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Tăng cường phối hợp hành động trong lĩnh vực
tài nguyên và môi trường nông thôn

N

gày 22/12/2017, Bộ TN&MT phối
hợp với Hội Nông dân Việt Nam
tổ chức Hội nghị Tổng kết thực
hiện Nghị quyết liên tịch số 02/2011/NQLTBTNMT-HND ngày 13/5/2017 về việc tăng
cường phối hợp hành động trong lĩnh vực
TN&MT nông thôn giai đoạn 2011 - 2017 và
ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2018
- 2023. Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà
và Chủ tịch Hội Nông dân Lại Xuân Môn chủ
trì Hội nghị.
Xác định BVMT là một trong những
hoạt động trọng tâm của các cấp Hội và
phong trào nông dân, giai đoạn 2011 - 2017,
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tích
cực chỉ đạo các cấp Hội gắn BVMT với các
chương trình công tác hàng năm và phong
trào nông dân thi đua yêu nước; Chủ động
xây dựng, ký kết, tổ chức thực hiện Chương
trình phối hợp với Sở TN&MT các tỉnh. Đến
nay, 63/63 tỉnh, thành Hội đã ký kết Chương
trình phối hợp với Sở TN&MT. Bên cạnh
đó, Trung ương Hội cũng đã ban hành Nghị
quyết số 20-NQ/HNDTW ngày 21/7/2014
về nâng cao trách nhiệm của Hội Nông dân
tham gia BVMT và chủ động thích ứng với
BĐKH.
Ngoài ra, Trung ương Hội Nông dân đã
tích cực tham gia đoàn giám sát, phản biện
thực hiện chính sách phòng, chống thiên tai
và ứng phó BĐKH của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam với các Bộ NN&PTNT, TN&MT; Phát
huy vai trò và trách nhiệm trong việc kiểm
tra, giám sát việc thực hiện Luật BVMT, bảo
vệ quyền lợi cho nông dân, tham gia xử lý các
điểm nóng về môi trường; Nắm bắt và phản
ánh với cấp ủy, chính quyền những tâm tư,
nguyện vọng của nông dân về các vấn đề
liên quan đến TN&MT; Đào tạo, bồi dưỡng,
tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng truyền
thông phổ biến pháp luật về BVMT cho cán
bộ Hội…
Đồng thời, các cấp Hội kiên trì tuyên
truyền vận động “nói cho dân hiểu, làm cho
dân tin” về bảo vệ tài nguyên, môi trường;
Đưa BVMT vào nội dung Hội thi “Nhà nông
đua tài”… Đến nay, Hội đã tổ chức 205 Cuộc
thi “Nông dân tìm hiểu kiến thức và pháp
luật BVMT, đất đai”, “Nông dân với BĐKH”
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VVBộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà và Chủ tịch
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn
ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2018 - 2023
theo hình thức sân khấu hóa,
nội dung phong phú, đa dạng,
phù hợp với bản sắc văn hóa
từng địa phương.
Được sự quan tâm, hỗ trợ
của ngành TN&MT, Trung
ương Hội cũng đã tích cực huy
động nguồn lực của các cấp
Hội và vốn tín dụng xây dựng
thành công các công trình
vệ sinh, công trình cấp nước
sạch, các mô hình về BVMT
nông thôn như mô hình điểm
thu gom, phân loại, xử lý rác
thải, chất thải nông thôn; Sản
xuất nông nghiệp gắn với
BVMT; Nâng cao trách nhiệm
của nông dân, ngư dân tham
gia BVMT biển…
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ
trưởng Trần Hồng Hà ghi nhận
và đánh giá cao kết quả đạt
được của hai bên trong phối
hợp thực hiện Nghị quyết liên
tịch. Bộ trưởng hy vọng, trong
thời gian tới, hoạt động phối
hợp sẽ tiếp tục đẩy mạnh, với
kế hoạch trong giai đoạn 5 năm
và từng năm. Bộ trưởng khẳng
định, Bộ TN&MT sẽ phối hợp

chặt chẽ, hỗ trợ nguồn lực,
tạo điều kiện thuận lợi để Hội
Nông dân thực hiện các hình
thức tuyên truyền, vận động
hội viên, nhân dân tích cực
tham gia, hưởng ứng các hoạt
động, phong trào và xây dựng
các mô hình điểm về BVMT...
Tại Hội nghị, Bộ trưởng
Bộ TN&MT Trần Hồng Hà
và Chủ tịch Trung ương Hội
Nông dân Việt Nam Lại Xuân
Môn đã ký kết Chương trình
phối hợp thực hiện nhiệm vụ
giai đoạn 2018 - 2023, nhằm
tăng cường mối quan hệ hợp
tác giữa hai bên, đảm bảo sự
thống nhất, hiệu quả trong
quản lý nhà nước và sự chỉ
đạo, điều hành thông suốt của
Chính phủ từ Trung ương đến
địa phương.
Nhân dịp này, nhiều tổ
chức, đơn vị, cá nhân đã được
Bộ TN&MT, Trung ương Hội
Nông dân Việt Nam trao tặng
Kỷ niệm chương, Bằng khen
vì đã có những đóng góp cho
sự nghiệp TN&MT.
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HỘI NGHỊ ỦY BAN SÔNG MÊ CÔNG VIỆT NAM 2017:

Đẩy mạnh cơ chế phối hợp,
gắn trách nhiệm của Bộ, ngành và địa phương

N

gày 8/12/2017, tại TP. Long
Xuyên, tỉnh An Giang, Bộ
TN&MT đã tổ chức Hội nghị
toàn thể Ủy ban sông Mê Công Việt
Nam năm 2017. Bộ trưởng Trần Hồng
Hà, Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công
Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Trong năm 2017, Ủy ban sông Mê
Công Việt Nam (Ủy ban) đã phối hợp
với các quốc gia thành viên của Ủy hội
sông Mê Công quốc tế và Ban thư ký
Ủy hội tiến hành tham vấn trước Dự
án thủy điện Pắc-Beng theo đề nghị
của Lào. Sau 6 tháng tiến hành tham
vấn, Ủy hội đã ban hành Tuyên bố
chung xác định trách nhiệm của các
bên trong mục tiêu giảm thiểu tác
động của công trình đối với quốc gia
ven sông. Trong thời gian tới, Ủy ban
sẽ tiếp tục thúc đẩy thực hiện Tuyên
bố chung, theo dõi diễn biến tình hình
phát triển thủy điện trên dòng chính
sông Mê Công, qua đó kịp thời tham
vấn cho Đảng, Nhà nước các đối sách
và cập nhật thông tin cho các bên liên
quan.
Đồng thời, Ủy ban đã thúc đẩy
thực hiện các cam kết cấp cao trong
các Tuyên bố Hủa Hỉn (2010) và
Tuyên bố TP. Hồ Chí Minh (2014),
thực hiện Kế hoạch chiến lược của Ủy
hội sông Mê Công quốc tế giai đoạn
2016-2020 và Kế hoạch phát triển lưu

vực dựa trên quản lý tổng hợp
tài nguyên nước; hoàn thành
nghiên cứu chung về quản lý
và phát triển bền vững lưu vực
sông Mê Công; xây dựng các
chiến lược ngành với mục tiêu
phát triển bền vững; duy trì
hệ thống quan trắc tài nguyên
nước, các tài nguyên liên quan
trên toàn lưu vực…
Tại Hội nghị, các đại biểu
đã thảo luận, góp ý Kế hoạch
hành động giai đoạn 20182020 và Đề án kiện toàn Ủy
ban trên cơ sở đảm nhiệm
thêm nhiệm vụ của Ủy ban
lưu vực sông Cửu Long theo
quy định; nhận diện những
thách thức có thể chuyển hóa
thành tiềm năng, lợi thế cũng
như các giải pháp, lộ trình
để từng bước phát triển bền
vững vùng đồng bằng trước
tác động của biến đổi khí hậu
(BĐKH); đánh giá công tác
dự báo, cảnh báo tác động từ
hoạt động phát triển của các
quốc gia thượng nguồn đối
với vùng đồng bằng sông Cửu
Long (ĐBSCL), trên cơ sở đó
xác định các giải pháp ứng
phó; đề xuất các đối sách, xây
dựng các kế hoạch, hoạt động

phù hợp trong giai đoạn trước
mắt và tầm nhìn dài hạn, góp
phần thực hiện Nghị quyết
của Chính phủ về phát triển
bền vững ĐBSCL thích ứng
với BĐKH.
Phát biểu tổng kết Hội
nghị, Bộ trưởng Trần Hồng
Hà nhấn mạnh, Ủy ban đóng
vai trò quan trọng trong việc
tham mưu cho Đảng, Chính
phủ các giải pháp về kỹ thuật
và hợp tác đối ngoại trong
khuôn khổ của hợp tác Mê
Công. Bộ trưởng đề nghị,
thời gian tới, các đơn vị thành
viên cần tăng cường cơ chế
phối hợp, gắn trách nhiệm
của Bộ, ngành, địa phương để
nâng cao hiệu quả hoạt động
và vai trò của Ủy ban trong
hợp tác với Ủy hội sông Mê
Công quốc tế, các quốc gia ở
thượng nguồn; đồng thời đưa
ra các nghiên cứu, đánh giá
toàn diện, cung cấp đầy đủ
thông tin cho các thành viên
của Ủy ban để báo cáo Chính
phủ trong việc xem xét, điều
chỉnh các chiến lược quy
hoạch phát triển của vùng và
địa phương. Song song với
đó, Ủy ban cần đề xuất, phối
hợp với các quốc gia thượng
nguồn để xây dựng giám sát,
quan trắc về thủy văn, khí
tượng khu vực chung; mở
rộng quan hệ hợp tác quốc
tế cũng như sự gắn kết giữa
các địa phương trong vùng,
nhằm huy động nguồn lực,
kêu gọi sự quan tâm, ủng hộ
của cộng đồng quốc tế để giải
quyết vấn đề sống còn tại khu
vực ĐBSCL trước tác động
của BĐKH…
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Huy động sức mạnh tổng hợp,
tạo sự chuyển biến căn bản trong
công tác bảo vệ môi trường

N

gày 21/12/2017, tại Hà Nội, Tổng cục
Môi trường đã tổ chức Hội nghị Tổng
kết công tác năm 2017 và triển khai
nhiệm vụ năm 2018. Đây là dịp để Tổng cục
Môi trường nhìn nhận, đánh giá những kết
quả đạt được trong năm 2017; đồng thời chỉ ra
những tồn tại, hạn chế trong công tác BVMT
thời gian qua, từ đó xác định phương hướng,
nhiệm vụ đặt ra trong năm tới.
Năm 2017, Tổng cục được giao chủ trì
xây dựng 5 văn bản thuộc chương trình chính
thức (1 Nghị định, 1 Quyết định, 2 Thông tư
hướng dẫn thi hành Luật BVMT, 1 Thông tư
ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi
trường); 9 văn bản chuyển từ năm 2016 sang.
Đến nay có 1 Nghị định được ban hành; 2
Quyết định được Thủ tướng Chính phủ ban
hành; 1 Thông tư được Bộ trưởng ban hành; 3
Quyết định đang trình Thủ tướng Chính phủ,
1 Thông tư đang trình Bộ trưởng, 1 Nghị định
đang gửi Bộ Tư pháp thẩm định; 4 Thông tư
và 1 Nghị định đang triển khai xây dựng. Đặc
biệt, thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg về một
số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về BVMT,
Tổng cục đã tập trung xây dựng Đề án, đề xuất
sửa đổi, nội dung Luật BVMT và Luật khác có
liên quan đến BVMT; rà soát hệ thống 44 quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.
Tổng cục Môi trường đã xây dựng và trình
Bộ trưởng Bộ TN&MT ban hành Chỉ thị số
03/CT-BTNMT ngày 10/10/2017 về việc tăng
cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh,
kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm
môi trường thông qua đường dây nóng; thiết
lập đường dây nóng cấp Trung ương đặt tại
Tổng cục Môi trường. Tính đến hết ngày
15/12/2017, đường dây nóng của Tổng cục
Môi trường đã tiếp nhận được 206 thông tin
phản ánh, kiến nghị của người dân về ô nhiễm
môi trường, trong đó có 50 vụ việc đã được
xử lý, còn lại 156 vụ việc đang được các địa
phương xử lý.
Bên cạnh đó, Tổng cục tiến hành thanh,
kiểm tra công tác BVMT đối với 439 cơ sở
trên địa bàn 21 tỉnh/TP; ban hành 107 kết luận
14
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VVThứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu tại Hội nghị
thanh tra; 104 Quyết định về
xử phạt vi phạm hành chính
với số tiền xử phạt trên 17.846
triệu đồng. Tổng cục đã triển
khai 3 cuộc kiểm tra đột xuất
với 5 công ty (TNHH MTV
môi trường và đô thị TP. Hà
Nội - chi nhánh Nam Sơn, CP
khoáng sản Minh Đức, CP
Đầu tư xây dựng Phú Điền,
TNHH Dệt Pacific Crystal,
CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh).
Ngoài ra, Tổng cục đã kịp thời
phát hiện và phối hợp với
chính quyền địa phương xử
lý gần 20 vụ việc gây ô nhiễm
môi trường, điểm nóng về môi
trường xảy ra trên phạm vi
toàn quốc; thành lập và duy trì
thường xuyên Tổ giám sát quá
trình vận hành thử nghiệm
các công trình xử lý chất thải
của Dự án Nhà máy giấy Lee
&Man Việt Nam; giám sát tình
hình khắc phục lỗi vi phạm về
môi trường và cho phép Công
ty TNHH Gang thép Hưng
Nghiệp Formosa Hà Tĩnh vận
hành thử nghiệm…

Đồng thời, Tổng cục đẩy
mạnh công tác kiểm soát các
dự án nguồn thải lớn, có nguy
cơ gây sự cố môi trường, xử lý
triệt để các cơ sở gây ô nhiễm
môi trường nghiêm trọng.
Đến nay, đã có 400/439 cơ
sở gây ô nhiễm môi trường
nghiêm trọng theo Quyết
định số 64/2003/QĐ-TTg;
209/435 cơ sở gây ô nhiễm
môi trường nghiêm trọng
theo Quyết định số 1788/
QĐ-TTg cơ bản hoàn thành
các biện pháp xử lý ô nhiễm
triệt để. Đối với các khu vực
tập trung nhiều nguồn thải
lớn, hiện có 9 KCN hoàn
thành việc đầu tư xây dựng hệ
thống xử lý nước thải, nâng tỷ
lệ các KCN có hệ thống xử
lý nước thải đạt 78% (so với
75% năm 2016); 33 KCN đầu
tư lắp đặt thiết bị quan trắc
nước thải tự động (đạt 41% so
với 29% năm 2016). Đặc biệt,
Tổng cục tích cực đẩy mạnh
việc thực hiện tiêu chí môi
trường trong xây dựng nông
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VVHội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
thôn mới; lồng ghép nội dung xử lý triệt để một
số làng nghề gây ô nhiễm môi trường nghiêm
trọng vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây
dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.
Đối với công tác bảo tồn thiên nhiên và đa
dạng sinh học (ĐDSH), Tổng cục Môi trường
đã xây dựng Chương trình hành động của Bộ
TN&MT thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày
12/1/2017 của Ban Bí thư về Tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ
và phát triển rừng; triển khai Dự án Xây dựng
hành lang ĐDSH kết nối các hệ sinh thái khu
vực trung Trường Sơn tại 3 tỉnh Quảng Trị, Thừa
Thiên - Huế, Quảng Nam. Bên cạnh đó, phối hợp
với các đơn vị hoàn thiện hồ sơ đề cử Khu Di sản
ASEAN cho Vườn quốc gia (VQG) Bidoup Núi
Bà; tổ chức Lễ trao bằng công nhận Khu di sản
ASEAN cho VQG Bái Tử Long nhân dịp kỷ niệm
Ngày quốc tế ĐDSH 2017; hoàn thiện hồ sơ đề
cử VQG U Minh Hạ là khu Ramsar.
Tổng cục tăng cường công tác tuyên truyền,
giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của
người dân về BVMT; thường xuyên rà soát, tổng
hợp và chủ động tiếp nhận, xử lý thông tin liên
quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước về BVMT
trên các phương tiện truyền thông… Năm 2017,
Tổng cục cũng đã tổ chức 3 Hội nghị tập huấn
triển khai Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của
Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực BVMT tại 3 miền: Bắc, Trung, Nam; 33
Hội nghị phổ biến pháp luật về BVMT cho hơn
3.100 cán bộ, doanh nghiệp…

Bên cạnh những kết quả
đạt được, các hoạt động của
Tổng còn một số hạn chế như
việc triển khai, thi hành Luật
BVMT năm 2014 còn chưa
đồng bộ, kịp thời; quá trình
xây dựng các văn bản hướng
dẫn thi hành Luật gặp nhiều
khó khăn; công tác xử lý văn
bản chậm so với tiến độ đề ra;
sự phối hợp giữa các đơn vị
trong Tổng cục chưa đáp ứng
yêu cầu…
Phát biểu chỉ đạo tại Hội
nghị, Thứ trưởng Võ Tuấn
Nhân ghi nhận và đánh giá cao
những cố gắng, nỗ lực tập thể
cán bộ, công chức của Tổng
cục Môi trường đã chủ động
khắc phục khó khăn, vượt qua
thách thức để hoàn thành tốt
nhiệm vụ năm 2017, qua đó
tạo chuyển biến tích cực trên
các mặt công tác, góp phần làm
giảm tốc độ gia tăng ô nhiễm,
hạn chế những tác động xấu
của ô nhiễm môi trường tới sự
phát triển kinh tế - xã hội của
đất nước. Để nâng cao hiệu lực,
hiệu quả quản lý nhà nước về
BVMT, Thứ trưởng đề nghị,
trong thời gian tới, Tổng cục

Môi trường tập trung hoàn
thiện hệ thống chính sách,
pháp luật về BVMT, đặc biệt
là Nghị định sửa đổi các Nghị
định hướng dẫn thi hành Luật
BVMT và đề xuất, sửa đổi Luật
BVMT năm 2014; đổi mới chỉ
đạo, điều hành, tạo sự đoàn
kết, phối hợp giữa các đơn vị
trong Tổng cục; tăng cường
cải cách hành chính; nâng
cao hiệu quả công tác thanh
tra, kiểm tra, tập trung vào
các đối tượng có nguy cơ gây
ô nhiễm môi trường cao; tiếp
tục phối hợp chặt chẽ với các
Bộ, ngành, địa phương triển
khai hiệu quả Chỉ thị số 25/
CT-TTg về một số nhiệm vụ,
giải pháp cấp bách về BVMT,
thực hiện việc theo dõi, đánh
giá kết quả BVMT của các địa
phương trên phạm vi cả nước;
đẩy mạnh xã hội hóa, huy động
sức mạnh tổng hợp của các tổ
chức chính trị - xã hội, đoàn
thể và cộng đồng vào công tác
BVMT; tổng hợp, tham mưu
đề xuất phân bổ chi ngân sách
nguồn sự nghiệp môi trường
trong kế hoạch ngân sách năm
2018…
VŨ NHUNG
Số 12/2017
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Huy động nguồn vốn xã hội hóa trong đầu tư dự án
xử lý ô nhiễm môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy
Thời gian qua, chất lượng nước sông
Nhuệ - sông Đáy ngày càng suy giảm,
thậm chí, nhiều đoạn bị ô nhiễm
nghiêm trọng. Việc giải quyết vấn đề ô
nhiễm môi trường (ÔNMT) lưu vực (LV)
sông Nhuệ - sông Đáy là vấn đề liên
vùng, liên ngành, đòi hỏi có sự phối hợp
chặt chẽ của các Bộ, ngành, cũng như
sự quyết tâm cao của Đảng bộ, chính
quyền và nhân dân 5 tỉnh, TP trong LV
(Hòa Bình, Hà Nội, Hà Nam, Nam Định
và Ninh Bình).
Để tìm hiểu về việc triển khai Đề án
tổng thể BVMT LV sông Nhuệ - sông
Đáy thời gian qua và các giải pháp
tăng cường quản lý môi trường LV sông
trong thời gian tới, Tạp chí Môi trường
có cuộc phỏng vấn Chủ tịch UBND tỉnh
Nam Định, Chủ tịch Ủy ban BVMT LV
sông Nhuệ - sông Đáy Phạm Đình Nghị
về vấn đề này.
9Xin ông cho biết kết quả, cũng như những
khó khăn, thách thức trong công tác triển
khai Đề án BVMT LV sông Nhuệ - sông Đáy
trên toàn LV nói chung và tỉnh Nam Định nói
riêng giai đoạn 2016 - 2017?
Ông Phạm Đình Nghị: Thực hiện Kế
hoạch BVMT LV sông Nhuệ - sông Đáy đến
năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt tại Quyết định số 1435/QĐ-TTg ngày
18/8/2014, công tác triển khai Đề án BVMT
LV sông Nhuệ - sông Đáy trên toàn LV trong
giai đoạn 2016 - 2017 đã đạt được một số kết
quả nổi bật: Các hoạt động tuyên truyền, phổ
biến, giáo dục pháp luật và nâng cao nhận
thức cho tổ chức, doanh nghiệp (DN) và cộng
đồng đã được tăng cường với nhiều hình thức
phong phú, đa dạng, tạo nên sự chuyển biến
tích cực trong công tác BVMT LV sông. Hệ
thống cơ chế, chính sách về BVMT LV sông đã
từng bước được xây dựng và dần hoàn thiện từ
Trung ương đến địa phương, tạo tiền đề thúc
đẩy công tác BVMT LV sông Nhuệ - sông Đáy;
Hệ thống quan trắc, giám sát môi trường và
cơ sở thông tin dữ liệu được các tỉnh, TP chú
16
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VVÔng Phạm Đình Nghị - Chủ tịch
UBND tỉnh Nam Định, Chủ tịch
Ủy ban BVMT LV sông Nhuệ - sông Đáy

trọng đầu tư, đặc biệt là tăng
cường mạng lưới quan trắc,
giám sát chất lượng nước mặt
và hệ thống tiếp nhận thông
tin, dữ liệu quan trắc tự động
liên tục từ các đối tượng phải
lắp đặt thiết bị quan trắc tự
động. Trên LV đã xây dựng 8
trạm quan trắc online tại Hà
Nam và Nam Định. Ngoài ra,
các tỉnh đã triển khai khoảng
70 dự án, công trình hạ tầng,
mô hình quản lý, BVMT trên
LV với kinh phí đầu tư lớn,
điển hình như Dự án trồng
rừng đầu nguồn sông Nhuệ
- sông Đáy tại Hòa Bình; mô
hình xử lý môi trường làng
nghề của Hà Nam, Ninh Bình
và TP. Hà Nội... Việc triển
khai thành công các dự án sẽ
góp phần quan trọng để đạt
được mục tiêu cải thiện chất
lượng môi trường nước sông
Nhuệ - sông Đáy đến năm
2020. Đồng thời, công tác
kiểm soát ô nhiễm do nước
thải công nghiệp tiếp tục
được quan tâm; các nhiệm

vụ thường xuyên về BVMT
như thanh tra, kiểm tra, xử
lý các trường hợp vi phạm
pháp luật về BVMT; xử lý các
cơ sở gây ÔNMT theo Quyết
định số 64/QĐ-TTg, Quyết
định số 1788/QĐ-TTg của
Thủ tướng Chính phủ được
thực hiện nghiêm túc. Cùng
với đó, sự tham gia của cộng
đồng, các phương tiện truyền
thông trong công tác BVMT
ngày càng tích cực, nhanh
chóng phản ánh các sự cố
môi trường tại địa phương để
cơ quan chức năng kịp thời
giải quyết.
Bên cạnh những kết quả
đạt được, vẫn còn gặp nhiều
khó khăn, hạn chế. Các
nguồn thải chính gây ô nhiễm
môi trường, trong đó có
làng nghề, cụm công nghiệp
(CCN) và nước thải sinh
hoạt, đây là những nguồn
thải phân tán và khó áp dụng
các quy định về BVMT. Hiện
nay, chưa có giải pháp thích
hợp về mô hình, công nghệ,
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VVCác địa phương trên LV sông Nhuệ - sông Đáy gặp khó khăn trong bố trí
kinh phí triển khai dự án xử lý ô nhiễm
nguồn vốn, phương án duy trì để giải quyết
vấn đề này. Trong khi, kinh phí cho sự nghiệp
môi trường tại địa phương còn thấp, việc xây
dựng các dự án BVMT gặp khó khăn; công tác
huy động vốn chưa đa dạng, còn phụ thuộc
vào ngân sách nhà nước. Tình hình vi phạm
pháp luật về BVMT trên LV sông vẫn còn xảy
ra ở nhiều nơi, cơ sở, ý thức của một bộ phận
người dân, cơ sở sản xuất về BVMT chưa tốt.
Mặt khác, công tác thống kê, điều tra nguồn
thải chưa được thực hiện thường xuyên, nên
việc tổng hợp, chuẩn hóa, đánh giá và xác
định các nhiệm vụ trọng tâm trong giám sát,
quản lý còn gặp khó khăn.
Tại Nam Định, để cải thiện môi trường
LV sông, tỉnh đã tập trung mọi nguồn lực,
từng bước đầu tư các công trình xử lý rác thải
(XLRT), nước thải: Toàn tỉnh có 186/204 xã,
thị trấn đã đầu tư xây dựng công trình XLRT
sinh hoạt; đồng thời, tỉnh đã hoàn thành xử lý
3 điểm ô nhiễm đất do hóa chất bảo vệ thực
vật tồn lưu; triển khai các dự án cải tạo nâng
cấp kênh T3-11 chảy qua khu dân cư trong
TP. Nam Định, dự án xử lý khắc phục ÔNMT
làng nghề Bình Yên, xã Nam Thanh, huyện
Nam Trực; tổ chức thực hiện mạng lưới quan
trắc môi trường tỉnh Nam Định đến năm
2020, tầm nhìn đến năm 2030. Bên cạnh đó,
tỉnh đã đẩy mạnh công tác truyền thông, các
đơn vị trong tỉnh phối hợp tổ chức hội nghị
tập huấn về BVMT, các cuộc thi tìm hiểu về

quản lý chất thải; hưởng ứng
các sự kiện môi trường và ra
quân làm vệ sinh, quét dọn
đường làng ngõ xóm, trồng
cây xanh...
9Ông có thể cho biết một
số vấn đề cấp bách về môi
trường LV sông tại Nam Định
hiện nay? Để kiểm soát các
nguồn thải ra LV, tỉnh Nam
Định đã có những biện pháp
gì thưa ông?
Ông Phạm Đình Nghị:
Nam Định là tỉnh cuối nguồn
LV sông Nhuệ - sông Đáy,
trên địa bàn tỉnh còn tồn tại
một số vấn đề môi trường nổi
cộm như: Đối với vấn đề nước
thải sinh hoạt đô thị và nông
thôn, hiện chưa có hệ thống
xử lý tập trung. Trong khi
đó, nước thải công nghiệp có
khối lượng lớn, thành phần
chất ô nhiễm trong nước thải
đa dạng và phức tạp, phụ
thuộc vào từng loại hình sản
xuất; nhiều DN có quy mô
vừa và nhỏ nằm ngoài khu
công nghiệp (KCN), CCN lại
chưa quan tâm đầu tư công
trình xử lý nước thải. Mặt

khác, Nam Định có hơn 100
làng nghề, quy mô sản xuất
nhỏ, công nghệ lạc hậu; công
tác BVMT tại các làng nghề
chưa được chú trọng dẫn
đến tình trạng ÔNMT (nước,
không khí, đất...).
Để từng bước kiểm soát
các nguồn thải ra LVS, trong
thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung
thực hiện đồng bộ các giải
pháp, trong đó có một số nội
dung trọng tâm sau: Tăng
cường công tác tuyên truyền,
phổ biến pháp luật về môi
trường, nâng cao nhận thức,
ý thức BVMT của cộng đồng
và DN; Tổ chức thực hiện tốt
các văn bản pháp luật của
Trung ương, Kế hoạch của
tỉnh về BVMT; Triển khai
mạng lưới quan trắc môi
trường tỉnh Nam Định đến
năm 2020, tầm nhìn đến năm
2030; Tổ chức rà soát, thống
kê, phân loại các DN trong
các khu, CCN, làng nghề có
nguy cơ gây ÔNMT cao để
có giải pháp theo dõi, kiểm
tra, hướng dẫn khắc phục;
Khuyến khích xã hội hóa đầu
tư xây dựng hạ tầng các KCN,
CCN, trong đó có hệ thống
xứ lý nước thải; Tăng cường
công tác thanh tra, kiểm tra,
xử lý nghiêm các đơn vị tổ
chức, DN, cá nhân vi phạm
quy định pháp luật về BVMT,
đặc biệt chú trọng đến các cơ
sở có nguồn thải lớn.
9Việc giải quyết vấn đề
ÔNMT liên tỉnh chưa đạt
được mục tiêu đề ra, nguyên
nhân do đâu thưa ông? Với
cương vị là Chủ tịch Ủy ban
BVMT LV sông Nhuệ - sông
Đáy nhiệm kỳ 2017 - 2018,
ông có đề xuất, kiến nghị gì
để nâng cao hiệu lực quản
lý BVMT LV sông trong thời
gian tới?
Ông Phạm Đình Nghị:
Có nhiều nguyên nhân dẫn
Số 12/2017
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đến việc giải quyết vấn đề ÔNMT liên
tỉnh chưa đạt được mục tiêu, trong đó có
những lý do: LV sông Nhuệ - sông Đáy
là khu vực có tốc độ phát triển kinh tế
và đô thị hóa nhanh, dẫn đến tình trạng
môi trường diễn biến phức tạp, nhiều vấn
đề ô nhiễm còn kéo dài. Mặc dù, nhiều
biện pháp công trình và phi công trình
về BVMT đã được triển khai, nhưng mới
chỉ làm giảm tốc độ gia tăng ô nhiễm.
Đặc biệt, hiện nay, chưa có quy chế phối
hợp giải quyết các vấn đề môi trường
liên tỉnh, mặc dù, thời gian qua, các địa
phương đã có sự trao đổi thông tin, phối
hợp giải quyết những nổi cộm về ÔNMT,
nhưng chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Các
địa phương gặp nhiều khó khăn trong
việc bố trí kinh phí triển khai dự án xử lý
ô nhiễm, đầu tư xây dựng hệ thống xử lý
nước thải (XLNT) tập trung, XLRT sinh
hoạt…
Để nâng cao hiệu lực quản lý BVMT
LV sông Nhuệ - sông Đáy, trong thời gian
tới, các Bộ, ngành liên quan, địa phương
thuộc lưu vực cần thực hiện đồng bộ
các giải pháp: Tiếp tục tăng cường tuyên
truyền, phổ biến pháp luật về BVMT,
nâng cao nhận thức, trách nhiệm BVMT
từ các cấp chính quyền đến người dân,
nhất là DN. Bộ TN&MT ban hành bổ
sung một số quy chuẩn, tiêu chuẩn chất
lượng về môi trường; đánh giá hiệu quả
và hướng dẫn áp dụng các công nghệ xử
lý ÔNMT phù hợp với tình hình thực tế,
đặc biệt là XLNT và rác thải sinh hoạt.
Các Bộ, ngành Trung ương quan
tâm hướng dẫn, hỗ trợ kinh phí, công
nghệ XLRT sinh hoạt và nước thải sinh
hoạt khu vực đô thị; hỗ trợ kinh phí và
kỹ thuật đối với công tác quan trắc tự
động môi trường nước (hệ thống máy
móc, công nghệ kết nối, sử dụng …) cho
các tỉnh, TP thuộc LV; Tập trung rà soát,
thống kê, phân loại DN trong các KCN,
CCN, làng nghề có nguy cơ gây ÔNMT
cao, những nguồn thải lớn để có giải pháp
theo dõi, kiểm tra và giảm thiểu ô nhiễm;
Tăng cường công tác thông tin, phối hợp
giữa các địa phương; Huy động các nguồn
lực, trong đó có nguồn vốn xã hội hóa để
xử lý ÔNMT.
9Xin cảm ơn ông!

HƯƠNG TRẦN (Thực hiện)
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BỘ TN&MT BAN HÀNH
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 12-CT/TW

N

gày 8/12/2017, Bộ TN&MT ban hành Quyết định
số 3144/QĐ-BTNMT phê duyệt Chương trình hành
động của Bộ TN&MT thực hiện Chỉ thị số 12-CT/
TW về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc
tế". Mục tiêu của Chương trình nhằm tiếp tục phát huy tối đa
nguồn lực TN&MT phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải
thiện chất lượng tăng trưởng, bảo đảm phát triển bền vững;
bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về quản
lý tài nguyên và BVMT, pháp luật về giải quyết tranh chấp
dân sự, khiếu nại, tố cáo, thanh tra, xử lý vi phạm về BVMT;
cải cách hành chính, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên,
BVMT; tăng cường công tác quan trắc TN&MT, chủ động
công tác giám sát, dự báo và cảnh báo phục vụ phòng, chống
thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH); thực hiện
nhất quán chủ trương "không thu hút đầu tư bằng mọi giá,
không đánh đổi môi trường vì lợi ích kinh tế".
Chương trình hành động đề ra các nhiệm vụ trọng tâm
như: Triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, đẩy
mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách,
pháp luật, chiến lược, quy hoạch về quản lý TN&MT, ứng phó
với BĐKH; Triển khai có hiệu quả Quy hoạch mạng lưới quan
trắc TN&MT quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến
năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết
định số 90/QĐ-TTg ngày 12/1/2016; Tăng cường công tác
thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực TN&MT;
kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm, nhất là tại khu
vực nông thôn, các làng nghề, khu, cụm công nghiệp, lưu vực
sông, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm nặng; Nâng cao
hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ
phát triển ngành TN&MT…
Đối với lĩnh vực môi trường, Chương trình hành động
đề ra nhiệm vụ cơ bản, bao gồm: Hoàn thiện quy định pháp
luật, thể chế quản lý, tăng cường năng lực thực thi pháp luật
về BVMT; Tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện
nghiêm việc thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động
môi trường; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các đối
tượng phát sinh chất thải lớn trên phạm vi cả nước; rà soát
đánh giá tác động môi trường, công trình, biện pháp BVMT
của các dự án lớn, có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường
(ÔNMT), sự cố môi trường; Kiểm soát, xử lý, giảm thiểu phát
sinh các nguồn gây ô nhiễm; Phòng ngừa, ngăn chặn việc phát
sinh các nguồn gây ÔNMT, khu vực ÔNMT; Cải tạo, phục
hồi các khu vực đã bị ô nhiễm; Đầu tư xây dựng công trình hạ
tầng kỹ thuật về môi trường; Bảo tồn đa dạng sinh học; Huy
động nguồn lực cho BVMT;Tuyên truyền, nâng cao ý thức
trách nhiệm về BVMT...n
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Tập trung xử lý dứt điểm ô nhiễm môi trường
nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Lạng Sơn là vùng biên giới, giữ vị trí
chiến lược quan trọng về chính trị, kinh
tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh và đối
ngoại của đất nước. Những năm qua,
cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội
của địa phương, công tác BVMT của
Lạng Sơn gặp nhiều thách thức. Để tìm
hiểu về vấn đề này, Tạp chí Môi trường
đã có cuộc trao đổi với Phó Giám đốc Sở
TN&MT Lạng Sơn Nguyễn Đình Duyệt.

9Xin ông cho biết, tình hình triển khai thi
hành Luật BVMT năm 2014 và việc thực hiện
Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính
phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách
BVMT của địa phương như thế nào?
Ông Nguyễn Đình Duyệt: Từ khi Luật
BVMT năm 2014 có hiệu lực thi hành, hàng
năm, Sở TN&MT Lạng Sơn đều xây dựng
chương trình, kế hoạch phối hợp với các tổ
chức, đoàn thể, UBND huyện, TP. Lạng Sơn,
các đơn vị sản xuất, kinh doanh triển khai tổ
chức khoảng 20 lớp tập huấn, phổ biến Luật
và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bên cạnh
đó, Sở phối hợp với Tổng cục Môi trường triển
khai tuyên truyền Nghị định số 155/2016/
NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt
vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT và
một số nghị định, thông tư khác. Ngoài ra, Sở
cũng triển khai hướng dẫn thực hiện tiêu chí
môi trường trong xây dựng nông thôn mới cho
cán bộ quản lý môi trường cấp huyện, xã và cán
bộ các Hội: Cựu chiến binh, Nông dân, Liên
hiệp Phụ nữ cấp cơ sở, các cơ sở sản xuất, kinh
doanh trên địa bàn tỉnh… Đồng thời, phối hợp
với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh phát sóng
Chuyên mục “Vì màu xanh cuộc sống” mỗi
tháng 2 số, góp phần tuyên truyền rộng rãi đến
mọi người dân trên địa bàn tỉnh về BVMT.
Tuy nhiên, việc triển khai thi hành Luật
vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như:
Nhận thức về BVMT của một số doanh nghiệp
(DN) còn hạn chế; các quy định về khoảng cách
an toàn từ các kho, bến, bãi, công trình, các DN
sản xuất đến khu dân cư còn chưa rõ; kinh phí

VVÔng Nguyễn Đình Duyệt Phó Giám đốc Sở TN&MT

cho việc triển khai thực hiện
công tác BVMT còn hạn chế…
Đối với việc thực hiện
Chỉ thị số 25/CT-TTg, Sở
TN&MT đã tham mưu cho
UBND tỉnh ban hành Kế
hoạch số 122/KH-UBND
ngày 28/10/2016 về triển khai
thực hiện Chỉ thị trên địa bàn
tỉnh Lạng Sơn, trong đó, giao
nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ
quan, đơn vị thực hiện. Sau
1 năm triển khai thực hiện
công tác BVMT trên địa bàn
tỉnh đã có nhiều chuyển biến
tích cực, hệ thống văn bản
quy phạm pháp luật về BVMT
được hoàn thiện, ý thức, trách
nhiệm trong BVMT của các tổ
chức, cá nhân ngày càng nâng
cao. Hầu hết các DN đã thực
hiện việc lập kế hoạch BVMT,
báo cáo đánh giá tác động môi
trường (ĐTM), đề án BVMT
đơn giản, đề án BVMT chi
tiết…
9Là địa phương có nguồn
tài nguyên khoáng sản phong
phú, tỉnh đã triển khai những
giải pháp gì để khai thác hiệu
quả tài nguyên khoáng sản,

đồng thời, kiểm soát vấn đề ô
nhiễm môi trường?
Ông
Nguyễn
Đình
Duyệt: Để khai thác hiệu quả
tiềm năng, thế mạnh, đồng
thời giảm thiểu ô nhiễm môi
trường trong quá trình khai
thác khoáng sản (KTKS), tỉnh
đã đưa ra các cơ chế, chính
sách phát triển và quản lý tài
nguyên khoáng sản như: Ban
hành Quyết định số 37/2016/
QĐ-UBND về phê duyệt Quy
hoạch thăm dò, khai thác, sử
dụng khoáng sản làm vật liệu
xây dựng thông thường đến
năm 2020, tầm nhìn đến năm
2030 và Quyết định số 40/
QĐ-UBND ngày 8/1/2010 của
UBND tỉnh phê duyệt Dự án
khoanh vùng cấm hoạt động
khoáng sản.
Bên cạnh đó, công tác
tuyên truyền, phổ biến pháp
luật về khoáng sản được đẩy
mạnh thông qua việc hướng
dẫn tổ chức, cá nhân lập hồ
sơ hoạt động KTKS; kiểm
tra tổ chức, cá nhân có hoạt
động khai thác khoáng sản;
đăng tải thông tin các văn
Số 12/2017
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VVKhu Dự trữ thiên nhiên Hữu Liên (Lạng Sơn) có hệ động, thực vật
phong phú, đa dạng
bản, quy định mới về lĩnh vực địa
chất, khoáng sản lên Cổng Thông
tin điện tử của Sở. Đặc biệt, tỉnh
tập trung triển khai Nghị định số
203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013
của Chính phủ quy định về phương
pháp tính, mức thu tiền cấp quyền
KTKS; Nghị định số 142/2013/NĐCP ngày 24/10/2013 của Chính phủ
quy định về xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực tài nguyên
nước và khoáng sản; 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... Hàng năm, Sở đều đôn đốc
các đơn vị KTKS thực hiện việc ký
quỹ, cải tạo phục hồi môi trường
theo phương án đã được phê duyệt.
Tính đến nay, có 83 đơn vị thực hiện
việc ký quỹ với tổng số tiền trên 30
tỷ đồng.
9Để triển khai hiệu quả công tác
BVMT nói chung và bảo tồn ĐDSH
nói riêng, tỉnh Lạng Sơn đã có
những giải pháp gì, thưa ông?
Ông Nguyễn Đình Duyệt:
Trong thời gian qua, Sở TN&MT
đã tham mưu tỉnh xây dựng Đề án
tuyên truyền, nâng cao nhận thức
20
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cộng đồng và năng lực quản
lý về bảo tồn ĐDSH, an toàn
sinh học trên địa bàn tỉnh;
tham mưu tỉnh phê duyệt Quy
hoạch bảo tồn ĐDSH của địa
phương đến năm 2020, nhằm
tăng cường quản lý và phát
triển các loài, sinh cảnh bị suy
thoái; duy trì, phát triển các
nguồn gen quý hiếm; BVMT
sinh thái, phục vụ yêu cầu
phát triển kinh tế - xã hội bền
vững của tỉnh. Từ năm 2013,
tỉnh đã tiến hành quy hoạch
5 khu bảo tồn (KBT): KBT
thiên nhiên cấp quốc gia Hữu
Liên; 4 KBT loài - sinh cảnh
cấp tỉnh là Mẫu Sơn, Lâm Ca
- Đồng Thắng, Bắc Sơn, Mỏ
Rẹ. Bên cạnh đó, tỉnh cũng
quy hoạch 2 hành lang ĐDSH
nối KBT Hữu Liên và KBT
Mỏ Rẹ; KBT Mẫu Sơn và KBT
Lâm Ca - Đồng Thắng. Đồng
thời, tập trung bảo tồn các
loài động, thực vật quý hiếm
(gồm 21 loài lớp thú, 13 loài
lớp chim, 18 loài bò sát, lưỡng
cư) đang bị đe dọa ở mức độ
rất nguy cấp như trăn đất, rùa

hộp ba vạch, ếch gai, rắn ráo,
kỳ đà nước, rắn hổ mang; 5
loài cá quý hiếm đang bị đe
dọa ở mức rất nguy cấp như
cá măng giả, cá lăng chấm, cá
anh vũ, cá ngựa bắc, cá chiên
và 2 loài đã bị tuyệt chủng
ngoài tự nhiên nhưng còn tồn
tại ở điều kiện nuôi nhốt như
cá lợ thân thấp và cá chép gốc;
57 loài thực vật tại tỉnh được
xếp vào Danh mục các loài
quý hiếm có nguy cơ tuyệt
chủng ở mức độ ít nguy cấp
đến mức độ rất nguy cấp như
hoàng đàn, ô rô bà, nghiến,
thảo thông, cam thảo đá bia,
trai lý, sến mật, bách hợp, ba
kích.
Để triển khai hiệu quả
công tác BVMT và bảo tồn
ĐDSH trên địa bàn tỉnh, xin
đề xuất một số kiến nghị: Bộ
TN&MT, cơ quan chức năng
có liên quan tiếp tục tạo điều
kiện để tỉnh Lạng Sơn được
tiếp cận các nguồn vốn hỗ
trợ tập trung xử lý dứt điểm
các điểm gây ô nhiễm môi
trường nghiêm trọng trên địa
bàn tỉnh. Đồng thời, hỗ trợ kỹ
thuật, kinh phí và năng lực,
giúp Sở TN&MT xây dựng,
thực hiện các dự án đầu tư,
trang bị cơ sở vật chất, hạ tầng
kỹ thuật trong tiếp nhận, xử
lý, lưu giữ số liệu quan trắc
tự động, quan trắc liên tục tại
một số khu vực và tiếp tục hỗ
trợ, tổ chức các hội nghị, tập
huấn nâng cao năng lực cho
đội ngũ cán bộ thực hiện công
tác quản lý môi trường tại địa
phương; tạo điều kiện kết nối
để Lạng Sơn tham gia các dự
án về bảo tồn loài và ĐDSH;
có cơ chế chính sách hỗ trợ
người dân vùng đệm bảo vệ
rừng, bảo tồn ĐDSH, đảm bảo
ổn định đời sống, phát triển
sinh kế bền vững.
9Xin cảm ơn ông!
PHƯƠNG LINH (Thực hiện)

VĂN BẢN MỚI
Phát triển bền vững đồng
bằng sông Cửu Long thích ứng
với biến đổi khí hậu

OO

Ngày 17/11/2017, Chính phủ ban
hành Nghị quyết số 120/NQ-CP về phát
triển bền vững đồng bằng sông Cửu
Long (ĐBSCL) thích ứng với biến đổi
khí hậu (BĐKH). Nghị quyết đề ra tầm
nhìn đến năm 2100, ĐBSCL phát triển
bền vững, an toàn, thịnh vượng, trên cơ
sở phát triển phù hợp nông nghiệp hàng
hóa chất lượng cao, kết hợp với dịch vụ,
du lịch sinh thái, công nghiệp, trọng tâm
là công nghiệp chế biến, nâng cao giá trị
và sức cạnh tranh của sản phẩm nông
nghiệp; hệ thống cơ sở hạ tầng được
quy hoạch, phát triển đồng bộ, hiện
đại theo hướng chủ động, thông minh,
thích ứng BĐKH, đảm bảo an toàn
trước thiên tai; tài nguyên thiên nhiên
được sử dụng hợp lý; đa dạng sinh học
và truyền thống văn hóa lịch sử được
duy trì và tôn tạo, đời sống vật chất, tinh
thần của người dân được nâng cao. Mục
tiêu đến năm 2050, ĐBSCL trở thành
vùng có trình độ phát triển khá so với
cả nước, có trình độ tổ chức xã hội tiên
tiến; thu nhập bình quân đầu người đạt
cao hơn trung bình cả nước, sinh kế của
người dân được bảo đảm; tỷ trọng nông
nghiệp sinh thái, nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao chiếm trên 80%, độ che
phủ rừng đạt trên 9% (so với 4,3% hiện
nay), các hệ sinh thái tự nhiên quan
trọng được bảo tồn và phát triển…
Theo đó, Nghị quyết đề ra các giải
pháp tổng thể: Hình thành các tiểu
vùng sinh thái (VST) làm định hướng
phát triển kinh tế, nông nghiệp và cơ
sở hạ tầng (vùng đồng bằng ngập lũ,
VST nước ngọt, nước lợ, nước mặn...).
Tổ chức, phát triển hệ thống đô thị và
điểm dân cư nông thôn phù hợp với
đặc điểm của hệ sinh thái tự nhiên, điều
kiện cụ thể của vùng và từng tiểu VST;
Xây dựng Quy hoạch tổng thể phát
triển bền vững ĐBSCL thích ứng với
BĐKH, phù hợp với điều kiện của vùng
trên cơ sở tích hợp thống nhất các quy
hoạch ngành, địa phương và sản phẩm
chủ lực; Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp
lý; Tiếp tục hoàn thiện cơ chế điều phối
phát triển vùng và tiểu VST để nâng
cao hiệu quả, theo hướng thu gọn đầu
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mối, lấy quản lý thông minh tài nguyên
nước và thích ứng với BĐKH phù hợp
với điều kiện thực tiễn của Việt Nam và
vùng ĐBSCL làm trọng tâm xuyên suốt;
Ban hành các cơ chế, chính sách mang
tính đột phá nhằm thu hút các nguồn
vốn ngoài ngân sách, nhất là vốn trong
khối tư nhân…
Bộ TN&MT có nhiệm vụ chủ trì,
phối hợp với các Bộ, ngành và cơ quan
liên quan khẩn trương rà soát số liệu,
hoàn thiện công tác điều tra cơ bản về
tài nguyên và môi trường vùng ĐBSCL;
xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên
ngành về ĐBSCL phục vụ phát triển
bền vững và thích ứng với BĐKH, kết
nối với cơ sở dữ liệu của Ủy hội sông Mê
Công quốc tế, hoàn thành trước tháng
12 năm 2020; nâng cấp và hiện đại hóa
hệ thống quan trắc, giám sát, cảnh báo
và dự báo về tài nguyên và môi trường;
cập nhật, hoàn thiện và công bố định kỳ
Kịch bản về BĐKH và nước biển dâng
cho Việt Nam đến năm 2100…

Quy định mới về phân
cấp trữ lượng và tài nguyên
khoáng sản rắn

OO

Ngày 8/12/2017, Bộ TN&MT đã
ban hành Thông tư số 60/2017/TTBTNMT quy định về phân cấp trữ
lượng và tài nguyên khoáng sản rắn
(KSR) trong điều tra cơ bản địa chất về
khoáng sản và hoạt động khoáng sản.
Thông tư quy định trữ lượng và tài
nguyên KSR được tính riêng cho từng
loại khoáng sản, theo sự hiện hữu của
khoáng sản trong lòng đất, không kể
đến tổn thất do khai thác, chế biến. Đối
với mỏ khoáng sản tổng hợp, phải tính
trữ lượng, tài nguyên của khoáng sản
chính, khoáng sản đi kèm và trữ lượng,
tài nguyên của thành phần có ích chính,
thành phần có ích đi kèm. Trữ lượng,
tài nguyên KSR tính theo đơn vị khối
lượng hoặc thể tích tùy theo yêu cầu sử
dụng. Chất lượng KSR xác định ở trạng
thái tự nhiên, không tính đến nghèo
hóa do quá trình khai thác…
Về tiêu chí phân cấp trữ lượng, tài
nguyên KSR được thực hiện trên cơ sở
kết hợp 3 tiêu chí (hiệu quả kinh tế, đánh
giá khả thi về kỹ thuật công nghệ, độ tin

cậy địa chất). Thông tư có hiệu lực kể
từ ngày 26/1/2018, thay thế Quyết định
số 06/2006/QĐ-BTNMT ngày 7/6/2006
của Bộ TN&MT ban hành quy định về
phân cấp trữ lượng và tài nguyên KSR.

Quy định về an toàn và
phòng ngừa ô nhiễm môi
trường trong vận chuyển hàng
hóa nguy hiểm

OO

Ngày 27/11/2017, Bộ GTVT ban
hành Thông tư số 46/2017/TT-BGTVT
quy định về an toàn và phòng ngừa ô
nhiễm môi trường khi vận chuyển hàng
hóa nguy hiểm bằng tàu biển. Theo đó,
Thông tư quy định thiết bị chứa hàng
nguy hiểm bao gồm container, bồn
chứa, thùng chứa, bình chứa, bao gói
phải có kết cấu, được thử, ấn định mã
hiệu phù hợp. Việc phân loại, đóng gói,
ghi nhãn, dán biểu trưng hàng nguy
hiểm vận chuyển bằng tàu biển phải
đảm bảo theo quy định. Hàng nguy
hiểm chứa trong container, xe ô tô, hoặc
thùng chứa trung gian xếp xuống tàu
biển phải được đóng gói và sắp xếp và
ghi nhãn, dán biểu trưng hàng nguy
hiểm…
Thông tư cũng quy định chung về
an toàn, giám sát, trang thiết bị như:
Cấm sử dụng lửa, đèn hở và nguồn
sinh nhiệt nguy hiểm trên boong nơi
chứa hàng nguy hiểm, trong hầm hàng,
trong buồng bơm và trong khoang
cách ly của tàu vận chuyển hàng nguy
hiểm. Thông báo về quy định này phải
được phổ biến cho tất cả thuyền viên
và niêm yết tại nơi dễ nhìn thấy trên
tàu. Trên tàu vận chuyển chất lỏng
hoặc khí hóa lỏng dễ cháy, chỉ được
phép sử dụng các trang thiết bị phòng
nổ có nguồn cấp năng lượng riêng ở
trên boong… Tất cả thuyền viên trên
tàu phải được thông báo về việc vận
chuyển hàng nguy hiểm, các rủi ro
phát sinh và các biện pháp phải thực
hiện khi xảy ra sự cố liên quan đến loại
hàng này; Hàng nguy hiểm phải được
giám sát thường xuyên trong quá trình
vận chuyển. Mức độ của các biện pháp
giám sát phải phù hợp với mỗi chuyến
chở hàng cụ thể và phải được ghi vào
nhật ký tàu….
Số 12/2017
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Cải cách chính sách tài khóa hướng tới
tăng trưởng xanh và giảm nhẹ tác động
của biến đối khí hậu
NGUYỄN THỊ DIỆU TRINH
Vụ Khoa học, Giáo dục, TN&MT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vừa qua, Chính phủ tăng cường thực hiện cải cách các chính sách tài khóa về môi trường như một
công cụ để tạo ra các nguồn thu phục vụ cho hoạt động liên quan đến BVMT và biến đổi khí hậu
(BĐKH), đồng thời thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu trong Chiến lược, Kế hoạch hành động quốc
gia về tăng trưởng xanh (TTX), BĐKH và các chính sách liên quan. Cải cách chính sách tài khóa
xanh hướng tới TTX ở Việt Nam tập trung vào các chính sách tài chính mới, công cụ thị trường và
định giá các bon.
CHÍNH SÁCH THUẾ VỀ BVMT
Việt Nam ban hành Luật Thuế BVMT vào
năm 2012 và trở thành quốc gia tiên phong cải
cách hệ thống thuế BVMT ở khu vực Đông
Nam Á. Thuế được áp dụng cho các loại nhiên
liệu hóa dầu, than đá và các chất nguy hại đối
với môi trường dưới hình thức thuế do người
tiêu dùng chi trả.
Trong những năm qua, các chính sách
thuế hiện hành, đặc biệt là thuế nhiên liệu đã
và đang đóng góp vào việc ổn định nguồn thu
ngân sách. Các khoản thu đều tăng ổn định
trong các năm từ năm 2012 tới 2014 (chiếm xấp
xỉ 1,5%) tổng thu ngân sách nhà nước (Tổng
cục Thống kê, 2012-2014).
Từ năm 2015, cải cách chính sách tài khóa
xanh được thực hiện thông qua việc điều chỉnh
khung thuế suất từ mức thấp nhất đến cao nhất
(từ 1.000 - 3.000 VNĐ); Dự kiến thuế nhiên
liệu sẽ làm tăng tổng nguồn thu từ thuế BVMT
từ 12.000 lên 27.000 tỷ VNĐ (tăng 131% so với
năm 2014, Tổng cục Thuế 2016).
Bên cạnh đó, phí cho dán nhãn năng lượng
đang được triển khai trong năm 2017 là minh
chứng điển hình trong triển khai thực hiện các
giải pháp hiệu quả quản lý năng lượng của Việt
Nam. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, hiện
đang có khoảng 1,6 triệu ô tô và 38 triệu xe máy
được đăng ký, dự kiến phí năng lượng sẽ được
triển khai để quản lý việc tiêu thụ năng lượng
của các phương tiện này. Đồng thời, đến năm
2018, khung pháp lý sửa đổi đối với hệ thống
thuế, phí BVMT, hướng dẫn kỹ thuật và dán
nhãn tiêu thụ năng lượng theo đó sẽ được xây
dựng và ban hành.
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Thuế BVMT Việt Nam năm 2012

VVNguồn: Quốc hội Việt Nam (2012)

CƠ CHẾ PHÁT TRIỂN
SẠCH (CDM)

Là một trong các quốc
gia tích cực xây dựng và triển
khai các sáng kiến tài chính
khí hậu, Việt Nam đi đầu xây
dựng Cơ chế phát triển sạch
(CDM). Theo Quyết định số
130/2007/QĐ-TTG ban hành
vào tháng 8/2007, quy định
của nhà nước về CDM, đến
nay đã có khoảng 16 triệu
Chứng chỉ giảm phát thải
(CERs) được cấp thông qua
255 dự án CDM, chủ yếu về
năng lượng và xử lý chất thải.
Tuy nhiên, sau khi giá CERs
giảm đáng kể từ năm 2012, chỉ

còn 60 dự án CDM đang tiếp
tục hoạt động. Theo đó, thị
trường mới dành cho các bon
và việc áp dụng định giá các
bon được xem là nền móng
cho một nền kinh tế xanh.
Đồng thời, các loại thuế
này cũng mang lại những lợi
ích đáng kể, bao gồm thúc đẩy
hiệu quả năng lượng, cung cấp
năng lượng và an ninh năng
lượng quốc gia.
Ngoài thuế BVMT, Luật
BVMT từ năm 2005 đã áp
dụng phí BVMT đối với nước
thải, chất thải rắn, khai thác
khoáng sản, bao gồm khí than,
khí đốt tự nhiên, dầu thô, các

LUẬT PHÁP - CHÍNH SÁCH

VVNguồn: UNEP DTU (2016) của Michaelowa (2017)
khoáng sản kim loại, phi kim loại và khai thác
tài nguyên thiên nhiên. Tuy nhiên, các khoản
phí này không đủ để bù đắp, chi phí thu gom,
xử lý nước thải, chất thải rắn (GIZ, 2013).
Từ năm 2015, phí BVMT đã được rà soát
thông qua các nghiên cứu toàn diện. Nhìn
chung, các nghiên cứu cho thấy, việc hoàn
thiện chính sách tài khóa đối với tài nguyên
thiên nhiên và ngành khai thác khoáng sản cần
phải được tiến hành thường xuyên để xác định
đối tượng áp dụng và mức phí đối với từng loại
khoáng sản, phù hợp với tốc độ và định hướng
phát triển (UNDP, 2015).
Theo Điều 6, Thỏa thuận Paris về đầu tư
cho các hành động giảm nhẹ phát thải toàn
cầu thông qua cách thức hợp tác và Cơ chế
phát triển bền vững mới (SDM), Bộ KH&ĐT,
Bộ Tài chính, UNDP cùng phối hợp thực hiện

VVNguồn: Tổng cục Thuế (2016)

các nghiên cứu nhằm đưa ra
lộ trình, cũng như cơ chế mới
xác định cách thức chuyển đổi
tiềm năng từ CDM sang SDM.
Song song với việc thực
hiện danh mục dự án CDM
của Việt Nam, việc sửa đổi
Quyết định số 130/2007/QĐ
-TTG về CDM là rất cần thiết,
nhằm nắm bắt xu hướng mới
của thị trường các bon trong
nước và toàn cầu, cũng như
tiếp cận các nỗ lực giảm phát
thải mới theo Thỏa thuận
Paris. Dự thảo sửa đổi Quyết
định số 130/2007/QĐ-TTG
đã được xây dựng vào năm
2016 và có hiệu lực bắt đầu từ

năm 2020, nhằm thúc đẩy việc
thực hiện các quy định khi
Thỏa thuận Paris có hiệu lực.

ĐỊNH GIÁ CÁC BON
Cùng với thực hiện định
giá các bon thông qua những
cải cách chính sách gần đây,
Việt Nam đang thúc đẩy đầu
tư của khu vực tư nhân trong
lĩnh vực công nghệ sạch. Hiện
giá năng lượng tại Việt Nam
là thấp so với giá năng lượng
quốc tế. Điều này làm các
nhà đầu tư tư nhân không có
nhiều động lực trong việc đầu
tư cho năng lượng hiệu quả
và tiết kiệm. Trong bối cảnh
nhu cầu năng lượng trong
nước ngày càng tăng, việc
điều chỉnh giá năng lượng nói
chung và cụ thể là cơ chế định
giá các bon sẽ tạo ra nhiều
động lực hơn, cũng như tiếp
tục khuyến khích các nhà đầu
tư thực hiện các hành động
giảm phát thải. Do vậy, trong
năm 2017, Dự án Hỗ trợ tăng
cường năng lực và đổi mới
thể chế thực hiện tăng trưởng
xanh và phát triển bền vững
ở Việt Nam (CIGG) phối hợp
với Bộ Tài chính triển khai
một nghiên cứu nhằm đánh
giá các phương án xây dựng
cơ chế thuế, phí các bon trong
tương lai ở Việt Namn

VVKhuyến khích đầu tư tư nhân phát triển năng lượng tái tạo nhằm giảm phát thải
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Kinh nghiệm quốc tế về lồng ghép biến đổi
khí hậu vào chính sách bảo vệ môi trường
và bài học cho Việt Nam

ThS. CAO THỊ THANH NGA
Viện Địa lý nhân văn

H

iện nay tác động của biến đổi khí hậu
(BĐKH) ngày càng trở nên nghiêm
trọng đối với các quốc gia trên toàn
cầu, trong đó có Việt Nam. Để thích ứng cũng
như giảm thiểu tác động của BĐKH, các quốc
gia trên thế giới đã xây dựng chiến lược và
hướng dẫn lồng ghép thích ứng BĐKH vào
chính sách BVMT nhằm hỗ trợ, nâng cao năng
lực quốc gia về ứng phó với BĐKH.

KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
VỀ LỒNG GHÉP BĐKH
VÀO CÁC CHÍNH SÁCH BVMT
Tại Canađa, tác động của BĐKH trên phạm
vi rộng và phức tạp, ảnh hưởng tới công trình,
dự án của các bang trên cả nước. Từ năm 2011,
để giảm thiểu và thích ứng với BĐKH, Canađa
đã công bố Hướng dẫn xem xét BĐKH trong
đánh giá môi trường của các dự án phát triển.
Theo đó, đánh giá môi trường là một công cụ
lập kế hoạch quan trọng khi phát triển dự án,
giúp xác định được tác động đến môi trường
và đưa ra các biện pháp để giảm thiểu ô nhiễm,
hướng tới sự bền vững của dự án.
Để lồng ghép BĐKH trong đánh giá môi
trường của các dự án phát triển, Hướng dẫn
đã đưa ra 7 bước bao gồm: Mô tả dự án; hiện
trạng môi trường nền; phạm vi tích hợp, xác
định thành phần môi trường có giá trị; đánh
giá, xác định những tác động quan trọng; ảnh
hưởng của môi trường đối với dự án; lồng ghép
và quan trắc; giám sát, giảm thiểu. Bước mô
tả dự án sẽ cung cấp thông tin tổng quan thực
hiện các giai đoạn của dự án như vị trí, quy
mô, hoạt động xây dựng, quy trình hoạt động,
lượng phát thải dự kiến, thời gian của dự án.
Các biện pháp giảm thiểu, thích ứng với BĐKH
được đưa vào xem xét, đánh giá yếu tố này.
Tiếp theo là đánh giá về hiện trạng môi trường
của dự án, bao gồm thông tin về khí hậu, xu
hướng diễn biến của hiện tượng thời tiết cực
đoan trong quá khứ hay các vùng xung quanh.
Các tác động về môi trường như chất lượng,
số lượng nguồn nước ngầm, loài có nguy cơ bị
ảnh hưởng bởi dự án cũng được xem xét. Dựa
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trên ý kiến của cộng đồng và
các bên liên quan, Luật và quy
định hiện hành, nghiên cứu
khoa học đánh giá của chuyên
gia, nhóm thực hiện sẽ đưa ra
phạm vi tích hợp của dự án
trong các mối tương quan về
môi trường như chất lượng
không khí, vấn đề sinh thái...
Đây cũng là bước để xác định
các thành phần môi trường có
giá trị sẽ bị tác động khi triển
khai dự án. Khi đánh giá tác
động này, có thể dựa trên một
số tiêu chí xác định những
thành phần dễ bị tổn thương
do BĐKH của dự án. Sau đó,
đưa ra các biện pháp giảm
thiểu hoặc loại bỏ tác động
tiềm ẩn của dự án.
Philipin là một nước đang
phát triển với nhiều đảo và
quần đảo, xếp thứ 17 trên
thế giới về đa dạng sinh học
(ĐDSH) và thứ 15 về tính đặc
hữu. Tuy nhiên, đất nước này
cũng là nơi bị ảnh hưởng bởi
các tác động của BĐKH, trong
đó hệ sinh thái (HST) và ĐDSH
phải đối mặt với những mối
đe dọa nghiêm trọng. Để giảm
nhẹ tác động của BĐKH, năm
2009, Philipin đã ban hành
Kế hoạch hành động BĐKH.
Theo đó, Philipin được Bộ
Môi trường Đức tài trợ 4,25
triệu Euro cho chương trình
thích ứng với BĐKH và bảo
tồn ĐDSH, thực hiện trong
3 năm (2009 - 2011). Các
nhiệm vụ của Chương trình,
bao gồm: Chuẩn bị kế hoạch
quốc gia về thích ứng BĐKH
và bảo tồn ĐDSH; Phát triển
các cơ chế, biện pháp để tích

hợp thích ứng với BĐKH vào
việc bảo tồn ĐDSH; Đánh
giá các tác động đối với HST
trên cạn, sự thích ứng của con
người trong khu vực bị tác
động của BĐKH; Tích hợp
nội dung BĐKH vào kế hoạch
bảo tồn ĐDSH 4 Vườn quốc
gia (VQG).
Theo đó, 4 VQG được
Philipin triển khai thí điểm
là: Mt Apo (54.974 ha); Mt
Kitanglad Range (40.176 ha);
Ikalahan Ancestral Domain IAD (38.000 ha); North Sierra
Madre (359.486 ha). Trên cơ
sở phân tích thực trạng và mức
độ ảnh hưởng của các yếu tố
làm suy giảm ĐDSH do tác
động của BĐKH tại 4 VQG,
Philipin đã áp dụng phương
pháp tiếp cận HST nhằm bảo
tồn tính toàn vẹn của HST;
hoàn chỉnh khung pháp lý,
chính sách và cơ chế bảo tồn
cho VQG; hỗ trợ về kỹ thuật
cho Ban quản lý các VQG; rà
soát lại những công trình phát
triển liên quan đến diện tích
rừng hiện có; thúc đẩy bảo vệ
rừng và trồng rừng; phát triển
sinh kế cho các hộ dân xung
quanh VQG; tăng cường công
tác truyền thông, nhằm nâng
cao nhận thức cộng đồng…
Ruanđa là quốc gia nằm
gần xích đạo nên có nhiệt
độ cao quanh năm. Do tác
động của BĐKH, các vùng
Đông và Đông Nam của
Ruanđa (Umutara, Kibungo,
Bugesera, Mayaga) chịu ảnh
hưởng nhiều hơn do hạn
hán kéo dài, trong khi các
vùng phía Bắc và phía Tây
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VVTác động của BĐKH gây lũ lụt ở tỉnh Alberta, Canađa năm 2015
(Ruhengeri, Gisenyi, Gikongoro và Byumba)
gặp mưa lớn gây ra xói mòn, lụt lội và sạt lở
đất. Những khu vực có cường độ mưa lớn
cộng thêm lũ lụt đã tác động đến đời sống sinh
hoạt và sản xuất của con người. Để giảm thiểu
những tác động của BĐKH, Ruanđa đã ban
hành Hướng dẫn lồng ghép thích ứng BĐKH,
giảm thiểu tác động trong lĩnh vực môi trường
và tài nguyên thiên nhiên. Theo đó, Hướng
dẫn bao gồm 6 bước. Trong đó, tác động của
BĐKH và đánh giá tính dễ bị tổn thương được
tiến hành để xác định tính nhạy cảm của tài
nguyên thiên nhiên, các HST đối với sự khắc
nghiệt của thời tiết, phân tích và xác định hiệu
quả của các phản ứng hiện tại. Đánh giá này sẽ
xác định nhu cầu năng lực, thiết lập các điều
kiện khí hậu cơ bản, rào cản tiềm ẩn đối với
sự thích ứng. Từ đánh giá này, các nhà hoạch
định chính sách trong lĩnh vực TN&MT quyết
định xem yếu tố nào là quan trọng hơn và
mức độ quan trọng như thế nào. Điều này
giúp xác định phạm vi đánh giá ở các bước
sau. Tiếp theo, cần nhận diện và phân tích các
lựa chọn cho việc thích ứng, giảm thiểu. Tiến
hành đánh giá toàn diện về tài nguyên rừng,
đất đai, nước, các nguồn lợi thủy sản khác,
ĐDSH và HST, khai thác mỏ… từ đó, xây
dựng và thực hiện các chính sách, kế hoạch
ứng phó, phục hồi tài nguyên, đồng thời phát
triển hệ thống cảnh báo sớm trong quá trình
giám sát tài nguyên. Thiết lập kênh thông tin
về BĐKH ở cấp quốc gia và cơ chế phối hợp
trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên thiên
nhiên. Ban hành kế hoạch thực hiện để hướng

dẫn quá trình lồng ghép thích
ứng và giảm thiểu BĐKH, hỗ
trợ trong việc phân bổ nguồn
lực, bao gồm: Đánh giá nhu
cầu xây dựng năng lực và
kế hoạch đào tạo; Nguồn tài
chính (nhu cầu chi tiêu và
các nguồn thu); Báo cáo về
các hoạt động liên quan đến
BĐKH trong từng ngành cụ
thể…, cuối cùng là tiến hành
giám sát để đảm bảo điều
kiện thực hiện các hoạt động
thích ứng BĐKH.

BÀI HỌC KINH
NGHIỆM CHO
VIỆT NAM
Việt Nam là một trong
những quốc gia chịu tác động
lớn từ BĐKH, đặc biệt là khu
vực đồng bằng sông Cửu Long
(ĐBSCL). BĐKH tác động
đến tài nguyên, môi trường,
ĐDSH. Trước thách thức
đó, Việt Nam đã ban hành
nhiều cơ chế chính sách về
BĐKH. Chính phủ và một số
Bộ, ngành cũng đã xây dựng
chương trình hành động nhằm
ứng phó với BĐKH. Nội dung
ứng phó với BĐKH và BVMT
đã được lồng ghép trong các
chương trình, chiến lược phát

triển kinh tế của một số ngành,
địa phương. Cụ thể, Chính
phủ đã ban hành Nghị quyết số
120/NQ-CP ngày 17/11/2017
về phát triển bền vững ĐBSCL
thích ứng với BĐKH. Nghị
quyết đề ra tầm nhìn đến năm
2100, ĐBSCL phát triển bền
vững, an toàn, thịnh vượng,
trên cơ sở phát triển phù hợp
nông nghiệp hàng hóa chất
lượng cao, kết hợp với dịch vụ,
du lịch sinh thái, công nghiệp,
trọng tâm là công nghiệp chế
biến, nâng cao giá trị và sức
cạnh tranh của sản phẩm
nông nghiệp; hệ thống cơ sở
hạ tầng được quy hoạch, phát
triển đồng bộ, hiện đại theo
hướng chủ động, thông minh,
thích ứng BĐKH, đảm bảo an
toàn trước thiên tai; tài nguyên
thiên nhiên được sử dụng hợp
lý; ĐDSH và truyền thống văn
hóa lịch sử được duy trì và tôn
tạo, đời sống vật chất, tinh thần
của người dân được nâng cao...
Trong Chương trình mục
tiêu quốc gia về xóa đói giảm
nghèo, Chính phủ đã chủ
trương lồng ghép các yếu tố
BVMT, ứng phó với BĐKH
vào chính sách xóa đói, giảm
nghèo, được cụ thể hóa thành
các chương trình như: Cụm
tuyến dân cư vượt lũ; Chương
trình nhà ở cho người nghèo
vùng thiên tai; Dự báo thời
tiết nông vụ; Hỗ trợ ngư dân
gắn thiết bị nắm bắt được
dự báo về thời tiết khi đánh
bắt xa bờ... Tuy nhiên, công
tác thực hiện lồng ghép nội
dung ứng phó với BĐKH và
BVMT vào chính sách phát
triển còn nhiều hạn chế. Một
số Bộ, ngành và địa phương
còn chưa quan tâm đến việc
thực hiện lồng ghép yếu tố của
BĐKH trong chương trình,
chiến lược phát triển. Để thực
hiện hiệu quả nội dung lồng
ghép ứng phó với BĐKH vào
Số 12/2017
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các chương trình phát triển, thông
qua các kinh nghiệm của các quốc
gia trên thế giới, một số bài học được
rút ra cho Việt Nam như sau:
Việc lồng ghép được dựa trên
quan điểm của việc phát triển
kinh tế bền vững và BVMT. Tất
cả các ngành, cấp từ Trung ương
đến địa phương, cộng đồng phải
nhận thức sâu sắc tính cần thiết
và cấp bách của việc lồng ghép
này. Chính phủ đóng vai trò quan
trọng trong việc hoạch định, xây
dựng các chiến lược, chương
trình, kế hoạch trong vấn đề quản
lý môi trường và tài nguyên thiên
nhiên. Bên cạnh đó, việc lồng ghép
dựa trên quan điểm phòng ngừa
là chính; công tác phòng ngừa là
giải pháp hữu hiệu và ít tốn kém
trong việc ứng phó với tác động
của BĐKH.
Ngoài ra, cần xây dựng quy
trình gồm các bước cụ thể cho việc
lồng ghép BĐKH vào quản lý môi
trường và tài nguyên thiên nhiên
ở từng ngành/lĩnh vực. Trước khi
thực hiện lồng ghép phải đánh
giá tác động của BĐKH đến từng
ngành/lĩnh vực lồng ghép, nhờ đó,
chọn được quy trình thích hợp, các
bước lồng ghép cụ thể. Tuy nhiên,
mỗi quốc gia có những đặc trưng
riêng về vị trí địa lý, điều kiện tự
nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội
nên cần lựa chọn quy trình và
các bước lồng ghép cho phù hợp
với điều kiện thực tế của quốc gia
cũng như địa phương. Như vậy,
việc lồng ghép mới mang lại hiệu
quả thiết thực. Cùng với đó, cần
huy động sự tham gia của các cấp,
ban, ngành có liên quan trong quá
trình lồng ghép. Đặc biệt là kêu gọi
sự tư vấn, tham gia, giúp đỡ của
các tổ chức quốc tế, quốc gia có
nhiều kinh nghiệm để hoàn thiện
quy trình lồng ghép thích hợp với
Việt Namn
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Áp dụng cơ chế
ngân hàng đa dạng
sinh học của một số
nước trên thế giới
NGUYỄN THỊ THU HOÀI
Viện Khoa học Môi trường

C

ơ chế ngân hàng đa dạng
sinh học (ĐDSH) là
phương thức bồi hoàn
ĐDSH dựa vào thị trường nhằm
giảm tổn thất ĐDSH tích lũy từ
việc phát triển các đô thị, dự án.
Đồng thời, cơ chế này khuyến
khích các cá nhân, tổ chức tư
nhân, nhà nước tham gia quản
lý và bảo vệ, cũng như tạo ra tài
chính bền vững cho công tác
bảo tồn ĐDSH. Hiện nay, cơ chế
ngân hàng ĐDSH đang được
thực hiện phổ biến tại một số
nước như Ôxtrâylia, Mỹ, Đức,
Canađa, Braxin, Uganda, thông
qua các chương trình, dự án.

MỘT SỐ CHƯƠNG
TRÌNH, DỰ ÁN ÁP DỤNG
CƠ CHẾ NGÂN HÀNG
ĐDSH TRÊN THẾ GIỚI
Ngân hàng bảo tồn loài ở Mỹ
Theo Đạo luật các loài nguy
cấp, nếu sự phát triển tác động
đến một loài thì nhà đầu tư cần
có các hành động giảm nhẹ đối
với loài bị ảnh hưởng. Quân đoàn
kỹ sư Mỹ (USACE) chịu trách
nhiệm phê duyệt, buộc các nhà
đầu tư phải thực hiện hành động
giảm nhẹ và cung cấp hướng dẫn
môi trường (điều kiện phải tuân
thủ về tỷ lệ tín dụng, số lượng các
khoản tín dụng bù đắp) để giảm

VVVườn quốc gia Yosemite là một trong những khu vực được
Chính phủ Mỹ bảo tồn nghiêm ngặt
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VVLoài chuột sống trên cây này được tìm thấy
ở các khu rừng nhiệt đới thuộc Ôxtrâylia cần
được bảo vệ thông qua Tín dụng ĐDSH
thiểu thiệt hại gây ra. Nếu nhà đầu tư không
chấp nhận các khoản tín dụng bù đắp theo quy
định, sẽ không được cấp phép hoạt động.
Đối với người có quyền sử dụng đất muốn
thành lập ngân hàng tín dụng, trước hết cần
tiếp cận Dịch vụ động vật hoang dã và cá Mỹ
(FWS), tham gia vào Hiệp định ngân hàng bảo
tồn, sau đó được cấp quyền thực hiện bảo tồn
cho bên mua. FWS sẽ niêm yết và công bố về số
lượng các khoản tín dụng có sẵn tại Hiệp định
ngân hàng bảo tồn cung cấp cho bên mua. Sau
khi kế hoạch quản lý và đảm bảo tài chính thì
đất mới được chuyển quyền bảo tồn cho bên
thứ ba, khi bên thứ ba mua các khoản tín dụng
thì phải trình lên cơ quan “công bố tín dụng”.
California là bang dẫn đầu trong việc đẩy mạnh
hoạt động của các ngân hàng bảo tồn loài. Hiện
Mỹ có hơn 100 ngân hàng bảo tồn loài, trong
đó có 94 ngân hàng nằm ở California.
Đề án ngân hàng ĐDSH khu vực Tây
Ôxtrâylia
Theo Đạo luật bảo tồn loài bị đe dọa năm
1995, Đạo luật Quy hoạch và đánh giá môi
trường năm 1979 (EPAA), Đề án ngân hàng
ĐDSH tại phía Tây Ôxtrâylia được thành lập,
áp dụng cho các khu vực đô thị. Đối với các khu
vực nông thôn và ven đô thị, thì áp dụng theo
Đạo luật thực vật bản địa năm 2003. Trong đó,
Bộ Môi trường và Biến đổi khí hậu (DECC)
Ôxtrâylia, Hội đồng địa phương chịu trách

nhiệm về quản lý các tín dụng
ĐDSH.
Theo Đề án, sau khi chủ
đầu tư mua tín dụng ĐDSH
và trình lên cơ quan “công bố
tín dụng”, cơ quan này sẽ đánh
giá, xem xét giá trị tín dụng.
Nếu chủ đầu tư đáp ứng được
các yêu cầu bù đắp về ĐDSH
thì các hoạt động phát triển
sẽ được phê duyệt. Đồng thời,
khi tuyên bố tín dụng ĐDSH
đã được chấp nhận, các chủ
đầu tư phát triển chỉ thực hiện
theo các nội dung trong tuyên
bố. Ngoài ra, nếu khu vực diễn
ra các hoạt động phát triển tại
địa phương có quy hoạch môi
trường thì chủ đầu tư và cơ
quan thẩm định phải xem xét
và thực hiện một số cam kết bổ
sung.
Tuyên bố tín dụng ĐDSH
quy định cụ thể các điều khoản
cần thiết và được thực hiện
trước khi dự án đi vào hoạt
động. Có hai loại tín dụng:
Tín dụng loài và tín dụng hệ
sinh thái. Ngoài ra, còn có một
danh sách các khoản tín dụng
có thể cung cấp cho các giao
dịch trong tương lai. Theo
đánh giá của các chuyên gia
Ôxtrâylia, còn thiếu 22.000 tín
dụng hệ sinh thái và 5.000 loài
đang bị đe dọa cần được cung
cấp ra thị trường.
Bên cạnh đó, Ôxtrâylia
còn có Chương trình
BushBroker về bù đắp thực
vật tự nhiên nhằm tạo thuận
lợi cho sự dịch chuyển thực
vật tự nhiên ở Bang Victoria.
Một đại diện của Chương
trình BushBroker đánh giá
khu vực, xác định số lượng và
loại tín dụng. Tín dụng được
tạo ra thông qua lợi ích bảo
tồn từ các hoạt động quản lý,
bảo vệ, duy trì chất lượng các
thảm thực vật tự nhiên.
Quỹ bù đắp ĐDSH tại
Braxin

Việc thực hiện bồi hoàn
ĐDSH tại Braxin diễn ra từ
năm 2000. Theo quy định tại
Luật số 9985, việc “bồi hoàn
môi trường” hay “đền bù môi
trường” được thực hiện thông
qua công tác đánh giá tác động
môi trường ở cấp độ dự án và
phương pháp giảm nhẹ đền
bù của các nhà đầu tư đã cam
kết thực hiện trong quá trình
diễn ra hoạt động của dự án.
Năm 2005, Bộ Môi trường
và Ngân hàng của Chính phủ
Braxin đã lập Quỹ quốc gia về
đền bù môi trường. Số tiền
đền bù được sử dụng để duy
trì các khu bảo tồn. Ở Braxin
có 45 triệu ha đất thuộc các
đơn vị bảo tồn, trong đó có
25 khu bảo tồn khai thác; 25
khu bảo tồn ĐDSH; 29 khu
dự trữ; 60 rừng quốc gia; 19
khu vực tham quan sinh thái;
51 công viên quốc gia và 364
di sản thiên nhiên (trên đất tư
nhân)…
Bộ Luật rừng Braxin số
4771 (năm 1965) quy định,
bù đắp ít nhất 10 ha (trên diện
tích 50 ha) thảm thực vật bản
địa ở phía Đông, Tây và khu
vực phía Nam nhằm quản lý
và bảo tồn ĐDSH. Còn ở phía
Bắc và Bắc miền Trung-Tây, tỷ
lệ bù đắp ít nhất là 50% thảm
thực vật tự nhiên. Các chủ dự
án không có khả năng đáp
ứng các yêu cầu bù đắp trên
đất của dự án, có thể bù đắp ở
khu vực khác để duy trì thảm
thực vật bản địa tại khu vực
thực hiện. Từ năm 2002-2004,
Chính phủ Braxin đã ghi nhận
60 triệu USD cho công tác bù
đắp ĐDSH, thông qua Quỹ bù
đắp ĐDSH.
Quỹ Ủy thác bảo tồn tại
Uganda
Theo Cơ quan Quản
lý Môi trường Quốc gia
(NEMA) Uganda, sự bù đắp
ĐDSH là phương tiện để đảm
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bảo "không mất mát" môi trường sống của
các loài trong tự nhiên. Hiện Cơ quan quản lý
động vật hoang dã Uganda (UWA) đang xây
dựng chính sách bù đắp ĐDSH. UWA cũng
đang điều tra các khoản bù đắp tự nguyện của
các công ty dầu mỏ (đặc biệt là Tullow Oil)
nhằm tăng cường việc thực hiện luật pháp
quốc gia cho việc bù đắp ĐĐSH.
Trong tương lai, việc thanh toán các
khoản bù đắp ĐDSH được thực hiện thông
qua Quỹ ủy thác Bảo tồn Uganda (UCTF).
Hoạt động của UCTF sẽ được điều hành độc
lập với Chính phủ, nhằm bồi thường ĐDSH
và công tác bảo tồn tại các khu bảo tồn ở
Uganda.

BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT
NAM
Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển
đổi chính sách và nghiên cứu triển khai thực
hiện bồi hoàn ĐDSH trong thực tiễn, do đó,
cần nghiên cứu và lựa chọn phương thức thực
hiện bồi hoàn phù hợp và hiệu quả. Để thực
hiện thành công cơ chế ngân hàng ĐDSH,
trước hết, cần thiết lập cơ sở pháp lý quy định
về danh mục, loại hình dự án tại các vùng,
khu vực nhạy cảm với ĐDSH và thực hiện
các hoạt động giảm nhẹ, bù đắp (bồi hoàn)
các tác động, ảnh hưởng đến ĐDSH. Sau
đó, xây dựng và ban hành, hướng dẫn thực
hiện cơ chế ngân hàng ĐDSH, bao gồm các
nội dung: Hướng dẫn đánh giá, phát hành
tín dụng ĐDSH; tính toán các tác động, ảnh
hưởng đến ĐDSH của dự án trong quá trình
hoạt động.
Bên cạnh đó, cần tiến hành đánh giá và
công nhận, công bố tín dụng ĐDSH. Xác
định các khoản tín dụng mà nhà đầu tư phải
bồi hoàn để được cấp giấy chứng nhận; Hình
thành và thiết lập, điều tiết cơ chế hoạt động
của thị trường giao dịch mua bán tín dụng
ĐDSH rõ ràng, minh bạch, có sự thống nhất
giữa bên phát hành tín dụng và bên mua tín
dụng. Mặt khác, tổ chức đào tạo và tập huấn về
các kỹ năng chuyên môn (hiểu biết về ĐDSH;
nhận diện và sử dụng phương pháp để xác
định các ảnh hưởng và tác động đến ĐDSH;
kỹ năng đánh giá và tính toán các tín chỉ…) và
cấp chứng chỉ cho các giám định viên (thẩm
định viên) để phụ trách việc hướng dẫn tính
toán, phát hành giá trị tín dụng, đánh giá và
thẩm định giá trị các tín dụng được cơ quan
có thẩm quyền công nhậnn
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HOÀN THIỆN DỰ THẢO ĐIỀU CHỈNH
CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ QUẢN LÝ
TỔNG HỢP CHẤT THẢI RẮN ĐẾN NĂM
2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

N

gày 1/12/2017, tại Hà
Nội, Bộ TN&MT tổ
chức Hội thảo góp ý
Dự thảo Điều chỉnh Chiến lược
quốc gia về quản lý tổng hợp
chất thải rắn đến năm 2025,
tầm nhìn đến năm 2050.
Theo Chiến lược quốc gia
về quản lý tổng hợp chất thải
rắn, mục tiêu đến năm 2020,
tất cả các loại chất thải rắn phát
sinh đều được thu gom, tái sử
dụng, tái chế, xử lý triệt để bằng
công nghệ tiên tiến, thân thiện
với môi trường và phù hợp với
điều kiện thực tế của từng địa
phương, hạn chế khối lượng
chất thải rắn phải chôn lấp đến
mức thấp nhất. Tuy nhiên, sau
8 năm thực hiện, Chiến lược
đã bộc lộ hạn chế và khó hoàn
thành một số mục tiêu cụ thể.
Do đó, cần phải sửa đổi, bổ
sung để phù hợp với thực tiễn
và đáp ứng yêu cầu phát triển
kinh tế - xã hội của đất nước.
Phát biểu tại Hội thảo,
Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho
biết, trong quá trình triển khai
Chiến lược quốc gia về quản lý
tổng hợp chất thải rắn có nhiều
vấn đề phát sinh nên phải tập
trung điều chỉnh. Trong đó, cần
đáp ứng yêu cầu về huy động
nguồn lực, tiệm cận với các quy

chuẩn thế giới. Bộ trưởng đề
nghị, trong thời gian tới, tiếp
tục đẩy mạnh việc thực hiện xã
hội hóa đầu tư, có cơ chế chính
sách thích hợp để khuyến khích
khối tư nhân tham gia vào công
tác xử lý chất thải rắn, đảm bảo
chất lượng môi trường sống
cho người dân.
Hội thảo đã tập trung thảo
luận các vấn đề như: Mục
tiêu trong từng giai đoạn của
Chiến lược; việc ứng dụng
công nghệ tiên tiến và huy
động nguồn lực để phát triển
dịch vụ xử lý chất thải rắn.
Hiện nay, trên thực tế, đa
số các địa phương vẫn xử lý
chất thải rắn sinh hoạt theo
phương pháp chôn lấp hoặc
thiêu đốt thông thường trong
khi quỹ đất ngày càng hạn
hẹp. Việc áp dụng các công
nghệ tiên tiến, thân thiện môi
trường chưa hiệu quả bởi các
đơn vị, doanh nghiệp tham
gia còn ít và gặp một số rào
cản về đầu tư. Do đó, cần hỗ
trợ, khuyến khích các doanh
nghiệp trong nước đầu tư vào
lĩnh vực xử lý chất thải, tạo cơ
chế bình đẳng, phù hợp cho
các nhà đầu tư trong và ngoài
nước.

VŨ NHUNG

GIẢI PHÁP - CÔNG NGHỆ XANH

Đại học Bách khoa Đà Nẵng
nỗ lực phát triển sản xuất năng lượng sạch
LÂM VĂN MIỀN
Đại học Bách khoa Đà Nẵng

N

hững năm qua, Đại học (ĐH) Bách khoa
Đà Nẵng luôn quan tâm phát triển sản xuất
năng lượng sạch, phục vụ công tác đào tạo
và nghiên cứu khoa học, cũng như nhu cầu năng
lượng của nhà trường. Đặc biệt, vừa qua, ĐH Bách
khoa Đà Nẵng tiếp tục mở rộng không gian xanh với
mô hình điện năng lượng mặt trời (NLMT) với công
suất lên 49,6 kWp và trở thành trường ĐH “Xanh”
đầu tiên của khu vực miền Trung.
Hệ thống điện NLMT tại trường ĐH Bách khoa
Đà Nẵng do Công ty CP Đầu tư và Phát triển NLMT
Bách Khoa (SolarBK) đầu tư, bao gồm thiết kế, thực
hiện các dự án tiết kiệm, bảo tồn năng lượng, cho
thuê cơ sở hạ tầng năng lượng, phát điện, cung
cấp năng lượng và quản lý rủi ro với thời hạn là 12
năm. Hệ thống trên nằm trong kế hoạch “Phát triển
hệ thống giáo dục Xanh” của SolarBK. Trước đó,
SolarBK đã triển khai nhiều hệ thống NLMT cho
các trường ĐH: Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, Văn
Lang, Quốc gia TP. Hồ Chí Minh phân hiệu Bến
Tre và ĐH Cần Thơ. Hệ thống bao gồm 160 tấm pin
NLMT IREX 310 Wp cùng các thiết bị đi kèm, được
tính toán để chịu những rủi ro của thời tiết, lắp đặt
trên tổng diện tích 331 m2. Qua tính toán, hệ thống
sẽ sản sinh được 75.025 kWh/năm (tương đương
với mức đạt 208,4 kWh/ngày), đáp ứng phần lớn
nhu cầu tiêu thụ điện của nhà trường. Do khu vực
miền Trung có cường độ nắng cao nên công suất của
hệ thống điện NLMT luôn đạt hiệu quả tối ưu.
Hiện tại, giải pháp này giúp tiết kiệm khoảng
gần 5% chi phí điện mỗi năm trong vòng 12 năm
đầu và khoảng 7% trong các năm tiếp theo. Bên
cạnh đó, tuổi thọ của tấm pin NLMT từ 20 -25 năm
nên sẽ thu được lợi ích tối ưu về kinh tế, đồng thời
góp phần giảm khoảng 49.607 tấn CO2 mỗi năm ra
môi trường. Đặc biệt, đây còn là mô hình NLMT
trực quan để đào tạo cho sinh viên. Với mô hình này,
Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng sẽ trở thành một
trong những trường ĐH đi đầu về phát triển mô
hình giáo dục trải nghiệm, đem đến nguồn nhân lực
chất lượng, từ đó tạo đà cho sự phát triển của ngành
năng lượng sạch nói riêng và đất nước nói chung.
Cùng với đó, trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng
đã xây dựng và đưa Trạm phát điện hỗn hợp
năng lượng gió và mặt trời vào ứng dụng, hỗ trợ
việc đào tạo, nghiên cứu khoa học về nguồn năng
lượng mới. Trạm phát điện hỗn hợp năng lượng

VVCông nhân SolarBK lắp đặt hệ thống pin NLMT
trên nóc tòa nhà ĐH Bách khoa Đà Nẵng
gió và mặt trời có công suất 8,6
kW, có thể thực hiện nhiệm
vụ chuyển đổi đồng thời năng
lượng gió và NLMT thành điện
năng với điện thế 220V. Để có
thể kết hợp năng lượng gió và
NLMT, Trạm được trang bị
một bộ nguồn thông minh với
2 đầu vào, một đầu là điện gió,
một đầu là điện mặt trời, đầu
ra dùng nạp ắc quy và qua bộ
đổi điện để phục vụ tiêu dùng
trong nhà trường. Nhờ vậy,
hệ thống phát điện luôn hoạt
động 24/24 giờ. Ngoài ra, một
giàn pin NLMT với tổng diện
tích 28 m2 có nhiệm vụ hấp
thụ NLMT, tạo ra dòng điện và
nạp vào hệ thống ắc quy kiềm.
Việc kết hợp cả hai loại năng
lượng tái tạo này đã khắc phục
được hiện tượng phát điện ngắt
quãng tại khu vực.
Từ năm 2008, năng lượng
gió và NLMT là một trong
những dạng năng lượng tái tạo
được trường ĐH Bách khoa Đà
Nẵng đưa vào chương trình đào
tạo và nghiên cứu. Đến năm
2012, trường xin được Trạm
phát điện hỗn hợp năng lượng
gió và mặt trời của huyện Đắc
Hà, tỉnh Kon Tum để đưa về
làm mô hình đào tạo. Hiện
Trạm phát điện vừa được sử
dụng để thực nghiệm, nghiên
cứu, đào tạo các thế hệ sinh

viên, vừa tích trữ năng lượng
để chiếu sáng cho hệ thống đèn
của trường vào ban đêm.
Có thể nói, năng lượng gió
và mặt trời là những nguồn
năng lượng sạch, có thể tái tạo
và được xem là vô tận. Vì vậy,
việc đưa Trạm phát điện hỗn
hợp năng lượng gió và mặt
trời vào sử dụng tại trường
ĐH Bách khoa Đà Nẵng đã tạo
bước đi để hướng đến nghiên
cứu làm chủ công nghệ sản xuất
năng lượng sạch trong tương
lai. Ngoài ứng dụng năng lượng
gió và mặt trời vào đào tạo và
nghiên cứu khoa học, trường
ĐH Bách khoa Đà Nẵng nghiên
cứu nhiều lĩnh vực khác liên
quan đến sử dụng năng lượng
tiết kiệm và hiệu quả như tham
gia kiểm toán năng lượng cho
các doanh nghiệp trên địa bàn;
nghiên cứu các thiết bị sử dụng
điện; sử dụng năng lượng có
hiệu suất cao; nghiên cứu lưới
điện thông minh và các nguồn
điện phân tán…
Nhìn chung, việc phát triển
nguồn năng lượng tái tạo của
ĐH Bách khoa Đà Nẵng có ý
nghĩa quan trọng trong việc
đào tạo kiến thức năng lượng
sạch cho thế hệ trẻ, đồng thời
giúp nâng cao uy tín, cung cấp
nguồn nhân lực chất lượng tại
địa phươngn
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Phát triển và ứng dụng mạng vạn vật
kết nối vào hệ thống quan trắc môi trường
LÊ HOÀNG ANH, DƯƠNG THÀNH NAM
Trung tâm Quan trắc Môi trường, Tổng cục Môi trường

T

heo định nghĩa của các nhà nghiên cứu
trên thế giới, mạng vạn vật kết nối (IoT)
là một khái niệm về thế giới thông minh,
gồm các đối tượng vật lý (các thiết bị) được kết
nối qua Internet và cung cấp dịch vụ giá trị gia
tăng. IoT đang dần thay đổi cuộc sống của con
người thông qua việc cung cấp một môi trường
giao tiếp thuận tiện và hiệu quả. Các ứng
dụng tiềm năng bao gồm nhiều lĩnh vực như
chăm sóc sức khỏe; tự động hóa công nghiệp;
nhà thông minh; lưới điện thông minh; thành
phố thông minh; quan trắc và giám sát môi
trường… Hiện nay, với hệ thống IoT, chúng ta
có thể triển khai xây dựng được hệ thống quan
trắc phát thải (nước thải/khí thải) đầu ra của
nhà máy tại các khu công nghiệp trên phạm vi
rộng.

THIẾT BỊ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
Trên thế giới, xu hướng sử dụng các thiết bị
đo trực tiếp đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt
trong lĩnh vực quan trắc môi trường. Việt Nam
cũng không nằm ngoài xu hướng này. Trong 10
năm qua, các thiết bị đo trực tiếp ngày càng phổ
biến trong quan trắc và giám sát môi trường,
với công nghệ đa dạng, hiện đại như: Thiết bị
đo khí (Teledyne, Interscan, Horiba, Kimoto,
E-instrument, Quintox, Graywolf…); thiết bị
đo nước thải (Hach, WTW, Go, Thesys, Global
Water…). Các thiết bị này cho phép lưu trữ trực
tiếp vào thẻ nhớ gắn trên thiết bị, thẻ nhớ ngoài
(USB), hoặc truyền dữ liệu về lưu trữ tại máy
tính (thông qua cab nối), hay truyền về trung
tâm tích hợp dữ liệu thông qua sim điện thoại,
mạng không dây… Bên cạnh đó, tùy vào mức
độ hiện đại, các thiết bị cho phép lập trình và
tính toán nhanh một số kết quả theo yêu cầu
của người dùng.
Quan trắc, giám sát tự động liên tục sẽ đảm
bảo cung cấp bộ dữ liệu quan trắc và truyền dữ
liệu theo thời gian thực về trung tâm tích hợp
dữ liệu với khoảng cách không giới hạn; kết
nối, xử lý đồng thời nhiều bộ dữ liệu; chia sẻ
cho nhiều đối tượng người dùng; phục vụ cho
việc đưa ra các quyết định, chính sách, dự báo
30
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kịp thời, chính xác. Đặc biệt,
các công nghệ quan trắc đều
được phát triển theo hướng
đảm bảo tính chính xác, cung
cấp số liệu theo không gian và
thời gian, thực hiện kết nối
dữ liệu qua công nghệ truyền,
nhận dữ liệu từ các thiết bị đo
trực tiếp. Trong bối cảnh công
tác BVMT ngày càng được
quan tâm thì việc ứng dụng
các công nghệ hiện đại cũng
cần được đầu tư cả về số lượng
lẫn chiều sâu.

MẠNG VẠN VẬT
KẾT NỐI
Trong quan trắc môi
trường, các thiết bị kết nối
mạng thường liên kết theo
giao thức máy móc - máy móc
(M2M). Các hệ thống quan
trắc tự động đa phần có trang
bị cảm biến nhằm đo đạc và
thông báo một số thông số
môi trường. Tuy nhiên, những
cảm biến này thường chỉ cung
cấp thông tin trực tiếp cho
PLC (thiết bị điều khiển lập
trình), hoặc bộ điều khiển nội
bộ, do vậy, chúng hoạt động
riêng lẻ và không kết nối trong
hệ thống điều phối chung của
doanh nghiệp (DN). M2M
nếu được sử dụng trong những
hệ thống này cũng thường liên
quan tới hạ tầng kết nối riêng
của hệ thống.
Không như giao thức
M2M hiện tại, IoT sẽ cung
cấp giao tiếp dữ liệu ở mức
hệ thống thông qua Ethernet
(một công nghệ mạng cục bộ
- LAN) và các chuẩn của nó,
kiến trúc mạng mở thay cho
mạng đóng trong các giao

thức M2M. Một điểm khác
nữa giữa M2M và IoT liên
quan tới khả năng mở rộng.
Các hệ thống M2M truyền
thống có phần cứng đóng với
kiến trúc độc quyền. Khi hệ
thống Ethernet của IoT được
triển khai, thiết bị mới sẽ dễ
dàng được tích hợp và dữ liệu
có thể được truyền, lưu trữ
trong các cơ sở dữ liệu lớn,
hoặc đám mây. Việc sử dụng
các giao thức chuẩn hóa ở cả
cấp độ máy móc và DN cũng
cho phép truy cập từ xa dễ
dàng hơn từ nhiều loại thiết bị
như điện thoại thông minh và
máy tính bảng.
Theo một cách tiếp cận
khác, IoT truyền tải, trao đổi
thông tin dữ liệu, nhằm thực
hiện một mục tiêu cụ thể, mà
không cần đến sự tương tác
giữa con người với con người,
hay giữa con người với thiết bị
và máy móc. IoT gồm 3 loại
hình kết nối: máy móc - máy
móc (M2M), con người - máy
móc (P2M) và con người - con
người (P2P). Trong đó, kết nối
M2M đóng vai trò quan trọng
trong hoạt động của IoT. Các
thiết bị, máy móc trong IoT
sẽ “phản ứng” dựa vào các sự
kiện diễn ra trong lúc chúng
hoạt động theo thời gian thực.
Giải pháp IoT cho phép thực
hiện việc đo lường, thu thập
và truyền nhận dữ liệu từ hệ
thống các cảm biến/đầu đo về
trung tâm tích hợp dữ liệu để
phân tích, xử lý trên nền điện
toán đám mây. Các ứng dụng
IoT được phát triển trên nền
điện toán đám mây cho phép
phân tích xử lý và chuyển đổi
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VVMô hình triển khai hệ thống quan trắc phát thải tự động, liên tục
khối lượng dữ liệu lớn từ vô số các cảm biến
đo lường. Công nghệ điện toán đám mây cho
phép các ứng dụng hoạt động bất kỳ lúc nào và
bất kỳ nơi đâu.
Hạ tầng kỹ thuật truyền dẫn giữa các thiết
bị trong IoT có thể sử dụng mọi công nghệ
kết nối hiện nay, cụ thể là phương thức truyền
dữ liệu tầm ngắn như công nghệ không dây
(RFID, NFC, Wi-Fi, Bluetooth, XBee, Zigbee,
Z-Wave, M-Bus); mạng truyền dẫn cố định
(Ethernet, HomePlug, HomePNA, HomeGrid,
LonWorks). Đối với khả năng truyền dữ liệu
tầm xa, hoặc diện rộng thì có mạng di động
sử dụng các công nghê vệ tinh và GSM, GPRS,
3G/4G, LTE, hay WiMAX. Hiện nay, cũng
đang nổi lên một số công nghệ không dây dành
riêng cho kết nối M2M như SIGFOX-ultranarrowband và NeulNET-TV white-space.

ỨNG DỤNG IOT TRONG PHÁT
TRIỂN HỆ THỐNG QUAN TRẮC
PHÁT THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC Ở
VIỆT NAM
Cũng như trên thế giới, tại Việt Nam, IoT
đang trở thành trào lưu công nghệ và khởi
nghiệp tại Việt Nam. IoT là một xu hướng tất
yếu khi các công nghệ (điện toán đám mây,
mạng, phần cứng…) đã phát triển và có khả
năng hội tụ ở một hệ thống phân tán rộng
khắp. Hiện nay, các giải pháp, dự án liên quan
tới IoT ở Việt Nam có thể chia thành: Các
giải pháp cho nông nghiệp, giao thông thông
minh, đô thị thông minh, nhà ở thông minh
và giám sát biến đổi khí hậu.

Trong lĩnh vực môi trường,
đặc biệt đối với quan trắc, giám
sát môi trường, triển vọng ứng
dụng IoT rất lớn, bởi lẽ một
trong những phương pháp
giám sát môi trường là dựa vào
các cảm biến và chính sách,
quyết định trên cơ sở phân tích
lượng dữ liệu đồ sộ từ hoạt
động này. Tuy nhiên, việc quan
trắc môi trường nói chung và
quan trắc, giám sát phát thải
nói riêng vẫn chưa bắt kịp xu
thế công nghệ 4.0 với nền tảng
là giải pháp IoT. Mặc dù đã có
những hành lang pháp lý, việc
theo dõi, kiểm soát hoạt động
phát thải của các DN vẫn còn
bị động. Nguyên nhân là do các
thiết bị quan trắc phát thải của
DN mới chỉ được lắp đặt theo
yêu cầu của pháp luật, chưa có
những giải pháp kết nối các
thiết bị này để có thể khai thác
tối đa và hiệu quả những kết
quả giám sát, phục vụ yêu cầu
của cơ quan quản lý nhà nước,
DN và cộng đồng xã hội.
Theo quy định pháp luật,
các đối tượng phải lắp đặt hệ
thống quan trắc nước thải/
khí thải tự động, liên tục ở
Việt Nam có số lượng lớn.
Các kết quả từ những hệ

thống quan trắc này là dữ liệu
lớn, cần có các giải pháp công
nghệ phù hợp để có thể quản
lý, xử lý và khai thác hiệu quả
những dữ liệu đó. Ứng dụng
giải pháp IoT trong xây dựng
hệ thống quan trắc phát thải
tự động, liên tục có thể triển
khai ở cấp tỉnh và mở rộng ở
cấp quốc gia. Trong đó, các
trạm quan trắc nước thải/
khí thải tự động được bố
trí ở khu vực/vị trí xả nước
thải/khí thải của nhà máy, để
đo lường các thông số quan
trọng trong khí thải/nước
thải đầu ra. Mỗi trạm quan
trắc gồm các thiết bị/phần
mềm cơ bản: Đo lường các
thông số khí thải (bụi, các khí
thải, hơi axít....), hoặc nước
thải (pH, COD, TSS…); Lấy
và bảo quản mẫu phát thải;
Ghi hình giám sát hoạt động
trạm quan trắc; Cung cấp
điện cho trạm hoạt động khi
có sự cố mất điện, thời gian
duy trì cho trạm hoạt động
tối thiểu là 3 ngày; Lưu giữ,
xử lý, truyền nhận dữ liệu.
Hiện nay, với nền tảng
công nghệ IoT, việc triển khai
một hệ thống quan trắc phát
thải của nhà máy/khu công
nghiệp thông minh là xu thế
tất yếu trong quá trình phát
triển và hội nhập của Việt
Nam. Đây cũng chính là quá
trình vận động để biến các dữ
liệu môi trường thành thông
tin, biến thông tin thành tri
thức và biến tri thức thành
hành động, thúc đẩy quá trình
chuyển động số cho hoạt động
quan trắc môi trường tại Việt
Nam. Điều này không chỉ góp
phần phát triển bền vững các
cơ sở sản xuất, mà còn đảm
bảo môi trường luôn trong
lành, là cơ sở để phát triển nền
kinh tế xanh, bền vữngn
Số 12/2017
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Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ
để bảo tồn nguồn gen một số cây ăn quả
đặc sản tại Cao Bằng

C

ao Bằng có nhiều loại cây ăn quả đặc
sản như hạt dẻ Trùng Khánh, mận
máu Bảo Lạc, lê, quýt Trà Lĩnh, Hà
Trì, cam Trưng Vương, bưởi Phục Hòa… Tuy
nhiên, gần đây, nguồn gen cây bản địa có nguy
cơ bị thoái hóa do nhiều cây bị sâu bệnh, gây
thiệt hại về chất lượng, làm diện tích trồng
dần bị thu hẹp. Trước nguy cơ trên, tỉnh Cao
Bằng đã triển khai một số dự án nghiên cứu,
bảo tồn nguồn gen các loại cây ăn quả đặc sản
có giá trị kinh tế cao. Đến nay, các dự án đã có
kết quả bước đầu, phát triển nguồn giống cây
sạch bệnh, có khả năng chống chịu với biến
đổi khí hậu, góp phần đa dạng hóa cơ cấu cây
trồng của địa phương.
Hiện nay, toàn tỉnh Cao Bằng có khoảng
140.940 ha đất phát triển nông nghiệp, chiếm
21% diện tích tự nhiên, trong đó, chỉ có khoảng
1.000 ha trồng cây ăn quả các loại. Phần lớn
cây ăn quả được trồng dưới dạng phân tán
trong các vườn tạp, không có giống thuần.
Bên cạnh đó, công tác giống, thâm canh và các
biện pháp kỹ thuật khác chưa được quan tâm
áp dụng; Chưa có cơ sở nghiên cứu xây dựng
vườn lưu giữ nguồn gen cây ăn quả tập trung,
nhất là việc thu thập quỹ gen tốt.
Để khắc phục tình trạng trên, từ năm 2010
đến nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở KH&CN
tỉnh Cao Bằng và các cơ quan liên quan thực
hiện nhiều đề tài nghiên cứu, ứng dụng tiến
bộ KH&CN nhằm bảo tồn và phát triển một
số cây ăn quả tại địa phương. Điển hình là Dự
án “Xây dựng nguồn gen, vườn ươm giống
của một số giống cây ăn quả có giá trị của Cao
Bằng”, do Trung tâm Thực nghiệm và chuyển
giao KHCN (Sở KH&CN) thực hiện. Mục
tiêu của Dự án nhằm chọn, thu thập những
cá thể (cây) có giá trị kinh tế cao như cam,
mác mật, lê, hạt dẻ để xây dựng vườn gen cây
mẹ và bảo tồn những cây tốt, phục vụ nhân
giống cây ăn quả chất lượng cao cho sản xuất;
Bồi dưỡng cán bộ có kiến thức về tạo giống
bằng phương pháp chọn cá thể, bảo tồn gen và
kỹ năng về nhân giống cây ăn quả. Sau 2 năm
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VVGiống lê nâu Cao Bằng có vị ngọt đậm, được nhiều người
tiêu dùng ưa thích
triển khai, Dự án đã tuyển
chọn, thu thập được 64 cá thể
thuộc 5 loại cây ăn quả (cam,
mác mật, lê, hạt dẻ, bưởi).
Trong đó, đã quy tập làm quỹ
gen 42 cá thể để khai thác mắt
gép, nhân giống phục vụ sản
xuất. Ngoài ra, Trung tâm đã
xây dựng được vườn ươm cây
ăn quả với diện tích 2.700 m2.
Hiện Trung tâm đang trồng
khảo nghiệm tại vườn ươm
201 cây cam, chanh nhập
nội do Viện di truyền nông
nghiệp cấp giống.
Riêng về cây quýt, để
bảo tồn và phát triển giống
quýt đặc sản Trà Lĩnh tại 2
xã Quang Hán, Cao Chương
và thị trấn Hùng Quốc (Trà
Lĩnh), năm 2013, Trung tâm
ứng dụng tiến bộ KH&CN (Sở
KH&CN) đã tiến hành nhân
giống quýt đặc sản Trà Lĩnh
bằng công nghệ vi ghép đỉnh
sinh trưởng, trồng mới 1,5 ha

vườn quýt sạch bệnh (1.200
cây quýt xen 270 cây ổi), cải
tạo vườn quýt kém hiệu quả
và sản xuất 7.500 cây giống
quýt Trà Lĩnh. Năm 2015,
Trung tâm đã nghiên cứu
và phát triển vùng sản xuất
quýt đặc hữu tại xã Nguyên
Bình, Thạch An theo hướng
sản xuất hàng hóa, góp phần
chuyển đổi cơ cấu cây trồng,
tạo ra sản phẩm cam, quýt
có năng suất, chất lượng tốt,
nâng cao thu nhập cho người
dân, đồng thời tạo hành lang
pháp lý hỗ trợ nông dân phát
triển thương hiệu và thiết lập
thị trường tiêu thụ ổn định.
Đối với cây lê, đặc sản của
các huyện Thạch An, Nguyên
Bình, Bảo Lạc cũng được tỉnh
ưu tiên phát triển mở rộng
quy mô sản xuất. Năm 2016,
toàn tỉnh chỉ còn 82 ha cây
lê cho thu hoạch, do cây bị
thái hóa nên năng suất thấp.
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VVHội thảo quốc tế "Chính sách và giải pháp hỗ trợ xuất khẩu hàng nông sản
sang thị trường Trung Quốc qua tỉnh Cao Bằng" năm 2016
Để phát triển nguồn gen cây lê, từ năm 2016
- 2017, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN
đã tiến hành điều tra đánh giá thực trạng sản
xuất, kỹ thuật thâm canh các giống lê, tuyển
chọn cây đầu dòng, tập huấn chuyển giao kỹ
thuật trồng, ghép cải tạo, bảo quản lê... cho
210 hộ nông dân, xây dựng mô hình thâm
canh 4 ha lê và trồng mới 5 ha, với năng suất
15 - 20 tấn/ha, góp phần mở rộng sản xuất,
nâng cao năng suất chất lượng lê đặc sản địa
phương, chiếm lĩnh thị trường trong nước.
Bên cạnh đó, tỉnh Cao Bằng còn có nhiều
ưu thế để phát triển cây mận và bưởi, đây là
2 loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, đóng
vai trò quan trọng trong mô hình phát triển
kinh tế của địa phương. Trong giai đoạn
2015 - 2016, toàn tỉnh có khoảng 280 ha
trồng mận, chủ yếu là mận tam hoa, trong
đó chỉ có khoảng 240 ha cho thu hoạch, với
sản lượng gần 750 tấn. Từ năm 2015 - 2017,
Viện Nghiên cứu rau quả đã triển khai Đề tài
"Nghiên cứu, phục tráng và phát triển giống
mận đặc sản Cao Bằng". Nhằm phát triển
giống mận đặc sản, Đề tài đã tiến hành nhân
giống mận bằng phương pháp ghép 3.000
cây mận gốc và tập huấn, chuyển giao tiến
bộ kỹ thuật trồng, chăm sóc, thâm canh cho
400 lượt nông dân, qua đó đã xây dựng được
vùng sản xuất mận hàng hóa, vệ sinh an toàn,
góp phần xóa đói, giảm nghèo cho người dân
địa phương. Ngoài ra, huyện Phục Hòa có 4,5
ha trồng bưởi, chiếm 86,5% diện tích bưởi

toàn huyện. Phần lớn, người
dân nơi đây trồng bưởi theo
phương thức quảng canh,
nên chất lượng kém… Để
phát triển giống bưởi Phục
Hòa, từ năm 2008 - 2011,
Trường Đại học Nông lâm
Thái Nguyên đã triển khai
Đề tài “Điều tra, tuyển chọn,
nhân giống và phát triển
bưởi Phục Hòa”. Sau khi
tuyển chọn được 30 cây bưởi
Phục Hòa gốc, tiến hành
ghép vi đỉnh sinh trưởng để
sản xuất cây giống sạch bệnh
chuyển giao cho Trung tâm
Ứng dụng tiến bộ KH&CN.
Hiện Trung tâm đã tiến hành
trồng 1.000 cây bưởi tại các
vùng khác của địa phương,
cây sinh trưởng tốt, tỷ lệ
sống đạt 97,1%.
Trong thời gian tới, tỉnh
Cao Bằng hướng đến mục
tiêu xây dựng vùng sản xuất
chuyên canh tập trung, phù
hợp với tiềm năng, lợi thế
về khí hậu, đất đai, lao động
của từng vùng, chuyển dịch
cơ cấu cây trồng, vật nuôi
theo hướng thâm canh, tăng
năng suất, chất lượng và hiệu

quả. Để đạt mục tiêu trên,
Sở KH&CN tỉnh cần tăng
cường đầu tư cho nghiên cứu
phát triển sản xuất cây ăn
quả trong vùng, đẩy mạnh
các nghiên cứu về thị trường
trong và ngoài nước để xác
định hướng tổ chức sản xuất.
Đồng thời, xây dựng quy
hoạch vùng sản xuất, nghiên
cứu về bộ giống (tuyển chọn,
phục tráng, cải tiến và hoàn
thiện giống), biện pháp kỹ
thuật thâm canh, bảo quản,
chế biến sản phẩm cho từng
loại cây trồng phù hợp với các
vùng quy hoạch; tăng cường
năng lực sản xuất thông qua
công tác khuyến nông, đầu
tư mô hình thí điểm thử
nghiệm; hỗ trợ ứng dụng tiến
bộ khoa học trong trồng trọt.
Các địa phương có vùng cây
ăn quả đặc sản, tập trung cần
chú trọng xây dựng và quảng bá
thương hiệu tạo đầu ra ổn định
cho sản phẩm; thúc đẩy việc
hình thành các vùng sản xuất
cây ăn quả chủ lực, khai thác lợi
thế vùng; tổ chức sản xuất theo
hướng liên kết nông dân, nhằm
tạo sản phẩm đồng đều, chất
lượng, kiểm soát vệ sinh an toàn
thực phẩm và thuận lợi cho việc
xây dựng nhãn hiệu, thương
hiệu sản phẩm, có chính sách
hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư sản
xuất theo chuỗi từ sản xuất đến
tiêu thụ.
Đồng thời, tỉnh cần xây
dựng vườn ươm bảo tồn
nguồn gen cây đặc sản tập
trung; Mở rộng quy mô diện
tích, đầu tư, nâng cấp, trang
bị cơ sở vật chất cho các vườn
ươm hiện có trên địa bàn;
Nâng cao trình độ cho cán bộ
làm công tác bảo tồn; Đánh
giá, lựa chọn nguồn gen các
cây ăn quả phù hợp với điều
kiện sinh thái và đưa vào sản
xuất đại tràn
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Công ty CP Sản xuất Vật liệu Xây dựng Cao Bằng:

Đổi mới công nghệ thân thiện với môi trường
Cùng với xu thế phát triển chung của
tỉnh Cao Bằng, từng bước đáp ứng nhu
cầu vật liệu xây dựng trên thị trường,
Công ty CP Sản xuất Vật liệu Xây dựng
(SXVLXD) Cao Bằng luôn đi đầu trong
sản xuất và kinh doanh về SXVLXD của
tỉnh. Các sản phẩm do Công ty sản xuất
có uy tín trên thị trường tỉnh Cao Bằng
và mở rộng thị phần tới một số tỉnh lân
cận như: Lạng Sơn, Bắc Kạn. Một trong
những thành tựu nổi bật của Công ty là
luôn đầu tư đổi mới, phát triển ngành
nghề và ứng dụng khoa học công nghệ,
phát huy nhiều sáng kiến kỹ thuật vào
sản xuất mang lại hiệu quả cao. Để tìm
hiểu về việc nâng cao chất lượng sản
phẩm và tăng cường công tác BVMT của
Công ty, Tạp chí Môi trường đã có cuộc
trao đổi với ông Nguyễn Tuyên Huấn Phó Giám đốc Công ty CP SXVLXD Cao
Bằng về vấn đề này.
9Ông giới thiệu đôi nét về quá trình hoạt động
sản xuất của Công ty trong thời gian qua?
Ông Nguyễn Tuyên Huấn: Công ty CP
SXVLXD Cao Bằng tiền thân là Xí nghiệp Vật
liệu Xây dựng, được thành lập năm 1959, với
nhiệm vụ chủ yếu là SXVLXD như gạch đất
sét nung công nghệ lò tuynel, gạch bê tông, xi
măng, cột điện bê tông ly tâm, ống cống các
loại… Trong những năm qua dưới sự lãnh
đạo của Đảng bộ Công ty, Hội đồng quản trị
Công ty không ngừng phát triển đội ngũ cán
bộ có kinh nghiệm về SXVLXD và tâm huyết
với nghề. Hiện tại, Công ty có 2 nhà máy sản
xuất gạch xây tuynel với công suất 60 triệu
viên/năm, 1 xí nghiệp sản xuất xi măng Hòa
An công suất 15.000 tấn/năm và dây chuyền
sản phẩm bê tông đúc sẵn công suất 1.200 m3/
năm, 2 dây chuyền sản xuất gạch không nung
công suất 15 triệu viên/năm. Ngoài ra, Công ty
còn sản xuất một số sản phẩm phụ khác như
gạch tự chèn... phục vụ nhu cầu xây dựng của
thị trường.
Trong những năm qua, Công ty đã đầu tư
dây chuyền công nghệ hiện đại, tiên tiến, nâng
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VVÔng Nguyễn Tuyên Huấn - Phó Giám đốc
Công ty CP SXVLXD Cao Bằng

cao năng suất, sản xuất các sản
phẩm có chất lượng, đảm bảo
theo Tiêu chuẩn chất lượng
ISO 9001:2008. Bình quân
mỗi năm sản xuất được 4550 triệu viên gạch tiêu chuẩn,
15.000 tấn xi măng và 1.200
m3 bê tông đúc sẵn. Doanh
thu của Công ty đạt bình quân
trên 70 tỷ/năm, tăng trên 10%
mỗi năm, đảm bảo công việc
làm ổn định lâu dài cho trên
250 lao động với mức thu
nhập bình quân 4,5 - 5 triệu
đồng/người/tháng.
Để bảo vệ quyền và lợi
ích chính đáng của người lao
động, Công ty đã thành lập
Ban chấp hành Công đoàn
luôn chăm lo đời sống vật
chất, tinh thần cho cán bộ
công nhân viên (CBCNV),
đoàn viên và người lao động.
Đặc biệt, Công ty đã thành lập
Câu lạc bộ quần vợt vật liệu
xây dựng thu hút đông đảo
thành viên tham gia tập luyện
và thi đấu tham gia các giải
do Liên đoàn quần vợt tỉnh
Cao Bằng tổ chức. Về công tác

xã hội, Công ty nhận phụng
dưỡng suốt đời một bà mẹ
Việt Nam anh hùng, tham gia
hưởng ứng đóng góp các quỹ
từ thiện như: Vì người ngèo,
bảo trợ trẻ em, xây dựng nông
thôn mới…
9Ông có thể cho biết, nhằm
tăng cường công tác BVMT
cũng như xử lý triệt để các
nguồn thải, Công ty đã triển
khai những giải pháp gì thưa
ông?
Ông Nguyễn Tuyên
Huấn: Căn cứ vào các văn bản
pháp luật, quy định, hướng
dẫn của cơ quan quản lý nhà
nước về công tác BVMT, Công
ty CP SXVLXD Cao Bằng luôn
chấp hành những quy định
của pháp luật về BVMT. Hiện
Công ty có một cán bộ chuyên
trách làm công tác môi trường
và hàng năm, đều cử cán bộ
tham dự các lớp tập huấn về
môi trường do Sở TN&MT
tổ chức. Công ty đã được cấp
đầy đủ các giấy phép về môi
trường như Quyết định phê
duyệt báo cáo đánh giá tác
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động môi trường (ĐTM), sổ đăng ký chất thải
nguy hại (CTNH)...
Trong quá trình sản xuất, Nhà máy đã dùng
nước pha trộn phối liệu để làm tăng thêm độ
dẻo và một lượng nước tuần hoàn dùng làm
mát bơm chân không, nên không có lượng
nước dư thừa, vì vậy không có lượng nước thải
công nghiệp. Nước thải tạo ra là do nước mưa
đổ vào hệ thống thoát nước xung quanh nhà
máy rồi chảy ra sông Bằng Giang (NM số 2) và
qua 2 bể lắng có dung tích 15 m3/1bể và chảy ra
suối Nam Phong (NM số 1). Bên cạnh đó, nước
thải sinh hoạt phát sinh do quá trình vệ sinh
của công nhân lao động nhưng với số lượng
nhỏ khoảng 2 m3/ngày đêm cũng được xử lý và
thải vào hệ thống chung.
Đối với khí thải của lò nung, Công ty đã đầu
tư xây dựng hệ thống xử lý khí thải lò nung bằng
bể lắng và dàn phun mưa, khói lò nung được xử
lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường
qua ống khói cao 25 m; Xây dựng quy trình sản
xuất để giảm thiểu ô nhiễm; thường xuyên kiểm
tra định kỳ các thiết bị gây ra tiếng ồn và bụi; bảo
dưỡng hệ thống bôi trơn, các thiết bị giảm chấn,
giảm âm, thiết bị truyền chuyển động. Người lao
động làm việc ở tất cả các vị trí có bụi cũng được
trang bị bảo hộ lao động, các vị trí phát sinh
ra bụi đều bố trí người phun nước và vệ sinh
thường xuyên, giúp giảm nồng độ bụi.
Công tác xử lý CTNH của 3 cơ sở sản xuất
(2 nhà máy gạch tuynel và 1 xí nghiệp bê tông
xi măng), khi đi vào hoạt động sản xuất, bảo
dưỡng và vận hành máy móc có phát sinh các
loại CTNH như: Giẻ lau dính dầu mỡ; bóng
đèn huỳnh quang thải; dầu bôi trơn tổng hợp
thải. Công ty đã tiến hành thu gom, phân loại
tại nguồn từng loại CTNH và các chất thải
khác, có kho xây kiên cố chứa riêng biệt đảm
bảo an toàn, không để rò rỉ, phát tán CTNH
ra môi trường. Thùng chứa CTNH đều được
dán nhãn theo quy định. Khi có CTNH phát
sinh phải tiến hành thu gom và lưu giữ theo
quy định. Công ty định kỳ ký hợp đồng với đơn
vị có chức năng về vận chuyển và xử lý CTNH
để vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định của
pháp luật.
9 Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và
tăng cường kiểm soát ô nhiễm, Công ty đã ứng
dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến trong sản
xuất, kinh doanh như thế nào, thưa ông?
Ông Nguyễn Tuyên Huấn: Để tăng cường
hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh và giảm
thiểu ô nhiễm, Công ty đã sử dụng công nghệ

VVMột góc dây chuyền sản xuất gạch tuynel
lò nung tuynel, với dây chuyền
sản xuất hiện đại. Mọi công
đoạn sản xuất đều được thực
hiện hoàn toàn trong nhà
xưởng như: Nhào đất, ra gạch
mộc, sấy khô, nung... Việc sử
dụng lò nung tuynel, gạch ra
lò không còn nóng, cơ bản
triệt tiêu độ nóng độc. Đặc
biệt, than đốt bằng lò tuynel
cháy hoàn toàn và khói được
xử lý giảm 80 - 90% lượng
khí CO2 thải ra gây tác hại
cho môi trường. Bên cạnh đó,
do tính chất của công nghệ
sản xuất gạch, ngói từ đất sét
nên nhu cầu sử dụng nước ít,
lượng nước thải từ dây chuyền
được tận dụng để pha trộn vào
đất ngâm ủ.
Ngoài ra, để tận dụng xỉ
và gạch vỡ của 2 nhà máy gạch
tuynel khoảng 5m3/ ngày, Công
ty đã đầu tư máy móc thiết
bị, nghiền xỉ gạch thành cát
(cát nhân tạo), giảm thiểu các
sản phẩm thải ra môi trường.
Đồng thời, Công ty thường
xuyên sửa chữa, đại tu, thay
thế thiết bị mới nhằm nâng cao
năng suất lao động và đảm bảo
vệ sinh an toàn lao động.
9 Xin ông cho biết định
hướng phát triển của Công ty
trong thời gian tới?
Ông Nguyễn Tuyên
Huấn: Trong thời gian tới,
Công ty phấn đấu sản xuất
gạch xây tiêu chuẩn: 45 50 triệu viên/năm; gạch

không nung: 10 - 15 triệu
viên/năm; xi măng: 18.000
tấn/năm; bê tông đúc sẵn:
1.200m3/năm. Để phát triển
đa dạng hóa sản phẩm, Công
ty ưu tiên phát triển các sản
phẩm mới; Đẩy mạnh các
hoạt động về tiếp thị nhằm
quảng bá thương hiệu và
các sản phẩm của Công ty
trên thị trường; Thực hiện
tốt chính sách chất lượng
đối với khách hàng. Cùng
với đó, Công ty phát triển
các phong trào sáng kiến
cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa
sản xuất từng bước để đổi
mới công nghệ trong sản
xuất kinh doanh; cập nhật,
nghiên cứu, áp dụng các tiến
bộ khoa học công nghệ trên
thế giới; đào tạo đội ngũ cán
bộ kỹ thuật và công nhân
lành nghề, đáp ứng yêu cầu
phát triển của Công ty.
Đối với công tác BVMT,
Công ty sẽ thường xuyên
giáo dục người lao động về ý
thức BVMT; trồng cây xanh
xung quanh các nhà máy, để
tạo không gian xanh; thường
xuyên vệ sinh môi trường.
Hàng năm, Công ty tổ chức
các đợt quan trắc môi trường,
nhằm theo dõi lượng phát
thải, đồng thời phát triển sản
xuất theo các yêu cầu của hệ
thống quản lý chất lượng ISO
9001:2008.
 CHÂU LOAN (Thực hiện)
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Công cụ tính toán khí nhà kính, thẩm định
cân bằng các bon đối với hoạt động
nông nghiệp và thay đổi sử dụng đất
PGS.TS. LÊ THU HOA
TS. NGUYỄN CÔNG THÀNH
Khoa Môi trường và Đô thị, Đại học Kinh tế Quốc dân

C

ông cụ tính toán khí nhà kính (KNK), thẩm
định cân bằng các bon là một hệ thống
đánh giá tính toán phát thải, cũng như tác
động của các dự án, chương trình, chính sách đến
cân bằng các bon (cân bằng thực của tất cả các loại
KNK được quy đổi và thể hiện dưới dạng CO2 tương
đương phát thải, hoặc hấp thụ trong quá trình thực
hiện các dự án, chương trình, chính sách khi so sánh
với kịch bản cơ sở).
Thông qua phân tích, so sánh mục tiêu, cách tiếp
cận, đặc điểm, cũng như nội dung của một số công
cụ tính toán KNK, thẩm định cân bằng các bon áp
dụng chủ yếu cho quy mô các nông trại, dự án trong
lĩnh vực nông nghiệp và thay đổi sử dụng đất; đề
xuất về áp dụng công cụ này tại Việt Nam.

CÁC CÔNG CỤ TÍNH TOÁN KNK, CÂN
BẰNG CÁC BON
Trong thời gian gần đây, nhiều công cụ tính
toán KNK, cân bằng các bon đã được phát triển và
áp dụng ở các lĩnh vực khác nhau như năng lượng,
công nghiệp, giao thông vận tải, nông - lâm nghiệp,
để phục vụ đánh giá, phân tích và hoạch định chính
sách. Các công cụ tính toán KNK bao gồm các công
cụ định lượng dựa trên phần mềm website, excel,
hoặc phần mềm tự động khác. Mỗi công cụ có phạm
vi áp dụng khác nhau, có thể đánh giá các khía
cạnh khác nhau về kinh tế - xã hội (KT-XH) và môi
trường.
Hiện nay, hầu hết các công cụ tính toán KNK
được phát triển tại nhiều quốc gia như Ôxtrâylia,
Niu-Di-Lân, Anh, Canađa, Pháp. Các tổ chức phi
chính phủ cũng đã phát triển một số công cụ tính
toán KNK để nâng cao nhận thức về biến đổi khí
hậu (BĐKH) và thúc đẩy các hoạt động thân thiện
với môi trường. Hầu hết các công cụ tính toán KNK
đều có trên website và có thể dễ dàng truy cập, tải về
để sử dụng. Các bản mô tả và hướng dẫn sử dụng,
cùng một số trường hợp nghiên cứu áp dụng công
cụ tính toán KNK cũng có thể dễ dàng tìm thấy trên
website của công cụ.
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MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
VÀ CÁCH TIẾP CẬN
CÔNG CỤ TÍNH
TOÁN KNK
Trong lĩnh vực nông
nghiệp và sử dụng đất,
nhiều công cụ tính toán
KNK, cân bằng các bon
được phát triển ứng dụng
nhằm định lượng phát thải
KNK, hoặc giảm phát thải
từ các dự án, trang trại,
hoạt động nông nghiệp và
lâm nghiệp. Denef, K., et
al, (2012) chia các công cụ
này thành 4 nhóm: Nâng
cao nhận thức về phát thải,
phạm vi hạn chế, tính toán
đơn giản, sử dụng không
đòi hỏi đào tạo nhiều như
Carbon Calculator for
New Zealand Agriculture
and Horticulture, C-Plan,
Farming Enterprise GHG
Calculator…; Mô tả và phân
tích hiện trạng, so sánh giữa
các quốc gia, hoặc trang trại
trên cơ sở chung để giúp
đưa ra các chính sách phù
hợp như ALU, ClimAgri,
FullCAM,
Dia'terre®,
CALM, CFF; Đánh giá dự
án, so sánh trường hợp "có
dự án" với đường cơ sở, có
thể có định hướng theo thị
trường các bon, hoặc không,
như FarmGas, Carbon
Farming Tool, Ex-Act , US
AID FCC, CBP, Holos, CAR
livestock; Định hướng thị
trường và sản phẩm, cung
cấp kết quả KNK cho mỗi
sản phẩm để so sánh phát
thải với sản phẩm tương tự.

Kết quả tính toán được thể
hiện bằng khối lượng KNK
phát thải trên 1 đơn vị sản
phẩm (Dia'terre®, Agri-LCI
models, Cool farm).
Công cụ tính toán KNK,
cân bằng các bon trong
nông nghiệp và thay đổi sử
dụng đất đã được phát triển
theo các cách tiếp cận từ
trên xuống (top-down), từ
dưới lên (bottom-up). Các
mô hình bottom-up thường
xem xét từ khía cạnh công
nghệ một cách chi tiết để
thấy được cơ cấu công nghệ,
nhiên liệu và phát thải cho
vùng, miền, quốc gia; Các
mô hình top-down thường
xem xét lao động, vốn, năng
lượng trên phương diện vĩ
mô thông qua chỉ số về giá,
thuế. Cách tiếp cận cũng
khác nhau với mục tiêu cụ
thể và tổng quát, phạm vi
tính toán và cấp độ đánh
giá khác nhau, phù hợp với
từng quy mô địa lý.

PHẠM VI, CẤP ĐỘ
VÀ NỘI DUNG TÍNH
TOÁN
Trong 6 loại KNK
theo Nghị định thư Kyoto
về BĐKH, chỉ có công
cụ
Carbon
Footprint
Calculator được thiết kế cho
phép đánh giá tất cả các loại
KNK. Các công cụ khác,
ngoài CO2 chỉ đánh giá N2O
và CH4. Các công cụ có cấp
độ đánh giá trải rộng từ
quy mô toàn cầu đến quốc
gia, vùng miền, trang trại
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và sản phẩm. Một số công cụ điển hình như:
Ex-act, FarmGas, Carbon Farming Tool, FCC,
CBP, AFD, Holos, Fieldprint Calculator còn
cho phép đánh giá hiệu quả kinh tế thông qua
các tác động tài chính đối với trang trại, dự án,
chương trình, chính sách. Lĩnh vực áp dụng
trong nông nghiệp và thay đổi sử dụng đất của
các công cụ khá đa dạng, bao gồm: Đất canh
tác, trồng trọt, đất chăn nuôi, đồng cỏ, nônglâm kết hợp, vườn cây, chăn nuôi, trồng rừng,
khai thác, phá rừng, sản xuất lúa gạo, vùng
ngập nước, cây đô thị, sử dụng năng lượng.
Nguồn gốc phát thải KNK được xác định
trong các hoạt động sinh sống và sản xuất của
con người như: Xây dựng cơ sở hạ tầng (CO2);
Nhiên liệu hóa thạch và điện (CO2); Phân bón
tổng hợp và phân chuồng (N2O); Ruột gia súc
(CH4); Phân chuồng (CH4); Cố định đạm từ
trồng cây (N2O); Thức ăn thừa (N2O); Phát
thải từ việc nhập phân bón, thức ăn bên ngoài.
Tuy vậy, nhiều công cụ thường bỏ qua tính
toán đất và sinh khối, CO2 phát thải/lưu trữ
sau khi thay đổi mục đích sử dụng đất, điều đó
có thể tác động đáng kể đến kết quả tính toán
của các công cụ.
Kết quả tính toán KNK sẽ được quy đổi về
giá trị tấn CO2, tương đương (t-CO2eq). Mức
phát thải hay hấp thụ các loại KNK khác được
quy đổi theo hệ số (1 tấn CH4 = 23 tấn CO2,
tương đương theo hướng dẫn của Ủy ban Liên
chính phủ về BĐKH (IPCC). Kết quả sau đó
được thể hiện bằng các đơn vị khác nhau: tấn
CO2 tương đương (t-CO2eq); t-CO2eq/dự án;
t-CO2eq/ha/năm; t-CO2eq.kg/sản phẩm, hoặc
đơn vị sản phẩm. Kết quả cũng có thể được thể
hiện bằng giá trị ròng (tích lũy). Một số công
cụ tính toán chỉ cung cấp kết quả cho một
phương án nhất định; các công cụ như AFD,
CBP, FarmGAS, Ex-Act, Holos, hay USAID
FCC cung cấp giá trị so sánh các kịch bản khác
nhau.
Công cụ tính toán KNK cũng được sử
dụng kết hợp với các công cụ đánh giá kinh tế.
Ví dụ, công cụ Ex-Act được sử dụng cùng với
đường chi phí giảm thải cận biên (Marginal
Abatement Cost Curve-MACC), nhằm cung
cấp thông tin về chi phí hấp thụ/giảm phát thải
các bon theo các phương án được lựa chọn
khác nhau. Những nghiên cứu sử dụng công
cụ này giúp chỉ ra hoạt động có lợi ích kinh tế
cao, chi phí hợp lý và hoạt động nào là không
phù hợp/không hiệu quả, tác động của thuế
các bon, hoặc thị trường các bon…

VVNhiều công cụ tính toán KNK, cân bằng các bon đã được áp
dụng trong lĩnh vực nông nghiệp

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ
SỬ DỤNG CÁC CÔNG
CỤ TÍNH TOÁN KNK,
CÂN BẰNG CÁC BON
TRONG THỰC TẾ
Trước hết, kết quả tính
toán KNK, cân bằng các bon
thường không bảo đảm về
sự chắc chắn bởi các lý do:
sự chính xác trong dữ liệu;
sự biến đổi theo thời gian
(BĐKH và tác động làm
thay đổi thực tế quản lý); sự
không chắc chắn về các yếu
tố phát thải đặc trưng. Sự
không chính xác trên có thể
rất cao đối với lĩnh vực nông
nghiệp và phụ thuộc vào quy
trình phát thải được xem xét.
Việc đánh giá tác động của sự
không chắc chắn này thường
là khá phức tạp. Các công cụ
tính toán KNK đều đề cập đến
sự không chắc chắn của các
yếu tố phát thải, nhưng không
đánh giá cụ thể, do vậy, người
sử dụng phải tự nhận thức và
đánh giá. Để giảm tính không
chắc chắn của kết quả, cần
tính toán nhiều lần, mở rộng
quy mô mẫu đánh giá, đảm
bảo độ chính xác cao cho các
hoạt động vì nó ảnh hưởng
không nhỏ đến kết quả.
Thứ hai, các yêu cầu về thời
gian và kỹ năng: Một số công
cụ (Ex-act, Carbon Calculator
for NZ Agriculture and
Horticulture, AFD calculator,
Carbon
Farming
Group
Calculator, Farming Enterprise
Calculator…) không đòi hỏi kỹ

năng quá cao và việc thu thập
dữ liệu cũng yêu cầu thời gian.
Một số công cụ khác (ALU,
CPB, ClimAgri®, FullCAM,
FarmGAS…) yêu cầu cao hơn
về kỹ năng (có thể bắt buộc
phải có đào tạo chính quy).
Khó có thể ước tính, đánh giá
chính xác khoảng thời gian cần
thiết cho mỗi công cụ vì điều
này phụ thuộc chủ yếu vào
mức độ chính xác, độ tin cậy
và tính sẵn có của dữ liệu trong
mỗi nghiên cứu.
Theo hướng dẫn của Tổ
chức Lương thực và nông
nghiệp Liên hợp quốc (FAO)
với các nước đang phát triển,
Việt Nam nên áp dụng những
công cụ tính toán KNK trong
nông - lâm nghiệp, cũng như
năng lượng không tái tạo; chú
ý việc tạo lập, sử dụng và phân
tích kết quả cho các phương
án phát thải và giảm phát thải
trong các dự án; lựa chọn các
công cụ sẵn có và phổ biến để
tính toán KNK, cân bằng các
bon từ nông nghiệp và chuyển
đổi sử dụng đất, bắt đầu từ
những công cụ đơn giản,
không đòi hỏi cao về dữ liệu
và kỹ năng.
Ngoài ra, cần xây dựng
cơ sở dữ liệu và cải thiện chất
lượng dữ liệu; lựa chọn sử
dụng các chỉ số có sẵn trên cơ
sở dữ liệu của IPCC 2006 dựa
trên những thông số phức tạp
đã được chứng minh như Tier
1, 2, 3 để giảm thiểu độ không
chính xác của từng mô hìnhn
Số 12/2017

37

TĂNG TRƯỞNG XANH

Tăng cường triển khai các
chương trình tín dụng xanh ở Việt Nam
TRẦN THẾ ANH
Ngân hàng Phương Đông (OCB)

T

rong những năm gần đây, các ngân
hàng chú trọng phát triển tín dụng
xanh (TDX), chủ yếu tập trung vào
các dự án BVMT. Việc thực hiện TDX đã
đem lại những lợi ích về tăng trưởng kinh
tế, đáp ứng mục tiêu quốc gia về tăng trưởng
xanh (TTX) và phát triển bền vững. Đồng
thời, phát triển TDX là cơ hội để các doanh
nghiệp (DN) tiếp cận nguồn vốn vay ưu
đãi trong, ngoài nước, tránh được những
rủi ro về môi trường, đồng thời, cộng đồng
và người tiêu dùng có cơ hội sử dụng sản
phẩm sạch, thân thiện với môi trường.

NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH CHO
TDX
Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước
(NHNN), tính đến hết tháng 6/2017, dư nợ
TDX đạt khoảng 110 nghìn tỷ đồng, tăng
29,4% so với thời điểm cuối năm 2016.
Tốc độ tăng trưởng này được đánh giá là
nhanh, gấp đôi năm 2016 (14,7%). Dòng
vốn TDX chủ yếu tập trung vào các dự án
như sử dụng năng lượng tái tạo, xử lý chất
thải, rác thải, khí thải, tiết kiệm năng lượng,
thủy điện… Thực tế hiện nay, nhu cầu về
vốn cho các dự án này đang ngày càng
tăng, trong bối cảnh trong nước và quốc tế
đều khuyến khích xu hướng đầu tư cho dự
án BVMT, biến đổi khí hậu (BĐKH). Các
chuyên gia cũng đánh giá, hiện tỷ lệ TDX
chỉ chiếm 1,6 - 1,7% tổng dư nợ tín dụng
đối với nền kinh tế, đây là con số thấp so
với nhu cầu thực hiện các mục tiêu TTX
và ứng phó với BĐKH. Nguyên nhân là
do việc tiếp cận gói TDX của các DN gặp
không ít khó khăn, trở ngại. Các ngân hàng
thường chú trọng những sản phẩm cho vay
thương mại thông thường do dự án TDX
có quy mô nguồn vốn lớn, thời gian đầu tư
dài và rủi ro cao. Ngoài ra, các DN khi đầu
tư vào lĩnh vực mới, việc thực hiện thủ tục
thẩm định thế chấp mất nhiều thời gian và
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chi phí. Bên cạnh đó, nguồn
lực tài chính cho TDX tại các
ngân hàng phần lớn vẫn dựa
vào chương trình/dự án có
nguồn vốn tài trợ quốc tế…
Hiện nay, nguồn tài chính
cho TDX chủ yếu là từ Quỹ
ủy thác TDX (GCTF). Quỹ
là sáng kiến của Chính phủ
Thụy Sỹ dành cho một số
nước đang phát triển, trong
đó có Việt Nam. Quỹ sẽ hỗ trợ
tài chính cho DN vừa và nhỏ
ở Việt Nam, chủ yếu là các dự
án thay đổi công nghệ theo
hướng thân thiện môi trường.
Cơ chế hỗ trợ của Quỹ gồm
2 hình thức song song: Bảo
lãnh 50% vốn vay tín dụng
đổi mới công nghệ tại ngân
hàng thương mại; trả thưởng
15% hoặc 25% tổng giải ngân
tín dụng khi tác động môi
trường sau dự án đầu tư được
đánh giá đạt mức yêu cầu.
Tham gia các hoạt động của
Quỹ là 3 ngân hàng của Việt
Nam (ACB, Techcombank và
VIB), đóng vai trò đánh giá
khách hàng về hiện trạng tài
chính, đàm phán và thiết lập
các điều kiện cho vay với DN,
quản lý việc giải ngân, thu
hồi vốn vay, khai thác nguồn
khách hàng mới và tập trung
quảng bá... Nguồn ngân sách
của Quỹ do Cục kinh tế Liên
bang Thụy Sỹ hỗ trợ. Những
dự án được xem xét cho vay
buộc phải tuân thủ những
tiêu chí nghiêm ngặt về quy
mô công ty, hình thức sở hữu,
tình trạng DN, ngành nghề,
quy mô tín dụng...

TRIỂN KHAI CÁC
CHƯƠNG TRÌNH TDX
Thực hiện Kế hoạch
hành động quốc gia về TTX
giai đoạn 2014 - 2020, ngày
24/3/2015, Thống đốc NHNN
Việt Nam đã ban hành Chỉ
thị số 03/CT-NHNN về thúc
đẩy tăng trưởng TDX và quản
lý rủi ro môi trường, xã hội
trong hoạt động cấp tín dụng.
Theo đó, các ngân hàng đã
triển khai nhiều chương trình
TDX, cụ thể như từ năm
2015, Ngân hàng đầu tư và
phát triển Việt Nam (BIDV)
đã hợp tác với Công TNHH
Xử lý chất thải Việt Nam
(VWS) tài trợ 90 triệu USD
cho Dự án Khu liên hợp xử lý
chất thải rắn Đa Phước tại TP.
Hồ Chí Minh và làm đầu mối
giải ngân 620 triệu USD cho
4 dự án tài chính nông thôn,
do Ngân hàng Thế giới (WB)
tài trợ từ năm 1999 đến nay.
Cùng với BIDV, 3 ngân hàng
(Agribank, Sacombank và
Vietcombank) đã cho vay thí
điểm các dự án kinh doanh
năng lượng tái tạo, xử lý tái
chế rác thải môi trường, giảm
thiểu các tác hại từ BĐKH,
với tổng giá trị lên đến 2.000
tỷ đồng. Ngoài ra, thực hiện
chỉ đạo của NHNN về thúc
đẩy tăng trưởng TDX, từ cuối
năm 2016 đến nay, Agribank
đã triển khai Chương trình
tín dụng ưu đãi phục vụ
“Nông nghiệp sạch”, với kinh
phí 50.000 tỷ đồng, nhằm
chung tay xây dựng nền nông
nghiệp an toàn, phát triển
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VVHSBC sẽ ngừng cấp vốn cho các nhà máy nhiệt điện than mới
bền vững. Từ nguồn vốn này, Agribank đã
triển khai mô hình cho vay thí điểm chuỗi liên
kết, sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng
dụng công nghệ cao, như: Mô hình trồng hoa
(Lâm Đồng), cánh đồng mẫu lớn (Cần Thơ),
chăn nuôi lợn (Hà Nam), mía (Khánh Hòa),
ngô (Sơn La), hoa quả, rau an toàn ở khu vực
các tỉnh Tây Nguyên… Bước đầu, các mô hình
này mang lại thu nhập cao cho DN.
Mới đây, Ngân hàng TMCP An Bình (AB
Bank) chính thức tham gia nhóm Sáng kiến
Tài chính Chương trình Môi trường Liên hợp
quốc (UNEP FI). AB Bank trở thành thành
viên của UNEP FI nhằm thúc đẩy tăng trưởng
TDX, đóng góp vào việc thực hiện Chiến lược
quốc gia về TTX. Đây cũng là tiền đề nghiên
cứu một số sản phẩm thúc đẩy tỷ trọng TDX
trong hoạt động của ngân hàng, giúp tránh
được rủi ro về tài chính. AB Bank cũng chú
trọng xây dựng sản phẩm TDX, với mục
đích hướng tới các dự án đảm bảo tiết kiệm
năng lượng, năng lượng tái tạo và công nghệ
sạch. Hiện các ngân hàng ACB, Sacombank,
Techcombank... đã tham gia thực hiện Bộ tiêu
chuẩn về môi trường - xã hội yêu cầu các dự án
và đối tác vay vốn phải tuân thủ nhằm “xanh
hóa” tín dụng. Bộ tiêu chuẩn đề ra yêu cầu
báo cáo thẩm định tín dụng phải có nội dung
thẩm định các điều kiện BVMT. Trong đó, báo
cáo phải đánh giá mức độ ảnh hưởng đến môi
trường của quá trình sản xuất và biện pháp
BVMT. Ngoài ra, thẩm định cho vay tín dụng
phải rà soát được rủi ro đối với môi trường khi
khách hàng vi phạm quy định BVMT.

Thực hiện Chiến lược
quốc gia về TTX đến năm
2020, Ngân hàng HSBC vừa
cam kết hỗ trợ 100 tỷ USD
cho các hoạt động tài chính
và đầu tư bền vững đến năm
2025. Theo đó, HSBC sẽ tăng
cường hỗ trợ cho các dự án
sử dụng năng lượng sạch và
những công nghệ phát thải
ít các bon, cũng như các dự
án hỗ trợ mục tiêu phát triển
bền vững của Liên hợp quốc.
Cùng với đó, HSBC cũng cam
kết sử dụng 100% nguồn điện
tái tạo vào năm 2030, mục
tiêu tạm thời là 90% vào năm
2025. Đồng thời, giảm hợp tác
với dự án than nhiệt lượng cao
và chủ động quản lý quá trình
chuyển đổi đối với các ngành
có hàm lượng thải các bon cao
khác. Điều này bao gồm việc
ngừng cấp vốn cho nhà máy
nhiệt điện than mới tại các thị
trường phát triển và mỏ than
nhiệt trên toàn thế giới.

ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI
PHÁP PHÁT TRIỂN
TDX
Để triển khai hiệu quả
các chương trình TDX, trong
thời gian tới, NHHN cần thực

hiện lồng ghép quy định về
quản lý rủi ro môi trường - xã
hội vào Quy chế cho vay của
các tổ chức tín dụng (TCTD)
đối với khách hàng, tạo cơ sở
pháp lý cho các TCTD thực
hiện. Đồng thời, NHNN cần
xây dựng một kế hoạch đồng
bộ từ cơ chế, chính sách đến
các chương trình TDX cụ thể,
cũng như có cơ chế khuyến
khích, tăng cường vốn và
năng lực… nhằm đảm bảo
hệ thống ngân hàng phục vụ
hiệu quả cho mục tiêu TTX
và phát triển bền vững; đồng
thời phối hợp với các Bộ,
ngành liên quan xây dựng cơ
chế thúc đẩy tài chính xanh.
Ngoài ra, các ngân hàng
cần xây dựng kế hoạch phát
triển TDX phù hợp với xu thế
hội nhập quốc tế; Xây dựng
quy chế đánh giá quản lý rủi
ro môi trường - xã hội trong
việc cấp TDX. Việc rà soát,
chọn lọc hồ sơ các dự án cần
thận trọng để hạn chế rủi ro
môi trường - xã hội khi cấp tín
dụng. Đồng thời, tạo cơ chế tài
chính bền vững về thời hạn,
lãi suất, thủ tục bảo lãnh…;
hợp tác với các nhà tài trợ
quốc tế, Quỹ tiền tệ triển khai
hiệu quả các chương trình
TDX. Các ngân hàng cũng cần
tuyên truyền, nâng cao nhận
thức của cán bộ xây dựng văn
hóa ngân hàng xanh, tích cực
phổ biến đến khách hàng về
các sản phẩm TDX của ngân
hàng.
Mặt khác, các DN cần tìm
hiểu chính sách ưu đãi, hỗ trợ
về lãi suất, thủ tục vay vốn, tài
sản đảm bảo để tăng cường
đầu tư vào dự án thân thiện
với môi trường; đồng thời,
nâng cao nhận thức cũng như
có sự kết nối giữa ngân hàng
và DN để tìm kiếm các nhu
cầu đầu tư xanhn
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Đan Mạch - Điển hình về một
nền kinh tế xanh và bền vững

VVVới các chính sách hiệu quả, Đan Mạch đã trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới
về năng lượng gió

Đ

an Mạch nằm ở khu vực Bắc Âu, có
diện tích hơn 43.000 km2, dân số 5,5
triệu người. Trong cuộc khủng hoảng
tài chính - kinh tế toàn cầu, Đan Mạch đã trải
qua thời gian thiếu hụt năng lượng trầm trọng.
Tuy nhiên, nhờ chính sách ưu tiên phát triển
năng lượng tái tạo, Đan Mạch đã chuyển mình,
trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về xây dựng
nền kinh tế xanh và bền vững.

ÁP DỤNG NHIỀU CHÍNH SÁCH
THÚC ĐẨY BVMT, PHÁT TRIỂN
NĂNG LƯỢNG SẠCH
Với chính sách năng lượng nhất quán và
linh hoạt, cùng cộng đồng doanh nghiệp (DN)
chủ động, sáng tạo, Đan Mạch đã duy trì tốc
độ tăng trưởng kinh tế và giảm phụ thuộc vào
nhiên liệu hóa thạch, góp phần BVMT.
Năm 1979, Đan Mạch đã thông qua Luật
về Cung cấp nhiệt và khí thiên nhiên, Luật
Trợ cấp năng lượng thay thế, đồng thời, thúc
đẩy tiết kiệm năng lượng tại các hộ gia đình,
khuyến khích DN phát triển các giải pháp tăng
trưởng xanh. Đan Mạch phấn đấu đến năm
2020, giảm thêm 12% tiêu dùng năng lượng và
năm 2050, trở thành nền kinh tế không phụ
thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Để triển khai
40
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kế hoạch trên, Chính phủ
và các hiệp hội công nghiệp
đại diện cho gần 450 công ty
phân phối năng lượng đã ký
Thỏa thuận hiệu suất năng
lượng. Theo đó, các công ty
năng lượng phải tiết kiệm
năng lượng trong khâu tiêu
thụ cuối cùng, với mục tiêu
cụ thể đối với từng ngành.
Thêm vào đó, Thỏa thuận
còn giúp tạo ra hơn 1.200 DN
công nghệ sạch. Hiện Đan
Mạch đang thực hiện Thỏa
thuận năng lượng thứ hai, với
mục tiêu tiết kiệm thêm 2,7
tỷ đô la Mỹ và tăng 1,5 tỷ đô
la Mỹ mỗi năm để đầu tư cho
các sản phẩm công nghệ sạch.
Năm 2011, Chính phủ
Đan Mạch công bố “Chiến
lược Năng lượng 2050”, trong
đó đưa ra mục tiêu đến năm
2050, sẽ không còn phụ thuộc
vào than, dầu, khí đốt và giảm
đáng kể khí thải gây hiệu ứng
nhà kính. Chiến lược cũng đề

ra kế hoạch giảm 33% lượng
tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch
của ngành công nghiệp năng
lượng vào năm 2020 so với
năm 2009. Đồng thời, trong
năm 2020, tăng gấp đôi công
suất năng lượng gió lên tổng
số là 42% trong tổng công suất
sản xuất năng lượng thông
qua việc xây dựng các tua bin
gió ngoài khơi tại Trang trại
gió Kriegers Flak, ven biển
và trên mặt đất. Bên cạnh đó,
Chiến lược còn khuyến khích
việc chuyển đổi sang phát
triển điện sinh khối tại các TP
lớn, tăng lượng tiêu thụ năng
lượng tái tạo và đẩy mạnh sử
dụng năng lượng hiệu quả.
Để làm được điều này,
Chính phủ Đan Mạch đã phê
duyệt nguồn tài chính hỗ trợ
phát triển sản xuất khí sinh
học, xây dựng cơ sở hạ tầng,
thúc đẩy sử dụng khí sinh học
trong công nghiệp; thay thế
than bằng sinh khối; nghiên
cứu xác định vị trí thích hợp
để xây dựng thêm các tua bin
gió ngoài khơi, công suất 400
MW để hỗ trợ phát triển các
công nghệ năng lượng tái tạo
nhỏ, bao gồm năng lượng mặt
trời và năng lượng sóng; tài trợ
các dự án trình diễn những
máy bơm nhiệt lớn sử dụng
cho các nhà máy cấp nhiệt khu
vực...
Với những nỗ lực trên,
đến nay, Đan Mạch đã trở
thành quốc gia có các công ty
hàng đầu trong lĩnh vực năng
lượng tái tạo, cung cấp việc
làm cho 58.000 người. Có thể
nói, ở Đan Mạch, bất cứ thứ gì
từ gió, mặt trời, nước… thậm
chí đến rác thải cũng có thể
biến thành năng lượng.
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ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN
NĂNG LƯỢNG GIÓ
Đan Mạch là quốc gia đầu tiên trên thế giới
đạt 1/3 điện năng tiêu thụ từ tua bin gió. Hiện
nay, 20% tổng tiêu thụ năng lượng ở Đan Mạch
là năng lượng gió. Điện gió vừa là nền tảng của
sản xuất năng lượng tái tạo, vừa là ngành xuất
khẩu then chốt của Đan Mạch.
Năm 1985, Đan Mạch quyết định xóa bỏ
điện hạt nhân trong Chiến lược Phát triển năng
lượng, tập trung vào năng lượng thay thế, trong
đó, chú trọng xây dựng trang trại gió ngoài khơi
(trang trại gió ngoài khơi đầu tiên được xây
dựng vào năm 1991). Hiện tại, với 5 trang trại
gió ngoài khơi và hơn 300 tua bin gió đã đưa
tổng công suất điện gió của Đan Mạch từ tháng
1/2016 đến nay lên tới 5.070 MW. Để thúc đẩy
ngành công nghiệp điện gió phát triển, ban đầu,
Chính phủ Đan Mạch đã hỗ trợ 30% vốn đầu tư
cho các dự án điện gió, nhưng chính sách này
đã không còn hiệu lực vì công nghệ điện gió
ngày càng tiến bộ.
Nhờ những chính sách quyết liệt trên, năm
2014, doanh thu của ngành công nghiệp điện
gió của Đan Mạch lên đến 12,8 tỷ đô la Mỹ, tăng
7,4% so với năm 2013 và xuất khẩu của ngành
cũng tăng thêm 16,7%, đạt 8,1 tỷ đô la Mỹ.
Ngày cao điểm, Đan Mạch đã sản xuất nhiều
điện năng đến mức có thể đáp ứng được tổng
nhu cầu của cả nước và xuất khẩu 40% sang
các nước khác như Na Uy, Thụy Điển và Đức.
Ngoài ra, Đan Mạch còn sản xuất khí biogas tại
nhà máy ở Niu-Di-Lân, công suất hàng ngày
khoảng 6.000 m3 từ 135 tấn rác thải sinh học…
Sự chuyển đổi thành công của Đan Mạch
sang một xã hội các bon thấp là bài học có thể
áp dụng cho nhiều nước trên thế giới, giúp
giảm tiêu thụ năng lượng và phát triển xã hội
một cách bền vững, đảm bảo tăng trưởng kinh
tế, cũng như phúc lợi xã hội.

THANH HÀ

VVCopenhagen - Thủ đô của Đan Mạch là một
trong những TP xanh nhất thế giới

KẾT QUẢ 5 NĂM TRIỂN KHAI CHIẾN
LƯỢC TĂNG TRƯỞNG XANH

V

ừa qua, tại Hà
Nội, Bộ KH&ĐT
tổ chức Hội nghị
sơ kết 5 năm thực hiện
Chiến lược Tăng trưởng
xanh (TTX) Việt Nam,
khu vực miền Bắc.
Chiến lược quốc gia
về TTX được Thủ tướng
phê duyệt tại Quyết định
số 1393/QĐ-TTg ngày
25/9/2012, trong đó yêu
cầu các Bộ, ngành, địa
phương chủ động xây
dựng Kế hoạch hành
động TTX của Bộ, ngành,
địa phương để triển khai,
áp dụng vào thực tiễn. Bộ
KH&ĐT được giao chủ
trì tổ chức triển khai thực
hiện Kế hoạch hành động.
Sau 5 năm triển khai, đến
nay, đã có gần 30 tỉnh/
TP, 6 Bộ đã xây dựng và
ban hành Kế hoạch hành
động TTX, một số địa
phương khác đang trong
quá trình xây dựng Kế
hoạch hành động.
Hội nghị tập trung
đánh giá 5 năm thực hiện
Chiến lược TTX ở các
tỉnh/TP trong khu vực
miền Bắc; chia sẻ kinh
nghiệm, những khó khăn,
thách thức của các tỉnh
trong việc xây dựng và
thực hiện kế hoạch hành
động của địa phương.
Ông Lê Đức Chung,
chuyên gia tư vấn dự án
đánh giá, khu vực phía
Bắc có tỷ lệ ban hành Kế
hoạch hành động TTX
thấp so với cả nước. Các
địa phương cũng gặp
không ít khó khăn, thách
thức khi hiện thực hóa
Chiến lược thông qua Kế
hoạch hành động TTX.

Đặc biệt, đầu tư cho TTX
đòi hỏi nguồn tài chính
lớn (khoảng 30 tỷ USD),
về chính sách hướng đến
tư nhân 70%, Nhà nước
30%, trong khi đầu tư
công đang hạn hẹp.
Tại Hội nghị, các đại
biểu cũng đề xuất một số
kiến nghị để thực hiện
Chiến lược TTX trong
giai đoạn 2017 - 2020, cụ
thể: Tăng cường tuyên
truyền, nâng cao nhận
thức về TTX; Xây dựng
cơ sở dữ liệu về TTX;
Khai thác, sử dụng nguồn
tài nguyên, khoáng sản
theo hướng bền vững; Hỗ
trợ doanh nghiệp đổi mới
công nghệ, sản xuất sạch
hơn…
Theo bà Jin Young
Kim, Giám đốc khu
vực Châu Á Thái Bình
Dường - Dự án Hỗ trợ
tăng cường năng lực và
đổi mới thể chế thực hiện
TTX và phát triển bền
vững ở Việt Nam (GGGI),
Hội nghị là cơ hội để xem
xét và thảo luận về những
nỗ lực trong giai đoạn 5
năm qua thực hiện Chiến
lược TTX. Việt Nam đã
có nhiều tiến bộ vượt bậc
từ khi ban hành Chiến
lược quốc gia, đặt nền
móng vững chắc cho con
đường phát triển xanh,
bền vững về khí hậu. Các
kết quả thành công và các
giải pháp sáng tạo để vượt
qua nhiều thách thức
trong giai đoạn vừa qua
sẽ giúp tăng cường các nỗ
lực thực hiện Chiến lược
trong giai đoạn tiếp theo.

THU HẰNG
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5 TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HÀNH
ĐỘNG TĂNG TRƯỞNG XANH

V

ừa qua, tại Kiên Giang, Bộ KH&ĐT
phối hợp với Chương trình cải cách
kinh tế vĩ mô/Tăng trưởng xanh
(TTX) tổ chức Hội thảo Công bố kế hoạch
hành động TTX 5 tỉnh Đồng bằng sông Cửu
Long (ĐBSCL) - Liên kết vùng hướng tới thực
hiện các mục tiêu TTX và phát triển bền vững.
Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, TS. Phạm
Hoàng Mai, Vụ trưởng Vụ Khoa học, giáo dục,
TN&MT, Bộ KH&ĐT cho biết, Chiến lược
quốc gia về TTX là chiến lược thúc đẩy quá
trình tái cấu trúc và hoàn thiện thể chế kinh tế
theo hướng sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên
nhiên, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh
tế thông qua tăng cường đầu tư đổi mới công
nghệ. Từ đó, góp phần ứng phó với biến đổi
khí hậu (BĐKH), giảm nghèo và đảm bảo phát
triển kinh tế bền vững.
TS. Michael Krakowski, Cố vấn trưởng
Chương trình, Tổ chức Hợp tác Phát triển

Đức nhấn mạnh sự cần thiết
phải thay đổi cách tiếp cận
phát triển bền vững ở khu vực
ĐBSCL trên cơ sở tôn trọng
các quy luật tự nhiên. Đồng
thời khẳng định, hợp tác và
liên kết vùng có tầm quan
trọng to lớn và cần được ưu
tiên, nhằm phát huy tối đa
tiềm năng kinh tế - xã hội của
khu vực, cũng như giảm thiểu
tác động của BĐKH. Kế hoạch
hành động TTX cấp tỉnh được
xây dựng dựa trên cách tiếp
cận này, với tầm nhìn chiến
lược phát triển kinh tế - xã hội
của ĐBSCL ở cả cấp tỉnh và
vùng trong những năm tới.
ĐBSCL có dân số khoảng
18 triệu người, là khu vực

nông - công nghiệp trọng
điểm của cả nước, hiện đang
phải đối mặt với nhiều mối
đe dọa sống còn do BĐKH…
Thách thức cốt lõi đối với
các cơ quan Trung ương
và địa phương là đưa ra Kế
hoạch phát triển ĐBSCL
theo hướng tăng cường khả
năng chống chịu và giảm nhẹ
BĐKH.
Trên cơ sở Kế hoạch hành
động TTX ở các tỉnh ĐBSCL,
xác định nhu cầu tài chính để
thực hiện TTX cho toàn vùng
lên đến 120 nghìn tỷ, riêng giai
đoạn 2016 - 2020 là khoảng 30
nghìn tỷ, trong đó, ngân sách
nhà nước là 5 nghìn tỷ.

MAI HƯƠNG

TẬP TRUNG HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC ĐỂ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

VVTS. Phạm Hoàng Mai, Vụ trưởng Vụ Khoa
học, Giáo dục, TN&MT - Bộ KH&ĐT phát
biểu tại Hội nghị

V

ừa qua, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ
KH&ĐT tổ chức Hội nghị và Diễn đàn
về phát triển ít phát thải các bon châu
Á, tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi
khí hậu (BĐKH) với sự tham dự của gần 200
đại biểu từ 28 quốc gia.
Với chủ đề Huy động nguồn lực cho thực
hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định
(NDC) tại châu Á, Diễn đàn Chiến lược Phát
triển ít phát thải các bon châu Á 2017 (ALP)
giới thiệu các công cụ, phương pháp luận,
khuôn khổ thực hiện và các bài học thành công
trong khu vực, góp phần thực hiện thành công
NDC. Diễn đàn tập trung thảo luận và chia
sẻ kinh nghiệm về việc thực hiện NDC trong
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mối liên hệ chặt chẽ với Chiến
lược quốc gia về tăng trưởng
xanh, Chiến lược phát triển
ít phát thải các bon, trong đó
nêu rõ việc hiện thực các mục
tiêu của NDC cần thông qua
thúc đẩy phát triển phát thải ít
các bon trong các ngành giao
thông vận tải, phát triển đô
thị xanh và thông minh, năng
lượng tái tạo, nâng cao hiệu
quả năng lượng. Việc ứng phó
với BĐKH sẽ chỉ có hiệu quả
nếu được lồng ghép vào việc
lập kế hoạch và ngân sách có
liên quan...
Tại Hội nghị lần thứ 3 về
Tăng cường khả năng chống
chịu với BĐKH của các đô thị
khu vực châu Á - Thái Bình
Dương 2017 (RCAP), các
đại biểu tập trung thảo luận
về những tác động của Công
ước khung của Liên hợp quốc
về BĐKH (UNFCCC) COP
23 đối với các cuộc đối thoại
đang diễn ra về khả năng

chống chịu BĐKH của đô
thị, chia sẻ kinh nghiệm và
khuyến khích các TP xây dựng
kế hoạch thực hiện thông qua
các hành động của địa phương
liên quan đến khả năng chống
chịu BĐKH.
Đồng thời, Hội nghị tập
trung thảo luận về COP 23
với các nội dung: Xây dựng
Kế hoạch hành động khí hậu
của TP; Xây dựng mạng lưới
khu vực để tăng cường sự
phối hợp; Thực hiện kế hoạch
chống chịu với BĐKH của các
TP cấp 2, quản lý nguồn lực
tổng hợp…
Hai sự kiện này nhằm đưa
ra một nền tảng lý tưởng để giải
quyết những thách thức mà
các quốc gia, TP phải đối mặt
trong việc áp dụng các giải pháp
chống chịu BĐKH và đạt được
các mục tiêu của NDC, qua đó,
thúc đẩy mối quan hệ đối tác
bền vững trong tương lai.

ANH TUẤN
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CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI HỢP THÀNH

Cải tiến công nghệ, góp phần giảm thiểu
ô nhiễm môi trường
Nhận thức được tầm quan trọng
của việc BVMT gắn với phát triển
sản xuất kinh doanh, trong những
năm qua, Công ty CP gạch ngói
Hợp Thành (Công ty Hợp Thành)
đã thực hiện các giải pháp giảm
thiểu ô nhiễm môi trường, đảm
bảo sức khỏe người lao động,
hướng đến phát triển bền vững.

C

ông ty Hợp Thành thành lập
từ năm 1959 tại thị trấn Cao
Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng
Sơn, tiền thân là Xí nghiệp gạch ngói
Hợp Thành (trực thuộc Sở Xây dựng
Lạng Sơn). Năm 2001, Xí nghiệp đổi
tên thành Công ty Vật liệu - Xây dựng
tỉnh Lạng Sơn, đến năm 2005, Công
ty chuyển đổi sang cổ phần hóa và
lấy tên là Công ty CP gạch ngói Hợp

Thành. Công ty Hợp Thành
hoạt động với 3 ngành nghề
chủ yếu là sản xuất gạch
bằng lò nung tuynel, xây
dựng các công trình dân
dụng và kinh doanh các loại
vật liệu xây dựng (VLXD).
Nhớ lại chặng đường đã
qua, bà Lương Thị Luyến Giám đốc Công ty cho biết,
năm 1994, thực hiện chủ
trương của Đảng và nhà
nước về công nghiệp hóa hiện đại hóa, Công ty đã đầu
tư dây chuyền 1 sản xuất
gạch tuynel, với công suất
20 triệu viên/năm. Đến năm
2001, Công ty tiếp tục đầu
tư dây chuyền 2, nâng công
suất sản xuất gạch tuynel lên
10 triệu viên/năm.

Trải qua nhiều năm hoạt
động trong lĩnh vực VLXD,
Công ty luôn ưu tiên vấn đề
BVMT lên hàng đầu, tích cực
triển khai các giải pháp hạn
chế tác động ra môi trường.
Cụ thể, Công ty đã lập Đề án
BVMT và được Sở TN&MT
Lạng Sơn cấp; làm sổ đăng
ký chủ nguồn thải nguy hại,
thực hiện ký quỹ cải tạo phục
hồi môi trường đối với hoạt
động khai thác khoáng sản
theo đúng quy định, mỗi
năm ký quỹ với số tiền hơn
30 triệu đồng. Nguyên liệu
sản xuất gạch ngói của Công
ty là đất sét, được tỉnh cấp
phép khai thác từ năm 2008,
than nghiền tới kích thước
nhỏ hơn 1mm, pha vào đất

VVCông ty gạch ngói Hợp Thành đổi mới công nghệ, sản xuất
gạch không nung, nhằm cải thiện môi trường
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nguyên liệu, tỷ lệ pha lên tới 90 - 95% lượng
than cần thiết để nung chín gạch và sử dụng
thêm điện trong quá trình nung. Lò nung
tuynel có ống khói cao 25 - 30 m, kết cấu kín
và bền nhiệt, tiết kiệm nhiên liệu chất đốt,
giảm khí thải ra môi trường. Bên cạnh đó, do
tính chất của công nghệ sản xuất gạch ngói
từ đất sét nên nhu cầu sử dụng nước ít, lượng
nước thải từ dây chuyền được tận dụng để
pha trộn đất ngâm ủ. Đối với chất thải nguy
hại như dầu, mỡ, giẻ lau có dầu được Công
ty thu gom và hợp đồng với đơn vị có chức
năng xử lý. Các sản phẩm phế thải trong quá
trình nung, phân loại được Công ty thu gom,
tái chế và đưa vào làm nguyên liệu phụ gia
thành phần trộn với đất sét trong sản phẩm.
Ngoài ra, để giảm thiểu lượng bụi phát
sinh trong quá trình vận chuyển, bốc dỡ
gạch, Công ty đã thực hiện vệ sinh nhà
xưởng, trang bị hệ thống hút lọc khí, nâng
cấp tuyến đường vận chuyển, phun tưới
đường và trồng cây xanh. Trong quá trình
vận chuyển, các xe chở gạch, chở đất đều
dùng bạt che đậy cẩn thận để tránh rơi vãi.
Ngoài ra, Công ty đã đầu tư xây dựng hệ
thống mương thu gom nước chảy bề mặt;
nhà kho chứa nguyên liệu than; hệ thống
cáng phơi, quạt gió, đường goòng, nhà lò,
xe nâng gạch ngói. Đặc biệt, tháng 7/2017,
Công ty đã bắt đầu thử nghiệm dây chuyền
sản xuất gạch không nung, với công suất 20

triệu viên/năm, tận dụng
được các nguồn phế thải xây
dựng, góp phần cải thiện
môi trường. Với công nghệ
mới, không có xỉ than phát
sinh, những viên gạch vỡ
được Công ty tái sử dụng,
nghiền để bổ sung làm gầy
đất sét. Không những vậy,
tại mỗi lò nung, Công ty hàn
thêm 3 ống composist, giúp
giảm thiểu tối đa khí thải ra
môi trường.
Hàng năm, Công ty đều
thực hiện quan trắc môi
trường và báo cáo giám sát
môi trường định kỳ, qua đó,
cho thấy các chỉ tiêu đạt tiêu
chuẩn cho phép. Bên cạnh
việc quan tâm đến công
tác BVMT, Công ty cũng
chăm lo đến đời sống công
nhân, thực hiện các chế độ
bồi dưỡng độc hại cho công
nhân làm việc trong những
khâu sản xuất nặng nhọc,
100% người lao động được
hưởng các chế độ bảo hiểm
theo quy định. Tuy nhiên,
hiện nay, Công ty đang gặp
khó khăn như lượng đất sét

để khai thác làm nguyên
liệu sản xuất bị suy giảm
do một số người dân đã
tái lấn chiếm khu vực khai
thác đất sét, vì thế, Công ty
không còn nguồn nguyên
liệu nhiều để phục vụ sản
xuất. Ngoài ra, trong những
năm gần đây, 2 dây chuyền
sản xuất của Công ty bắt
đầu xuống cấp, ảnh hưởng
đến năng suất lao động (chỉ
đạt khoảng 60 - 70%), hiện
Công ty đang đầu tư nâng
cấp, sửa chữa 2 dây chuyền
này. Đặc biệt, vấn đề quy
hoạch cụm công nghiệp
Hợp Thành chồng lấn vào
khu vực doanh nghiệp đang
sản xuất kinh doanh, khiến
cho đường đi trong Công ty
càng thêm khó khăn. Vì vậy,
rất mong các cơ quan chức
năng quan tâm, giúp đỡ, tạo
điều kiện cho Công ty giải
quyết những vấn đề đang
tồn tại và tiếp tục thực hiện
tốt công tác BVMT và ổn
định sản xuất, kinh doanhn

THU THẢO

KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
PHÁT TRIỂN THEO HƯỚNG TĂNG TRƯỞNG XANH

VVToàn cảnh Hội thảo

N

gày 29/11/2017, tại Hà Nội, Viện
Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung
ương (CIEM) đã tổ chức Hội thảo Khuyến
khích doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành công
nghiệp phát triển theo hướng tăng trưởng
xanh. Đây là hoạt động nằm trong khuôn
khổ Dự án Cải cách kinh tế vĩ mô và hỗ trợ
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TTX do Chính phủ Đức tài
trợ thông qua Tổ chức Hợp
tác quốc tế Đức (GIZ).
Tại Hội thảo, các nhà
nghiên cứu đã trình bày
tham luận về một số vấn đề
và khuyến nghị giải pháp; nội
dung cơ bản liên quan đến
xây dựng, đo lường các chỉ
tiêu TTX trong Dự thảo hệ
thống chỉ tiêu thống kê và phát
triển bền vững; mô hình công
ty dịch vụ năng lượng – giải
pháp hợp tác đầu tư cho hiệu
quả năng lượng tại các doanh
nghiệp nhỏ và vừa tại Việt

Nam; tiêu dùng năng lượng và
hỗ trợ thực hiện giải pháp công
nghệ trong doanh nghiệp công
nghiệp Việt Nam; giải pháp
các bon thấp trong lò hơi và hệ
thống hơi trong công nghiệp.
Các đại biểu tập trung
thảo luận về vấn đề sử dụng
năng lượng theo hướng TTX;
Một số quy định liên quan đến
sử dụng hiệu quả năng lượng;
Kinh nghiệm một số quốc
gia về khuyến khích doanh
nghiệp sử dụng năng lượng
theo hướng TTX…

ANH MINH
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CHI NHÁNH MỎ TUYỂN ĐỒNG SIN QUYỀN, LÀO CAI (VIMICO):

Ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào
sản xuất, nhằm bảo vệ môi trường
Trong những năm qua, Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai (Tổng Công ty Khoáng sản TKV) luôn chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất, nhằm BVMT, khai thác
hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. Để tìm hiểu rõ hơn về những giải pháp BVMT, Tạp chí
Môi trường có cuộc trao đổi với ông Đinh Tiến - Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Mỏ tuyển đồng
Sin Quyền, Lào Cai.
9Đóng trên khu vực có mỏ khoáng sản trữ lượng
lớn và chất lượng tốt, Chi nhánh có giải pháp
nào để khai thác bền vững, gắn liền với chế biến
sâu và bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá của địa
phương?
Ông Đinh Tiến: Những năm qua, Chi nhánh
luôn thực hiện phương châm khai thác và sử dụng
khoáng sản tiết kiệm và hiệu quả, cũng như ứng
dụng công nghệ tiên tiến trong khai thác và chế
biến. Trong đó, tập trung đầu tư phát triển và đổi
mới công nghệ khai thác khoáng sản phù hợp với
độ sâu khai thác lớn và có tính an toàn cao cho
người và thiết bị; Đồng bộ hóa dây chuyền sản xuất
như: Khoan, xúc bốc, vận tải và tuyển khoáng...
Bên cạnh đó, nâng cao trình độ chuyên môn của
cán bộ, công nhân viên, đặc biệt là công nhân vận
hành nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất…
9Xin ông cho biết, Chi nhánh đã triển khai công
tác an toàn - vệ sinh lao động và BVMT như thế
nào?
Ông Đinh Tiến: Công tác an toàn - vệ sinh
lao động (AT - VSLĐ) và BVMT được Lãnh đạo
Chi nhánh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo trực tiếp,
cụ thể:

VVÔng Đinh Tiến - Phó Giám đốc phụ trách (bên phải) tại
Đại hội Công đoàn Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai
Về tổ chức bộ máy quản lý
công tác AT-VSLĐ và BVMT
do Giám đốc Chi nhánh trực
tiếp chỉ đạo điều hành, trong
đó, Phòng An toàn môi trường
có nhiệm vụ tham mưu, giúp

Mỏ đồng Sin Quyền nằm trên địa bàn của 2 xã Bản Vược và Cốc Mỳ, huyện
Bát Xát, tỉnh Lào Cai, với tổng trữ lượng khoảng 53,5 triệu tấn quặng đồng, hàm
lượng trung bình là 0.95% Cu, được đánh giá là mỏ đồng lớn nhất ở Việt Nam.
Mỏ được các nhà địa chất 5 thuộc Tổng cục Địa chất phát hiện năm 1961. Năm
1969, Đoàn Địa chất 5 đã tiến hành công tác thăm dò tỉ mỉ; Năm 1973 hoàn
thành công tác thăm dò ngoài thực địa, đến năm 1974 hoàn thành xong “Báo cáo
tổng kết thăm dò tỉ mỉ Mỏ đồng Sin Quyền - Lào Cai”. Bản báo cáo này đã được
Tổng cục Địa chất phê chuẩn, làm căn cứ tiến hành công tác khai thác sau này.
Xí nghiệp Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai được thành lập vào ngày 1/7/2005,
theo Quyết định số 984/2005/QĐ - TCLĐ ký ngày 21/6/2005 và chính thức đi
vào hoạt động từ ngày 20/5/2006, có tiền thân từ Xí nghiệp Liên doanh đồng Lào
Cai. Ngày 1/8/2006 trở thành đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Khoáng sản - TKV
và được đổi tên thành Công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai. Đến ngày
15/10/2015, Tổng Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, đơn vị trở
thành chi nhánh của Tổng Công ty, với tên gọi đầy đủ: Chi nhánh Mỏ tuyển đồng
Sin Quyền, Lào Cai - Vimico đến nay.

Ban Lãnh đạo quản lý công tác
AT - VSLĐ và BVMT tại Chi
nhánh. Tại các phân xưởng có
một cán bộ bán chuyên trách
an toàn. Đồng thời, phối hợp
với Công đoàn thành lập mạng
lưới AT - vệ sinh viên (VSV)
gồm 105 người, đảm bảo ở mỗi
tổ sản xuất, mỗi ca làm việc có
ít nhất một AT - VSV làm công
tác đôn đốc giám sát.
Về công tác lập, thẩm định
và phê duyệt báo cáo ĐTM/
đề án BVMT, phương án cải
tạo, phục hồi môi trường, Chi
nhánh chấp hành nghiêm túc
các quy định của pháp luật, cụ
thể: Dự án “Khai thác mở rộng
và nâng cao công suất khu mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai
(điều chỉnh)” theo Quyết định
phê duyệt của Bộ TN&MT;
Báo cáo ĐTM theo Quyết
Số 12/2017
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CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN LA:

Quyết tâm đổi mới,
nâng cao hiệu quả
sản xuất kinh doanh
gắn với bảo vệ môi trường

VVDây chuyền tuyển quặng của Nhà máy
định của UBND tỉnh Lào Cai, Dự án “Xử lý chống
thấm hồ thải Nhà máy tuyển khoáng - Công ty Mỏ
tuyển đồng Sin Quyền”; Giấy xác nhận hoàn thành
công trình BVMT của Tổng cục Môi trường xác nhận
hoàn thành công trình BVMT Dự án “Tổ hợp đồng
Sin Quyền gồm khai thác, tuyển khoáng mỏ đồng Sin
Quyền và Nhà máy luyện đồng Tằng Loỏng”; Giấy
xác nhận hoàn thành công trình, biện pháp BVMT
Dự án chống thấm hồ thải Nhà máy tuyển khoáng
của Sở TN&MT tỉnh Lào Cai phê duyệt.
Về công tác giám sát môi trường, Chi nhánh thuê
đơn vị tư vấn có đủ chức năng, năng lực thực hiện
giám sát môi trường định kỳ theo đúng quy định, với
tần suất 1 lần/quý và 4 lần/năm.
9Được biết, phong trào thi đua lao động giỏi, lao
động sáng tạo đã được Công ty phát động và duy trì
có hiệu quả trong những năm qua. Vậy xin ông cho
biết, ý nghĩa của hoạt động này đối với việc sản xuất
kinh doanh và BVMT?
Ông Đinh Tiến: Những năm qua, phong trào thi
đua lao động giỏi, lao động sáng tạo đã được các cấp
lãnh đạo Chi nhánh quan tâm, chỉ đạo các Phòng
ban chuyên môn phối hợp tổ chức Công đoàn, Đoàn
Thanh niên xây dựng kế hoạch liên tịch từ đầu năm.
Việc tổ chức các phong trào thi đua lao động giỏi,
lao động sáng tạo trong Chi nhánh được đông đảo
người lao động tham gia thực hiện, tạo khí thế thi
đua sôi nổi trong lao động sản xuất, hoàn thành vượt
mức kế hoạch Tổng Công ty giao. Vừa qua, Công
đoàn Chi nhánh đạt giải Nhì toàn đoàn tại Hội thi
Thợ giỏi cấp Tổng Công ty.
Việc duy trì các phong trào thi đua đã xây dựng
được những hạt nhân trong thi đua lao động sản xuất,
giúp người lao động nâng cao nhận thức và ý thức kỷ
luật lao động, giữ gìn AT - VSLĐ và BVMT, tạo ra
nhiều sản phẩm góp phần vào việc hoàn thành vượt
mức kế hoạch sản xuất kinh doanh của Chi nhánh
hàng năm.
9Xin trân trọng cảm ơn!

QUỲNH ANH (Thực hiện)
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VVCông nhân Công ty Điện lực Sơn La kiểm tra,
đóng điện cho các bản vùng sâu, vùng xa

C

ông ty Điện lực Sơn La (PC Sơn La) có trụ sở tại
phường Quyết Thắng, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La.
Những năm qua, với quyết tâm, tinh thần trách
nhiệm, đoàn kết của toàn thể lực lượng cán bộ, công
nhân viên, người lao động, Công ty đã hoàn thành tốt
mọi nhiệm vụ của ngành và tỉnh giao, đảm bảo an toàn
sản xuất và thực hiện công tác BVMT.
Ngay từ khi thành lập, Công ty đã quan tâm phát
triển đội ngũ cán bộ, kỹ sư và công nhân lành nghề, sáng
tạo, chủ động, chuyên nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng tiến
bộ khoa học, công nghệ tiên tiến vào quản lý, vận hành
lưới điện, áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO
9001:2015. Cùng với đó, thực hiện phân cấp theo quy
trình kinh doanh, bảo đảm đạt và vượt chỉ số tiếp cận
điện năng theo chỉ đạo của Chính Phủ, Tổng Công ty
Điện lực miền Bắc; triển khai chương trình 5S (sàng lọc
- sắp xếp - sạch sẽ - săn sóc - sẵn sàng), gắn với xây dựng
văn hóa doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi để phát
triển sản xuất, kinh doanh.
Nhận thức được vai trò quan trọng của ngành điện
đối với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, những
năm qua, PC Sơn La đã tham mưu cho tỉnh Sơn La và
ngành điện lồng ghép nguồn vốn đầu tư của các chương
trình mục tiêu quốc gia, huy động nguồn lực trong nhân
dân theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm
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để xây dựng hệ thống điện đến vùng sâu, vùng
xa, các khu tái định cư trên địa bàn tỉnh. Tính
đến hết tháng 9/2017, đã có 2.952/3.324 bản
làng được sử dụng điện lưới quốc gia (chiếm
88,8%); 252.414/277.536 hộ có điện (chiếm
90,9%), tạo động lực để thực hiện Chương
trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo
bền vững, chuyển đổi cơ cấu sản xuất gắn với
xây dựng nông thôn mới. Hiện Công ty đang
triển khai Dự án cấp điện nông thôn từ lưới
điện quốc gia tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 2020; Dự án Cấp điện cho 4.700 hộ dân trên địa
bàn 4 huyện Thuận Châu, Mường La, Bắc Yên,
Phù Yên và nhiều dự án khác, phấn đấu đến hết
tháng 12/2017, hơn 91% hộ dân được sử dụng
điện lưới quốc gia.
Bên cạnh đó, Công ty cũng huy động các
nguồn vốn từ ngân sách, dự án để đầu tư xây
dựng các trạm biến áp, tuyến đường dây trung
thế, hạ thế, phát triển hệ thống lưới điện và nỗ
lực sản xuất điện năng. Trong 9 tháng đầu năm
2017, lượng điện sản xuất của Công ty đạt 5,95
triệu kWh; lượng điện thương phẩm đạt 368,12
triệu kWh. Công ty đang phấn đấu đến cuối
năm 2017, lượng điện tự sản xuất đạt 8,2 triệu
kWh; điện thương phẩm hơn 510 triệu kWh.
Thực hiện quy định pháp luật về BVMT,
hàng năm, Công ty phát động các phong trào thi
đua môi trường “Xanh - Sạch - Đẹp và bảo đảm
an toàn vệ sinh lao động”; Phong trào 3 kiểu
mẫu: “Phòng giao dịch khách hàng kiểu mẫu”,
“Lộ đường dây, trạm biến áp kiểu mẫu” và “Tổ
điện cụm xã kiểu mẫu” giai đoạn 2015 - 2020;
“Chỉnh trang lưới điện trung thế, hạ thế, đảm
bảo an toàn - sạch - đẹp - mỹ quan”; “Văn hóa
doanh nghiệp”; “Năm văn hóa an toàn lao động
và kỷ luật lao động”… Đồng thời, tổ chức nhiều
hoạt động thiết thực như “Ngày thứ Bảy tình
nguyện”, tiến hành tổng vệ sinh khu vực trong,
ngoài khuôn viên; khai thông, nạo vét rãnh thoát
nước, phát quang bụi rậm, chăm sóc cây xanh ở
khu vực cơ quan, các tuyến đường dân cư; treo
băng rôn, panô, áp phích hưởng ứng Tuần lễ
Quốc gia về nước sạch, vệ sinh môi trường, Ngày
Môi trường thế giới… Thứ 6 hàng tuần, hàng
quý, Công ty còn tổ chức phát động phong trào
không sử dụng túi ni lông; “Ngày hội sống xanh”;
khuyến khích dùng các sản phẩm thân thiện với
môi trường… nhằm nâng cao nhận thức, trách
nhiệm của toàn thể cán bộ, công nhân viên về
BVMT, góp phần làm cho thế giới sạch hơn.
Ngoài ra, Công ty còn tích cực tham gia
các hoạt động xã hội, chương trình hỗ trợ

VVCán bộ, công nhân viên của Công ty hăng hái tham gia các
hoạt động Ngày thứ Bảy tình nguyện
cộng đồng. Năm 2017, với
thông điệp “Chuyên nghiệp,
thân thiện”, PC Sơn La đã tổ
chức nhiều hoạt động hướng
đến Tháng Tri ân khách hàng
(12/2017) và lập thành tích
Chào mừng 63 năm Ngày
truyền thống ngành Điện
lực Việt Nam (21/12/1954 21/12/2017) thông qua các
hoạt động cụ thể: Lắp đặt, hỗ
trợ hệ thống điện sinh hoạt
cho 15 hộ dân ở bản Bang, xã
Mường Bang bị mất nhà do lũ
lụt; Nghiệm thu, đóng điện,
đưa vào vận hành công trình
trạm biến áp 31,5 kV tại bản
Trùng, xã Mường Bang, huyện
Phù Yên; Phối hợp với Công ty
CP Medlife Care Song Minh
tổ chức trao tặng 320 đôi giầy,
1.000 khăn ấm, 90 chăn ấm
cùng quần áo cho bà con nhân
dân và các em học sinh xã
Mường Bang; Tư vấn, khám
chữa bệnh, cấp phát hơn 500
đơn thuốc miễn phí cho 357
lượt bệnh nhân là người già,
trẻ em, các đối tượng chính
sách, người có hoàn cảnh khó
khăn.
Tử những kết quả trên,
Công ty đã được Đảng, Nhà
nước ghi nhận và tặng thưởng
Huân chương Lao động hạng
Ba (năm 2001); Huân chương
Lao động hạng Nhì (năm
2009); Huân chương Lao
động hạng Nhất (năm 2014),

cùng nhiều Bằng khen của
Thủ tướng Chính phủ, các Bộ,
ngành Trung ương, tỉnh Sơn
La và Tập đoàn Điện lực Việt
Nam.
Trong thời gian tới, PC
Sơn La đặt mục tiêu đảm bảo
cấp điện an toàn, liên tục, ổn
định cho các phụ tải trên địa
bàn tỉnh và phụ tải cấp bách
khác theo yêu cầu của UBND
tỉnh; hoàn thành vượt mức các
chỉ tiêu kế hoạch được Tổng
Công ty Điện lực miền Bắc
giao. Đồng thời, phát huy nội
lực từ các sáng kiến cải tiến kỹ
thuật của cán bộ, công nhân,
viên chức, người lao động; đẩy
mạnh nghiên cứu, ứng dụng
công nghệ thông tin, khoa học
công nghệ mới vào sản xuất,
kinh doanh…
Bằng trách nhiệm, tình cảm
với đồng bào các dân tộc thiểu
số, PC Sơn La sẽ tích cực tham
mưu cho tỉnh, ngành Điện tập
trung nguồn lực, tăng tốc phát
triển lưới điện, tăng cường phối
hợp cùng các địa phương tổng
rà soát thực trạng hệ thống lưới
điện để có những giải pháp đầu
tư phù hợp, kịp thời và tiếp tục
mở rộng đến những khu vực
chưa có điện. Với tinh thần đó,
PC Sơn La quyết tâm đổi mới,
nâng cao năng lực quản lý, vận
hành, phục vụ phát triển kinh tế
- xã hội của địa phương.

NGỌC LÊ
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Đà Nẵng hướng tới phát triển du lịch bền vững
Thời gian qua, ngành Du lịch Đà Nẵng có mức tăng trưởng bền vững với lượng du khách ngày càng
gia tăng. Sở dĩ đạt được những kết quả trên là do cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp du lịch,
người dân Đà Nẵng đã “chung sức, chung lòng” hướng tới mục tiêu bảo tồn, tu tạo các nguồn tài
nguyên phục vụ cho phát triển bền vững. Mặc dù, ngành công nghiệp “không khói” đem lại lợi
nhuận cao, nhưng bên cạnh đó, cũng tồn tại những mặt trái tác động đến môi trường, thiên nhiên.
Để du lịch là thế mạnh và hướng tới bền vững, các nhà quản lý, cũng như đơn vị lữ hành cần có định
hướng để các điểm du lịch có môi trường trong lành, hấp dẫn.
lịch, trong đó yêu cầu du
khách phải tôn trọng truyền
thống văn hóa, phong tục tập
quán địa phương, có ý thức
BVMT tự nhiên và xã hội,
tuân thủ những quy định tại
từng điểm tham quan...

ĐA DẠNG HÓA CÁC
SẢN PHẨM DU LỊCH
HƯỚNG TỚI PHÁT
TRIỂN BỀN VỮNG

VVTP.Đà Nẵng - điểm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước

TẤT CẢ VÌ TP XANH - SẠCH - ĐẸP

Nhiều năm qua, TP. Đà Nẵng đã tập trung
đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như đường,
điện, nước, viễn thông, cảng biển… thuận tiện,
đảm bảo cơ sở hạ tầng hiện đại, nhưng không
ảnh hưởng xấu đến cảnh quan và môi trường.
Ngoài ra, chính quyền TP đã tập trung đảm bảo
tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn
xã hội, hạn chế tối đa việc bán hàng rong, đặt
các biển cấm trong TP với tần suất khoảng 300
m - 500 m/biển… Việc quản lý ô nhiễm nguồn
nước, ô nhiễm không khí do phát thải của các
phương tiện giao thông và hoạt động dịch vụ
luôn được quan tâm thực hiện. Với mục tiêu
xây dựng TP bền vững về môi trường, Đà Nẵng
đã phát triển các ngành dịch vụ (ngân hàng,
bảo hiểm, y tế…); cung cấp các dịch vụ công
cộng như vệ sinh môi trường, trang trí đường
phố, an toàn vệ sinh thực phẩm, quản lý, niêm
yết giá… để phục vụ tối đa nhu cầu du khách,
điển hình như việc trồng nhiều cây xanh trên
các tuyến phố, hệ thống công viên, vườn hoa…
đồng thời, xây dựng thiết chế văn hóa trong
khu dân cư tại các quận, huyện để người dân
hiểu và thực hiện.
56

Số 12/2017

Bên cạnh đó, cộng đồng
dân cư và doanh nghiệp trên
địa bàn TP cùng hành động
vì môi trường thông qua các
phong trào "Tết trồng cây",
"Ngày Chủ nhật xanh - sạch
- đẹp", cuộc thi "Mô hình tiêu
biểu phát triển cây xanh"…
đã phủ xanh nhiều tuyến phố;
những khu đất trống được
thay thế bằng khu vườn hoa
xanh, sạch, đẹp.
Những hành động trên đã
phần nào tạo ấn tượng đẹp với
du khách trong nước và quốc
tế. Ngành Du lịch Đà Nẵng đã
tích cực tuyên truyền những
lợi ích mà du lịch mang lại
cho người dân; đồng thời, Sở
Văn hóa Thể thao và Du lịch
Đà Nẵng đã ban hành bộ quy
tắc ứng xử trong hoạt động
du lịch quy định đối với các
tổ chức, cá nhân và các ngành
hoạt động liên quan đến du

Tận dụng nguồn tài
nguyên du lịch phong phú, đa
dạng, vị trí địa lý thuận lợi, Đà
Nẵng đã và đang tạo ra những
sản phẩm du lịch khác biệt,
thu hút khách du lịch trong
và ngoài nước. Nếu như trước
đây, sản phẩm du lịch được
phát triển mang tính đa dạng
với mọi loại hình thì những
năm gần đây, Đà Nẵng đã “đặc
biệt hóa” sản phẩm du lịch
dựa trên cơ sở khai thác tài
nguyên du lịch bền vững. Bên
cạnh việc đầu tư, hình thành
các cơ sở lưu trú du lịch, Đà
Nẵng còn là TP biển có hệ
thống các khu nghỉ dưỡng
chất lượng cao, nổi tiếng thế
giới như: Furama, Novotel,
Vinpearl,
Intercontinental,
Hyatt, Crowne Plaza, Pullman,
Mercure… Ngoài ra, Đà Nẵng
đã đầu tư và đưa vào hoạt
động 9 bãi tắm sạch đẹp, có
nhiều tiện ích công cộng phục
vụ du khách, các dịch vụ vui
chơi giải trí thể thao biển như:
ca nô, dù kéo, lặn biển, tham
quan vòng quanh bán đảo Sơn
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Trà, lặn biển ngắm san hô… góp phần tăng
thêm trải nghiệm cho du khách.
Bên cạnh đó, Đà Nẵng còn là nơi diễn ra
các sự kiện lớn tầm cỡ quốc tế như: Cuộc thi
trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng; Chương
trình Đà Nẵng - Điểm hẹn mùa hè, Chương
trình Khai trương mùa du lịch biển; Cuộc đua
thuyền buồm thế giới Clipper Race…
Không chỉ là một TP biển xinh đẹp với
nhiều cảnh quan thiên nhiên độc đáo, Đà Nẵng
còn được biết đến với nhiều địa danh lịch sử và
là “cái nôi” văn hóa nổi tiếng của dải đất miền
Trung thông qua các tour tham quan di tích
lịch sử: Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Khu danh
thắng Ngũ Hành Sơn, đình làng Túy Loan, Khu
căn cứ cách mạng K20...
Nhằm tạo ra các sản phẩm du lịch hấp dẫn
du khách, năm 2013, đèo Hải Vân được UBND
tỉnh phê duyệt quy hoạch với các phân khu
chức năng như: sàn vọng cảnh, khu bán hàng
lưu niệm tập trung, khu vườn dạo, khu ẩm
thực, hiện đang xúc tiến kêu gọi đầu tư triển
khai dự án này. Ngoài ra, phía Tây TP có các
khu du lịch Suối Hoa, Hòa Phú Thành, Phước
Nhơn… với các sản phẩm dịch vụ du lịch trượt
thác mạo hiểm, ẩm thực, dã ngoại cắm trại…
Có thể nói, phát triển bền vững là xu thế tất
yếu của thời đại. Hầu hết các quốc gia có ngành
du lịch phát triển, cũng như một số nước trên
thế giới đã và đang triển khai mô hình du lịch
này và gặt hái được nhiều thành công. Đây sẽ
là tiền đề quan trọng để thúc đẩy ngành du lịch
Đà Nẵng phát triển theo hướng chất lượng và
bền vữngn

NHÂM HIỀN

Bảo tồn và phục hồi rùa biển
thành công tại Khu bảo tồn
biển Cù Lao Chàm

VVChiều ngày 10/9/2017, đại diện các cơ quan ban, ngành
cùng người dân và du khách thả rùa con về với biển

Từng là nơi sinh sống của rùa biển với 9 bãi đẻ nhưng
Khu bảo tồn biển (KBTB) Cù Lao Chàm đang phải đối
mặt với tình trạng khan hiếm rùa biển. Nhận thức
được tầm quan trọng của rùa biển đối với hệ sinh
thái, UBND tỉnh Quảng Nam đã có chủ trương phục
hồi và bảo tồn rùa biển. Theo đó, 450 trứng rùa biển
lần đầu tiên được vận chuyển từ Vườn quốc gia (VQG)
Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) về đảo Cù Lao Chàm (xã
đảo Tân Hiệp, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam) và cho ấp
nở thành công. Đây là dấu hiệu cho thấy, biển Cù Lao
Chàm vẫn còn những điều kiện thuận lợi để phục hồi
quần thể rùa biển sau hơn 10 năm vắng bóng.

N

gày 8/6/2016, UBND
TP. Hội An đã ban
hành Kế hoạch hành
động phục hồi và bảo tồn rùa
biển giai đoạn 2016 - 2025
tầm nhìn đến năm 2040, với
mục tiêu chủ yếu là bảo tồn
“chuyển vị” (vận chuyển trứng
rùa từ nơi khác về ấp nở tại Cù
Lao Chàm) và lâu dài sẽ là bảo
tồn nguyên vị (tạo sinh cảnh,
không gian thuận lợi để rùa
biển lên bãi đẻ trứng tại Cù
Lao Chàm). Theo Kế hoạch,
Hội An chọn phía Đông Bắc
Cù Lao Chàm gồm khu vực

Bãi Bấc, đảo Hòn Lao và các
đảo hòn Dài, hòn Lá... nằm
trong KBTB Cù Lao Chàm với
30% diện tích là phân vùng
nghiêm ngặt biển để thiết lập,
quản lý, bảo vệ khu vực sinh
sản và sinh cư của rùa biển.
Trên cơ sở đó, Ban Quản
lý (BQL) KBTB Cù Lao Chàm
đã xây dựng và triển khai Đề
tài “Phục hồi quần thể rùa
biển tại KBTB Cù Lao Chàm”.
Được sự thống nhất của
UBND tỉnh Quảng Nam, Bà
Rịa - Vũng Tàu, sự cho phép
của Bộ NN&PTNT, ngày
Số 12/2017
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29/8/2017, BQL KBTB Cù Lao Chàm đã
thực hiện tiếp nhận và vận chuyển trứng
rùa biển. Với chặng đường hơn 1.000 km
từ Côn Đảo về Cù Lao Chàm bằng nhiều
phương tiện (đường hàng không, đường
bộ và đường thủy), các cán bộ đã áp dụng
nhiều giải pháp bảo vệ như xếp trứng vào
thùng xốp, phủ cát, lót đệm, ủ rơm. Dự
kiến, hoạt động này được triển khai 2 lần/
năm, liên tục trong vòng 3 năm, mỗi đợt
vận chuyển 5 tổ trứng với khoảng 450
trứng rùa biển.
Khi về đến TP. Hội An, số trứng này
được vận chuyển bằng ca nô ra đảo Cù
Lao Chàm và chia thành 5 tổ ấp. Các tổ ấp
được đào sâu khoảng 60 cm, rộng chừng
20 cm, trứng rùa đặt theo vòng tròn. Hàng
ngày, các cán bộ kỹ thuật đều túc trực
24/24 giờ bên cạnh tổ trứng để theo dõi và
ghi chép cẩn thận thông tin về số lượng,
ngày giờ ấp... Sau hơn 10 ngày túc trực vất
vả, tối ngày 8/9/2017, tổ trứng đầu tiên
đã nở thành công 100% trong niềm hân
hoan của những người làm công tác bảo
tồn biển và cư dân trên đảo. Đến sáng
ngày 9/9/2017, 66 chú rùa con đã được
thả về với biển. Thành công tiếp nối khi
ngay trong tối hôm đó, tất cả các tổ trứng
đều nở. Những chú rùa Côn Lao (tên gọi
mà các cán bộ BQL KBTB Cù Lao Chàm
đặt tên cho những chú rùa với ý nghĩa là
sự gắn kết giữa Côn Đảo-Cù Lao Chàm)
đã lần lượt trở về với biển trong tiếng hò
reo, cổ vũ của người dân, du khách, các
cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn
xã đảo.
Với kết quả ấn tượng này, Cù Lao Chàm
được ghi nhận là nơi đầu tiên trên cả nước
thực hiện thành công phương pháp chuyển
vị trứng rùa biển. “Quả ngọt đầu mùa” này
được xem như món quà đáp trả công sức
của các cán bộ BQL KBTB Cù Lao Chàm,
cũng như những ủng hộ về tinh thần lẫn
vật chất của các cơ quan ban, ngành cùng
người dân Cù Lao Chàm trong suốt thời
gian qua. Chặng đường để Cù Lao Chàm
trở lại thành bãi đẻ của rùa như 20 năm
trước đây vẫn còn rất dài với bao thử thách,
nhưng chúng ta vẫn hy vọng vào một tương
lai tươi sáng khi ít nhất đã có hơn 400 chú
rùa con chở ước mơ vượt đại dương bao la
sẽ trở về vào một ngày đủ lớnn

LỆ HÀ
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Bảo tồn đa dạng sinh học kết
hợp với phát triển du lịch sinh
thái cộng đồng tại Khu bảo
tồn thiên nhiên Pù Luông
NGUYỄN MINH HẠNH
Học viện Nông nghiệp Việt Nam

K

hu bảo tồn thiên
nhiên (KBTTN) Pù
Luông nằm trên địa
phận 2 huyện Quan Hóa và
Bá Thước (Thanh Hóa), được
thành lập năm 1999, với diện
tích 17.662 ha, gồm 13.320
ha phân khu bảo vệ nghiêm
ngặt, 4.343 ha phân khu phục
hồi tái sinh. Pù Luông được
đánh giá là KBTTN có giá trị
về đa dạng sinh học (ĐDSH)
và phát triển du lịch sinh thái
(DLST), đóng vai trò quan
trọng trong việc phòng hộ đầu
nguồn sông Mã.

NGUY CƠ SUY GIẢM
ĐDSH
KBTTN Pù Luông là sự kết
hợp giữa hệ sinh thái (HST)
núi đá vôi với HST núi đất và
HST rừng, bao gồm 5 kiểu
rừng chính: rừng lá rộng đất
thấp trên núi đá vôi (phân bố ở
độ cao 60 - 700 m); lá rộng đất
thấp trên các phiến thạch, sa
thạch và đất sét (60 - 1.000 m);
lá rộng chân núi đá vôi (700 950 m); lá kim chân núi đá vôi
(700 - 850 m) và rừng lá rộng
chân núi bazan (1.000 -1.650
m). Pù Luông là nơi giao thoa
của 2 dãy núi Hoàng Liên và
Bắc Trường Sơn nên có hệ thực
vật đa dạng với hơn 1.540 loài,
trong đó có nhiều loài thực vật
quý hiếm có tên trong Sách đỏ
Việt Nam như: Thông Pà Cò,
nghiến, lan hài, kim tuyến đá
vôi, ngù hương… Đặc biệt,
KBTTN còn có 590 loài cây
dược liệu, thuộc 445 chi, 161

họ của 7 ngành thực vật bậc
cao có mạch và nhóm nấm. Về
hệ động vật, KBTTN có 598
loài, thuộc 130 họ động vật có
xương sống, trong đó có 51
loài quý hiếm (gồm 26 loài thú,
5 loài dơi, 9 loài chim, 5 loài
cá nước ngọt, 6 loài bò sát)...,
tiêu biểu như báo gấm, beo
lửa, hươu sao, gấu ngựa, sơn
dương…. Ngoài ra, KBTTN
còn có hệ côn trùng phong phú
với 158 loài bướm, 96 loài thân
mềm trên cạn và là nơi cư trú
của loài linh trưởng voọc quần
đùi trắng, với số lượng lên đến
hàng trăm cá thể.
Hiện nay, tại vùng đệm và
vùng lõi của KBTTN có tới
4.201 hộ dân sinh sống, chủ
yếu là dân tộc Thái, Mường.
Do đời sống của đồng bào còn
nhiều khó khăn, thu nhập chủ
yếu phụ thuộc vào nguồn lợi
khai thác từ rừng, nên gây áp
lực lớn cho công tác quản lý,
bảo vệ tài nguyên rừng. Bên
cạnh đó, kéo dài từ phía Tây
xuống phía Nam của KBTTN
là dòng sông Mã, việc xây
dựng các nhà máy thủy điện
trên dòng sông đã tác động
không nhỏ đến HST của sông.
Hiện trên sông Mã, đoạn từ
huyện Mường Lát đến huyện
Cẩm Thủy đã có 7 nhà máy
thủy điện. Việc xây dựng các
nhà máy thủy điện đã làm
thay đổi dòng chảy và mực
nước sông, sụt lún lòng sông,
suy giảm chất lượng nước,
ảnh hưởng đến nơi cư trú của
các loài động, thực vật thủy
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VVVoọc quần đùi trắng - là loài linh trưởng
quý hiếm
sinh và động, thực vật ở các khu rừng hai bên
dòng sông. Ngoài ra, sự du nhập của các loài
ngoại lai xâm hại đã cạnh tranh với các loài
bản địa nguồn thức ăn, nơi sống, phá hủy, hoặc
gây thoái hóa môi trường sống, làm suy giảm
ĐDSH.
Để hạn chế những tác động tiêu cực
của các hoạt động trên đối với HST rừng Pù
Luông, những năm gần đây, đã có nhiều dự
án trong nước và ngoài nước được triển khai
hỗ trợ người dân bảo vệ rừng. Nhờ đó, cuộc
sống của các hộ dân thuộc vùng lõi và vùng
đệm của KBTTN Pù Luông đang thay đổi từng
ngày. Đến nay, Ban quản lý (BQL) KBTTN Pù
Luông đã giao khoán bảo vệ rừng cho 42 cộng
đồng thôn, bản, với diện tích 16.102 ha rừng.
Ngoài ra, Tổ chức Hỗ trợ phát triển Đức (DED)
đã đầu tư 1 tỉ đồng phát triển sinh kế và xây
dựng các công trình nước sạch cho 350 hộ dân
nghèo; tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật trồng
trọt và chăn nuôi cho đồng bào dân tộc.

PHÁT TRIỂN DLST CỘNG ĐỒNG
Không chỉ đa dạng về các loài động, thực
vật, KBTTN Pù Luông còn hấp dẫn bởi cảnh
quan đặc trưng của vùng Tây Bắc, những ruộng
bậc thang, dãy núi đá vôi hùng vĩ, các hang
động kỳ bí và các làng, bản dân tộc thiểu số
ven suối, với những nét văn hóa truyền thống
của dân tộc Thái, Mường. Pù Luông còn gần
các điểm du lịch như Bản Lác - Mai Châu (Hòa
Bình), suối cá Thần Cẩm Lương (Thanh Hóa),
Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình)... tạo
thành vòng tour du lịch khép kín.

Để khai thác tiềm năng
DLST, từ năm 2008, Tổ chức
Động thực vật quốc tế (FFI) đã
phối hợp với BQL KBTTN Pù
Luông triển khai dự án DLST,
phát triển du lịch cộng đồng,
trong đó chọn một số gia đình
tiêu biểu để trang bị cơ sở vật
chất đạt chuẩn homestay. Bên
cạnh đó, FFI cũng đào tạo cư
dân cách thức phục vụ để có
thể làm hướng dẫn viên cho
du khách... Nhóm thực hiện
Dự án đã soạn thảo cuốn cẩm
nang hướng dẫn du lịch để
quảng bá hoạt động du lịch,
trong đó có các quy định về
tiêu chuẩn vệ sinh như nước
uống, món ăn, khu vệ sinh,
dịch vụ hỗ trợ... Cùng với đó,
BQL KBTTN Pù Luông tăng
cường tổ chức các lớp dạy
nghề cho các hộ dân sản xuất
các mặt hàng lưu niệm độc
đáo… Đồng thời, BQL đẩy
mạnh nâng cao nhận thức,
tuyên truyền cho người dân
về các chủ chương chính sách
pháp luật của nhà nước trong
công tác bảo vệ và phát triển
rừng thông qua các buổi họp
thôn, hoạt động tập thể, phối
hợp với nhà trường lồng ghép
trong chương trình học về bảo
vệ và phát triển rừng.
Đến nay, BQL KBTTN Pù
Luông đã hỗ trợ gần 20 gia đình
xây dựng nhà sàn truyền thống
dân tộc Thái, nâng cấp cơ sở
hạ tầng và trang thiết bị cho
các hộ làm du lịch ở 10 thôn,
bản thuộc 2 huyện Quan Hóa
và Bá Thước. Trong đó, riêng
bản Hiếu, nằm trong vùng lõi
KBTTN có 3 gia đình được hỗ
trợ làm nhà nghỉ sinh thái, mỗi
nhà có từ 20 - 30 chỗ nghỉ để
đón khách lưu trú tại gia đình
cùng với khu công trình phụ
sạch sẽ, hiện đại, đảm bảo tiêu
chuẩn. Bản có 42 hộ, 161 nhân
khẩu, bao đời nay gắn bó với
nghề trồng lúa và chăn nuôi.
Từ khi phát triển du lịch, mỗi

năm bản đón được 934 khách,
chủ yếu là khách nước ngoài.
Hầu hết, du khách đều tỏ ra
thích thú, vì cảm nhận vẻ đẹp
hoang sơ của rừng nhiệt đới,
với hệ động, thực vật phong
phú, và được khám phá những
nét văn hóa độc đáo trong đời
sống sinh hoạt của người dân
bản địa.
Để đẩy mạnh công tác
bảo tồn và phát triển DLST
cộng đồng tại Pù Luông,
năm 2015, tỉnh Thanh Hóa
đã quy hoạch phát triển hạ
tầng du lịch tại KBTTN Pù
Luông. Theo đó, KBTTN Pù
Luông được đầu tư khoảng
80 tỷ đồng để phát triển
không gian, hạ tầng DLST
gắn với văn hóa cộng đồng
(gồm khách sạn, nhà hàng,
nhà nghỉ sinh thái - văn hóa
cộng đồng...) trên địa bàn
các huyện Quan Hóa, Bá
Thước, Mường Lát. Các loại
hình du lịch được đưa vào
khai thác là nghỉ dưỡng, văn
hóa, thể thao mạo hiểm (leo
núi), tham quan danh lam,
thắng cảnh... Qua đó, góp
phần bảo tồn tính ĐDSH,
giữ gìn bản sắc văn hóa dân
tộc Thái, Mường và tạo việc
làm, nguồn thu nhập ổn định
cho đồng bào dân tộc.
Trong thời gian tới, tỉnh
cũng đề ra một số giải pháp
như: Xây dựng kế hoạch điều
tra tổng thể tài nguyên rừng
theo định kỳ (5 - 10 năm), để
đánh giá tổng thể tài nguyên,
phục vụ tốt cho công tác quản
lý của KBTTN. Đồng thời,
triển khai xây dựng cơ chế
chia sẻ lợi ích trong quản lý,
bảo vệ và phát triển rừng bền
vững. Đây được xem là một
trong những hình thức nhằm
xã hội hóa công tác quản lý,
bảo vệ rừng, coi trọng người
dân, đặt họ là trung tâm trong
công tác quản lý bảo vệ rừng,
bảo tồn ĐDSHn
Số 12/2017
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Công tác bảo tồn và phát triển
loài voọc mũi hếch ở Khau Ca

H

à Giang có 6 khu rừng đặc dụng, khu
bảo tồn (KBT) loài và sinh cảnh, trong
đó có KBT loài và sinh cảnh voọc mũi
hếch (VMH) Khau Ca, với diện tích gần 2.025
ha, là khu vực có vị trí đặc biệt quan trọng trong
công tác bảo tồn quần thể VMH - loài động vật
có nguy cơ tuyệt chủng cần bảo vệ khẩn cấp.
VMH thuộc Họ Khỉ, là một trong 4 loài
linh trưởng đặc hữu của Việt Nam, nằm trong
danh sách 25 loài linh trưởng đang bị đe dọa
tuyệt chủng cao nhất thế giới, được xếp vào
mức đe dọa "rất nguy cấp - CR" trong Sách
đỏ Việt Nam (2007), Danh sách các loài cần
được bảo vệ của ngành Lâm nghiệp (Phụ lục
IB Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 22/4/2002
của Chính Phủ) và Danh lục Sách đỏ IUCN
(2013) của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên quốc
tế. Mặc dù pháp luật Việt Nam và thế giới đã
quy định nghiêm ngặt, chúng vẫn bị săn bắn
khiến số lượng ngày càng giảm. Ước tính, chỉ
còn khoảng 110 con VMH trong tự nhiên.
VMH có đặc điểm lông đen, cánh tay, đùi,
mặt và đầu có màu trắng kem, cổ họng có mảng
lông màu da cam... Trước năm 1990, VMH bị
coi là tuyệt chủng. Từ năm 1992 - 2002, các
nhà sinh học đã phát hiện một số quần thể
VMH ở Na Hang, Chạm Chu (Tuyên Quang)
và Bắc Cạn. Đặc biệt, tháng 1/2002, một quần
thể VMH với số lượng khoảng 80 - 90 con đã
được phát hiện tại khu vực rừng Khau Ca (Hà
Giang), đem đến hy vọng mới cho sự hồi sinh
của loài.
Xuất phát từ yêu cầu phải bảo vệ loài linh
trưởng quý hiếm và kết quả nghiên cứu cụ thể
về điều kiện sinh sống, khả năng phát triển của
loài trên địa bàn Hà Giang, năm 2009, với sự hỗ
trợ của Tổ chức Bảo tồn động, thực vật hoang
dã quốc tế (FFI), KBT loài và sinh cảnh VMH
Khau Ca được thành lập, nằm trên địa bàn các
xã: Tùng Bá (huyện Vị Xuyên); xã Minh Sơn,
Yên Định (huyện Bắc Mê). KBT có hệ sinh thái
đa dạng gồm 540 loài động, thực vật, trong đó
có đến 32 loài có tên trong Sách đỏ Việt Nam.
Việc thành lập KBT sẽ giúp cho việc nghiên
cứu, điều tra một cách hệ thống, đầy đủ về
VMH và từ đó có thể đưa ra các mức độ can
thiệp cần thiết nhằm mở rộng môi trường sống
cho loài.
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VVVMH ở Khau Ca đang có nguy cơ bị tuyệt chủng do nạn săn
bắn và mất môi trường sống
Khi phát hiện quần thể
VMH tại Hà Giang, FFI đã
phối hợp với UBND tỉnh Hà
Giang và Chi cục Kiểm lâm
tỉnh triển khai dự án bảo tồn
VMH. Dự án đã ghi nhận sự
xuất hiện của những cá thể
VMH mới, đồng thời góp
phần nâng cao nhận thức của
người dân đối với việc bảo vệ
các loài động vật quý hiếm.
Đến nay, được sự quan
tâm giúp đỡ của chương trình
FFI, Ban quản lý KBT loài và
sinh cảnh VMH Khau Ca phối
hợp với cấp ủy, chính quyền
địa phương và người dân sinh
sống trong khu vực thực hiện
tốt các Chương trình hỗ trợ
sinh kế và phát triển rừng; Bảo
vệ quần thể VMH; Ban hành
các quy định xác định rõ trách
nhiệm của các bên liên quan
và đưa ra cam kết về quản lý
KBT như: Quy hoạch chi tiết
KBT, xác định và quản lý ranh
giới, nghiên cứu ĐDSH, thực
thi pháp luật, phát triển cộng
đồng, nâng cao nhận thức
trong cộng đồng, quản lý tài
nguyên thiên nhiên, phát triển
vùng đệm, ứng phó với biến
đổi khí hậu.

Nhờ nỗ lực của các ngành
chức năng, những năm qua,
các hành vi vi phạm pháp luật
về quản lý, bảo vệ khu vực
sinh cảnh của VMH đã giảm
đáng kể, không còn hoạt động
săn bắt, sử dụng và buôn bán
động vật rừng. Các nhà khoa
học và người dân cũng đã phát
hiện thêm một số cá thể VMH
đang trưởng thành và voọc
non ở những đàn VMH tại các
khu rừng thuộc KBT loài và
sinh cảnh VMH Khau Ca. Tuy
nhiên, việc bảo tồn quần thể
VMH gặp nhiều khó khăn bởi
KBT loài và sinh cảnh Khau
Ca có diện tích nhỏ, không thể
đảm bảo cho quần thể tồn tại
và phát triển lâu dài. Nằm liền
kề với KBT loài và sinh cảnh
Khau Ca là KBTTN Du Già có
diện tích 11.795 ha, với một
phần diện tích rừng thường
xanh trên núi đá vôi là sinh
cảnh thích hợp cho VMH.
Mặc dù, các khảo sát chưa ghi
nhận sự hiện diện của VMH ở
KBTTN Du Già, nhưng do 2
khu bảo tồn nằm liền kề nhau
nên sự kết nối sinh cảnh giữa
2 KBT có thể thực hiện được.
Điều này có ý nghĩa rất lớn
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trong việc duy trì và phát triển lâu dài quần thể
VMH ở Khau Ca.
Ngoài ra, để VMH tiếp tục được bảo tồn
và sinh trưởng, UBND tỉnh Hà Giang và FFI
cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao đời sống
cho đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống
quanh vùng và trong KBT để bảo vệ loài VMH.
Sự đồng thuận giữa Ban quản lý KBT loài và
sinh cảnh Khau Ca cùng cộng đồng dân cư địa
phương là bước tiến quan trọng trong quá trình
xã hội hóa công tác bảo vệ các khu rừng đặc
dụng của tỉnh, góp phần tạo môi trường sống
bền vững cho quần thể VMHn

PHƯƠNG LÊ

VVLực lượng kiểm lâm và các nhà khoa học trong chuyến tuần
tra, khảo sát đa dạng sinh học ở KBT loài và sinh cảnh Khau
Ca tháng 10/2016

Đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát triển
nguồn gen cây quế Quỳ tại Nghệ An

VVMô hình bảo tồn nguồn gen quế Quỳ tại
huyện Quế Phong

Q

uế Quỳ là cây trồng bản địa, dược
liệu quý của huyện Quỳ Châu và
Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Những
năm gần đây, người dân đã chặt cây quế Quỳ
và thay thế bằng cây khác như keo, cao su...
có giá trị cao, làm loài cây này có nguy cơ
biến mất, cần được bảo tồn và nhân giống.
Quế là loài thân gỗ, sống lâu năm, cây
trưởng thành có thể cao trên 15 m, có khả
năng chống chịu với thời tiết cực đoan và
phát triển tốt khi trồng tập trung thành vùng
ổn định. Sản phẩm chính của cây quế là vỏ,
gỗ và tinh dầu, dùng làm thuốc chữa bệnh
hay sáng tạo ra các sản phẩm thủ công mỹ
nghệ. Cùng với sâm, nhung, phụ, quế được
nhân dân coi như 1 trong 4 vị thuốc rất có giá

trị. Ngoài lợi ích về mặt kinh
tế, cây quế còn góp phần
BVMT sinh thái, làm tăng độ
che phủ rừng, giữ đất, nước ở
các vùng đồi núi dốc.
Quả quế Quỳ có hình
thù, kích thước như quả
hồ tiêu, khi chín, rơi xuống
đất sẽ lên cây con. Khác
với giống quế của Yên Bái,
Quảng Ngãi, quế Quỳ lá nhỏ,
dài, vỏ cây dày, cay và thơm
nồng hơn. Trong những năm
1987 - 1993, cây quế Quỳ
được nhân rộng trên phạm vi
nhiều xã, tinh dầu quê xuất
khẩu sang Liên Xô và các
nước Đông Âu. Tuy nhiên,
hiện nay, diện tích trồng quế
bị thu hẹp do thời gian thu
hoạch dài, giá trị thấp. Theo
thống kê chưa đầy đủ của
Phòng NN&PTNT huyện
Quế Phong, trên địa bàn,
người dân còn lưu giữ chăm
sóc khoảng 25 cây quế Quỳ
từ 30 tuổi trở lên. Ngoài
ra, ở xã Châu Kim, người
dân đang tiếp tục chăm sóc
hàng chục cây quế Quỳ có

kích thước nhỏ hơn để bảo
tồn giống cây quý của quê
hương.
Để bảo tồn và khôi phục
nguồn gen cây quế quỳ có
nguy cơ tuyệt chủng, cán bộ
Sở KH&CN Nghệ An đã đến
nhiều huyện miền núi cao
như Quỳ Châu, Quỳ Hợp,
Quế Phong, Kỳ Sơn tiến
hành khảo sát, thu thập số
liệu về quá trình sinh trưởng
của cây. Qua đó, Sở tiến hành
xây dựng mô hình bảo tồn 20
cá thể quế Quỳ tại Khu Bảo
tồn thiên nhiên (KBTTN)
Pù Hoạt (huyện Quế Phong)
và các cây này đều phát triển
tốt.
Cùng với đó, nhằm hình
thành vùng trồng tập trung,
quảng bá thương hiệu và các
sản phẩm chế biến từ quế
Quỳ, năm 2017, UBND tỉnh
Nghệ An đã ban hành Quyết
định số 2937/QĐ-UBND
phê duyệt Đề án trồng cây
quế Quỳ tại huyện Quế
Phong giai đoạn 2017-2020.
Dự kiến, Dự án kết thúc có
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Bảo tồn rừng ngập mặn
ở Kenya

R

VVNgười dân nhận cây giống
từ Dự án VFD
350 nghìn ha vùng sản xuất cây quế Quỳ
và thu hút các doanh nghiệp mở rộng đầu
tư vào khâu chế biến, lưu thông, tiêu thụ
sản phẩm. Để thực hiện Đề án, huyện Quế
Phong đã giao cho Ban quản lý KBTTN
Pù Hoạt nhân giống và cấp phát 120.000
cây cho nhân dân các xã Hạnh Dịch, Đồng
Văn, Thông Thụ, Tiền Phong và Châu Kim
để trồng. Đồng thời, cử cán bộ hướng dẫn
kỹ thuật cho bà con và tiến hành kiểm tra
giám sát thường xuyên… Ngoài ra, tháng
4/2017, Dự án Rừng và Đồng bằng Việt
Nam (VFD) đã hỗ trợ trồng 12.000 cây
Quế quỳ cho hơn 100 hộ dân nghèo, dân
tộc thiểu số người Thái tại bản Chàm, xã
Hạnh Dịch, huyện Quế Phong. Hoạt động
này góp phần bảo tồn nguồn gen bản địa
cây quế Quỳ, phủ xanh đất trồng đồi núi
trọc, tăng độ che phủ rừng của huyện.
Trong thời gian tới, để bảo tồn và phát
triển nguồn gen cây quế Quỳ, tỉnh Nghệ
An cần tiếp tục triển khai các giải pháp
như: Ứng dụng KH&CN hiện đại kết hợp
hài hòa với tri thức truyền thống trong
bảo tồn và sử dụng nguồn gen; Đánh giá,
xác định giá trị nguồn gen, mức độ đe
dọa tới các giống, loài bản địa đặc hữu,
quý hiếm hiện có và mới được thu thập.
Bên cạnh đó, cần triển khai xây dựng bộ
máy, hệ thống tổ chức bảo tồn nguồn gen
cây trồng ở địa phương; Xây dựng cơ sở
dữ liệu và thông tin, phục vụ bảo vệ, khai
thác và sử dụng nguồn gen cây quế Quỳ
một cách hợp lý…
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ừng ngập mặn (RNM)
có vai trò quan trọng,
đặc biệt đối với dân
bản địa sống dựa vào rừng,
như tại vịnh Gazi. Ngoài việc
cung cấp gỗ để xây dựng nhà
cửa, đóng thuyền, hay làm
chất đốt, RNM còn là bể chứa
cácbon và là hệ sinh thái ven
biển quan trọng đối với ngư
dân. Nhận thức được điều
đó, hơn 10 năm qua Viện
Nghiên cứu Hàng hải và Thủy
sản Kenya đã tích cực gắn kết
các nhà khoa học với cộng
đồng nhằm ngăn chặn sự suy
thoái của rừng. Thông qua
các buổi tuyên truyền và họp
cộng đồng, người dân tại vịnh
Gazi đã thành lập tổ chức bảo
vệ rừng, mang tên Mikoko
Pamoja, với ý nghĩa “chung
tay bảo vệ RNM ở Kenya".
Hiện, Mikoko Pamojo sở hữu
khu du lịch sinh thái riêng, với
450m đường đi bộ giữa 2 hàng
cây, hai bên đường là hệ sinh
thái phong phú và đa dạng của
RNM.
Năm 2013, Chính phủ
Kenya đã phê duyệt Dự án
Bù đắp các khoản phát thải
cácbon của Mikoko Pamoja.
Theo đó, người dân phải trồng
4.000 cây giống (tương đương
0.4 ha) mỗi năm tại các khu
vực bị xuống cấp, để bảo tồn
rừng hiện có. Đổi lại, Mikoko
Pamoja được phép bán 3.000
tấn CO2/năm, trong vòng 20
năm. Trong 2 năm qua, cộng
đồng đã thu được 25.000 đô
la nhờ vào hoạt động bán “tín
chỉ cácbon” cho các cá nhân
và tổ chức có nhu cầu giảm
lượng khí thải cácbon, thông
qua Hiệp hội Dịch vụ hệ sinh

thái ven biển Xcốt-len.
Những thay đổi tích cực
đã giúp cho việc trồng rừng và
bảo tồn các loài cây ngập mặn
được đẩy mạnh. Các khoản
thu từ tín chỉ mang lại lợi ích
kinh tế, đồng thời nâng cao
chất lượng cuộc sống cho cư
dân bản địa. Thông qua Dự
án, nhiều trạm cấp nước sạch
được xây dựng, đường ống
nước được dẫn vào tận nhà
của người dân. Ngoài ra, cơ sở
hạ tầng cho các trường học tại
địa phương cải thiện đáng kể,
sách giáo khoa học sinh được
phát miễn phí (khoảng 700
quyển). Không những thế, Dự
án còn tạo sức lan tỏa về công
tác bảo tồn rừng đến cộng
đồng dân cư các vùng lân cận.
Đây là dự án bảo tồn rừng
đầu tiên trên thế giới có liên
kết chặt chẽ với thị trường
phát thải cácbon toàn cầu. Với
vai trò quan trọng trong việc
giảm phát thải khí nhà kính
toàn cầu, thị trường mua bán
cácbon phát thải ngày càng
phổ biến trên thế giới. Tuy
nhiên, Dự án bảo tồn RNM
tại Kenya không lấy hoạt động
thương mại "tín chỉ cácbon"
làm nền tảng, mà dựa hoàn
toàn vào hoạt động đóng
góp tự nguyện tín chỉ cácbon
của cộng đồng. Nhờ đó, các
"Khoản đền bù cácbon" tạo
ra mang lại thu nhập trực tiếp
cho cộng đồng, đồng thời, đẩy
mạnh hoạt động nghiên cứu
và trồng rừng.
Ngoài ra, Dự án cũng liên
kết với Đại học Edinburgh
Napier tại Vương quốc Anh và
Viện Nghiên cứu Hàng hải và
Thủy sản Kenya triển khai các
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VVMột trạm cấp nước sạch của thị trấn Makongeni, vịnh Gazi, được tài trợ bằng quỹ của Mikoko Pamoja
thông qua việc bán tín chỉ cácbon
nghiên cứu nhằm đánh giá đầy đủ giá trị sinh
thái của RNM và tìm ra các giải pháp tối ưu
giúp phục hồi hệ sinh thái ven biển vịnh Gazi.

DỰ ÁN ĐOẠT GIẢI EQUATOR
Giải thưởng Equator được trao bởi Tổ chức
Sáng kiến Equator thuộc Chương trình Phát
triển Liên hợp quốc nhằm công nhận những
nỗ lực của cộng đồng trong việc xóa đói giảm
nghèo thông qua hoạt động bảo tồn và sử dụng
bền vững đa dạng sinh học.
Dự án Mikoko Pamoja là 1 trong 15 dự án
đạt giải, vượt qua 806 ứng cử đến từ 120 quốc
gia. Giải thưởng đã vinh danh và ghi nhận
những nỗ lực của cộng đồng địa phương, cũng
như các bên tham gia vào Dự án, đồng thời, tạo
ra sức lan tỏa lên các cộng đồng vùng lân cận.
Hiện, Tổ chức Môi trường Liên hợp quốc đang
hỗ trợ nhằm giúp Kenya nhân rộng mô hình tại
vịnh Vanga lân cận.
Các dự án xanh hóa rừng tương tự đến từ
Abu Dhabi, Ecuador, Inđônêxia, Madagascar
và Mozambique cũng đạt hiệu quả cao trong
việc bảo tồn RNM, đồng thời mang lại những
giá trị kinh tế thiết thực cho cư dân bản địa.
RNM bảo vệ các cộng đồng ven biển khỏi

VVRNM tại vịnh Gazi, Kenya
bão lụt và sóng thần và là bể
chứa cacbon tự nhiên hiệu quả,
với khả năng lưu giữ khí CO2
cao gấp 5 lần rừng mưa nhiệt
đới. Đây cũng là môi trường
sống quan trọng cho cá và
động vật hoang dã. Mặc dù, có
giá trị sinh thái và kinh tế - xã
hội không thể thay thế, RNM
đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Hơn 1/5 RNM trên thế giới đã
bị mất trong 30 năm qua, và
nhiều rừng còn sót lại đang bị
suy thoái.
Theo Cơ quan Quản lý
nguồn lực châu Phi, bảo vệ
RNM đòi hòi phải có sự can
thiệp kịp thời nhằm duy trì
giá trị sinh kế và “giá trị phi

thị trường” phù hợp với chính
sách và kế hoạch phát triển.
Bên cạnh đó, các nước cần tăng
cường công tác bảo vệ RNM và
khai thác rừng một cách hiệu
quả. Quản lý bền vững RNM
phải được kết hợp với các Kế
hoạch hành động và chiến
lược REDD+ (Giảm phát thải
khí nhà kính từ hoạt động phá
rừng và suy thoái rừng) hoặc
Chương trình Đóng góp do
quốc gia tự quyết (Công ước
khung Liên hợp quốc về biến
đổi khí hậu) nhằm giúp các
nước đạt được mục tiêu giảm
phát thải.
 LƯU TRANG (Tổng hợp từ
Theguardian và UNEP)
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