Báo cáo ĐTM của các 
dự án khai thác khoáng sản; 
đẩy mạnh công tác thanh 
tra, kiểm tra để quản lý chặt 
chẽ hoạt động khoáng sản và 
đặc biệt là các nguồn thu từ 
hoạt động khai thác, chế biến 
khoáng sản. 

Qua thanh tra việc chấp 
hành pháp luật BVMT của 
các DN khai thác khoáng sản 
trên địa bàn tỉnh cho thấy, 
hầu hết các cơ sở hoạt động 
khai thác khoáng sản đều 
tuân thủ các quy định pháp 
luật hiện hành. Tuy nhiên, 
vẫn còn một số DN vì lợi 
nhuận trước mắt mà ít chú 
trọng quan tâm đến công tác 
BVMT, thực hiện đối phó, 
chưa xem công tác BVMT là 
trách nhiệm, nghĩa vụ. Việc 
đầu tư trang bị thiết bị xử lý 
môi trường rẻ tiền, lạc hậu, 
ít thân thiện môi trường, 
hoặc chỉ vận hành các công 
trình xử lý môi trường khi có 
cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền giám sát, kiểm tra…
9Công tác bảo tồn đa dạng 
sinh học (ĐDSH) là một trong 
những nhiệm vụ trọng tâm 
của tỉnh, xin ông cho biết, 

 V Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về sự hợp tác bảo tồn ĐDSH xuyên biên giới giữa 
Sở TN&MT Cao Bằng (Việt Nam) và Sở BVMT Quảng Tây (Trung Quốc) 
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một số kết quả đạt được, cũng như những 
thách thức của công tác này trong thời gian 
qua? Ông có thể nêu một số khó khăn, bất cập, 
cũng như kiến nghị để thực hiện tốt công tác 
bảo tồn ĐDSH?

Ông Thái Hồng Thịnh: Thực hiện Luật 
ĐDSH, tỉnh đã lập và phê duyệt Quy hoạch 
bảo tồn ĐDSH tỉnh Cao Bằng đến năm 2020 
định hướng đến năm 2030 tại Quyết định 
số 2223/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 và Kế 
hoạch hành động bảo tồn ĐDSH tỉnh Cao 
Bằng đến năm 2020 tại Quyết định số 697/
QĐ-UBND ngày 19/5/2017. Ngoài ra, tỉnh 
cũng đã ban hành nhiều văn bản nhằm bảo 
vệ động vật hoang dã (ĐVHD) nguy cấp, 
quý hiếm, ngăn ngừa các loài ngoại lai xâm 
hại.

Thời gian qua, tỉnh đã triển khai một 
số dự án trên địa bàn như: Dự án điều tra 
khảo sát, quy hoạch chi tiết khu rừng Phia 
Oắc - Phia Đén để thành lập Vườn quốc 
gia (VQG) Phia Oắc - Phia Đén, đang 
trình Chính phủ phê duyệt; Dự án hành 
lang ĐDSH xuyên biên giới Cao Bằng - 
Quảng Tây, Trung Quốc (BCI) tại Khu bảo 
tồn (KBT) loài và sinh cảnh vượn Cao Vít 
Trùng Khánh đang thực hiện có hiệu quả; 
Dự án hỗ trợ thực hiện hành lang ĐDSH 
xuyên biên giới Cao Bằng - Quảng Tây 
(Trung Quốc)...

Mặt khác, để nâng cao 
nhận thức trong công tác bảo 
tồn ĐDSH, tài nguyên thiên 
nhiên, đến nay, tỉnh đã thực 
hiện lồng ghép 80 lớp tuyên 
truyền, giáo dục, nâng cao 
nhận thức cho cán bộ các Sở, 
ban, ngành, UBND các huyện 
và TP, tổ chức đoàn thể cấp 
huyện, xã, phường, thị trấn 
và cộng đồng dân cư về Luật 
ĐDSH và các văn bản hướng 
dẫn Luật. Bên cạnh đó, Sở 
TN&MT đã tổ chức các lớp 
tập huấn về sinh kế cho người 
dân tại 3 xã Phong Nậm, 
Ngọc Khê và Ngọc Côn đang 
sinh sống tại hành lang KBT 
loài và sinh cảnh vượn Cao 
Vít và cấp nguồn vốn ban đầu 
cho Quỹ phát triển xã (CDF), 
tạo điều kiện cho các hộ gia 
đình vay vốn với lãi suất ưu 
đãi để phát triển chăn nuôi. 

Bên cạnh các kết quả đạt 
được, công tác quản lý ĐDSH 
tại địa phương còn nhiều bất 
cập như: Theo quy định phân 
công về chức năng quản lý, các 
KBT thuộc Sở NN&PTNT; 

các khu bảo vệ cảnh quan, khu 
di tích lịch sử thuộc Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch, mặc 
dù không có chức năng quản 
lý, nhưng Sở TN&MT lại có 
trách nhiệm phải báo cáo về 
các vấn đề ĐDSH hàng năm. 
Trong khi đó, cán bộ quản lý 
về bảo tồn ĐDSH có năng lực 
hạn chế, đặc biệt, đối với cán 
bộ cấp xã, phường chưa có cán 
bộ chuyên môn theo dõi, giám 
sát về ĐDSH. Nguồn kinh phí 
để triển khai về ĐDSH còn 
hạn hẹp; cơ sở vật chất, kỹ 
thuật, trang thiết bị phục vụ 
công tác bảo tồn ĐDSH còn 
thiếu… 

Để khắc phục tình trạng 
trên, trong thời gian tới, tỉnh 
sẽ tăng cường nguồn nhân 
lực và năng lực quản lý bảo 
tồn ĐDSH trên địa bàn. Đồng 
thời, ban hành cơ chế, chính 
sách và hỗ trợ kinh phí để thực 
hiện công tác bảo tồn ĐDSH; 
tiếp tục thực hiện có hiệu 
quả Dự án BCI tại KBT loài 
và sinh cảnh Vượn Cao Vít 
(Pha III); đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, nâng cao nhận 
thức trong bảo tồn ĐDSH, tài 
nguyên thiên nhiên…

Tỉnh cũng đề xuất, kiến 
nghị Trung ương hỗ trợ kinh 
phí triển khai Dự án quy 
hoạch bảo tồn ĐDSH tỉnh 
Cao Bằng đến năm 2020, 
định hướng đến năm 2030 và 
Kế hoạch hành động bảo tồn 
ĐDSH tỉnh Cao Bằng đến 
năm 2020; bổ sung nguồn lực 
cán bộ làm công tác bảo tồn 
ĐDSH tại địa phương và tổ 
chức các hội nghị, tập huấn 
để nâng cao trình độ, chuyên 
môn, nghiệp vụ cho cán bộ 
làm công tác bảo tồn; Đề nghị 
Bộ TN&MT ban hành văn 
bản phối hợp giữa các ngành 
TN&MT, NN&PTNT, Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch về 
công tác quản lý ĐDSH.
 CHÂU LOAN (Thực hiện)

 V KBT thiên nhiên Phia Oắc - Phia Đén phong phú các loài động, thực vật 
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 l Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu  
quốc gia về quan trắc tài nguyên và 
môi trường

Ngày 24/10/2017, Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Quyết định số 1618/QĐ-TTg phê 
duyệt Đề án xây dựng hệ cơ sở dữ liệu (CSDL) 
quốc gia về quan trắc TN&MT. Mục tiêu của 
Đề án là thiết lập hệ CSDL quốc gia về quan 
trắc TN&MT, một thành phần trong hệ CSDL 
quốc gia về TN&MT, trên cơ sở Quy hoạch 
mạng lưới quan trắc TN&MT quốc gia giai 
đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; 
Ứng dụng giải pháp công nghệ hiện đại nhằm 
thu nhận, quản lý thống nhất, đáp ứng yêu cầu 
công bố, cung cấp, khai thác, chia sẻ kịp thời 
thông tin quan trắc TN&MT phục vụ mục tiêu 
hoạch định chính sách, phát triển kinh tế - xã 
hội, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến 
đổi khí hậu, bảo đảm an ninh - quốc phòng. 

Thời gian thực hiện Đề án trong 6 năm 
(2017 - 2022), trong đó, giai đoạn 1 (2017 - 
2020) tập trung vào hoàn thiện cơ chế chính 
sách và các quy định kỹ thuật phục vụ thu 
nhận, xây dựng, quản lý, công bố, chia sẻ, cung 
cấp, khai thác sử dụng CSDL quốc gia về quan 
trắc TN&MT; đầu tư trang thiết bị, phần cứng, 
phần mềm, thiết lập Trung tâm tích hợp và xử lý 
dữ liệu; liên kết với các Trung tâm dữ liệu thuộc 
các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TN&MT; 
kết nối với các Bộ, ngành, địa phương…; Giai 
đoạn 2 (2020 - 2022), sẽ thực hiện hoàn thiện 
hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng 
yêu cầu thực tế; hoàn thành kết nối tới tất cả 
các trung tâm dữ liệu của các Bộ, ngành, địa 
phương và các trạm quan trắc ngành TN&MT; 
tiếp tục thu nhận, tích hợp dữ liệu quan trắc 
TN&MT; hoàn thiện CSDL kết hợp xử lý, phân 
tích dữ liệu quan trắc bảo đảm công bố, cung 
cấp, chia sẻ, khai thác thông tin, dữ liệu quan 
trắc TN&MT…

Để thực hiện các nhiệm vụ, Đề án đưa ra 
các giải pháp chủ yếu như: Bộ TN&MT chủ 
trì, xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện 
hệ thống các văn bản pháp luật, cơ chế chính 
sách, quy định kỹ thuật về thu thập, công bố, 
chia sẻ, khai thác sử dụng thông tin…; Đào tạo, 
tăng cường năng lực chuyên môn đáp ứng các 
nhiệm vụ thiết yếu, xây dựng, quản lý, duy trì 
và vận hành hệ CSDL quốc gia về TN&MT; 
ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ 
mới; tăng cường hợp tác quốc tế nhằm đổi mới 
công nghệ; Tăng cường công tác tuyên truyền 
nâng cao nhận thức… 

Văn bản mới
 l Công bố thủ tục 

hành chính mới trong 
lĩnh vực tài nguyên nước, 
môi trường, địa chất và 
khoáng sản

Ngày 18/10/2017, Bộ 
TN&MT ban hành Quyết định 
số 2528/QĐ-BTNMT về việc 
công bố thủ tục hành chính mới 
ban hành; được sửa đổi, bổ sung, 
thay thế trong lĩnh vực tài nguyên 
nước, môi trường, địa chất và 
khoáng sản thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của Bộ 
TN&MT. Theo đó, có 8 thủ tục 
hành chính mới ban hành, bao 
gồm: 3 Thủ tục hành chính (Cấp 
Trung ương gồm cấp, điều chỉnh 
Giấy phép khai thác khoáng sản, 
cấp Giấy phép khai thác khoáng 
sản ở khu vực có dự án đầu tư 
công trình; Điều chỉnh tiền cấp 
quyền khai thác tài nguyên nước; 
Tính tiền cấp quyền khai thác tài 
nguyên nước đối với trường hợp 
tổ chức, cá nhân đã được cấp 
giấy phép trước ngày Nghị định 
số 82/2017/NĐ-CP có hiệu lực 
thi hành); 5 thủ tục hành chính 
cấp tỉnh (Đăng ký khai thác 
khoáng sản vật liệu xây dựng 
thông thường trong diện tích dự 
án xây dựng công trình, bao gồm 
cả đăng ký khối lượng cát, sỏi thu 
hồi từ dự án nạo vét, khơi thông 
luồng lạch; Chấp thuận tiến hành 
khảo sát tại thực địa, lấy mẫu trên 
mặt đất để lựa chọn diện tích lập 
đề án thăm dò khoáng sản; Cấp, 
điều chỉnh Giấy phép khai thác 
khoáng sản; cấp Giấy phép khai 
thác khoáng sản ở khu vực có 
dự án đầu tư công trình; Điều 
chỉnh tiền cấp quyền khai thác 
tài nguyên nước; Tính tiền cấp 
quyền khai thác tài nguyên nước 
đối với trường hợp tổ chức, cá 
nhân đã được cấp giấy phép trước 
ngày Nghị định số 82/2017/NĐ-
CP có hiệu lực thi hành).

Đồng thời, Bộ cũng công bố 
danh mục các thủ tục hành chính 

được được sửa đổi, bổ sung, thay 
thế, bao gồm: 10 thủ tục hành 
chính cấp Trung ương và 10 thủ 
tục hành chính cấp tỉnh thuộc 
lĩnh vực tài nguyên nước; 13 thủ 
tục hành chính cấp Trung ương 
và 15 thủ tục hành chính cấp tỉnh 
thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng 
sản. Riêng lĩnh vực môi trường có 
8 thủ tục hành chính cấp Trung 
ương, bao gồm cấp và cấp lại, điều 
chỉnh giấy phép xử lý chất thải 
nguy hại, giấy phép chứng nhận 
lưu hành chế phẩm sinh học trong 
xử lý chất thải; Cấp, điều chỉnh, gia 
hạn, cấp lại Giấy phép vận chuyển 
hàng nguy hiểm là chất độc hại, 
chất lây nhiễm bằng phương tiện 
giao thông cơ giới, đường bộ…

 l Phương pháp quy 
đổi từ giá tính thuế tài 
nguyên để xác định giá 
tính tiền cấp quyền khai 
thác khoáng sản

Ngày 16/10/2017, Bộ trưởng 
Bộ TN&MT ban hành Thông 
tư số 38/2017/TT-BTNMT quy 
định phương pháp quy đổi từ 
giá tính thuế tài nguyên để xác 
định giá tính tiền cấp quyền khai 
thác khoáng sản (KTKS). Phạm 
vi điều chỉnh của Thông tư quy 
định chi tiết khoản 5 Điều 69 
Nghị định số 158/2016/NĐ-CP 
ngày 29/11/2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Khoáng sản. Đối 
tượng áp dụng là cơ quan quản 
lý nhà nước về khoáng sản và các 
cơ quan có liên quan đến thực 
hiện công tác tính tiền cấp quyền 
KTKS và tổ chức, cá nhân KTKS. 

Thông tư quy định công thức 
xác định giá tính tiền cấp quyền 
KTKS: G = Gtn x Kqđ. Trường 
hợp áp dụng hệ số quy đổi Kqđ 
= 1. Việc xác định hệ số quy đổi 
Kqđ đối với từng nhóm, loại 
khoáng sản kim loại; Hệ số quy 
đổi Kqđ được làm tròn và lấu đến 
số thập phân thứ 3…
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TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI: 

Xa mà gần, gần mà xa
VŨ NGỌC LÂN

Gần đây, tôi có dịp về một vùng quê ở 
đồng bằng Bắc bộ. So với lần trước, 
cách đây mấy năm, cơ sở hạ tầng, 

đường thôn ngõ xóm được “cứng hóa” bằng 
bê tông; trụ sở xã, trường học, trạm y tế, nhà 
văn hóa cũng được xây mới hoặc nâng cấp; 
đời sống người dân được cải thiện... Theo kế 
hoạch, trong năm 2017, xã sẽ đạt cả 19 tiêu 
chí và trở thành “xã nông thôn mới”. Tuy 
nhiên, khi đi sâu vào từng cánh đồng, xóm 
làng thì thấy có những vấn đề chưa hợp lý, 
nhất là tiêu chí về môi trường. Dọc theo con 
đường nối xóm trên với xóm dưới là một cái 
mương cạn lộ thiên, rộng chừng hơn 2 m, dài 
khoảng 400 - 500 m, sâu khoảng 1 m. Dưới 
đó là dòng nước đen ngòm bởi các ống dẫn 
nước thải chăn nuôi từ các gia đình hai bên 
mương thải ra. Ở đầu làng là một khu đất 
rộng khoảng 100 m2 được bao tường xung 
quanh cao 50 cm, là nơi tập kết rác của cả 
xóm, với các bao tải rác thải chồng chất.

Trước đây, hàng tuần có đội thu gom rác 
dọc lối đi của các gia đình và đốt, nhưng hiện 
nay, do nhiều nguyên nhân nên rác không 
được thu gom hết, đốt cũng không hết, do 
đó bãi rác thải ngày càng nhiều. Đặc biệt, dọc 
các rãnh nước ở ruộng lúa, khu trồng màu, 
ven đê là những vỏ chai, bình đựng thuốc trừ 
sâu, vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật vất tràn lan. 
Trong các đường thôn, ngõ xóm mặc dù có 
rất nhiều cây xanh, kể cả những cây cổ thụ, 
nhưng từ sáng sớm đến chiều tối, không thấy 
một tiếng chim kêu, bởi vì người ta đã dùng 
bẫy dính, súng săn để đánh bắt.

Công bằng mà nói, sau 6 năm thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) 
xây dựng nông thôn mới (NTM) chúng ta đã 
đạt được những thành tích đáng kể, tạo ra 
sự chuyển biến về nhận thức trong cán bộ, 
đảng viên và nhân dân; nguồn lực, sáng kiến 
trong người dân được phát huy, cơ sở hạ tầng 
nông thôn được củng cố, xây dựng mới, bộ 
mặt nông thôn nước ta đã thay đổi đáng kể, 
góp phần nâng cao, cải thiện đời sống vật 
chất, tinh thần của gần 70% số dân cả nước. 
Nhờ có phong trào xây dựng NTM mà cấp 

ủy, chính quyền, các tổ chức, 
đoàn thể quần chúng đã có 
thêm bài học về phát huy sức 
mạnh người dân, rằng khi có 
một cơ chế phù hợp, sự giúp 
đỡ, hỗ trợ của Nhà nước thì 
người dân sẽ tự giải quyết 
được khó khăn, cản trở, bức 
xúc đặt ra. Đúng là “Dễ trăm 
lần không dân cũng chịu/
Khó vạn lần dân liệu cũng 
xong”.

Tuy nhiên, trong quá 
trình thực hiện cũng bộc 
lộ một số bất cập, trong đó 
có một số tiêu chí xây dựng 
NTM cần phải được điều 
chỉnh. Ngày 17/10/2016, Thủ 
tướng Chính phủ ban hành 
Quyết định số 1980/QĐ-
TTg về ban hành Bộ tiêu chí 
quốc gia về xã NTM giai đoạn 
2016-2020 để điều chỉnh Bộ 
tiêu chí theo Quyết định số 
49/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 
của Thủ tướng Chính phủ. 
Trong Bộ tiêu chí mới được 
ban hành, nhiều tiêu chí 
được điều chỉnh so với Bộ 
tiêu chí đã được áp dụng 
trong giai đoạn trước, trong 

đó tiêu chí về môi trường 
được điều chỉnh tăng từ 5 lên 
8 tiêu chí với nhiều nội dung 
như: An toàn thực phầm; nhà 
tiêu; nhà tắm; bể chứa nước, 
BVMT trong chăn nuôi. Bộ 
tiêu chí cũng quy định chặt 
chẽ một số nội dung như: Tỷ 
lệ hộ sử dụng nước sạch hợp 
vệ sinh và nước sạch theo 
quy định. Sự điều chỉnh tiêu 
chí về môi trường trong xây 
dựng NTM thể hiện: Vấn đề 
môi trường trong xây dựng 
NTM là vấn đề vừa quan 
trọng vừa rất cấp bách, lâu 
dài; Tiêu chí môi trường ở 
từng địa phương, huyện, xã, 
khu dân cư luôn luôn thay 
đổi, xuất hiện những tình 
huống mới trong quá trình 
phát triển (khu công nghiệp, 
làng nghề, biến đổi khí hậu, 
thiên tai, lũ lụt...); Thể hiện sự 
quan tâm của Chính phủ đối 
với công tác BVMT trong quá 
trình xây dựng NTM; Một số 
tiêu chí được bổ sung đặt ra 
yêu cầu cao trong thay đổi 
nhận thức đến hành động của 
người dân, từ sản xuất, kinh 

 V Xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đạt chuẩn 
NTM từ năm 2015



27Số 11/2017

TRAO ĐỔI - DIỄN ĐÀN

doanh đến trong sinh hoạt hàng ngày; Đẩy 
mạnh việc xã hội hóa công tác BVMT, huy 
động các tổ chức chính trị - xã hội, tăng cường 
kiểm tra, giám sát trong cộng đồng là việc làm 
thường xuyên từ trên xuống dưới, từ trong ra 
ngoài của tổ chức, cá nhân cán bộ, đảng viên. 

Tiêu chí môi trường trong xây dựng 
NTM - xa mà gần. Khi nói đến công tác 
BVMT trong xây dựng NTM, có xu hướng 
cho rằng, môi trường là việc của tập thể, nhà 
nước, cộng đồng và ít khi liên quan đến bản 
thân, gia đình. Đến nay, không phải ai cũng 
nhận thức được rằng, bầu không khí chúng 
ta hít thở hàng ngày là không khí chung, 
nhưng lại cần cho sự sống từng phút, từng 
giây. Nguồn nước, sông suối, ao hồ, mạch 
nước ngầm là nguồn tài nguyên quý giá của 
mỗi gia đình và mỗi người chúng ta. Việc một 
số gia đình không có nhà tiêu hợp vệ sinh 
hoặc phun thuốc diệt cỏ vô hình chung sẽ là 
nguồn lây nhiễm bệnh dịch, đất nhiễm chất 
độc hóa học, gây bệnh tật, thậm chí ung thư 
cho nhiều người. Mặc dù Chính phủ đã bổ 
sung các tiêu chí môi trường trong xây dựng 
NTM, nhưng có những tiêu chí chỉ mới định 
tính chứ chưa định lượng cụ thể, thậm chí 
mơ hồ (tiêu chuẩn nước sạch, hợp vệ sinh; 
tỷ lệ chất thải được thu gom; tỷ lệ nguồn 
lực xã hội cho BVMT; xử lý chất thải trong 
chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, thu gom, xử 

lý bao bì thuốc bảo vệ thực 
vật; việc xử lý triệt để các cơ 
sở gây ô nhiễm môi trường). 
Nếu địa phương, cơ sở xây 
dựng NTM theo kiểu phong 
trào, “chạy theo thành tích”, 
né tránh, thực hiện không 
nghiêm khắc, dễ bỏ qua tiêu 
chí thì nhất định sẽ thất bại, 
riêng tiêu chí môi trường thì 
sẽ “lợi bất cập hại”.

Tiêu chí môi trường 
trong xây dựng NTM có khi 
gần mà cũng xa. Gần là ngay 
trong tầm của mỗi người 
nông dân, mỗi hộ nông dân 
nhưng nếu không nhận 
thức đầy đủ, sâu sắc, không 
tích cực chủ động xây dựng 
thành công một cách bền 
vững thì sẽ vượt ra ngoài tầm 
và như vậy mục tiêu từ gần 
sẽ trở thành xa. Nếu các tiêu 
chí môi trường rất gần, từ 
sản xuất, tiêu dùng đến sinh 
hoạt, ăn, mặc, ở không hợp 
vệ sinh, không được giám sát 
chặt chẽ, thường xuyên thì 
lại trở thành xa xôi, khó thực 
hiện. Thị trường thế giới hiện 

nay như là một cái chợ khổng 
lồ. Trong “rổ hàng hóa” của 
con người nếu có sản phẩm 
không rõ nguồn gốc xuất xứ, 
không được kiểm định về 
an toàn thực phẩm..., người 
mua sẽ quay lưng, tẩy chay. 
Ngày 23/10/2017, Ủy ban 
châu Âu (EU) đã chính thức 
“rút thẻ vàng” đối với hải sản 
Việt Nam, với lý do những 
nỗ lực của Việt Nam chưa 
đủ để chống khai thác bất 
hợp pháp. Đáng chú ý, sau 6 
tháng, nếu chúng ta không 
khắc phục được sẽ bị “rút thẻ 
đỏ”, đồng nghĩa với việc hải 
sản không còn đường vào 
EU. Đó là bài học mà chúng 
ta đang khắc phục, tháo gỡ. 
Do vậy, nâng cao nhận thức, 
ý thức BVMT, sống hòa 
hợp với thiên nhiên, bảo vệ 
những giá trị văn hóa tốt 
đẹp của làng quê Việt Nam, 
truyền thống tốt đẹp của dân 
tộc chính là nhiệm vụ quan 
trọng trong xây dựng NTM, 
góp phần giữ gìn văn hóa 
Việt cho hôm nay và các thế 
hệ mai sau. 

Vấn đề môi trường hiện 
đã và đang len lỏi vào tất cả 
các mặt của đời sống xã hội. 
Tiêu chí môi trường trong 
xây dựng NTM không như 
một số tiêu chí khác mà là 
vấn đề không hề đơn giản, 
cam go, cần phải cố gắng nỗ 
lực phấn đấu thường xuyên, 
liên tục, lâu dài, gian khổ. Do 
vậy, không chỉ có trong xây 
dựng NTM mà trong nhiều 
lĩnh vực khác của đời sống 
xã hội hôm nay và mai sau, 
nếu làm tốt công tác môi 
trường thì tiêu chí xa sẽ trở 
nên gần gũi, ngược lại, có 
những tiêu chí rất gần gũi, 
hàng ngày quanh ta sẽ trở 
nên xa xôi, khó có thể đạt 
được như mong muốnn V Phương tiện vận chuyển rác còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu thu gom rác thải 

sinh hoạt hiện nay
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Thúc đẩy các giải pháp kinh doanh 
bền vững tại Việt Nam
Tiếp nối thành công của 3 kỳ Diễn đàn doanh nghiệp (DN) phát triển bền vững (PTBV) Việt Nam 
(VCSF), vừa qua, Hội đồng DN vì sự PTBV Việt Nam (VBCSD), Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam (VCCI) tổ chức Diễn đàn VCSF lần thứ IV với chủ đề “Nhân rộng những mô hình kinh 
doanh giúp giải quyết các thách thức PTBV”. Nhân dịp này, Tạp chí Môi trường có cuộc trao đổi với 
ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Tổng thư ký VCCI kiêm Phó Chủ tịch VBCSD về các giải pháp kinh 
doanh bền vững tại Việt Nam.

9Theo ông, DN có vai trò gì trong việc triển 
khai các Mục tiêu PTBV?

Ông Nguyễn Quang Vinh: Trước hết có 
thể khẳng định, bên cạnh vai trò của Chính 
phủ và các tổ chức quốc tế, DN đóng một vai 
trò cốt yếu trong việc triển khai 17 Mục tiêu 
PTBV (SDGs) bởi mỗi hoạt động của DN đều 
tạo ra những tác động nhất định đến mọi mặt 
của đời sống. Nói cách khác, các Mục tiêu toàn 
cầu sẽ không thể được hiện thực hóa nếu thiếu 
sự tham gia của DN.

DN là yếu tố quan trọng, quyết định đến sự 
chuyển dịch cơ cấu của nền kinh tế quốc dân, 
đồng thời cũng là động lực chính cho sự tăng 
trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm, thúc đẩy 
sự đổi mới, sáng tạo và phát triển công nghệ. 
Đặc biệt, khu vực tư nhân là một trong những 
nguồn thu chính cho ngân sách Nhà nước - 
điều kiện để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, các 
hoạt động xã hội công (y tế, giáo dục, xóa đói 
giảm nghèo...) và BVMT, tiến tới PTBV.

Ở cấp độ quốc gia, các SDGs cũng được 
xem là “kim chỉ nam” để cộng đồng DN phát 
triển. Vấn đề PTBV luôn dược xác định là yêu 
cầu quan trọng và là mục tiêu cốt lõi của sự 
phát triển kinh tế tại Việt Nam. Chính vì vậy, 
định hướng và hoạt động theo SDGs, các DN 
sẽ nâng được vị thế, đồng thời có được niềm tin 
của Chính phủ, khách hàng, nhà đầu tư.
9Ông đánh giá như thế nào về tình hình thực 
hiện các SDGs của DN giai đoạn 2015-2017?

Ông Nguyễn Quang Vinh: 2 năm sau khi 
17 SDGs được các quốc gia thành viên Liên hợp 
quốc thông qua vào năm 2015, sự ủng hộ của 
cộng đồng DN đối với SDGs đã có sự thay đổi 
mạnh mẽ. Đến nay, có 1.500 DN tham gia Diễn 
đàn DN về PTBV của Liên hợp quốc, trong khi 
năm 2016 chỉ là 200 DN. Đặc biệt, cộng đồng 
DN đã nhận thức rõ hơn về những cơ hội mà 
các SDGs mang lại, cũng như rủi ro có thể 
được khắc phục. Số lượng các DN lập báo cáo 

bền vững (BCBV) tăng gấp 2 
lần trong vòng 5 năm (2012-
2017), với 90% trong tổng số 
500 DN lớn nhất đã lập BCBV. 
Ngoài ra, mạng lưới hợp tác 
cũng được tăng cường với sự 
liên kết chặt chẽ, tích cực giữa 
các DN và quốc gia.

Tuy nhiên, ảnh hưởng của 
khối DN đến tiến trình PTBV 
chung vẫn còn những hạn 
chế, đặc biệt là DN khu vực 
tài chính. Nhiều DN vẫn lúng 
túng khi tiếp cận các SDGs và 
nhận thức trên toàn cầu đối 
với PTBV nhìn chung còn 
chưa cao. 
9Trong thực tế, việc thực 
hiện các sáng kiến, triển khai 
những mô hình kinh doanh 
mới, hướng đến PTBV của 
các DN tại Việt Nam như thế 
nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Quang 
Vinh: Có thể thấy ngày càng 

có nhiều sáng kiến, mô hình 
kinh doanh mới, hướng đến 
PTBV như các mô hình: Kinh 
doanh cùng người thu nhập 
“thấp”, nền kinh tế tuần hoàn, 
xây dựng chuỗi giá trị bền 
vững, lập báo cáo PTBV, áp 
dụng bộ chỉ số DN bền vững 
(CSI)... Do đó, nhiều DN đã 
giảm tới 99% lượng phát thải 
khí CO2, không xử lý chất 
thải bằng phương pháp chôn 
lấp; sử dụng năng lượng tái 
tạo, tái sử dụng 98-99% phụ 
phẩm và phế liệu… Hiện 
nay, VCCI và VBCSD đang 
xây dựng Chương trình hỗ 
trợ DN triển khai nền kinh tế 
tuần hoàn (KTTH) - một khái 
niệm mới tại Việt Nam và thế 
giới. Ước tính, mô hình kinh 
doanh mới này có thể tạo ra 
những cơ hội kinh doanh trị 
giá tới 4,5 nghìn tỷ USD mỗi 
năm. Vì vậy, các DN Việt Nam 

 V Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Tổng thư ký 
VCCI kiêm Phó Chủ tịch VBCSD
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có thể tận dụng những tiềm năng do KTTH 
mang lại. Hoạt động đầu tiên của Chương 
trình hỗ trợ DN triển khai nền KTTH chính 
là sáng kiến “Ngừng xả thải vào môi trường tự 
nhiên” do VCCI/VBCSD phối hợp với Công 
ty Unilever Việt Nam, CocaCola Việt Nam và 
Dow Chemical Việt Nam thực hiện, nhằm giải 
quyết những vấn đề do chất thải nhựa gây ra, 
đồng thời thiết kế lộ trình cho việc xây dựng, 
thúc đẩy những mô hình kinh doanh bền vững 
trên phạm vi toàn quốc, phát triển chuỗi giá trị 
và kiến nghị chính sách tạo điều kiện cho việc 
triển khai nền KTTH trên cả nước. 

Ngoài ra, mô hình DN xã hội cũng là một 
điểm sáng bền vững và nhân văn. Ở Việt Nam, 
DN xã hội đã trở thành chủ thể kinh tế được 
pháp luật ghi nhận và khuyến khích. Nhiều 
doanh nhân Việt Nam đã chọn con đường làm 
DN xã hội để đóng góp cho phát triển cộng 
đồng, coi việc mang lại hạnh phúc cho mọi 
người là mục tiêu chính…
9Để thực hiện thành công các SDGs, bên cạnh 
sự nỗ lực của Chính phủ, Bộ, ban/ngành, theo 
ông, các DN cần phải làm gì?

Ông Nguyễn Quang Vinh: Như đã nói ở 
trên, các Mục tiêu toàn cầu sẽ không thể được 
thực hiện nếu thiếu sự tham gia của DN. Và 
ngược lại, DN cũng được hưởng lợi ích to lớn 
từ việc thực hiện PTBV. Theo nghiên cứu của 
Ủy ban Kinh doanh và PTBV, nếu đặt PTBV 
nằm trong chiến lược cốt lõi của DN, việc hoàn 
thành 17 SDGs có thể mở ra cơ hội thị trường 
trị giá ít nhất 12 nghìn tỷ USD trong 4 lĩnh vực: 
Lương thực, nông nghiệp; đô thị; năng lượng, 
vật liệu; y tế và sức khỏe. Nếu xét trên tất cả 
các lĩnh vực, tiềm năng kinh tế mà PTBV mang 
lại sẽ lớn hơn nhiều con số 12 nghìn tỷ USD. 
Do đó, trước hết DN cần nhận thức rằng, việc 
không thực hiện PTBV là một lựa chọn tốn 
kém khi bỏ lỡ những cơ hội tiềm năng mà 
PTBV mang lại. 

Mặt khác, những khiếm khuyết của mô hình 
kinh tế truyền thống đang làm nảy sinh nhiều 
vấn đề về môi trường và xã hội, đồng thời kìm 
hãm tiềm năng phát triển trong tương lai. Chi 
phí kinh doanh ngày càng lớn trong khi các cơ 
hội kinh doanh bị thu hẹp dần. Chính phủ cũng 
sẽ đặt áp lực thực hiện PTBV lên khối DN, và 
việc từ chối gắn kết các SDGs trong chiến lược 
kinh doanh có thể khiến họ gặp rủi ro về pháp lý 
trong tương lai. Tôi mong rằng, các nhà lãnh đạo 
DN hãy coi việc thực hiện SDGs là nhiệm vụ của 
mình và cập nhật thông tin về PTBV. 

Đồng thời, DN cần hiểu 
rõ những tác động về kinh tế, 
môi trường và xã hội mà các 
hoạt động kinh doanh của 
họ có thể tạo ra, từ đó xây 
dựng một kế hoạch hướng tới 
PTBV. Đồng thời, DN nên áp 
dụng những công cụ hữu hiệu 
để quản trị công ty (như CSI) 
để giúp DN có cái nhìn tổng 
thể về toàn bộ hoạt động của 
công ty, quản trị rủi ro cũng 
như xây dựng được chiến 
lược kinh doanh qua góc độ 
của các SDGs, giúp DN thành 
công, bền vững hơn, cũng như 
tích cực truyền thông những 

hoạt động và tiến độ thực hiện 
SDGs.

Trên cấp độ ngành, DN 
cần phối hợp với DN cùng 
ngành và các bên liên quan 
nhằm gắn kết SDGs vào bối 
cảnh của ngành, từ đó xây 
dựng một tầm nhìn chung cho 
toàn ngành, phối hợp triển 
khai các sáng kiến chuyển đổi. 
DN cũng cần giới thiệu những 
chính sách quan trọng cũng 
như các hình thức hỗ trợ từ 
phía Chính phủ và tổ chức tài 
chính.
9Xin chân thành cảm ơn ông!
VŨ NHUNG (Thực hiện)

 V Lễ Công bố "Bảng xếp hạng 100 doanh nghiệp bền vững Việt 
Nam năm 2016" lần thứ nhất do VBCSD tổ chức,  
ngày 8/11/2016, tại Hà Nội

 V Nhà máy bia Heineken Việt Nam được VCCI xếp hạng 3 DN 
bền vững nhất Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất, năm 2016
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Ngành dệt may Việt Nam:  
Thúc đẩy thực hiện các giải pháp sản xuất 
sạch hơn nhằm nâng cao sức cạnh tranh
TS. PHÙNG THỊ QUỲNH TRANG
Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội

Trong những năm qua, cùng với sự 
phát triển của xã hội, ngành Dệt may 
(NDM) gia tăng nhanh chóng sản 

lượng sản xuất. Đây là ngành thu hút một 
lượng lớn lao động, khoảng hơn 2,5 triệu, với 
hơn 5.000 doanh nghiệp (DN). Tuy nhiên, sự 
phát triển của NDM cũng kéo theo các hệ lụy 
về ô nhiễm môi trường. Để nâng cao năng lực 
sản xuất và giảm thiểu chất thải, tiết kiệm tài 
nguyên thiên nhiên, NDM đã áp dụng các giải 
pháp sản xuất sạch hơn (SXSH), nhằm thay 
đổi mô hình sản xuất theo hướng bền vững và 
thân thiện môi trường.

NDM Việt Nam hiện đang phải đối mặt 
với vấn đề ô nhiễm môi trường do nước thải 
nhuộm có dư lượng hóa chất lớn. Theo nghiên 
cứu, trong nước thải dệt nhuộm có cả những 
chất dễ phân giải vi sinh như bột sắn dùng hồ 
sợi dọc và những chất khó phân giải vi sinh 
như polyvinyl axetat, thuốc nhuộm phân tán, 
thuốc nhuộm hoạt tính và các chất dùng tẩy 
trắng vải. Với các loại vải càng sử dụng nhiều 
xơ sợi tổng hợp như polyester thì càng dùng 
nhiều thuốc nhuộm và các chất phụ trợ khó 
phân giải vi sinh, dẫn tới lượng chất gây ô 
nhiễm môi trường trong nước thải càng cao. 
Để đảm bảo lợi ích kinh tế và môi trường, việc 
áp dụng SXSH đã giúp các DN dệt may tiết 
kiệm năng lượng, giảm chất thải, đồng thời, 
giảm chi phí đầu vào và chi phí xử lý môi 
trường, nâng cao chất lượng và hạ giá thành 
sản phẩm. Trên thực tế, nhiều DN dệt may đã 
giảm từ 20 - 30% tải lượng ô nhiễm mà không 
tốn khoản chi phí đầu tư nào do áp dụng công 
nghệ xử lý khí thải thông qua bộ phận thu 
khí lò hơi; sử dụng định mức tiêu hao hợp 
lý nguồn nguyên liệu dệt nhuộm. Trong đó, 
Tổng Công ty Dệt may Hà Nội (Hanosimex) 
với hoạt động sản xuất sợi - dệt may, nên 
vấn đề môi trường chủ yếu là khí thải, bụi và 
tiếng ồn khi kéo sợi. Để giảm thiểu ô nhiễm, 

từ năm 2014, Hanosimex đã 
đầu tư 500 triệu đồng lắp đặt 
các biến tần cho quạt thông 
gió, sử dụng bóng đèn tiết 
kiệm năng lượng. Nhờ đó, 
Hanosimex đã tiết kiệm trên 
4 triệu kWh điện/năm, giảm 
4.000 tấn CO2/năm. Tại các 
phân xưởng dệt, Hanosimex 
đầu tư hệ thống hút bụi, tại 
các lò cấp hơi sử dụng nước, 
nên giảm được 3 - 5% ô 
nhiễm không khí và tăng hiệu 
suất lò hơi. Tương tự, Công ty 
May Tiên Hưng (Hưng Yên) 
đã lắp đặt 2 bơm nhiệt để thay 
thế lò hơi; sử dụng 35 đèn 
LED thay thế đèn compact; 
lắp đặt biến tần cho hệ thống 
bơm… Các thiết bị này đã 
giúp Công ty tiết kiệm được 
177,6 triệu đồng/năm chi phí 
năng lượng. 

Tuy nhiên, hiện tỷ lệ áp 
dụng SXSH tại các DN dệt 
may chưa cao, nguyên nhân 
là do vẫn còn một số hạn chế 

về nhận thức của DN. Một 
số DN dệt may nhận định, 
SXSH chỉ đơn thuần liên 
quan đến vệ sinh môi trường 
nên không quan tâm và cho 
rằng, SXSH có thể gây tốn 
kém cho DN. Bên cạnh đó, 
do nguồn lực đầu tư vào sản 
xuất (đặc biệt là nước và nhân 
công) còn thấp so với nhiều 
nước trong khu vực, nên các 
DN chưa nhìn nhận được 
tầm quan trọng của việc tăng 
hiệu quả sử dụng tài nguyên. 
Hơn nữa, nhiều DN chưa 
hiểu rõ nguyên tắc người gây 
ô nhiễm phải trả tiền và xem 
BVMT là việc của Nhà nước. 
Các DN cũng chưa nhận thấy 
lợi ích của SXSH và cho rằng, 
SXSH là việc xây dựng hệ 
thống xử lý chất thải sẽ làm 
tăng chi phí. Ngoài ra, nhiều 
DN vẫn duy trì hệ thống công 
nghệ sản xuất cũ, tiêu tốn 
năng lượng, cùng với hạn chế 
về năng lực kỹ thuật, dẫn đến 

 V Thực hiện SXSH giúp các DN dệt may tiết kiệm năng 
lượng và giảm chất thải
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không tiết kiệm năng lượng, gây phát thải cao. 
Mặt khác, việc hướng dẫn kỹ thuật trong thực 
hiện SXSH thường dựa trên mạng lưới các nhà 
tư vấn, nhưng ngay cả các chuyên gia tư vấn về 
SXSH cũng thiếu về số lượng và chất lượng. 

Để trở thành một ngành kinh tế mạnh 
với tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, trong 
những năm tới, NDM cần đẩy mạnh thực 
hiện các giải pháp SXSH như tăng cường 
triển khai thực hiện hỗ trợ tư vấn về SXSH 
cho các DN NDM thông qua các Trung tâm 
Khuyến công. Nhà nước cần có các chính 
sách khuyến khích các DN dệt may sử dụng 
các công nghệ, quy trình sản xuất sạch, từng 
bước thực hiện nghiệm các giải pháp quản 
lý môi trường. Đối với các công ty, đơn vị 
sản xuất, đặc biệt là các đơn vị tư nhân, liên 
doanh, hoặc 100% vốn nước ngoài thuộc lĩnh 
vực nhuộm, cần áp dụng các chế tài quản lý 
định mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu dệt 
nhuộm, kiểm soát nhập khẩu máy móc thiết 
bị, nguyên phụ liệu, nhất là các chất trơ và 
thuốc nhuộm.

Bên cạnh đó, NDM phải xây dựng Báo 
cáo đánh giá tác động môi trường phù hợp với 
Chiến lược phát triển của ngành và các quy 
định pháp luật về môi trường; tập trung xử 
lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng; triển khai xây dựng các khu, 
cụm công nghiệp dệt may có hệ thống xử 
lý nước thải tập trung, đạt tiêu chuẩn môi 

trường để di dời các cơ sở dệt 
may có nguy cơ gây ô nhiễm. 
Đồng thời, cần khuyến khích 
các DN áp dụng tiêu chuẩn 
quản lý môi trường theo ISO 
14000, tạo môi trường lao 
động tốt cho người lao động 
theo Tiêu chuẩn SA 8000.

Đặc biệt, NDM cần xây 
dựng và thực hiện lộ trình đổi 
mới công nghệ theo hướng 
thân thiện với môi trường, 
tăng cường năng lực nghiên 
cứu khoa học - công nghệ về 
môi trường… nhằm đáp ứng 
các yêu cầu môi trường và rào 
cản kỹ thuật để hội nhập kinh 
tế quốc tế. Ngoài ra, khi Việt 
Nam gia nhập TPP, “giấy thông 
hành” đối với các DN dệt may 
không chỉ là tiêu chuẩn về 
trách nhiệm xã hội, mà còn 
bao gồm cả các tiêu chuẩn về 
môi trường; trong đó, phổ biến 
nhất là tiêu chuẩn sản xuất 
xanh, xử lý nước thải, giải pháp 
tái chế phụ phẩm phát sinh 
trong sản xuất... Ngoài ra, cần 
khuyến khích các DN dệt may 
tạo môi trường lao động tốt 
cho nhân viên. 

Tuy nhiên, để thực hiện 
thành công chương trình 
SXSH, một trong những yếu 
tố quan trọng là các DN dệt 
may cần lập nhóm SXSH. Đối 
với các DN lớn, nhóm SXSH 
có thể bao gồm một đội nòng 
cốt (gồm đại diện các phòng 
ban khác nhau) và một số 
thành phần khác chịu trách 
nhiệm về từng nhiệm vụ cụ 
thể. Đối với các DN vừa và 
nhỏ, nhóm SXSH có thể chỉ 
gồm chủ DN và một quản 
đốc - người giám sát các hoạt 
động thường nhật. Nhóm 
này sẽ chịu trách nhiệm khởi 
xướng, phối hợp và giám sát 
hoạt động đánh giá SXSH. Để 
hoạt động có hiệu quả, về cơ 
bản, nhóm phải có đủ kiến 
thức để phân tích và rà soát 
thực hành sản xuất hiện tại 
của DN. Các chuyên gia trong 
nhóm cần có khả năng sáng 
tạo để khám phá, phát triển và 
đánh giá những cải tiến trong 
thực hành sản xuất, cũng như 
triển khai các biện pháp giám 
sát, kiểm tra để tăng cường 
việc giảm thiểu chất thảin

 V Trạm xử lý nước thải dệt nhuộm của Công ty TNHH Chyang Sheng Việt Nam (thị xã Thuận An - Bình Dương)
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Mô hình cảng biển xanh trên thế giới và 
đề xuất giải pháp tại Việt Nam
TS. DƯ VĂN TOÁN
Viện Nghiên cứu Biển và Hải đảo

Xây dựng cảng xanh theo mô hình cân bằng 
giữa sự biến động môi trường và nhu cầu 
phát triển kinh tế đang là xu hướng chiến 

lược trong sự phát triển cảng biển trên thế giới. 
Cảng xanh là cảng khai thác tập trung phát triển 
dựa trên tiêu chí về tăng trưởng kinh tế xanh theo 
một kế hoạch dài hạn, đáp ứng được những nhu 
cầu hiện tại và tương lai. Do vậy, xây dựng hệ 
thống cảng xanh tại Việt Nam theo hướng thân 
thiện với môi trường không những đáp ứng được 
yêu cầu BVMT mà còn giúp các cảng biển hội 
nhập với quốc tế.

MỘT SỐ MÔ HÌNH CẢNG XANH TRÊN 
THẾ GIỚI

Tại châu Âu
Mô hình cảng sinh thái (Ecoport) được xây 

dựng và quản lý bởi Tổ chức cảng biển châu Âu 
(ESPO). Các cảng biển được công nhận là “Cảng 
sinh thái” thì phải đáp ứng các tiêu chí do ESPO 
đưa ra, trong đó môi trường là tiêu chí quan trọng 
nhất. Hiện tại có nhiều cảng của châu Âu đã gia 
nhập Hội Cảng sinh thái (Ecoports) và được cấp 
giấy chứng nhận “Ecoport” hợp lệ. Việc cấp giấy 
chứng nhận đã khẳng định, các chương trình 
quản lý môi trường phù hợp với yêu cầu theo quy 
định của Ecoport, nhằm hài hòa mối quan hệ giữa 
phát triển kinh tế và BVMT, tiết kiệm năng lượng, 
bảo tồn tài nguyên, hướng đến sự phát triển bền 
vững các cảng.

Trong 15 năm qua, Ecoports tập trung phát 
triển và sàng lọc các công cụ (bao gồm phương 
pháp tự chẩn đoán (SDM), hệ thống đánh giá môi 
trường cảng (PERS)) để hỗ trợ công tác quản lý 
môi trường. 

Ở Mỹ 
Long Beach là một trong các cảng biển hàng 

đầu của nước Mỹ. Đây cũng là cảng tiên phong 
trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa và BVMT 
trên thế giới, với tổng giá trị hàng hóa mỗi năm 
ước tính đạt hơn 100 tỷ đô la Mỹ. Cảng Long 
Beach đã áp dụng chính sách cảng xanh, qua đó 
góp phần giảm thiểu và loại bỏ tác động tiêu cực 
đến môi trường và phát triển các chương trình 
sáng kiến môi trường. Mục tiêu chính của chính 

sách cảng xanh gồm: Bảo vệ 
cộng đồng khỏi các tác động 
tiêu cực từ môi trường do quá 
trình khai thác cảng phát sinh; 
Quy định rõ vai trò của cảng 
như là một nhà lãnh đạo trong 
lĩnh vực quản lý và hòa hợp 
môi trường; Đẩy mạnh tính 

bền vững; Sử dụng công nghệ 
tiên tiến để chống lại hoặc làm 
giảm các tác động tiêu cực tới 
môi trường…

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 
CẢNG XANH TẠI  
VIỆT NAM

CẢNG LẠCH HUYỆN SẼ LÀ MÔ HÌNH 
CẢNG XANH THÍ ĐIỂM ĐẦU TIÊN TẠI 
VIỆT NAM

Theo Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng năm 2014, mô hình 
hệ thống cảng biển hiện tại không đáp ứng được nhu cầu vận 
chuyển hàng hóa trong thời kỳ hội nhập thương mại quốc tế. 
Vì vậy, Hải Phòng cần có một khu vực cảng biển mới, ứng 
dụng kỹ thuật tiên tiến trên thế giới trong công tác quản lý, 
vận hành và cân bằng giữa mục tiêu phát triển kinh tế với 
BVMT. Do đó, Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (cảng Lạch 
Huyện) sẽ được xây dựng mô hình thí điểm cảng xanh.

Để xây dựng cảng Lạch Huyện theo tiêu chí xanh, trước 
hết cần kiểm soát về khói, bụi tại cảng bằng việc đẩy mạnh 
áp dụng khoa học kỹ thuật, hạn chế các phương tiện lạc 
hậu vận chuyển hàng hóa, khuyến khích các tàu áp dụng 
công nghệ mới đến cảng. Đồng thời, phải xây dựng kế hoạch 
quản lý nguồn nước tổng thể tại cảng và sử dụng hệ thống 
giám sát nguồn nước; kiểm soát nước thải để tránh ô nhiễm 
môi trường; ứng dụng khoa học kỹ thuật để xác định mẫu 
nước dằn tàu; xây dựng các cơ sở tiếp nhận rác thải, tổ chức 
thu dọn rác thải hàng ngày khi tàu cập cảng… 

 V Cảng Lạch Huyện sẽ là mô hình cảng xanh thí điểm đầu tiên 
tại Việt Nam
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Với những đặc thù của hoạt động cảng biển, 
hiện trạng hoạt động và các quy định của pháp 
luật đối với cảng biển, nên việc xây dựng tiêu chí 
về cảng sinh thái cho cảng biển Việt Nam chủ yếu 
tập trung vào các tiêu chí về môi trường, phòng 
ngừa và ứng phó sự cố môi trường, những yêu 
cầu về sử dụng năng lượng sẽ được lồng ghép 
vào các tiêu chí khác. Tiêu chuẩn cảng xanh 
cho các cảng biển Việt Nam sẽ giúp xây dựng 
bộ máy quản lý môi trường một cách chuyên 
nghiệp, đồng bộ, nâng cao ý thức về BVMT cho 
đơn vị quản lý cảng biển; các cảng biển tuân thủ 
quy định về BVMT của pháp luật Việt Nam và 
công ước quốc tế; các cảng có thể gia nhập Hiệp 
hội cảng biển sinh thái trong khu vực và trên thế 
giới, nâng cao hình ảnh cảng biển Việt Nam. 

Quảng Trị: Nỗ lực giải quyết ô nhiễm  
môi trường do thuốc bảo vệ thực vật tồn lưu
Thời gian qua, Quảng Trị đã triển khai 
các hoạt động xử lý, phòng ngừa ô 
nhiễm môi trường do hóa chất bảo 
vệ thực vật (BVTV) tồn lưu, nhằm hạn 
chế chất thải độc hại phát tán ra môi 
trường, bảo vệ sức khỏe người dân. 
Tuy nhiên, địa phương có tới 52 điểm ô 
nhiễm thuốc BVTV tồn lưu, trong khi đó, 
việc xử lý, cải tạo phục hồi môi trường 
tại các điểm tồn lưu thuốc BVTV là việc 
làm lâu dài, đòi hỏi sự quan tâm của 
các cấp, ngành và cộng đồng dân cư để 
chung tay BVMT. 

Theo Quyết định số 1206/QĐ-TTg ngày 
2/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về 
phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc 

gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường 
giai đoạn 2012 - 2015 (gọi tắt là CTMTQG), 
trong số 100 khu vực ô nhiễm môi trường 
đặc biệt nghiêm trọng do hóa chất BVTV 
tồn lưu gây ra trên phạm vi cả nước, địa bàn 
tỉnh Quảng Trị có 7 khu vực, gồm 2 điểm ở 
huyện Vĩnh Linh, 2 điểm ở huyện Cam Lộ, 
1 điểm ở TP. Đông Hà, 1 điểm ở huyện Gio 
Linh và 1 điểm ở huyện Đakrông. Nhằm khắc 

phục ô nhiễm môi trường 
tại các điểm thuốc BVTV 
tồn lưu, Sở TN&MT đã triển 
khai Đề án điều tra, đánh giá 
thuốc BVTV còn tồn đọng; 
đồng thời, tham mưu UBND 
tỉnh ban hành Quyết định 
số 2424/QĐ-UBND ngày 
31/10/2014 về phê duyệt 
danh mục các điểm ô nhiễm 
thuốc BVTV tồn đọng quá 
hạn, cấm sử dụng trên địa bàn 

tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh đã 
phê duyệt danh mục 52 điểm 
ô nhiễm thuốc BVTV tồn lưu 
và giao cho Văn phòng điều 
phối CTMTQG tỉnh chủ trì, 
phối hợp với Sở, ban, ngành, 
UBND huyện, thị xã, TP liên 
quan xây dựng kế hoạch, 
phương án xử lý các điểm 
ô nhiễm; tổ chức theo dõi, 
giám sát việc thực hiện biện 
pháp xử lý ô nhiễm tại các 

 V Khu vực kho thuốc BVTV tồn lưu ở cạnh nhà dân tại đội 3, 
thôn Đại Hào, xã Triệu Đại (Triệu Phong, Quảng Trị)

Để thực hiện cam kết và 
kế hoạch quản lý môi trường, 
năng lượng, các cảng biển cần 
xây dựng bộ máy quản lý môi 
trường, năng lượng, chủ yếu sử 
dụng nhân lực kiêm nhiệm có 
liên quan, hạn chế sử dụng cán 
bộ chuyên trách. Các cảng phải 
hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp 
lý về quản lý môi trường và 
năng lượng theo quy định hiện 
hành của pháp luật, quy định 
của địa phương, ngành. Đồng 
thời, các cảng biển sẽ xác định 
vấn đề môi trường cần được cải 
thiện để mang lại hiệu quả cao. 

Các giải pháp này cần được sắp 
xếp theo thứ tự ưu tiên thực 
hiện, phụ thuộc vào vấn đề cần 
được cải thiện, nguồn lực đáp 
ứng của cảng.

Cùng với đó, tuyên truyền, 
đào tạo nâng cao nhận thức 
cho cán bộ công nhân viên 
của cảng về chính sách và kế 
hoạch quản lý môi trường, 
năng lượng. Ban quản lý môi 
trường và năng lượng sẽ là đầu 
mối tiếp nhận những đóng 
góp của mọi đối tượng về vấn 
đề BVMT, sử dụng năng lượng 
của cảngn
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Hương Bắc (xã Vĩnh Kim, 
huyện Vĩnh Linh); thôn Đồng 
Hòa (xã Gio Hòa, huyện Gio 
Linh); thôn Đặng Xá (xã Vĩnh 
Lâm, huyện Vĩnh Linh); thôn 
Tân Lịch (xã Gio Bình, huyện 
Gio Linh); kho thuốc Nông 
trường Trường Sơn, thôn Gia 
Bình (xã Gio An, huyện Gio 
Linh)… 

Tuy nhiên, để thực hiện 
một dự án xử lý ô nhiễm môi 
trường thì phải cần kinh phí 
hàng tỷ đồng, trong khi đó 
ngân sách của tỉnh còn hạn 
hẹp nên việc triển khai đồng 
bộ, dứt điểm còn gặp nhiều 
khó khăn. Hiện nay, với mức 
hỗ trợ của Trung ương là 50%/
dự án, còn lại là địa phương 
nên nhiều dự án khi xây dựng 
kế hoạch xong thì việc triển 
khai không thể diễn ra theo 
đúng thời gian. Mặt khác, yêu 
cầu quản lý và kỹ thuật xử lý 
phức tạp mà trong nước vẫn 
chưa thể đáp ứng đầy đủ. 

Với quyết tâm trả lại môi 
trường sống an toàn cho 
người dân, mới đây, tỉnh đã 
quyết định phê duyệt kinh phí 
để thực hiện các dự án theo 
từng giai đoạn (giai đoạn 1 
xử lý toàn bộ lượng hóa chất 
BVTV tồn lưu, đất nhiễm hóa 
chất BVTV và giai đoạn 2 tiến 
hành xử lý tại chỗ ở các địa 
điểm). Qua đó, sẽ góp phần xử 
lý các kho thuốc BVTV gây ô 
nhiễm môi trường, bảo vệ sức 
khỏe và ổn định cuộc sống của 
người dân ở các địa phương. 
Ngoài ra, Sở cũng đã gửi công 
văn đến các địa phương liên 
quan yêu cầu thực hiện một 
số biện pháp cảnh báo, xử 
lý các điểm ô nhiễm thuốc 
BVTV tồn lưu để người dân 
biết và phòng tránh. Thực 
hiện nhiệm vụ Sở TN&MT 
giao, Chi cục BVMT đã đưa 
nhiệm vụ khảo sát, cắm mốc, 
khoanh vùng, cảnh báo khu 

vực ô nhiễm thuốc BVTV vào 
dự toán ngân sách sự nghiệp 
môi trường năm 2017, nhằm 
cô lập, ngăn chặn phát tán ô 
nhiễm tại khu vực ô nhiễm có 
rủi ro cao, tránh ảnh hưởng 
đến các khu vực xung quanh 
và xây dựng kế hoạch xử lý đối 
với từng vùng ô nhiễm.

Tỉnh Quảng Trị đặt mục 
tiêu đến năm 2025 sẽ hoàn 
thành cơ bản việc xử lý 52 
điểm ô nhiễm thuốc BVTV 
mức độ nghiêm trọng, dự 
kiến kinh phí khoảng 134 tỷ 
đồng. Để đảm bảo an toàn 
cho người dân, tại các địa 
điểm bị ảnh hưởng, chính 
quyền địa phương cần tăng 
cường thông báo, tuyên 
truyền cho người dân biết 
tình trạng ô nhiễm, xây dựng 
hàng rào cách ly, treo biển 
cảnh báo ở những khu vực 
này. Các ngành chức năng 
khuyến cáo người dân trong 
vùng bị ô nhiễm không trồng 
và sử dụng các sản phẩm 
như rau màu, trái cây, nguồn 
nước ngầm, nước mặt, cũng 
như không tiến hành cấp đất 
xây dựng đối với khu vực bị ô 
nhiễm. Bên cạnh đó, kêu gọi 
nguồn vốn xã hội hóa để đầu 
tư các dự án xử lý ô nhiễm 
thuốc BVTV tồn lưu và tăng 
cường tìm kiếm các giải 
pháp, công nghệ phù hợp để 
xử lý ô nhiễm môi trường do 
thuốc BVTV tồn lưu gây ra. 
Việc giải quyết triệt để các 
vấn đề liên quan đến tồn dư 
thuốc BVTV trên địa bàn 
tỉnh Quảng Trị cần phải có lộ 
trình nhất định, cũng như sự 
quyết tâm, nỗ lực của nhiều 
cấp, ngành và ý thức, trách 
nhiệm của người dân để xóa 
bỏ các điểm ô nhiễm thuốc 
BVTV tồn lưu, đem lại môi 
trường sống trong lành cho 
cộng đồng dân cưn

 NGUYỄN THỊ LIÊN

điểm trong Quyết định và báo cáo kết quả 
thực hiện cho UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 
CTMTQG trước ngày 30/12 hàng năm. 

Tuy nhiên, đáng lo ngại là trong số 52 
điểm ô nhiễm trên có nhiều điểm nằm 
trong khu dân cư, khuôn viên trường học, 
trong vườn của một số nhà dân, tiêu biểu 
như kho thuốc BVTV của Hợp tác xã 
(HTX) sản xuất nông nghiệp Quyết Tiến, 
xã Hải Quy (Hải Lăng); khóm 11, thị 
trấn Bến Quan (Vĩnh Linh); trong khuôn 
viên Trường Tiểu học số 2, xã Triệu Long 
(Triệu Phong); vườn nhà ông Trần Toàn, 
thôn Gia Độ, xã Triệu Độ (Triệu Phong); 
kho thuốc BVTV của HTX sản xuất nông 
nghiệp Tà Lộc, xã Hải Xuân (Hải Lăng)… 
Vì thế, việc xử lý, ngăn chặn tác hại do tồn 
lưu thuốc BVTV, nhằm bảo vệ sức khỏe 
người dân ngày càng trở nên cấp thiết đối 
với tỉnh Quảng Trị.

Trước tình hình trên, thời gian qua, 
Sở TN&MT đã xây dựng, triển khai 
các dự án xử lý, cải tạo và phục hồi môi 
trường điểm tồn lưu thuốc BVTV tại một 
số địa điểm. Cụ thể, Sở đã triển khai thi 
công công trình cải thiện và phục hồi 
môi trường điểm tồn lưu hóa chất BVTV 
tại Nông trường Tân Lâm (cũ), xã Cam 
Thành, huyện Cam Lộ (gồm các điểm 
bị ảnh hưởng là Nông trường Tân Lâm, 
Trường Tiểu học Kim Đồng, hội trường 
HTX Vân An), áp dụng công nghệ ô xy 
hóa nâng cao kết hợp với biện pháp xử lý 
sinh học để xử lý triệt để tồn lưu hóa chất 
BVTV thẩm thấu trong đất. Năm 2017, Sở 
đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 
Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 
6/10/2017 và Quyết định số 2719/QĐ-
UBND ngày 9/10/2017 về việc phê duyệt 
thiết kế bản vẽ thi công dự toán đầu tư xây 
dựng công trình xử lý, cải tạo, phục hồi 
môi trường do tồn lưu hóa chất BVTV 
tại các kho thuốc trên địa bàn huyện 
Triệu Phong và Hải Lăng (giai đoạn I). 
Đồng thời, UBND tỉnh cũng đã có Quyết 
định phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện 
cho 7 dự án xử lý, cải tạo, phục hồi môi 
trường điểm tồn lưu thuốc BVTV tại các 
địa điểm gồm: Thôn Mộc Đức (xã Cam 
Hiếu, huyện Cam Lộ); HTX Nông nghiệp 
Vĩnh Hiền, thôn Tân Bình (xã Vĩnh Hiền, 
huyện Vĩnh Linh); Đội 4, thôn Cam Lộ 
(xã Cam Thanh, huyện Cam Lộ); thôn 



35Số 11/2017

TĂNG TRƯỞNG XANH

Thực hiện các mục tiêu ứng phó  
với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh
PGS.TS. NGUYỄN THẾ CHINH - Viện trưởng
TS. NGUYỄN SỸ LINH
Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT

Ngày 31/10/2017, Thủ tướng Chính phủ 
đã ban hành Quyết định số 1670/QĐ-
TTg về phê duyệt Chương trình mục 

tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) và 
tăng trưởng xanh (TTX) giai đoạn 2016 - 2020, 
thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc 
thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐKH và 
Chiến lược quốc gia về TTX. Chương trình 
nhằm hướng đến mục tiêu không chỉ tăng 
cường năng lực ứng phó với BĐKH của con 
người và hệ thống tự nhiên, mà còn hướng đến 
nền kinh tế các bon thấp, làm giàu vốn tự nhiên 
trong phát triển kinh tế bền vững. Mặt khác, 
mục tiêu của Quyết định trên cũng thể hiện 
rõ hành động cụ thể của Việt Nam thực hiện 
cam kết giảm phát thải khí nhà kính (KNK) sau 
năm 2020 tại COP 21 và trong “Đóng góp quốc 
gia tự thực hiện (NDC)”.

Theo đó, Việt Nam phấn đấu đến năm 2020, 
hoàn thành 30 dự án chuyển tiếp tại Công văn 
số 1443/TTg-QHQT ngày 19/9/2012 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt danh mục ưu tiên 
thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng phó với BĐKH 
(SP-RCP); thực hiện một số dự án cấp bách tại 
Văn bản số 78/TTg-QHQT ngày 16/1/2015 của 
Thủ tướng Chính phủ; bổ sung trồng, phục 

hồi 10.000 ha rừng ngập mặn 
ven biển, rừng phòng hộ đầu 
nguồn, nhằm thích ứng với 
BĐKH và hấp thụ 2 triệu tấn 
CO2 mỗi năm và tạo sinh kế 
ổn định cho người dân khu 
vực trồng rừng.

Ngoài ra, Quyết định số 
1670/QĐ-TTg cũng đưa ra 
các mục tiêu cụ thể đối với hai 
hợp phần: 

Hợp phần BĐKH có 5 
mục tiêu: Tiếp tục thực hiện 
Quyết định số 90/QĐ-TTg 
ngày 12/1/2016 xây dựng 1 hệ 
thống giám sát BĐKH, 1 hệ 
thống giám sát, dự báo xâm 
nhập mặn thuộc Quy hoạch 
mạng lưới quan trắc TN&MT 
quốc gia giai đoạn 2016 - 
2025; Xây dựng, nâng cấp 
từ 6 - 10 công trình hồ dung 
tích khoảng 100 m³ để điều 
tiết mùa mưa, chống hạn mùa 
khô; Xây dựng, nâng cấp 6 - 8 
hệ thống kiểm soát mặn, giữ 
ngọt khu vực đồng bằng sông 
Cửu Long (ĐBSCL), 2 - 3 hệ 
thống tại khu vực ven biển; 
Nâng cấp 200 km đê, kè sông, 

biển xung yếu ở những khu 
vực có ảnh hưởng tới sản xuất 
và cuộc sống của 3 triệu người 
dân khu vực ven sông, ven 
biển; Xây dựng 1 hệ thống cơ 
sở dữ liệu quốc gia về BĐKH 
và cập nhật Kế hoạch hành 
động ứng phó với BĐKH của 
quốc gia.

Hợp phần TTX có 6 mục 
tiêu: Đến năm 2020, giảm 
cường độ phát thải KNK từ 8 
- 10% so với mức năm 2010, 
giảm tiêu hao năng lượng 
tính trên GDP từ 1 - 1,5% mỗi 
năm; Xây dựng Trung tâm 
nghiên cứu, đào tạo ứng dụng 
và chuyển giao công nghệ xây 
dựng xanh tại Việt Nam với 
quy mô 50 ha; Thay thế 1.000 
phao báo hiệu đường thủy nội 
địa sử dụng đèn năng lượng 
mặt trời; Hoàn thiện hạ tầng 
kỹ thuật nội đồng khu tưới 
mẫu 100 ha, mô hình hệ thống 
thủy lợi theo hướng TTX đối 
với sản xuất lúa, nghiên cứu 
mô hình khảo nghiệm cây 
trồng cạn quy mô 25 ha; Đầu 
tư 25 trang thiết bị kiểm định 
và kiểm toán năng lượng cho 
công nghiệp khai khoáng, 29 
trang thiết bị cho các ngành 
công nghiệp khác; Xây dựng 
Kế hoạch hành động về 
TTX cấp ngành, vùng và địa 
phương.

Đối với phạm vi và hợp 
phần Chương trình, Quyết 
định số 1670/QĐ-TTg cũng 
chỉ rõ cho từng Hợp phần: 
Việc thực hiện gồm các Bộ, 
ngành, tổ chức chính trị - xã 
hội, cơ quan truyền thông, báo 
chí, một số viện nghiên cứu, 
các vùng, tỉnh chịu tác động 
của thiên tai do BĐKH gây ra. 
Đáng chú ý, trong Quyết định  V Công trình hạn chế tác động của triều cường, lũ lụt, xâm nhập mặn tại Kiên Giang
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có 4 dự án thành phần, trong đó, 
Bộ TN&MT chủ trì thực hiện Dự 
án thành phần số 1 và 2 liên quan 
đến BĐKH; Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
chủ trì Dự án thành phần số 3, 4 liên 
quan đến TTX. Trên cơ sở các dự án 
thành phần, Quyết định còn có phụ 
lục kèm theo chỉ ra các nhiệm vụ cụ 
thể cho giai đoạn 2016 - 2020 đối với 
từng Hợp phần.

Việc tổ chức thực hiện Quyết 
định số 1670/QĐ-TTg chủ yếu 
thuộc Bộ TN&MT, Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư. Ngoài ra, còn có Bộ Tài 
chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, sự phối hợp của các 
Bộ, ngành địa phương: Xây dựng, 
Công thương, Giao thông Vận tải 
và UBND các tỉnh, TP trực thuộc 
Trung ương.

Việc ban hành Quyết định 
số 1670/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ có ý nghĩa hết sức quan 
trọng trong giai đoạn 2016 - 2020, 
chỉ rõ những việc cần làm, tạo tiền 
đề cho những năm tiếp theo trong 
thực hiện Chiến lược quốc gia về 
BĐKH và Chiến lược quốc gia về 
TTX. Mặt khác, việc ban hành Quyết 
định cũng cho thấy trách nhiệm 
thực hiện cam kết của Việt Nam tại 
COP21 đối với giảm thiểu BĐKH, là 
quốc gia có trách nhiệm với những 
vấn đề chung của toàn cầu liên quan 
đến BĐKHn

 V Xây dựng hệ thống đèn năng 
lượng mặt trời tại các đường thủy 
nội địa

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THÍCH ỨNG 
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Phát biểu tại buổi đối thoại 
với đại diện thanh niên tiêu 
biểu của các nền kinh tế 

thành viên APEC, trong khuôn 
khổ Diễn đàn Tiếng nói tương lai 
APEC 2017 tổ chức tại Đà Nẵng từ 
6-11/11, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT 
Nguyễn Xuân Cường cho biết, Việt 
Nam là một trong năm quốc gia bị 
tổn thương lớn nhất do tác động 
của BĐKH. Trong năm 2016, thiên 
tai diễn ra khắp cả nước gây thiệt 
hại về kinh tế khoảng 1% GDP. 
Điều đó cho thấy, Việt Nam đang 
là một trong những tâm điểm chịu 
tác động nặng nề của biến đổi khí 
hậu (BĐKH). Do đó, nếu không có 
những giải pháp ứng phó trước mắt 
và lâu dài, Việt Nam cũng như các 
nền kinh tế thành viên trong khu 
vực không thể hoàn thành nhiệm vụ 
đảm bảo an ninh lương thực, xóa đói 
giảm nghèo, phát triển nông nghiệp 
bền vững, thích ứng với BĐKH.

Ông Hong-Sang Jung, Giám 
đốc điều hành Trung tâm khí hậu 
APEC cho rằng, để vượt qua các 
rào cản đó, các nền kinh tế thành 
viên cần phát triển nông nghiệp 
bền vững theo hướng tập trung vào 
nông nghiệp thông minh thích ứng 
với biến đổi khí hậu, quản lý thất 
thoát lương thực, thực phẩm, ứng 
dụng công nghệ cao trong sản xuất 
nông nghiệp.

Bên cạnh đó, những kinh 
nghiệm, hiểu biết về vai trò của 
thông tin thời tiết, khí hậu đến hệ 
thống lương thực toàn cầu; tác động 
của thời tiết, khí hậu đến hệ thống 
sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 
nghiệp; sử dụng hiệu quả thông tin 
thời tiết, khí hậu trong việc xây dựng 
hệ thống sản phẩm nông nghiệp... là 
rất cần thiết trong quá trình phát 
triển nông nghiệp bền vững.

 Trong bối cảnh cuộc cách mạng 
công nghiệp 4.0 đang phát triển, 
tình hình BĐKH diễn biến ngày 

càng phức tạp, nền nông nghiệp 
của thế giới, đặc biệt là nền nông 
nghiệp của các nền kinh tế thành 
viên APEC đã và đang tìm những 
cơ hội, chỉ ra những thách thức để 
đưa ra những giải pháp phát triển 
phù hợp, tranh thủ tiến bộ khoa 
học công nghệ mới, thúc đẩy nông 
nghiệp phát triển bền vững.

Tại Việt Nam, trong quá trình 
chuyển đổi và là ngành chịu tác động 
nặng nề do BĐKH, nông nghiệp đã 
không ứng dụng khoa học kỹ thuật 
công nghệ cao vào hoạt động sản 
xuất nông nghiệp giúp tạo ra các 
cơ sở trồng trọt chăn nuôi hiện đại, 
không phụ thuộc vào thời tiết, khí 
hậu; giúp nông dân chủ động được 
kế hoạch sản xuất cũng như khắc 
phục được tính mùa vụ trong canh 
tác.

Thực tế, Việt Nam đang triển 
khai chương trình tái cơ cấu nền 
nông nghiệp, trong đó các giải pháp 
trọng tâm là thúc đẩy ứng dụng 
khoa học kỹ thuật và tổ chức lại sản 
xuất chủ yếu theo hướng tăng cường 
liên kết theo chuỗi giá trị, đồng thời 
nỗ lực thực hiện các biện pháp giảm 
nhẹ, thích ứng với BĐKH.

Hiện nay, tại một số thành phố 
lớn đã xuất hiện một số mô hình 
thử nghiệm khu nông nghiệp công 
nghệ cao như Hà Nội, Hải Phòng 
Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Dương, 
Sơn La, Bạc Liêu, Hưng Yên, Thái 
Bình, Đồng Nai, Tây Ninh… Tại TP. 
Hồ Chí Minh, khu sản xuất nông 
nghiệp công nghệ cao đã được phê 
duyệt, xây dựng với quy mô 100 ha. 
Tại đây, sẽ có khu sản xuất rau bằng 
phương pháp thủy canh, trồng trên 
giá thể không đất, nuôi trồng các 
loại hoa lan, sản xuất nấm... Do đó, 
phát triển nông nghiệp thông minh 
là một trong những giải pháp thích 
ứng với các tác động của BĐKH 
hướng đến sự tăng trưởng bền vững. 
 MAI HƯƠNG
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Định hướng tăng trưởng xanh giai đoạn 
2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025 
trên địa bàn tỉnh Phú Yên
ThS. HUỲNH HUY VIỆT
Sở TN&MT Phú Yên

Nhằm nâng cao sức cạnh tranh, chuyển dịch, tái cơ cấu ngành kinh tế, phát triển kinh tế - xã 
hội (KT - XH) và đảm bảo sử dụng hiệu quả tài nguyên, BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu 
(BĐKH), hướng đến phát triển bền vững (PTBV), ngày 13/9/2017, UBND tỉnh Phú Yên đã ban 
hành Quyết định số 1784/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch hành động Tăng trưởng 
xanh (TTX) tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Với mục tiêu thực 
hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về TTX, hướng đến nền kinh tế các bon thấp, giảm 
phát thải khí nhà kính (KNK), làm giàu vốn tự nhiên, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng 
lượng, tài nguyên thiên nhiên góp phần, phát triển kinh tế nhanh, bền vững.

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TTX 
GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020, 
TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

Hiện nay, tỉnh Phú Yên chưa có 
số liệu thống kê về phát thải KNK, tuy 
nhiên, với tốc độ tăng trưởng cao và 
chuyển đổi cơ cấu kinh tế mạnh mẽ 
làm cho nhu cầu sử dụng năng lượng 
và phát thải KNK tăng mạnh. Vì vậy, 
nhiệm vụ đặt ra của tỉnh đến năm 
2020, giảm cường độ phát thải KNK 
so với mức phát triển bình thường là 
28%, trong đó mức giảm tự nguyện 
khoảng 17,5%. Đến năm 2025, giảm 
cường độ phát thải KNK so với mức 
phát triển bình thường là 46,6%, trong 
đó mức giảm tự nguyện khoảng 14%.

Tỉnh xác định, việc hình thành và 
phát triển cơ cấu “kinh tế xanh” trên 
cơ sở “xanh hóa” các ngành hiện có, 
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, giảm ô nhiễm môi trường. Do 
vậy, nhiệm vụ đặt ra là 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 (CTR) đạt yêu cầu; 
80% cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt 

tiêu chuẩn môi trường, trong 
đó 50% các cơ sở áp dụng công 
nghệ sạch, thân thiện với môi 
trường; phấn đấu đưa mức 
đầu tư phát triển các ngành 
hỗ trợ BVMT và làm giàu vốn 
tự nhiên lên 3 - 4% tổng sản 
phẩm trên địa bàn (GRDP).

Trong điều kiện của tỉnh 
Phú Yên, việc thực hiện “lối 
sống xanh” cần tập trung vào 
các nội dung như đô thị hóa 
nhanh, bền vững; duy trì lối 
sống hòa hợp với thiên nhiên 
ở nông thôn; tạo thói quen 
tiêu dùng bền vững thông qua 
việc đảm bảo an toàn thực 
phẩm, nâng cao chất lượng 
nước, không khí và vệ sinh 
môi trường. Để đạt được nội 
dung trên, cần xác định đến 
năm 2020 là trên 65% số xã 
đạt chuẩn vệ sinh môi trường 
theo tiêu chí Nông thôn mới; 
100% chất thải y tế được thu 
gom, xử lý đạt tiêu chuẩn 
môi trường; 90% CTR đô thị 
được thu gom và xử lý đạt tiêu 
chuẩn, trong đó 85% được tái 
chế, tái sử dụng, thu hồi năng 
lượng, hoặc sản xuất phân 
bón; 70% CTR nông thôn 
được thu gom, trong đó 50% 

được tái sử dụng, tái chế, hoặc 
được tái sản xuất làm phân 
bón; 70% tổng lượng chất thải 
nguy hại tại các KCN được xử 
lý đạt tiêu chuẩn môi trường; 
giảm 85% khối lượng túi ni 
lông sử dụng tại các siêu thị, 
trung tâm thương mại và các 
chợ dân sinh so với năm 2010; 
80% dân cư hiểu biết, có kiến 
thức cơ bản về ứng phó, thích 
ứng với BĐKH; 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.

NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG 
VÀ NHÓM GIẢI PHÁP 
CHỦ YẾU CỦA KẾ 
HOẠCH TTX

Để thực hiện hiệu quả Kế 
hoạch hành động TTX, thời 
gian tới, tỉnh sẽ tập trung vào 
một số giải pháp:

Tăng cường năng lực và 
thể chế: Rà soát nội dung các 
văn bản quy phạm pháp luật, 
các chiến lược, quy hoạch, kế 
hoạch đã được ban hành của 



38 Số 11/2017

TĂNG TRƯỞNG XANH

tỉnh, nhằm phát hiện những điểm chưa phù 
hợp với các mục tiêu TTX và điều chỉnh, bổ 
sung; Xây dựng cơ chế, chính sách cụ thể về 
huy động và quản lý hiệu quả các nguồn lực 
(trong nước và quốc tế) cho PTBV và TTX giai 
đoạn đến năm 2020, tầm nhìn năm 2025; Đẩy 
mạnh hợp tác quốc tế về phát triển nguồn nhân 
lực cho TTX, chú trọng liên kết phát triển khoa 
học, công nghệ; Xây dựng các tiêu chí khung, 
hoặc phương án theo dõi, đánh giá và báo cáo 
thực hiện Chiến lược và Kế hoạch hành động 
TTX của tỉnh; Tăng cường sự phối hợp chặt 
chẽ giữa các cấp, ngành trong việc thực hiện 
các nhiệm vụ nhằm đạt được các mục tiêu TTX 
và PTBV.

Nâng cao nhận thức: Tăng cường công tác 
đào tạo nguồn nhân lực; chú trọng bồi dưỡng 
nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho 
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt 
ở cấp huyện và xã về PTBV, ứng phó với BĐKH 
và TTX; Phát huy vai trò của các tổ chức chính 
trị - xã hội, phương tiện thông tin đại chúng 
trong việc nâng cao nhận thức của cộng đồng 
về TTX, BVMT, thích ứng với BĐKH; Nghiên 
cứu, thiết kế và lồng ghép các nội dung về 
TTX, công nghệ xanh, khai thác tài nguyên 

bền vững... vào chương trình 
giảng dạy phù hợp.

Giảm cường độ phát thải 
KNK: Phát triển nông nghiệp 
công nghệ cao, nông nghiệp 
hữu cơ, ứng dụng phương 
pháp canh tác tiết kiệm tài 
nguyên, nhất là tài nguyên 
đất và nước, tiết kiệm điện 
năng để giảm phát thải KNK 
trong ngành nông nghiệp; 
Đẩy mạnh trồng mới và phát 
triển rừng, tăng diện tích rừng 
để mở rộng bể hấp thụ các 
bon, thay thế diện tích rừng 
bị mất do quá trình khai thác 
và phát triển kinh tế; Đảm bảo 
việc xây dựng cơ sở hạ tầng 
không gây ảnh hưởng lớn 
đến các khu bảo tồn tự nhiên 
trọng yếu, không tác động tiêu 
cực tới các loài động, thực vật 
đang bị đe dọa; Xây dựng các 
hồ nước sử dụng đa mục tiêu, 
vừa cung cấp nước cho sản 
xuất nông nghiệp, vừa cung 

cấp nước sinh hoạt cho nhân 
dân.

Đối với công nghiệp và 
năng lượng, thực hiện hiện đại 
hóa công nghệ để giảm tiêu 
thụ nhiên liệu, tài nguyên (áp 
dụng các công nghệ các bon 
thấp trong các ngành công 
nghiệp trọng điểm, hạn chế 
sử dụng nhiên liệu hóa thạch 
bằng cách sử dụng các máy 
móc chạy điện, tăng cường 
sử dụng nhiên liệu sinh học 
nhằm giảm phát thải KNK); 
Tăng nguồn cung cấp điện 
phục vụ nhu cầu phát triển KT 
- XH của tỉnh, với ưu tiên đầu 
tư cho các nguồn điện từ năng 
lượng tái tạo, cải tạo và nâng 
cấp lưới điện hiện có để đáp 
ứng yêu cầu tích hợp nguồn 
điện tái tạo, từng bước nâng 
cấp chất lượng lưới điện nhằm 
giảm tổn thất điện; Khuyến 
khích các cơ sở thương mại và 
dịch vụ áp dụng các giải pháp 

 V Xanh hóa đô thị và cải thiện môi trường đang được tỉnh Phú Yên nỗ lực triển khai 
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tiết kiệm điện, sử dụng các nguồn năng lượng 
tái tạo thay thế, đầu tư và đưa vào sử dụng các 
xe buýt xanh chạy điện phục vụ du lịch.

Xanh hóa sản xuất: Hạn chế và giảm dần 
những ngành, hoặc những hoạt động kinh tế 
làm phát sinh chất thải lớn, gây ô nhiễm môi 
trường, ưu tiên phát triển các ngành sản xuất 
ít tác động đến môi trường và tài nguyên; Áp 
dụng các biện pháp, hoặc thay đổi quy trình, 
thiết bị sản xuất, nhằm giảm khí thải, nước thải 
và chất thải nguy hại; Thay thế các nguyên, vật 
liệu độc hại, hoặc không có khả năng tái chế 
bằng các nguyên, vật liệu ít độc hại hơn, hoặc 
có thể tái chế; Sử dụng công nghệ hiện đại trong 
khai thác và chế biến nông - lâm - thủy sản, 
nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, chế biến và 
giảm thiểu ô nhiễm môi trường; Khuyến khích 
các doanh nghiệp lập kế hoạch và thực hiện tái 
chế, tái sử dụng chất thải, hỗ trợ các dự án đầu 
tư vào công nghệ tái chế, tái sử dụng các phế 
phẩm từ nông nghiệp, hoặc khai khoáng; Xây 
dựng kế hoạch quản lý cung cấp nước bền vững 
cho các ngành, bao gồm cả các nội dung về tái 
sử dụng, tái chế và xử lý nước đã qua sử dụng; 
Triển khai các hoạt động thúc đẩy tiết kiệm 
nước, bảo vệ tốt hơn các nguồn nước hiện có 
(nước mặt, nước ngầm). 

Quản lý quá trình công nghiệp hóa theo 
hướng bảo tồn tài sản thiên nhiên và phục hồi 
tự nhiên: Khoanh vùng đất để giảm thiểu các 
khu dân cư vùng ven các con sông và những 

nơi dễ bị tổn thương, bao gồm 
cả việc áp dụng các cơ chế tái 
định cư thích hợp; Kiểm soát 
lũ và điều tiết việc sử dụng 
nước trong thời kỳ có các chế 
độ thủy văn khác nhau, nâng 
cấp và mở rộng hệ thống thủy 
lợi hiện có; Lồng ghép các 
nhu cầu ứng phó với BĐKH 
vào chương trình đa dạng 
hóa cây trồng, vật nuôi; Cải 
tiến phương thức canh tác, áp 
dụng giống cây có khả năng 
chịu mặn và khả năng chống 
chịu lũ lụt cao.

Đồng thời, xây dựng và 
nâng cấp kết cấu hạ tầng giao 
thông đường bộ, tăng khả 
năng kết nối trong tỉnh và các 
vùng lân cận; Ưu tiên đầu tư 
xây dựng các tuyến giao thông 
trọng điểm theo các tiêu 
chuẩn bền vững.

Xanh hóa lối sống: Thực 
hiện “lối sống xanh” là cải 
thiện và làm cho đời sống của 
con người ngày càng hòa hợp 
hơn với môi trường tự nhiên. 
Ở tầm quốc gia và các tỉnh, 
TP, “lối sống xanh” được thể 
hiện qua việc bảo đảm tiêu 

dùng bền vững, thu gom và xử 
lý nước thải, CTR, bảo đảm 
giao thông an toàn, xanh hóa 
đô thị và cải thiện môi trường.

Để thúc đẩy tiêu dùng bền 
vững, tỉnh cần nâng cao nhận 
thức của người dân và doanh 
nghiệp về các hành vi và cách 
thức sản xuất, tiêu dùng có lợi 
cho môi trường, đặc biệt trong 
các lĩnh vực liên quan đến vệ 
sinh, quản lý và xử lý nước thải, 
CTR; Tăng cường giáo dục về 
tầm quan trọng của việc giảm 
thiểu chất thải và cải thiện điều 
kiện vệ sinh môi trường ở cả 
khu vực đô thị và nông thôn.

Bên cạnh đó, cần tăng 
khả năng tiếp cận các nguồn 
nước sạch, hoặc nước hợp vệ 
sinh, bảo đảm tuân thủ các 
tiêu chuẩn an toàn thực phẩm 
từ khâu sản xuất, vận chuyển, 
phân phối đến người tiêu 
dùng cuối cùng; Mở rộng diện 
tích cây xanh, thảm thực vật 
tại các khu vực đô thị, KCN, 
cụm công nghiệp; Đẩy mạnh 
ứng dụng công nghệ thông tin 
hiện đại trong quản lý và đời 
sống - xã hộin

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG GIẢM PHÁT THẢI KHÍ CO2 
TRONG HOẠT ĐỘNG HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) 
đã ban hành Quyết định số 

4206/QĐ-BGTVT về Kế hoạch 
hành động giảm phát thải khí CO2 
trong hoạt động hàng không dân 
dụng Việt Nam giai đoạn 2016 - 
2020. Đây là kết quả quan trọng 
trong việc thực hiện Nghị quyết 
A38-18 của Tổ chức Hàng không 
dân dụng quốc tế (ICAO) và Chiến 
lược quốc gia về TTX của Việt Nam 
giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn 
2050; Kế hoạch hành động ứng 
phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) 

và tăng trưởng xanh (TTX) của Bộ 
GTVT giai đoạn 2016 - 2020, góp 
phần thực hiện các cam kết của Việt 
Nam trong Thỏa thuận Pari.

Theo Kế hoạch, có 6 nhiệm vụ, 
giải pháp đối với ngành hàng không, 
bao gồm: Quản lý hoạt động bay; 
cải thiện hoạt động tại cảng hàng 
không, sân bay; hướng đến sử dụng 
nhiên liệu thay thế, tiêu tốn ít năng 
lượng; dựa vào thị trường để quản lý 
khí thải; hợp tác quốc tế.

Thông qua đó, ngành hàng 
không sẽ triển khai cụ thể việc ưu 

tiên đầu tư và hiện đại hóa đội tàu 
bay thân thiện với môi trường; xây 
dựng chương trình tiết kiệm năng 
lượng cho các đội tàu bay; tiến tới 
thay thế hệ thống đèn hiệu biển 
báo bằng đèn LED; sử dụng công 
cụ quản lý các bon cho sân bay…
Việc giảm phát thải khí CO2 liên 
quan trực tiếp đến việc giảm sử 
dụng nhiên liệu - chi phí căn bản 
của mọi hãng hàng không và điều 
này sẽ giúp tăng tính cạnh tranh 
của ngành. 
 ANH TUẤN
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Chính sách triển khai và phát triển các 
đặc khu kinh tế xanh của Trung Quốc 

Trong vài thập kỷ qua, Trung 
Quốc đã mở rộng nền kinh 
tế nhanh chóng với những 

nỗ lực trong việc khởi động và phát 
triển các đặc khu kinh tế (SEZ). 

Vào năm 1979, Trung Quốc 
thực thi chính sách cải cách và mở 
cửa. Theo đó, các SEZ được hình 
thành với vai trò là công cụ chính 
để thực hiện chiến lược phát triển 
kinh tế toàn diện. Ban đầu, các SEZ 
được thành lập tại 4 TP ven biển 
và nhanh chóng thành công trong 
việc thu hút đầu tư nước ngoài, 
thúc đẩy thương mại và phát triển 
công nghiệp. Từ đó, các SEZ nhỏ, 
các SEZ cấp quốc gia hay các biến 
thể của SEZ được thành lập trên 
khắp đất nước, đưa Trung Quốc 
trở thành một trong những nền 
kinh tế lớn nhất thế giới. 

Tuy nhiên, quá trình công 
nghiệp hóa nhanh chóng đã gây 
ra những hậu quả nghiêm trọng 
cho môi trường và sức khỏe cộng 
đồng, đặc biệt là tại các TP công 
nghiệp. Điều này tạo áp lực lớn đối 
với Chính phủ Trung Quốc trong 
việc đưa ra các giải pháp toàn diện, 
đặc biệt là các chính sách phát 
triển nền kinh tế xanh và hạn chế 
tác động tới môi trường. Thêm vào 
đó, sự cạnh tranh lớn về nguồn lực, 
cũng như giá cả của các sản phẩm 
trên thị trường quốc tế là động lực 
để ngành công nghiệp Trung Quốc 
phải áp dụng các công nghệ sản 
xuất bền vững. Với quyết tâm đó, 
Chính phủ Trung Quốc đã thực 
hiện các chương trình kích thích, 
chuyển đổi xanh cho ngành công 
nghiệp, cũng như toàn bộ nền kinh 
tế. 

Đầu tiên là Chương trình 
Khu công nghiệp sinh thái, được 
khởi xướng vào năm 2003 nhằm 
thúc đẩy chuyển đổi các khu công 
nghiệp truyền thống sang mô hình 

"tiết kiệm tài nguyên" và "sản xuất 
sạch", hay xây dựng các khu công 
nghiệp mới dựa trên sự "cộng sinh 
công nghiệp" và nguyên tắc sản 
xuất sạch. 

Trên nền tảng đó, mô hình 
Khu công nghiệp "kinh tế tuần 
hoàn" (CEDIP) được Chính phủ 
giới thiệu vào năm 2005, dựa trên 
nguyên tắc giảm thiểu, tái sử dụng, 
tái chế (3R) và giảm phát thải. Theo 
đó, mô hình "kinh tế tuần hoàn" 
chú trọng việc quản lý và tái tạo 
tài nguyên theo một vòng khép kín 
nhằm tránh tạo ra phế thải. Đây là 
cơ sở để Trung Quốc tiếp cận nền 
"kinh tế tuần hoàn" song song với 
việc thúc đẩy phát triển bền vững 
đô thị xung quanh các SEZ; đồng 
thời, cũng là nội dung chính trong 
Chiến lược phát triển trung hạn 
của Trung Quốc giai đoạn 2006 - 
2010 (Kế hoạch 5 năm lần thứ 11)

Đến năm 2012, CEDIP đã được 
áp dụng đồng loạt trên hầu hết các 
khu công nghiệp theo Chương 
trình Chuyển đổi tuần hoàn các 
khu công nghiệp (CTIP), nhằm 
hướng tới Kế hoạch 5 năm lần thứ 

12 và thực hiện các cam kết về biến 
đổi khí hậu toàn cầu. Trong đó, 
Trung Quốc không chỉ chú trọng 
vào phát triển khu công nghiệp bền 
vững mà còn thúc đẩy các ngành 
công nghiệp có giá trị gia tăng cao 
như năng lượng mới, công nghệ 
sạch và công nghệ thông tin.

Cùng với CTIP, vào năm 2013, 
Chính phủ đã phát động Chương 
trình Khu công nghiệp phát thải 
các bon thấp (LCIP) nhằm hướng 
tới mục tiêu Hiến pháp mới của 
Trung Quốc là "nền văn minh sinh 
thái". Chương trình nhấn mạnh 
việc kiểm soát và định lượng phát 
thải các bon và phát triển cơ sở hạ 
tầng tại các Khu công nghiệp.

Nhờ vào sự thúc đẩy mạnh mẽ 
của cấp Trung ương, các chương 
trình đều đạt được thành công nhất 
định. Nội dung "kinh tế tuần hoàn" 
và chuyển đổi công nghiệp xanh 
được đề cập ở Kế hoạch 5 năm lần 
thứ 11 đã thể hiện rõ vai trò, cũng 
như sự quản lý sát sao của các cấp 
chính quyền. Các thông điệp nhất 
quán tạo điều kiện cho khu vực tư 
nhân tiếp cận các chương trình, 

 V Một đặc khu kinh tế xanh tại TP. Quảng Châu, Trung Quốc
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TĂNG TRƯỞNG XANH

XU HƯỚNG TRIỂN KHAI CÔNG TRÌNH XANH NHẰM THÍCH ỨNG 
VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Vừa qua, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam 
đã tổ chức Diễn đàn Bất động sản thường 

niên lần thứ nhất, chuyên đề về Công trình 
xanh là một trong 4 chủ đề chính của Diễn đàn.

Theo Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công 
nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng Nguyễn 
Công Thịnh, tiêu chuẩn của một công trình 
xanh không chỉ là công trình xây xanh ở 
trên mái, mà vật liệu cũng phải xanh. Quá 
trình làm ra vật liệu xây dựng đó tốn ít dầu, 
than, điện, kiến trúc sư phải thiết kế xanh, 
kỹ sư phải thiết kế hệ thống kỹ thuật trong 
công trình giảm năng lượng và sử dụng năng 
lượng xanh và năng lượng sạch… Tuy nhiên, 
tại Việt Nam, còn có những rào cản như mức 
độ quan tâm, kiểm soát việc tuân thủ các 
nội dung, quy chuẩn ở một số cơ quan quản 
lý nhà nước về xây dựng, hay nguồn lực tài 
chính, ngân sách đầu tư cho tiết kiệm năng 
lượng còn hạn chế.

Tại phiên thảo luận, nhiều chuyên gia nhận 
định, Việt Nam là một trong những nền kinh tế 
châu Á có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 20 
năm qua (bình quân 7,5%). Trong 10 năm gần 
đây, tăng trưởng xây dựng bình quân đạt 12% 
và tốc độ đô thị hóa là 3,4%/năm, dự kiến đạt 
ngưỡng 50% vào năm 2025. Cũng trong thời 
gian này, mức năng lượng tiêu thụ đã tăng với 

tốc độ nhanh hơn tăng GDP, 
bình quân 14%/năm. Các 
công trình xây dựng tại Việt 
Nam đang sử dụng khoảng 
36% tổng năng lượng tiêu thụ 
của cả nước, trung bình 33% 
điện và góp 25% vào tổng 
lượng phát thải khí nhà kính, 
chỉ chiếm một phần ba tổng 
lượng phát thải CO2, tác nhân 
chính gây ra biến đổi khí hậu 
(BĐKH) toàn cầu.

Xu hướng Công trình xanh 
được hưởng ứng từ những 
năm 1990, nhằm hướng tới 
mục tiêu sử dụng năng lượng 
tiết kiệm và hiệu quả, ứng 

phó với BĐKH, sử dụng tiết 
kiệm tài nguyên nước và vật 
liệu, cũng như giảm thiểu tác 
động môi trường, đảm bảo 
điều kiện sống cho cộng đồng. 
Trải qua hơn hai thập kỷ, làn 
sóng này đã và đang lan rộng 
tại Việt Nam, cũng như nhiều 
khu vực trên thế giới.

Trong thời gian tới, Hiệp 
hội Bất động sản Việt Nam sẽ 
tập trung hướng thị trường 
theo xu hướng phát triển công 
trình tiết kiệm tiêu hao năng 
lượng, giảm tối thiểu chất thải 
ra môi trường. 
 MINH VIỄN

 V Các đại biểu tham dự Diễn đàn

cũng như sự tham gia tự nguyện của các 
chính quyền địa phương. Chính phủ cũng 
cấp giấy chứng nhận cho các đối tượng tham 
gia thành công. 

Việc tham gia vào các chương trình phát 
triển bền vững làm tăng khả năng cạnh tranh 
của doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực thu 
hút đầu tư. Tính đến năm 2013, khoảng 13% 
trong tổng số 1.568 SEZs (cấp quốc gia và cấp 
tỉnh) tham gia vào 1 trong 3 Chương trình, 
trong số đó, 33 SEZs tham gia vào ít nhất 
2 Chương trình. Nhờ đó, môi trường xung 
quanh các SEZs được cải thiện đáng kể, đảm 
bảo cho doanh nghiệp phát triển sản xuất và 
người dân yên tâm sinh sống. 

Thay vì chỉ tập trung vào trợ cấp tài 
chính hay giảm thuế, Trung Quốc đã đưa ra 
các chính sách hợp lý, đồng thời, xây dựng 
cơ chế thị trường phù hợp. Chính phủ cũng 

phê duyệt Dự án Lưu trữ hồ 
sơ môi trường, coi đó là một 
trong những tiêu chí chính 
để doanh nghiệp có thể nhận 
được ưu đãi tài chính và nâng 
cao giá trị sản phẩm. Mặt 
khác, Chính phủ cũng tập 
trung triển khai Cơ chế phát 
triển sạch theo Công ước 
khung của Liên hợp quốc về 
biến đổi khí hậu, hoàn thiện 
các tiêu chuẩn đánh giá và 
các chỉ tiêu giám sát nhằm 
giúp doanh nghiệp tiếp cận 
dễ dàng, giúp nhà quản lý xét 
duyệt nhanh chóng và công 
bằng trước khi cấp chứng 
nhận hoặc trợ cấp cho các 
doanh nghiệp.

Bên cạnh những thành 
công, Chương trình phát 
triển các SEZ tại Trung Quốc 
vẫn còn tồn tại một số thách 
thức, nổi cộm là yêu cầu 
chồng chéo giữa 3 chương 
trình phát triển SEZ và sự 
thiếu rõ ràng trong cơ chế 
phối hợp giữa các Bộ, ngành 
liên quan. Ngoài ra, năng lực 
của chính quyền địa phương 
trong việc quản lý, giám sát 
phát thải khí nhà kính cũng 
cần phải cải thiện, để những 
nỗ lực xanh hóa nền công 
nghiệp thực sự có ý nghĩa đối 
với Mục tiêu quốc gia về biến 
đổi khí hậu của Trung Quốc.
 LƯU TRANG (Theo GGKP)
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CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN HÒA:
Gắn lợi ích kinh doanh với phát triển 
bền vững và bảo vệ môi trường

Công ty Cổ phần Giấy An Hòa là chủ 
đầu tư Nhà máy Bột giấy và giấy 
An Hòa, với 2 dây chuyền gồm dây 

chuyền sản xuất bột giấy tẩy trắng công suất 
130.000 tấn/năm và dây chuyền giấy cao cấp 
công suất 140.000 tấn/năm, được xây dựng tại 
xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên 
Quang. Sau hơn 6 năm đưa ra thị trường, sản 
phẩm bột giấy An Hòa đã dần thay thế sản 
phẩm nhập khẩu; năm 2016 sản lượng bột 
giấy An Hòa đã chiếm 51% thị phần trong 
nước. Bên cạnh đó, sản phẩm giấy An Hòa 
đang dần có vị thế vững chắc trên thị trường 
nội địa và xuất khẩu sang các nước Ấn Độ, 
Bănglađét, Pakistan, Trung Quốc, Malaixia, 
Philipin… Trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh, An Hòa luôn “Gắn lợi ích kinh doanh 
với trách nhiệm xã hội, phát triển bền vững 
và bảo vệ môi trường”.

Đặc biệt, Công ty Cổ phần Giấy An Hòa 
là đơn vị đi đầu trong ngành giấy Việt Nam 
và trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang hoàn 
thành và đưa vào sử dụng hệ thống giám sát, 

quan trắc tự động đánh giá 
chất lượng nước thải trước 
khi xả ra môi trường. Sau 5 
phút, hệ thống quan trắc sẽ 
tự động đo đạc chất lượng 
nước thải được xử lý, truyền 
trực tiếp kết quả về hệ thống 
theo dõi của Nhà máy và Sở 
TN&MT tỉnh Tuyên Quang. 
Đến nay, các chỉ số đã đạt 
tiêu chuẩn loại A Quy chuẩn 
Việt Nam QCVN 12-2015 
của Bộ TN&MT về nước 
thải của ngành công nghiệp 
bột giấy và giấy. Bên cạnh 
đó, công nghệ sản xuất bột 
giấy An Hòa có hệ thống thu 
hồi đến 95% lượng hóa chất 
sử dụng trong quá trình sản 
xuất. Điều này góp phần làm 
giảm giá thành sản phẩm và 
giảm thiểu tối đa các chất 
thải ra môi trường. 

 Trước đó, trong quý IV 
năm 2016, Nhà máy đã tiến 
hành cải tạo tất cả các công 
đoạn từ đầu vào, tới xử lý cấp 
1, cấp 2 và cấp 3 của hệ thống 
xử lý nước thải. Trong đó, 
Nhà máy đã cải tạo, bổ sung 
tháp làm mát nhằm ổn định 
nhiệt độ đầu vào; bổ sung hệ 
thống sục khí tại bể cân bằng 
để tăng hiệu quả xử lý vi sinh; 
cải tạo trong Nhà máy giúp 
giảm thiểu lưu lượng và tải 
lượng chất thải ra; sử dụng 
các chất lắng cho xử lý màu 
và giảm COD sau vi sinh. 

Theo ông Nguyễn Văn 
Anh - Tổng Giám đốc Công 
ty Cổ phần Giấy An Hòa: 
“Kim chỉ nam trong sản xuất 
kinh doanh của Công ty là 
sự phát triển bền vững đi 
đôi với bảo vệ môi trường”. 
Theo đó, mỗi cán bộ, công 
nhân viên luôn có ý thức 
và trách nhiệm bảo vệ môi 
trường từ chính nơi ở, làm 
việc và khuôn viên Nhà máy. 
Từ hình ảnh khuôn viên Nhà 
máy và hồ nước sinh thái đã 
phản ánh rõ rệt những nỗ lực 
giữ gìn, bảo vệ môi trường 
mà Nhà máy Bột giấy và giấy 
An Hòa đã thực hiện trong 
thời gian qua.

Với tầm nhìn chiến lược 
và phương châm kinh doanh, 
cùng trách nhiệm xã hội, bảo 
vệ môi trường, Công ty Cổ 
phần Giấy An Hòa vững tin 
trở thành doanh nghiệp sản 
xuất bột giấy và giấy cao cấp 
số một tại Việt Nam và từng 
bước đứng vững trên thị 
trường quốc tế.
 PHẠM HỒNG DƯƠNG

 V Toàn cảnh Nhà máy Bột giấy và giấy An Hòa 
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Công ty CP Gang thép Cao Bằng: 
Phát triển kinh doanh đi đôi với công tác 
bảo vệ môi trường
Là một đơn vị đi đầu trong ngành công nghiệp Gang thép 
tại Cao Bằng, trải qua chặng đường hơn 10 năm xây dựng 
và trưởng thành, Công ty CP Gang thép Cao Bằng (GTCB) 
đã xây dựng văn hóa doanh nghiệp (DN), tăng cường thực 
hiện các giải pháp về BVMT, xử lý tốt, hài hòa mối quan hệ 
giữa lợi ích DN và quyền lợi của cộng đồng, dân cư. Đồng 
thời, Công ty đã chú trọng đầu tư các dây chuyền sản xuất 
với công nghệ tiên tiến, hiện đại, nhằm gia tăng giá trị 
sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, phấn đấu trở 
thành điểm sáng của hoạt động công nghiệp toàn tỉnh. 
Để tìm hiểu về việc đổi mới công nghệ, nhằm BVMT và sử 
dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, Tạp chí 
Môi trường có cuộc phỏng vấn ông Vương Thanh Giang - 
Giám đốc Công ty CP GTCB về vấn đề này.

 V Ông Vương Thanh Giang - 
Giám đốc Công ty CP GTCB 

9Xin ông cho biết đôi nét về quá trình hình 
thành và phát triển Công ty?

Ông Vương Thanh Giang: Công ty CP 
GTCB được thành lập theo Quyết định số 
2155/QĐ-HĐQT ngày 5/10/2006 của Hội 
đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than - 
Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin). Công ty 
là chủ đầu tư xây dựng 2 dự án: Khu liên hợp 
GTCB và Dự án Khai thác lộ thiên quặng sắt 
(mỏ sắt Nà Rụa).

Dự án Khu liên hợp (KLH) có tổng mức 
đầu tư trên 1.900 tỷ đồng, tổng công suất thiết 
kế 220.000 tấn phôi thép/năm, được xây dựng 
trên diện tích 79,54 ha tại xã Chu Trinh, TP. 
Cao Bằng. Với nhiệm vụ sản xuất phôi thép từ 
quặng sắt bằng công nghệ sản xuất tiên tiến, 
bao gồm các phân xưởng sản xuất: Phân xưởng 
Thiêu kết, với công suất 348.000 tấn quặng 
thiêu kết/năm; Luyện gang, công suất 220.000 
tấn nước gang/năm; Luyện thép có công suất 
220.000 tấn phôi thép/năm; Trạm sản xuất ô xy, 
công suất 3.800 m3/h và các hạng mục phụ trợ. 
Với dây chuyền sản xuất hiện đại và trình độ tự 
động hóa ở hầu hết các khâu sản phẩm của Dự 
án. KLH được thiết kế đảm bảo an toàn vệ sinh 
môi trường, giải quyết việc làm cho trên 1.000 
lao động tại Nhà máy. 

Vượt qua nhiều khó khăn, đến cuối năm 
2015, Dự án đã trải qua các bước kiểm tra, sát 

hạch, chạy thử và cho ra sản 
phẩm phôi thép đáp ứng yêu 
cầu kỹ thuật, đảm bảo các chỉ 
tiêu về môi trường. Từ tháng 
10/2015 - 5/2016, Công ty sản 
xuất được 20.300 tấn gang 
thỏi, 28.500 tấn phôi thép và 
tiêu thụ 12.500 tấn gang thỏi, 
12.800 tấn phôi thép. Trong 
9 tháng đầu năm 2017, Công 
ty sản xuất được 190.000 tấn 
phôi thép, 350.000 tấn quặng 
sắt, tiêu thụ được 202.000 
tấn phôi thép, doanh thu đạt 
1.5552.446 triệu đồng.

Dự án mỏ sắt Nà Rụa 
được Bộ TN&MT cấp Giấy 
phép khai thác số 1271/GP-
BTNMT ngày 30/6/2011 tại 
địa bàn phường Tân Giang, với 
trữ lượng ước tính hơn 16.700 
tấn quặng sắt, công suất đạt 
350.000 tấn tinh quặng sắt/
năm. Trong thời gian thi công, 
Công ty đã tích cực triển khai 
Dự án Khai tuyển mỏ sắt Nà 
Rụa, đầu tư xây dựng hạ tầng 
cơ sở mỏ như: Thi công khu 
xưởng tuyển, đập ngăn môi 

trường, hệ thống cấp nước, 
điện và các hạng mục phụ trợ 
phục vụ công tác khai tuyển 
quặng sắt tại Khu Nam mỏ sắt 
Nà Rụa (diện tích khai thác 
là 17,5 ha), nhằm cung cấp 
nguồn nguyên liệu cho Nhà 
máy. 
9 Là một trong những DN đi 
đầu trong ngành công nghiệp 
Gang thép ở Cao Bằng, đóng 
góp hiệu quả cho việc phát 
triển kinh tế - xã hội của địa 
phương, Công ty đã thực hiện 
các quy định pháp luật về 
BVMT như thế nào, thưa ông?

Ông Vương Thanh 
Giang: Công ty luôn quan 
tâm đến công tác BVMT, cũng 
như chấp hành nghiêm chỉnh 
các quy định pháp luật về môi 
trường. Công ty đã thành lập 
Phòng chuyên trách về An 
toàn - Môi trường, với nhiệm 
vụ, nghiên cứu các quy định 
pháp luật về môi trường, từ 
đó tham mưu cho Ban Giám 
đốc thực hiện tốt các quy định 
BVMT. Công ty đã được cấp 
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đầy đủ các giấy phép về môi trường như: Khai 
thác, sử dụng nước mặt, xả thải vào nguồn 
nước, Giấy xác nhận hoàn thành các công trình 
BVMT, các quyết định phê duyệt Báo cáo đánh 
giá tác động môi trường (ĐTM), phê duyệt Dự 
án phục hồi môi trường sau khai thác, sổ đăng 
ký chất thải nguy hại (CTNH)...

Đối với các nguồn thải phát sinh trong quá 
trình hoạt động như nước thải công nghiệp, 
nước thải sinh hoạt đều được dẫn về các bể 
phốt, hố ga lắng cặn trước khi thải ra môi 
trường. Riêng nước thải của Phòng thí nghiệm 
được đưa vào bể xử lý dung môi và hóa chất để 
trung hòa, xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải 
ra môi trường. Về khí thải, bụi tại phân xưởng 
Thiêu kết và Luyện gang, Công ty đã xây dựng 
các hệ thống lọc bụi tĩnh điện và lọc bụi túi vải; 
Chất thải rắn công nghiệp (chủ yếu là xỉ thải) 
phát sinh từ quá trình luyện gang, thép được 
Công ty tái sử dụng, bán cho đơn vị sản xuất 
xi măng. CTNH như dầu thải, ắc quy, giẻ lau 
nhiễm dầu, bộ lọc dầu… đều được chứa trong 
kho chất thải riêng biệt, đựng trong các thùng 
chứa có ký hiệu phân biệt theo Sổ đăng ký chủ 
nguồn thải. Ngoài ra, Công ty ký hợp đồng thu 
gom rác thải sinh hoạt với doanh nghiệp có 
chức năng để đưa về bãi rác của TP xử lý.
9Trong quá trình khai thác quặng, Công ty đã 
triển khai những giải pháp gì để sử dụng hiệu 
quả nguồn tài nguyên thiên nhiên? 

Ông Vương Thanh Giang: Trong quá 
trình khai thác để giảm tổn thất, tăng sản phẩm 
quặng, Công ty đã triển khai các biện pháp như 
nghiên cứu thăm dò địa chất mỏ sắt Nà Rụa, 
thiết đồ lỗ khoan thăm dò. Trước khi khai thác 

quặng, Công ty tiến hành bóc 
đất đá, dọn sạch bên vách thân 
quặng và tầng khai thác chỉ 
được phép 5 m. 

Ngoài ra, phải cập nhật 
thường xuyên chất lượng 
quặng ở các tầng phía trên đã 
khai thác, các biến động địa 
chất có thay đổi so với báo cáo 
địa chất để kịp thời điều chỉnh 
phương hướng khai trường. 
Đối với bãi khoan quặng phải 
lấy mẫu phôi khoan cho toàn 
bộ bãi khoan, sau khi nổ mìn 
lấy mẫu khai trường, mẫu 
quặng trên sân ga để phân tích 
hàm lượng, khoanh các vùng 
có hàm lượng quặng cao, quặng 
thấp và các vùng có quặng 
tương đương nhau để sau khi 

nổ mìn bố trí xúc chọn lọc hợp 
lý. Khi xúc quặng phải sử dụng 
máy xúc có dung tích gầu xúc 
<1,6 m3 để đảm bảo công tác 
xúc chọn lọc được hiệu quả. 
Trong quá trình khai thác xúc 
chọn lọc, để tránh tổn thất, 
cán bộ kỹ thuật phải thường 
xuyên giám sát hiện trường để 
có điều chỉnh kịp thời. Xe vận 
chuyển quặng được che chắn, 
tránh rơi, vãi quặng. Đồng 
thời, thường xuyên phổ biến, 
tập huấn, giới thiệu cách nhận 
biết bằng mắt thường về đặc 
tính quặng khu Nam cho cán 
bộ, công nhân viên làm công 
tác khai thác mỏ, bổ túc, nâng 
cao kỹ năng tay nghề của thợ 
lái máy xúc. 

 V Sản xuất phôi thép tại Công ty CP GTCB

 V Toàn cảnh Công ty
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9 Ông có thể cho biết, định hướng phát 
triển kinh doanh, cũng như các biện 
pháp an toàn lao động và BVMT của 
Công ty trong thời gian tới? 

Ông Vương Thanh Giang: Định 
hướng phát triển kinh doanh của Công 
ty trong thời gian tới là phát triển kinh 
doanh luôn đi đôi với công tác BVMT. 
Khi tổ chức sản xuất sản phẩm phôi thép 
phải đạt các tiêu chuẩn môi trường. Mặt 
khác, Công ty luôn học hỏi để có các 
biện pháp cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa 
sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản 
xuất, kinh doanh của đơn vị, tăng năng 
suất lao động, đồng thời, tăng sản lượng 
trong sản xuất kinh doanh.

Thực hiện khẩu hiệu "Sản xuất phải 
an toàn, an toàn để sản xuất", trong thời 
gian tới, Công ty sẽ chấp hành nghiêm 
chỉnh các quy định về an toàn tại các 
công đoạn sản xuất, thường xuyên kiểm 
tra việc chấp hành quy định an toàn lao 
động, phát hiện sớm các nguy cơ mất 
an toàn để có biện pháp khắc phục kịp 
thời. Hàng tuần, Công ty đều thành lập 
Đoàn kiểm tra an toàn vệ sinh lao động 
- môi trường tại các đơn vị sản xuất để 
tiến hành đánh giá, xếp loại các đơn vị 
thực hiện công tác vệ sinh môi trường. 
Từ đó, nâng cao ý thức chấp hành quy 
định về BVMT từ cấp phân xưởng, 
người lao động. 

Bên cạnh đó, hàng năm, Công ty 
đã tổ chức kiểm tra chéo về công tác 
an toàn vệ sinh lao động giữa các đơn 
vị thành viên, nhằm tạo phong trào thi 
đua trong Công ty, cũng như học hỏi 
trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị 
thành viên với nhau. 

Riêng đối với công tác BVMT, Công 
ty sẽ tiếp tục bám sát thực hiện các quy 
định của Luật BVMT năm 2014 và các 
nghị định, thông tư hướng dẫn. Trong 
hoạt động sản xuất, đối với các nguồn 
phát thải, Công ty tổ chức các đợt quan 
trắc hàng năm, nhằm theo dõi chất 
lượng phát thải ra môi trường từ đó có 
những biện pháp điều chỉnh, sửa chữa 
các thiết bị, công trình xử lý khí thải, 
nước thải, CTNH để không gây ảnh 
hưởng đến môi trường.
9Xin cảm ơn ông!
  CHÂU LOAN (Thực hiện)

Bảo tồn nhìn từ một 
câu chuyện sinh nở 
không thành

Trong tháng 10/2017, các trang báo mạng xã hội có lan 
truyền thông tin về việc một ca sinh nở không thành công. 
Đó là câu chuyện về H’Ban Nang, con voi được sinh ra và 
lớn lên cùng với người. H'Ban Nang (39 tuổi), lần đầu tiên 
sinh con, tiếc rằng chú voi con không thể chào đời do bị 
chết ngạt trong bụng mẹ. Câu chuyện kết nối tình mẫu tử, 
mối quan hệ giữa thiên nhiên với con người, nhưng ít ai 
biết được phía sau đó là câu chuyện về bảo tồn voi nhà, voi 
hoang dã với những ước mơ và dự định lớn lao của các nhà 
khoa học.

 V Voi H’Ban Nang được chăm sóc đặc biệt

Hiện tại, ở Tây Nguyên có 
57 con voi nhà, trong đó 
Đắk Lắk có 45 con, Đắk 

Nông: 3 con, Lâm Đồng: 8 con 
và Gia Lai: 1 con. Từ nghìn năm 
nay, voi đã được con người thuần 
hóa để phục vụ cho đời sống và 
tâm linh, đặc biệt Đắk Lắk là địa 
phương duy nhất trong cả nước 
có truyền thống săn bắt voi rừng 
để thuần dưỡng bởi những tộc 
người sống dọc sông Sêrêpôk. 
Voi được xem là biểu tượng của 
sức mạnh và sự giàu có của buôn 

làng; trong từng gia đình, dòng 
họ, voi được xem là thành viên 
cao quý và được chăm sóc nuôi 
dưỡng. 

Trong những năm gần đây, 
trước sự suy giảm của đàn voi 
rừng, bên cạnh những con voi 
nhà bị đưa vào phục vụ du lịch, 
các nhà khoa học đã tiến hành 
đánh giá chu kỳ sinh sản của 
8 con voi cái và đã phát hiện ra 
voi H’Ban Nang đang mang thai, 
trong khi 7 con còn lại đang ở độ 
tuổi sinh sản. Điều này có nghĩa 
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là có thể gây giống một đàn voi nhà và tái thả 
chúng trong vòng 2 - 4 thập kỷ tới. Ý tưởng này 
đã được Trung tâm Bảo tồn voi ủng hộ và có 
nhiều nỗ lực để chăm sóc sức khỏe cho voi, 
nhằm thay đổi nhận thức về bảo tồn loài voi.

Tuy nhiên, việc thả động vật hoang dã, bất 
kỳ là loài nào về với thiên nhiên là một điều 
cực kỳ khó khăn. Điều kiện cần có là một khu 
rừng - sinh cảnh sống an toàn có hàng rào bảo 
vệ. Những con voi sau khi đã ở với người sẽ 
trở nên rất quen thuộc với người và có thể gây 
nguy hiểm đối với con người, trong trường hợp 
này, hàng rào sẽ bảo vệ được cộng đồng con 
người sống xung quanh. Một chương trình tái 
thả có liên quan đến một đàn voi nhỏ cũng cần 
một khoảng thời gian khá dài từ 20 - 40 năm. 
Trong thời gian này, cần tiến hành nghiên cứu 
về những đàn voi hoang dã đang sống trong 
rừng, lắp đặt hàng rào, đảm bảo không có việc 
săn bắn trái phép, giáo dục truyền thông cho bà 
con địa phương và cán bộ quản lý dự án. 

Muốn thả voi thành công, cần thả một bầy 
voi với một “cơ cấu tự nhiên”. Trong trường 
hợp này, con voi đầu đàn sẽ là con được sinh 
ra trong môi trường nuôi nhốt và sẽ là mẹ của 
đàn voi tương lai. Đàn voi được thả sẽ bao gồm 
1 con đầu đàn, 1 - 2 con cái do con voi này sinh 
ra và tiếp theo là con non của chúng, bao gồm 
cả voi đực. Đàn voi như vậy sẽ được những con 
voi đực hoang dã tôn trọng. 

Hiện tại, có 2 trung tâm có thể nuôi nhốt 
và sinh sản, đó là ở huyện Buôn Đôn và huyện 
Lắc. Tất cả những con voi cái trong độ tuổi sinh 
sản cần được đưa đến 2 trung tâm trên. Mỗi 

trung tâm sẽ cần 2 - 3 con voi 
đực mạnh khỏe. Thế hệ voi 
đầu tiên có thể tiếp xúc với 
quản tượng tự do, hoặc có 
kiểm soát, nhưng thế hệ thứ 
2 chỉ được tiếp xúc có kiểm 
soát với quản tượng để giảm 
thiểu đến mức tối đa sự tương 
tác với con người. Điều này sẽ 
thúc đẩy các hành vi tự nhiên 
của đàn voi. 

Các chuyên gia nghiên 
cứu hành vi của voi đã chăm 
sóc cho H’Ban Nang cẩn thận, 
chuyên nghiệp, thậm chí một 
con voi cái đã được thuê từ 
một gia đình khác để làm “bà 
đỡ” cho H’Ban Nang trong quá 
trình chuyển dạ. Rất tiếc H’Ban 
Nang đã không "mẹ tròn con 
vuông". Voi H’Ban Nang khá 
già cho lần sinh con đầu tiên. 
Nguyên nhân là đường dẫn 
sinh của voi quá hẹp và con 
voi con đã bị ngạt vì thời gian ở 
trong bụng mẹ kéo dài sau khi 
dây rốn đứt. Trong thời gian 
tới, cần phải tập huấn thêm 
cho cán bộ của Trung tâm Bảo 
tồn voi về các vấn đề sinh sản, 
bao gồm cả việc kiểm tra siêu 
âm.

WWF-Việt Nam, Tổ chức 
Piraiz Daiza Foundation và 

Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk 
có cùng quan điểm về mục tiêu 
bảo tồn voi rừng, trong đó tiếp 
tục duy trì và phát triển các đàn 
voi nhà. Ngoài ra, cần có một lộ 
trình dài hạn từ 20 - 40 năm để 
đàn voi nhà đầu tiên có thể được 
tái thả và công tác hỗ trợ voi nhà 
cần thực hiện ngay từ thời điểm 
này. Trong quá trình này, Chính 
phủ Việt Nam sẽ giữ vai trò chủ 
chốt, các tổ chính phi chính phủ 
sẽ hỗ trợ kỹ thuật và tài chính, 
Chi cục Kiểm lâm và các nhà 
khoa học sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho 
toàn bộ quá trình gây nuôi, vai 
trò của WWF là tạo ra sinh cảnh 
an toàn cho đàn voi nhà khi 
được tái thả. 

Đây là thời điểm quan 
trọng để Đắk Lắk tập trung bảo 
tồn hành lang sinh cảnh cho 
đàn voi hoang dã, thiết kế sinh 
cảnh đệm cho đàn voi nhà sinh 
sống trước khi chúng được tái 
thả về thiên nhiên hoang dã. 
Cả voi hoang dã và voi nhà đều 
cần có sinh cảnh an toàn. Vườn 
quốc gia Yok Đôn và các hành 
lang di chuyển cho voi cần được 
bảo vệ và tỉnh Đắk Lắk cần có 
trách nhiệm về sự sống còn của 
những con voi nàyn 
 LÊ TRÀ

 V Voi được đưa vào phục vụ du lịch
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Tăng cường quản lý, bảo vệ rừng và giá trị đa dạng 
sinh học Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Côn Lĩnh

Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Tây Côn 
Lĩnh nằm ở phía Bắc tỉnh Hà Giang, trên 
địa bàn các xã Cao Bồ, Phương Tiến, Xín 

Chải, Lao Chải, Thượng Sơn, Quảng Ngần (huyện 
Vị Xuyên); Phương Độ, Phương Thiện (TP. Hà 
Giang) và Túng Sán, Đản Ván, Thèn Chu Phìn 
(huyện Hoàng Su Phì), diện tích 20.580 ha, nổi 
tiếng với đỉnh Tây Côn Lĩnh, độ cao 2.428,5 m. 

Đây là khu vực với nhiều núi cao, độ dốc lớn, 
địa hình chia cắt mạnh, hiểm trở, do vậy, KBTTN 
vẫn giữ được một khu rừng kín lá rộng, thường 
xanh mưa ẩm á nhiệt đới, diện tích 6.247,76 ha, 
phân khu bảo vệ nghiêm ngặt. Nơi đây có tính đa 
dạng sinh học (ĐDSH) cao với 796 loài thực vật 
đã được ghi nhận, trong đó có 54 loài thực vật quý 
hiếm (chiếm 7% tổng số loài); 49 loài nằm trong 
Sách đỏ Việt Nam (chiếm khoảng 6,2% tổng số 
loài), gồm: 3 loài thuộc cấp rất nguy hiểm, 19 
loài thuộc nhóm nguy cấp, 27 loài thuộc nhóm 
sẽ nguy cấp; 4 loài nằm trong Danh lục đỏ của 
IUCN (chiếm khoảng 0,41% tổng số loài), gồm: 
3 loài thuộc cấp ít nguy cấp, 1 loài sẽ nguy cấp; 
14 loài nằm trong Nghị định số 32/2006/NĐ-CP 
của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật 
rừng nguy cấp, quý, hiếm (chiếm khoảng 1,76% 
tổng số loài); 5 loài nằm trong phụ lục II của Công 
ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật 
hoang dã bị đe dọa (CITES 2008) (chiếm khoảng 
0,63% tổng số loài); 669 loài cây có ích, trong đó: 
Nhóm cây thuốc (390 loài), cho gỗ (91 loài), cây 
cảnh (35 loài), cho quả và hạt ăn được (54 loài), 
làm rau ăn (31 loài), tinh dầu (36 loài), dùng đan 
lát (12 loài), có độc (10 loài), làm thức ăn gia súc 
(6 loài), cho dầu béo (4 loài).

Về động vật, có 213 loài được ghi nhận tại 
KBTTN, trong đó 36 loài quý hiếm; 14 loài thú 
nằm trong Danh lục đỏ IUCN; 24 loài trong Sách 
đỏ Việt Nam; 17 loài trong Nghị định số 32/2006/
NĐ-CP và 15 loài ghi trong Danh mục các loài 
động vật, thực vật hoang dã quy định tại các Phụ 
lục của CITES.

Hiện nay, KBTTN Tây Côn Lĩnh và khu vực 
xung quanh chưa có địa điểm du lịch nào chính 
thức hoạt động nhưng quần thể chè San tuyết cổ 
thụ ở các thôn, bản của đồng bào dân tộc Hmông, 
Clao, Dao... thuộc xã Cao Bồ và đỉnh Tây Côn 
Lĩnh là địa điểm hấp dẫn, tiềm năng để khai thác, 
phát triển du lịch sinh thái nhân văn, du lịch khám 
phá mạo hiểm, đặc biệt vào mùa thu hoạch.

Thực hiện nhiệm vụ quản 
lý, bảo vệ rừng và bảo tồn hệ 
sinh thái KBTTN Tây Côn 
Lĩnh, thời gian qua, Ban quản 
lý (BQL) rừng đặc dụng Tây 
Côn Lĩnh đã phối hợp chặt 
chẽ với cấp ủy, chính quyền địa 
phương và các cơ quan, đơn vị 
trên địa bàn tăng cường công 
tác tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật về Luật Bảo vệ và Phát 
triển rừng; các quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng 
và quản lý lâm sản, quy định về 
phòng cháy chữa cháy rừng… 
Bên cạnh đó, tham mưu cho 
các phòng ban, cơ quan chức 
năng của huyện, xã kiểm soát 
và xử lý nghiêm các trường 
hợp xâm phạm rừng, săn bắt, 
buôn bán động vật hoang dã 
trái phép; chủ động phối hợp 
với lực lượng dân quân, bộ đội 
biên phòng, cộng đồng dân cư 
vùng đệm nhận khoán bảo vệ 
rừng tổ chức tuần tra rừng, 
vừa tăng thu nhập cho người 
dân, vừa nâng cao vai trò, trách 
nhiệm của cộng đồng trong 
công tác quản lý, bảo vệ rừng. 
Tuy nhiên, BQL cũng gặp 
nhiều khó khăn, thách thức 
trong công tác quản lý, bảo vệ 
rừng do nguồn kinh phí đầu 
tư, hỗ trợ từ ngân sách Nhà 

nước cũng như quốc tế cho 
các hoạt động bảo tồn ĐDSH 
và nghiên cứu khoa học trong 
KBTTN Tây Côn Lĩnh còn 
hạn chế; Lực lượng cán bộ làm 
công tác quản lý, bảo vệ rừng 
còn thiếu... 

Để công tác quản lý, bảo 
vệ, phát triển rừng, bảo tồn 
ĐDSH đạt hiệu quả, trong thời 
gian tới, KBTTN Tây Côn Lĩnh 
sẽ tiến hành các chương trình 
điều tra, nghiên cứu, theo dõi, 
đánh giá tài nguyên rừng trong 
KBTTN, làm cơ sở xây dựng 
chương trình quản lý, bảo vệ, 
phát triển lâu dài; Tăng cường 
năng lực bảo tồn, đầu tư cơ sở 
vật chất kỹ thuật hạ tầng, trang 
thiết bị và nâng cao trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ cho cán 
bộ nhân viên của Hạt Kiểm 
lâm. Cùng với đó, đẩy mạnh 
tuyên truyền, giáo dục, nâng 
cao nhận thức cũng như thu 
hút sự tham gia của cộng đồng 
địa phương trong công tác bảo 
tồn tài nguyên thiên nhiên, 
ĐDSH; Phát triển du lịch sinh 
thái, kết hợp với giáo dục môi 
trường... từng bước cải thiện 
đời sống kinh tế, văn hóa, từ đó 
thay đổi lối sống, hành vi của 
cộng đồng về bảo tồn rừng và 
BVMT sinh tháin

 ĐỨC THÁI

 V Cây râu hùm trên đỉnh Tây Côn Lĩnh có tác dụng chữa bệnh
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Tiềm năng phát triển du lịch sinh thái 
Đảo Cò Chi Lăng Nam
PHƯƠNG LÊ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Đảo Cò Chi Lăng Nam thuộc xã Chi 
Lăng Nam, huyện Thanh Miện, có 
diện tích 31,67 ha, với khoảng 16.000 

con cò và 6.000 con vạc sinh sống. Trong đó, 
có 9 loại cò: Trắng, lửa, bợ, duồi, đen, hương, 
nghênh, ngang, diệc và các loài vạc lưng xanh, 
xám, sao. Nằm giữa lòng hồ An Dương mênh 
mông sóng nước và nhiều đền, chùa, miếu mạo 
trong vùng, Đảo Cò giàu tiềm năng để phát 
triển du lịch sinh thái (DLST).

Để phát triển DLST Đảo Cò, năm 2012, 
UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định 
số 2552/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng 
mô hình điểm Phát triển du lịch cộng đồng ở 
Đảo Cò Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện đến 
năm 2020. Trong đó, định hướng cơ bản của Đề 
án tập trung vào phát triển xây dựng mô hình 
DLST tại Đảo Cò và phát triển các điểm du lịch 
bổ trợ. Hệ thống cơ sở vật chất du lịch tại Đảo 
Cò được xây dựng tương đối đồng bộ, có chất 
lượng như: Các homestay, sân sinh hoạt cộng 
đồng để tổ chức các hoạt động văn nghệ, vui 
chơi giải trí thể thao, phương tiện vận chuyển 
khách du lịch và các dịch vụ khác để tạo điều 
kiện cho khách vừa tham quan, tham gia vào 
các hoạt động của nhà nông và sinh hoạt cộng 

đồng. Tổng kinh phí dự kiến 
đầu tư thực hiện Đề án là hơn 
15 tỷ đồng. 

Theo Đề án, mô hình du 
lịch cộng đồng ở Đảo Cò được 
chia thành 2 phân khu riêng 
và có quan hệ tương tác với 
nhau. Khu vực Đảo Cò dành 
cho khách tham quan gồm 2 
hồ An Dương, Triều Dương 
và các công trình: Trung tâm 
quản lý, nhà trưng bày, bãi đỗ 
xe, khu du lịch (KDL)… Các 
hoạt động du lịch chủ yếu phục 
vụ du khách: Giới thiệu về khu 
bảo tồn đa dạng sinh học, các 
loài chim ở phòng trưng bày, 
tham quan, quan sát đời sống 
sinh hoạt của chim; tham gia 
vào các hoạt động vui chơi giải 
trí trên mặt nước như (câu cá, 
chèo thuyền bằng tay). Bên 
cạnh đó, xây dựng thêm các 
tuyến du lịch cộng đồng tại xã 
Chi Lăng Nam, gồm: Nhà dân 
- Đảo Cò - chùa An Dương - 
đền mẫu Triều Dương - chợ 
Giao - làng nghề bánh đa Hội 
Yên, chùa, miếu Triều Trang; 

tuyến kết nối du lịch Đảo Cò 
với các điểm của huyện Ninh 
Giang gồm: Đền Khúc Thừa 
Dụ - múa rối nước Hồng 
Phong, đình Bồ Dương - đền 
Tranh. 

Năm 2014 đánh dấu mốc 
lịch sử quan trọng cho sự phát 
triển du lịch nơi đây đó là 
việc Đảo Cò chính thức được 
công nhận là Di tích quốc gia 
danh lam thắng cảnh của tỉnh 
Hải Dương. Theo đó, UBND 
huyện Thanh Miện đã thành 
lập 2 Ban quản lý (BQL): Dự 
án du lịch và bảo tồn sinh 
thái Đảo Cò do Phó Chủ tịch 
UBND huyện làm Trưởng 
ban, các phòng đơn vị liên 
quan làm ủy viên nhằm quản 
lý toàn bộ mọi hoạt động liên 
quan đến KDL; khu Di tích 
Quốc gia danh lam thắng 
cảnh Đảo Cò xã Chi Lăng 
Nam gồm lãnh đạo HĐND-
UBND, MTTQ xã cùng các 
ban, ngành, đoàn thể trực 
tiếp quản lý các hoạt động 
xây dựng, khai thác trong 
khu. Đồng thời, đầu tư tôn 
tạo một số công trình tại khu 
vực Đảo Cò bao gồm Chùa 
Nam, Trung tâm giáo dục môi 
trường, khu vực sân chùa, cây 
đa, bến thuyền… Ngoài ra, 
UBND xã Chi Lăng Nam đã 
kiện toàn lại tổ chức, xây dựng 
quy chế hoạt động của tổ dịch 
vụ; bố trí lại nhà trưng bày và 
đảm bảo vệ sinh môi trường 
KDL Đảo Cò; triển khai việc 
ký cam kết với các hộ thôn An 
Dương về việc thực hiện quy 
chế quản lý KDL của UBND 
huyện…

Nhờ những nỗ lực trên, 
khách du lịch đến Đảo Cò 
đã tăng từ 30.000 lượt năm  V Du khách tham quan Đảo Cò
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2011 lên 45.000 lượt năm 2015. Thị trường 
khách nội địa chủ yếu là khách trong tỉnh 
và các tỉnh Hưng Yên, Hà Nội, Hải Phòng… 
Giai đoạn 2012 - 2015, theo số liệu của BQL 
Đảo Cò, doanh thu từ các hoạt động thu vé 
tham quan, chèo thuyền, trông giữ xe đạt 
khoảng 400 triệu đồng/năm; doanh thu của 
các hộ kinh doanh ăn uống, lưu trú, bán hàng 
lưu niệm ước đạt trên 1 tỷ đồng. Mặc dù, số 
lượng khách cũng như doanh thu còn hạn 
chế nhưng đây là dấu hiệu khả quan để phát 
triển sản phẩm DLST. 

Tuy nhiên, Đảo Cò là KDL mới được khai 
thác với cảnh quan còn hoang sơ nên việc thu 
hút những nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn. 
Cùng với đó, bộ máy quản lý KDL chưa hiệu 
quả; đội ngũ nhân viên khai thác làm dịch vụ 
du lịch thiếu về số lượng và yếu về kiến thức 
du lịch; công tác quy hoạch du lịch, quản lý còn 
hạn chế; chưa thực hiện kè giữ Đảo Cò nên đảo 
ngày càng bị xói lở, diện tích thu hẹp, cây trên 
đảo không phát triển trong khi số lượng cò vạc 
ngày càng đông… 

Tiềm năng DLST tại Đảo Cò rất lớn do 
có vị trí thuận lợi, điều kiện kinh tế - xã hội 
phát triển, tài nguyên du lịch phong phú và đa 
dạng. Trong thời gian tới, để phát triển DLST 
tại Đảo Cò, chính quyền huyện Thanh Miện 
cần khai thác giá trị văn hóa, lịch sử nhằm xây 
dựng kịch bản cho các tour du lịch; đồng thời, 
tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về 
ngành kinh tế du lịch trong các cấp, ngành và 
nhân dân. Bên cạnh đó, phát huy tính năng 
động, tích cực mở rộng tìm kiếm và kêu gọi xã 
hội hóa, đầu tư khai thác hiệu quả tiềm năng 
sẵn có, coi đây là mũi đột phá hiệu quả nhằm 
phát triển DLST Đảo Cò tương xứng với tiềm 
năng, lợi thế, tạo điểm nhấn và sức lan tỏan

 V Đảo Cò Chi Lăng Nam

Kinh nghiệm của Hàn Quốc 
trong xây dựng và  
phát triển khu công nghiệp 
sinh thái quốc gia

Các khu kinh tế đóng vai 
trò quan trọng đối với 
sự phát triển của Hàn 

Quốc trong vài thập kỷ qua. 
Tuy nhiên, đây cũng là nguyên 
nhân dẫn đến sự suy thoái môi 
trường nghiêm trọng và đặt ra 
nhiều thách thức đối với chất 
lượng cuộc sống cộng đồng.

Trước đây, các khu phức 
hợp công nghiệp là biểu tượng 
"kỳ tích" kinh tế của Hàn Quốc, 
nay trở thành những khu vực 
"cần tránh xa" do ô nhiễm. Tại 
đây, các doanh nghiệp phải đối 
mặt với sự kiểm soát của cộng 
đồng dân cư và các tranh chấp 
liên quan đến hậu quả của quá 
trình sản xuất. Nhằm tháo 
gỡ giúp doanh nghiệp, đồng 
thời được thúc đẩy bởi Hội 
nghị Liên hợp quốc về Phát 
triển bền vững 2012 (Rio+20), 
Chính phủ Hàn Quốc bắt đầu 
đưa ra các biện pháp quản lý 
môi trường mới phù hợp với 
tiến trình tăng trưởng công 
nghiệp.

Trung tâm Sản xuất sạch 
Hàn Quốc (KNCPC) đã khởi 
động Chương trình Khu công 
nghiệp sinh thái quốc gia 
(EIP) vào năm 2003, dưới sự 
chỉ đạo của Bộ Thương mại, 
Công nghiệp và Kinh tế Hàn 
Quốc (MOTIE) nhằm đổi 
mới cách thức phát triển công 
nghiệp, đồng thời BVMT. Tuy 
nhiên, trong 2 năm đầu của 
chương trình, cách tiếp cận 
thực hiện từ trên xuống không 
thu hút được sự tham gia của 
khu vực tư nhân.

Điều này đã thay đổi sau 
khi Tập đoàn Phát triển các 
khu công nghiệp Hàn Quốc 
(KICOX) tiếp quản, với vai trò 
là cơ quan thực hiện. Thông 
qua bản kế hoạch mới hợp lý 
và chiến lược tập trung vào 
kinh doanh, Chương trình 
đã thu hút sự tham gia của 
các doanh nghiệp. Theo đó, 
KICOX đã cải tiến chương 
trình với các mục tiêu cụ thể 
và một chiến lược 3 giai đoạn, 

 V Kinh nghiệm phát triển KCN sinh thái của Hàn Quốc được 
nhiều quốc gia học hỏi và áp dụng
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 V Khu công nghiệp sinh thái tại TP. Daegu, Hàn Quốc

kéo dài từ năm 2005 đến 2019 được đặt ra. 
Năm 2015, KICOX đã nhận được 595 đề 

xuất dự án, trong đó có 388 dự án được tài trợ 
để nghiên cứu và phát triển, 197 dự án được 
triển khai. Việc áp dụng các giải pháp sản xuất 
sạch hơn và hình thức cộng sinh công nghiệp 
giúp cho các dự án giảm được 6,48 triệu tấn 
CO2 và giảm 1,09 triệu tấn các loại khí độc 
khác từ năm 2005 - 2014. Các khoản đầu tư 
mới vào nghiên cứu và phát triển, nâng cấp cơ 
sở hạ tầng công nghiệp đã tạo ra 848 việc làm, 
thúc đẩy phát triển công nghệ, cho ra đời 56 
bằng sáng chế mới và 100 đăng ký sáng chế chờ 
phê duyệt. Sang năm 2015, các công ty tham gia 
hệ thống "cộng sinh công nghiệp" cũng được 
lợi từ khoản thu nhập 1.848 tỷ won (khoảng 
1.680 triệu đô la Mỹ), nhờ vào việc tiết kiệm tài 
nguyên hoặc bán chất thải và các sản phẩm phụ 
từ quá trình sản xuất.

Có thể thấy rõ, một số yếu tố góp phần vào 
thành công của Chương trình Khu công nghiệp 
sinh thái quốc gia Hàn Quốc, đó là KICOX đã 
tận dụng hiệu quả các chuyên gia địa phương, 
từ đó xây dựng mạng lưới kết nối doanh nghiệp 
và người dân. KICOX đặc biệt đầu tư vào việc 
thu hút các công ty cư trú trong hệ thống "cộng 
sinh công nghiệp", vì sự tham gia của họ rất 
quan trọng cho sự thành công của Chương 
trình. Thông qua mối quan hệ chặt chẽ với các 
ngành thuộc khu phức hợp công nghiệp, trung 
tâm EIP của khu vực và điều phối viên tại địa 
phương có thể xây dựng cộng đồng các bên liên 

quan dựa trên đặc điểm chung 
về ngành hoặc loại tài nguyên.

Để kích thích sự tham gia 
và đầu tư của doanh nghiệp 
vào Chương trình, trong 
những năm đầu tiên, KICOX 
tập trung vào các Dự án ngắn 
hạn để chứng minh lợi nhuận 
kinh tế của Dự án EIP nhằm 
thu hút doanh nghiệp. KICOX 
lập chiến lược sử dụng các 
trung tâm EIP tại khu vực để 
thúc đẩy Chương trình EIP. 
Câu chuyện thành công được 
quảng bá rộng rãi thông qua 
các kênh truyền thông trực 
tuyến và ngoại tuyến.

Chính phủ Hàn Quốc 
cũng đã sử dụng một quỹ tài 
trợ có hiệu quả để tạo điều 
kiện cho các cá nhân tham 
gia và đầu tư mà không gây 
trở ngại cho người nhận tài 
trợ hoặc tránh trách nhiệm 
giải trình. Ngoài ra, Chính 
phủ cũng tài trợ cho việc 
nghiên cứu và phát triển các 
Dự án đề xuất đạt tiêu chuẩn 
với mức tài trợ được xác định 
dựa trên quy mô của công ty, 
tác động tiềm ẩn, công nghệ 
sản xuất và các tiêu chí khác. 

Mặt khác, Hàn Quốc cũng 
đưa ra các khoản vay ưu đãi 
cho các doanh nghiệp sử dụng 
công nghệ tiên tiến để giảm ô 
nhiễm và tiết kiệm tài nguyên.

Mặc dù đã có nhiều 
thành tích đáng kể, Chương 
trình EIP của Hàn Quốc 
vẫn còn tồn tại một số thách 
thức. Trước tiên, Chương 
trình cần phải tập trung 
nhiều vào các tác động đến 
môi trường trong việc xây 
dựng EIP. Lượng phát thải 
CO2 cần giảm hơn nữa nhằm 
đảm bảo mục tiêu giảm khí 
nhà kính quốc gia (GHG). 
Để đạt được kết quả đó, Hàn 
Quốc cần áp dụng các biện 
pháp mạnh hơn để hỗ trợ 
cho các dự án kém hiệu quả 
về mặt kinh tế nhưng vẫn có 
tác động tích cực đến môi 
trường. Cuối cùng, cần tăng 
cường và hệ thống hóa việc 
hợp tác, phối hợp giữa các cơ 
quan thực hiện EIP và chính 
quyền địa phương thông qua 
các chính sách hợp lý, nhằm 
mang lại hiệu quả thiết thực 
cho Chương trìnhn 
 HỒNG ĐIỂN (Theo GGKP)
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 Công bố danh sách 10 loài nguy cấp bị buôn bán 
nhiều nhất tại các chợ của vùng Tam giác Vàng

Theo báo cáo của Quỹ Quốc tế Bảo vệ 
thiên nhiên (WWF), hổ, voi, gấu và tê 
tê là 4 loài trong số những loài bị buôn 

bán nhiều nhất tại khu vực Tam giác Vàng - nơi 
giáp ranh giữa Lào, Thái Lan và Myanma. Tê 
giác, sơn dương, chim hồng hoàng mỏ sừng, 
bò tót, báo và rùa cũng nằm trong số những 
loài nguy cấp bị bày bán tại trung tâm buôn bán 
động, thực vật hoang dã này. 

Danh sách 10 loài bị buôn bán nhiều nhất 
được đưa ra dựa trên kết quả nghiên cứu của 
WWF về thị trường, cửa hàng, nhà hàng buôn 
bán động, thực vật hoang dã và từ các báo cáo 
của Mạng lưới Giám sát buôn bán các loài 
động, thực vật hoang dã (TRAFFIC). Theo đó, 
khách du lịch từ Trung Quốc và Việt Nam, là 
nhân tố chính thúc đẩy việc buôn bán bất hợp 
pháp này. Họ thường đến các khu vực MongLa 
và Tachilek tại Myanma, khu vực biên giới như 
Boten và Đặc khu kinh tế Tam giác Vàng tại 
Lào - những “điểm nóng” buôn bán động, thực 
vật hoang dã bất hợp pháp.

Ông Chrisgel Cruz, Cố vấn kỹ thuật 
Chương trình Chống buôn bán các loài hoang 
dã của WWF - Greater Mekong cho biết: “Hoạt 
động buôn bán động, thực vật hoang dã bất 
hợp pháp, không có kiểm soát và thiếu bền 
vững đang đẩy quần thể hàng trăm loài hoang 
dã, không chỉ ở khu vực Tiểu vùng sông Mê 
Công, mà còn trên toàn thế giới vào tình trạng 
nguy hiểm. Các khu vực biên giới như Tam 
giác Vàng là nơi hoạt động buôn bán các loài 
động vật hoang dã phát triển mạnh và cũng là 
những nơi cần phải có nhiều biện pháp quyết 
liệt nhằm bảo vệ các loài hoang dã”.

Hiện nay, rất nhiều hổ nuôi nhốt, cũng 
như hoang dã của châu Á bị buôn bán tại khu 
vực Tam giác Vàng và được sử dụng để ngâm 
rượu, làm thuốc, các đồ trang sức xa xỉ. Ngoài 

ra, quần thể voi châu Á và châu 
Phi cũng đang bị đe dọa do việc 
buôn bán da voi ngày càng tăng, 
cùng với nhu cầu ngà voi. Các 
trang trại nuôi nhốt gấu ngày 
càng phát triển tại khu vực. 
Gấu ngựa và gấu chó (chủ yếu 
bị bắt trong tự nhiên) thường 
bị nhốt trong những chiếc lồng 
chật hẹp để lấy mật, dùng cho 
các bài thuốc dân gian, hoặc 
trong y học cổ truyền. 

Tê giác châu Phi bị giết hại, 
với tốc độ 3 con một ngày để 
thỏa mãn nhu cầu về sừng tê 
giác của nhiều người dân tại 
Việt Nam, Trung Quốc - nơi 
sừng tê giác là biểu tượng của 
sự giàu có và được sử dụng 
trong y học cổ truyền. Theo 
quan niệm của họ, sừng tê giác 
có thể chữa say rượu và sốt, 
nhưng trên thực tế, cấu tạo 
sừng tê giác từ keratin, chất cấu 
thành móng tay, móng chân 
người và không có giá trị về y 
học. Hiện nay, xu hướng chế 
tác sừng tê giác thành những 
vật trang trí cũng đe dọa tới sự 
sinh tồn của loài động vật quý 
hiếm này. 

Một loài khác cũng có bộ 
phận cấu tạo từ keratin là tê tê. 
Vảy của chúng được săn lùng 
và tê tê trở thành loài bị buôn 
bán nhiều nhất trên thế giới. 
Bên cạnh đó, loài chim hồng 
hoàng mỏ sừng cũng có một 
chiếc mỏ đặc biệt, rất phù hợp 
cho việc chạm khắc giống như 
ngà voi. Loài sơn dương, trông 
giống như dê và sống tại các 
vùng núi, bị buôn bán với giá 
cao tại Lào do nhu cầu về thịt, 
các bộ phận và vị thuốc trong y 
học cổ truyền. Đã một thời, loài 
báo xuất hiện khắp Đông Nam 
Á, nhưng hiện nay, chúng bị săn 
lùng để lấy da, hộp sọ và được 

buôn bán với số lượng lớn tại 
khu vực Tam giác Vàng. Rùa, 
gồm rùa sống và đã được chế 
tác, cũng được bày bán khắp 
nơi. Cuối cùng, bò tót - loài to 
lớn nhất trong họ gia súc, đang 
bị sụt giảm quần thể nghiêm 
trọng trên toàn cầu do cặp sừng 
vô cùng ấn tượng của chúng. 
Các nhà sưu tập săn lùng và treo 
sừng của chúng trên tường như 
một chiến lợi phẩm.

Trong thời gian qua, WWF 
đã hợp tác với các chính phủ, 
các đối tác như TRAFFIC 
và tổ chức phi chính phủ tại 
địa phương, các nhà thực thi 
pháp luật để giải quyết vấn đề 
buôn bán bất hợp pháp các loài 
hoang dã tại khu vực Tam giác 
Vàng. Thông qua các hoạt động 
truyền thông trên toàn châu Á, 
WWF đã kêu gọi các quốc gia 
đóng cửa ít nhất 20 chợ buôn 
bán động, thực vật hoang dã 
vào năm 2020. Đây có thể là 
những chợ buôn bán trực tiếp, 
nhà hàng, cửa hàng, hoặc các 
chợ trên mạng. Thêm vào đó, 
WWF cũng nỗ lực thúc đẩy 
hỗ trợ thực thi pháp luật và xử 
phạt các hành vi về buôn bán 
động, thực vật hoang dã trái 
phép. Các dữ liệu cũng được 
WWF chia sẻ rộng rãi tới các 
nhà chức trách để họ có thể 
biết nơi nào đang diễn ra hoạt 
động buôn bán động, thực vật 
hoang dã. 

Ngoài ra, WWF cũng hỗ 
trợ những cán bộ kiểm lâm - 
những người mạo hiểm mạng 
sống để bảo vệ các loài hoang 
dã khỏi bị săn bắn. Các cán 
bộ kiểm lâm được tập huấn và 
trang bị thiết bị công nghệ cao, 
nhằm chống lại hoạt động tinh 
vi của băng đảng tội phạm có 
tổ chứcn  NGÂN PHƯƠNG

 V Hổ là một trong 10 loài bị buôn bán nhiều 
nhất tại khu vực Tam giác Vàng
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