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NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: 
Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách 
trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

Ngày 8/1/2018, tại Hà Nội, Bộ TN&MT 
tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 
2017 và triển khai kế hoạch năm 2018. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã 
tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng 
Trần Hồng Hà nhấn mạnh, toàn ngành đã quán 
triệt các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, 
Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, 
thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm những 
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và dự toán 
ngân sách nhà nước năm 2017.

Theo đó, hệ thống chính sách, pháp luật về 
TN&MT cơ bản được hoàn thiện. Trong năm 
qua, Bộ đã trình Quốc hội thảo luận, cho ý kiến 
đối với dự án Luật Đo đạc và bản đồ; trình, tiếp 
thu giải trình ý kiến của các thành viên Chính 
phủ đối với 9 Nghị định, trong đó 7 Nghị định 
đã được ban hành; trình Thủ tướng Chính phủ 
14 đề án; ban hành theo thẩm quyền 74 Thông 
tư; hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị 
quyết số 120/NQ-CP về phát triển bền vững đồng 
bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí 
hậu (BĐKH). Nhìn chung, hệ thống, chính sách, 
pháp luật mới được ban hành đã bám sát yêu cầu 
của thực tiễn, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 
chính, giải quyết những vấn đề bức xúc của người 
dân, doanh nghiệp; tăng cường tính công khai, 
minh bạch, thiết lập sự bình đẳng trong tiếp cận 
nguồn lực tài nguyên; đồng thời, bổ sung chế tài 
xử lý để ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, công tác 
thanh, kiểm tra, giải quyết 
đơn thư khiếu nại, tố cáo tiếp 
tục được tăng cường. Toàn 
ngành đã tiến hành 2.325 
cuộc thanh, kiểm tra đối với 
7.491 tổ chức, cá nhân, trong 
đó có 528 đoàn thanh, kiểm 
tra về đất đai, 701 cuộc thanh, 
kiểm tra về BVMT; 405 cuộc 
về khoáng sản; 160 cuộc về 
tài nguyên nước…; Tiếp nhận 
13.2635 lượt đơn thư, giải 
quyết 7.048/9.647 đơn thư đủ 
điều kiện xử lý (đạt 51,69%); 
Thẩm tra, xác minh, giải 
quyết 41/41 vụ việc Thủ tướng 
Chính phủ giao, 37/48 vụ việc 
thuộc thẩm quyền của Bộ…

Xác định cải cách hành 
chính là nhiệm vụ trọng tâm, 
Bộ đã ban hành Kế hoạch cải 
cách hành chính năm 2017 
nhằm cụ thể hóa việc triển 
khai các nhiệm vụ, giải pháp 
chủ yếu cải thiện môi trường 
kinh doanh, nâng cao năng lực 
cạnh tranh quốc gia. Kết quả, 
Bộ đã thực hiện liên thông thủ 
tục hành chính đối với 11 thủ 
tục môi trường, biển, hải đảo, 
tài nguyên; Cung cấp dịch 

vụ công trực tuyến ở mức độ 
3 đối với 58 thủ tục và mức 
độ 4 đối với 13 thủ tục thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Bộ; 
Thiết lập 3 đường dây nóng 
tiếp nhận, giải quyết phản ánh 
của nhân dân về tình trạng vi 
phạm pháp luật về TN&MT.

Triển khai Nghị định số 
36/2017/NĐ-CP quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
TN&MT, Bộ đã tiến hành rà 
soát chức năng, nhiệm vụ, cơ 
cấu tổ chức của các Vụ, Tổng 
cục, Cục trực thuộc Bộ theo 
hướng tinh gọn, giảm đầu 
mối. Bộ đã trình Thủ tướng 
Chính phủ ký Quyết định số 
1899/QĐ-TTg về danh sách 
các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; 
Dự thảo Quyết định quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của các 
Tổng cục, trong đó, kiện toàn 
tổ chức theo hướng chuyển 
đổi mô hình hoạt động của 
các Cục, Vụ tại các Tổng cục 
cho phù hợp.

Vấn đề hợp tác, hội nhập 
quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh 
trên tất cả các lĩnh vực quản 

 V Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng 
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị  
Tổng kết công tác năm 2017 và  
triển khai kế hoạch năm 2018  
ngành Tài nguyên và Môi trường
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lý; huy động được nguồn lực, kinh nghiệm của 
quốc tế cho công tác quản lý tài nguyên, BVMT 
và ứng phó với BĐKH. Đến nay, Bộ đã thiết 
lập quan hệ hợp tác song phương với 77 quốc 
gia và vùng lãnh thổ; quản lý thực hiện 34 dự 
án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức 
(ODA), vốn vay ưu đãi, với tổng vốn các nhà tài 
trợ đã cam kết là 8.834 tỷ đồng.

Đối với lĩnh vực môi trường, Bộ đã trình 
Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2017/
NĐ-CP ngày 12/5/2017 về Quản lý tiếp cận 
nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng 
nguồn gen; Xây dựng Dự thảo Nghị định sửa 
đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết, 
hướng dẫn thi hành Luật BVMT và các luật liên 
quan; Rà soát 44 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về môi trường; Thanh, kiểm tra, xử lý hơn 20 
vụ việc, điểm nóng về môi trường; Thành lập 
và duy trì thường xuyên Tổ giám sát quá trình 
vận hành thử nghiệm các công trình xử lý nước 
thải của Dự án Nhà máy giấy Lee&Man Việt 

Nam. Đặc biệt, tổ chức giám 
sát, kiểm tra chặt chẽ việc khắc 
phục vi phạm về BVMT của 
Công ty TNHH Gang thép 
Hưng nghiệp Formosa Hà 
Tĩnh; đẩy mạnh công tác đánh 
giá môi trường chiến lược 

(ĐMC), đánh giá tác động 
môi trường (ĐTM).

Mặc dù đạt được nhiều kết 
quả quan trọng nhưng công 
tác quản lý TN&MT vẫn tồn 
tại một số hạn chế như: Kết 
quả giải quyết đất đai của các 

 V Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng trao tặng Bằng 
khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích 
xuất sắc trong năm 2017

TĂNG CƯỜNG SỰ PHỐI HỢP GIỮA BỘ TN&MT VỚI SỞ TN&MT CÁC ĐỊA PHƯƠNG

Trong khuôn khổ Hội nghị Tổng kết, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã có buổi làm việc với Giám đốc Sở 
TN&MT các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương. Với mỗi ý kiến, kiến nghị của lãnh đạo Sở TN&MT địa 
phương, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đều có những giải thích, trả lời và chỉ đạo các đơn vị chức năng 
của Bộ phối hợp giải quyết. 

 l Giám đốc Sở TN&MT TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Toàn Thắng
Trong tháng 3/2018, Sở TN&MT TP. Hồ Chí Minh sẽ trình UBND TP thí điểm 

chuyển đổi diện tích đất lúa trên 10 ha theo Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV vừa 
thông qua tại Kỳ họp thứ tư. Đến năm 2020 (sau 3 năm thực hiện), TP sẽ báo cáo tình 
hình thực hiện mô hình này với Quốc hội, Chính phủ và Bộ TN&MT. Do đó, đề nghị Bộ 
TN&MT ủng hộ và phối hợp để TP. Hồ Chí Minh thực hiện thí điểm Ủy quyền cho các 
chi nhánh của 24 quận, huyện ký, đóng dấu trả “sổ đỏ” đối với các trường hợp đăng ký 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần 2 trở đi… 

 l Giám đốc Sở TN&MT TP. Hải Phòng Phạm Quốc Ka
Vừa qua, Sở TN&MT Hải Phòng đã thành lập Trung tâm truyền dẫn, tích hợp thông 

tin dữ liệu quan trắc môi trường. Hiện đã dẫn truyền được 100 điểm quan trắc từ những 
nơi có nguồn thải về Sở. Đây là mô hình có ý nghĩa quan trọng, giúp cơ quan quản lý nhà 
nước địa phương kiểm soát tình hình ô nhiễm môi trường ở các doanh nghiệp có phát 
thải lớn, đặc biệt là tiết kiệm được nguồn ngân sách cho Nhà nước. 

 l Giám đốc Sở TN&MT Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước
Bộ TN&MT nên tổ chức các Hội nghị chuyên đề về đất đai, môi trường… để các Sở 

TN&MT các tỉnh/TP có cơ hội học tập kinh nghiệm và lắng nghe những ý kiến chỉ đạo của 
Bộ. Trong thời gian tới, đề nghị Bộ thường xuyên cử đoàn công tác về các địa phương để nắm 
bắt tình hình triển khai, cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong 
quá trình triển khai chính sách, pháp luật về TN&MT. 
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21 TÁC PHẨM XUẤT SẮC ĐOẠT GIẢI LIÊN HOAN  
PHIM MÔI TRƯỜNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI

Ngày 16/1/2018, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ 
Tổng kết và trao giải thưởng Liên hoan 

phim Môi trường toàn quốc lần thứ VI. Thứ 
trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân - Trưởng 
Ban Tổ chức đã đến dự và trao phần thưởng 
cho các tác giả đoạt giải.

Liên hoan phim Môi trường toàn quốc lần 
thứ VI đã nhận được 105 tác phẩm tham dự 
với nội dung phản ánh về thực trạng ô nhiễm 
đất, nước, không khí tại đô thị và nông thôn; 
Những vấn đề về chất thải rắn sinh hoạt và kinh 
nghiệm thu gom, xử lý; Ngăn chặn khai thác 
cát, sỏi trái phép nhằm BVMT lưu vực sông; 
Thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng trưởng 
xanh; Giới thiệu các mô hình, điển hình tiên 
tiến trong công tác BVMT… Hội đồng giám 
khảo đã chọn ra 21 tác phẩm xuất sắc để trao 
giải, trong đó có 10 tác phẩm đoạt Giải Khuyến 

khích, 5 tác phẩm đoạt Giải B, 
5 tác phẩm đoạt Giải A. Đặc 
biệt, phim phóng sự “Khi Cò 
Ốc trở về” của đạo diễn Phạm 
Hiếu Thảo, Đài Phát thanh và 
Truyền hình Đồng Tháp đã 
giành Giải “Việt Nam Xanh”.

Phát huy kết quả tốt đẹp 

của 6 kỳ Liên hoan phim, năm 
2018, Bộ TN&MT tiếp tục 
phối hợp với Đài Truyền hình 
Việt Nam và Hội Điện ảnh 
Việt Nam phát động Liên hoan 
phim Môi trường toàn quốc 
lần thứ VII, dự kiến trao giải 
vào năm 2019. Ban Tổ chức 

 V Các tác giả đoạt giải tại Liên hoan phim Môi trường  
toàn quốc lần thứ VI

công ty nông, lâm nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu 
đặt ra; Việc thành lập tổ chức lưu vực sông, lập 
quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên 
nước toàn quốc và quy hoạch tài nguyên nước 
các lưu vực sông còn chậm; Tình hình ô nhiễm 
môi trường ở một số nơi vẫn diễn biến phức tạp; 
Nguồn kinh phí ứng phó với BĐKH còn hạn 
chế; Tài nguyên biển chưa được khai thác, sử 
dụng hiệu quả và đóng góp tương xứng cho phát 
triển KT-XH của đất nước…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ 
tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng ghi nhận 
và biểu dương những kết quả đã đạt được của 
ngành TN&MT trong năm qua. Phó Thủ tướng 
nhấn mạnh, năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa 
quan trọng đối với việc hoàn thành kế hoạch 
phát triển KT-XH của thời kỳ 2016-2020 theo 
Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII đề ra. Vì 
vậy, cần phải đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế 
bằng cách tăng đầu tư, khai thác các tiềm năng, 
lợi thế, nguồn lực TN&MT; đồng thời phải giải 
quyết tốt mối quan hệ giữa tăng trưởng và phát 
triển, đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội; giữ 
được sự cân bằng trong mối quan hệ giữa ba 
trụ cột chính là phát triển kinh tế, văn hóa - xã 
hội và BVMT. Để thực hiện được những mục 

tiêu trên, Bộ TN&MT cần tiếp 
tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, 
chính sách trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước về TN&MT để 
phù hợp với thực tiễn và yêu 
cầu phát triển; Rà soát, cập 
nhật, điều chỉnh, hoàn thiện 
hệ thống quy hoạch, kế hoạch 
phát triển ngành, các lĩnh vực 
TN&MT; Tạo đột phá trong 
quản lý, sử dụng tài nguyên đất; 
Có các giải pháp trước mắt và 
lâu dài đảm bảo an ninh nguồn 
nước; Đẩy mạnh quản lý, khai 
thác và sử dụng tài nguyên 
khoáng sản theo quy hoạch và 
kế hoạch, bảo đảm hiệu quả, 
tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu 
phát triển bền vững KT-XH, 
bảo đảm an ninh - quốc phòng, 
BVMT; Thực hiện tốt công tác 
kiểm soát, BVMT; Tăng cường 
chất lượng công tác dự báo 
khí tượng, thủy văn, cảnh báo 
thiên tai; Huy động nguồn lực 
quốc tế, nguồn lực xã hội triển 

khai hiệu quả Chiến lược quốc 
gia về BĐKH, Chương trình 
mục tiêu ứng phó với BĐKH 
và tăng trưởng xanh giai đoạn 
2016 - 2020, đặc biệt, xây dựng 
lộ trình hành động cụ thể đối 
với Kế hoạch triển khai Thỏa 
thuận Pari về BĐKH tại Việt 
Nam, làm cơ sở để triển khai 
thực hiện các hoạt động, góp 
phần phát triển bền vững đất 
nước.

Ghi nhận những kết 
quả đã đạt được của ngành 
TN&MT trong năm qua, Phó 
Thủ tướng Trịnh Đình Dũng 
đã trao Bằng khen của Thủ 
tướng Chính phủ cho các cá 
nhân có thành tích xuất sắc. 
Bộ trưởng Trần Hồng Hà và 
các Thứ trưởng đã trao Cờ thi 
đua của Bộ TN&MT, Bằng 
khen của Bộ trưởng cho tập 
thể và cá nhân xuất sắc trong 
năm 2017.
 HỒNG NHUNG
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Đoàn công tác Bộ TN&MT kiểm tra công tác  
bảo vệ môi trường Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Ngày 12/1/2018, Đoàn công tác của Bộ 
TN&MT do Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân 

dẫn đầu đã có buổi kiểm tra công tác BVMT 
của Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn. 

Từ tháng 9/2016 đến nay, Tổng cục Môi 
trường đã phối hợp với tỉnh Thanh Hóa tổ chức 
các đoàn kiểm tra, giám sát về BVMT đối với 
các cơ sở thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn, trong 
đó có Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn. 
Trong quá trình giám sát, Tổng cục Môi trường 
đã yêu cầu Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn khẩn 
trương thực hiện các hạng mục cải thiện, bổ 
sung công trình BVMT theo yêu cầu tại Quyết 
định số 3027/QĐ-BTNMT; đã trưng cầu Viện 
Công nghệ Môi trường (Viện Hàn lâm Khoa 
học và Công nghệ Việt Nam) và Trung tâm Kỹ 
thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 (Tổng 
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) thực 
hiện lấy, phân tích mẫu nước thải của Công ty. 

Kết quả cho thấy, Công 
ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã 
nghiêm túc thực hiện các 
nội dung, yêu cầu BVMT 
theo Kết luận kiểm tra số 
7 3 4 / K L K T- T C M T  ngày 
30/8/2016 của Tổng cục Môi 
trường; đã hoàn thành các 
công trình xử lý chất thải và 
lắp đặt thiết bị quan trắc tự 
động chất thải theo nội dung 
báo cáo đánh giá tác động 
môi trường (ĐTM) được phê 
duyệt; có đủ thiết bị quan 
trắc tự động để giám sát chặt 
chẽ quá trình vận hành thử 
nghiệm Dự án liên hợp Lọc 
hóa dầu Nghi Sơn trong thời 
gian tới…

Thứ trưởng Võ Tuấn 
Nhân ghi nhận những nỗ lực 
của Công ty trong việc thực 
hiện các công trình BVMT 
của Dự án theo nội dung báo 
cáo ĐTM đã được phê duyệt. 
Trong thời gian tới, Thứ 
trưởng yêu cầu Công ty Lọc 
hóa dầu Nghi Sơn thực hiện 
nghiêm túc việc đánh giá, vận 
hành các công trình xử lý chất 
thải đảm bảo không để xảy ra 
sự cố môi trường trong quá 
trình vận hành thử nghiệm 
Dự án; Ban hành các quy trình 
vận hành nội bộ cụ thể; Tăng 
cường đào tạo, nâng cao nhận 
thức của các cán bộ quản lý, 
vận hành, đảm bảo các công 
trình BVMT. Đặc biệt, Công 
ty cần rà soát, xem xét kỹ các 
biện pháp phòng ngừa, ứng 
phó sự cố môi trường; củng cố 
thiết bị, nhân lực, tăng cường 
giám sát môi trường tự động, 
cũng như giám sát môi trường 
định kỳ; đẩy nhanh tiến độ 
thực hiện các hạng mục cải 
thiện, bổ sung công trình 
BVMT, đảm bảo hoàn thành 
chậm nhất ngày 31/12/2018, 
riêng hệ thống hồ sự cố kết 
hợp hồ sinh học phải hoàn 
thành và đưa vào vận hành 
chậm nhất ngày 30/9/2018; 
Chủ động giám sát chặt chẽ 
hoạt động xử lý chất thải của 
các nhà thầu tiếp nhận xử lý 
chất thải Công ty…
 VŨ NHUNG

 V Đoàn công tác kiểm tra hệ thống xử lý nước thải công nghiệp của Công ty

mong muốn nhận được sự tham gia tích cực của 
các tổ chức, cá nhân, nhà làm phim chuyên và 
không chuyên gửi tác phẩm điện ảnh, truyền 
hình đề tài về môi trường để tham dự, góp phần 
tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và 
trách nhiệm BVMT của cộng đồng.

Liên hoan phim Môi 
trường toàn quốc do Bộ 
TN&MT phối hợp với Hội 
Điện ảnh Việt Nam và Đài 
Truyền hình Việt Nam tổ 
chức. Qua 6 lần tổ chức đã có 
gần 1.000 tác phẩm phim điện 

ảnh, truyền hình gửi tham dự 
và trên 100 tác phẩm đoạt giải 
cao, trong đó có 6 tác phẩm 
đoạt Giải thưởng “Việt Nam 
Xanh” - Giải thưởng cao nhất 
của Liên hoan phim.
 ĐỖ HƯƠNG
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Trong năm qua, hệ thống 
chính sách pháp luật trong lĩnh 
vực môi trường tiếp tục được 
hoàn thiện. Các văn bản mới 
được ban hành đã tạo lập môi 
trường pháp lý thuận lợi cho 
hoạt động BVMT của các doanh 
nghiệp, cộng đồng, xã hội.

Nhằm tăng cường công tác 
quản lý nhà nước trong lĩnh vực 
BVMT, Bộ TN&MT được giao 
xây dựng Dự thảo Nghị định 
sửa đổi, bổ sung các Nghị định 
quy định chi tiết, hướng dẫn thi 
hành Luật BVMT năm 2014 (Dự 
thảo). Dự thảo được xây dựng 
nhằm khắc phục những bất cập 
hiện nay, nhất là quy định về các 

công cụ, biện pháp quản lý nhà 
nước, biện pháp kỹ thuật kiểm 
soát, giám sát hoạt động xả thải 
của doanh nghiệp.

Tham gia tích cực trong quá 
trình sửa đổi, bổ sung một số 
nội dung của Bộ Luật Hình sự 
năm 2015; Luật Bảo vệ và Phát 
triển rừng (sửa đổi); Luật Thủy 
sản (sửa đổi), trong đó tập trung 
phản ánh những vướng mắc, bất 
cập trong quá trình triển khai 
Luật, đồng thời đề xuất, bổ sung 
những quy định mới đáp ứng yêu 
cầu thực tiễn; bảo đảm tính liên 
tục, thống nhất và đồng bộ giữa 
các quy định của Luật.

Triển khai rà soát toàn bộ 
hệ thống 44 quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia (QCVN) về môi trường, 
trong đó ưu tiên sửa đổi 17 quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi 

10 sự kiện/hoạt động môi trường  
nổi bật năm 2017

 V Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 
phát biểu tại Hội nghị về phát triển bền vững 
ĐBSCL thích ứng với BĐKH

 V Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường 
Nguyễn Văn Tài phát biểu tại Hội thảo góp ý 
Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy 
định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật BVMT 
năm 2014

Năm 2017, công tác quản lý nhà nước về BVMT đã có những chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu 
BVMT trong tình hình mới. Điểm lại 10 sự kiện/hoạt động môi trường cũng là dịp để nhìn nhận, đánh 
giá kết quả đạt được, cũng như những tồn tại, hạn chế trong công tác BVMT, từ đó xác định phương 
hướng hoạt động trong năm 2018. Dưới đây là 10 sự kiện/hoạt động môi trường nổi bật năm 2017do 
Tạp chí Môi trường bình chọn.

1TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ CỦA THỦ 
TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (ĐBSCL)

Trước những thách thức do 
tác động của biến đổi khí hậu 
(BĐKH) đối với vùng ĐBSCL, 
Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ tổ chức Hội nghị này với tầm 
nhìn về một ĐBSCL phát triển 
bền vững, thịnh vượng. Dưới 
sự chủ trì của Thủ tướng Chính 
phủ Nguyễn Xuân Phúc, cùng sự 
tham gia của gần 1.000 đại biểu 
ở Trung ương và địa phương, các 
chuyên gia, nhà khoa học, đối tác 
quốc tế, Hội nghị đã bàn thảo, 
đóng góp nhiều ý kiến có giá trị 
thực tiễn, đặc biệt là những kinh 
nghiệm của thế giới về phòng 

chống thiên tai và ứng phó với 
BĐKH. Qua đó nhận diện đầy đủ 
các nguy cơ và xu thế biến đổi của 
ĐBSCL trong bối cảnh BĐKH, 
đề xuất các giải pháp tổng thể, 
định hướng để thực hiện chuyển 
đổi mô hình phát triển bền vững 
ĐBSCL trong thời gian tới. 

Trên cơ sở kết quả của Hội 
nghị, ngày 17/11/2017, Chính 
phủ ban hành Nghị quyết số 120/
NQ-CP 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…; 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.

2HOÀN THIỆN CHÍNH 
SÁCH PHÁP LUẬT VỀ 
BVMT

trường (09 QCVN về nước thải, 07 QCVN về 
khí thải và 01 QCVN về chất thải rắn). Các 
nội dung sửa đổi được triển khai theo hướng 
nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế 
trong quá trình xây dựng và áp dụng các tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi 
trường, đảm bảo tính khả thi và phù hợp với 
điều kiện thực tế của Việt Nam.
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Để chủ động ngăn chặn, phòng 
ngừa, không để xảy ra sự cố, điểm 
nóng về môi trường, Tổng cục Môi 
trường đã tập trung triển khai xây 
dựng Đề án kiểm soát đặc biệt đối 
với các cơ sở tiềm ẩn nguy cơ gây 
ÔNMT cao. Đồng thời, chủ động 
phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành 
địa phương tổ chức các đoàn thanh 
tra, kiểm tra xử lý được 20 vụ việc, 
điểm nóng về môi trường, tạo được 
sự đồng thuận và ủng hộ của cộng 
đồng, dư luận. 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 việc thực hiện các 
hạng mục BVMT bổ sung 
để xử lý nước thải, khí thải, 
chất thải rắn. Triển khai các 
biện pháp đồng bộ, khoa 
học, để giám sát tình hình 
khắc phục các lỗi vi phạm về 
BVMT của Công ty TNHH 
Gang thép Hưng Nghiệp 
Formosa Hà Tĩnh (FHS). 
Thông qua nhiều đoàn kiểm 
tra trực tiếp tại Công ty cũng 
như tham mưu cho Hội đồng giám 
sát liên ngành đánh giá kết quả, đến 
nay, FHS đã cơ bản khắc phục các lỗi 

vi phạm, hoàn thiện các công trình 
BVMT đảm bảo đạt Quy chuẩn Việt 
Nam, cải tiến và nâng cấp công nghệ 
đạt tiêu chuẩn quốc tế. 

Năm qua, Bộ TN&MT là một 
trong những cơ quan hành chính 
cấp Trung ương đi đầu trong cải 
cách hành chính, nâng cao chất 
lượng phục vụ người dân, doanh 
nghiệp. Bộ đã rà soát, bãi bỏ một 
số thủ tục hành chính (TTHC); 
giảm thời gian, đơn giản hóa hồ 
sơ, thành phần hồ sơ trong thực 
hiện TTHC, cụ thể: thực hiện liên 
thông đối với 11 TTHC thuộc 03 
lĩnh vực: Môi trường (03 thủ tục); 

Tài nguyên nước (02 thủ tục); Biển 
và hải đảo (06 thủ tục). Riêng Tổng 
cục Môi trường đã đề xuất bỏ/cắt 
giảm 4 TTHC trong lĩnh vực môi 
trường (Cấp chứng chỉ tư vấn đánh 
giá tác động môi trường; chứng 
minh tổ chức, cá nhân không gây ô 
nhiễm môi trường; kiểm tra, chấp 
thuận việc tích nước đối với dự án 
có nội dung xây dựng hồ chứa thủy 
lợi hoặc thủy điện; Khai thác và sử 
thông tin, dữ liệu ĐDSH).

Để kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng 
cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, 
gắn với trách nhiệm của người đứng 
đầu, Bộ TN&MT đã triển khai Nghị 
định số 36/2017/NĐ-CP quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Bộ TN&MT. Theo đó, Bộ đã 
tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ, 
cơ cấu tổ chức của các Vụ, Tổng cục, 
Cục trực thuộc Bộ theo hướng tinh 
gọn, giảm đầu mối. Bộ cũng quy định 
số biên chế tối thiểu cho việc thành lập 
các phòng thuộc Bộ, đảm bảo hệ thống 
các đơn vị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, 
giảm tầng trung gian.

3TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

4THÀNH LẬP ĐƯỜNG DÂY NÓNG TIẾP NHẬN THÔNG TIN 
PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TỪ 
TRUNG ƯƠNG ĐẾN ĐỊA PHƯƠNG 

Nhằm tăng cường tiếp nhận và 
xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị 
của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi 
trường (ÔNMT), đồng thời phát huy 
vai trò của người dân và cộng đồng 
trong BVMT, tạo bước chuyển biến 
trong công tác ứng phó, xử lý ÔNMT, 
ngày 10/10/2017, Bộ trưởng Bộ 
TN&MT đã ban hành Chỉ thị số 03/
CT-BTNMT về việc tăng cường tiếp 
nhận và xử lý thông tin phản ánh, 
kiến nghị của tổ chức, cá nhân về 
ÔNMT thông qua đường dây nóng.
Theo đó, Bộ trưởng chỉ thị: Lập, vận 

hành đường dây nóng (gồm số điện 
thoại và địa chỉ thư điện tử) để tiếp 
nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến 
nghị của tổ chức, cá nhân về ÔNMT 
từ Trung ương đến địa phương hoạt 
động thông suốt, liên tục 24/24 giờ 
trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao 
gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ. Ở cấp 
Trung ương, Tổng cục Môi trường 
thiết lập, công khai đường dây nóng 
của Bộ TN&MT, Sở TN&MT chịu 
trách nhiệm đường dây nóng cấp địa 
phương; Tổng cục Môi trường xây 
dựng, ban hành quy trình tiếp nhận, 

xác minh, xử lý và phản hồi thông tin 
phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá 
nhân về ÔNMT thống nhất từ Trung 
ương đến địa phương (kèm theo 
danh mục hệ thống đường dây nóng). 
Tính đến hết ngày 15/12/2017, đường 
dây nóng của Tổng cục Môi trường đã 
tiếp nhận được tổng số 206 thông tin 
phản ánh, kiến nghị của người dân 
về ÔNMT, trong đó có 50 vụ việc đã 
được xử lý.

5KIỂM SOÁT CÁC DỰ ÁN, NGUỒN THẢI LỚN CÓ NGUY CƠ 
GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG CAO

 V Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát, kiểm 
tra tình hình khắc phục sự cố môi trường tại 
Formosa Hà Tĩnh
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Năm 2017 ghi nhận những đóng 
góp của nhiều nhà khoa học Việt 
Nam trong lĩnh vực BVMT và bảo 
tồn ĐDSH. Trong đó, GS.TSKH Đặng 
Huy Huỳnh - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ 
Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam 
(VACNE) đã trở thành người Việt Nam 
đầu tiên được vinh danh Anh hùng 
ĐDSH ASEAN. Ông là một trong 10 
nhân vật điển hình của các nước trong 
khu vực được nhận danh hiệu cao quý 
này đúng vào dịp Kỷ niệm 50 năm 
thành lập ASEAN. Đây không chỉ là 

phần thưởng cao quý của ASEAN dành 
cho Giáo sư, mà còn là niềm vinh dự, 
tự hào chung cho các nhà khoa học, các 
nhà quản lý của Việt Nam trong lĩnh 
vực BVMT, bảo tồn ĐDSH.

Với công trình nghiên cứu “Bảo 
tồn ĐDSH dãy Trường Sơn”, TS. 
Nguyễn Ngọc Sinh - Chủ tịch VACNE 
đã được vinh danh tại Lễ trao giải 
Nhân tài Đất Việt về lĩnh vực môi 
trường. Công trình là cuốn sách dày 
hơn 300 trang do TS. Nguyễn Ngọc 
Sinh và các cộng sự tổng hợp dựa trên 

các công trình nghiên cứu khoa học 
về bảo tồn ĐDSH dãy Trường Sơn. 
Đây là Giải thưởng lớn mang tầm 
vóc quốc gia, do Hội Khuyến học 
Việt Nam khởi xướng nhằm khuyến 
khích sự đam mê nghiên cứu khoa 
học, cải tiến công nghệ và tôn vinh 
những tài năng đích thực của Việt 
Nam trong các lĩnh vực: Công nghệ 
thông tin, khoa học công nghệ, y 
dược và môi trường. 

Với những đóng góp thực hiện 
các sáng kiến bảo tồn voọc mũi 
hếch tại khu rừng Khau Ca, tỉnh 
Hà Giang, ông Hoàng Văn Tuệ, cán 
bộ Chi cục Kiểm lâm Hà Giang đã 
được Tổ chức Bảo tồn động, thực 
vật quốc tế (FFI) trao tặng danh hiệu 
Anh hùng bảo tồn của Quỹ bảo tồn 
Disney vì đã có đóng góp xuất sắc 
trong công tác bảo vệ động vật hoang 
dã, bảo tồn sinh cảnh và truyền cảm 
hứng cho cộng đồng tham gia vào 
các hoạt động bảo tồn. Ông cũng 
là người đầu tiên ở Việt Nam nhận 
được phần thưởng này. Theo kết quả 
tổng điều tra của Tổ chức FFI vào 
tháng 4/2017, quần thể voọc mũi 
hếch ở Khau Ca đã tăng lên 121 cá 
thể, gấp đôi so với thời điểm ban đầu 
mới được phát hiện (năm 2002).

 V GS. Đặng Huy Huỳnh (đứng thứ 8 từ trái sang) tại Lễ chúc mừng Anh 
hùng ĐDSH ASEAN

6VƯỜN QUỐC GIA BÁI TỬ LONG 
(QUẢNG NINH) TRỞ THÀNH VƯỜN 
DI SẢN ASEAN 

Sau 2 năm đệ trình hồ sơ, ngày 
19/5/2017, Vườn quốc gia (VQG) 
Bái Tử Long (thuộc huyện Vân Đồn, 
tỉnh Quảng Ninh) đã được Trung 
tâm Đa dạng sinh học ASEAN công 
nhận danh hiệu Vườn Di sản (VDS) 
ASEAN do đáp ứng được 5 tiêu chí 
về tính toàn vẹn sinh thái; tính đại 
diện; tính tự nhiên; tính độc đáo và 
các loài sinh cảnh quý, hiếm; tính 
hợp pháp.

VQG Bái Tử Long có tổng diện 
tích 15.783 ha, trong đó diện tích 
biển chiếm 9.658 ha, diện tích các 
đảo nổi chiếm 6.125 ha. VQG nằm 
trong khu vực vịnh Bái Tử Long và 

gần Di sản vịnh Hạ 
Long, được ví như 
một “kho báu” sinh 
quyển giữa trùng 
khơi ở vùng biển 
Ðông Bắc của Việt 
Nam. VQG phong 
phú về các loài động, 
thực vật, với 1.909 
loài động, thực vật, 
trong đó có 72 loài 
động vật và 30 loài thực vật được ghi 
trong Sách đỏ Việt Nam.

VQG Bái Tử Long trở thành là 
VQG thứ 6 của Việt Nam và thứ 38 
của ASEAN được công nhận là VDS 

ASEAN. Trước đó, Việt Nam đã 
có 5 VQG được công nhân là VDS 
ASEAN, gồm: Ba Bể, Hoàng Liên, 
Kon Ka Kinh, Chư Mom Ray và U 
Minh Thượng.

 V Lễ trao danh hiệu Vườn Di sản ASEAN  
cho Vườn quốc gia Bái Tử Long

7VINH DANH CÁC NHÀ KHOA HỌC CÓ ĐÓNG GÓP CHO 
CÔNG TÁC BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC (ĐDSH)
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Nhằm nâng 
cao hiệu quả, phát 
huy sức mạnh tổng 
hợp trong công 
tác quản lý nhà 
nước về BVMT, 
Bộ TN&MT đã ký 
kết thực hiện các 
Chương trình phối 
hợp trong lĩnh vực 
TN&MT với Ủy 
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt Nam, giai đoạn 2017 
- 2022. Các Chương trình phối hợp đã tăng cường sự tham gia 
của MTTQ Việt Nam các cấp, hội viên Hội Nông dân trong công 
tác giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật về tài nguyên môi 
trường, tham gia phát hiện và giải quyết, xử lý các vi phạm pháp 
luật về tài nguyên môi trường trên địa bàn nông thôn. Đồng thời, 
phát huy sức trẻ của lực lượng đoàn viên thanh niên trong công 
tác BVMT.

Thông qua các Chương trình phối hợp đã có nhiều mô hình, 
cách làm hay, nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực trong công tác 
BVMT, ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh. Từ đó nâng cao 
nhận thức cho cộng đồng về BVMT, từng bước thay đổi những 
hành vi, phong tục tập quán lạc hậu ảnh hưởng xấu đến môi 
trường sống, có ý thức sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên, 
bảo vệ và cải thiện môi trường, xây dựng nếp sống văn minh thân 
thiện với môi trường vì sự phát triển bền vữngn

8TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUAN TRẮC, XÂY DỰNG CƠ SỞ 
DỮ LIỆU VÀ LẬP BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG

Trên cơ sở Quy hoạch mạng lưới quan trắc 
TN&MT quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, tầm 
nhìn đến năm 2030, ngày 24/10/2017, Thủ 
tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Xây dựng 
Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc TN&MT 
tại Quyết định số 1618/QĐ-TTg. Đề án đề ra 
mục tiêu thu nhận đầy đủ, tích hợp, tổ chức 
xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc 
TN&MT thống nhất trên cơ sở áp dụng các giải 
pháp công nghệ, hạ tầng công nghệ thông tin 
hiện đại, tiên tiến, bảo đảm an ninh, an toàn 
thông tin; Hoàn thiện cơ chế chính sách và quy 
định kỹ thuật bảo đảm thu thập công bố, chia sẻ, 
cung cấp, khai thác sử dụng thông tin, dữ liệu 
quan trắc TN&MT kịp thời, chính xác… 

Ngày 3/9/2017, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Quyết định số 1307/QĐ-TTg về chủ trương đầu tư 
Dự án xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi 
trường 4 tỉnh miền Trung (Hà Tĩnh, Quảng Bình, 
Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế với mục tiêu nhằm 
xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát và cảnh báo 

ô nhiễm môi trường biển, đảm 
bảo hiện đại, đồng bộ để cung 
cấp thông tin, số liệu, tư liệu về 
hiện trạng, diễn biến chất lượng 
môi trường biển miền Trung 
(không khí xung quanh, nước 
biển và trầm tích); cảnh báo kịp 
thời khi chất lượng môi trường 
biển miền Trung có dấu hiệu bị 
ô nhiễm.

Năm 2017, Bộ TN&MT 
công bố Báo cáo hiện trạng môi 
trường quốc gia năm 2016” với 
chủ đề “Môi trường đô thị”. Báo 
cáo đã đề xuất các nhóm giải 
pháp tổng thể đối với công tác 
BVMT đô thị như: Hoàn thiện 
các chính sách, pháp luật về 
BVMT đô thị và quy hoạch đô 
thị gắn với phát triển bền vững; 
tăng cường công tác thanh tra, 

kiểm tra, xử lý vi phạm và phòng 
ngừa, kiểm soát ô nhiễm… Đây 
là nguồn tư liệu hữu ích, hỗ trợ 
các nhà quản lý, hoạch định 
chính sách trong quá trình lập 
kế hoạch, quy hoạch phát triển 
đô thị gắn với BVMT, góp phần 
phát triển bền vững đất nước.

9CHỦ ĐỘNG, TÍCH CỰC THAM GIA 
CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC 
TẾ VỀ MÔI TRƯỜNG

Các hoạt động hợp tác đa phương và song 
phương về BVMT đã được tổ chức triển khai 
thực hiện có hiệu quả. Bộ TN&MT đã chủ trì ký 
kết hợp tác về môi trường với các nước: Đức, Đan 
Mạch; xây dựng Biên bản ghi nhớ, Thỏa thuận 
hợp tác với Bộ Môi trường Hàn Quốc, Nhật Bản; 
chủ động và tích cực tham gia các hoạt động trong 
khuôn khổ hợp tác ASEAN về môi trường, trong 
đó đã tổ chức thành công Hội thảo Tổng kết 20 
năm Việt Nam tham gia hợp tác ASEAN về môi 
trường. Sau hơn 20 năm tham gia hợp tác, Việt 
Nam ngày càng khẳng định vai trò, vị trí trong các 
lĩnh vực hợp tác nói chung và lĩnh vực môi trường 
nói riêng. Việt Nam đã tích cực tham gia vào tất 
cả các lĩnh vực hợp tác môi trường như ĐDSH, 
BĐKH, hóa chất và chất thải, môi trường biển 
và đới bờ, công nghệ môi trường, giáo dục môi 
trường, kiểm soát ô nhiễm khói mù xuyên biên 
giới, sản xuất, tiêu dùng bền vững…

 V Hội thảo Tổng kết 20 năm 
hợp tác ASEAN về môi trường

 V Ký kết Chương trình phối hợp giữa  
Bộ TN&MT và Hội Nông dân Việt Nam  
về BVMT và thích ứng với BĐKH

10HIỆU QUẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHỐI 
HỢP LIÊN TỊCH VỚI CÁC TỔ CHỨC  
CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI



18 Số 1/2018

LUẬT PHÁP - CHÍNH SÁCH

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về  
bảo vệ môi trường năm 2018
TS. NGUYỄN VĂN TÀI
Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường

Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống 
chính trị, sự nỗ lực của Chính phủ, 
các Bộ, ngành và địa phương, công tác 

BVMT trong năm 2017 đã đạt được nhiều kết 
quả nổi bật. Hệ thống chính sách, pháp luật 
về BVMT tiếp tục có những bước phát triển 
mới, ngày càng hoàn thiện, đồng bộ với thể 
chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ 
nghĩa mà Đảng và Nhà nước đang xây dựng. Tổ 
chức chuyên môn về BVMT đã được kiện toàn 
từ Trung ương đến địa phương và tại các Bộ, 
ngành; hợp tác quốc tế về BVMT liên tục được 
tăng cường, mở rộng. Chất lượng môi trường ở 
nhiều địa phương đã có những chuyển biến tích 
cực. Chúng ta đã bước đầu thành công trong 
việc thực hiện mục tiêu kiểm soát, hạn chế cơ 
bản mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái tài 
nguyên và suy giảm đa dạng sinh học (ĐDSH); 
tiếp tục cải thiện chất lượng môi trường; một số 
dự báo tác động xấu tới môi trường bước đầu 
được ngăn ngừa; nhiều vấn đề bức xúc về môi 
trường đã được giải quyết kịp thời. 

 Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị 
quyết Đại hội XII của Đảng, Kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, 
Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm 
kỳ 2016 - 2021. Việc triển khai các nhiệm vụ, 
kế hoạch công tác của ngành Môi trường được 
đặt trong bối cảnh Chính phủ quyết tâm cao, 
tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực 
hiện các đột phá chiến lược với phương châm 
hành động của Chính phủ là “Kỷ cương, liêm 
chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”. Bên cạnh 
những thuận lợi, ngành Môi trường cũng đứng 
trước những khó khăn, thách thức như: Một 
số cơ chế, chính sách pháp luật chưa theo kịp 
với thực tiễn; thiếu các công cụ, biện pháp quản 
lý mạnh, hiệu quả; năng lực thực thi pháp luật 
ở một số địa phương còn hạn chế; ô nhiễm, 
suy thoái môi trường vẫn có chiều hướng gia 
tăng; năng lực, nhân lực, nguồn tài chính cho 
công tác BVMT chưa theo kịp mức độ gia tăng 
nhanh của đối tượng quản lý và các vấn đề môi 
trường phát sinh.

Trên cơ sở những chuyển 
biến tích cực trong công tác 
BVMT của năm 2017, để 
tăng cường công tác BVMT, 
sớm giải quyết các vấn đề môi 
trường bức xúc, phòng ngừa, 
giảm thiểu ô nhiễm, tác động 
xấu lên môi trường, quản lý tốt 
chất thải, cải thiện chất lượng 
môi trường, cần tập trung vào 
các nhóm nhiệm vụ trọng tâm 
và các giải pháp cơ bản sau:

Thứ nhất, tập trung rà 
soát, sửa đổi, hoàn thiện hệ 
thống chính sách, pháp luật về 
BVMT.

- Rà soát, xây dựng Đề án 
Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật BVMT và các 
Luật có liên quan đến BVMT; 
ban hành Nghị định sửa đổi, 
bổ sung các Nghị định, quy 
định chi tiết thi hành Luật 
BVMT.

- Rà soát, điều chỉnh, hoặc 
xây dựng mới các quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về môi 
trường trên cơ sở tham khảo 
kinh nghiệm về công tác quản 
lý môi trường, hệ thống pháp 
luật, tiêu chuẩn môi trường 
của các nước phát triển trên 
thế giới.

- Xây dựng và triển khai 
Đề án kiểm soát đặc biệt đối 
với các dự án, cơ sở có nguy cơ 
gây ô nhiễm môi trường cao. 
Xây dựng hệ thống tiêu chí về 
môi trường làm cơ sở lựa chọn, 
sàng lọc loại hình sản xuất và 
công nghệ sản xuất phục vụ 
cho việc thu hút đầu tư, xem 
xét, phê duyệt các dự án đầu tư.

- Xây dựng Đề án về cơ 
chế đột phá huy động nguồn 
lực, thu hút đầu tư, xã hội 
hóa BVMT, thực hiện đúng 
nguyên tắc: “Người được 

hưởng lợi từ môi trường có 
nghĩa vụ đóng góp tài chính 
cho công tác BVMT; người 
gây ô nhiễm, suy thoái môi 
trường phải bồi thường, chi 
trả chi phí xử lý, cải tạo và 
phục hồi môi trường”.

- Xây dựng Đề án tổng 
thể về tăng cường năng lực 
quản lý chất thải rắn sinh hoạt 
đô thị và nông thôn; Đề án 
về quan trắc, cảnh báo môi 
trường vùng kinh tế trọng 
điểm, khu vực tập trung nhiều 
nguồn thải và khu vực nhạy 
cảm về môi trường giai đoạn 
2018 - 2025, định hướng 2030; 
Đề án tăng cường năng lực 
bảo tồn ĐDSH tại các khu bảo 
tồn và hành lang ĐDSH.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới 
công tác thanh tra, kiểm tra, 
giám sát để kịp thời phát hiện, 
xử lý nghiêm minh các vi phạm.

- Xây dựng Kế hoạch thanh 
tra năm 2018 theo hướng đổi 
mới, giảm đối tượng thanh 
tra, kiểm tra, đổi mới hình 
thức tổ chức các đoàn thanh 
tra, kiểm tra. Xử lý dứt điểm 
các vụ việc tồn đọng, phức tạp, 
kéo dài. Trong năm 2018, tập 
trung thanh tra, giám sát các 
dự án lớn, tiềm ẩn nguy cơ xảy 
ra sự cố, ô nhiễm môi trường 
như dệt nhuộm, luyện thép, 
sản xuất hóa chất; các cơ sở 
có lưu lượng nước thải từ 200 
m3/ngày, đêm trở lên; các đối 
tượng có loại hình sản xuất, 
công nghệ lạc hậu, nguồn thải 
lớn, xả thải ra những khu vực 
nhạy cảm về môi trường như 
ven biển, lưu vực sông; xử lý 
nghiêm các hành vi vi phạm, 
đặc biệt là hành vi xả thải gây 
ô nhiễm môi trường.

- Tiếp tục duy trì hoạt 
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động, phát huy hiệu quả Đường dây nóng, tiếp 
nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của 
tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường của 
Trung ương và địa phương, nhằm phát hiện 
và xử lý kịp thời các vụ việc gây ô nhiễm môi 
trường, ngăn chặn các sự cố môi trường có thể 
xảy ra.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch giám sát 
toàn diện các cơ sở, dự án tiềm ẩn nguy cơ gây 
ô nhiễm môi trường cao, bao gồm: Nhà máy 
Nhiệt điện Vĩnh Tân, Nhà máy Giấy VNT19, 
Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp 
Formosa Hà Tĩnh; các dự án lớn (bauxite Tây 
Nguyên, sắt Thạch Khê - Hà Tĩnh, đất hiếm 
Đông Pao - Lai Châu, Nghi Sơn - Thanh Hóa).

Thứ ba, tăng cường phối hợp giữa các Bộ, 
ngành, kết nối giữa Trung ương và địa phương, 
đối thoại giữa cơ quan quản lý nhà nước về môi 
trường và người dân.

- Tập trung xây dựng cơ chế phối hợp giữa 
các cơ quan chuyên môn về BVMT ở Trung 
ương, các Bộ, ngành và địa phương, bảo đảm 
sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả trong quá trình 
triển khai các nhiệm vụ quản lý nhà nước về 
BVMT. 

- Nâng cao chất lượng, sự thống nhất trong 
việc hướng dẫn, trả lời các vướng mắc, xử lý các 
kiến nghị, đề xuất của địa phương trong lĩnh 
vực BVMT.

- Nghiên cứu, xây dựng cơ chế đối thoại 
thường xuyên giữa cơ quan môi trường ở Trung 
ương và địa phương, người dân, doanh nghiệp 
trong lĩnh vực môi trường, trong đó chú trọng 
giải quyết tốt các thủ tục hành chính về môi 

trường; kịp thời lắng nghe, ghi 
nhận và giải quyết thỏa đáng 
các khó khăn, vướng mắc, góp 
ý của địa phương và có biện 
pháp tháo gỡ về chuyên môn 
và tài chính trong công tác 
quản lý nhà nước về BVMT. 

Thứ tư, thực hiện chương 
trình quan trắc, xây dựng cơ sở 
dữ liệu về môi trường.

- Tập trung thực hiện các 
chương trình quan trắc tại các 
vùng kinh tế trọng điểm, khu 
tập trung nhiều nguồn thải 
và khu vực nhạy cảm về môi 
trường thông qua triển khai 
xây dựng Đề án về quan trắc, 
cảnh báo về môi trường vùng 
kinh tế trọng điểm, khu vực 
tập trung nhiều nguồn thải 
và khu vực nhạy cảm về môi 
trường giai đoạn 2018 - 2025, 
định hướng 2030.

- Kết nối, kết hợp số liệu 
quan trắc nguồn thải với quan 
trắc chất lượng môi trường dự 
báo diễn biến, đánh giá, xác 
định nguyên nhân và có các 
giải pháp ứng phó phù hợp, 
kịp thời.

- Phối hợp với UBND các 
tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, 
Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế 
triển khai xây dựng hệ thống 

quan trắc môi trường biển 4 
tỉnh miền Trung.

Thứ năm, kiện toàn tổ 
chức bộ máy và cải cách thủ tục 
hành chính.

- Triển khai thực hiện 
Đề án kiện toàn tổ chức bộ 
máy và tăng cường năng lực 
đội ngũ cán bộ quản lý môi 
trường từ Trung ương đến địa 
phương giai đoạn 2017 - 2020, 
tầm nhìn đến năm 2030.

- Tiếp tục cải tiến lề lối 
làm việc, nâng cao hiệu quả 
của công tác cải cách hành 
chính, đặc biệt, đối với các thủ 
tục hành chính liên quan đến 
người dân và doanh nghiệp; 
tiếp tục rà soát, cắt giảm các 
thủ tục hành chính không cần 
thiết, gây khó khăn cho người 
dân và doanh nghiệp; hoàn 
thiện các quy trình, đơn giản 
hóa thủ tục hành chính, giảm 
thời gian giải quyết các thủ tục 
hành chính. Đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ thông tin, tin 
học hóa trong việc thực hiện 
thủ tục hành chính, cấp phép 
qua mạng. Triển khai linh 
hoạt, hiệu quả dịch vụ công 
trực tuyến, cơ chế hải quan 
một cửa quốc gia.

Giai đoạn 2016 - 2020 có 
ý nghĩa đặc biệt quan trọng, 
quyết định việc hoàn thành 
mục tiêu xây dựng nền tảng 
để sớm đưa nước ta cơ bản 
trở thành nước công nghiệp 
theo hướng hiện đại. Nhiệm 
vụ của công tác BVMT đặt ra 
trong giai đoạn này là rất lớn 
đòi hỏi chúng ta trong năm 
2018 phải tiếp tục có sự chung 
sức, chung lòng, cùng nhau 
quyết tâm, nỗ lực và sáng tạo 
hơn nữa trong triển khai các 
nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt 
được các mục tiêu quan trọng 
đã đề ra, để môi trường thực 
sự là 1 trong 3 trụ cột của phát 
triển bền vữngn

 V Bộ TN&MT kiểm tra tình hình khắc phục sự cố môi trường tại Công ty TNHH 
Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh
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Đẩy mạnh công tác triển khai các đề án  
bảo vệ môi trường lưu vực sông
ThS. NGUYỄN THƯỢNG HIỀN 
Cục trưởng Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường 
Tổng cục Môi trường 

Thời gian qua, việc triển khai 3 Đề án BVMT lưu vực (LV) sông Cầu, sông Nhuệ - sông Đáy, hệ thống 
sông Đồng Nai đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần giảm thiểu ô nhiễm tại các LV. Tiếp 
nối kết quả đạt được trong các năm trước, năm 2017, Bộ TN&MT đã chủ trì, phối hợp với 3 Ủy ban 
BVMT LV sông Cầu, sông Nhuệ - sông Đáy và hệ thống sông Đồng Nai chỉ đạo, đôn đốc và tổ chức 
thực hiện hiệu quả các Đề án này. 

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI 3 ĐỀ ÁN BVMT 
LV SÔNG

Công tác chỉ đạo, điều phối và tổ chức thực 
hiện chính sách, pháp luật

Trong năm 2017, một số văn bản có liên 
quan đến BVMT tài nguyên nước đã được ban 
hành như Nghị định của Chính phủ về phương 
pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài 
nguyên nước; quy định về xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng 
sản...; các Thông tư của Bộ TN&MT quy định về 
giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước, Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải các ngành 
chăn nuôi, chế biến tinh bột sắn. Bên cạnh đó, 
các Bộ, ngành đã ban hành các thông tư, văn bản 
hướng dẫn tạo hành lang pháp lý và chính sách, 
góp phần thúc đẩy công tác BVMT nói chung và 
BVMT LV sông nói riêng. Các tỉnh, TP trên 3 
LV sông cũng đã ban hành nhiều văn bản liên 
quan như Quy hoạch tài nguyên nước, phân 

vùng nguồn tiếp nhận nước 
thải, danh mục và biện pháp 
xử lý các cơ sở gây ô nhiễm 
môi trường nghiêm trọng; 
quy định về phí BVMT đối với 
nước thải, chất thải rắn...

Thực hiện Chỉ thị số 25/
CT-TTg ngày 31/8/2016 của 
Thủ tướng Chính phủ về một 
số nhiệm vụ, giải pháp cấp 
bách về BVMT, Ủy ban BVMT 
3 LV sông đã phối hợp với Bộ 
TN&MT triển khai thanh tra, 
kiểm tra các đối tượng có lưu 
lượng nước thải từ 200 m3/
ngày, đêm trở lên; nghiên cứu, 
lập danh mục các khu/cụm 
công nghiệp, cơ sở sản xuất 
tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm 
môi trường nghiêm trọng cần 

giám sát đặc biệt trên toàn 
quốc; xây dựng Đề án tổng 
điều tra, đánh giá, phân loại 
các nguồn thải trên phạm vi cả 
nước; xây dựng hệ thống cơ sở 
dữ liệu quốc gia về nguồn thải; 
tăng cường trách nhiệm, có cơ 
chế phù hợp nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả hoạt động của 
các Ủy ban BVMT LV sông... 

Hiện nay, Bộ TN&MT 
đang chủ trì xây dựng Nghị 
định sửa đổi, bổ sung một số 
Nghị định quy định chi tiết thi 
hành Luật BVMT; đồng thời, 
trình Thủ tướng Chính phủ 
Đề án thành lập các Ủy ban 
LV sông (theo quy định của 
Luật Tài nguyên nước năm 
2012), trong đó có đề xuất việc 
tái cấu trúc 3 Ủy ban BVMT 
LV sông; hoàn thiện Dự thảo 
Thông tư về đánh giá sức chịu 
tải, khả năng tiếp nhận nước 
thải của sông, hồ; Thông tư về 
quản lý cát, sỏi lòng sông, bảo 
vệ lòng, bờ, bãi sông...

Duy trì và cải thiện chất 
lượng nước các LV sông

Tổng cục Môi trường tiếp 
tục triển khai Chương trình 
quan trắc môi trường nước 
trên 3 LV sông, với tần suất 5 
đợt/năm, gồm 42 điểm trên 
LV sông Cầu, 42 điểm trên 
LV sông Nhuệ - sông Đáy, 49 
điểm trên LV hệ thống sông 
Đồng Nai và một số điểm giáp  V Kênh Ba Bò (đoạn chảy qua tỉnh Bình Dương) đã được cải tạo và xây dựng bờ kè 
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ranh giữa các tỉnh, TP. Tại các địa phương cũng 
tiến hành các chương trình quan trắc. Kết quả 
quan trắc năm 2017 cho thấy, trên LV sông 
Cầu, đoạn từ thượng nguồn ở tỉnh Bắc Cạn 
đến đoạn chảy qua TP. Thái Nguyên, chất lượng 
ở mức tốt; tại điểm Chợ Mới (Bắc Cạn), chất 
lượng nước đã có sự cải thiện so với năm 2016. 
Tuy nhiên, đoạn qua Thái Nguyên vào tháng 7 
- 8/2017, chất lượng nước suy giảm, hàm lượng 
COD, BOD5 và độ đục gia tăng. Đoạn chảy qua 
Bắc Giang và Bắc Ninh, chất lượng nước có sự 
suy giảm khá mạnh và ở mức trung bình, do 
tiếp nhận nước của sông Cà Lồ tại Bắc Giang và 
sông Ngũ Huyện Khê tại Bắc Ninh, chỉ sử dụng 
cho tưới tiêu, hoặc mục đích giao thông thủy. 

Chất lượng nước sông Nhuệ và sông Đáy 
(đoạn chảy qua Hà Nội, Hà Nam) trong tháng 
7 - 8/2017 có sự cải thiện. Giá trị WQI dao động 
trong khoảng 52 - 74, chất lượng nước tại tất 
cả các điểm đều ở mức trung bình, có thể sử 
dụng cho mục đích tưới tiêu. Hạ nguồn sông 
Đáy đoạn chảy qua Nam Định và Ninh Bình, 
chất lượng nước có sự suy giảm tại hầu hết các 
điểm. Chất lượng nước sông Bôi, sông Hoàng 
Long (Ninh Bình) và sông Đào tại điểm Lộc 
Hạ (Nam Định) có sự suy giảm nhẹ. Tất cả các 
sông nội thành Hà Nội có chất lượng nước suy 
giảm, tại hầu hết các điểm, nước bị ô nhiễm 
nặng (WQI dao động từ 16 - 27). 

Chất lượng nước các sông trên LV hệ thống 
sông Đồng Nai chỉ đạt mức trung bình, chất 
lượng nước sông Sài Gòn tiếp tục có sự thay đổi 
rõ rệt từ thượng nguồn tới hạ nguồn và duy trì 
ổn định so với năm 2016. Đoạn thượng nguồn 
từ cầu Tha La (Tây Ninh) đến cầu Bến Súc (TP. 
Hồ Chí Minh) đạt mức tốt, phục vụ cấp nước 
sinh hoạt. Bắt đầu từ hợp lưu sông Thị Tính 
qua khu công nghiệp (KCN) Mỹ Phước (Bình 
Dương) đến hạ nguồn tại cảng Tân Thuận (TP. 
Hồ Chí Minh), chất lượng nước chỉ đạt mức 
trung bình, sử dụng cho tưới tiêu và các mục 
đích khác. Trong khi đó, chất lượng nước sông 
Đồng Nai bị ảnh hưởng bởi các thông số độ 
đục và TSS do đặc trưng dòng chảy (đặc biệt 
vào mùa mưa). 

Triển khai các nhiệm vụ, dự án BVMT LV 
sông

Ở cấp Trung ương, Bộ TN&MT tiếp tục 
hoàn thiện và vận hành Cổng thông tin môi 
trường LV sông Nhuệ - sông Đáy, sông Cầu và 
hệ thống sông Đồng Nai; Bộ Xây dựng đã chỉ 
đạo, tổ chức hướng dẫn triển khai Quy hoạch 

hệ thống thoát nước và xử lý 
nước thải (XLNT) khu vực 
dân cư, KCN thuộc 3 LV sông 
đến năm 2030, Quy hoạch 
quản lý chất thải rắn (CTR) 
3 LV sông đến năm 2030; Bộ 
Giao thông vận tải tăng cường 
quản lý công tác bảo đảm trật 
tự an toàn giao thông, phòng 
ngừa ô nhiễm môi trường 
trong giao thông thủy nội địa 
và hàng hải, thực hiện các dự 
án nạo vét luồng đường thủy 
nội địa, luồng hàng hải và khu 
neo đậu tránh bão tại LV sông; 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn triển khai các dự án 
đầu tư theo lộ trình tại Quyết 
định số 937/QĐ-TTg ngày 
1/7/2009 về việc Quy hoạch 
tiêu nước hệ thống sông Nhuệ. 
Các Bộ, ngành khác (Bộ Y tế, 
Công Thương, Công an…) đã 
tiến hành xây dựng các nhiệm 
vụ chuyên ngành lồng ghép 
với BVMT.

Tại các địa phương, 3 
Ủy ban BVMT LV sông tiếp 
tục đôn đốc thực hiện Đề án 
BVMT LV sông theo hướng 
dẫn của Bộ TN&MT, trong 
đó tập trung vào thống kê, xây 
dựng cơ sở dữ liệu các nguồn 
nước thải ra LV sông. Bên 
cạnh đó, nhiều công trình, dự 
án xử lý CTR, XLNT… được 
đầu tư xây dựng, hoặc triển 
khai thực hiện với tổng số tiền 
lên đến hàng nghìn tỷ đồng. 
Các tỉnh, TP trực thuộc Trung 
ương trên 3 LV sông cũng đã 
chủ động triển khai các dự án 
cải tạo, nạo vét, khai thông 
dòng chảy và vệ sinh môi 
trường nước, nâng cấp các hệ 
thống bơm tiêu thoát nước, 
đồng thời, phối hợp giải quyết 
một số vấn đề liên địa phương. 
Ngoài ra, trong khuôn khổ 
Dự án Tăng cường năng lực 
quản lý môi trường nước LV 
sông tại Việt Nam do JICA 

hỗ trợ, năm 2017, Dự án đã 
tổ chức các lớp tập huấn cho 
4 tỉnh trên LV hệ thống sông 
Đồng Nai (TP. Hồ Chí Minh, 
Đồng Nai, Bình Dương và Bà 
Rịa - Vũng Tàu), 3 tỉnh trên 
LV sông Cầu (Bắc Giang, Bắc 
Ninh và Thái Nguyên); triển 
khai Dự án quản lý ô nhiễm 
các KCN thuộc LV sông Đồng 
Nai, sông Nhuệ - sông Đáy từ 
nguồn vốn ODA của Ngân 
hàng Thế giới tại các tỉnh Nam 
Định, Hà Nam, Đồng Nai và 
Bà Rịa - Vũng Tàu; đồng 
thời, đầu tư các trạm quan 
trắc môi trường nước mặt tự 
động nhằm kiểm soát ô nhiễm 
môi trường nước do các KCN 
trên LV sông gây ra. Đến nay, 
17 điểm quan trắc nước mặt 
tự động đã và đang được thi 
công, lắp đặt và vận hành thử 
nghiệm, bao gồm 9 trạm trên 
hệ thống sông Đồng Nai (tỉnh 
Đồng Nai 6 trạm, tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu 3 trạm) và 8 trạm 
trên LV sông Nhuệ - sông Đáy 
(tỉnh Nam Định 4 trạm, tỉnh 
Hà Nam 4 trạm).

Mặt khác, các dự án đầu tư 
xây dựng hệ thống thoát nước 
và XLNT đô thị cũng được 
đẩy mạnh, giúp nâng cao tỷ 
lệ các khu đô thị có hệ thống 
XLNT tập trung, góp phần cải 
thiện chất lượng nước trên các 
LV sông như Dự án xây dựng 
hệ thống thoát nước và XLNT 
TP. Biên Hòa giai đoạn 1, 
công suất 9.000 m3/ngày đêm 
(tỉnh Đồng Nai); xây dựng, 
nâng cấp hệ thống thoát nước 
và XLNT thị xã Đồng Xoài 
(tỉnh Bình Phước), Nhà máy 
XLNT đô thị Thuận An (Bình 
Dương), công suất giai đoạn 
1 là 17.000 m3/ngày đêm, đặc 
biệt là Dự án đầu tư xây dựng 
hệ thống XLNT Yên Xá (TP. 
Hà Nội), công suất 270.000 
m3/ngày, đêm, giúp làm “sống 
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lại” các dòng sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Sét và 
một phần sông Nhuệ. 

Tăng cường công tác quản lý môi trường và 
thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu các nguồn thải 
trên LV sông

Thời gian qua, công tác thanh tra, kiểm 
tra, kiểm soát ô nhiễm được chú trọng. Trên 3 
LV sông, trong các năm 2016 - 2017, thanh tra 
ngành TN&MT, lực lượng Cảnh sát môi trường 
và các đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành đã 
tiến hành thanh tra, kiểm tra hàng trăm cơ 
sở, xử phạt lên tới hàng chục tỷ đồng. Các Bộ, 
ngành cũng tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám 
sát các đơn vị, cơ sở thuộc thẩm quyền quản 
lý. Công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác 
động môi trường (ĐTM) và cấp phép xả thải 
vào nguồn nước các LV sông tiếp tục được triển 
khai mạnh mẽ. UBND các tỉnh, TP trên 3 LV 
sông đã quan tâm đầu tư cho công tác BVMT, 
đảm bảo đạt và vượt kinh phí 1% chi ngân sách 
cho sự nghiệp môi trường hàng năm trên địa 
bàn.

Bên cạnh đó, thông tin, dữ liệu về các cơ sở 
sản xuất/kinh doanh chính đang hoạt động trên 
3 LV sông được điều tra thống kê chi tiết và cập 
nhật trên cổng thông tin LV sông, qua đó, phục 
vụ tốt cho công tác quản lý môi trường. Theo 
thống kê năm 2017, trên địa bàn LV sông Cầu 
có 48 KCN, 84 cụm công nghiệp (CCN), 141 
làng nghề, 246 cơ sở y tế và hơn 3.500 doanh 
nghiệp; LV sông Nhuệ - sông Đáy có khoảng 
2.521 nguồn thải, gồm 1.672 nguồn thải là cơ sở 
sản xuất, kinh doanh, 126 nguồn thải là KCN, 
CCN, 137 cơ sở y tế, 586 làng nghề; LV hệ 
thống sông Đồng Nai có khoảng 5.217 nguồn 
thải, gồm 125 KCN, 32 CCN, 3 khu chế xuất, 
200 cơ sở y tế và 4.297 cơ sở sản xuất, nhà máy.

 Phối hợp giải quyết các vấn đề môi trường 
bức xúc tại địa phương và môi trường liên vùng, 
liên tỉnh

Trong thời gian qua, trên LV sông Cầu, với 
sự nỗ lực của 6 tỉnh, các vấn đề môi trường đã 
từng bước được giải quyết. Tại LV sông Nhuệ 
- sông Đáy, vấn đề môi trường liên tỉnh tồn tại 
trong nhiều năm qua là nước thải sinh hoạt, 
công nghiệp và làng nghề của TP. Hà Nội vào 
sông Nhuệ - sông Đáy, ảnh hưởng lớn đến các 
tỉnh hạ lưu, đặc biệt là Hà Nam. Trước thách 
thức trên, các tỉnh, TP trên LV đã tăng cường 
phối hợp giám sát các nguồn thải, nhằm giảm 
thiểu ô nhiễm cho khu vực hạ lưu.

Riêng LV hệ thống sông Đồng Nai, các tỉnh, 
TP đã ký kết và triển khai Quy chế số 37/QCPH-

TPHCM-BRVT-ĐN-BD-TN-
LA-TG-BP-LĐ ngày 6/1/2017 
về quản lý nhà nước trong 
lĩnh vực tài nguyên nước, tài 
nguyên khoáng sản và BVMT 
ở các vùng giáp ranh địa giới 
hành chính giữa TP. Hồ Chí 
Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Đồng Nai, Bình Dương, Tây 
Ninh, Long An và Tiền Giang. 
Đồng thời, các địa phương 
đã chủ động phối hợp phòng 
ngừa và xử lý ô nhiễm tại một 
số điểm nóng như giữa Đồng 
Nai và Bình Thuận đối với vấn 
đề ô nhiễm sông Giêng; TP. 
Hồ Chí Minh và Bình Dương 
trong giải quyết ô nhiễm kênh 
Ba Bò, với tỉnh Long An giải 
quyết ô nhiễm tại kênh Thầy 
Cai - An Hạ; chú trọng quản 
lý môi trường tại các khu vực 
giáp ranh; phối hợp trong vận 
hành các hồ chứa, công trình 
thủy lợi, thủy điện; xây dựng 
chương trình quan trắc môi 
trường liên tỉnh...

MỘT SỐ KHÓ KHĂN, 
VƯỚNG MẮC VÀ KẾ 
HOẠCH TRIỂN KHAI 
CÁC ĐỀ ÁN BVMT LV 
SÔNG

Bên cạnh các kết quả đạt 
được, việc triển khai 3 Đề án 
BVMT vẫn còn những khó 
khăn, vướng mắc chưa được 
giải quyết, cụ thể: Nguồn 
kinh phí không được bố trí 
riêng, các cơ chế tài chính 
đặc thù chưa được xây 
dựng; Chương trình mục 
tiêu hỗ trợ xử lý triệt để 
các cơ sở gây ô nhiễm môi 
trường nghiêm trọng thuộc 
đối tượng công ích giai đoạn 
2016 - 2020 chưa được phê 
duyệt; Tiến độ triển khai 
đầu tư hạ tầng kỹ thuật môi 
trường của các địa phương 
còn chậm; Công tác thống 
kê, quản lý các nguồn thải 
chưa được thực hiện thường 

xuyên; Việc giải quyết các 
vấn đề môi trường liên vùng 
còn chậm; Số biên chế và 
năng lực của các cơ quan 
quản lý môi trường tại các 
địa phương chưa đáp ứng 
được yêu cầu thực tiễn...

Để việc triển khai 3 Đề án 
đạt hiệu quả, trong thời gian 
tới, Ủy ban BVMT LV sông, các 
địa phương cần tập trung vào 2 
nhiệm vụ đột phá là xây dựng, 
triển khai quy hoạch quản lý 
tổng hợp tài nguyên nước và 
các nhiệm vụ, dự án tổng thể 
toàn LV sông; đồng thời, tăng 
cường cơ chế điều phối, giám 
sát giữa các tỉnh, TP giải quyết 
các vấn đề liên tỉnh. Trong cả 
2 nhiệm vụ trên thì vai trò chủ 
trì của Bộ TN&MT là đặc biệt 
quan trọng. 

Ngoài ra, tại các phiên 
họp của Ủy ban BVMT LV 
sông trong năm 2017, Ủy 
ban BVMT LV sông, các 
Bộ, ngành và địa phương 
đã thống nhất một số định 
hướng lớn trong năm 2018 
và các năm tiếp theo: Tiếp 
tục nghiên cứu, đề xuất một 
số chính sách, cơ chế đặc 
thù của công tác BVMT tài 
nguyên nước trên nguyên 
tắc thống nhất, đồng bộ 
trên toàn LV, không chia cắt 
theo địa giới hành chính. 
Trước mắt, kiến nghị Thủ 
tướng Chính phủ sớm xem 
xét phê duyệt Đề án thành 
lập Ủy ban LV sông trên cả 
nước trên cơ sở kiện toàn và 
điều chỉnh mô hình tổ chức 
các Ủy ban BVMT LV sông 
hiện nay; Tăng cường thanh 
tra, kiểm tra việc chấp hành 
các quy định pháp luật về 
BVMT, xử lý triệt để các cơ 
sở gây ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng, tiếp tục đầu 
tư hệ thống quan trắc và hạ 
tầng kỹ thuật môi trường...; 
Triển khai các quy hoạch, 
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chương trình, dự án liên 
ngành, liên vùng, xây dựng 
và thực hiện các dự án, 
công trình BVMT trên LV 
sông; Thống kê, xây dựng 
cơ sở dữ liệu các nguồn 
thải và kế hoạch quản lý, 
xử lý các nguồn thải thuộc 
3 LV sông, công bố thông 
tin các nguồn thải chính 
(>200 m3/ngày, đêm); 
Tăng cường công tác phối 
hợp liên tỉnh trong phòng 
ngừa và xử lý ô nhiễm, suy 
thoái môi trường tại một số 
điểm nóng ô nhiễm tại các 
sông, suối chảy qua địa bàn 
nhiều tỉnh, đặc biệt ở các 
điểm giáp ranh... Mỗi địa 
phương tùy vị trí trên LV 
và nguồn lực của mình lựa 
chọn những nhiệm vụ, hoạt 
động ưu tiên và cấp thiết để 
triển khai. Các địa phương 
thượng nguồn tăng cường 
công tác bảo vệ và phát 
triển rừng, tạo nguồn thủy 
sinh cho LV, kiểm soát các 
công trình thủy điện, khai 
thác khoáng sản; các địa 
phương phía hạ lưu tăng 
cường quản lý và xử lý chất 
thải, quy hoạch phát triển 
đô thị hợp lý, kiểm soát 
chặt chẽ những nguồn thải 
có nguy cơ gây ô nhiễm 
môi trường.

Nhìn chung, qua 10 năm 
triển khai 3 Đề án BVMT LV 
sông, nhận thức của các Bộ, 
ngành, địa phương về trách 
nhiệm BVMT trên toàn 
lưu vực đã được nâng lên 
rõ rệt. Hy vọng trong thời 
gian tới, khi các Ủy ban LV 
sông được thành lập và đi 
vào hoạt động, cơ chế quản 
lý tổng hợp tài nguyên nước 
sẽ được triển khai rộng rãi, 
với sự quyết tâm cao của các 
tỉnh, TP trên các LV sông và 
sự tham gia hiệu quả của các 
Bộ, ngànhn

Một số định hướng trong công tác 
quản lý nhà nước về bảo tồn thiên 
nhiên và đa dạng sinh học
TS. PHẠM ANH CƯỜNG - Cục trưởng
TS. NGUYỄN XUÂN DŨNG - Chánh Văn phòng 
Cục Bảo tồn đa dạng sinh học

Là đơn vị thực hiện chức năng tham mưu, thực thi nhiệm vụ quản lý 
nhà nước về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học (ĐDSH) trên 
phạm vi cả nước, trong thời gian qua, Cục Bảo tồn ĐDSH tiếp tục triển 
khai thực hiện Luật ĐDSH và các văn bản hướng dẫn Luật, bám sát 
các định hướng nhiệm vụ tại Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp 
hành Trung ương Đảng về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, 
tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT; Nghị quyết số 35/NQ-CP của 
Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực BVMT; Chiến lược 
quốc gia về ĐDSH đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030…

MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 
TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ 
NHÀ NƯỚC VỀ ĐDSH

Hoàn thiện công tác xây dựng văn 
bản pháp luật

Nhằm tạo hành lang pháp lý cho 
công tác bảo tồn ĐDSH, công tác xây 
dựng văn bản quy phạm pháp luật đã 
được chú trọng và thúc đẩy triển khai, 
đặc biệt là các văn bản thực hiện Luật 
ĐDSH. Theo thống kê, từ năm 2012 
đến nay đã có hơn 20 văn bản hướng 
dẫn thi hành Luật do Cục Bảo tồn 
ĐDSH chủ trì xây dựng, trình cấp có 
thẩm quyền ban hành, góp phần tạo 
lập hành lang pháp lý quản lý tổng thể 
và toàn diện các vấn đề về ĐDSH. 

Các văn bản pháp luật này bao 
gồm: Nghị định quản lý loài nguy 
cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ 
(Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 
2/11/2013 của Chính phủ); Nghị định 
quản lý an toàn sinh học đối với sinh 
vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và 
sản phẩm của sinh vật biến đổi gen, 
công tác quản lý nhà nước về an toàn 
sinh học đối với sinh vật biến đổi gen 
(Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 
21/6/2010; Nghị định số 108/2011/
NĐ-CP ngày 30/11/2011 của Chính 
phủ); Nghị định Quản lý tiếp cận 
nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc 

sử dụng nguồn gen (Nghị định số 
59/2017/NĐ-CP ngày 12/5/2017 của 
Chính phủ); Chiến lược quốc gia về 
ĐDSH đến năm 2020, tầm nhìn đến 
năm 2030 (Quyết định số 1250/QĐ-
TTg ngày 31/7/2013 của Thủ tướng 
Chính phủ); Quy hoạch tổng thể bảo 
tồn ĐDSH của cả nước đến năm 2020, 
định hướng đến năm 2030 (Quyết 
định số 45/QĐ-TTg ngày 8/1/2014 
của Thủ tướng Chính phủ)… 

Bên cạnh đó, nhiều hướng dẫn kỹ 
thuật được kịp thời ban hành nhằm 
đáp ứng nhu cầu quản lý thực tiễn 
phát sinh tại địa phương như: hướng 
dẫn lập quy hoạch bảo tồn ĐDSH cấp 
tỉnh; hướng dẫn kỹ thuật phân loại 
đất ngập nước; hướng dẫn kỹ thuật 
điều tra ĐDSH và xây dựng báo cáo 
ĐDSH; hướng dẫn mẫu đơn đăng 
ký, giấy chứng nhận và báo cáo của 
cơ sở bảo tồn ĐDSH; hướng dẫn tổ 
chức và hoạt động của Hội đồng thẩm 
định loài động vật hoang dã, thực vật 
hoang dã thuộc Danh mục loài nguy 
cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ...

Tăng cường năng lực hướng dẫn 
thực hiện và đẩy mạnh truyền thông, 
nâng cao nhận thức

Song song với công tác xây dựng 
các văn bản, các hoạt động tăng cường 
năng lực hướng dẫn thực hiện và 
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truyền thông, nâng cao nhận thức thực 
hiện pháp luật về bảo tồn thiên nhiên và 
ĐDSH cũng được đẩy mạnh. Hàng năm, 
Cục đều tổ chức các hoạt động truyền 
thông, nâng cao nhận thức với nhiều sự 
kiện, hội thảo, tập huấn cho các đối tượng 
khác nhau; hướng dẫn các địa phương tổ 
chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế 
ĐDSH (22/5) và Ngày Đất ngập nước thế 
giới (2/2). 

Ngoài ra, Cục còn xây dựng, phát 
hành các tài liệu tập huấn, các ấn phẩm 
tuyên truyền và biên tập các tài liệu tham 
khảo có liên quan đến an toàn sinh học 
đối với sinh vật biến đổi gen, tiếp cận 
nguồn gen và chia sẻ lợi ích; Đồng thời tổ 
chức tập huấn, cung cấp các bài giảng về 
các nội dung của Nghị định số 155/2016/
NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ 
quy định về xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực BVMT liên quan đến bảo 
tồn ĐDSH cho cán bộ các Sở, ban, ngành 
tại địa phương. 

Cục cũng đã tham mưu lựa chọn, đề 
cử và tổ chức Lễ chúc mừng Danh hiệu 
Anh hùng ĐDSH ASEAN cho GS. TSKH 
Đặng Huy Huỳnh - Nhà khoa học đầu 
tiên của Việt Nam vinh dự nhận Danh 
hiệu trên và tham mưu hỗ trợ đề xuất Khu 
bảo tồn Bái Tử Long thành Vườn Di sản 
ASEAN (AHP). Hai sự kiện này được Bộ 
TN&MT bình chọn 2/10 sự kiện tiêu biểu 
năm 2017.

Công tác kiểm tra thực thi 
pháp luật về ĐDSH được chú 
trọng

Thời gian qua, công tác 
kiểm tra kết hợp với hướng 
dẫn, hỗ trợ thực hiện pháp 
luật về bảo tồn ĐDSH đã được 
thực hiện tại các địa phương, 
các khu bảo tồn và cơ sở bảo 
tồn trong cả nước. Hoạt động 
này đã góp phần quan trọng 
trong việc hướng dẫn, hỗ trợ 
cho các đối tượng tăng cường 
thực thi pháp luật về bảo tồn, 
đồng thời, phát hiện các bất 
cập trong quá trình thực thi 
pháp luật để có các đề xuất 
định hướng cho việc điều 
chỉnh phù hợp. 

Công tác hợp tác quốc tế, 
nghiên cứu khoa học và xây 
dựng cơ sở dữ liệu ĐDSH hỗ 
trợ công tác quản lý nhà nước 
về bảo tồn được đẩy mạnh

Đây là một lĩnh vực nổi bật 
của Cục Bảo tồn ĐDSH. Cục 
đã luôn hoàn thành tốt vai trò 
là đơn vị đầu mối, tham mưu 
cho lãnh đạo các cấp trong 
việc thực thi các cam kết quốc 
tế trong lĩnh vực ĐDSH: Công 
ước Ramsar, Công ước ĐDSH, 
Nghị định thư Cartagena về 

An toàn sinh học, Nghị định 
thư Nagoya về tiếp cận nguồn 
gen và chia sẻ công bằng, hợp 
lý lợi ích phát sinh từ việc sử 
dụng nguồn gen; Nghị định 
thư bổ sung Nagoya - Kuala 
Lumpur về nghĩa vụ pháp lý và 
bồi thường trong lĩnh vực sinh 
vật biến đổi gen. Đồng thời, 
Cục còn tham gia tích cực 
trong các hoạt động của Trung 
tâm ĐDSH ASEAN, Trung 
tâm Ramsar Đông Á (RRC), 
Sáng kiến Bảo tồn Hổ toàn 
cầu, Hợp tác về đường bay của 
các loài chim di cư (Flyway 
Partnership), Diễn đàn liên 
Chính phủ về ĐDSH và dịch 
vụ hệ sinh thái (IPBES)....

Cục đã phối hợp chặt 
chẽ với các tổ chức trong 
nước, quốc tế và là đối tác 
lâu năm, trọng yếu của nhiều 
tổ chức như: CropLife châu 
Á, Helvetas, Liên hợp quốc 
về Thương mại và Phát triển 
(UNCTAD), Quỹ thông tin 
ĐDSH toàn cầu (GBIF), 
WWF, IUCN, USAID… Bên 
cạnh đó, Cục cũng đã và đang 
tích cực tổ chức triển khai 
nhiều dự án ODA, bao gồm 
các dự án ODA không hoàn 
lại từ Quỹ Môi trường toàn 
cầu, JICA, … đến dự án vốn 
vay của Ngân hàng Phát triển 
Châu Á (ADB). 

Thời gian qua, Cục đã tổ 
chức thực hiện nhiều đề tài 
khoa học, công nghệ góp phần 
xây dựng luận cứ khoa học 
cho công tác bảo tồn ĐDSH. 
Các định hướng nghiên cứu 
chủ yếu nhằm bảo tồn và 
phát triển các hệ sinh thái; 
bảo tồn loài, cơ chế tài chính 
bổ sung cho công tác bảo tồn. 
Nhiều đề tài đã được hội đồng 
nghiệm thu đánh giá cao, 
trong đó có các đề tài nghiên 
cứu cơ sở khoa học và thực 

 V Trồng cây tại vùng đất bồi ven biển xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, 
tỉnh Thái Bình hưởng ứng Ngày Đất ngập nước 2017
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tiễn về nghĩa vụ pháp lý và bồi thường trong 
lĩnh vực an toàn sinh học đối với sinh vật biến 
đổi gen; Cơ sở lý luận, thực tiễn về bồi hoàn 
ĐDSH tại Việt Nam... Mặt khác, công tác xây 
dựng cơ sở dữ liệu ĐDSH đang từng bước được 
đẩy mạnh. Các công cụ hỗ trợ điều tra cơ bản, 
xây dựng báo cáo và phát triển cơ sở dữ liệu về 
ĐDSH quốc gia (NBDS) được phổ biến, hướng 
dẫn thực hiện. (www.nbds.vea.gov.vn).

Tham mưu đề xuất xử lý các vấn đề quản lý 
thực tiễn

Đây là một hoạt động rất quan trọng trong 
chức năng tham mưu của Cục được triển khai 
trong thời gian qua như: Rà soát, đánh giá hệ 
thống các cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã và 
thực tế triển khai cấp phép cơ sở bảo tồn ĐDSH 
tại các địa phương nhằm đề xuất giải pháp quản 
lý hiệu quả các cơ sở bảo tồn trong thời gian tới; 
Theo dõi, giám sát hoạt động xuất khẩu, nhập 
khẩu các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên 
bảo vệ và các sản phẩm của chúng; Tham vấn 
chuyên môn về công tác bảo tồn ĐDSH đối với 
các vấn đề về quy hoạch du lịch tại Bán đảo Sơn 
Trà, sự cố môi trường 4 tỉnh miền Trung, hoạt 
động nhận chìm của nhà máy Nhiệt điện Vĩnh 
Tân tại tỉnh Ninh Thuận và một số hoạt động 
khác liên quan đến công tác bảo tồn loài.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG 
THỜI GIAN TỚI

Với nỗ lực tiếp tục khẳng định vai trò, vị 
thế của mình trong bối cảnh cả nước đang thúc 
đẩy, tăng cường công tác quản lý nhà nước về 
BVMT nói chung và bảo tồn ĐDSH nói riêng, 
Cục Bảo tồn ĐDSH xác định hướng hoạt động 
của đơn vị trong thời gian tới:

Định hướng chung
- Thúc đẩy xây dựng, hoàn thiện và trình 

ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về 
bảo tồn ĐDSH và triển khai có hiệu quả Luật 
ĐDSH, các văn bản hướng dẫn Luật liên quan, 
đặc biệt xác định rõ cách tiếp cận, đối tượng, cơ 
chế quản lý, bảo tồn thiên nhiên và ĐDSH trong 
mối quan hệ với Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản 
mới ban hành với Luật ĐDSH hiện nay. 

- Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ban ngành 
Trung ương và địa phương, các tổ chức chính 
trị, xã hội; các tổ chức quốc tế về triển khai 
thực hiện các hoạt động liên quan đến bảo tồn 
ĐDSH.

- Tăng cường năng lực thực thi pháp 
luật bảo tồn ĐDSH cho các khu bảo tồn 
thiên nhiên, ưu tiên các khu đất ngập nước 

có tầm quan trọng quốc tế 
(Khu Ramsar), Vườn Di sản 
ASEAN (AHP), khu dự trữ 
sinh quyển và các khu bảo 
tồn được quy hoạch, thành 
lập theo Luật ĐDSH.

- Tiếp tục chú trọng công 
tác kiểm tra, hướng dẫn, hỗ 
trợ thực hiện các văn bản quy 
phạm pháp luật về bảo tồn 
ĐDSH cho các các khu bảo 
tồn.

- Nâng cao vị trí của Việt 
Nam trong việc thực thi các 
công ước quốc tế về bảo tồn 
thiên nhiên và ĐDSH; thúc 
đẩy các hoạt động hợp tác 
quốc tế và huy động mọi 
nguồn lực đầu tư cho công tác 
bảo tồn ĐDSH của Việt Nam.

Định hướng hoạt động cụ 
thể 

- Phối hợp chặt chẽ với các 
đơn vị liên quan hoàn thiện 
Quyết định quy định chức 
năng, nhiệm vụ của Cục; sớm 
ổn định tổ chức, nhân sự trong 
tình hình mới; hoàn thiện Đề 
án vị trí việc làm; phối hợp 
chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn và các 
Bộ có liên quan trong việc xây 
dựng các văn bản quy phạm 
pháp luật và các nội dung phối 
hợp khác trong công tác quản 
lý nhà nước về ĐDSH; Rà soát 
kết quả thực hiện Luật ĐDSH 
và có các đề xuất điều chỉnh, 
sửa đổi Luật trong bối cảnh 
mới và sau 10 năm triển khai 
thực hiện.

- Tiếp tục xây dựng, sửa 
đổi và hướng dẫn thực hiện 
các văn bản quản lý các khu 
bảo tồn đất ngập nước; hành 
lang ĐDSH; quản lý loài nguy 
cấp, quý hiếm được ưu tiên 
bảo tồn, kiểm soát loài ngoại 
lai xâm hại, cơ chế quản lý các 
cơ sở bảo tồn, quản lý sinh vật 
biến đổi gen, tri thức truyền 
thống liên quan đến nguồn 
gen, quản lý tiếp cận nguồn 

gen theo Luật ĐDSH; và các 
chính sách hỗ trợ, quản lý các 
loại hình bảo tồn quy mô nhỏ 
có sự tham gia cộng đồng.

- Xây dựng, hoàn thiện và 
phát triển cơ sở dữ liệu quốc 
gia đáp ứng nhu cầu công tác 
quản lý và dự báo bao gồm 
các chương trình quan trắc, 
điều tra cơ bản, thông suốt hệ 
thống báo cáo từ Trung ương 
đến địa phương và các khu 
bảo tồn.

- Thúc đẩy nghiên cứu, 
áp dụng các công cụ tài chính 
mới, công cụ kinh tế (PES, 
TEEB, BBOP, Quỹ bảo tồn 
ĐDSH, bồi hoàn ĐDSH...), 
các phương pháp tiếp cận mới 
(tiếp cận hệ sinh thái, tiếp cận 
đồng quản lý, quản lý có sự 
tham gia cộng đồng ...) nâng 
cao hiệu quả công tác bảo tồn 
ĐDSH.

- Phát triển các công cụ 
hướng dẫn thực hiện đánh 
giá tác động đến ĐDSH trong 
đánh giá tác động môi trường 
và đánh giá tác động của biến 
đổi khí hậu đến ĐDSH.

- Thúc đẩy, nhân rộng 
triển khai xây dựng các mô 
hình bảo tồn và sử dụng bền 
vững hệ sinh thái, phục hồi hệ 
sinh thái tự nhiên bị suy thoái 
và tăng cường hiệu quả quản 
lý các khu bảo tồn.

- Thực hiện tốt vai trò đầu 
mối các Công ước quốc tế về 
ĐDSH như: Công ước ĐDSH 
(CBD), Công ước Ramsar, 
Nghị định thư Cartagena về 
an toàn sinh học, Nghị định 
thư Nagoya về tiếp cận nguồn 
gen và chia sẻ lợi ích, Nghị 
định thư bổ sung Nagoya - 
Kuala Lumpur về nghĩa vụ 
pháp lý và bồi thường, đầu 
mối hợp tác Trung tâm ĐDSH 
ASEAN (ACB), Trung tâm 
Ramsar Đông Á (RRC), Điều 
phối thực hiện Sáng kiến Bảo 
tồn Hổ toàn cầun
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Phát huy vai trò xung kích của Hội Nông dân 
trong công tác bảo vệ môi trường nông thôn
Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ TN&MT và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam 
(TWHNDVN), các hoạt động phối hợp giữa hai bên đã đi vào chiều sâu, có tính thiết thực đối với cán 
bộ, hội viên, nông dân. Thông qua Nghị quyết liên tịch số 02/2011/NQLT-BTNMT-HND về việc tăng 
cường phối hợp hành động giữa Bộ TN&MT và TWHNDVN đã tạo được cơ chế phối hợp đồng bộ, phát 
huy sức mạnh của Hội Nông dân (HND) các cấp, cán bộ, hội viên nông dân tham gia BVMT, góp phần 
nâng cao hiệu quả quản lý và nhận thức chung của cộng đồng về việc sử dụng hợp lý tài nguyên thiên 
nhiên, BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH). Ngày 22/12/2017, tại Hà Nội, hai bên đã tổ chức 
Hội nghị Tổng kết Nghị quyết liên tịch số 02/2011/NQLT-BTNMT-HND giai đoạn 2011 - 2017 và Ký kết 
Chương trình phối hợp giai đoạn 2018 - 2023. Nhân dịp này, Tạp chí Môi trường có cuộc trao đổi với 
Giám đốc Trung tâm Môi trường nông thôn (TWHNDVN) Nguyễn Thị Kim Hoa về nội dung trên.

9Xin bà cho biết một số kết quả nổi bật trong 
việc phối hợp thực hiện Nghị quyết liên tịch 
số 02/2011/NQLT-BTNMT-HND giữa Bộ 
TN&MT và TWHNDVN giai đoạn 2011 - 
2017?

Bà Nguyễn Thị Kim Hoa: Thực hiện 
Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 
của Bộ Chính trị về BVMT trong thời kỳ đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 
TWHNDVN và Bộ TN&MT đã ký kết Nghị 
quyết liên tịch số 02/2011/NQLT-BTNMT-
HND về việc tăng cường phối hợp hành động 
trong lĩnh vực TN&MT nông thôn giai đoạn 
2011 - 2017. Qua 7 năm phối hợp hoạt động đã 
thu được một số kết quả nổi bật.

Xác định BVMT là một trong những hoạt 
động trọng tâm của các cấp Hội và phong trào 
nông dân, giai đoạn 2011 - 2017, TWHNDVN 
đã tích cực chỉ đạo các cấp Hội gắn BVMT vào 
chương trình công tác hàng năm, 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, 
HND 63/63 tỉnh, TP đã ký kết Chương trình 
phối hợp với Sở TN&MT, trong đó, nhiều địa 
phương xây dựng nội dung cụ thể, phù hợp 
và quy định rõ trách nhiệm của từng ngành. 
TWHNDVN cũng đã ban hành Nghị quyết số 
20-NQ/HNDTW ngày 21/7/2014 về nâng cao 
trách nhiệm của HND tham gia BVMT, chủ 
động thích ứng với BĐKH.

Thực hiện chính sách pháp luật theo Quyết 
định số 217-QĐ/TW ngày 22/12/2013 của Bộ 
Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát, 
phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
(MTTQ VN) và các tổ chức chính trị - xã hội, 

TWHNDVN đã tích cực phối 
hợp với các Bộ: NN&PTNT, 
TN&MT tham gia đoàn giám 
sát, phản biện thực hiện chính 
sách phòng, chống thiên tai, 
ứng phó với BĐKH. Bên 
cạnh đó, TWHNDVN ký kết 
Chương trình phối hợp với 
MTTQ VN, Bộ NN&PTNT 
và Bộ Công Thương giám sát 
việc thực hiện pháp luật về sản 
xuất, kinh doanh vật tư nông 
nghiệp giai đoạn 2014 - 2020 
để bảo vệ quyền lợi cho nông 
dân, thu hút sự tham gia của 
59/63 tỉnh, TP với 1.380 cuộc 
giám sát; Tổ chức 18 lớp tập 
huấn cho gần 2.000 cán bộ, 
hội viên nông dân về kỹ năng, 

nghiệp vụ giám sát, phản biện 
xã hội; Tổ chức đoàn giám 
sát liên ngành việc thực hiện 
chính sách, hỗ trợ của Nhà 
nước đối với người dân bị 
thiệt hại do sự cố môi trường 
biển tại Quảng Bình… 

Công tác tuyên truyền, 
giáo dục nâng cao nhận thức 
của cộng đồng về BVMT cũng 
được chú trọng. Các cấp Hội 
thường xuyên tuyên truyền 
vận động “nói cho dân hiểu, 
làm cho dân tin” về bảo vệ 
TN&MT đến từng hội viên, 
nông dân; Đưa BVMT vào 
nội dung Hội thi “Nhà nông 
đua tài”. Đồng thời, HND các 
tỉnh, TP đã tổ chức 205 cuộc 

 V Bà Nguyễn Thị Kim Hoa - Giám đốc Trung tâm Môi trường 
nông thôn, TWHNDVN



27Số 1/2018

LUẬT PHÁP - CHÍNH SÁCH

thi “Nông dân tìm hiểu kiến thức và pháp luật 
BVMT, đất đai”, “Nông dân với BĐKH” theo 
hình thức sân khấu hóa, nội dung phong phú, 
đa dạng, phù hợp với bản sắc văn hóa từng 
địa phương. Đặc biệt, TWHNDVN phối hợp 
với Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh Hà Nam, 
Vĩnh Phúc chỉ đạo HND các cấp phối hợp với 
Sở, ngành liên quan tổ chức thành công hơn 
400 cuộc mít tinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia 
về nước sạch và vệ sinh môi trường, Ngày Môi 
trường thế giới… thu hút hàng vạn cán bộ, hội 
viên nông dân tham gia; Phát động phong trào 
toàn dân tích cực tham gia BVMT, trồng cây 
xanh, “Chương trình Ngày thứ bảy nghĩ xanh, 
mua sạch”, “Đẹp nhà, sạch đường, sạch đồng 
ruộng”, “Nói không với túi ni lông”; Vận động 
nông dân xây dựng “gia đình văn hóa”, “thôn, 
ấp, bản làng văn hóa, xã văn hóa”. Hàng năm có 
9,5 triệu gia đình nông dân đăng ký, trong đó 
8,5 triệu gia đình đạt danh hiệu gia đình văn 
hóa, qua đó, khẳng định vai trò chủ thể của 
nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra, được sự quan tâm, hỗ trợ của 
ngành TN&MT, TWHNDVN cũng đã tích cực 
huy động nguồn lực của các cấp Hội và vốn tín 
dụng xây dựng thành công công trình vệ sinh, 
cấp nước sạch, mô hình về BVMT nông thôn 
như 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…
9Bà đánh giá như thế nào về thực trạng môi 
trường nông thôn Việt Nam hiện nay?

Bà Nguyễn Thị Kim Hoa: Thời gian qua, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự tham 
gia của các đoàn thể và cộng đồng dân cư, môi 
trường nông thôn đã có nhiều chuyển biến tích 
cực; Tiêu chí môi trường trong Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
được thực hiện ở nhiều nơi, bộ mặt nông thôn 
bước đầu đạt những tiêu chuẩn Xanh - Sạch - 
Đẹp, an toàn.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, môi 
trường nông thôn vẫn còn những tồn tại, hạn 
chế nhất định, rác thải sinh hoạt, hoạt động 
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chưa được thu 
gom, phân loại, xử lý kịp thời; Sản xuất nông 
- lâm - ngư nghiệp chưa theo hướng sản xuất 
xanh, sản xuất hữu cơ và công nghệ cao. Hiện 
tượng dùng phân bón vô cơ, thuốc bảo vệ thực 
vật, thuốc kích thích sinh trưởng còn tương đối 
phổ biến, làm ảnh hưởng đến uy tín của sản 
phẩm nông nghiệp; Công tác quản lý, sử dụng 

tài nguyên thiên nhiên theo 
hướng bền vững còn nhiều bất 
cập; Tình trạng vi phạm trong 
khai thác rừng, cát và đánh bắt 
thủy, hải sản khá phổ biến.

Thực hiện Chương trình 
phối hợp giai đoạn 2018 - 
2023, TWHNDVN và Bộ 
TN&MT sẽ tập trung tìm giải 
pháp hữu hiệu để chỉ đạo, 
hướng dẫn các cấp Hội và hội 
viên giải quyết những tồn tại, 
khó khăn, vướng mắc nêu 
trên, để công tác BVMT nông 
nghiệp, nông thôn đáp ứng 
tiến trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước và hội 
nhập quốc tế.
9Xin bà cho biết mục đích, 
nội dung chính của Chương 
trình phối hợp giữa Bộ 
TN&MT và TWHNDVN giai 
đoạn 2018 - 2023?

Bà Nguyễn Thị Kim Hoa: 
Chương trình phối hợp giữa 
Bộ TN&MT và TWHNDVN 
giai đoạn 2018 - 2023 nhằm 
tăng cường mối quan hệ hợp 
tác giữa hai bên, nâng cao tính 
chủ động, 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 trong từng lĩnh vực 
mỗi ngành phụ trách.

Theo đó, hai bên sẽ tập 

trung nâng cao nhận thức, 
tăng cường năng lực và tạo 
điều kiện thuận lợi cho cán 
bộ, hội viên nông dân các cấp 
tham gia quản lý, sử dụng tiết 
kiệm tài nguyên thiên nhiên, 
BVMT, giảm phát thải khí 
nhà kính; Tham gia giám sát, 
phát hiện, đề xuất biện pháp 
xử lý các hành vi vi phạm 
pháp luật về TN&MT; Triển 
khai hiệu quả Tiêu chí số 17 
về môi trường trong Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới giai đoạn 
2016 - 2020, trong đó trọng 
tâm là tuyên truyền, vận động 
cộng đồng tham gia thu gom, 
phân loại, xử lý chất thải rắn 
sinh hoạt nông thôn, nước 
thải sinh hoạt, chất thải chăn 
nuôi, phụ phẩm nông nghiệp, 
chất thải làng nghề; Tổ chức 
các hội thảo, tập huấn về chủ 
đề môi trường, hướng đến sản 
xuất xanh, việc làm xanh, lối 
sống tiêu dùng bền vững, thực 
hiện nếp sống văn hóa, văn 
minh, xây dựng cảnh quan 
môi trường nông thôn Xanh 
- Sạch - Đẹp. Cùng với đó, đề 
cao vai trò của HND trong tư 
vấn, phản biện cơ chế chính 
sách luật pháp, quy hoạch, kế 
hoạch quốc gia, liên vùng về 
quản lý tài nguyên, BVMT 
khu vực nông thôn, hướng 

 V Thành viên Chi hội nông dân 3 sạch Khu phố 7 - HND  
Thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương  
tham gia dọn vệ sinh đường phố
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hội viên nông dân trở thành đối tượng đi đầu 
trong việc tuân thủ quy định của pháp luật về 
TN&MT.

Công tác tổ chức triển khai, nhân rộng các 
phong trào, mô hình “Nông dân sản xuất kinh 
doanh giỏi”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng văn 
hóa khu dân cư”; “Nông dân giúp nhau xóa đói, 
giảm nghèo, làm giàu bền vững”; “Cánh đồng 
không bao bì thuốc bảo vệ thực vật”; “Mô hình 
cộng đồng tự quản, bảo vệ rừng, bảo tồn đa 
dạng sinh học” cũng được hai bên tiếp tục phát 
triển.
9Trong bối cảnh sức ép lên môi trường hiện 
nay, HND sẽ tập trung vào những hoạt động 
nào để Chương trình phối hợp giữa hai bên 
đạt hiệu quả, thưa bà? 

Bà Nguyễn Thị Kim Hoa: Trong quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói 
chung, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn nói riêng, nhiệm vụ BVMT 
luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. 
Để thực hiện tốt Nghị quyết số 41-NQ/TW của 
Bộ Chính trị; Nghị quyết số 24-NQ/TW của 
Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương 
khóa XI về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng 
cường quản lý tài nguyên và BVMT; Nghị quyết 
số 35/NQ-CP của Chính phủ về một số vấn 
đề cấp bách trong lĩnh vực BVMT; Chỉ thị số 
25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một 
số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về BVMT… 
TWHNDVN sẽ tiếp tục phát huy vai trò trung 
tâm, nòng cốt trong các phong trào nông dân 
và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, chủ động phối hợp chặt chẽ với 
ngành TN&MT nâng cao hiệu quả hoạt động 
bảo vệ TN&MT nông thôn; Chỉ đạo các cấp 
Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục 
nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ và xây 
dựng hành vi của cán bộ, hội viên, nông dân 
về BVMT nông thôn, thích ứng với BĐKH; 
Tham gia giám sát các hoạt động BVMT hỗ trợ 
pháp lý, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp 
pháp của hội viên, nông dân. TWHNDVN 
cũng sẽ xây dựng các mô hình điểm BVMT 
nông thôn về thu gom, phân loại, xử lý rác 
thải, chất thải; Sản xuất nông nghiệp gắn với 
BVMT, nông dân tham gia tuyên truyền và 
BVMT biển, hải đảo; Chủ động tham gia các 
hoạt động ứng phó với BĐKH, phòng, chống, 
khắc phục hậu quả thiên tai. 
9Xin chân thành cảm ơn bà!
 GIA LINH (Thực hiện)

Thái Nguyên tập trung  
đầu tư các nguồn lực cho  
công tác bảo vệ môi trường
HOÀNG THỊ LIÊN
Chi cục BVMT Thái Nguyên

Năm 2017, Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên đã hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào 
sự phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh trật tự 
trên địa bàn tỉnh.
TẬP TRUNG NGUỒN 
LỰC CHO CÔNG TÁC 
BVMT

Với sự quan tâm chỉ đạo 
sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND tỉnh, thời gian qua, 
Sở TN&MT Thái Nguyên đã 
đạt được một số kết quả đáng 
khích lệ trong công tác quản 
lý nhà nước về môi trường. 
Công tác BVMT trên địa bàn 
tỉnh tiếp tục được tăng cường; 
cơ sở hạ tầng BVMT tại các 
khu công nghiệp (KCN) được 
quan tâm đầu tư; Nhà máy xử 
lý nước thải TP. Thái Nguyên 
được đưa vào vận hành thử 
nghiệm; đồng thời, hoàn 
thiện hạ tầng truyền nhận 
cơ sở dữ liệu quan trắc môi 
trường tự động để thực hiện 
kết nối, truyền nhận dữ liệu 
từ các chủ nguồn thải thuộc 
đối tượng lắp đặt hệ thống 
quan trắc tự động; công tác 
lập và thẩm định báo cáo 
đánh giá tác động môi trường 
(ĐTM) đảm bảo chất lượng; 
việc hướng dẫn các quy định 
pháp luật BVMT cho các đơn 
vị, doanh nghiệp được thực 
hiện thông qua nhiều hình 
thức từ tổ chức hội nghị, hội 
thảo, tập huấn đến ban hành 
văn bản hướng dẫn, giúp các 
đơn vị kịp thời nắm bắt, cập 
nhật, góp phần nâng cao ý 
thức, trách nhiệm về BVMT.

Tiếp tục thực hiện chương 
trình quan trắc hiện trạng môi 

trường toàn tỉnh giai đoạn 
2016 - 2020, định kỳ 2 tháng/
lần và duy trì vận hành trạm 
quan trắc tự động nước dưới 
đất, nước mặt trên sông Cầu, 
sông Công, kết quả quan trắc 
đã kịp thời phản ánh diễn 
biến chất lượng môi trường. 
Qua đó, góp phần đẩy mạnh 
công tác thu phí BVMT đối 
với khoáng sản, nước thải để 
tăng nguồn thu, chi cho các 
hoạt động BVMT.

Để nâng cao hiệu lực 
quản lý nhà nước về BVMT, 
Sở TN&MT Thái Nguyên 
đã tham mưu trình HĐND 
tỉnh thông qua, UBND tỉnh 
ban hành Đề án tăng cường 
công tác quản lý nhà nước 
về tài nguyên khoáng sản 
và BVMT trên địa bàn tỉnh 
giai đoạn 2017 - 2020, trong 
đó, xác định mục tiêu trọng 
điểm là BVMT tại các khu, 
cụm công nghiệp (K-CCN). 
Theo đó, các mục tiêu cụ 
thể đã được lượng hóa như 
100% dự án đầu tư hạ tầng 
K- CCN, các dự án đầu tư 
thứ cấp trong các K-CCN 
phải thực hiện đầy đủ thủ tục 
hành chính về môi trường; 
100% K-CCN đang hoạt 
động phải có hệ thống xử lý 
nước thải tập trung đạt yêu 
cầu; chất thải phát sinh trong 
các K-CCN phải được kiểm 
soát chặt chẽ, quản lý theo 
quy định. 
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Ngoài ra, Sở cũng đã tích cực, 
chủ động hợp tác quốc tế như 
phối hợp với Cơ quan hợp tác 
quốc tế Nhật Bản (JICA) triển 
khai Dự án tăng cường quản lý 
môi trường nước ở lưu vực sông 
tại Việt Nam; với các đơn vị 
thuộc Bộ TN&MT và chuyên gia 
Bộ Môi trường Nhật Bản tổ chức 
các hội nghị, hội thảo quốc tế về 
môi trường có sự tham gia của 
các chuyên gia đến từ Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Thụy Điển…

TĂNG CƯỜNG CÁC HOẠT 
ĐỘNG TRUYỀN THÔNG 
VỀ BVMT

Mặt khác, Sở TN&MT đã 
tham mưu UBND tỉnh Thái 
Nguyên ban hành Kế hoạch tổ 
chức các hoạt động "Tháng hành 
động vì môi trường" hưởng ứng 
Ngày Môi trường thế giới năm 
2017 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, 
tập trung tổ chức tuyên truyền 
Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 
4/10/2016 của UBND tỉnh về một 
số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách 
về BVMT trên địa bàn; vận động 
nhân dân tham gia BVMT, phân 
loại rác tại nguồn và thu gom rác 
thải; tổ chức treo băng rôn, panô, 
áp phích, khẩu hiệu với chủ đề 
“Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên 
và môi trường” ở nơi công cộng, 
đường phố, trụ sở cơ quan làm 
việc, góp phần nâng cao nhận 
thức của người dân về BVMT.

Đồng thời, Sở cũng chủ 
động phối hợp với UBND 
huyện Phú Lương và Công ty 
Samsung Electronics Việt Nam 
Thái Nguyên tổ chức Lễ phát 
động “Tháng hành động vì môi 
trường” hưởng ứng Ngày Môi 
trường thế giới năm 2017, với 
sự tham dự của hơn 700 đại 
biểu; phối hợp với Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc tỉnh và Mặt trận 
các cấp tổ chức mô hình điểm 
"Cộng đồng tôn giáo và dân cư 
tham gia BVMT và ứng phó với 
biến đổi khí hậu" tại phường 
Túc Duyên (TP. Thái Nguyên); 
xã Nhã Lộng (huyện Phú Bình); 
xã Tức Tranh (huyện Phú 
Lương) nhằm vận động người 
dân cùng tham gia.

Sở đã xây dựng và triển 
khai Chương trình giáo dục 
BVMT trong trường học giai 
đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn 
tỉnh. Theo đó, Sở phối hợp 
với Trường THCS Nha Trang 
(TP. Thái Nguyên) tổ chức Lễ 
phát động Chương trình giáo 
dục BVMT trong trường học 
với nhiều hoạt động tích cực: 
Cuộc thi tái chế phế liệu, đổi 
đồ, triển lãm trưng bày sản 
phẩm tái chế, gian hàng tài 
liệu truyền thông; triển khai 
xây dựng mô hình phòng học 
giáo dục BVMT, hỗ trợ các hoạt 
động truyền thông, giáo dục về 
BVMT trong trường học. Qua 

đó, giúp học sinh có nhận thức 
sâu sắc về BVMT; phát minh 
các sản phẩm tái chế, thân 
thiện môi trường.

Ngoài ra, Sở đã phối hợp 
với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 
tổ chức Chương trình phát 
động Chiến dịch Thanh niên 
tình nguyện hè 2017 và hưởng 
ứng Ngày Môi trường thế giới 
tại Trường Cao đẳng Y tế Thái 
Nguyên; tổ chức lồng ghép các 
hoạt động vì môi trường: Trao 
tặng 3 xe thu gom rác thải, 3 
thùng đựng rác thải cho các 
đội hình thanh niên xung kích 
BVMT của xã Tân Cương, Phúc 
Trìu, Quyết Thắng, TP. Thái 
Nguyên; Các hoạt động BVMT 
phát động thực hiện xuyên suốt 
trong toàn bộ Chiến dịch Thanh 
niên tình nguyện hè 2017 (diễn 
ra từ tháng 6 - 9/2017), với sự 
tham gia của trên 30.000 đoàn 
viên, thanh niên trong tỉnh.

Bên cạnh đó, Sở đã phối hợp 
với Đài Phát thanh - Truyền 
hình tỉnh tổ chức phát sóng các 
chương trình về môi trường 
nhằm ngăn chặn tình trạng ô 
nhiễm môi trường, buôn bán 
trái phép động vật hoang dã, 
các hoạt động làm suy kiệt tài 
nguyên, đa dạng sinh học... 

Phối hợp với UBND các 
huyện/TP, thị xã, Sở, ngành, 
đoàn thể, tổ chức chính trị - xã 
hội, Trường Đại học, Cao đẳng 
trên địa bàn tỉnh tổ chức Ngày 
thứ Bảy tình nguyện, Ngày Chủ 
nhật xanh dọn dẹp vệ sinh môi 
trường đô thị, nông thôn; phát 
quang bụi rậm, khơi thông cống 
rãnh; thu dọn rác thải, bóc dỡ 
quảng cáo... Triển khai thực hiện 
các công trình, phần việc thanh 
niên như: Xây dựng các bể thu 
gom rác thải nông nghiệp tại các 
cánh đồng, lò đốt rác thải tại các 
điểm tập kết rác thải tại khu vực 
nông thônn

 V Hội nghị Tập huấn, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy 
định pháp luật về BVMT năm 2017
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 l Quy định xử phạt vi phạm  
hành chính trong hoạt động  
đầu tư xây dựng

Ngày 27/11/2017, Chính phủ ban hành 
Nghị định số 139/2017/NĐ-CP quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong hoạt động 
đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh 
doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng 
(VLXD), sản xuất, kinh doanh VLXD; quản 
lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh 
bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử 
dụng nhà và công sở. Theo đó, Nghị định 
quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 
500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng đối với các 
hành vi: Đục khoét, đóng đinh vào cây xanh, 
tự ý ngắt hoa, cắt cành cây, lột vỏ thân cây, 
phóng uế hoặc có hành vi khác làm hư hỏng 
cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ; Xây bục bệ bao 
quanh gốc cây ở đường phố, công viên hoặc 
những nơi công cộng khác không đúng quy 
định; giăng dây, giăng đèn trang trí, treo biển 
quảng cáo hoặc các vật dụng khác vào cây 
xanh ở những nơi công cộng, đường phố, 
công viên không đúng quy định; chăn, thả 
gia súc, gia cầm trong công viên, vườn hoa... 

Phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng đối với 
các hành vi: Đổ phế thải, chất độc hại, vật liệu 
xây dựng vào gốc cây xanh hoặc tự ý xâm hại, 
cản trở sự phát triển của cây xanh trong khu 
vực đô thị; trồng cây xanh trên hè, dải phân 
cách, đường phố, nút giao thông hoặc khu 
vực công cộng không đúng quy định; trồng 
các loại cây trong danh mục cây cấm trồng 
hoặc cây trong danh mục cây trồng hạn chế 
khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho 
phép… 

 l Tiêu chí, chỉ số đánh giá chất 
lượng dịch vụ sự nghiệp công 
về tài nguyên thiên nhiên, môi 
trường 

Ngày 25/12/2017, Bộ TN&MT ban hành 
Thông tư số 67/2017/TT-BTNMT về Quy 
định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch 
vụ sự nghiệp công (DVSNC) điều tra cơ bản 
các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, 
môi trường. Thông tư này áp dụng đối với cơ 
quan quản lý nhà nước về TN&MT; đơn vị 
sự nghiệp và tổ chức, cá nhân thực hiện cung 
ứng DVSNC sử dụng ngân sách nhà nước về 
điều tra cơ bản. Theo đó, Thông tư quy định 9 
tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng DVSNC về 

VĂN BẢN MỚI

điều tra cơ bản, bao gồm: Chức 
năng, nhiệm vụ hoặc đăng ký 
kinh doanh của tổ chức cung 
ứng dịch vụ điều tra cơ bản; 
Cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, 
công nghệ phục vụ hoạt động 
điều tra cơ bản; Nhân lực phục 
vụ điều tra cơ bản; Thái độ phục 
vụ; Tự kiểm tra, giám sát; Chấp 
hành quy định kỹ thuật; Sản 
phẩm điều tra cơ bản; Lưu trữ; 
An toàn lao động…

 l Quy định kỹ thuật 
về lập quy hoạch tổng 
thể khai thác, sử dụng 
bền vững tài nguyên 
vùng bờ

Ngày 29/12/2017, Bộ 
TN&MT ban hành Thông tư 
số 74/2017/TT-BTNMT quy 
định kỹ thuật về lập quy hoạch 
tổng thể khai thác, sử dụng 
bền vững tài nguyên vùng bờ. 
Thông tư quy định, việc xây 
dựng thuyết minh đề cương 
dự án lập quy hoạch phải tổ 
chức điều tra, đánh giá thực 
trạng về thông tin, dữ liệu tại 
các Bộ, cơ quan ngang Bộ và 
địa phương có biển để làm 
cơ sở thuyết minh và lập dự 
toán chi tiết dự án…; Các nội 
dung, thông tin, dữ liệu cần 
thu thập để lập quy hoạch, bao 
gồm thông tin về địa chất, địa 
hình, địa mạo, khí tượng, thủy 
văn, tài nguyên, môi trường, 
sự cố môi trường, thiên tai 
và các tác động của biến đổi 
khí hậu, nước biển dâng, kinh 
tế - xã hội, nhu cầu khai thác, 
sử dụng tài nguyên, các quy 
hoạch, kế hoạch liên quan 
theo quy định…; Phân tích, 
đánh giá về điều kiện tự nhiên 
vùng bờ bao gồm: tài nguyên 
đất, nước, rừng, khoáng sản, 
dầu khí, đa dạng sinh học, hệ 
sinh thái rạn san hô, cỏ biển, 
khu bảo tồn, vườn quốc gia, 
các di sản, giá trị văn hóa -lịch 

sử và các loại nguyên khác ở 
vùng bờ… 

 l Công bố Tiêu chuẩn 
quốc gia về chợ kinh 
doanh thực phẩm

Bộ KH&CN vừa công bố 
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 
11856:2017 về chợ kinh doanh 
thực phẩm. Bản tiêu chuẩn 
nêu rõ chợ kinh doanh thực 
phẩm là chợ truyền thống, 
được tổ chức tại một địa điểm 
theo quy hoạch, đáp ứng các 
nhu cầu mua bán, trao đổi 
hàng hóa và nhu cầu của khu 
vực dân cư, trong đó số cơ 
sở kinh doanh thực phẩm cố 
định chiếm từ 30% tổng số 
cơ sở kinh doanh cố định tại 
chợ trở lên. Đặc biệt, chợ kinh 
doanh thực phẩm phải đảm 
bảo không bị ngập nước, đọng 
nước; không bị ảnh hưởng 
đến an toàn thực phẩm từ 
các khu vực ô nhiễm bụi, hóa 
chất độc hại, các nguồn gây ô 
nhiễm khác; cách các nguồn 
gây ô nhiễm tối thiểu 500 m, 
có trang bị thùng chứa rác thải 
có nắp đậy kín tại các nơi công 
cộng trong chợ. Chợ được 
phân khu chức năng thành 
từng khu vực riêng biệt nhằm 
tránh lây nhiễm chéo, được 
ngăn cách bởi đường đi có 
chiều rộng tối thiểu là 1,5 m. 
Chợ được chiếu sáng đầy đủ 
bằng ánh sáng tự nhiên hoặc 
nhân tạo. Nguồn ánh sáng, 
cường độ ánh sáng bảo đảm 
dễ nhận biết, đáp ứng yêu cầu 
kiểm soát chất lượng an toàn 
sản phẩm; Có hệ thống cấp 
nước, đáp ứng đủ nhu cầu 
sử dụng, bảo đảm chất lượng 
nước sinh hoạt, phục vụ sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm 
tại chợ. Khu bán gia cầm sống 
và khu giết mổ gia cầm (nếu 
có) phải đáp ứng các quy định 
hiện hành… 
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Nhà sàn - Nơi ẩn chứa tình yêu thiên nhiên 
bao la của Bác
ThS. NGUYỄN ĐÌNH VIỆT
Học viện Chính trị Công an nhân dân

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan 
tâm tới gìn giữ, bảo vệ và xây dựng môi 
trường sống trong lành. Người đã chọn 

việc trồng cây xanh làm điểm tựa, đòn bẩy cho 
hoạt động BVMT. Tới thăm nhà sàn, nơi Bác đã 
ở và làm việc trong 11 năm cuối đời, mới thấy 
hết được phong cách và lối sống giản dị, gần gũi 
với thiên nhiên của vị lãnh tụ hết lòng vì nhân 
dân. Nơi đây như 1 bảo tàng sống về các loài cây, 
trong đó có nhiều giống quý đến từ các nước 
trên thế giới. 

Sau 4 năm tiến hành công cuộc khôi phục 
kinh tế, đời sống nhân dân được nâng cao, Trung 
ương Đảng, Bộ Chính trị mong muốn xây dựng 
một ngôi nhà mới để Chủ tịch có nơi ở, làm việc 
được tốt hơn. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đồng 
ý với ý định này. Người nói với anh em: Trung 
ương đề nghị xây cho Bác một ngôi nhà mới, Bác 
nghĩ, nên làm một căn nhà nho nhỏ ở phía bên 
kia bờ ao theo kiểu nhà đồng bào dân tộc ở Việt 
Bắc, giống như ngôi nhà Bác đã từng ở trong 
những năm kháng chiến chống thực dân Pháp.

Theo Bác, mùa hè năm 1958, Cục thiết kế 
cơ bản thuộc Tổng cục Hậu cần đã thi công 
ngôi nhà. Kiến trúc sư là ông Nguyễn Văn 
Ninh, Cục trưởng Cục thiết kế Dân dụng, Bộ 
Kiến trúc. Ông Ninh là một trong tám người 

Việt Nam học kiến trúc khóa 
đầu tiên ở trường Cao đẳng 
mỹ thuật Đông Dương. Chính 
ông là người thiết kế lễ đài Ba 
Đình đón Bác và Trung ương 
Đảng, Chính phủ trở về Thủ 
đô. Nhà sàn được thiết kế theo 
kiểu nhà của đồng bào dân tộc 
(chiều dài 10,5 m; rộng 6,2 m) 
với 2 tầng, tầng trên 2 phòng: 
mỗi phòng rộng 10 m2 dùng 
làm phòng ngủ và phòng làm 
việc về mùa đông, tầng dưới 
là nơi Bác thường làm việc 
vào mùa hè. Trước nhà là khu 
vườn nhỏ, trồng nhiều loại 
hoa thơm. Phía ngoài là hàng 
rào dâm bụt gợi nhớ hình ảnh 
quê hương Nghệ An, nơi Chủ 
tịch Hồ Chí Minh sinh ra và 
lớn lên. Khi biết các đồng chí 
phục vụ có ý định chặt bỏ một 
cây bụt mọc đã bị mối xông 
quá nửa thân, Bác đã khuyên 
không nên chặt bỏ rồi trực tiếp 
hướng dẫn các đồng chí cách 
cứu chữa cho cây. Theo Bác, 
chặt 1 cây thì dễ nhưng trồng 
thêm cây mới để phát triển 
được như cũ thì mất rất nhiều 
thời gian. Sau này, tại Hội nghị 

Cán bộ quản lý ở thị xã Sơn 
Tây, Bác đã kể lại câu chuyện 
cứu chữa cây bụt nhằm nhắc 
nhở về việc quản lý, giáo dục 
cán bộ. Bác dạy rằng, việc giúp 
đỡ cán bộ phạm khuyết điểm 
cũng giống như cứu chữa một 
cây bị hư, không phải cứ thấy 
cán bộ phạm lỗi là đưa ra kỷ 
luật, bài trừ mà phải tạo điều 
kiện giúp đỡ để họ khắc phục 
khuyết điểm và trở thành 
người có ích. Qua câu chuyện 
về cây, Bác đã dạy cho chúng 
ta bài học sâu sắc về cách ứng 
xử đầy vị tha, nhân hậu đối với 
con người. Tình yêu thương và 
lòng bao dung nhân ái chính 
là cách tốt nhất để cảm hóa 
được con người lầm lỗi, giúp 
họ trở thành người tốt. Đối 
với cây cỏ, thiên nhiên cũng 
vậy, chỉ có tình yêu thương, 
lòng quý trọng mới biến thiên 
nhiên thành người bạn thực 
sự của chúng ta.

Bên cạnh nhà sàn là cây vú 
sữa đồng bào miền Nam kính 
tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Hàng ngày, dù bận nhiều công 
việc nhưng trước giờ làm việc 
buổi sáng, hay sau giờ làm 
việc buổi chiều, Bác đều tự tay 
chăm sóc, vun xới cho cây như 
gửi gắm vào trong đó tất cả 
tình cảm Bác dành cho đồng 
bào miền Nam. Những năm 
tháng cuối cùng của cuộc đời, 
nỗi nhớ miền Nam da diết 
trong lòng Bác. Không có dịp 
vào thăm miền Nam, Bác dành 
hết tình cảm của mình vào việc 
chăm sóc những cây dừa miền 
Nam trước ngôi nhà sàn hay 
cây vú sữa mà đồng bào miền 
Nam tặng Bác. Trước lúc đi xa, 
Bác căn dặn đồng chí Vũ Kỳ, 
thư ký của Bác, tìm thêm các 
giống xoài miền Nam trồng 
xen kẽ giữa những cây xoài cổ  V Quanh nhà sàn, mỗi gốc cây, ngọn cỏ đều gắn liền với cuộc sống, tư tưởng của Bác
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thụ trên con đường xoài để cây có 
thời gian kịp phát triển thay thế 
cây đã già cỗi.

Phía trước nhà sàn là ao cá Bác 
Hồ rộng hơn 3000 m2 với nhiều 
loại cá khác nhau như: trắm, chép, 
mè, rô phi... Bác thường ra cầu 
ao cho cá ăn. Khi cho cá ăn, Bác 
thường vỗ tay gọi cá, dần dần tiếng 
vỗ tay của Bác đã tạo cho cá một 
phản xạ quen: hễ nghe tiếng vỗ tay 
thì bơi về cầu ao đợi ăn. Cứ đến dịp 
sinh nhật Bác hay ngày lễ, tết cổ 
truyền, Bác nhắc anh em phục vụ 
đánh cá để biếu các đồng chí lãnh 
đạo Đảng, Nhà nước, tặng anh em 
trong đơn vị bảo vệ và các gia đình 
trong cơ quan có cháu nhỏ. Bác 
cũng mong muốn các địa phương 
khác trong nước cũng phát triển 
nghề nuôi cá để cải thiện và nâng 
cao đời sống kinh tế. 

Bờ ao trước nhà sàn Bác cho 
trồng 2 cây y lan với dáng đứng 
vươn thẳng lên bầu trời và đặt tên 
là cây vũ trụ để chúc mừng nhân 
dân Liên Xô phóng thành công 2 
con tàu vũ trụ Phương Đông 5 và 
Phương Đông 6. Vào mỗi độ hè 
sang, khu vườn của Bác được tô 
điểm với những sắc màu rực rỡ 
của các loài hoa phượng, liễu đỏ, 
bằng lăng tím, phong lan đủ màu 
sắc quanh ao cá. Mảnh vườn nhỏ 
với những luống cam, bưởi mang 
đến cho ta một cảm giác bình yên 
và thật sự gần gũi như hình ảnh 
quê hương trong tâm khảm của 
mỗi con người. 

Nhà sàn là nơi Bác sống và 
làm việc lâu nhất trong cuộc đời 
hoạt động cách mạng. Tại đây, 
Người cùng Bộ Chính trị đề ra 
đường lối chiến lược, sách lược 
cho cách mạng Việt Nam, tiếp 
tục lãnh đạo nhân dân vượt qua 
khó khăn, thử thách, thực hiện 
tốt nhiệm vụ chiến lược: xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu 
tranh giải phóng miền Nam, tiến 
tới thống nhất đất nước. Tại ngôi 
nhà này, tháng 5/1965, vào dịp 
sinh nhật lần thứ 75 của mình, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt bút 
viết những dòng đầu tiên của bản 
Di chúc, trong đó khẳng định: Dù 
khó khăn gian khổ đến mấy nhân 
dân ta nhất định sẽ hoàn toàn 
thắng lợi... Tổ quốc ta nhất định 
sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc 
nhất định sẽ xum họp một nhà... 

Cuối năm 1959, cũng từ đây, 
Bác phát động Tết trồng cây với mục 
tiêu: Trong mười năm, đất nước ta 
phong cảnh sẽ ngày càng tươi đẹp, 
khí hậu điều hòa hơn, điều đó sẽ góp 
phần quan trọng vào việc cải thiện 
đời sống của nhân dân ta. Lời kêu 
gọi của Bác đã nhận được sự hưởng 
ứng rộng rãi của các địa phương 
trong cả nước. Cũng từ sau Tết trồng 
cây đầu tiên, phong trào trở thành 
nếp sống đẹp, truyền thống gắn bó 
không thể thiếu trong mỗi người 
dân Việt Nam khi Xuân về. 

Có thể nói, nơi ở và làm việc 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh rất gần 
gũi thiên nhiên với hồ nước mát; 
thảm cỏ xanh; vườn cây đủ loại cây 
ăn quả, cây bóng mát, cây lấy gỗ, 
các loại tre và các khóm cây bụi, 
thân mềm, cây cảnh... Tất cả chung 
sống hòa hợp, phát triển, tạo nên 
bức tranh non xanh nước biếc. Sau 
khi Bác qua đời, nhà sàn trở thành 
di tích lịch sử văn hóa đặc biệt 
của quốc gia, di sản văn hóa vô 
giá của dân tộc. Thủ tướng Phạm 
Văn Đồng trong tác phẩm Những 
nhận thức cơ bản về tư tưởng Hồ 
Chí Minh đã viết: "Nhà sàn của 
Bác từ nhiều năm nay được người 
dân ở nước ta và trên thế giới đã 
biết và xúc động lúc viếng thăm 
nhà sàn ấy. Ở đây, Hồ Chí Minh đã 
sống với thiên nhiên. Đây không 
chỉ là khung cảnh mà còn là lối 
sống đem lại những niềm vui quý 
báu đối với con người mà cái xã 
hội văn minh ngày nay hầu như 
muốn tước đoạt với những thành 
phố khổng lồ, những nhà nhiều 
tầng đầy đủ tiện nghi. Trong đó có 
những thứ không cần thiết, môi 
trường bị ô nhiễm, phá hoại thiên 
nhiên và nguy hại cho con người"n

Lạng Sơn:  
Triển khai hiệu quả  
tiêu chí môi trường  
trong xây dựng  
nông thôn mới

Năm 2017, các xã điểm của 
tỉnh Lạng Sơn đã cơ bản hoàn 
thành việc thực hiện tiêu chí 

môi trường trong xây dựng nông thôn 
mới (NTM). Ban đầu chỉ có các ngành 
tham gia nhưng đến nay, các tổ chức 
đoàn thể đã vào cuộc và lan tỏa sâu rộng 
tới quần chúng nhân dân. Thành công 
lớn nhất của Lạng Sơn trong những 
năm qua là xây dựng NTM đã thực sự 
là cuộc vận động toàn dân.

Có được kết quả đó, bên cạnh sự nỗ 
lực, chủ động của người dân thì sự vào 
cuộc của các cấp, ngành chức năng đóng 
vai trò rất quan trọng, trong đó phải kể 
đến Chi cục BVMT, Sở TN&MT tỉnh 
Lạng Sơn.

Triển khai Kế hoạch số 18/
KH-STNMT ngày 6/3/2017 của Sở 
TN&MT về thực hiện tiêu chí môi 
trường trong xây dựng NTM năm 2017, 
ngày 2/2/2017, Chi cục BVMT đã chủ 
động xây dựng, ban hành Chương 
trình Công tác số 33/CTr-CCBVMT 
về chương trình công tác năm 2017; 
Kế hoạch số 87/KH-CCBVMT ngày 
27/3/2017 về triển khai tập huấn, tuyên 
truyền, hướng dẫn thực hiện tiêu chí 
môi trường trong xây dựng NTM năm 
2017. Cùng với đó, ban hành các văn 
bản số 85/CCBVMT-TH&ĐTM ngày 
24/3/2017 về việc đôn đốc tập huấn và 
gửi biểu mẫu hướng dẫn rà soát hiện 
trạng tiêu chí số 17 về môi trường trong 
Bộ tiêu chí quốc gia, xã NTM; Số 180/
CCBVMT-TH&ĐTM ngày 15/9/2017 
về tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực 
hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng 
NTM. Đồng thời, phân công cán bộ phụ 
trách theo dõi, hướng dẫn các huyện, xã 
điểm thực hiện tiêu chí môi trường tại 
Thông báo số 59a/TB-CCBVMT ngày 
7/3/2017.
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tra, thẩm định, 2 xã này đã đạt 
chuẩn 19/19 tiêu chí theo quy 
định của Quyết định số 1980/
QĐ-TTg.

Ông Đinh Xuân Bách, Chủ 
tịch UBND xã Trùng Quán, 
huyện Văn Lãng, 1 trong 14 
xã điểm phấn đấu về đích xây 
dựng NTM năm 2017 cho biết, 
xác định môi trường là tiêu chí 
khó thực hiện do có nhiều chỉ 
tiêu nhỏ và kinh tế của người 
dân khó khăn, tập quán sinh 
hoạt lạc hậu, thiếu quỹ đất… 
Vì vậy, ngay từ đầu năm, cấp 
ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo 
các Ban, Ngành, Đoàn thể làm 
tốt công tác tuyên truyền, vận 
động, để người dân hiểu rõ 
mục đích, ý nghĩa của Chương 
trình mục tiêu quốc gia về xây 
dựng NTM nói chung, tiêu chí 
môi trường nói riêng. Tính 
đến cuối năm 2017, xã Trùng 
Quán đã cơ bản đạt tiêu chí với 
trên 400/523 hộ chăn nuôi có 
chuồng trại hợp vệ sinh, tăng 
gần 200 hộ so với đầu năm; 34 
hộ chăn nuôi gần đường đã cải 
tạo, di dời địa điểm; Trên 85% 
số hộ có nhà tiêu, nhà tắm hợp 
vệ sinh, tăng hơn 100 hộ; Số hộ 
được dùng nước hợp vệ sinh 
đạt 97%. Ngoài ra, người dân 
còn đóng góp hàng trăm ngày 
công để khơi thông cống rãnh, 
quét dọn, giữ gìn vệ sinh môi 
trường. 

Việc thực hiện tiêu chí số 
17 về môi trường, an toàn thực 
phẩm tại xã Văn An, huyện 
Văn Quan cũng gặp không ít 
trở ngại, nhưng được sự hỗ trợ 
của Nhà nước, cùng sự nỗ lực 
của người dân, xã đã đạt được 
kết quả tích cực. Với nguồn 
vốn hỗ trợ từ tỉnh, huyện, xã đã 
tiến hành di dời 2 chuồng trại, 
xây dựng 8 nhà vệ sinh cho các 
nhà văn hóa thôn; 5 điểm chứa 
bao bì thuốc bảo vệ thực vật; 
hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp 
vệ sinh và hố thu gom rác thải 
cho 113 hộ gia đình… Qua đó, 
tỷ lệ nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ 
sinh của xã đạt gần 90%; tỷ lệ 
hộ có chuồng trại chăn nuôi 
đảm bảo vệ sinh môi trường 
đạt trên 90%, cảnh quan đường 
làng, ngõ xóm ngày càng xanh 
- sạch - đẹp.

Để tiếp tục triển khai hiệu 
quả tiêu chí môi trường trong 
Chương trình mục tiêu quốc 
gia về xây dựng NTM trên địa 
bàn tỉnh, trong năm 2018, Chi 
cục BVMT tỉnh Lạng Sơn sẽ 
phối hợp với phòng TN&MT 
các huyện, TP. Lạng Sơn rà 
soát, kiểm tra thực tế tình hình 
thực hiện tiêu chí tại các xã 
điểm; Tăng cường tổ chức các 
lớp tập huấn, tuyên truyền, cử 
cán bộ và đề nghị các tổ chức, 
đoàn thể tình nguyện trực tiếp 
xuống các xã, thôn hướng dẫn, 
hỗ trợ người dân xây dựng các 
công trình BVMT; Vận động 
người dân nói không với túi 
ni lông khó tự phân hủy và 
thu gom, xử lý vở bao bì thuốc 
bảo vệ thực vật; Đẩy mạnh 
phối hợp với Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc, các tổ chức, đoàn thể 
tuyên truyền, xây dựng mô 
hình tiên tiến về BVMT; Mặt 
khác, huy động mọi nguồn 
lực, giúp các xã điểm thực hiện 
tiêu chí môi trường và tổ chức 
thẩm định việc hoàn thành 
tiêu chí trong xây dựng NTMn

 THU HƯƠNG

Chi cục đã phối hợp với phòng TN&MT các 
huyện, xã điểm tổ chức 16 lớp tập huấn về tiêu chí 
môi trường cho các đối tượng là Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch, Phó chủ tịch, công chức địa chính xã; Bí 
thư Chi bộ thôn, Trưởng, Phó thôn; Người có uy 
tín trong các thôn, bản, cơ sở sản xuất kinh doanh 
nhỏ lẻ tại 11 xã điểm phấn đấu về đích NTM năm 
2017 và 5 xã đặc biệt khó khăn phấn đấu về đích 
NTM giai đoạn 2016 - 2020, thu hút 1.700 lượt 
người tham dự. Bên cạnh đó, chủ động đôn đốc 
các huyện, xã phối hợp kiểm tra việc duy trì thực 
hiện tiêu chí môi trường tại 3 xã Hoàng Văn Thụ 
(huyện Bình Gia), Đồng Tân (huyện Hữu Lũng), 
Cường Lợi (huyện Đình Lập), đây là 3 xã đạt tiêu 
chí môi trường từ năm 2016 chuyển sang.

Nhằm tạo động lực thực hiện cho các xã, Chi 
cục đã tham mưu Sở đề nghị Quỹ BVMT tỉnh hỗ 
trợ các hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ chính 
sách của 11 xã điểm phấn đấu về đích NTM năm 
2017 số tiền 550 triệu đồng (50 triệu đồng/xã) để 
xây dựng nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh, chuồng 
trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường, hố rác 
công cộng... Kết quả, đến cuối năm 2017, 14 xã đã 
hoàn thành đạt chuẩn tiêu chí môi trường (trong 
đó có 3 xã đạt năm 2016 chuyển sang và duy trì tốt 
tiêu chí môi trường).

Đối với 5 xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 
- 2020, gồm: Cao Minh, (huyện Tràng Định), 
Vĩnh Yên (huyện Bình Gia), Nhất Tiến (huyện 
Bắc Sơn), Hữu Lễ (huyện Văn Quan) và Kiên 
Mộc (huyện Đình Lập), Chi cục phối hợp với 
UBND huyện, xã tổ chức công tác tập huấn về 
tiêu chí môi trường cho người dân trên địa bàn 
các xã. Bên cạnh đó, Chi cục đã tham mưu cho 
Giám đốc Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Công 
an tỉnh và Hội Cựu chiến binh chỉ đạo, theo dõi, 
hướng dẫn huyện Hữu Lũng và các xã Vân Nham, 
Đồng Tân thực hiện hiệu quả tiêu chí. Qua kiểm 

 V Xây dựng nhà văn hóa thôn ở xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình
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Một số yêu cầu đối với hoạt động bảo vệ 
môi trường du lịch trong giai đoạn tới
TRƯƠNG SỸ VINH - Phó Viện trưởng
Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch

Những năm qua, hoạt động du lịch đã 
đem lại nhiều kết quả to lớn, đóng góp 
vào sự phát triển kinh tế - xã hội của 

đất nước. Tính đến hết tháng 11/2017, Việt 
Nam đón khoảng 11,6 triệu lượt khách du lịch 
quốc tế và 68 triệu lượt khách du lịch nội địa, 
tổng thu du lịch ước tính khoảng 462 nghìn tỷ 
đồng. Đến nay, nhiều khu du lịch, tuyến du lịch 
đã trở nên nổi tiếng, thu hút du khách trong và 
ngoài nước như Hạ Long, Đà Lạt, Sa Pa...; các 
tour du lịch sinh thái đến vườn quốc gia (Cát 
Bà, Cúc Phương, Bạch Mã, Yok Đôn); tuyến du 
lịch tìm hiểu nền văn hóa Đông Sơn, Sa Huỳnh, 
Óc Eo... Có thể nói, du lịch ngày càng phát huy 
được thế mạnh, góp phần bảo tồn và phát triển 
các giá trị văn hóa dân tộc, đặc biệt là giá trị di 
sản thế giới ở Việt Nam.

PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÀ NHỮNG 
TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG 

Tuy nhiên, bên cạnh những tác động tích cực, 
việc phát triển du lịch với tốc độ cao trong những 
năm gần đây đã gây ra những hệ lụy nhất định 
đến môi trường. Vào mùa du lịch, số khách du 
lịch thường tập trung cao ở một số khu vực như: 
Sầm Sơn (Thanh Hóa), Cửa Lò (Nghệ An), Nha 
Trang (Khánh Hòa)...; Chùa Hương (Hà Nội), 
Yên Tử (Quảng Ninh), Núi Bà Đen (Tây Ninh) 
dẫn đến các điểm đến bị quá tải, làm gia tăng 
lượng rác thải, tác động lên nhiều hệ sinh thái.

Bên cạnh đó, do lượng khách du lịch ngày 
càng tăng, việc đầu tư xây dựng hạ tầng và cơ sở 

vật chất phục vụ du lịch diễn 
ra ở các địa phương, đặc biệt 
những trọng điểm phát triển 
du lịch như Quảng Ninh, Đà 
Nẵng, Khánh Hòa... làm tăng 
nhu cầu sử dụng đất, tác động 
đến môi trường. Hoạt động 
của các cơ sở lưu trú, vui chơi 
giải trí làm tăng mức tiêu thụ 
nước, phát sinh chất thải rắn, 
nước thải, do đó, góp phần làm 
gia tăng mức độ suy thoái và ô 
nhiễm các nguồn nước ngầm, 
nước mặt. Ngoài ra, sự phát 
triển của du lịch cũng đồng 
nghĩa với sự mở rộng phạm vi 
hoạt động du lịch và các loại 
hình du lịch. Địa bàn hoạt 
động du lịch được mở rộng từ 
những địa điểm du lịch truyền 
thống như Sa Pa, Hạ Long, 
Huế, Đà Lạt, Nha Trang, Hội 
An đến những địa danh du 
lịch mới như Cao nguyên 
đá Đồng Văn, Mộc Châu… 
Nhiều hoạt động du lịch diễn 
ra ở những khu vực nhạy cảm 
về môi trường (gần vườn quốc 
gia, khu bảo tồn thiên nhiên, 
di tích lịch sử - văn hóa…) gây 
ra những tác động không nhỏ 
đến môi trường. 

Theo kết quả điều tra của 
Viện Nghiên cứu Phát triển 
Du lịch trong năm 2017 khi 
tham vấn khách du lịch và 
cộng đồng dân cư tại các khu 
du lịch lớn của Việt Nam về 
các vấn đề môi trường du lịch 
hiện nay, có 63,33% người 
cho rằng là rác thải; 43,33% 
là nước thải; 10% là vấn đề tệ 
nạn xã hội và 3,33% vấn đề 
ô nhiễm môi trường không 
khí. Tỷ lệ tương ứng khi tham 
vấn 30 chuyên gia, nhà quản 
lý về môi trường và du lịch 
tại các địa phương là 83,33%; 
33,33%, 13,33% và 16,67%. 
Ngoài những nguyên nhân 
do ý thức của khách du lịch 
và các tổ chức, cá nhân kinh 
doanh du lịch, còn có những 
nguyên nhân liên quan đến 
vấn đề quản lý nhà nước, 
cụ thể: Khối lượng chất thải 
sinh hoạt gia tăng cùng lượng 
khách du lịch, trong khi hạ 
tầng môi trường chưa được 
đầu tư; Thiếu kiểm soát đối 
với phát triển hệ thống cơ sở 
vật chất kỹ thuật ngành; Khai 
thác quá mức tài nguyên để 
phục vụ nhu cầu du khách; 

 V Sự quá tải của bãi biển Sầm Sơn (trái) và rác thải trên bãi biển Mũi Né (phải) trong mùa du lịch 
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Quan hệ liên ngành trong quản lý môi trường 
còn thiếu chặt chẽ.

Các vấn đề môi trường nêu trên chính 
là nguyên nhân làm giảm sức hấp dẫn, chất 
lượng của các dịch vụ và năng lực cạnh tranh 
của ngành du lịch Việt Nam (trong Báo cáo 
Năng lực cạnh tranh du lịch toàn cầu năm 
2017, nhiều chỉ số liên quan đến môi trường 
của Việt Nam đạt mức thấp như mức độ bền 
vững về môi trường xếp hạng 129/136, mức 
độ chất thải hạng 128/136, tình trạng phá rừng 
hạng 103/136, hạn chế về xử lý nước thải hạng 
107/136…). Nếu các vấn đề môi trường trên 
không được giải quyết kịp thời sẽ có những tác 
động tiêu cực ngày càng lớn, ảnh hưởng đến 
phát triển du lịch nói riêng và phát triển kinh 
tế - xã hội nói chung. 

MỘT SỐ YÊU CẦU ĐỐI VỚI  
CÔNG TÁC BVMT DU LỊCH 

Du lịch và môi trường là hai vấn đề có tác 
động qua lại, môi trường được xem như là yếu 
tố sống còn với sự phát triển du lịch. Trong 
những năm tới, du lịch được định hướng phát 
triển thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất 
nước, với mục tiêu thu hút từ 17 - 20 triệu lượt 
khách du lịch quốc tế, 82 triệu lượt khách du 
lịch nội địa. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện 
nay, năng lực hạ tầng môi trường còn hạn chế, 
nguồn vốn đầu tư cho công tác BVMT chưa 
đáp ứng yêu cầu là thách thức lớn đối với ngành 
du lịch. Thêm vào đó, tác động về môi trường 
từ các hoạt động kinh tế - xã hội khác, cũng 
như ảnh hưởng của biến đổi khí hậu cũng gây 

ra những tác động không nhỏ 
đối với phát triển du lịch.

Vì vậy, để phát triển du 
lịch bền vững, đòi hỏi phải đẩy 
mạnh các hoạt động BVMT, 
ngành du lịch cần xây dựng 
năng lực quản lý môi trường từ 
Trung ương đến địa phương; 
hoàn thiện chương trình, kế 
hoạch hành động trước mắt và 
lâu dài về BVMT của ngành, 
đặc biệt là công tác đầu tư; có 
những biện pháp tác động 
đến hành vi của các chủ thể 
tham gia vào hoạt động du 
lịch, bao gồm cả cơ sở kinh 
doanh du lịch, khách du lịch 
và cộng đồng. Bên cạnh đó, 
tăng cường năng lực kiểm soát, 
phòng ngừa, xử lý ô nhiễm 
môi trường trong quá trình 
hoạt động du lịch; Đảm bảo 
sự đầu tư, phát triển hệ thống 
cơ sở vật chất, kỹ thuật của 
ngành được tiến hành hợp lý, 
có sự đánh giá đầy đủ những 
tác động đến môi trường và 
biện pháp giảm thiểu; Tăng 
cường những chương trình, kế 
hoạch về ưu tiên phát triển các 
loại hình du lịch, sản phẩm du 
lịch thân thiện với môi trường, 
khuyến khích sự tham gia của 
cộng đồng trong phát triển du 

lịch; Việc khai thác tài nguyên 
du lịch phải được kiểm soát 
và phù hợp với khả năng duy 
trì, tái tạo của tài nguyên; Đẩy 
mạnh phối hợp với ngành liên 
quan để kiểm soát các tác động 
từ hoạt động du lịch, cũng như 
hoạt động phát triển kinh tế - 
xã hội lên môi trường.

Yêu cầu đặt ra đối với công 
tác BVMT du lịch đòi hỏi vai 
trò quan trọng của cơ quan 
quản lý nhà nước cả trong 
lĩnh vực môi trường và du 
lịch, do đó, cơ quan quản lý 
nhà nước cần kiểm tra, giám 
sát, hướng dẫn, hỗ trợ, tuyên 
truyền, giáo dục cho người 
dân, cơ sở kinh doanh du 
lịch thực hiện quy định pháp 
luật về BVMT. Trong trường 
hợp cần thiết, phải áp dụng 
các biện pháp cưỡng chế. Bên 
cạnh đó, để thực hiện hiệu quả 
công tác BVMT du lịch cần có 
sự phối hợp chặt chẽ giữa các 
ngành, bởi môi trường là vấn 
đề mang tính chất liên ngành, 
liên vùng. Ngoài chủ trương 
chính sách, hành động cụ thể, 
cần có giải pháp đồng bộ với 
sự tham gia của các ngành, 
tránh gây ra những tác động 
xấu lên môi trườngn

 V Khu du lịch đất ngập nước Vân Long, Ninh Bình
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TÁI ĐỀ CỬ DI SẢN THIÊN NHIÊN THẾ GIỚI VỊNH HẠ LONG MỞ RỘNG SANG QUẦN ĐẢO CÁT BÀ: 

Tiếp cận khu vực biển  
có tính chất đặc biệt nhạy cảm
TS. DƯ VĂN TOÁN 
ThS. HOÀNG NHẤT THỐNG 
ThS. LƯƠNG MINH ĐỨC
Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Hiện nay, vùng biển Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà (VB) đang được các cơ quan của Việt Nam phối 
hợp với Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) xúc tiến các hoạt động chuẩn bị hồ sơ tái đề cử 
Di sản Thiên nhiên thế giới (DSTNTG) Vịnh Hạ Long mở rộng sang Quần đảo Cát Bà. Đồng thời, khu 
vực biển này cũng đang được Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các cơ quan liên quan của Việt 
Nam nghiên cứu về các điều kiện các khu vực biển đặc biển nhạy cảm theo các hướng dẫn tại Nghị 
quyết A.982 (24) của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO). 
Những hoạt động trên nhằm bổ sung thêm các công cụ, biện pháp quản lý, giám sát nhằm BVMT, 
bảo tồn biển khu vực Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà của Việt Nam cũng như quốc tế. Trong khuôn 
khổ cập nhật tiến độ chuẩn bị hồ sơ tái đề cử DSTNTG Vịnh Hạ Long mở rộng sang Quần đảo Cát Bà, 
bài viết đề cập đến vấn đề thiết lập khu vực biển đặc biệt nhạy cảm (PSSA).

VAI TRÒ KHU VỰC BIỂN  
ĐẶC BIỆT NHẠY CẢM 

Hiện nay, các quy định về PSSA được một 
số quốc gia xem là tổng hợp của nhiều Công 
ước quốc tế về BVMT biển. PSSA là vùng biển 
có giá trị đặc biệt về môi trường - sinh thái, 
kinh tế - văn hóa - xã hội và khoa học - giáo 
dục, có nguy cơ bị tổn thương do hoạt động 
hàng hải quốc tế. Để có thể đề nghị một vùng 
biển là khu PSSA, cần phải xét đồng thời 3 
yếu tố: Tính quan trọng của vùng biển về mặt 
môi trường tự nhiên; Mức độ ô nhiễm môi 
trường vùng biển do các hoạt động hàng hải, 
đặc biệt là hàng hải quốc tế; Các giải pháp 
liên quan để ngăn ngừa, giảm thiểu hay loại 
trừ các mối đe dọa đó. 

Khi được công nhận là PSSA, vùng biển 
sẽ được vẽ ranh giới cụ thể trên bản đồ hàng 
hải thế giới, được xuất bản và công bố cho các 
quốc gia thành viên về việc hạn chế hay nghiêm 
cấm hàng hải bắt buộc đối với tàu thuyền qua 
vùng biển PSSA. PSSA giúp các quốc gia kiểm 
soát, hạn chế các loại tàu thuyền một cách hợp 
pháp và tuân thủ các Công ước quốc tế về hàng 
hải. PSSA do IMO công nhận là vùng biển có 
giá trị cao bao gồm 17 tiêu chí về môi trường 
sinh thái, kinh tế - xã hội, khoa học và giáo 
dục với chủ yếu là các khu bảo tồn (KBT) biển 
hay khu đa dạng san hô. Tính đến năm 2012, 
có 14 PSSA tại hầu hết các vùng biển trên thế 

giới và đã phát huy tác dụng 
bảo vệ tài nguyên cũng như 
chủ quyền lãnh thổ cho một 
số vùng đảo, quần đảo như 
Malpelo (Colômbia), Canary 
(Tây Ban Nha), Galapos 
(Ecuador), Hawaii (Mỹ)… 
Hiện đã có PSSA liên quốc 
gia như Wadden Sea (Hà 
Lan, Đan Mạch, Đức); Eo 
Bonifacio (Italia, Pháp), ven 
biển Tây Âu, biển Baltic tạo ra 
phương thức đồng kiểm soát 
quốc tế rất thành công về tài 
nguyên, môi trường biển và 
tàu thuyền. 

TIỀM NĂNG THIẾT 
LẬP KHU VỰC BIỂN 
ĐẶC BIỆT NHẠY  
CẢM VB

VB nằm trên nằm trên 
địa phận tỉnh Quảng Ninh 
và thành phố Hải Phòng của 
Việt Nam, là nơi có nhiều 
tàu thuyền qua lại. Tại đây 
cũng đã có được các biện 
pháp bảo vệ tài nguyên, môi 
trường biển ở quy mô quốc 
gia và quốc tế với vùng lõi 

DSTNTG Vịnh Hạ Long của 
Tổ chức Giáo dục, Khoa học 
và Văn hóa Liên hợp quốc 
(UNESCO), rộng 434 km2 và 
vùng lõi KBT biển quốc gia 
Cát Bà, rộng 92 km2.

Vịnh Hạ Long thuộc tỉnh 
Quảng Ninh được UNESCO 
công nhận là DSTNTG (434 
km2 với hơn 775 hòn đảo tại 
vùng lõi của Vịnh) bởi vẻ đẹp 
độc đáo và địa chất địa mạo. 
Vịnh cũng vượt qua hơn 400 
kỳ quan từ hơn 200 quốc 
gia và vùng lãnh thổ để trở 
thành một trong 7 Kỳ quan 
thiên nhiên mới của thế giới. 
Sự kết hợp của môi trường, 
khí hậu, địa chất, địa mạo 
đã khiến Vịnh Hạ Long trở 
thành quần tụ của đa dạng 
sinh học (ĐDSH) của hàng 
nghìn loài động, thực vật. 
Trong đó có 102 loài sinh 
vật quý hiếm với 17 loài thực 
vật đặc hữu. Vịnh Hạ Long 
cũng là một khu vực phát 
triển năng động nhờ những 
điều kiện và lợi thế sẵn có 
về tiềm năng du lịch, nghiên 
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cứu khoa học, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, 
giao thông thủy đối với khu vực vùng biển 
Đông Bắc Việt Nam nói riêng và miền Bắc 
Việt Nam nói chung.

KBT biển Cát Bà (diện tích 92 km2 
và 366 hòn đảo lớn nhỏ) là vùng có tính 
ĐDSH và tiềm năng bảo tồn thuộc lại cao 
với 1.140 loài động, thực vật biển, độ phủ 
san hô trung bình 47,7%. Tuy nhiên, các 
rạn san hô trong vùng đang bị đe dọa, việc 
đánh bắt thủy sản theo kiểu hủy diệt, hiện 
tượng môi trường biển đang bị ô nhiễm 
bởi giao thông trên biển, ảnh hưởng từ các 
bến cảng, công nghiệp và từ vùng sản xuất 
nông nghiệp ở khu vực lân cận cùng với 
mức độ hiểu biết thấp về các vấn đề môi 
trường trong nhân dân địa phương, chưa 
có một hệ thống mốc ranh giới là các trở 
ngại đối với công tác bảo tồn biển.

KBT biển đảo Cát Bà có phần chung 
ranh giới với khu DSTNTG Vịnh Hạ Long 
và là một bộ phận tiềm năng đối với việc 
mở rộng ngành công nghiệp du lịch. Việc 
quản lý tốt ngành du lịch sinh thái sẽ tạo 
thêm tiềm năng làm giảm bớt sức ép đối với 
các nguồn tài nguyên thiên nhiên của vùng 

này cũng như tăng thêm 
thu nhập cho kinh tế địa 
phương.

Để xem xét VB là vùng 
biển có giá trị cao cần xem 
xét các tiêu chí về ĐDSH và 
sinh thái (11 tiêu chí); kinh 
tế - xã hội (3 tiêu chí); khoa 
học và giáo dục (3 tiêu chí). 
Trong đó, tiêu chí về ĐDSH 
và sinh thái bao gồm: Tính 
độc hiếm; Môi trường 
sống quan trọng; Tính phụ 
thuộc; Tính đại diện; Tính 
đa dạng; Năng suất tái 
sinh; Nơi sinh-đẻ trứng, ấu 
trùng; Tính tự nhiên hoang 
dã; Tính nguyên vẹn; Tính 
dễ bị tổn thương; Giá trị địa 
sinh học. 

Tóm lại, VB đáp ứng các 
tiêu chí PSSA của Tổ chức Hàng 
hải quốc tế, cụ thể có ranh giới 
hành chính khu vực được xác 
định, thuộc chủ quyền hoàn 
toàn của Việt Nam. Khu vực 

này có nguy cơ tác động của 
vận tải hàng hải quốc tế gây suy 
thoái môi trường và các hệ sinh 
thái biển.

Ngoài ra, qua nghiên cứu 
cho thấy, nhận thức được 
mối đe dọa nghiêm trọng 
đến môi trường, hệ sinh 
thái, kinh tế - xã hội, sinh kế, 
văn hóa, khoa học và giáo 
dục của khu vực VB từ hoạt 
động hàng hải, căn cứ theo 
các hướng dẫn lần lượt được 
sửa đổi của IMO và đề xuất 
thiết lập PSSA ở khu vực này 
là cần thiết, nhằm bổ sung 
thêm các công cụ, biện pháp 
quản lý, giám sát hoạt động 
hàng hải về BVMT, bảo tồn 
ĐDSH, cảnh quan khu vực. 
Đây cũng là yếu tố góp phần 
tăng cường công tác quản lý 
và BVMT khu vực VB khi 
được UNESCO công nhận 
DSTNTG Vịnh Hạ Long mở 
rộng sang Quần đảo Cát Bàn

 V Vùng biển Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà đang được tái đề cử DSTNTG 
Vịnh Hạ Long mở rộng sang Quần đảo Cát Bà
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Cần triển khai chương trình nghiên cứu  
khoa học về đa dạng sinh học dãy Trường Sơn
Công trình Bảo tồn đa dạng sinh học 
(ĐDSH) dãy Trường Sơn do TS. Nguyễn 
Ngọc Sinh - Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên 
nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) 
làm chủ biên và các cộng sự biên soạn 
đã vinh dự được nhận Giải Nhân tài Đất 
Việt về lĩnh vực môi trường năm 2017. 
Nhân dịp này, Tạp chí Môi trường đã 
có cuộc trao đổi với TS. Nguyễn Ngọc 
Sinh về những giá trị và ý nghĩa của 
công trình khoa học Bảo tồn ĐDSH dãy 
Trường Sơn.

9Xin ông cho biết đôi nét về công trình khoa 
học Bảo tồn ĐDSH dãy Trường Sơn?

TS. Nguyễn Ngọc Sinh: Dãy Trường Sơn 
có phạm vi, đặc tính ĐDSH như thế nào, vai 
trò ra sao trong sự nghiệp bảo tồn thiên nhiên, 
phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh môi 
trường và phát triển bền vững các quốc gia trên 
bản đảo Đông Dương… là những nội dung 
được đề cập tại 3 cuộc hội thảo khoa học quốc 
tế liên tục từ năm 2009 đến năm 2010. Qua các 
hội thảo, nhiều báo cáo khoa học có chất lượng 
của các nhà khoa học trong và ngoài nước đã 
góp phần làm sáng tỏ những vấn đề quan trọng 
nêu trên.

 VACNE đã tổ chức biên soạn cuốn sách Bảo 
tồn ĐDSH dãy Trường Sơn, trên cơ sở khai thác 
có chọn lọc các báo cáo khoa học của 3 hội thảo 
nêu trên. Trong đó có bổ sung nghiên cứu của 
các thành viên nhóm biên soạn. Cuốn sách là sự 
hưởng ứng tích cực của VACNE với Năm Quốc 
tế về rừng 2011. Do mục tiêu là phục vụ cộng 
đồng nên cuốn sách chọn cách diễn đạt đơn 
giản, dễ hiểu, thích hợp với cộng đồng. Đây là 
một đóng góp thiết thực cho bảo vệ thiên nhiên 
và môi trường dãy núi hùng vĩ này, góp phần 
khỏa lấp những khoảng trống còn quá rộng về 
nhiều mặt trong bảo tồn và phát triển các tài 
nguyên đa dạng, trong đó có tài nguyên sinh học 
dãy Trường Sơn.

Cuốn sách gồm 4 phần chính, đi từ việc xác 
định phạm vi địa lý, phân vùng tự nhiên dãy 
Trường Sơn, các di sản thế giới và dân cư trên 
dãy Trường Sơn (phần I), sự đa dạng phong phú 
của sinh vật dãy Trường Sơn (phần II), những 

đe dọa nghiêm trọng đối với 
ĐDSH dãy Trường Sơn (phần 
III), đến những Hành động 
cấp bách của bảo vệ ĐDSH dãy 
Trường Sơn hướng tới Phát 
triển bền vững (phần IV). Nội 
dung cuốn sách không phải là 
sự tổng hợp đơn giản các tài 
liệu hiện có mà là sự nâng cấp 
luận giải theo cái nhìn mới về 
dãy Trường Sơn huyền thoại, 
cũng như bổ sung nhiều tư 
liệu.
9Ông có thể chia sẻ những giá 
trị nổi bật của dãy Trường Sơn 
được thể hiện trong công trình 
khoa học này, thưa ông? 

TS. Nguyễn Ngọc Sinh: 
Dãy Trường Sơn là xương sống 
của bán đảo Đông Dương, 
nằm giữa ba nước Việt Nam, 
Lào và Campuchia với chiều 
dài 1.100 km và tổng diện tích 
trên 22 triệu ha, được chia 
thành hai vùng chính là Bắc 
Trường Sơn và Nam Trường 
Sơn với một vùng đệm hẹp 
xen giữa kéo dài từ dãy Bạch 
Mã đến dãy Ngọc Linh. Đây 
là nơi gặp gỡ của hai khu vực 
sinh học địa lý lớn: vùng nhiệt 

đới gió mùa phía Bắc và vùng 
nhiệt đới điển hình phía Nam. 
Dãy Trường Sơn kết hợp được 
cả yếu tố động thực vật của hai 
vùng này, có tính đa dạng cao 
về sinh cảnh, từ sinh cảnh rừng 
nhiệt đới thường xanh gió mùa 
trên núi đá vôi karst và đá hoa 
cương, hệ sinh thái rừng khộp, 
hệ sinh thái rừng lá kim đến 
các hệ sinh thái savan khô hạn.

Không chỉ là khu vực có 
tầm cỡ quốc tế về ĐDSH, dãy 
Trường Sơn còn có những 
giá trị quan trọng về các mặt 
phát triển kinh tế - xã hội, an 
ninh môi trường, giảm thiểu 
tác động của biến đổi khí hậu 
(BĐKH); kết nối vùng trung 
tâm bán đảo Đông Dương 
với Biển Đông Dương, kết nối 
2 đầu đất nước, là cái nôi văn 
hóa bản địa đặc sắc, là nơi sinh 
cư của nhiều dân tộc trên bán 
đảo Đông Dương. Mặc dù vẫn 
còn nghèo, nhưng nhiều cộng 
đồng dân tộc ít người cư trú 
trên dãy Trường Sơn đều sáng 
tạo ra nhiều loại hình văn hóa 
thích nghi, với các bộ luật, tập 
tục quy định ngặt nghèo hành 

 V Ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư 
Thành ủy TP Hồ Chí Minh; ông Trần Hồng Hà - Ủy viên  
Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TM&MT trao giải thưởng cho  
TS. Nguyễn Ngọc Sinh 
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vi của con người đối với thiên nhiên. Nhiều khu 
dự trữ sinh quyển, vườn quốc gia, khu bảo tồn 
thiên nhiên được thành lập trên dãy Trường Sơn 
cho thấy hiệu quả của các kho tàng kiến thức 
bản địa này. 

ĐDSH dãy Trường Sơn gắn chặt với an ninh 
môi trường. Dãy Trường Sơn đảm bảo an ninh 
nguồn nước; cung cấp nơi cư trú và văn hóa địa 
phương; kiểm soát thiên tai như lũ lụt, sạt lở đất, 
xói mòn và bồi tụ đất đai; cung cấp các sản phẩm 
gỗ và phi gỗ; tạo ra chế độ khí hậu địa phương, 
qua đó tạo ra các nguồn gen quý, các tập đoàn 
giống cây trồng và vật nuôi bản địa, nguồn sinh 
vật thiên địch bảo vệ an toàn cho nông ngư 
nghiệp... Có thể nói, mọi biến động điều kiện 
tự nhiên trên dãy Trường Sơn đều kéo theo các 
biến động của các địa phương vùng chân núi. 
Những kế hoạch khai thác tài nguyên trên dãy 
Trường Sơn đều là những đánh đổi trong sinh kế 
của dân cư các địa phương trong vùng..

Dãy Trường Sơn có vai trò không thể thay 
thế trước đe dọa của BĐKH. Dãy Trường Sơn 
tạo ra tính ì của nền khí hậu địa phương làm 
chậm các tác động tiêu cực do BĐKH tạo ra. 
Thảm rừng trên Trường Sơn làm chậm và giảm 
nhẹ quá trình lũ lụt, làm tan các cơn bão, làm 
chậm quá trình khô hạn hóa. Nguồn dược liệu, 
dự trữ gen và thiên địch có khả năng giảm nhẹ 
các bệnh dịch cho con người, vật nuôi và cây 
trồng bùng phát do BĐKH. Hoạt động nâng 
liên tục của nền địa chất hiện đại trong phạm vi 
Trường Sơn (trừ các vùng cửa sông) góp phần 
giảm thiểu hay thậm chí triệt tiêu hiểm họa 
nước biển dâng cao ở nhiều địa phương ven biển 
miền Trung. Tạm tính với diện tích 11.000.000 
ha nếu chỉ 50% diện tích có rừng cây thân gỗ thì 
mỗi năm dãy Trường Sơn giữ được 22-25 triệu 
tấn CO2, góp phần đáng kể vào giảm hiệu ứng 
nóng lên toàn cầu mà không cần đầu tư gì ngoài 
bảo vệ rừng.
9Ông có những đề xuất và kiến nghị gì để bảo 
vệ ĐDSH dãy Trường Sơn trong thời gian tới?

TS. Nguyễn Ngọc Sinh: Những vụ việc diễn 
ra ở Việt Nam cho thấy, việc phát triển đang băm 
nát dãy Trường Sơn cho những mục tiêu đơn lẻ 
của các ngành và địa phương. Quản lý chưa theo 
kịp với khai thác, sử dụng. Mâu thuẫn giữa các tỉnh 
cùng chia sẻ nguồn nước dãy Trường Sơn đang 
ngày càng mở rộng; mâu thuẫn giữa hoạt động 
khai thác và chế biến khoáng sản thượng nguồn, 
giữa đắp hồ đập thủy điện trên thượng nguồn với 
bảo vệ nguồn nước cho hạ lưu sông; giữa trồng cao 
su và rừng tự nhiên; giữa các khu bảo tồn thiên 

nhiên với hoạt động phát triển du 
lịch resort và khai thác lâm sản... 
Thật khó thống kê hết những 
cảnh báo về việc phát triển manh 
mún, lợi chỗ này lại hại chỗ khác 
trên dãy Trường Sơn.

Thực tế trên cho thấy, càng 
phát triển theo kiểu “mạnh ai 
nấy làm” như hiện nay ở Trường 
Sơn Việt Nam thì sự nghiệp 
phát triển bền vững các tỉnh 
thuộc phạm vi dãy Trường Sơn 
nói chung và bảo tồn ĐDSH dãy 
Trường Sơn nói riêng không thể 
đạt được mục tiêu. Hoạt động 
phát triển thiếu một cơ sở chiến 
lược quản lý tổng hợp trên toàn 
bộ dãy Trường Sơn như hiện 
nay là cảnh báo sớm cho thảm 
họa môi trường trên dãy núi 
này và những vùng liên quan 
dưới đồng bằng và ven biển. 
Đây là một chiến lược lớn cần 
có sự chỉ đạo, đầu tư của Chính 
phủ 3 nước Đông Dương, sự 
tham gia của các địa phương 
trong phạm vi dãy Trường Sơn, 
của các ngành, các tổ chức khoa 
học trong và ngoài nước và 
cộng đồng địa phương. 

Do chưa có một chiến lược 
toàn diện và thống nhất nên 
Trường Sơn hiện nay đang bị 
để ngỏ cho các sinh vật nguy 
hiểm xâm nhập như cây mai 
dương, cây bìm bôi, ốc bươu 
vàng, cây hoa ngũ sắc, sâu róm 
thông… Để có thể xây dựng 
một chiến lược quản lý tổng 
hợp thích hợp, có hai nhiệm 

vụ cần ưu 
triên là triển 
khai chương 
trình nghiên 
cứu khoa học 
về ĐDSH 
dãy Trường 
Sơn để khỏa 
lấp những 
khoảng còn 
chưa hiểu 
biết đầy đủ và 
nghiên cứu 

xây dựng chiến lược quản lý 
bảo tồn phù hợp. Có thể hiểu 
chiến lược là bao gồm tất cả các 
mặt hoạt động, nhưng trong 
hoàn cảnh hiện nay không thể 
có nhanh một chiến lược, và 
dẫu có chiến lược rồi thì khâu 
thực hiện cũng còn nhiều vấn 
đề. Vì vậy, việc bảo tồn ĐDSH 
dãy Trường Sơn cần được coi 
như một ưu tiên đi trước.

Dãy Trường Sơn là sống lưng 
của bán đảo Đông Dương nên rất 
cần một sự hợp tác chặt chẽ giữa 
3 nước Việt - Lào - Campuchia 
trong lĩnh vực bảo tồn ĐDSH, 
đặc biệt trong việc nghiên cứu, 
bảo vệ các khu bảo tồn thiên 
nhiên xuyên biên giới. ĐDSH 
dãy Trường Sơn không chỉ là tài 
nguyên quý giá của Việt Nam 
mà còn là tài sản chung của nhân 
loại. Sự phối hợp, trợ giúp quốc tế 
về kinh nghiệm, khoa học công 
nghệ, đào tạo cán bộ bảo tồn và 
kinh phí cũng rất cần thiết. Cần 
có các dự án quốc tế và khu vực 
về bảo tồn ĐDSH dãy Trường 
Sơn, có sự tham gia của 3 nước 
Lào, Campuchia và Việt Nam, 
xây dựng một diễn đàn chung 
về bảo tồn ĐDSH dãy Trường 
Sơn, tổ chức các hội thảo Khu 
vực (ASEAN), Hội thảo Quốc tế, 
tổ chức các chương trình nghiên 
cứu khoa học, quản lí, đào tạo và 
thực hiện hoạt động bảo tồn... có 
lẽ là những bước đi cần thiết.
9Xin trân trọng cảm ơn ông!
NGUYỄN HẰNG (Thực hiện)
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HỘI PHỤ NỮ CAO BẰNG: 
Phát huy hiệu quả các phong trào bảo vệ môi trường

Trong những năm qua, Hội Liên hiệp 
Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cao Bằng đã phát 
huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng 

cao hiệu quả công việc, có nhiều đóng góp vào 
phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) của địa 
phương, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích 
cực tham gia các phong trào BVMT. Với việc 
tổ chức nhiều mô hình, cách làm hay của các 
cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã góp phần quan 
trọng trong việc BVMT.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có 
13 LHPN huyện, TP, 3 đơn vị trực thuộc, 199 
Hội LHPN xã, phường, thị trấn, với 81.183 
hội viên sinh hoạt tại 2.553 chi hội, trong đó, 
95% là người dân tộc thiểu số. Trong 5 năm 
qua, các cán bộ, hội viên của Hội LHPN tỉnh 
luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi 
đua do Trung ương phát động như cuộc vận 
động (CVĐ) “Xây dựng gia đình 5 không, 3 
sạch”, “Xóa đói giảm nghèo”, gắn với phong 
trào “Phụ nữ Cao Bằng chung sức xây dựng 
nông thôn mới” do Trung ương Hội LHPN 
Việt Nam phát động, Hội LHPN tỉnh Cao 
Bằng đã cụ thể hóa nội dung của CVĐ phù 
hợp với điều kiện từng địa phương. Đồng 
thời, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 830 lớp tập 
huấn, truyền thông về công tác giảm nghèo, 
phát triển kinh tế.... Bên cạnh đó, phong trào 
học tập và noi theo tấm gương đạo đức của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh được các cấp Hội thực 
hiện thông qua việc xây dựng các mô hình 
như “Ống tre tiết kiệm”; “Hũ gạo tiết kiệm”; 
“Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”…, với số tiền đóng 
góp được trên 7 tỷ đồng và 40.000 kg lương 
thực; vận động ủng hộ xây dựng Mái ấm tình 
thương cho 1.643/6.612 hộ phụ nữ làm chủ hộ 
thoát nghèo.

Ngoài ra, thông qua các hội nghị, chương 
trình sinh hoạt hội viên, Hội LHPN tỉnh đã 
có những hoạt động chuyển giao khoa học 
kỹ thuật phát triển kinh tế gia đình, tăng thu 
nhập cho các hội viên. Để hỗ trợ phụ nữ giảm 
nghèo bền vững, Hội LHPN tỉnh đã thành 
lập Quỹ Chung sức giảm nghèo, tính đến hết 
năm 2016, Quỹ đã hỗ trợ hơn 5 tỷ đồng cho 
472 lượt hội viên, hình thành nhiều nhóm sử 
dụng vốn vay hiệu quả, hàng năm, thu lãi từ 
180 - 200 triệu đồng như: Nhóm trồng rau Tà 
Lạc (xã Hồng Đại, huyện Phục Hòa); Nhóm 

nuôi bò vỗ béo xóm Lũng 
Quảng (xã Sỹ Hai, huyện Hà 
Quảng)… 

Cùng với đó, Hội LHPN 
tỉnh đã phát động nhiều đợt 
thi đua lao động giỏi trong 
sản xuất nông nghiệp. Các 
hội viên đã ứng dụng những 
kiến thức khoa học kỹ thuật, 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 
vật nuôi theo hướng sản xuất 
hàng hóa cho thu nhập cao, 
điển hình như chị Tô Thị 
Bến, hội viên phụ nữ xóm Nà 
Po (xã Lang Môn, Nguyên 
Bình). Chị đã tích cực tham 
gia các lớp tập huấn, áp dụng 
khoa học kỹ thuật, đưa giống 
mới vào canh tác, mạnh dạn 
đầu tư chăn nuôi, thu nhập 
khoảng 120 triệu đồng/năm. 
Chị Phùng Thị Huệ, xóm Bó 
Tờ 1 (thị trấn Hòa Thuận, 
Phục Hòa) tận dụng cây trồng 
thế mạnh địa phương là trồng 
mía, chăn nuôi lợn, trồng sắn, 
mỗi năm, thu nhập gần 200 
triệu đồng.

Song song với phát triển 
kinh tế, Hội LHPN tỉnh xác 
định công tác BVMT cần 

được chú trọng. Hàng năm, 
Hội đã tổ chức tuyên truyền, 
phổ biến các kiến thức về 
BVMT, phân loại, thu gom 
rác thải tại hộ gia đình, bảo vệ 
nguồn nước sạch, xây dựng 
nhà tiêu hợp vệ sinh, di dời 
chuồng gia súc ra khỏi gầm 
sàn, nhà ở...; Tổ chức 32 lớp 
dạy nghề ngắn hạn về trồng 
trọt, chăn nuôi - thú y cho 
1.650 lao động nữ nông thôn 
tại một số đơn vị trọng điểm. 
Hàng năm, Hội đã phối hợp 
với Sở TN&MT in ấn, phát 
trên 15.000 tờ rơi và 3.000 
sách hướng dẫn do Trung 
ương Hội LHPN Việt Nam 
biên soạn về BVMT; phát 
động hội viên tham gia quét 
dọn đường làng, ngõ xóm, xử 
lý rác thải, khơi thông cống 
rãnh ở gia đình và nơi công 
cộng. 

Để đẩy mạnh các phong 
trào BVMT, Hội LHPN tỉnh đã 
phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh 
niên thực hiện Kế hoạch xây 
dựng các tuyến đường tự quản 
"Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn" 
giai đoạn 2016 - 2017. Thực 

 V Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 
sạch”, phụ nữ xã Cao Chương (Trà Lĩnh) thường xuyên vệ sinh 
đường làng, ngõ xóm
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hiện Kế hoạch, mỗi xã, phường, thị trấn 
chọn 2 tuyến đường để tổ chức tổng vệ 
sinh, phát quang bụi rậm, khơi thông 
dòng chảy, trồng cây xanh… Tính đến 
ngày 30/6/2017, toàn tỉnh đã có 196 
tuyến đường “Xanh - Sạch - Đẹp - An 
toàn” do thanh niên và phụ nữ tự quản, 
trong đó, các địa phương thực hiện tốt 
là Quảng Uyên (32 tuyến đường), Phục 
Hòa (24), Hà Quảng (26), Trùng Khánh 
(21), Bảo Lâm (13), Hòa An (22), Thông 
Nông (13)…

Bên cạnh những kết quả đạt được, 
trong quá trình thực hiện phong trào 
BVMT vẫn còn những hạn chế: Một số 
cấp Ủy, chính quyền địa phương chưa 
quyết liệt trong triển khai thực hiện các 
phong trào; kinh phí dành cho công tác 
thi đua khen thưởng còn hạn hẹp; trình 
độ, năng lực của một số cán bộ Hội hạn 
chế; việc tổ chức thực hiện phong trào 
thi đua chưa được thường xuyên, liên 
tục…

Trong giai đoạn tới (2016 - 2021), 
Hội LHPN tỉnh Cao Bằng đặt ra mục 
tiêu phấn đấu: 100% các cơ sở Hội tổ 
chức quán triệt, học tập nội dung của 
phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học 
tập, lao động sáng tạo, BVMT”. Hàng 
năm, mỗi cơ sở Hội biểu dương, tuyên 
truyền và nhân rộng ít nhất 5 điển hình 
là cá nhân, tập thể tiêu biểu có mô hình, 
cách làm hay trong thực hiện phong 
trào thi đua, các CVĐ về BVMT… Để 
thực hiện mục tiêu trên, Hội LHPN 
tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động 
tuyên truyền, giáo dục cho các hội 
viên thực hiện chính sách, pháp luật 
về BVMT, sử dụng hợp lý tài nguyên, 
thiên nhiên; Phối hợp tham gia, hưởng 
ứng các hoạt động BVMT như Ngày 
Môi trường thế giới, Ngày Đa dạng sinh 
học, Chiến dịch Làm cho thế giới sạch 
hơn…; Đề xuất xây dựng các mô hình 
phụ nữ BVMT; Vận động các hội viên 
tham gia cải tạo tuyến đường, trồng cây 
xanh; Tăng cường vai trò của các cấp 
Hội và hội viên trong việc chấp hành 
các quy định pháp luật về tài nguyên, 
môi trường và ứng phó với biến đổi khí 
hậu; Khuyến khích khen thưởng các hội 
viên phát huy sáng kiến BVMT…
 LÊ THÚY MAI 

Chuyện về người  
dân tộc Ban Mê lưu giữ 
nguồn gen lan rừng 
quý, hiếm

Cách trung tâm TP. 
Buôn Ma Thuột 12 km 
về phía Tây theo hướng 

tỉnh lộ 1 (hướng đi Trung tâm 
du lịch Buôn Đôn). Khu bảo 
tồn (KBT) lan rừng Troh Bư 
do ông Đỗ Tuấn Hưng, người 
dân tộc Ban Mê làm chủ, là nơi 
lưu giữ nguồn gen lan rừng 
quý hiếm, cần được bảo tồn và 
phát triển.

Tốt nghiệp ngành kinh 
tế nông nghiệp nhưng ông 
Đỗ Tuấn Hưng lại nối nghiệp 
cha làm lâm nghiệp. Công 
việc thường xuyên đi rừng 
càng làm ông thêm yêu rừng, 
mong muốn có một mảnh đất 
để trồng nhiều loại cây. Năm 
1995, một người bạn thân rủ 
ông đến khu rẫy của gia đình ở 
buôn Niêng 3, xã Ea Nuôl chơi. 
Nhận thấy vùng đất có địa thế 
đẹp, suối nước trong xanh, 

xung quanh là đồi thấp, ao hồ 
đầy nước thuận lợi để trồng 
nhiều loại cây, ông tìm gặp già 
làng để hỏi gốc tích và càng yêu 
thích hơn khi được nghe kể về 
huyền thoại Troh Bư (ngày xưa 
có vùng đất bị Giàng phạt, khô 
hạn kéo dài, cư dân bỏ đi, cuối 
cùng tìm được thung lũng có 
suối đầy cá lóc). Sau nhiều đêm 
trăn trở, anh nảy ra ý định hồi 
sinh vùng đất huyền thoại này 
thành nơi lưu giữ văn hóa Tây 
Nguyên. Ông đạp xe đến từng 
nhà dân vùng Troh Bư mua đất 
để trồng cà phê, cây ăn quả, 
phát triển du lịch vườn. 

Tuy nhiên, thấy cây gỗ 
rừng ở Troh Bư tái sinh nhanh 
nên ông Hưng đã quyết định 
phát triển thành khu rừng 
nhỏ mang đặc trưng rừng Tây 
Nguyên và sưu tầm các loại lan 
rừng đưa về nơi đây để bảo tồn. 

 V Ông Đỗ Tuấn Hưng bên cạnh những giò lan  
trong KBT lan rừng tự nhiên lớn nhất Việt Nam
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Với sự cố gắng của ông, khu rừng 
ngày càng xanh tốt, phong lan phát 
triển thành quần thể đa dạng. Ông 
quyết định chặt bỏ bớt cây cà phê 
và cây ăn trái để khu rừng phát 
triển tự nhiên, tạo môi trường cho 
lan sinh sản. Cuối tuần, ông lại 
tìm đến cánh rừng nguyên sinh ở 
các huyện Ea Súp, Buôn Đôn tìm 
kiếm nhiều giống lan rừng mang 
về trồng. 

Đến năm 2013, ông Hưng 
chính thức khai trương KBT lan 
rừng Troh Bư với 10.000 cá thể 
của 200 loài lan, hơn 10.000 giò 
gắn trên cây sống của 02 ha rừng 
tái sinh; trong đó, có nhiều giống 
lan quý ở khu vực miền Trung-
Tây Nguyên như: Giả hạc, nghinh 
xuân, hoàng thảo thái bình, long 
tu, thủy tiên… và nổi bật nhất là 
loài giáng hương (nhạn sóc Lào) 
đặc trưng của rừng Buôn Đôn. 
Bên cạnh đó, sau gần 20 năm kiên 
trì phục hồi rừng tự nhiên, vườn 
Troh Bư đã có lan rừng trở lại và 
tái sinh hạt; một điều hiếm gặp ở 
các vườn lan. Giới chơi lan tìm đến 
đây đều trầm trồ trước hàng trăm 
loại lan rừng tự nhiên và gọi nó 
bằng cái tên “Bảo tàng lan rừng” 
hay “KBT lan rừng”. Ngoài ra, 

KBT còn lưu giữ chiếc thuyền 
độc mộc bằng gỗ sao nguyên 
khối lớn nhất Việt Nam, với 
chiều dài 9 m, rộng 1,75 m, 
cao 1,2 m, do nghệ nhân Nai 
Nen Lào (xã Krông Na, huyện 
Buôn Đôn) đục từ năm 1998 
và giàn chiêng đá có 23 thanh, 
ngắn nhất 0,6 m, dài nhất 1,5 
m bằng đá mẹ bazan cổ xưa, 
được giữ nguyên bản không 
qua chế tác, khi gõ phát ra âm 
thanh như giàn cồng chiêng 
của đồng bào dân tộc thiểu 
số và hàng chục bức tượng gỗ 
dân gian.

Ngoài việc tiếp tục nhân 
rộng nguồn gen lan rừng, 
Troh Bư còn bảo tồn một số 
loài thú hoang dã như chim 
công, trĩ, thỏ, rùa, sóc bay, 
heo rừng và giống gà đồng 
bào Ê Đê bản địa. Mục tiêu 
của ông Hưng là trong thời 
gian tới sẽ hoàn thiện khu 
vườn thành “Ngũ bách lan 
viên” (vườn hoa lan gồm 500 
loại), đồng thời vừa là khu 
du lịch sinh thái phục vụ 
nhu cầu tham quan của du 
khách, vừa là điểm hẹn của 
những người yêu thích lan 
rừng. Đồng thời, ông Hưng 

còn dự định sẽ đặt hàng các 
viện nghiên cứu cấy mô để 
nhân giống phát triển lan. 
Như vậy, du khách đến đây 
sau khi ngắm hoa lan thì có 
thể tự làm một giỏ lan để kỷ 
niệm hoặc đem tặng người 
thân, bạn bè. Ngoài ra, khách 
đến đây sẽ được thưởng thức 
các món ăn mang đậm chất 
núi rừng như cơm lam, gà 
nướng Bản Đôn, heo nướng, 
rau rừng dân dã… hay tổ 
chức cắm trại, pic nic, câu cá 
và tự nấu ăn trong vườn. 

Nhờ mô hình độc đáo, 
mỗi năm, KBT đón hơn 
10.000 lượt du khách trong 
và ngoài nước tới thăm, trong 
đó có cả chuyên gia nước 
ngoài. Tổ chức Kỷ lục Việt 
Nam (Vietking) cũng vừa xác 
nhận 3 kỷ lục cho ông Đỗ 
Tuấn Hưng gồm: Bộ sưu tập 
bản tồn lan rừng tự nhiên lớn 
nhất Việt Nam; Thuyền độc 
mộc bằng gỗ sao lớn nhất; 
Dàn chiêng đá cổ xưa, nguyên 
bản nhiều thanh nhất. Đây là 
niềm vui lớn và là động lực 
để ông tiếp tục công cuộc bảo 
tồn lan rừng cũng như giữ gìn 
những giá trị văn hóa truyền 
thống đặc sắc dân tộc Việt 
Nam. Với những người yêu 
lan, một KBT lan rừng Việt 
Nam đến nay vẫn đang là 
ước mong cháy bỏng. Vì vậy, 
việc xây dựng KBT lan rừng 
không chỉ hấp dẫn du khách 
muốn tìm hiểu, khám phá 
kho tàng hoa lan Việt Nam 
mà còn có ý nghĩa rất lớn đến 
vấn đề bảo tồn, gìn giữ nguồn 
gen lan và làm du lịch Buôn 
Ma Thuột thêm hấp dẫn. 

Với sự phong phú và đa 
dạng về các loài cây cỏ, hoa 
lan rừng, KBT lan rừng Troh 
Bư đầu tiên và duy nhất tại 
Việt Nam sẽ là tài sản quý giá 
cho thế hệ mai saun

 PHƯƠNG LÊ

 V KBT lan rừng Troh Bư hiện có trên 200 loài phong lan rừng
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Cần có cơ chế tài chính hỗ trợ các  
doanh nghiệp đầu tư sản xuất sạch hơn
Sản xuất sạch hơn (SXSH) là xu thế 
chung của nền sản xuất toàn cầu. Do 
đó, việc áp dụng các biện pháp SXSH 
không chỉ mang lại lợi ích cho môi 
trường mà còn vì lợi ích kinh tế cho 
doanh nghiệp (DN). Tuy nhiên, hiện 
nay, vẫn còn có những hiểu biết chưa 
đúng về SXSH. Nhiều DN chưa mặn mà 
với việc đầu tư cho SXSH, vì cho rằng, 
đầu tư SXSH làm tăng chi phí sản xuất, 
không đem lại lợi ích kinh tế mà còn làm 
giảm sức cạnh tranh của sản phẩm… 
Nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018, Tạp chí 
Môi trường có cuộc trò chuyện với PGS. 
TS. Trần Văn Nhân - Giám đốc Công 
ty TNHH Trung tâm SXSH Việt Nam 
(VNCPC), đơn vị tư vấn, đào tạo và xây 
dựng mạng lưới các chuyên gia nòng 
cốt về SXSH trên cả nước để hiểu rõ hơn 
về việc thúc đẩy thực hiện Chiến lược 
SXSH trong thời gian tới.

9Xin ông cho biết đôi nét về hoạt động của 
VNCPC thời gian qua?

PGS. TS. Trần Văn Nhân: Là một đơn vị 
thành viên trong hệ thống DN khoa học công 
nghệ (BK Holdings) của trường Đại học Bách 
khoa Hà Nội, trong thời gian qua, VNCPC đã 
tập trung thúc đẩy áp dụng tiếp cận “Hiệu quả 
tài nguyên và SXSH” (RECP) vào thực tiễn sản 
xuất và kinh doanh ở Việt Nam, nhằm góp phần 
vào hiện thực hóa mục tiêu “Sản xuất và tiêu 
dùng có trách nhiệm” - mục tiêu thứ 12 trong 
17 mục tiêu Phát triển bền vững do Chương 
trình Nghị sự 2030 của Liên hợp quốc đưa ra. 
VNCPC đã hợp tác với đối tác quốc tế và trong 
nước tham gia tuyển chọn Dự án hàng năm của 
các nhà tài trợ quốc tế. Trong những năm qua, 
VNCPC đã hoàn thành tốt các dự án: Đổi mới 
sản phẩm bền vững (SPIN) ở Việt Nam, Lào 
và Campuchia do trường Đại học Công nghệ 
Delft chủ trì, với sự hợp tác của Chương trình 
Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), VNCPC, 
Viện Công nghệ châu Á tại Việt Nam (AITVN), 
Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Luân 
Đôn (LNCCI) và CCPO tài trợ bởi Liên minh 

châu Âu (EU) (4/2010 - 
4/2014); Dự án “Sống và làm 
việc bền vững tại Việt Nam 
(GetGreen Vietnam)” do 
trường Đại học Công nghệ 
Delft chủ trì với sự hợp tác 
của VNCPC và AITVN, tài 
trợ bởi EU (4/2012 - 4/2015); 
Xây dựng chuỗi cung ứng cá 
tra bền vững do VNCPC/Đại 
học Bách khoa Hà Nội chủ trì 
với sự hợp tác của Hiệp hội 
chế biến xuất khẩu thủy sản 
(VASEP), WWF Việt Nam 
và WWF Áo, tài trợ bởi EU 
(4/2013 - 4/2017); Giảm thiểu 
chất thải công nghiệp vì nền 
sản xuất phát thải các bon 
thấp ở Việt Nam, tập trung 
vào ngành chế biến gạo và 
cà phê, VNCPC hợp tác với 
Sofies (Thụy Sỹ) do Cục Hợp 
tác kinh tế (SECO) Thụy Sỹ 
tài trợ thông qua Tổ chức Phát 
triển Công nghiệp Liên hợp 
quốc (UNIDO) (2013 - 2016); 
Hợp phần “Xây dựng năng lực 
và đánh giá RECP tại các DN 
tham gia Dự án “Triển khai 
sáng kiến khu công nghiệp 
(KCN) sinh thái hướng tới mô 
hình KCN bền vững tại Việt 
Nam” do SECO và Quỹ Môi 

trường toàn cầu (GEF) tài trợ 
thông qua UNIDO (2016 - 
2018). 
9Là đối tác tham gia thực 
hiện Dự án “Triển khai sáng 
kiến KCN sinh thái hướng tới 
mô hình KCN bền vững ở Việt 
Nam tại các KCN đã được lựa 
chọn”, VNCPC đã triển khai 
những hoạt động như thế nào, 
thưa ông? 

PGS. TS. Trần Văn Nhân: 
Thực hiện việc nâng cao hiệu 
quả sử dụng tài nguyên và 
SXSH là giải pháp cơ bản 
trong xây dựng mô hình KCN 
sinh thái. Sự tham gia tích cực 
của các DN trong KCN vào 
các hoạt động của Dự án là 
yếu tố quan trọng, quyết định 
sự thành công. Do đó, việc đầu 
tiên là chọn đúng đối tượng 
quan tâm đến hoạt động về 
nâng cao hiệu quả sử dụng 
tài nguyên và SXSH trong số 
DN hoạt động trong các KCN 
tham gia. Dự án triển khai tại 
3 địa phương, KCN Khánh 
Phú (Ninh Bình), KCN Hòa 
Khánh (TP. Đà Nẵng) và KCN 
Trà Nóc (TP. Cần Thơ). Theo 
đó, các DN tham gia hoàn 
toàn tự nguyện dựa theo tiêu 

 V PGS.TS. Trần Văn Nhân - 
Giám đốc VNCPC
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chí: Mức độ hợp tác của DN; Tiềm năng về nâng 
cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và SXSH; Tác 
động môi trường do hoạt động của DN gây ra; 
Điều kiện cơ sở hạ tầng; Tài chính.

Hoạt động đầu tiên về RECP là tập huấn 
cho cán bộ quản lý và kỹ thuật của DN, cán bộ 
của Ban quản lý KCN được tổ chức tập trung tại 
từng địa phương. Những cán bộ DN tham gia 
tập huấn đóng vai trò nòng cốt của chính DN 
mình. Sau đó, các học viên sẽ triển khai thực 
hiện Chương trình đánh giá RECP tại DN của 
mình với sự tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật của chuyên 
gia VNCPC. Dự án mong muốn họ sẽ tiếp tục 
duy trì hoạt động thực hiện RECP tại DN. 

Việc thực hiện Chương trình đánh giá RECP 
tại DN được chia thành 4 đợt, mỗi đợt cách nhau 
ít nhất 1 tháng. Các chuyên gia của VNCPC làm 
việc tại DN 2 ngày/đợt, hướng dẫn nhóm RECP 
thực hành các bước trong phương pháp luận 
đánh giá RECP một cách hệ thống, theo điều 
kiện thực tế của từng DN. Bắt đầu từ nhận diện 
vấn đề và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các vấn đề 
cần giải quyết → phân tích nguyên nhân → đề 
xuất giải pháp SXSH → phân loại các giải pháp 
và nghiên cứu khả thi → thực hiện các giải pháp 
SXSH → giám sát và đánh giá kết quả, cuối cùng 
nhân rộng - duy trì kết quả Chương trình.

Đến nay, Dự án đã đào tạo tập trung được 214 
cán bộ của 89 DN, 3 Ban quản lý KCN và đào tạo 
tại DN cho 240 người. Đồng thời, Dự án đã hoàn 
thành việc hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật giúp 46 
DN hoàn thành Chương trình đánh giá RECP. Việc 
thực hiện các giải pháp SXSH mang lại những lợi 
ích đáng kể về giảm tiêu hao tài nguyên, tác động 
môi trường và kinh tế, đồng thời góp phần đáng kể 
vào cải thiện điều kiện làm việc, an toàn sức khỏe 
cho người lao động. Về lâu dài, những kết quả trên 
sẽ giúp các DN nâng cao năng lực cạnh tranh trên 
thị trường.

 Theo đánh giá của RECP, tổng đầu tư của 46 
DN trong 3 KCN thực hiện các giải pháp SXSH 
khoảng 152 tỷ đồng. Trong đó, lợi ích kinh tế 
khi thực hiện các giải pháp SXSH giúp tiết kiệm 
48 tỷ đồng, từ việc giảm hiệu suất tiêu thụ năng 
lượng, nước, nguyên vật liệu và hóa chất phục 
vụ sản xuất, cụ thể là giảm tiêu hao 9.992.418 
kWh điện; 5.040 tấn than, 17 tấn gas và 74 tấn 
củi, trấu; 184.540 m3 nước; 2.669 tấn nguyên vật 
liệu; 10,6 tấn hóa chất. Về mặt môi trường, giảm 
được lượng chất thải phát sinh và phát thải hàng 
năm gồm 184.540 m3 nước thải; 40.737 kg COD; 
14.162 tấn phát thải CO2; 2.669 tấn chất thải rắn; 
và 4.068 µg Teq PCDD/F. 

Ngoài những lợi ích trên, 
kết quả đánh giá RECP cũng 
cho thấy hiện có các cơ hội 
tuần hoàn và tái sử dụng chất 
thải giữa các DN trong KCN 
(tái sử dụng nước thải sau khi 
đã được sử dụng đạt loại A 
của tiêu chuẩn xả thải, hoặc 
sử dụng nhiệt thải của DN 
này cấp cho DN khác; sử dụng 
chất thải rắn của Nhà máy 
giấy để sản xuất sản phẩm phụ 
hữu ích…). 
9Tuy nhiên hiện nay, rào cản 
lớn nhất đối với SXSH ở Việt 
Nam chính là do các DN chưa 
nhận thức được lợi ích của 
việc áp dụng SXSH vào sản 
xuất kinh doanh. Để các DN 
Việt Nam quan tâm hơn đến 
SXSH, theo ông Nhà nước cần 
có các chính sách hỗ trợ, ưu 
đãi gì?

PGS. TS. Trần Văn Nhân: 
Để các DN quan tâm hơn đến 
SXSH, bên cạnh các cơ sở pháp 
lý, cần có biện pháp quảng bá 
rộng rãi các kết quả thực hiện 
SXSH của DN đi trước như 
một “tư liệu marketing”. Ngoài 
những giải pháp SXSH có thể 
thực hiện ngay do không đòi 
hỏi DN phải bỏ ra chi phí hoặc 
chi phí ít, Nhà nước cần quan 
tâm hơn đến việc xây dựng 
nguồn tài chính và cơ chế hỗ 
trợ DN đầu tư thực hiện các 
dự án theo Chiến lược SXSH. 
Từ thực tiễn hoạt động của 
Quỹ Ủy thác tín dụng xanh 
(GCTF) trong 10 năm qua, 
trong đó VNCPC là đơn vị tư 

vấn và điều phối, cho thấy đối 
với DN vừa và nhỏ việc thiếu 
nguồn tài chính là một trong 
các rào cản lớn nhất để đổi 
mới công nghệ theo hướng 
thân thiện với môi trường, 
được xem là loại giải pháp 
SXSH mang lại tác động dài 
nhất. Đồng thời, Nhà nước 
cũng cần tăng cường áp dụng 
các công cụ kinh tế như: Thuế, 
phí... vào quản lý môi trường 
công nghiệp để tạo động lực 
mạnh mẽ cho sự thay đổi từ 
phía DN.
9Nhân dịp này ông có đề 
xuất, kiến nghị gì đối với các 
cơ quan chức năng?

PGS. TS. Trần Văn Nhân: 
Theo tôi, để đẩy mạnh việc 
thực hiện SXSH, Bộ Công 
Thương cần giám sát và đôn 
đốc quyết liệt các DN thực 
hiện Chiến lược SXSH trong 
công nghiệp đến năm 2020 
và Kế hoạch hành động của 
ngành thực hiện Chiến lược 
Tăng trưởng xanh quốc gia. 
Đồng thời, yêu cầu DN đưa nội 
dung thực hiện Chiến lược này 
vào Báo cáo kết quả sản xuất - 
kinh doanh hàng năm. Về phía 
ngành TN&MT, cần đẩy mạnh 
việc thi hành nghiêm các quy 
định của luật pháp về BVMT, 
tạo ra động lực thúc đẩy các 
DN áp dụng giải pháp SXSH, 
đặc biệt là giải pháp đổi mới 
công nghệ theo hướng thân 
thiện với môi trường. 
9Xin cảm ơn ông!

ĐỨC TRÍ (Thực hiện)

 V Tập huấn “Sử dụng hiệu quả tài nguyên và SXSH”  
ở Ninh Bình
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24 chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh
TS.KTS. TRẦN QUỐC THÁI
ThS. LÊ HỒNG THỦY
Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng

Trước tình hình đô thị hóa nhanh, cùng với tác động của các vấn đề toàn cầu đòi hỏi các đô thị phải 
có tầm nhìn, kế hoạch dài hạn, xây dựng cơ sở bền vững cho sự tăng trưởng dựa trên động lực có 
tính cạnh tranh, cũng như hiệu suất cao. Xây dựng đô thị tăng trưởng xanh (TTX) sẽ là sự chuyển 
dịch cơ bản trong tư duy hệ thống về tăng trưởng đô thị và để đạt được mục tiêu đó, cần có sự vào 
cuộc của các cấp, ngành, cũng như các bên liên quan. Với tư duy đúng, lộ trình phù hợp và nhiều 
giải pháp sáng tạo, đô thị TTX sẽ đóng góp một phần quan trọng vào việc thực hiện Chiến lược 
quốc gia về TTX đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trên tinh thần của Chính phủ kiến tạo, 
các chỉ tiêu xây dựng đô thị TTX vừa được ban hành (Thông tư số 01/2018/TT-BXD ngày 5/1/2018 
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) là cơ sở hướng dẫn cụ thể để các đô thị đưa ra các chương trình, hành 
động rõ nét dựa trên kết quả thực hiện trong giai đoạn hiện nay, nhằm đổi mới mô hình tăng 
trưởng bền vững, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện TTX.

Theo Tổ chức Hợp tác kinh tế và phát 
triển (OECD), đô thị TTX được hiểu 
là đô thị đạt được tăng trưởng và phát 

triển kinh tế thông qua các chính sách, hoạt 
động đô thị, nhằm giảm những tác động bất lợi 
đối với môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

Tại mỗi quốc gia, các đô thị đã và đang áp 
dụng nhiều cách thức khác nhau để quản lý quá 
trình tạo dựng, hình thành và phát triển đô thị 
hướng tới các mục tiêu phát triển trong từng 
giai đoạn. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển 
mạnh mẽ của quá trình đô thị hóa, các vấn đề 
cần được quan tâm quản lý, các thách thức cần 
được xem xét, các yếu tố tác động ngày càng 
trở nên phức tạp. Do vậy, quản lý dựa trên kết 
quả được đưa ra nhằm mục đích nâng cao hiệu 
quả của hoạt động quản lý, đẩy mạnh sự chủ 
động sáng tạo trong quá trình phát triển và 
phát huy tối đa năng lực và trách nhiệm của các 
bên thực hiện. Các tổ chức quốc tế như OECD, 
OIOS của Liên hợp quốc định nghĩa quản lý 
dựa trên kết quả là một chiến lược quản lý tập 
trung nhấn mạnh vào hiệu quả thực hiện và sự 
hoàn thành các sản phẩm, kết quả và tác động 
đã được xác định trước. Quản lý dựa trên kết 
quả không chỉ chú trọng sản phẩm ngắn hạn 
trước mắt mà còn chú trọng đến tác động của 
những kết quả đem lại của quá trình phát triển 
đối với mục tiêu phát triển bền vững, hướng tới 
tương lai bền vững của xã hội. 

Đối với các mục tiêu phát triển đô thị TTX 
là vấn đề mới mẻ trong thực tiễn quản lý đô thị 
trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, 
việc áp dụng quan điểm quản lý dựa trên kết quả 
sẽ cho phép các đô thị chủ động, sáng tạo đưa ra 

các giải pháp phù hợp với điều 
kiện đặc thù và thực tiễn phát 
triển của từng địa phương. 

Thời gian qua, nhiều mô 
hình đô thị gần gũi với quan 
điểm đô thị TTX đã và đang 
được nghiên cứu áp dụng cho 
Việt Nam như đô thị xanh, đô 
thị sinh thái (Eco City), đô thị 
kinh tế - sinh thái (E2 City), 
đô thị kinh tế - môi trường 
và công bằng (E2 and Equity 
City), đô thị thông minh 
(Smart City, Ubiquious City)... 
Các đô thị tiêu biểu đi đầu 
trên thế giới trong việc thực 
hiện các nỗ lực TTX cũng chỉ 

thành công bước đầu trong 
một số lĩnh vực riêng biệt như 
giao thông công cộng, giảm 
phát thải, xanh hóa đô thị, 
phát triển công trình xanh... 
Quan điểm phổ biến hiện 
nay là không có một mô hình 
chung nào có thể áp dụng cho 
mọi đô thị. Với mỗi đô thị, cần 
đánh giá toàn diện thực trạng 
phát triển để từ đó, xác định 
định hướng, chiến lược và lộ 
trình thực hiện mục tiêu xây 
dựng đô thị TTX cho từng bối 
cảnh, đặc điểm và điều kiện 
phát triển kinh tế - xã hội (KT 
- XH) cụ thể của đô thị.

 V  Phát triển đô thị TTX nhằm giảm những tác động bất lợi 
đối với môi trường và tài nguyên thiên nhiên 



58 Số 1/2018

TĂNG TRƯỞNG XANH

Hiện tại, ở Việt Nam, do chưa có quy định 
thống nhất của cơ quan quản lý nhà nước có 
thẩm quyền về các chỉ tiêu xây dựng đô thị 
TTX, nên chính quyền địa phương chưa có 
căn cứ để tổ chức rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ 
sung, cập nhật các chỉ tiêu trong định hướng 
phát triển đô thị (quy hoạch, chương trình phát 
triển…), cũng như nghiên cứu, xây dựng và 
ban hành các cơ chế, chính sách cụ thể, nhằm 
thúc đẩy phát triển đô thị theo định hướng 
TTX. Việc thu hút ưu tiên đầu tư xây dựng đô 
thị và đánh giá hiệu quả mục tiêu đầu tư so với 
nhiệm vụ TTX còn gặp nhiều khó khăn. Các 
đô thị chưa triển khai thực hiện một cách hệ 
thống và phát huy hiệu quả sự tham gia của các 
cấp chính quyền và cộng đồng. Mặt khác, công 
tác theo dõi, đánh giá thực hiện mục tiêu xây 
dựng đô thị TTX cũng chưa được triển khai 
định kỳ, phát hiện các vấn đề tồn tại, bất cập để 
có sự điều chỉnh, bổ sung kịp thời cho phù hợp 
với diễn biến của tình hình KT - XH hàng năm 
và 5 năm của các đô thị.

Theo kết quả khảo sát do Viện Quy hoạch 
đô thị và nông thôn quốc gia thực hiện vào tháng 
7/2017 cho thấy, mới chỉ có 35% đô thị đã xây 
dựng và ban hành Kế hoạch hành động phát triển 
đô thị TTX; hơn 50% đô thị đã có chỉ đạo của 
cấp Ủy và chính quyền đô thị. Để góp phần tháo 
gỡ khó khăn của các địa phương trong quá trình 
triển khai xây dựng đô thị TTX, Bộ Xây dựng đã 
nghiên cứu và ban hành Thông tư số 01/2018/TT-
BXD ngày 5/1/2018 nêu rõ 24 chỉ tiêu xây dựng 
đô thị TTX, áp dụng cho thực tiễn phát triển của 
các đô thị tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Các chỉ tiêu được xây 
dựng theo quan điểm quản 
lý dựa trên kết quả thực hiện, 
áp dụng cho từng nội dung cụ 
thể. Kết quả thực hiện hàng 
năm được so sánh đối với năm 
cơ sở để từ đó, đánh giá và đề 
xuất các chỉ tiêu, nhiệm vụ, 
giải pháp cần được ưu tiên cho 
những năm tiếp theo. Các chỉ 
tiêu được chia theo 4 nhóm 
(kinh tế, môi trường, xã hội 
và thể chế). Trong đó, có 5 chỉ 
tiêu nhóm kinh tế, 10 chỉ tiêu 
nhóm môi trường, 4 chỉ tiêu 
nhóm xã hội, 5 chỉ tiêu nhóm 
thể chế. 

Các chỉ tiêu về kinh tế 
giúp đánh giá hiệu quả tăng 
trưởng kinh tế thông qua 
sử dụng năng lượng và tài 
nguyên thiên nhiên trong đầu 
tư xây dựng và phát triển đô 
thị. Các chỉ tiêu môi trường 
nhằm đánh giá về chất lượng 
môi trường và cảnh quan đô 
thị, mức độ áp dụng các giải 
pháp sử dụng tiết kiệm, hiệu 
quả năng lượng, năng lượng 
tái tạo, BVMT và giảm thiểu 
ô nhiễm, phát thải khí nhà 
kính trong phát triển đô thị. 
Các chỉ tiêu xã hội giúp đánh 
giá hiệu quả nâng cao chất 

lượng và điều kiện sống của 
người dân đô thị. Các chỉ 
tiêu thể chế giúp đánh giá về 
công tác quản lý, chỉ đạo, điều 
hành của chính quyền đô thị 
đối với công tác xây dựng đô 
thị TTX.

Các chỉ tiêu giám sát về 
TTX đã được đề ra trong 
Chiến lược quốc gia về TTX 
như nồng độ ô nhiễm môi 
trường, lượng phát thải CO2 
và khí nhà kính, tỷ lệ tiêu thụ 
năng lượng… là rất cần thiết. 
Tuy nhiên, để giám sát các chỉ 
tiêu trên trong lĩnh vực đô thị 
đòi hỏi có các trang thiết bị 
chuyên dụng đồng bộ, cũng 
như năng lực phân tích tổng 
hợp của cán bộ. Hiện tại, cũng 
chưa có phương pháp đánh 
giá phát thải khí nhà kính áp 
dụng cho các đô thị Việt Nam. 
Do đó, các chỉ tiêu đã được 
cân nhắc, lựa chọn phù hợp 
với thực tiễn các đô thị trong 
giai đoạn hiện nay, đảm bảo 
đáp ứng yêu cầu của Chiến 
lược quốc gia về TTX, nhưng 
đồng thời, cũng đảm bảo điều 
kiện thực hiện, sử dụng tối đa 
hệ thống quản lý nhà nước 
hiện có của các đô thị.

Hướng tiếp cận mới quản 
lý dựa trên kết quả thông qua 
việc quản lý giám sát các chỉ 
tiêu thực hiện hàng năm sẽ hỗ 
trợ hữu hiệu cho chính quyền 
đô thị trong việc triển khai 
thực hiện các mục tiêu TTX. 
Đồng thời, các chương trình 
dự án hướng tới TTX cũng 
sẽ mang lại nhiều cơ hội tăng 
trưởng mới cho các ngành 
kinh tế, đầu tư, năng lượng, 
đặc biệt là nâng cao chất lượng 
đời sống cho người dân đô thị. 
Mặc dù, việc hiện thực hóa 
các mục tiêu đô thị TTX còn 
nhiều khó khăn, thách thức, 
nhưng chắc chắn đây là con 
đường ngắn nhất hướng tới sự 
phát triển bền vữngn
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FrieslandCampina Việt Nam hướng tới 
mục tiêu tăng trưởng xanh
Vừa qua, FrieslandCampina Việt 
Nam vinh dự được xếp hạng Top 
100 doanh nghiệp bền vững 
Việt Nam 2017. Chương trình 
do Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam phối hợp cùng 
Bộ Lao động, Thương binh và Xã 
hội, Bộ Công Thương, Bộ TN&MT, 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà 
nước đồng tổ chức. Đây là năm 
thứ 2 liên tiếp, Công ty nhận được 
vinh dự danh giá này. Nhân dịp 
Xuân Mậu Tuất - 2018, Tạp chí 
Môi trường có cuộc trò chuyện với 
ông Arnoud van den Berg - Tổng 
Giám đốc FrieslandCampina Việt 
Nam về hành trình hơn 20 năm 
hoạt động tại Việt Nam.

9Xin ông cho biết đôi nét về hành 
trình hơn 20 năm FrieslandCampina 
hoạt động tại Việt Nam? 

Ông Arnoud van den Berg: Trong 
hành trình hơn 20 năm đầu tư tại Việt 
Nam, nhãn hiệu Cô gái Hà Lan, Friso, 
Yomost… của FrieslandCampina đã 
cung cấp cho thị trường 1,5 tỷ khẩu 
phần sữa chất lượng cao mỗi năm, góp 
phần nâng cao thể trạng của hàng triệu 
người Việt.

Hiện Công ty không ngừng tăng 
trưởng và lớn mạnh thành một đại gia 
đình gồm trên 8.000 thành viên gắn kết 
với nhau trong mô hình chuyên nghiệp. 
Theo đó, Công ty bám sát Chiến lược 
phát triển của Chính phủ thực hiện 
các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ 
2000 - 2015 và mục tiêu phát triển bền 
vững 2015 - 2030, như: Chương trình 
phát triển chăn nuôi bò sữa bền vững, 
góp phần hiệu quả xây dựng nông thôn 
mới; Chương trình Tăng trưởng xanh 
(TTX); Chương trình Dinh dưỡng 
cộng đồng; Dinh dưỡng lâm sàng; 

Chương trình khuyến học 
Đèn đom đóm giúp thực hiện 
quyền được đến trường của 
mọi trẻ em; Chương trình 
“Uống sữa, vận động để khỏe 
mạnh” góp phần hình thành 
lối sống lành mạnh trong 
thanh thiếu niên và giúp phát 
triển bóng rổ thành môn thể 
thao được giới trẻ yêu thích…
9Được biết, FrieslandCampina 
Việt Nam và Trung ương Hội 
Chữ thập đỏ Việt Nam triển 
khai Dự án “Ngân hàng bò” đã 
nhiều năm qua. Xin ông cho biết 
hiệu quả Chương trình này với 
người dân nghèo trên cả nước?

Ông Arnoud van den 
Berg: Thấy được giá trị nhân 
văn của Dự án, cũng như phát 
huy những giá trị tốt đẹp cho 
cộng đồng theo thuyết “Tạo 
lập giá trị chung/tạo lập giá 
trị chia sẻ”, FrieslandCampina 
Việt Nam cùng với Hội Chữ 
thập đỏ Việt Nam liên tục 
tham gia Dự án này trong 7 
năm qua, và đóng góp hơn 
400 con bò. Đây là “Ngân 

hàng” mà vốn là sự thiện 
nguyện của những tấm lòng 
hảo tâm được mang đến tặng 
cho đồng bào nghèo; lãi là 
quá trình lao động của hộ 
nghèo này được tặng lại cho 
hộ nghèo khác. Do đó, Dự 
án "Ngân hàng bò" đã mang 
lại những hiệu quả thiết thực 
cho các hộ nghèo, là động 
lực giúp các hộ gia đình vượt 
khó, sẻ chia cùng nhau phát 
triển kinh tế theo hướng bền 
vững. Được biết, từ những lứa 
bò đầu tiên được trao tặng ở 
các tỉnh phía Bắc đến nay đã 
sinh sản và tiếp tục trao tặng 
cho các hộ nghèo khác. Điều 
này đúng với ý nghĩa ban đầu 
của Chương trình và đó cũng 
là một nét văn hóa đẹp của 
người Việt. 
9Xin ông cho biết các hoạt 
động đầu tư công nghệ 
BVMT cũng như việc chấp 
hành các quy định BVMT 
được Công ty triển khai như 
thế nào trong những năm 
qua?

 V Ông Arnoud van den Berg - Tổng Giám đốc 
FrieslandCampina Việt Nam phát biểu tại buổi nói chuyện về 
giáo dục dinh dưỡng 
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Ông Arnoud van den Berg: Trong 
những năm qua, FrieslandCampina 
Việt Nam luôn được đánh giá là doanh 
nghiệp gương mẫu chấp hành tốt các 
quy định pháp luật về BVMT. Đồng 
thời, Công ty đạt nhiều thành tích 
nổi bật về BVMT, được các cơ quan 
có thẩm quyền công nhận, thông qua 
các hoạt động vì lợi ích xã hội, thể hiện 
trách nhiệm cộng đồng, góp phần vào 
sự phát triển bền vững và hướng tới 
TTX.

Trong đó, FrieslandCampina Việt 
Nam vinh dự nhận “Giải thưởng 
Doanh nghiệp phát triển bền vững” 
dành cho các doanh nghiệp của 3 nước 
(Hà Lan, Bỉ và Luxembourg) do Hiệp 
hội các doanh nghiệp Hà Lan tại Việt 
Nam (DBAV) và Hiệp hội các doanh 
nghiệp vương quốc Bỉ - Luxemburg 
tại Việt Nam (BeluxCham) đồng tổ 
chức. Năm 2015, Công ty nhận được 
Giải thưởng Môi trường Việt Nam 
của Bộ TN&MT với những thành tích 
xuất sắc trong việc BVMT giai đoạn 
2011-2015. 

Ngoài ra, FrieslandCampina toàn 
cầu và ở Việt Nam luôn hướng tới 
mục tiêu TTX, góp phần vào sự phát 
triển tương lai xanh. Chúng tôi luôn 
chú trọng tới các yếu tố môi trường 
trong chuỗi hoạt động cung ứng, 
nhằm mục đích giảm thiểu tác động 
môi trường như giảm thải khí CO2, 
hạn chế sử dụng nước... Ở Việt Nam, 
FrieslandCampina đã thành công 
trong việc cắt giảm tiêu hao năng lượng 
15%, giảm sử dụng nước 25%, giảm 
khí thải CO2 40% so với năm 2010. 
Trên toàn cầu, FrieslandCampina hạn 
chế thấp nhất việc sử dụng nguồn tài 
nguyên thiên nhiên. Trong năm 2015, 
FrieslandCampina đã nâng cao hiệu 
quả sử dụng năng lượng toàn cầu 0.4%, 
giảm bớt lượng nước sử dụng 0.6%, 
gia tăng nguồn năng lượng xanh từ 
43% lên 65 % trong tổng nguồn năng 
lượng tiêu thụ, giảm bớt phát thải 
khí CO2 trên một kg sản phẩm trong 
sản xuất với 4.3%, và gia tăng tái chế 
chất thải từ 67% lên 72%. Mặt khác, 
FrieslandCampina đang tiến hành đổi 
mới sáng tạo về công nghệ để đạt được 

sự bền vững cao hơn trong 
các dây chuyền sản xuất và cả 
trong việc chăn nuôi bò sữa.

Hiện nay, hai Nhà máy 
của FrieslandCampina Việt 
Nam ở Bình Dương và Hà 
Nam được đầu tư trang bị 
công nghệ hiện đại, hệ thống 
quản lý tự động, xử lý nước 
thải khép kín, các giải pháp 
tiết kiệm năng lượng và sử 
dụng nguồn năng lượng sạch 
nhằm mục đích BVMT. 

Bên cạnh đó, 
FrieslandCampina Việt Nam 
đã ký Chương trình thỏa thuận 
hợp tác 3 năm “Giải thưởng 
Sáng tạo xanh” với Tổng cục 
Môi trường, tập trung vào 
việc giáo dục nâng cao nhận 
thức về BVMT tại Việt Nam 
thông qua các cuộc thi, giáo 
dục ngoại khóa… Với mục 
đích sản xuất kinh doanh gắn 
liền với hoạt động BVMT, 
FrieslandCampina Việt Nam 
góp phần vào sự phát triển bền 
vững, thông qua việc cân bằng 
hoạt động của doanh nghiệp 
với cam kết vì xã hội. 

9Nhằm khuyến khích phát 
triển lối sống và chế độ dinh 
dưỡng năng động, đồng thời 
đề cao vai trò quan trọng của 
sữa trong sự phát triển về trí 
lực và thể lực cho trẻ em Việt 
Nam, Công ty đã triển khai 
các hoạt động này như thế 
nào?

Ông Arnoud van den 
Berg: Chiến dịch "Uống sữa 
- Vận động - Khỏe mạnh” do 
FrieslandCampina Việt Nam 
khởi xướng dựa trên nền 
tảng sự phát triển và trưởng 
thành của một đứa trẻ chịu 
ảnh hưởng rất lớn từ chế độ 
ăn uống, dinh dưỡng và vận 
động thể lực hàng ngày. 

Trong năm 2017, 
cùng với Trung ương Hội 
Chữ thập đỏ Việt Nam, 
FrieslandCampina đã triển 
khai Chương trình "Giáo dục 
dinh dưỡng và phát triển thể 
lực cho trẻ em Việt Nam" cho 
gần 65.000 trẻ mầm non và 
tiểu học, cùng hơn 250.000 
hộ gia đình đã được truyền 
thông. Qua đó, lan tỏa tinh 

 V Các nông dân Hà Lan hướng 
dẫn kỹ thuật chăn nuôi
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thần của Chiến dịch “Uống sữa - Vận 
động - Khỏe mạnh”, góp phần thực 
hiện các mục tiêu “Phát triển thể 
lực, tầm vóc người Việt Nam”; giảm 
tỷ lệ suy dinh dưỡng, hạn chế sự gia 
tăng tình trạng thừa cân và béo phì 
ở trẻ em lứa tuổi tiền học đường và 
học đường; cải thiện nhận thức và 
thói quen về dinh dưỡng và vận động 
hàng ngày của phụ huynh học sinh; 
từ đó cải thiện sức khỏe, nâng cao thể 
lực và trí lực cho học sinh. Với nội 
dung chính xoay quanh 4 con số theo 
tinh thần của Chiến dịch (4 nhóm 
thực phẩm quan trọng, 3 bữa ăn 
chính, 2 ly sữa cùng 1 giờ vận động 
hàng ngày) là công thức cho một cơ 
thể khỏe mạnh và sự phát triển toàn 
diện. Trung ương Hội Chữ thập đỏ 
Việt Nam đã mời chuyên gia từ Viện 
Dinh dưỡng quốc gia thực hiện tập 
huấn cho đại diện các Hội Chữ thập 
đỏ cấp tỉnh/TP. Từ đó, đại diện Hội 
Chữ thập đỏ các cấp tiếp tục tổ chức 
những buổi tập huấn tương tự đến 
với các giáo viên đang hoạt động 
giảng dạy tại các trường mầm non, 
tiểu học và các tình nguyện viên của 
Hội Chữ thập đỏ…
9Nhân dịp này, ông có thể cho 
biết một số hoạt động tiếp theo của 
FrieslandCampina trong năm 2018 
hướng tới mục tiêu TTX?

Ông Arnoud van den Berg: Tiếp 
nối những nền tảng có sẵn cũng như 
xuất phát từ nhận thức của doanh 
nghiệp về trách nhiệm xã hội của 
mình, FrieslandCampina Việt Nam 
sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc, 
đầy đủ và tự giác các qui định, luật 
pháp về BVMT. FrieslandCampina 
Việt Nam đang hướng đến các hoạt 
động nhằm kết nối với các đối tác, 
các thành phần trong chuỗi giá trị và 
trong cộng đồng, để cùng nhau thực 
hiện các chương trình bền vững, làm 
giảm các tác động tiêu cực đến môi 
trường trên diện rộng, đồng thời 
đem lại lợi ích kinh tế, tăng tính cạnh 
tranh cho tất cả và cho từng thành 
phần trong cộng đồng, theo tinh thần 
tạo lập giá trị chung.
9Trân trọng cảm ơn ông!

QUỲNH ANH (Thực hiện)

 l Đề xuất Bộ tiêu chí kinh tế xanh áp dụng 
trong lĩnh vực quản lý TN&MT

Ở Việt Nam, đến nay đã có một số bộ tiêu chí, chỉ tiêu 
liên quan đến quản lý tài nguyên, BVMT và phát triển bền 
vững đã được ban hành ở cấp độ quốc gia cũng như địa 
phương. Bộ chỉ tiêu về TN&MT trong Chiến lược phát 
triển bền vững quốc gia, gồm: Bộ chỉ tiêu phát triển bền 
vững địa phương, hệ thống các chỉ tiêu thống kê quốc gia, 
hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành TN&MT; các tiêu chí, chỉ 
số có liên quan được phản ánh trong các Chiến lược cụ thể 
của các lĩnh vực TN&MT.

Theo PGS.TS Nguyễn Thế Chinh - Viện trưởng Viện 
Chiến lược, Chính sách TN&MT, việc thực hiện nghiên 
cứu đề xuất Bộ tiêu chí kinh tế xanh áp dụng trong lĩnh 
vực quản lý tài nguyên và BVMT là hoàn toàn phù hợp 
với quan điểm, giải pháp, nhiệm vụ được đề ra trong các 
Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 
Đồng thời, có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý 
Nhà nước về TN&MT trong bối cảnh Việt Nam đang cơ 
cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đảm 
bảo tính hiệu quả và bền vững.
 GIA LINH

 l Lồng ghép Chiến lược Tăng trưởng xanh 
vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

Vừa qua tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế 
Trung ương (CIEM) đã tổ chức Hội thảo khoa học lồng 
ghép Chiến lược Tăng trưởng xanh (TTX) vào kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) cấp tỉnh.

Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc 
gia về TTX, trong đó đưa ra các tiêu chí, chương trình hành 
động. Đồng thời, Chính phủ cũng có nhiều chương trình 
khác như sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; phê 
duyệt Chiến lược sử dụng công nghệ sạch giai đoạn đến 
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030… Tuy nhiên, việc triển 
khai hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về TTX vẫn 
nằm ngoài các hoạt động thường xuyên của Trung ương và 
của địa phương, chưa quan tâm lồng ghép TTX vào triển 
khai kế hoạch phát triển KT-XH.

Tại Hội thảo, các chuyên gia đã cùng nhau chia sẻ, đề 
xuất cách thức lồng ghép TTX vào kế hoạch phát triển KT-
XH cấp tỉnh hiệu quả. Các chuyên gia lưu ý, để tìm ra các 
điểm tiếp cận đầu vào cho việc lồng ghép TTX cần chú 
trọng tính nhất quán của quá trình xây dựng quy hoạch, 
chiến lược và kế hoạch hành động; khả năng tham gia của 
các bên liên quan, cơ chế phối kết hợp cho quá trình xây 
dựng và triển khai; các hoạt động ưu tiên nâng cao năng lực 
chống chịu, các bon thấp, giảm phát thải khí nhà kính…
 CHÍ VIỄN
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CÔNG TY CP SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO:

Tiếp tục đổi mới công nghệ, thúc đẩy hiệu quả 
sản xuất kinh doanh và bảo vệ môi trường
Hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, 
Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất 
Lâm Thao (Công ty Supe Phốt phát Lâm 
Thao) đặt mục tiêu trở thành trung tâm 
phân bón lớn của cả nước. Tuy nhiên, 
điều quan trọng mang tính sống còn 
đối với đơn vị là tăng cường gắn bó với 
người nông dân bằng việc xây dựng quy 
trình công nghệ tiên tiến, thân thiện 
môi trường. Nhân dịp Xuân Mậu Tuất 
- 2018, Tạp chí Môi trường đã có cuộc 
trao đổi với ông Văn Khắc Minh - Phó 
Tổng Giám đốc Công ty về quá trình 
hình thành, phát triển của đơn vị trong 
những năm qua và hướng triển khai 
trong năm tới.

9Xin ông cho biết đôi nét quá trình 55 năm 
xây dựng và trưởng thành của Công ty?

Ông Văn Khắc Minh: Công ty CP Supe 
Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao được Liên 
Xô (cũ) giúp đỡ Việt Nam đầu tư xây dựng 
tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ từ năm 
1959, bắt đầu đi vào sản xuất năm 1962. Sản 
phẩm chính là phân bón supe lân phục vụ cho 
nông nghiệp (100.000 tấn/năm), axít sunfuric 
(40.000 tấn/năm) phục vụ cho công nghiệp 
và quốc phòng. Sau 55 năm sản xuất và phát 
triển (1962 - 2017), Công ty đã nhiều lần đầu 
tư cải tạo chiều sâu, đổi mới để mở rộng công 
suất, hiện đại hóa công nghệ, tăng thêm chủng 
loại sản phẩm phân bón phục vụ cho nhu cầu 
nông nghiệp của cả nước. Hiện tại, Công ty đã 
sản xuất các sản phẩm: Axít H2SO4 công suất 
280.000 tấn/năm; supe lân đơn (SSP) công suất 
800.000 tấn/năm; phân lân nung chảy (FMP) 
công suất 300.000 tấn/năm; phân bón hỗn 
hợp N.P.K các loại công suất 750.000 tấn/năm. 
Trong hơn 55 năm qua, các sản phẩm phân bón 
Lâm Thao đã trở thành một thương hiệu mạnh 
bền vững, đồng thời cung cấp ra thị trường gần 
30 triệu tấn phân bón các loại, góp phần làm 
nên những mùa vụ bội thu, đảm bảo an ninh 
lương thực quốc gia.
9Bên cạnh việc nâng cao chất lượng sản 
phẩm, Công ty đã tập trung đầu tư hệ thống 

xử lý ô nhiễm môi trường, vệ 
sinh công nghiệp, xây dựng 
môi trường Xanh - Sạch - 
Đẹp… Vậy xin ông cho biết 
hiệu quả của hoạt động này 
như thế nào?

Ông Văn Khắc Minh: 
Sau hơn 32 năm hoạt động 
sản xuất, năm 1993, Việt Nam 
mới bắt đầu có Luật BVMT, 
vì vậy, nhiều hạng mục trong 
dây chuyền xây dựng không 
đáp ứng tiêu chuẩn quy định 
về môi trường, đây là vấn đề 
tồn tại do lịch sử hoạt động 
của Công ty. Kể từ đó đến nay, 
Công ty đã chủ động rà soát 
tất cả các dây chuyền sản xuất, 
đánh giá thực trạng và liên 
tục cải tạo thiết bị công nghệ, 
đồng thời kết hợp thực hiện 
các đề tài khoa học nhằm giải 
quyết bài toán môi trường, cải 
thiện điều kiện lao động. 

Từ năm 1998, Công ty 
đầu tư cải tạo công nghệ dây 
chuyền axít 1, thay thế 6 lò cơ 
khí BXZ đốt quặng pyrít bằng 
1 lò đốt lưu huỳnh sạch với 

công nghệ, thiết bị của Ba Lan. 
Đến năm 2003, Công ty tiếp 
tục đầu tư cải tạo dây chuyền 
sản xuất axít số 2 từ đốt quặng 
pyrít trong lò tầng sôi sang đốt 
lưu huỳnh sạch. Sau khi đầu 
tư hai dự án này đã chấm dứt 
hoàn toàn việc thải xỉ pyrit 
(Fe2O3), chất thải rắn công 
nghiệp ra bãi xỉ của Công ty. 

Trong hai năm 2006 - 
2007, Công ty chuyển đổi 
công nghệ 2 dây chuyền axít 
1, axít 2 từ công nghệ tiếp xúc 
đơn hấp thụ một lần sang tiếp 
xúc kép hấp thụ 2 lần với tổng 
kinh phí gần 50 tỷ đồng. Từ 
đó, khí thải có chứa SO2, SO3 
của 2 dây chuyền luôn đạt 
Quy chuẩn môi trường theo 
quy định. 

Năm 2008, Công ty thực 
hiện Dự án cải tạo, xây dựng 
hệ thống cung cấp nước sản 
xuất và xử lý tuần hoàn nước 
thải 1.900 m3/h, với tổng 
kinh phí 47 tỷ đồng, đã xử lý 
và tuần hoàn quay trở lại sản 
xuất được 98,5% tổng lượng 

 V Ông Văn Khắc Minh - 
Phó Tổng Giám đốc Công ty
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hệ lãnh đạo Công ty. Nhờ đó, 
Công ty đã tuần hoàn được 
100% các nguồn nước thải 
sản xuất, sinh hoạt, không còn 
thải ra môi trường, góp phần 
quan trọng cho Công ty sản 
xuất kinh doanh ổn định và 
phát triển bền vững. 

Ngoài ra, Công ty còn áp 
dụng nhiều giải pháp về sử 
dụng năng lượng tiết kiệm, 

hiệu quả như tận dụng hơi 
nhiệt thừa từ các dây chuyền 
sản xuất axít sunfuric để phát 
điện đạt công suất bình quân 
2,5Mwh, góp phần giảm điện 
năng mua từ lưới điện quốc 
gia, giảm phát thải khí nhà 
kính quy đổi. Giải pháp về sử 
dụng các nguồn nguyên nhiên 
liệu tái tạo: Sử dụng đốt cám 
cưa (nguồn nhiên liệu sinh 
khối, sản phẩm phụ của ngành 
chế biến gỗ) thay cho việc 
đốt dầu FO (có nguồn gốc từ 
dầu mỏ) và thay cho đốt than 
(nhiên liệu hóa thạch), để lấy 
nhiệt sấy sản phẩm phân bón, 
mang lại hiệu quả kinh tế, 
giảm ô nhiễm môi trường và 
phát thải khí nhà kính.

Bên cạnh hiệu quả kinh 
tế, Công ty đã giải quyết được 
triệt để các tồn tại về môi 
trường (khí thải, bụi thải, chất 
thải rắn, nước thải) trong suốt 
nhiều năm. Mặt khác, Công ty 
đã tuân thủ đúng các yêu cầu 
của Luật BVMT và Quy chuẩn 
môi trường Việt Nam, góp 

nước thải. Đồng thời, Công ty đã nghiên cứu 
và áp dụng vào thực tế sản xuất Đề tài khoa 
học kỹ thuật, chuyển đổi công nghệ sản xuất 
supe lân từ quặng apatít tuyển ẩm (18÷20% 
H2O) sấy khô sang công nghệ dùng trực tiếp 
100% quặng tuyển ẩm không sấy tại dây chuyền 
supe số 2. Hàng năm, Công ty tiết kiệm được 
khoảng 5.000 tấn than/năm; tiết kiệm điện 
năng khoảng 2,4 triệu kwh/năm; giảm thiểu ô 
nhiễm môi trường về bụi do không phải vận 
hành bộ phận sấy nghiền; giảm lượng phát thải 
khí CO2. 

Tiếp tục các hoạt động đầu tư cho công tác 
BVMT, trong hai năm 2010 - 2012, Công ty đã 
nghiên cứu công nghệ và thực hiện Dự án đầu 
tư cải tạo dây truyền supe số 1 sang sản xuất 
supe đơn theo phương pháp nghiền ướt, thay 
thế cho công nghệ sấy khô với tổng mức đầu tư 
59,2 tỷ đồng. Dự án sản xuất ổn định từ năm 
2013 đến nay, tiết kiệm được 4.000 tấn than/
năm, khoảng 2 triệu kwh/năm, đồng thời giảm 
thiểu ô nhiễm môi trường về bụi và phát thải 
khí CO2.

Đặc biệt, trong năm 2017, Công ty đã thực 
hiện thành công Đề tài khoa học cấp Tập đoàn 
Hóa chất Việt Nam về việc nghiên cứu áp dụng 
vào sản xuất giải pháp xử lý dung dịch H2SiF6 
trong sản xuất supe lân đơn, giải quyết được 
vấn đề trăn trở hàng chục năm qua của các thế 

Với những cống 
hiến to lớn cho 
đất nước và xã 

hội, Công ty CP Supe 
Phốt phát và Hóa chất 
Lâm Thao vinh dự được 
Đảng, Nhà nước tặng 
thưởng 3 lần danh hiệu 
đơn vị Anh hùng; Huân 
chương Hồ Chí Minh; 3 
Huân chương Độc lập 
hạng Nhất, Nhì, Ba; 8 
Huân chương Lao động 
hạng Nhất, Nhì, Ba; 
15 lần được tặng cờ Thi 
đua luân lưu của Chính 
phủ…

 V Máy nghiền bi ướt, giải pháp xử lý môi trường được Công ty đưa vào sử dụng, giúp tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải
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phần củng cố hình ảnh thân thiện của doanh 
nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh 
ổn định và phát triển bền vững.
9Với số lượng cán bộ, công nhân lớn, việc 
thực hiện chính sách đối với người lao động 
và nghĩa vụ đối với Nhà nước được Công ty 
triển khai như thế nào, thưa ông?

Ông Văn Khắc Minh: Công ty hiện có 
2.700 lao động với hơn 300 kỹ sư, cử nhân. 
Lực lượng lao động của Công ty đều đã 
được đào tạo chuyên môn tại các trường 
Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Công nhân 
kỹ thuật chuyên ngành và được bố trí công 
việc phù hợp. Các cán bộ quản lý được 
đào tạo, tôi luyện trưởng thành qua thực 
tế sản xuất, kinh doanh. Hàng năm, Công 
ty mời các giảng viên bồi dưỡng kiến thức 
về chuyên môn, an toàn lao động cho công 
nhân. Thường xuyên tổ chức tập huấn, diễn 
tập Hội thi chuyên đề để cập nhật và nâng 
cao kiến thức cho người lao động. Đối với 
chế độ chính sách, cũng như đầu tư các 
công trình phúc lợi văn hóa, thể thao phục 
vụ người lao động được quan tâm, tạo sự 
gắn bó và tâm huyết của nhiều thế hệ lao 
động với sự phát triển của Công ty.
9Nhân dịp năm mới 2018, xin ông cho biết 
một số kế hoạch hoạt động sản xuất kinh 
doanh cũng như đầu tư cho công tác BVMT 
của Công ty và những năm tới?

Ông Văn Khắc Minh: Năm 2018, cũng 
là năm thứ 9 Công ty chuyển sang hoạt động 
theo mô hình cổ phần hóa (năm thứ 56 xây 
dựng và phát triển), năm thứ 2 thực hiện 
Nghị định số 108/2017/NĐ-CP của Chính 
Phủ về quản lý phân bón… Do đó, Công ty 
tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý sản xuất, 
kinh doanh, phát huy phong trào lao động 
sáng tạo, tiết kiệm để tạo ra sản phẩm phân 
bón phục vụ nông nghiệp có chất lượng cao, 
thân thiện, an toàn với nông sản. Đồng thời, 
Công ty triển khai áp dụng các cơ chế chính 
sách để giữ vững thị trường, cung cấp cho 
cây trồng hơn 1,1 triệu tấn phân bón các loại 
trong năm 2018. Về công tác BVMT, Công ty 
tiếp tục duy trì áp dụng có hiệu quả các giải 
pháp, đề tài năm 2017 và những năm trước; 
Tập trung triển khai đầu tư hệ thống quan 
trắc khí thải tự động, liên tục cho các nguồn 
thải theo quy định của Luật BVMT. 
9Trân trọng cảm ơn ông!

PHẠM ĐÌNH (Thực hiện)

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÔM LÂM ĐỒNG: 

Đảm bảo chất lượng 
sản phẩm, an toàn 
sản xuất và bảo vệ 
môi trường

Năm 2017 là năm thứ 
2 liên tiếp, Công ty 
TNHH MTV Nhôm 

Lâm Đồng hoàn thành toàn 
diện các chỉ tiêu kế hoạch sản 
xuất kinh doanh mà Tập đoàn 
Công nghiệp Than - Khoáng 
sản Việt Nam (TKV) giao, 
đóng góp quan trọng, đem lại 
hiệu quả kinh tế. Đồng thời, 
đây là năm đầu tiên Dự án 
có lãi, rút ngắn thời gian lỗ 
kế hoạch 1 năm, khẳng định 
tính đúng đắn của Đảng và 
Nhà nước khi thực hiện triển 
khai đầu tư Dự án. Bên cạnh 
đó, Công ty tiếp tục làm tốt 
vai trò, trách nhiệm với người 
lao động và nghĩa vụ đối với 
Nhà nước, địa phương, góp 
phần thúc đẩy phát triển kinh 
tế - xã hội. 

Trong năm 2017, Công ty 
đã tổ chức khai thác hơn 3,46 
triệu tấn quặng nguyên khai 
và sản xuất hơn 1,6 triệu tấn 
quặng tinh. Nhờ khai thác 
tốt nguồn quặng nguyên liệu 
nên trong năm, sản lượng 
hydrat sản xuất được hơn 
982.000 tấn và alumin sản 
xuất được hơn 642.000 tấn. 
Cả hai con số này đều vượt 
kế hoạch năm và tăng hơn 
so với năm 2016. Đặc biệt, 
hưởng ứng chương trình 
phát động thi đua chiến dịch 
cao điểm 60 ngày, đêm sản 
xuất, tiêu thụ alumin do Tập 
đoàn TKV phát động, kết quả 
tổng sản lượng alumin quy 

đổi tăng 2% so với kế hoạch 
đầu năm. Tổng doanh thu 
của Công ty năm 2017 là hơn 
2.675 tỷ đồng, đạt 101,5% kế 
hoạch và bằng 107,6% so với 
năm trước. Từ kết quả sản 
xuất đó, tổng lợi nhuận từ 
các hoạt động sản xuất, kinh 
doanh của Công ty đạt 17,7 
tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà 
nước 247 tỷ đồng. 

Công tác an toàn, môi 
trường được Công ty tiếp 
tục quan tâm, thực hiện 
với những nguyên tắc và 
biện pháp cơ bản như: Chủ 
động xây dựng và triển khai 
kế hoạch, ưu tiên công tác 
phòng ngừa theo hướng ngày 
càng hiện đại, liên tục và tin 
cậy hơn; Chú trọng công tác 
đào tạo, huấn luyện an toàn, 
kiểm tra, giám sát; Thực hiện 
triệt để và kiên quyết việc 
điều tra đến cùng các sự cố 
để xác định rõ nguyên nhân, 
trách nhiệm và đề ra biện 
pháp khắc phục hiệu quả. 
Về cơ bản, Công ty đảm bảo 
an toàn, ổn định sản xuất, 
không để xảy ra sự cố môi 
trường; ý thức, tác phong 
làm việc của người lao động 
chuyển biến tích cực; cảnh 
quan môi trường ngày càng 
Xanh - Sạch - Đẹp.

Cũng trong năm qua, 
Công ty đã phối hợp với 
Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ 
chức Chương trình đào tạo 
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về quản lý trực quan 5S (Sàng lọc, 
sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng) 
cho toàn bộ các cán bộ chủ chốt, 
bước đầu tổ chức thí điểm tại khối 
văn phòng, phân xưởng khí hóa 
than, sau đó triển khai nhân rộng 
trong toàn Công ty. Kết quả bước 
đầu cho thấy, hồ sơ tài liệu, công 
cụ sản xuất, vật tư được sàng lọc, 
sắp xếp bài bản (loại bỏ những vật 
dụng thừa, thao tác thừa trong 
quy trình, “mọi vật dụng đều có 
chỗ và chỗ có vật”); Từ văn phòng 
cho đến phân xưởng sản xuất 
được tổ chức, quy hoạch bố trí 
gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, khoa 
học và tiện tích... Kết quả thực 
hiện 5S không chỉ mang lại các lợi 
ích về an toàn, môi trường mà còn 
xây dựng được một hình ảnh đẹp, 
thân thiện cho cán bộ công nhân 
viên (CBCNV), khích lệ tinh thần 
sáng tạo và sự gắn bó của người 
lao động với doanh nghiệp.

Mặt khác, công tác chăm lo 
đời sống vật chất, tinh thần cho 
CBCNV trong Công ty và tham 
gia công tác an sinh xã hội tại địa 

phương được duy trì hiệu quả. 
Theo đó, người lao động được 
khám sức khỏe định kỳ, tham 
quan nghỉ mát, khen thưởng trong 
các dịp lễ, tết… Công tác an sinh 
xã hội tại địa phương được duy 
trì, với số tiền tham gia đóng góp 
khoảng 753 triệu đồng.

Bước sang năm 2018, mục 
tiêu của Công ty là duy trì sản 
xuất ổn định ở mức công suất tối 
đa, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất 
650.000 tấn alumin quy đổi. Dự 
kiến tổng doanh thu toàn Công 
ty là hơn 2.840 tỷ đồng, lợi nhuận 
17,6 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà 
nước gần 270 tỷ đồng. Để hoàn 
thành mục tiêu đề ra, Công ty tập 
trung triển khai một số nhiệm vụ 
trọng tâm sau: Duy trì sản xuất ổn 
định ở mức công suất tối đa, hoàn 
thành nhiệm vụ sản xuất 650.000 
tấn alumina quy đổi, đảm bảo 
chất lượng sản phẩm, an toàn sản 
xuất, an toàn môi trường. 

Thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu 
Công ty giai đoạn 2017 - 2020, 
tiếp tục tối ưu hóa, nâng cao hiệu 

quả quản trị mọi mặt, đảm bảo 
hiệu quả sản xuất kinh doanh của 
Công ty và hiệu quả kinh tế của 
toàn Dự án. 

Coi trọng thực hiện công tác 
đào tạo, giáo dục, phát triển văn 
hóa doanh nghiệp kết hợp với 
việc chăm lo đảm bảo đời sống, 
thu nhập cho CBCNV, củng cố và 
phát triển nguồn nhân lực ngày 
càng lớn mạnh.

Tích cực thực hiện công tác 
đầu tư, giải phóng mặt bằng cho 
giai đoạn tiếp theo kết hợp với 
việc củng cố máy móc, thiết bị, 
giải quyết tốt các điểm nghẽn về 
mặt công nghệ để cường hóa công 
suất Nhà máy lên 700.000 tấn và 
chuẩn bị tốt các điều kiện cho sự 
phát triển Công ty trong những 
giai đoạn tiếp theo.

Với quyết tâm của tập thể 
CBCNV Công ty TNHH MTV 
Nhôm Lâm Đồng từng bước đem 
lại những kết quả bước đầu và 
đang vươn đến thành công trong 
tương lai không xan

 HẢI BẰNG

 V Nhà máy Alumin Tân Rai - Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng
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CÔNG TY TNHH SONG TINH: 

Nâng cao hiệu quả sản xuất 
kinh doanh và bảo vệ môi trường

Năm 2003, Công ty TNHH Song Tinh 
được thành lập và hoạt động trong 
lĩnh vực thu gom, vận chuyển phế 

liệu, thu mua, kinh doanh và tái chế phế liệu. 
Những ngày đầu mới thành lập, Công ty gặp 
không ít khó khăn, thiếu vốn, sản xuất, vừa 
phải lo đầu ra cho sản phẩm. Để nâng cao 
năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh và 
BVMT, Song Tinh đã đầu tư mua sắm trang 
thiết bị hiện đại như: Hệ thống quay tách ly 
tâm, máy đột dập, hệ thống ống khói có dàn 
phun mưa giúp việc tái chế đúng tiến độ, 
đảm bảo yêu cầu về môi trường, kỹ thuật đúc 
và chất lượng sản phẩm sau đúc…

Là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực 
BVMT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, được 
Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT cấp giấy 
phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại. 
Với chính sách “Chung sức vì cuộc sống và 
thiên nhiên tốt đẹp hơn”, Công ty thường 
xuyên cộng tác với khoảng hơn 20 các Công 
ty, xí nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn 
tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nội và các tỉnh lân cận 
thu gom, xử lý, tái chế chất thải, góp phần 
cho môi trường Xanh - Sạch - Đẹp, tạo công 
ăn việc làm ổn định cho hàng trăm lao động 

tại địa phương. Trong lĩnh 
vực thu gom và vận chuyển 
chất thải nguy hại, Công 
ty đã phối hợp với Công ty 
TNHH Nhà nước MTV môi 
trường đô thị (URENCO) tại 
Hà Nội để xử lý triệt để. 

Từ năm 2008 đến nay, 
Công ty đã áp dụng tiêu 
chuẩn ISO 9001:2008 về 
chính sách chất lượng và 
ISO 14001:2004 về chính 
sách môi trường (nay là tiêu 
chuẩn mới ISO 9001:2015 
và ISO 14001:2015)… Hàng 
năm, theo định kỳ 3 tháng/
lần, Công ty đều ký Hợp 
đồng với các đơn vị có chức 
năng về quan trắc, bảo bảm 
môi trường luôn ở ngưỡng an 
toàn theo quy định. Ban Lãnh 
đạo cũng như tập thể cán bộ, 
nhân viên Công ty luôn có ý 
thức chấp hành tốt các chủ 
trương, chính sách của Đảng 
và Nhà nước về BVMT, an 

toàn lao động, nộp nghĩa vụ 
thuế đầy đủ, đúng hạn…

Ngoài việc sản xuất, kinh 
doanh, Công ty luôn quan 
tâm đến chính sách của người 
lao động. Với hơn 100 cán bộ, 
người lao động chủ yếu là 
công nhân nữ và những người 
có hoàn cảnh khó khăn, bộ 
đội xuất ngũ… do vậy Công 
ty thực hiện đúng theo Luật 
Lao động hiện hành, 100% 
người lao động được tham 
gia đầy đủ các loại bảo hiểm 
xã hội, y tế và bảo hiểm thất 
nghiệp.

Chia sẻ về những dự định 
sắp tới, chị Nguyên cho biết, 
Công ty mong muốn có thêm 
diện tích đất để mở rộng 
nhà xưởng, xây dựng thêm 
khu trưng bày giới sản phẩm 
nhằm giải quyết nhiều việc 
làm cho lao động địa phương, 
có điều kiện cải thiện đời sống 
công nhân và đóng góp nhiều 
hơn nữa cho cộng đồng. 
Đồng thời, Công ty TNHH 
Song Tinh cam kết cung cấp 
dịch vụ thu gom, vận chuyển, 
xử lý chất thải đảm bảo đúng 
kỹ thuật, pháp luật, an toàn 
môi trường, hướng tới đáp 
ứng mọi nhu cầu của khách 
hàng và sự bền vững của môi 
trường Xanh - Sạch - Đẹp. 

Với nhiều đóng góp cho 
cộng đồng, đặc biệt là trong 
việc BVMT, doanh nhân 
Mai Thị Hồng Nguyên, Tổng 
Giám đốc Công ty TNHH 
Song Tinh là một trong 
những điển hình tiêu biểu 
đại diện cho nữ doanh nhân 
Việt Nam thời hội nhậpn

 PHẠM HỒNG DƯƠNG

 V Tổng Giám đốc Công ty TNHH Song Tinh Mai Thị Hồng Nguyên  
nhận giải thưởng Cúp Bông hồng vàng 2016 do VCCI trao tặng
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Bảo vệ giữ gìn môi trường Di tích  
làng cổ Đường Lâm 
NGUYỄN TRỌNG AN
Ban Quản lý Di tích làng cổ Đường Lâm

Làng cổ ở Đường Lâm (thị xã Sơn 
Tây, Hà Nội) là điểm đến hấp dẫn 
nhiều du khách trong và ngoài 

nước, là 1 trong 6 điểm du lịch quan 
trọng được đề cập trong Nghị quyết số 
06-NQ/TU ngày 26/6/2016 của Thành 
ủy Hà Nội về phát triển du lịch Thủ đô 
Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 và những 
năm tiếp theo. Bởi vậy, bảo vệ, giữ gìn 
môi trường Di tích làng cổ Đường Lâm 
được xác định là nhiệm vụ hàng đầu 
của TP. Hà Nội.

Nói đến Đường Lâm là nói đến 
thương hiệu làng cổ đá ong tiêu biểu 
nhất - đại diện cho nền văn minh nông 
nghiệp lúa nước ở vùng đồng bằng 
châu thổ sông Hồng với các giá trị văn 
hóa vật thể và phi vật thể quý giá được 
lưu giữ tại hơn 1.000 ngôi nhà. Đây là 
kết quả khẳng định sự lao động, gìn 
giữ của biết bao thế hệ người dân làng 
cổ. Làng cổ Đường Lâm hiện còn lưu 
giữ các loại hình di tích lịch sử văn hóa 
nổi tiếng như đình Mông Phụ, Chùa 
Mía, đền thờ Phùng Hưng, lăng Ngô 
Quyền…, các loại văn bia, tư liệu Hán 
Nôm, thư tịch cổ, sắc phong, các lễ hội 
truyền thống, văn hóa ẩm thực... đặc 
trưng của đồng bằng Bắc bộ. Đây cũng 
là mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi 
sản sinh ra nhiều vị anh hùng, danh 
nhân, khoa bảng, những người hiền tài 
như: bà Man Thiện (thân mẫu sinh ra 
nữ tướng Hai Bà Trưng), Bố Cái Đại 
Vương Phùng Hưng, Tiền Ngô Vương 
- Ngô Quyền, Bà Chúa Mía Nguyễn Thị 
Ngọc Dong, Sứ thần Thám Hoa Giang 
Văn Minh… 

Kể từ khi làng cổ Đường Lâm được 
công nhận là Di tích kiến trúc nghệ 
thuật Nhà nước cấp quốc gia đến nay 
(28/11/2005), song song với công tác 
quản lý, bảo tồn, Ban Quản lý Di tích 
làng cổ Đường Lâm từng bước quảng 
bá, thu hút khách du lịch đến tham 

quan tìm hiểu. Nhờ đó, lượng 
khách du lịch tăng từ 1.000 
du khách (năm 2008) lên 14 
vạn du khách (năm 2016). 

Tuy nhiên, sự tăng 
trưởng của lượng du khách 
đến tham quan, tìm hiểu 
cũng tạo ra những tác động 
đến cuộc sống, môi trường, 
cảnh quan của Di tích và địa 
phương. Những năm qua, 
với sự quan tâm đầu tư của 
Nhà nước, ý thức tự giác, chủ 
động của người dân và du 
khách nên công tác giữ gìn 
vệ sinh, BVMT đã đạt được 
những kết quả cơ bản. Các 
hộ dân trong làng đã nhận 
thức được vai trò, tầm quan 
trọng của việc bảo vệ, giữ 
gìn môi trường; tự giác vệ 
sinh nơi ở, đường làng, ngõ 
xóm, điểm công cộng. Công 
tác thông tin tuyên truyền về 
BVMT nhằm nâng cao nhận 
thức và hành động của nhân 
dân, du khách cũng luôn 
được đẩy mạnh. Hàng ngày, 
các hộ dân tự giác đổ rác 
đúng nơi, đúng khung giờ 
quy định và được tổ, đội thu 

gom rác vận chuyển đến nơi 
tập kết. Các hộ kinh doanh, 
sản xuất, dịch vụ cũng đã 
chấp hành quy định vệ sinh 
môi trường. Trong một số 
thôn không còn xuất hiện 
các lò mổ, chế biến sản phẩm 
từ gia súc, gia cầm, hay nước 
thải từ hoạt động sản xuất 
của các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh ảnh hưởng đến cảnh 
quan khu Di tích. 

Trong 2 năm trở lại đây, 
môi trường tại khu Di tích đã 
nổi lên một số vấn đề đáng 
báo động, tình trạng nước 
thải sinh hoạt, chăn nuôi gia 
súc, gia cầm từ các ngõ xóm; 
tiếng ồn, bụi từ các xe ô tô du 
lịch (4 - 16 chỗ) đi vào trung 
tâm làng quá nhiều; bãi đỗ xe 
khu vực tham quan chùa Mía 
những ngày lễ, Tết, dịp đầu 
năm thường quá tải do người 
dân kinh doanh; nhiều hộ 
dân đã tự phát kinh doanh 
gây mất mỹ quan, phản cảm. 
Bên cạnh đó, các hồ, ao bị ô 
nhiễm nghiêm trọng, một số 
ao bị bỏ khô, cây hoang mọc, 
hoặc người dân tận dụng 

 V Làng cổ Đường Lâm vẫn giữ nguyên đặc trưng của một ngôi 
làng đồng bằng Bắc bộ 
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diện tích đó để trồng rau. Một số ao trở 
thành chỗ đổ rác thải, phế thải vật liệu. 
Công tác trồng bổ sung cây xanh dọc 
đường làng, hay các ngõ còn chậm, chưa 
đáp ứng yêu cầu…

Để cải thiện môi trường trong khu 
Di tích làng cổ Đường Lâm, góp phần 
tôn vinh vẻ đẹp, giá trị các di tích, thu 
hút đông đảo du khách đến tham quan 
trải nghiệm và đảm bảo môi trường xanh 
- sạch - đẹp, cần thực hiện một số giải 
pháp sau: Cải tạo các ao, hồ, thay nguồn 
nước mới; một số hồ có thể thả hoa sen 
như cổng làng Đông Sàng, Cam Thịnh, 
ao cá Bác Hồ (thôn Mông Phụ); trồng 
một số cây xanh quanh hồ tạo bóng mát 
(cây đảm bảo bốn mùa xanh lá, có hoa 
theo mùa); vận động nhân dân tự giác 
đóng góp kinh phí để đổ các nắp bê tông 
tại các rãnh nước (2 bên đường); bảo vệ, 
duy trì các thùng rác nơi công cộng; xây 
dựng các bảng thông tin tuyên truyền 
cho nhân dân và khách du lịch; vận hành 
nhà vệ sinh công cộng tại Di tích đình 
Phùng Hưng, đền lăng vua Ngô Quyền 
(giao khoán việc, gắn trách nhiệm cho 
từng đối tượng cụ thể)…; 

Hạn chế tối đa các loại xe ô tô du lịch 
đi vào thôn Mông Phụ, các chủ phương 
tiện cần chấp hành đỗ xe ở khu vực cổng 
làng cổ; không đi xe ô tô tham quan từ 
chùa Mía ra đình Mông Phụ, hay xe ô tô 
đỗ, gửi tại khu vực đền Phủ thờ Bà Chúa 
Mía;

 V Đường Lâm là làng cổ đầu tiên của Việt Nam được Nhà nước phong tặng Di tích lịch sử văn hóa quốc gia

Khuyến khích du khách 
đi bộ từ chùa Mía sang làng 
Mông Phụ, hay từ làng Mông 
Phụ sang chùa Mía; vận động 
người dân mùa thu hoạch lúa 
không phơi tràn lan rơm rạ 
ra đường, hay đặt máy tuốt 
lúa gần đường gây tiếng ồn 
và bụi cho nhân dân, không 
đốt rơm rạ ban ngày;

Phát động Tết trồng cây 
và ký giao ước cụ thể cho 
từng tổ chức, cá nhân trồng 
cây xanh, bóng mát phù hợp 
với điều kiện thổ nhưỡng, 
khí hậu tại Di tích; tổ chức 
các phong trào thi đua nhân 
Ngày Môi trường thế giới 
(5/6), Ngày Di sản văn hóa 
(23/11), với các chủ đề như: 
“Đoạn ngõ xanh - sạch - 
đẹp”; “Nhà cổ sạch - đẹp 
điểm đến tạo ấn tượng”… 
kêu gọi du khách tham gia vệ 
sinh môi trường để tôn vinh 
các giá trị của Di tích làng cổ;

Vận động nhân dân thả 
trâu bò ra đồng đi theo lối 
riêng, không trùng với đường 
đi của du khách, các nhà có 
chuồng nuôi nhốt gia súc, gia 
cầm cần xây dựng khu cách 
ly, khử mùi (tốt nhất là có 
khu chăn nuôi riêng), tham 

khảo các phương pháp nuôi 
sinh học mới...;

Kêu gọi, vận động sự quan 
tâm, giúp đỡ của các đơn vị, 
tổ chức, cá nhân để đầu tư vật 
chất, kinh phí từng bước nâng 
cấp cơ sở hạ tầng, cải thiện 
vệ sinh môi trường Di tích; 
khuyến khích người dân kinh 
doanh trong sân nhà cổ, hay 
nhà truyền thống của mình, 
hạn chế việc mở cửa ra lối đi;

Thí điểm xây dựng một 
tuyến đường, hay ngõ xanh - 
sạch - đẹp để phục vụ khách 
tham quan chiêm ngưỡng; 
thiết kế các biển báo giới 
thiệu điểm tham quan dịch 
vụ tại Di tích, nhà cổ, hoặc 
các loại dịch vụ khác cần 
thống nhất về màu sắc, kích 
cỡ, sử dụng tối đa chất liệu 
bằng gỗ truyền thống (không 
dùng kim loại, màu sặc sỡ)…

Hy vọng rằng, mỗi khi có 
dịp đến thăm làng cổ Đường 
Lâm, du khách không chỉ 
được chiêm ngưỡng, cảm 
nhận các giá trị di sản, văn 
hóa lịch sử trường tồn quý 
báu, mà còn có thể cảm nhận 
được vẻ thanh bình, xanh - 
sạch - đẹp của một làng quê 
đặc trưng Bắc bộn
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Phát hiện 115 loài mới tại khu vực  
Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng

Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng bao 
gồm tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và 5 
nước ASEAN gồm Myanma, Lào, Thái 

Lan, Campuchia và Việt Nam, với tổng diện 
tích 2,33 triệu km2. Đây là khu vực có tiềm 
năng kinh tế rất lớn với trữ lượng tài nguyên 
nước, tài nguyên sinh vật và khoáng sản phong 
phú. 

Theo Báo cáo Các loài kỳ lạ của Quỹ Quốc 
tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF), đã có 11 loài 
lưỡng cư, 2 loài cá, 11 loài bò sát, 88 loài thực 
vật và 3 loài động vật có vú được phát hiện 
trong năm 2016 tại Campuchia, Lào, Thái Lan, 
Myanma và Việt Nam. Các phát hiện này đã 
nâng tổng số các loài được tìm thấy tại khu vực 
từ năm 1997 - 2016 thành 2.524 loài, bao gồm 
các loài thực vật, chim, động vật có vú, bò sát, 
cá và lưỡng cư…

Trong số 115 loài trên, có 65 loài được phát 
hiện tại Việt Nam; 33 loài tại Thái Lan; 5 loài tại 
Myanma; 15 loài tại Lào; 7 loài tại Campuchia. 
Trong đó, có một loài dơi hình móng ngựa, 
được phát hiện tại các khu rừng thường xanh 
của vùng núi tại Lào và Thái Lan. Các nhà khoa 
học đã phải mất 10 năm mới khẳng định được 
đây là một loài mới. Một loài rùa ăn ốc, không 
phải được phát hiện tại các con sông, hay trong 
rừng, mà tại một chợ của miền Bắc Thái Lan. 
Loài rùa này đang bị đe dọa bởi việc xây dựng 
các con đập và đê. Một loài cá, với đường sọc kẻ 
màu đen và nâu in đậm trên thân dài mới được 
phát hiện tại Campuchia. Thằn lằn cá sấu Việt 
Nam có kích thước trung bình, được phát hiện 
sống ở vùng nước ngọt và các khu rừng thường 
xanh tại miền Bắc Việt Nam và phía Nam Trung 
Quốc. Ước tính, chúng chỉ còn khoảng 200 cá 
thể tại Việt Nam và đang bị đe dọa tuyệt chủng 
do sinh cảnh bị phá hủy, tác động từ hoạt động 
khai thác than, hoặc bị buôn bán làm thú cưng. 
Bên cạnh đó, hai loài chuột chũi được phát hiện 
tại các con sông suối của miền Bắc Việt Nam đã 
cho các nhà khoa học cái nhìn sâu sắc hơn về 
lịch sử và sự hình thành của các loài động vật 
có vú tại khu vực Đông Dương. Các nhà khoa 
học nhận định, một trong những lý do các loài 
chuột chũi có thể phát triển ổn định quần thể 
đó là do chúng sống dưới mặt đất, trong các 
khu vực được bảo vệ và do đó, tránh bị săn bắt 

bất hợp pháp. Một loài ếch có 
màu sắc rực rỡ được phát hiện 
tại khu vực rừng núi đá vôi 
phía Bắc Việt Nam cùng với 4 
loài mới khác, tuy nhiên, cũng 
đang bị đe dọa bởi hoạt động 
khai thác đá làm xi măng và 
xây dựng giao thông. 

Ông Stuart Chapman, 
Trưởng đại diện WWF-
Greater Mekong cho biết: “Cứ 
một tuần, hơn hai loài mới 
được phát hiện và con số hơn 
2.500 loài trong 20 năm qua đã 
cho thấy tầm quan trọng đặc 
biệt của khu vực Tiểu vùng 
sông Mê Công mở rộng đối 
với sự đa dạng sinh học toàn 
cầu. Mặc dù, khu vực đang 
phải đối mặt với nhiều mối đe 
dọa, nhưng những phát hiện 
trên tiếp thêm hy vọng cho 
chúng ta rằng, các loài động 
vật từ loài hổ to lớn cho tới 
loài rùa nhỏ bé đều có cơ may 
sống sót”.

Tuy nhiên, hiện nay, khu 
vực Tiểu vùng sông Mê Công 
mở rộng đang phải chịu sức 
ép từ các hoạt động phát triển 
như khai thác khoáng sản, xây 

dựng giao thông và các con 
đập lớn. Các hoạt động này đe 
dọa tới sự tồn tại của những 
cảnh quan tự nhiên - yếu tố 
làm nên sự độc đáo của khu 
vực. Cùng với đó, hoạt động 
săn bắn các loài hoang dã để 
lấy thịt, hoặc các thương vụ 
buôn bán động vật hoang dã 
bất hợp pháp có giá trị hàng tỷ 
đô la càng làm cho tình hình 
thêm phức tạp. Nhiều loài 
có thể đã biến mất trước khi 
chúng được phát hiện. 

Buôn bán bất hợp pháp 
các loài hoang dã, đặc biệt tại 
khu vực Tam giác vàng - nơi 
giáp ranh giữa Lào, Thái Lan 
và Myanma, làm cho quần thể 
các loài trong khu vực ngày 
càng bị suy giảm. Hoạt động 
bất hợp pháp này còn đe dọa 
tới tất cả các loài của châu Á 
và cả châu Phi. Một trong 
những nguyên nhân khiến 
việc buôn bán này ngày càng 
gia tăng, đó là nhu cầu từ các 
du khách Trung Quốc và Việt 
Nam - những người hay tìm 
tới các khu vực như MongLa 
và Tachilek (Myanma), khu 

 V Loài thằn lằn cá sấu được phát hiện ở vùng nước ngọt và 
các khu rừng thường xanh 
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vực biên giới như Boten và Đặc khu Kinh tế 
Tam giác vàng (Lào) để thỏa mãn nhu cầu về 
sản phẩm các loài động, thực vật hoang dã.

Các loài của khu vực Tiểu vùng sông Mê 
Công mở rộng giống như những tác phẩm 
nghệ thuật và chúng xứng đáng được bảo vệ 
khỏi những kẻ buôn bán bất hợp pháp. Do đó, 
các quốc gia trong khu vực cần thắt chặt hơn 
việc thực thi pháp luật để chấm dứt nạn săn 
bắt bất hợp pháp, đồng thời, đóng cửa các chợ 
buôn bán động vật hoang dã tại khu vực Tam 
giác vàng và các trang trại nuôi nhốt hổ, gấu.
 NGÂN PHƯƠNG

 V Loài chuột chũi được phát hiện tại các con 
sông suối của miền Bắc Việt Nam

rộng như: Củ bình vôi, rau 
sắng, giảo cổ lam, ba kích, lan 
kim tuyến (Nhóm 1B)… Bên 
cạnh đó, rừng đặc dụng thuộc 
KBTTN Thần Sa - Phượng 
Hoàng hiện còn nhiều loại 
gỗ quý, hiếm: Nghiến, trai, lý, 
sến... với trữ lượng lớn. 

Không chỉ đa dạng về 
các loài thực vật, KBTTN 
Thần Sa - Phượng Hoàng còn 
phong phú về hệ động vật, với 
295 loài, 93 họ và 80 bộ. Lớp 
thú có 56 loài, 25 họ và 8 bộ; 
loài chim có 117 loài, 43 họ 
và 15 bộ; 28 loài bò sát, có 15 
loài thuộc nhóm IB và 19 loài 
thuộc nhóm IIB; lớp lưỡng 
cư có 11 loài; lớp cá 77 loài. 
Đặc biệt, khỉ mặt đỏ được 
phát hiện tại KBTTN là loài 
động vật quý, hiếm, đã được 
đưa vào Sách đỏ Việt Nam và 
danh sách các loài cần được 
bảo vệ và phát triển. Ngoài 
ra, KBTTN Thần Sa - Phượng 
Hoàng còn có nhiều hang 
động với vẻ đẹp tự nhiên như 
hang Thằm Bau, động Thăm 

Luông, hang Phiêng Tung, 
động Bó Pha, Thác mưa rơi… 
Nổi bật nhất là hang Phượng 
Hoàng, suối Mỏ Gà với cảnh 
quan đẹp, hấp dẫn, giàu tiềm 
năng phát triển du lịch, được 
công nhận là Di tích lịch sử 
cấp quốc gia. 

CÔNG TÁC BẢO TỒN 
CÁC LOÀI ĐỘNG, 
THỰC VẬT QUÝ HIẾM

Với đặc điểm địa hình 
đồi núi hiểm trở, nằm giáp 
ranh với các tỉnh Lạng Sơn, 
Bắc Giang, Bắc Cạn và là địa 
bàn sinh sống của đồng bào 
các dân tộc thiểu số như: Tày, 
Nùng, Dao, Mông, Cao Lan... 
nên công tác bảo tồn các loài 
động, thực vật quý hiếm của 
Ban quản lý (BQL) KBTTN 
Thần Sa - Phượng Hoàng gặp 
không ít khó khăn. Tại đây, 
kiểm lâm viên được “cắm” 
đến từng thôn, bản nhằm 
giữ rừng tận gốc. Hiện nay, 
KBTTN có 6 trạm kiểm lâm 
địa bàn làm nhiệm vụ quản lý, 

KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN THẦN SA - PHƯỢNG HOÀNG: 

Nơi ẩn chứa nhiều giá trị sinh thái đặc trưng 
của vùng núi đá Đông Bắc bộ

Nằm trên địa bàn huyện Võ Nhai (tỉnh 
Thái Nguyên), Khu bảo tồn thiên 
nhiên (KBTTN) Thần Sa - Phượng 

Hoàng được giao quản lý, bảo vệ 52.359 ha 
rừng trải dài qua các xã Thần Sa, Thượng 
Nung, Sảng Mộc, Nghinh Tường, Vũ Chấn, 
Cúc Đường, Phú Thượng và thị trấn Đình 
Cả, trong đó có 17.474 ha rừng đặc dụng, với 
nhiều loại gỗ và động, thực vật quý hiếm đặc 
trưng của vùng núi đá Đông Bắc bộ.

GIÁ TRỊ ĐA DẠNG SINH HỌC 
(ĐDSH)

Do địa hình chia cắt bởi núi đá hiểm trở 
(chiếm 87% diện tích đất rừng đặc dụng), nằm 
trên khu vực tận cùng phía Nam của dãy Ngân 
Sơn, với độ cao trung bình khoảng 700 m, 
KBTTN Thần Sa - Phượng Hoàng có hệ sinh 
thái rừng núi đá độc đáo, tính ĐDSH phong 
phú với nhiều nguồn gen, là nơi cư trú của 
nhiều loài động, thực vật quý hiếm.

KBTTN có địa hình núi đá vôi và điều 
kiện khí hậu mát mẻ quanh năm tạo nên tính 
đa dạng của các loài thực vật. Thống kê cho 
thấy, KBTTN có tổng số 1.096 loài thực vật 
thuộc 160 họ, trong đó, cây cho gỗ là 319 loài, 
dược liệu 574 loài, làm cảnh 84 loài, cây ăn quả 
162 loài. KBTTN còn có một số loài cây quý, 
hiếm cần được bảo vệ nguồn gen và phát triển 
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bảo vệ rừng và 10 chốt đặt tại 
các tuyến đường trọng yếu, duy 
trì tổ chức tuần tra, truy quét 
nhằm phát hiện và ngăn chặn 
các vụ phá rừng, khai thác vận 
chuyển lâm sản trái phép. 

BQL cũng đã xây dựng 
Quy hoạch phát triển rừng 
đặc dụng KBTTN Thần Sa - 
Phượng Hoàng đến năm 2020, 
với mục tiêu quản lý, bảo tồn 
và phát triển bền vững gắn với 
việc sử dụng hợp lý tài nguyên 
thiên nhiên, bảo tồn nguồn 
gen, bảo vệ cảnh quan môi 
trường. Đây là cơ sở cho việc 
đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng 
rừng đặc dụng nhằm huy động 
sự tham gia của cộng đồng, các 
tổ chức trong và ngoài nước 
vào hoạt động bảo tồn và phát 
triển bền vững rừng. Bên cạnh 
đó, BQL đã triển khai nhiều 
hoạt động phối hợp với các 
tổ chức trong nước và quốc tế 
khảo sát điều tra về các loài: 
Voọc đen má trắng, voọc mũi 
hếch, vượn, cây gỗ đinh, lim, 

sến, táu… để có giải pháp bảo 
tồn các loài động, thực vật quý 
hiếm này.

Nhằm phát huy giá trị “rừng 
vàng”, BQL thường xuyên phối 
hợp với Trung tâm khuyến 
nông quốc gia mở các lớp tập 
huấn về khuyến nông- khuyến 
lâm; xây dựng quy chế quản lý 
rừng đặc dụng để tạo việc làm, 
tăng thu nhập và tìm giải pháp 
phát triển kinh tế hộ gia đình, 
góp phần xóa đói giảm nghèo 
cho người dân địa phương. Đặc 
biệt, Dự án “Mở rộng mô hình 
trồng thâm canh cây chuối Tây 
theo hướng sản xuất hàng hóa 
tại một số xã trong KBTTN 
Thần Sa - Phượng Hoàng” 
do BQL KBTTN triển khai 
là hướng đi nhiều triển vọng, 
mang lại thu nhập từ rừng cho 
người dân, góp phần nâng cao ý 
thức bảo vệ và phát triển rừng.

Năm 2011, Thái Nguyên đã 
có chủ trương kiện toàn, sắp xếp 
lại tổ chức bộ máy BQL KBTTN 
Thần Sa - Phượng Hoàng, trong 

đó, thành lập 1 Hạt Kiểm lâm. 
Từ khi thành lập cho tới nay, 
Hạt Kiểm lâm đã phối hợp với 
chính quyền các xã trong khu 
vực tăng cường công tác tuyên 
truyền, giáo dục Luật Bảo vệ và 
phát triển rừng đến với người 
dân, đồng thời, tổ chức cho các 
hộ dân sống trong khu vực có 
rừng ký cam kết không vi phạm 
các quy định về quản lý, bảo vệ 
rừng.

Để bảo tồn những giá trị 
ĐDSH tại KBTTN Thần Sa 
- Phượng Hoàng, trong thời 
gian tới, BQL sẽ tiếp tục phối 
hợp với các ban, ngành, chính 
quyền địa phương phát hiện và 
xử lý kịp thời tình trạng khai 
thác tài nguyên rừng trái phép; 
Chú trọng bảo vệ các loài nguy 
cấp, quý hiếm; Tăng cường gây 
dựng cơ sở để kịp thời nắm 
bắt thông tin, phát hiện và đấu 
tranh ngăn chặn các hành vi 
khai thác, vận chuyển gỗ trái 
phép…n

 THỦY LÊ

 V Lực lượng kiểm lâm thuộc BQL KBTTN Thần Sa - Phượng Hoàng tuần tra trên địa bàn
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Bảo vệ môi trường trong văn hóa tâm linh 
mỗi độ Xuân về
VŨ NGỌC LÂN

Tâm linh và văn hóa tâm linh (VHTL) có 
mối quan hệ chặt chẽ, tác động mạnh 
mẽ, to lớn đến môi trường tự nhiên 

như làm ô nhiễm nguồn nước, đất, không khí 
mà quan trọng hơn là tác động đến hệ sinh 
thái, đa dạng sinh học. Do vậy, để góp phần 
BVMT thì một vấn đề quan trọng cấp thiết là 
cần BVMT tâm linh. 

Một năm bắt đầu từ mùa Xuân. Mỗi độ 
Tết đến, Xuân về là mở đầu của mùa lễ hội ở 
nước ta, với hơn 8.000 lễ hội trong năm. Tết 
Nguyên đán là một lễ hội lớn nhất của dân 
tộc, trong đó phần lễ là một phần không thể 
thiếu và vô cùng quan trọng. Tết Nguyên đán 
cũng như những lễ hội đầu Xuân đều mang 
đậm nét tâm linh, có những biểu hiện phong 
phú, đa dạng trong đời sống của người Việt, 
phổ biến nhất là phong tục thờ cúng tổ tiên. 
Ở phạm vi cộng đồng là tục thờ cúng thành 
hoàng làng, các vị thần, các vị tổ sư, các vị 
anh hùng đã có công với nước, với dân và 
các danh nhân văn hóa. Trong phạm vi mỗi 

dòng họ, gia đình là truyền 
thống thờ cúng tổ tiên, ông 
bà, bố mẹ, những anh hùng, 
liệt sĩ đã hy sinh trong công 
cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc, quê hương...VHTL của 
người Việt được xây dựng 
theo quan niệm “dương sao, 
âm vậy-trần sao, âm vậy”. 

Bên cạnh những mặt tích 
cực của tâm linh và VHTL, 
hiện nay có rất nhiều hiện 
tượng mê tín dị đoan, thần 
thánh hóa dẫn đến tin một 
cách mù quáng vào các yếu 
tố tâm linh mà làm tổn hại 
đến đời sống tinh thần và do 
đó cũng ảnh hưởng đến môi 
trường sinh thái. Với triết lý 
“trần sao âm vậy”, người chết 
có “thế giới riêng của họ” cho 
nên, vì nhiều lý do, nhiều 

người trong chúng ta, không 
phân biệt đẳng cấp, thành 
phần, học vấn, tôn giáo, 
giàu nghèo, vùng, miền... 
đều quan niệm và tuân theo. 
Những ngày cuối năm, đến 
các khu nghĩa địa, chứng kiến 
toàn cảnh các ngôi mộ, cảnh 
cải táng, cảnh lễ lạt mâm cao 
cỗ đầy, cảnh đốt vàng mã mới 
thấy yếu tố duy tâm ở đây còn 
rất nặng nề. Thờ cúng tổ tiên, 
biết ơn, tưởng nhớ những 
người đã khuất là đạo lý tốt 
đẹp của người Việt chúng ta. 
Thế nhưng, chăm lo phần mộ 
của tổ tiên, ông bà, cha mẹ và 
ngay cả “hậu sự” cho người 
đang sống một cách cực 
đoan, thái quá đã ảnh hưởng 
đến vấn đề về đất đai, vệ sinh 
môi trường. 

 V Lễ hội chùa Hương (Hà Nội) sau Tết Nguyên đán luôn thu hút đông đảo du khách
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Tập quán người Việt từ xưa chủ yếu 
là địa táng, các ngôi mộ tồn tại từ thế hệ 
này sang thế hệ khác đã dẫn đến tình trạng 
đất cho người chết cạnh tranh với đất cho 
người sống, là vấn đề nan giải ở nhiều nơi. 
Hiện tượng người chết “nằm cạnh” người 
sống là khá phổ biến. Những khu nghĩa 
trang rộng lớn, lâu đời nằm cạnh những 
khu căn hộ cao cấp, biệt thự sang trọng 
ngày càng nhiều. Do thiếu quy hoạch, 
thiết kế mẫu mã, khuôn khổ, kích thước 
các ngôi mộ đã tạo nên một quang cảnh 
không đẹp mắt. Ở nhiều nơi, giá đất cho 
người chết đắt gấp nhiều lần giá đất cho 
người sống. “Con gà tức nhau tiếng gáy”, 
kiên quyết không chịu “thua chị kém em” 
cho nên hiện tượng mộ xây sau phải rộng 
hơn, cao hơn, hoành tráng hơn mộ xây 
trước đã nhiều người “đâm lao phải theo 
lao” thành ra nợ nần, túng quẫn, rơi vào 
đói nghèo chỉ vì lo cho người chết. Còn 
đất cho người sống và các thế hệ tương lai 
ngày càng bị thu hẹp.

Vì tuân theo triết lý “trần sao âm vậy” 
nên nhiều người Việt đã “suy bụng ta ra…
bụng thần”, áp đặt cách ứng xử nhuốm màu 
sắc tiêu cực, thị trường của trần tục vào 
chốn tâm linh. Trong những ngày lễ, Tết 
nhà nhà, người người đều không quên mua 
cho được những món hàng mã bằng tiền 
thật. Nếu như trước đây, người ta chỉ đốt 
một ít tiền âm phủ, mấy con cá chép đặt lên 
bàn thờ ngày 23 tháng chạp cho thần linh và 
những người đã khuất thì ngày nay, không 
ít người đốt đi một lượng vàng mã khổng 
lồ, nhiều người còn rải cả những đồng tiền 
thật xuống mộ, rồi các thứ vàng mã, vàng, 
ngoại tệ, nhà lầu, xe hơi, điều hòa không 
khí, vật dụng tiêu dùng... cho người cõi âm. 

Trong mùa lễ hội, người ta chen chúc 
nhau đến các đền, chùa, miếu mạo mang 
theo lễ vật hậu hĩnh, mâm cao cỗ đầy để 
mong được thánh thần phù hộ, giải hạn, 
trừ tà, cầu tài cầu lộc, làm ăn phát tài. Phải 
có lễ mới thể hiện được lòng thành, lễ vật 
càng nhiều, tỷ lệ “phù hộ” càng cao. Từ lâu, 
đã hình thành nghề thày cúng, hầu đồng, 
viết sớ, sắm lễ, bưng lễ thuê, “cò mồi” trước 
các chốn chùa chiền, miếu mạo. Chắc chắn 
chưa có một cơ quan nào có thể thống kê 
đúng lượng tiền thật bỏ ra hằng năm đề 
mua đồ mã đốt tại các gia đình, đền, chùa, 
miếu mạo, nhưng có lẽ con số này không thế 

dưới hàng nghìn tỷ đồng. Bên 
cạnh đó, ô nhiễm môi trường 
do đốt vàng mã cũng không 
thể đo đếm được. Điều vô lý 
đó dường như ai cũng biết, ai 
cũng hiểu nhưng không thể 
từ bỏ hay ngăn cấm?

Trước đây, Lễ khai ấn Đền 
Trần vốn để tưởng nhớ một 
tục lệ có tính chất hành chính 
là các nhân viên nhà nước bắt 
đầu công việc, bỗng nhiên 
trở thành một “cơ hội vàng” 
để cầu mong phù hộ cho cá 
nhân được thăng quan tiến 
chức. Người ta chen chúc, 
giẫm đạp, tranh cướp nhau để 
có được một chiếc ấn tượng 
trưng, để yên trí rằng mình 
đã được phù hộ độ trì chờ 
đến ngày phát đạt. Ai không 
chen được, cướp được thì có 
thể “mua” ấn trước cửa Đền! 

Với tâm lý cầu mong con 
cái học giỏi, tấn tới, nhiều 
người hăng hái, chen chúc 
trong một không gian không 
lấy gì làm rộng từ nửa đêm, 
khiến tình hình trở nên vô 
cùng hỗn loạn. Nếu như có 
một đấng linh thiêng toàn 
năng, chắc ngài sẽ hiểu thấu 
mọi tâm tư, ước vọng của 
nhân gian và sẽ phù hộ độ 
trì mọi chúng sinh, khuyến 
thiện, trừng ác không cần ai 
phải đến tận nơi cầu cạnh, 
xin xỏ. Còn nếu phải cầu, 
phải “chạy chọt” mới được độ 
trì, thì đấng thần linh ấy đâu 
xứng được tôn thờ. Đấng thần 
linh chí thiện, chí nhân sẽ chỉ 
phù hộ cho những người tốt, 
những hành vi nhân ái, cao 
cả, còn những kẻ bất nhân, 
làm ăn phi pháp thì dù có cầu 
cúng, lễ vật bao nhiêu cũng sẽ 
bị từ chối. Nếu có đức thần 
linh thì cũng có phép thuật 
vô lượng, biến hóa vô cùng, 
phân thân khắp chốn nên 
không cần thiết như người đi 
“chạy việc”, “chạy chức”, “chạy 

án”, “tạ ơn” và phải đến tận 
“dinh”, “phủ” và đem theo lễ 
vật.

Những biểu hiện như 
trên có thể gọi là hiện tượng 
ô nhiễm môi trường tâm linh 
đến mức phải báo động. Điều 
đáng báo động hiện nay là, có 
không ít cán bộ, đảng viên, 
kể cả cán bộ cấp cao, cũng 
vô tình hay cố nhiễm phải sự 
ô nhiễm này. Cha ông ta đã 
từng nhắc nhở: “Dù xây chín 
bậc phù đồ/ Không bằng làm 
phúc cứu cho một người”. “Tu 
đâu lại bằng tu nhà/Thờ cha 
kính mẹ ấy là chân tu”. Đó 
là sự khẳng định nguyên lý 
nhân bản trong VHTL. Theo 
giáo lý của Phật giáo, trong 
thế giới hiện tại của chúng 
ta, không khí của trái đất và ở 
nhiều thành phố trên thế giới 
đã và đang bị ô nhiễm. Có 
người nói là do bom nguyên 
tử, bom hơi, xe hơi, các nhà 
máy công nghiệp nhẹ, công 
nghiệp nặng đã thải khói 
tạo thành. Đúng là như thế! 
Nhưng, suy cho cùng và chủ 
yếu vẫn là cái tâm của con 
người đã bị ô nhiễm quá 
nặng! Do vậy, để BVMT tâm 
linh, mỗi người chúng ta 
cần vệ sinh “thùng rác” của 
chính mình khi bước vào 
năm mới. Triết lý sống của 
nhà Phật cũng có những nét 
tương đồng với lối sống xanh 
hay đức là gốc của người cán 
bộ, đảng viên cần phấn đấu 
hướng tới “cần, kiệm, liêm, 
chính, chí công, vô tư”. Đó là: 
Không tranh giành; Không 
tham lam; Không cầu xin; 
Không ích kỷ; Không tư lợi; 
Không nói dối.

Tất cả những yếu tố trên 
thuộc về môi trường tâm linh, 
không nhiều thì ít, không 
trực tiếp thì cũng gián tiếp 
ảnh hưởng đến môi trường 
sinh thái của chúng tan
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Làng hoa Tây Tựu nhộn nhịp vào Xuân

Cách trung tâm TP. Hà Nội khoảng 20 km, 
xã Tây Tựu thuộc huyện Từ Liêm là vùng 
chuyên canh hoa lớn của Thủ đô, với 

diện tích gần 500 ha, hàng năm cung cấp cho thị 
trường hàng triệu bông hoa các loại. Đến làng hoa 
Tây Tựu những ngày giáp Tết Mậu Tuất, du khách 
không chỉ được ngắm nhìn những đóa hoa đang 
tỏa hương thơm ngát mà còn bắt gặp không khí 
khẩn trương, tất bật của những người nông dân 
đang chuẩn bị cho mùa hoa Tết. Tất cả hòa quyện 
thành bức tranh quê rực rỡ sắc màu.

Ở làng hoa Tây Tựu, không khí Xuân dường 
như đến sớm hơn những nơi khác. Ngay từ đầu 
tháng Mười Âm lịch, người dân nơi đây đã bắt 
đầu chuẩn bị mùa hoa Tết. Đặc biệt, khi bước sang 
tháng Chạp, nhịp độ làm việc càng nhộn nhịp 
hơn. Nghề trồng hoa tại Tây Tựu được hình thành 
từ năm 1930 nhưng phải đến đầu những năm 90, 
người dân mới bắt đầu tập trung trồng hoa. Nhiều 
người dân Tây Tựu vẫn nhớ, những cây hoa đầu 
tiên được đưa về trồng thí điểm thay cho các loại 
cây trồng truyền thống như lúa, cà chua, dưa lê... 
Thấy hoa phát triển tốt, đem lại hiệu quả kinh tế 
cao hơn nhiều so với trồng lúa, người dân Tây 
Tựu chuyển đổi sang trồng hoa. Cứ thế, làng hoa 
ven đô hình thành rồi phát triển. Hiện tại, toàn bộ 
diện tích đất nông nghiệp của xã dùng để trồng 
hoa, biến nơi đây trở thành vùng đất “trăm hoa 
đua nở”. Không chỉ cung cấp cho khu vực Hà 
Nội, hoa Tây Tựu đã mở rộng thị trường ra các 
tỉnh phía Bắc, phía Nam và xuất khẩu sang Trung 
Quốc. 

Trước đây, Tây Tựu chủ yếu trồng hoa hồng, 
nhưng khoảng 5 năm trở lại đây, người dân bắt 
đầu trồng thêm nhiều loại hoa khác như: Ly, loa 
kèn, cúc, đồng tiền, cẩm chướng… để phục vụ 
nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng. 
Sự phong phú về chủng loại hoa đã giúp cho làng 
hoa Tây Tựu ngày càng phát triển mạnh và trở 
thành nơi cung ứng hoa chủ đạo cho toàn TP. Chợ 
hoa nằm ở 2 bên đường chính dẫn vào làng, chỉ 
mở vào ngày 14 và 30 Âm lịch hàng tháng. Tuy 
nhiên, tháng giáp Tết, chợ hoa sẽ mở liên tục từ 20 
Âm lịch cho tới hết ngày 30. Trước đây, mọi người 
thường hay dùng câu “Nhất Mễ Trì, nhì Tây Tựu” 
để nói về sự khó khăn của vùng đất thuần nông 
Tây Tựu. Nhưng hiện nay, nhờ chuyên canh và 
phát triển nhiều loại hoa có giá trị kinh tế cao nên 
đời sống người dân được cải thiện rõ rệt, với thu 
nhập trung bình 550 triệu/ha, cao gấp nhiều lần 
so với trồng lúa. Những ngôi nhà cao tầng khang 

trang liên tiếp mọc lên, thay thế 
những ngôi nhà mái bằng cũ. 
Đặc biệt, nhiều hộ đã vươn lên 
tiếp cận công nghệ, thị trường, 
trở thành những ông chủ, bà 
chủ, tạo công ăn việc làm cho 
hàng trăm lao động đến từ các 
vùng lân cận. Nhất là vào dịp 
Tết đến Xuân về, Tây Tựu thu 
hút và giải quyết việc làm thời 
vụ cho khoảng 300 lao động, 
thu nhập bình quân mỗi người 
đạt khoảng 80.000-100.000 
đồng/người/ngày. Năm 2015, 
giá trị sản xuất của nghề trồng 
hoa đạt trên 338 tỷ đồng, chiếm 
71,1% tổng giá trị sản xuất của 
làng, thu hút 70% tổng số lao 
động, thu nhập bình quân đầu 
người đạt trên 57 triệu đồng/
người/năm.

Những năm gần đây, các 
hộ trồng hoa đã quan tâm tới 
bảo vệ cảnh quan, môi trường; 
thực hiện quy định an toàn lao 
động trong sản xuất; sản phẩm 
của làng nghề ngày càng đa 
dạng hóa với nhiều chủng loại 
hoa cao cấp. Nghề trồng hoa 
đòi hỏi người trồng phải thật 
sự hiểu biết, có kỹ thuật và có 
thời gian chăm sóc. Ngoài ra, 
hoa khó phát triển, ảnh hưởng 
lớn đến năng suất và chất lượng 
khi thời tiết thay đổi, dịch bệnh 
phát sinh. Do vậy, các hợp tác 

xã ở Tây Tựu đang cố gắng tạo 
điều kiện cho người nông dân 
bằng việc đảm bảo cung cấp 
nước tưới đầy đủ. Bên cạnh 
đó, chính quyền xã cũng mở 
các lớp học cho xã viên về mô 
hình ứng dụng công nghệ cao 
trong sản xuất hoa, đặc biệt là 
sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, 
chăm sóc cây hoa. 

Với lịch sử gần 100 năm 
làm nghề, ngày 9/3/2017, 
UBND quận Bắc Từ Liêm 
đã long trọng tổ chức Lễ đón 
nhận danh hiệu Làng nghề 
truyền thống hoa Tây Tựu. 
Đây là sự ghi nhận, tôn vinh 
những đóng góp của làng 
nghề truyền thống, khuyến 
khích, động viên nhân dân địa 
phương nâng cao ý thức trách 
nhiệm trong việc xây dựng và 
phát triển nghề của làng, cũng 
như góp phần tuyên truyền, 
nâng cao vị thế, quảng bá hình 
ảnh làng nghề trồng hoa trong 
phát triển du lịch Tây Tựu nói 
riêng và quận Bắc Từ Liêm nói 
chung. Có được thương hiệu 
riêng, người dân càng thêm 
gắn bó với nghề, tăng thu nhập 
cho gia đình, quan trọng hơn là 
giữ gìn bản sắc của làng nghề 
truyền thống trên mảnh đất 
quê hươngn 

 HOA VŨ

 V Cúc Tây Tựu có dáng thẳng, đóa lớn, màu vàng óng nên 
được nhiều người ưa chuộng



91Số 1/2018

MÔI TRƯỜNG & XUÂN

Mùa Xuân về trên các làng nghề  
trồng hoa, cây trái ở Tiền Giang

đồng/cặp; cúc Hà Lan 80.000 
đồng/cặp, cao hơn năm trước 
10.000 đồng… Riêng cúc 
mâm xôi cao hơn khoảng 
20% so với năm trước, do chất 
lượng hoa bền, chơi được lâu 
nên người mua ưa chuộng. 
Từ việc trồng hoa để chơi Tết, 
đến nay làng hoa Mỹ Tho đã 
có tiếng trên thị trường, tạo 
thêm thu nhập cho người dân 
địa phương.

Không chỉ có các loài 
hoa, góp mặt vào thị trường 
Tết Nguyên đán năm nay còn 
có loài dứa phụng - cây cảnh 
mới, độc đáo, xuất xứ từ xã 
Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước, 
tỉnh Tiền Giang. Trái dứa 
phụng có một thân chính to 
gấp đôi trái dứa thường và 
nhiều trái nhỏ xung quanh 
mà người dân gọi là trái đeo. 
Nhìn trái dứa phụng người 
ta nhớ đến hình ảnh chim 
công, chim phụng với màu 
sắc sặc sỡ, bắt mắt. Trái càng 
to, có nhiều trái đeo quanh 
mình càng đẹp thì càng có 
giá trị. Loại dứa này là dứa 
cảnh, để chưng bày trong 
ngày Tết. Thông thường, dứa 
phụng trồng từ 12 - 18 tháng 

đã có thể cho trái. Do kiểu 
dáng đẹp, trái đẹp và to nên 
giá dứa phụng rất cao khoảng 
400.000 đồng/cặp. Mỗi hộ 
dân thường thu nhập từ 30 
- 40 triệu đồng từ bán dứa. 
Phục vụ thị trường Tết Mậu 
Tuất, các hộ dân ở Thạnh 
Mỹ trồng được khoảng 5.000 
- 6.000 gốc dứa phụng. Tuy 
nhu cầu thị trường lớn, 
nhưng dứa phụng phụ thuộc 
vào giống cây, thổ nhưỡng, 
đất đai nên người nông dân 
khó mở rộng diện tích trồng. 
Nhiều năm nay, cây dứa 
phụng góp phần đáng kể vào 
việc cải thiện và nâng cao 
thu nhập, giúp người dân có 
cuộc sống đầy đủ, sung túc 
hơn. 

Tết Nguyên đán Mậu 
Tuất đang đến gần, hòa 
chung không khí mùa Xuân, 
làng nghề trồng hoa Mỹ Tho 
cũng bước vào vụ thu hoạch. 
Những vựa hoa đang náo nức 
vào vụ Tết, với những khuôn 
mặt sáng bừng của người 
nông dân đang tô điểm cho 
đất trời những ngày cuối năm 
rộn rãn

 HOÀNG MINH NGUYỆT 

 V Trái dứa phụng có hình dáng độc đáo ở Tiền Giang

Tỉnh Tiền Giang nằm ở cửa ngõ đồng bằng 
sông Cửu Long, cách TP. Hồ Chí Minh 70 
km, có bờ biển dài 32 km, mạng lưới sông 

ngòi, kênh rạch chằng chịt, hệ sinh thái đa dạng, 
nhiều danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử… 
Trong đó, làng hoa TP. Mỹ Tho là nơi trồng hoa 
lớn nhất của tỉnh Tiền Giang, đáp ứng nhu cầu 
không chỉ của người dân trong tỉnh mà còn bán 
sang các tỉnh lân cận và TP. Hồ Chí Minh, với đa 
dạng chủng loại như: Vạn thọ, cúc mâm xôi, mào 
gà, vàng hòe, cúc Hà Lan, cát tường, đồng tiền… 

Hàng năm, vào những ngày giáp Tết, không 
khí ở làng hoa lại rộn ràng, ngập tràn trong sắc 
hoa rực rỡ chờ đón một mùa Xuân. Nghề trồng 
hoa cảnh là nghề truyền thống của nhân dân nơi 
đây và đã có từ lâu đời. Gần đây, nghề trồng hoa 
cảnh phát triển trên diện rộng do nhu cầu tăng 
cao, do đó thu hút lao động và tạo việc làm. Các 
giống hoa ngày càng đa dạng, phong phú, kỹ thuật 
thâm canh của người trồng cũng tốt hơn, khắc 
phục được thời tiết bất lợi để hoa nở đúng dịp Tết 
cũng là nét độc đáo của làng nghề. Tại các vùng 
chuyên canh hoa, hộ trồng ít cũng khoảng 1.000 
giỏ, trồng nhiều thì lên đến 5.000 giỏ, chủ yếu tiêu 
thụ vào dịp Tết Nguyên đán. Riêng Tổ hợp tác sản 
xuất hoa cảnh xã Mỹ Phong có đến 180 hộ tham 
gia, trồng trên 800.000 giỏ hoa các loại. Năm nay, 
thời điểm xuống giống mưa lớn kéo dài, nhiều 
chủng loại hoa bị chết. Tuy nhiên, nông dân cũng 
kịp trồng thay thế các loại hoa khác cho kịp vụ 
Tết. Theo nhiều người trồng hoa có kinh nghiệm 
ở làng hoa Mỹ Tho, khoảng đầu tháng 6 Âm lịch, 
nông dân bắt đầu làm đất, trộn tro, phân và xuống 
giống cúc mâm xôi; rằm tháng 8 Âm lịch bắt đầu 
trồng cúc Hà Lan, khoảng tháng 9 thì trồng cúc 
vàng hòe. Các loại hoa còn lại trồng đầu tháng 10 
Âm lịch. Thời gian này, người trồng thường xuyên 
có mặt ở vườn để chăm sóc, tưới nước 2 lần/ngày, 
phun thuốc kích thích sinh trưởng cho hoa. Khi 
cây cao khoảng 40 cm thì cắm nẹp tre để giữ thân 
thẳng và vững. 

Bước sang tháng 12 Âm lịch, các thương lái 
bắt đầu về mua hoa làm làng hoa càng nhộn nhịp. 
Hầu hết các nhà vườn đều có thương lái đến tận 
nơi để lấy hoa nên không mất nhiều chi phí vận 
chuyển. Theo ghi nhận, năm nay thời tiết rét hơn 
nên hoa bị hỏng nhiều nhưng giá cao. Cụ thể, hoa 
cúc vạn thọ, mùng gà có giá từ 50.000 - 70.000 
đồng/cặp, cao hơn năm trước 10.000 - 15.000 
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Đào Thất Thốn: Thú chơi “sang” ngày Tết

Nhìn những gốc đào xù xì, trên cành 
chỉ nở vài bông hoa đỏ thắm, ít ai 
biết rằng, đó là loài đào Thất Thốn 

(hay đào tiến vua) có giá lên tới hàng chục 
triệu đồng. Được xem là “hoàng hậu” của các 
loại đào bởi vẻ đẹp tinh tế, đào Thất Thốn xưa 
vốn chỉ dùng làm “đặc sản tiến vua”, giờ đây 
giống hoa vương giả này đã được người dân 
vùng Nhật Tân bảo tồn, chăm sóc nhằm đáp 
ứng thị hiếu của những người chơi hoa.

Không ai biết rõ về nguồn gốc giống đào 
có từ bao giờ, xuất xứ từ đâu nhưng tương 
truyền đây là giống đào đặc biệt quý hiếm, 
thường được các quan lại phong kiến tiến 
cử lên vua, chúa mỗi dịp lễ Tết. Cái tên Thất 
Thốn cũng có nhiều cách giải thích khác 
nhau. Có người cho rằng, tên cây xuất phát 
từ các đặc điểm tự nhiên của đào. “Thốn" là 
đơn vị đo chiều dài cổ của Việt Nam, mỗi 
thốn bằng 1 thước (chừng 1 m), mỗi cây chỉ 
có chiều cao khoảng 1 m. “Thất” chỉ giống 
đào ra rất ít hoa. Tuy nhiên, cũng có người 
hiểu theo nghĩa bóng, "thất" là mất mát, thốn 
"thiếu thốn", tức là người mua đào Thất Thốn 
với mong muốn năm mới mất đi những thiếu 
thốn để mưu cầu no đủ, vinh hoa.

Cây đào Thất Thốn có dáng bé nhỏ, thân 
màu đen tuyền, có rêu phong thậm chí bị 
nấm mốc mới “độc”, trồng 3 năm mới đơm 
hoa, 7 năm cây ra hoa kép và mỗi tầng hoa 

đều có 7 cánh. Đào Thất 
Thốn đẹp nhất là có tán hình 
nấm, lá dày, xanh thẫm, cành 
mọc chia đều ra xung quanh. 
Có cây không lá, không chồi, 
không hoa, nụ đen xì, nhưng 
giữa “cành củi” mốc meo 
ấy là những nụ hoa đào ẩn 
mình chờ đâm chồi, nảy lộc. 
Trước khi nở hoa, đào Thất 
Thốn bao giờ cũng bung chồi 
lộc, xanh tía như lưỡi kiếm. 
Hoa đào đỏ tươi hoặc hồng 

phai, nhụy vàng, mùi thơm 
thoang thoảng chứ không 
thơm ngào ngạt như hoa 
đào thường. Mỗi bông hoa 
có khoảng 49 cánh hoa được 
xếp dày dặn, trong khi đào 
thường chỉ có khoảng trên 
dưới 20 cánh hoa. Những 
bông hoa kép có thể lên tới 
50 cánh/bông. Đặc biệt hơn, 
hoa đào Thất Thốn còn có thể 
mọc ở giữa gốc và thân. Có 
cây, hoa còn mọc ở sát mặt 
đất hay ủ nụ vài năm mới nở 
hoa. Hoa, lá đào thất thốn 
khi tàn sẽ co lại chứ không 
rụng như đào thường.

Trồng đào không tốn 
kém phân bón, giống vốn 
mà đòi hỏi công chăm sóc, 
phòng trừ bệnh và đặc biệt 
cần kỹ thuật hãm, thúc để 
đào nở đúng dịp Tết. Thông 
thường, đào Thất Thốn ra 
hoa vào khoảng rằm tháng 
Giêng, 2 năm mới ra hoa 
một lần. Chính vì vậy, để 
có một cây đào Thất Thốn 
nở hoa đúng dịp Tết hết sức 
khó khăn. Ngoài ra, để nhân 
giống đào Thất Thốn, chỉ 
có thể ghép cành, ghép rễ, 
lấy hạt trồng không lên cây. 

 V Hoa đào Thất Thốn có thể mọc ở giữa gốc và thân cây

 V Người trồng đào ở Nhật Tân chăm sóc cây



93Số 1/2018

MÔI TRƯỜNG & XUÂN

Nhiều chủ vườn đào nhân giống từ rễ 
10 cây mới thành công được 1 cây. Bên 
cạnh đó, lá đào Thất Thốn dài gấp 3-4 
lần đào thường, chừng 23-25 cm, che 
hết các mắt cây nên khi uốn thân và kích 
mọc nụ người làm phải hết sức khéo léo, 
chấm sai mắt vài mm là hỏng cả cây. Bên 
cạnh chế độ chăm sóc, cách uốn, tỉa cây 
thì việc tạo môi trường nhiệt, nước cực 
kỳ quan trọng. Thất Thốn sống thanh 
bạch, bón nhiều chất dinh dưỡng cây dễ 
bị chết và chỉ ưa nước sạch, đất càng cằn 
hoa càng đẹp và thắm sắc. 

Tính đến thời điểm này, giá đào Thất 
Thốn không có biến động nhiều so với 
các năm trước, các cây đào đều được chủ 
giữ giá, cây đẹp nổi trội cũng chỉ tăng giá 
vừa phải. Cây con 1-3 năm tuổi, giá từ 
700.000-2 triệu đồng; cây trên 5 năm giá 
dao động 8-10 triệu đồng; những cây lâu 
năm, giá lên đến 20-50 triệu đồng. Mặc 
dù có giá trị kinh tế cao nhưng giống 
đào Thất Thốn rất khó trồng. Nhật Tân 
là vùng đất của cả nước còn trồng được 
đào Thất Thốn, song số lượng cây cung 
cấp ra thị trường cũng rất khan hiếm. 
Trước đây, người dân đua nhau trồng 
đào Thất Thốn vì lợi nhuận cao, song 
qua thời gian, rất nhiều người khuynh 
gia bại sản do mất hết vốn liếng vì cả 
vườn đào chỉ cho ra đời những cành củi 
khô. Hiện nay, Nhật Tân có khoảng 10 
hộ trồng đào Thất Thốn, trong đó có hộ 
anh Lê Hàm và ông Hà là trồng nhiều 
nhất. 100% số đào thất thốn chỉ dành để 
cho thuê chứ không bán, giá thuê từ vài 
triệu đến hơn 100 triệu đồng. Ngoài ra, 
đất trồng đào Thất Thốn ở Nhật Tân, do 
tốc độ đô thị hóa quá nhanh đang bị thu 
hẹp dần, ảnh hưởng không nhỏ đến việc 
duy trì nghề trồng đào truyền thống nói 
chung và giống đào quý nói riêng.

Không phụ lòng người trồng hoa, 
những ngày giáp Tết Mậu Tuất 2018, trời 
quang, mây tạnh, đào Thất Thốn đua 
nhau nở. Với đặc điểm riêng mà không 
một loại cây nào có được, dù bị cắt lìa 
cành vẫn trổ hoa, kết quả, đất càng cằn 
cỗi hoa càng đẹp, đào Thất Thốn là loài 
hoa quý, làm đẹp thêm vùng đất Hà 
thành mỗi độ Tết đến, Xuân vền

 NGUYỄN VĂN LÃM

Phong tục đón Tết  
độc đáo của đồng bào  
Khơ Mú ở tỉnh Yên Bái

Cách trung tâm huyện 
Văn Chấn gần 20 km, 
Nghĩa Sơn là xã duy 

nhất của tỉnh Yên Bái có đồng 
bào Khơ Mú sinh sống. Người 
Khơ Mú ở đây có trên 1.500 
người, tuy số lượng không 
lớn nhưng đồng bào luôn có ý 
thức gìn giữ và phát huy bản 
sắc văn hóa dân tộc. Do tập 
quán canh tác và cuộc sống 
sinh hoạt gắn bó mật thiết 
với thiên nhiên nên trong văn 
hóa vật thể và phi vật thể của 
đồng bào luôn mang đậm dấu 
ấn của núi rừng. Ngày nay, dù 
cuộc sống đã có nhiều thay 
đổi theo sự phát triển chung 
của đất nước, song dấu ấn của 
núi rừng vẫn còn thể hiện sinh 
động trong đời sống sinh hoạt, 
trang phục truyền thống, âm 
nhạc dân gian và phong tục 
tập quán của người Khơ Mú.

TRUYỀN THỐNG ĐÓN 
TẾT CỦA ĐỒNG BÀO 
KHƠ MÚ

Cũng như người Kinh, 
đồng bào Khơ Mú ăn Tết cổ 
truyền theo Tết Nguyên đán. 
Vào khoảng cuối tháng Chạp 
là thời gian đồng bào chuẩn bị 
cho ngày Tết với mong muốn 
một năm mới đem lại nhiều 
may mắn và hạnh phúc cho gia 
đình. Tục đón Tết của người 
Khơ Mú ở Nghĩa Sơn khá độc 
đáo. Điểm nổi bật trong ngôi 
nhà của đồng bào trong dịp 
Tết đó là 2 bàn thờ: Bàn thờ 
ma nhà và bàn thờ thổ công 
được trang hoàng lộng lẫy, sặc 
sỡ, các loại giấy màu đỏ được 
trang trí khắp khu vực bàn thờ 
trong những ngày Tết.

Theo tập quán, các cụ già 
chú ý nghe xem từ đêm giao 
thừa đến sáng con vật gì sẽ 
kêu trước. Người dân cho 
rằng, nếu con gà kêu trước 
thì năm đó sẽ mất mùa vì gà 
lúc nào cũng ăn; nếu lợn hay 
chó kêu trước sẽ được mùa 
và no đủ vì chó thì sang, lợn 
thì sung túc; con mèo kêu 
trước sẽ có nhiều chuột đến 
phá nương rẫy của đồng bào. 
Trong ngày mùng 1 đầu năm, 
người xông nhà có vai trò 
đặc biệt quan trọng đối với 
mỗi gia đình người Khơ Mú. 
Chính vì vậy, người xông nhà 
thường được người dân lựa 
chọn, chuẩn bị trước và nhất 
thiết phải là nam giới. Người 
Khơ Mú cũng kiêng sang 
làng khác chơi hay chúc Tết 
vào ngày đầu năm bởi họ cho 
rằng, sang làng khác thì mọi 
của cải trong làng sẽ đi theo, 
làm cho bản làng mình đói 
kém cả năm.

Bên cạnh đó, vào ngày Tết 
cổ truyền, mỗi gia đình Khơ 
Mú đều phải mổ một con lợn 
dù to hay nhỏ để cúng tổ tiên. 
Lợn cúng tổ tiên và ma nhà 
của đồng bào Khơ Mú không 
mổ trước Tết mà tùy thuộc 
vào từng gia đình cùng những 
kiêng kỵ mà họ sẽ mổ lợn 
cúng vào ngày mùng 1, mùng 
2 hay mùng 3 Tết. Khi mổ lợn, 
gia chủ mời dân làng tới dự và 
ăn Tết cùng gia đình để cảm 
ơn và là dịp để mời dân làng 
uống rượu. Sau ngày mùng 
1, dân làng đi chúc Tết, dự lễ 
mổ lợn cúng và ăn Tết tại các 
gia đình khác. Theo tập quán, 
con cháu cùng bố mẹ đi chúc 
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 V Phụ nữ Khơ Mú đi lấy nước mới với mong muốn mang lại 
nhiều may mắn cho gia đình

Tết và mừng thọ ông bà, ông bà thường mừng 
mỗi cháu một đôi bánh chưng lấy may cùng lời 
chúc phúc, dặn dò con cháu luôn luôn ngoan 
ngoãn, nghe lời người lớn. Do vậy, trong ngày 
Tết, đồng bào Khơ Mú thường làm nhiều bánh 
chưng để mừng tuổi con cháu.

Vui Xuân, người làng còn tụ họp tại trung 
tâm xã, cùng say với các điệu múa mừng 
Xuân, mừng mẹ lúa, ngày mùa. Trước đây, lễ 
hội đánh chiêng thường kéo dài từ 30 Tết đến 
hết rằm tháng Giêng, khi đó, hầu như nhà nào 
cũng có 1 - 2 chiếc chiêng. Những năm gần 
đây, thực hiện chủ trương xây dựng đời sống 
văn hóa mới, lễ hội đánh chiêng chỉ kéo dài 
trong 3 ngày Tết. Tiếng cồng, trống, chiêng, 
đàn tính tờ la, pí tót, đao, khèn... hòa quyện 
vào nhau tạo nên những âm điệu rất riêng của 
núi rừng. 

Người Khơ Mú ăn Tết cổ truyền tới rằm 
tháng Giêng mới kết thúc. Vào ngày này, gia 
đình làm lễ “đuổi ma” về rừng, bàn thờ được dỡ 
bỏ và từ hôm sau mọi người bắt đầu các công 
việc thường ngày.

TỤC LẤY NƯỚC ĐẦU NĂM - NÉT 
ĐẸP TRONG KHO TÀNG VĂN HÓA 
CỦA NGƯỜI KHƠ MÚ

Với mục đích giáo dục con cháu biết giữ 
nước, giữ rừng, quý trọng thiên nhiên, người 
Khơ Mú ở Nghĩa Sơn vẫn lưu truyền tục lệ 
lấy nước mới đầu năm và coi đây là hoạt động 
mang lại niềm vui, sự may mắn cho gia đình, 
cộng đồng mỗi dịp đầu Xuân, năm mới.

 V Thiếu nữ Khơ Mú với các điệu múa mừng Xuân

Theo quan niệm của 
người Khơ Mú, tục lấy nước 
vào buổi sáng đầu năm mới là 
việc làm quan trọng, thể hiện 
cách ứng xử của người dân với 
môi trường thiên nhiên và các 
quan niệm về vai trò của nước 
trong cuộc sống. Để có nguồn 
nước trong lành, từ ngày 25, 
26 Tết, già làng, trưởng bản 
huy động người dân làm vệ 
sinh nước từ đầu nguồn, thay 
máng nước mới. Khác với tục 
lấy nước của một số dân tộc 

khác, người lấy nước cho mỗi 
gia đình Khơ Mú không phải 
là chủ gia đình mà là những 
cô gái khỏe mạnh, bởi theo 
quan niệm, phụ nữ trong gia 
đình giữ vai trò quan trọng, là 
người thương yêu, chăm sóc 
cho gia đình, phụ trách việc 
bếp núc, cấy cầy và gieo trồng, 
do vậy, nước gắn chặt với công 
việc hàng ngày của người phụ 
nữ. Vì thế, họ sẽ đi lấy nước 
mới trong ngày đầu năm cho 
toàn thể gia đình để mong 
nhận được nhiều may mắn.

Vào sáng sớm ngày mùng 
1 Tết, các thiếu nữ Khơ Mú 
đến nơi chuẩn bị dụng cụ 
đựng nước để đi lấy nước. Để 
có được nguồn nước trong 
lành, các cô gái phải vượt 
quãng đường xa, lên khe nước 
đầu nguồn, chắt chiu từng giọt 
nước tinh khiết nhất từ trên 
cao chảy xuống. Người Khơ 
Mú cho rằng, nếu gia đình 
nào không đi lấy nước mới, cả 
năm sẽ không gặp may mắn, 
con người không được khỏe 
mạnh như cây không có nước, 
vật nuôi trong gia đình không 
lớn nhanh, cây cối, hoa màu 
không xanh tốt.
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Khi các cô gái đi lấy nước, những 
thành viên còn lại trong gia đình 
cũng thức dậy dọn dẹp nhà cửa và 
quây quần bên bếp lửa, hàn huyên 
chuyện trò. Nước mới lấy về được 
chọn ra một ống rót cho các thành 
viên trong gia đình mỗi người một 
chén để lấy may. Đại diện con, cháu 
lấy nước mời ông bà, bố mẹ để bày 
tỏ tình cảm, sự kính trọng. Cùng với 
việc rót nước mời các thành viên gia 
đình, nước mới cũng được rót để 
thờ cúng tổ tiên, ma nhà, số còn lại 
dùng để nấu nướng, chế biến thức 
ăn trong những ngày Tết. Điểm đặc 
biệt ở tục lấy nước của người Khơ 
Mú ở Nghĩa Sơn là trong quá trình 
lấy nước, các cô gái sẽ bí mật lựa 
chọn 1 hòn đá may mắn dưới lòng 
suối sâu coi như bắt được của trong 
ngày đầu năm mới.

Tục lấy nước đầu năm của 
người Khơ Mú là tục lệ có ý nghĩa 
nhân văn sâu sắc. Qua đó, giáo 
dục con cháu phải biết bảo vệ và 
giữ gìn nguồn nước, bảo vệ rừng, 
môi trường để phục vụ đời sống 
sản xuất và sinh hoạt. Trước đây, 
khi lấy nước mới về, mọi người 
trong gia đình còn cân nước để 
đánh giá, xem xét về môi trường, 
nguồn nước, chỉ bảo con cháu chủ 
động trong sản xuất. Cùng với thời 
gian, tục cân nước đã bỏ đi, nhưng 
những giá trị và ý nghĩa nhân văn 
của tục lệ này vẫn còn nguyên vẹn 
để mỗi dịp Tết đến Xuân về, đồng 
bào Khơ Mú ở Nghĩa Sơn lại thực 
hiện với niềm vui, ước vọng một 
năm mới tốt lành hơn.

Tết Nguyên đán Mậu Tuất đang 
đến gần. Hòa chung với không khí 
tấp nập, nhộn nhịp vui Xuân của cả 
nước, đồng bào Khơ Mú đang tích 
cực hoàn thành các công việc chuẩn 
bị cho ngày Tết. Củi lửa, nguyên liệu 
gói bánh chưng, lương thực, thực 
phẩm, dọn dẹp nhà cửa và đặc biệt 
hơn là chuẩn bị con lợn cúng tổ tiên, 
ma nhà đã sẵn sàng. Hy vọng một 
cái Tết no ấm sẽ đến với người dân 
nơi đâyn

 PHẠM THỊ LAN ANH

XUÂN MẬU TUẤT:

Khám phá về các loài 
chó hoang dã ở Việt Nam

Khám phá và tìm hiểu đời 
sống hoang dã của những 
loài sinh vật trong tự 

nhiên, để cảm nhận vẻ đẹp của 
chúng luôn là đề tài cuốn hút 
không chỉ với những nhà khoa 
học nghiên cứu trong lĩnh vực này 
mà còn đối với nhiều người yêu 
thiên nhiên. Mỗi loài sinh vật có 
một hình thái, đời sống và cách 
thức tìm kiếm thức ăn, đấu tranh 
sinh tồn khác nhau. Tuy nhiên, sự 
tồn tại, phát triển của muôn loài 
đều có sự cộng sinh và tương hỗ 
lẫn nhau trong chuỗi mắt xích 
sinh học. 

Trong số những loài thú 
hoang dã, họ Chó được các nhà 
khoa học quan tâm và con người 
yêu quý, bởi loài này thông minh, 
nhanh nhẹn, có khả năng đánh 
hơi, nhận biết mùi lạ tốt. Họ Chó 
là một họ lớn thuộc lớp thú, gồm 
nhiều giống và nhiều loài, phân bố 
ở khắp các châu lục. Ở Việt Nam, 
ít ai biết, vẫn còn tồn tại loài chó 
hoang dã. Theo các nhà khoa học, 

ở Việt Nam hiện chỉ còn 3 loài chó 
hoang dã thuộc 2 giống là chó và 
cáo. Trong giống chó có 2 loài là 
chó rừng, sói lửa; giống cáo chỉ có 
1 loài là cáo lửa. Ba loài này đều là 
những nguồn gen quý hiếm, nằm 
trong Sách đỏ Việt Nam và cần 
được bảo tồn.

Loài chó rừng rất hiếm gặp 
trong tự nhiên hoang dã, chúng 
sinh sống ở nhiều loại rừng khác 
nhau như rừng khộp, rừng bán 
thường xanh, rừng bị suy thoái… 
Thức ăn của chúng gồm thịt 
thú rừng (hoẵng, hươu, nai, lợn 
rừng…) và một số loài gia súc (bò, 
trâu, dê…). Loài chó rừng có cân 
nặng 5-9 kg; hình dáng giống chó 
nhà; màu lông xám hung, có đám 
màu xám đen phớt trắng ở lưng, 
sau bả vai. Má sáng, bốn chân 
chuyển sang hung đỏ. Tai vểnh 
cao, mõm nhọn. Đuôi xù, màu 
chuyển sang nâu đen ở phần cuối. 
Dài đuôi xấp xỉ 1/3 dài thân đầu.

Chó rừng sống thành đàn 4-8 
con, săn mồi tập thể, vì vậy nhiều 

 V Chó rừng được tìm thấy ở Vườn quốc gia Chư Yang Sin 
thuộc tỉnh Đắc Lắc
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nơi còn gọi là “chó đàn”. Thời gian hoạt động 
chủ yếu vào sáng sớm và chiều tối, có lúc cả 
ban ngày và ban đêm. Có thể giao phối quanh 
năm, mang thai khoảng 2 tháng, đẻ mỗi lứa 
4-5 con. Tuổi thọ trên 12 năm. Hiện nay, tình 
trạng các sinh cảnh rừng bị suy giảm nghiêm 
trọng, nguồn thức ăn bị giảm sút nhiều và 
việc săn bắt trộm phổ biến là nguy cơ đe dọa 
diệt vong loài này. Theo ghi nhận của các nhà 
khoa học, loài chó rừng Việt Nam phân bố ở 
các tỉnh: Đắc Lắc, Gia Lai, Kon Tum…

Loài sói đỏ hay có tên gọi khác là chó sói, 
phân bố ở Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Bắc 
Cạn, Quảng Trị, Bình Định, Kon Tum, Gia 
Lai, Lâm Đồng. Sói đỏ phân bố rộng ở các 
tỉnh miền núi từ Bắc xuống Nam, trừ các tỉnh 
đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long, hải 
đảo.

Sói đỏ có hình dạng giống chó nhà, cân 
nặng lớn hơn loài chó rừng, khoảng 8-20 kg. 
Tai cao vểnh, đỉnh tai tương đối tròn, lông 
phía trong vành tai trắng. Chân cao khỏe, 
vuốt và giữa các ngón có lông dày. Bộ lông 
màu đỏ da bò, phần mõm và đuôi nâu đen, 
phần họng và bụng hơi sáng màu. Con đực và 
cái ít khác nhau về hình dáng và kích thước.

Sói đỏ sống và hoạt động ở vùng rừng 
núi lớn, rừng đầu nguồn thường xanh, rừng 
khộp. Dạng rừng cây bụi có diện tích lớn như 
ở Phú Mỹ (tỉnh Bình Định) và Hướng Hóa 
(tỉnh Quảng Trị) vẫn có sói đỏ xuất hiện. 
Thức ăn của sói đỏ gồm thịt động vật rừng 
(hươu, nai, lợn rừng…), đôi khi cả gia súc 
(trâu, bò, dê…). Sói đỏ sống thành từng đàn, 
thường từ 2-4 con. Lúc săn mồi có thể quy tụ 
đàn 6-8 con. Chúng phát hiện con mồi từ xa 
bằng khứu giác. Chúng luôn di chuyển trên 
diện tích rộng, không sống cố định lâu ngày 
trong một khu vực. Thời gian hoạt động tích 
cực là vào sáng sớm và chiều tối. Sói đỏ mang 
thai khoảng 63 ngày, mỗi năm đẻ 1-2 lứa, mỗi 
lứa từ 2-4 con. Trước năm 1975, sói đỏ có số 
lượng khá phong phú, tuy nhiên hiện nay bị 
giảm sút nghiêm trọng do nạn săn bắt và mất 
nơi sinh sống an toàn.

Cáo lửa là loài thú cỡ trung bình, nặng 
5-7 kg, có hình dáng giống chó nhà nhưng 
mõm nhọn hơn. Tai to vểnh cao, chân cao. 
Màu lông cáo lửa có nhiều biến dị theo cá thể 
và vùng địa lý, có thể đỏ, vàng - nâu hoặc phớt 
đen. Cáo lửa có bàn chân lớn, gan bàn chân 
phủ lông, dài duôi quá nửa dài thân, lông đuôi 
không xù.

Cáo lửa có thể sống ở 
nhiều dạng sinh cảnh khác 
nhau như rừng, trảng cây bụi, 
đất canh tác nông nghiệp, gần 
các khu dân cư. Thức ăn của 
cáo lửa là các loài động vật 
nhỏ như chuột, thỏ, chim, côn 
trùng, giun. Ngoài ra, cáo lửa 
có thể ăn cả xác động vật và 
một số quả cây. Sống theo đôi, 
có thể giao phối quanh năm, 
mang thai khoảng 49-55 ngày. 
Cả bố và mẹ cùng chăm sóc 
con. Con non trong 3 tháng 
đầu sau khi sinh chỉ sống 
trong hang, sau 1 năm tuổi thì 
mới rời bố mẹ sống độc lập. 
Ở Việt Nam, cáo lửa phân bố 
hẹp, mới chỉ thu được mẫu 
ở Cao Bằng. Số lượng, vùng 
phân bố có thể bị giảm sút 
nghiêm trọng do rừng bị tàn 

phá và tình trạng săn bắn diễn 
ra trong nhiều năm. 

Hiện nay, các loài chó 
hoang dã bị khai thác, săn bắn 
nghiêm trọng, chúng đang 
gặp nguy hiểm và cần phải 
có chính sánh bảo vệ. Nếu 
không có chính sách hợp lý 
thì các loài này có thể gây ảnh 
hưởng đến đời sống, sản xuất 
của người dân. Do vậy, cần 
tiến hành điều tra, xác định 
rõ vùng phân bố và tình trạng 
quần thể hiện nay của các loài 
chó hoang dã; nghiêm cấm 
săn bắn và bảo vệ, phát triển 
nguồn con mồi phong phú tại 
những nơi chúng cư trú; đồng 
thời có kế hoạch bảo vệ phù 
hợp và tổ chức nhân nuôi bán 
tự nhiênn

 PHẠM THỊ NHÂM

 V Chó sói đỏ

 V Loài cáo lửa
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