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[16]

l

[19]

TẠ ĐÌNH THI: Tăng cường kiểm soát rác thải nhựa vùng ven biển Việt Nam

[22]
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Cùng hành động vì một Hành tinh có sức
chống chịu tốt, bền vững và tràn đầy sức sống *
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VVThủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
Thưa bà Naoko Ishii, Giám đốc điều hành kiêm
Chủ tịch Quỹ Môi trường toàn cầu!
Thưa các vị Lãnh đạo quốc gia!
Thưa quý vị đại biểu!
Thay mặt Chính phủ Việt Nam, tôi nhiệt liệt
chào mừng các quý vị đại biểu, các vị khách quý
tham dự Kỳ họp lần thứ 6 Đại hội đồng Quỹ Môi
trường toàn cầu tại TP. Đà Nẵng tươi đẹp. Tôi chân
thành cảm ơn Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) đã
lựa chọn Việt Nam để tổ chức sự kiện quốc tế về môi
trường có ý nghĩa to lớn này.
Thưa quý vị!
Trái đất, ngôi nhà chung của nhân loại, đang
phải chịu nhiều tác động nghiêm trọng do suy thoái,
ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu, nước biển
dâng gây ra. Nếu chúng ta không có những giải
pháp tổng thể, các quốc gia, dân tộc và mọi người
dân sẽ phải gánh chịu những hậu quả khôn lường.
Thách thức to lớn đó cũng chính là cơ hội để
nhân loại phải nhìn nhận, đánh giá lại con đường
và mô hình phát triển, từ đó tạo ra những thay đổi
trong nhận thức và hành động để môi trường sống
tự nhiên trên toàn cầu mãi trường tồn, những giá trị
văn hóa, lịch sử cao đẹp của bao thế hệ của chúng ta
sẽ được gìn giữ, trao truyền cho các thế hệ mai sau.
Và hơn hết là để chúng ta cùng đoàn kết hiện thực
hóa ước vọng của biết bao thế hệ người dân không
phân biệt màu da, dân tộc về một “Hành tinh có
sức chống chịu tốt, bền vững và tràn đầy sức sống”.
Trong gần ba thập kỷ kể từ khi thành lập đến
nay, GEF đã góp phần quan trọng vào việc giải
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quyết các thách thức to lớn về
môi trường, biến đổi khí hậu trên
phạm vi toàn cầu, đặc biệt là sự
hỗ trợ của GEF dành cho các
quốc gia đang phát triển, trong
đó có Việt Nam.
Thưa quý vị!
Là một quốc gia đang phát
triển, Việt Nam phải đối mặt
với nhiều vấn đề về suy thoái, ô
nhiễm môi trường và biến đổi
khí hậu, nước biển dâng. Mặc dù
còn nhiều khó khăn, hạn chế về
nguồn lực, Chính phủ Việt Nam
đã kiên quyết triển khai lồng
ghép các hoạt động bảo vệ môi
trường, ứng phó với biến đổi khí
hậu vào kế hoạch phát triển kinh
tế - xã hội của đất nước, huy động
nguồn lực, sự sáng tạo, chung tay
của cả cộng đồng doanh nghiệp
và người dân. Kiên quyết không
đánh đổi môi trường để phát
triển kinh tế, làm ảnh hưởng tới
phát triển bền vững.
Trên thực tế, Việt Nam đang
nỗ lực thực hiện các Mục tiêu
phát triển bền vững của Liên
hợp quốc (SDGs 2030), cam kết
tại COP-21 về biến đổi khí hậu.
Tại Hội nghị G7 mở rộng, tại
Canađa, ngày 9/6/2018, tôi đã
phát biểu đánh giá cao vai trò
quan trọng, sự hợp tác hiệu quả
của GEF và sẽ cùng GEF thực
hiện Dự án vùng, vì một đại
dương không có rác thải nhựa.
Việt Nam chân thành cảm ơn
GEF và các quốc gia thành viên,
các đối tác phát triển và mong tiếp
tục nhận được nhiều hơn nữa sự
tư vấn, hợp tác, hỗ trợ nguồn lực
quý báu của các bạn. Việt Nam
là địa điểm thuận lợi để Quỹ Môi
trường toàn cầu thực hiện các dự
án mới về BVMT và sẵn sàng
tham gia các dự án toàn cầu, liên
vùng, liên lĩnh vực nhằm chia sẻ
và học hỏi kinh nghiệm xử lý các
vấn đề môi trường toàn cầu như
rác thải nhựa đại dương, bảo tồn
đa dạng sinh học…

Thưa quý vị,
Tôi xin nêu một số nội dung
quan trọng để góp phần vào thảo
luận của Kỳ họp lần thứ 6 Đại
Hội đồng hôm nay.
Một là, cần nhận diện cụ thể
những thách thức chính về môi
trường đối với nhân loại hiện
nay, từ đó đề ra chính sách ưu
tiên nhằm giải quyết một cách
tổng thể, hiệu quả những thách
thức đó.
Hai là, cần đánh giá được
hiệu quả của cơ chế hỗ trợ và hợp
tác hiện nay, từ đó có những cải
tiến mang tính đột phá, đặc biệt
trong khâu huy động và phân bổ
nguồn lực để hỗ trợ các quốc gia
thành viên, nhất là những quốc
gia đang phải đối mặt với những
thách thức to lớn do suy thoái, ô
nhiễm môi trường, biến đổi khí
hậu toàn cầu gây ra.
Ba là, cần đề xuất được
những dự án tổng hợp mang tính
toàn cầu, liên vùng, liên lĩnh vực
nhằm giải quyết các nguyên nhân
sâu xa của ô nhiễm, suy thoái
môi trường, suy giảm đa dạng
sinh học, biến đổi khí hậu…;
cũng như cần có các dự án trọng
điểm để giải quyết những vấn đề
cấp bách hiện nay như vấn đề
rác thải nhựa nói chung, rác thải
nhựa đại dương nói riêng.
Thưa quý vị!
Liệu hành tinh của chúng ta
có đủ sức chống chịu trước những
rủi ro thiên tai? Tương lai của
nhân loại có bền vững hay không?
Các châu lục có còn tràn đầy sức
sống hay không? Câu trả lời phụ
thuộc vào chính mỗi người chúng
ta, tùy thuộc vào hành động của
chúng ta ngay từ hôm nay vì một
Hành tinh có sức chống chịu tốt,
bền vững và tràn đầy sức sống.
Việt Nam sẵn sàng đồng
hành cùng quý vị vì sự phát triển
bền vững cho thế hệ hiện tại và
các thế hệ tương lai.
Xin trân trọng cảm ơn!

KỲ HỌP LẦN THỨ 6 ĐẠI HỘI ĐỒNG QUỸ MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU
27-28/6/2018 Đà Nẵng, Việt Nam

Việt Nam cam kết cùng cộng đồng quốc tế
thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững

T

ừ ngày 23 - 29/6/2018, tại TP. Đà
Nẵng, Bộ TN&MT phối hợp với Quỹ
Môi trường toàn cầu (GEF), UBND
TP. Đà Nẵng tổ chức Kỳ họp lần thứ 6 Đại
hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF 6)
và các sự kiện liên quan. Đây là một trong
những cuộc họp toàn cầu quan trọng nhất
về môi trường trong năm 2018 do Việt Nam
đăng cai tổ chức. Kỳ họp lần thứ 6 nhằm tổng
kết và đánh giá các chính sách chung trong
giai đoạn 2014 - 2018; xem xét, phê chuẩn
định hướng giải pháp cho các vấn đề môi
trường toàn cầu hiện nay; xây dựng và tăng
cường các mối quan hệ hợp tác chiến lược
đầu tư; phê duyệt, phân bổ nguồn lực cho
các dự án môi trường giai đoạn 2018 - 2022,
đồng thời thông qua kế hoạch thực hiện của
GEF 7.
GEF 6 thu hút sự tham dự của khoảng
1.500 đại biểu, gồm quan chức cấp cao và
các Bộ trưởng phụ trách môi trường của
183 quốc gia thành viên, cùng lãnh đạo
các cơ quan Liên hợp quốc (LHQ), ngân
hàng phát triển khu vực, tổ chức chính trị
- xã hội và doanh nghiệp… Đặc biệt, ngày
27/6/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
đã đến dự và phát biểu Phiên khai mạc Kỳ
họp GEF 6.

Với sự chuẩn bị chu
đáo, sự phối hợp chặt chẽ
trong tổ chức thực hiện
giữa các bên liên quan,
Kỳ họp đã diễn ra thành
công, thu hút sự quan tâm
theo dõi của dư luận thế
giới, với những vấn đề
môi trường toàn cầu đang
“nóng” hiện nay như rác
thải nhựa, bảo tồn đa dạng
sinh học (ĐDSH), biến
đổi khí hậu (BĐKH)…
GEF 6 đã truyền đi thông
điệp, quảng bá đến cộng
đồng quốc tế về quyết
tâm, nỗ lực và cam kết
mạnh mẽ của Việt Nam
trong vấn đề BVMT, phát
triển bền vững. Sự kiện
này là cơ hội để Việt Nam
tăng cường hợp tác, tìm
kiếm cơ hội tiếp nhận hỗ
trợ tài chính, công nghệ,
giới thiệu, quảng bá du
lịch, văn hóa, danh lam,
thắng cảnh và con người
Việt Nam.

VVThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự
Kỳ họp lần thứ 6 Đại hội đồng GEF

Phát biểu tại Phiên
khai mạc, Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc nhấn
mạnh, Trái đất, ngôi
nhà chung của nhân loại
đang phải chịu nhiều
tác động nghiêm trọng
do suy thoái, ô nhiễm
môi trường và BĐKH,
nước biển dâng gây ra.
Nếu chúng ta không có
những giải pháp tổng thể,
các quốc gia, dân tộc và
người dân sẽ phải gánh
chịu những hậu quả khôn
lường. Thách thức to lớn
đó cũng chính là cơ hội để
nhân loại phải nhìn nhận,
đánh giá lại con đường
và mô hình phát triển, từ
đó tạo ra những thay đổi
trong nhận thức và hành
động để môi trường sống
tự nhiên trên toàn cầu mãi
trường tồn, những giá trị
văn hóa, lịch sử cao đẹp
được gìn giữ, trao truyền
cho các thế hệ mai sau.
Hơn hết là để chúng ta
cùng đoàn kết hiện thực
hóa ước vọng của biết bao
thế hệ người dân, không
phân biệt màu da, dân tộc
về một “Hành tinh có sức
chống chịu tốt, bền vững
và tràn đầy sức sống”.
Theo Chủ tịch kiêm
Giám đốc điều hành GEF
Naoko Ishii, thế giới đang
ở thời điểm quan trọng
đối với tương lai của hành
tinh và loài người. Trước
những thách thức về suy
thoái môi trường, cạn
kiệt năng lượng và BĐKH
ngày càng diễn biến phức
tạp tại nhiều quốc gia,
khu vực, thế giới cần
Số 6/2018
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KỲ HỌP LẦN THỨ 6 ĐẠI HỘI ĐỒNG QUỸ MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU
27-28/6/2018 Đà Nẵng, Việt Nam

VVChủ tịch kiêm Giám đốc điều hành GEF
Naoko Ishi phát biểu tại Phiên khai mạc GEF 6
chung tay kiến tạo một hành tinh an toàn,
chất lượng và đáng sống hơn. Do đó, chúng
ta cần phải thay đổi hệ thống lương thực,
đô thị, năng lượng và chuyển đổi thành nền
kinh tế tuần hoàn. Chúng ta cần phải hành
động ngay bây giờ. Đó chính là những gì GEF
mong muốn thực hiện được trong tương lai.

GEF

được thành lập năm 1991
nhân sự kiện Hội nghị về
môi trường và phát triển
lần thứ nhất của LHQ (Hội nghị Thượng đỉnh
Trái đất), nhằm giải quyết các vấn đề môi
trường trên phạm vi toàn cầu. Với 183 quốc gia
thành viên, GEF là tổ chức tài chính độc lập,
cung cấp nguồn vốn công lớn nhất trên thế giới
cho các dự án về môi trường. Đến nay, GEF đã
viện trợ 14,5 tỷ USD và huy động thêm 75,4 tỷ
USD cho gần 4.000 dự án về môi trường.
Việt Nam tham gia GEF từ những năm đầu
tiên thành lập và Bộ TN&MT là đầu mối GEF
của quốc gia. Kể từ khi hoạt động, GEF Việt
Nam đã vận động tài trợ 159 triệu USD để thực
hiện 57 dự án môi trường trong nhiều ngành,
lĩnh vực và tại nhiều địa phương (ĐDSH,
BĐKH, suy thoái đất, hóa chất và chất thải…).
Ngoài ra, Việt Nam đã tham gia thực hiện 46
dự án khu vực và toàn cầu của GEF, trị giá 456
triệu USD. Những hỗ trợ của GEF đã và đang
đóng góp quan trọng và tích cực trong việc giải
quyết các vấn đề môi trường ở Việt Nam nói
riêng và toàn cầu nói chung.
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GEF 6 được tổ chức với các chuỗi
sự kiện bao gồm: Phiên khai mạc Kỳ
họp GEF 6; Phiên họp Hội đồng GEF
lần thứ 54; Phiên họp bàn tròn cấp cao
(14 phiên); Diễn đàn và cuộc họp của
các tổ chức chính trị - xã hội; cuộc họp
kỹ thuật của các cơ quan thuộc GEF (17
cuộc họp); các sự kiện bên lề (khoảng 70
sự kiện); cuộc gặp và làm việc giữa Bộ
trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà với
lãnh đạo của cơ quan LHQ; gian hàng
triển lãm; tham quan thực địa một số
dự án do GEF tài trợ. Trong đó, Lễ kỷ
niệm 25 năm thành lập chương trình tài
trợ nhỏ của GEF (GEF SGP) cũng được
diễn ra, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ
TN&MT Trần Hồng Hà và Chủ tịch kiêm
Giám đốc điều hành GEF Naoko Ishii.
Với nhiều nội dung quan trọng về
chính sách, giải pháp ưu tiên đã được các
đại biểu tại GEF 6 tập trung thảo luận
như: Quản lý rác thải nhựa đại dương;
bảo tồn ĐDSH gắn với du lịch bền vững;
TP bền vững; bảo tồn loài mèo khổng lồ;
phát triển năng lượng sạch; tăng trưởng
xanh; lợi ích tăng cường hệ thống tư duy
của GEF: các ưu tiên quốc gia và quốc tế;
lợi ích môi trường toàn cầu từ nền kinh
tế tuần hoàn; các cách tiếp cận tổng hợp
để ứng phó với BĐKH và thảm họa thiên
nhiên; giảm chặt phá rừng; bảo tồn tích
hợp trong ĐDSH; khu công nghiệp sinh
thái; xây dựng khả năng chống chịu của
đất khô cằn; vấn đề chính sách về hóa
chất và chất thải; chương trình tài trợ
nhỏ; định hướng, giải pháp cho các vấn
đề môi trường toàn cầu... Đặc biệt, trong
khuôn khổ Kỳ họp GEF 6, Việt Nam đã
đề xuất sáng kiến “Thành lập Đối tác vì
khu vực các biển Đông Á không có rác
thải nhựa” và ưu tiên hỗ trợ từ GEF 7
trong lĩnh vực ĐDSH.
Việc tổ chức thành công sự kiện quốc
tế quan trọng về môi trường này đã nâng
cao được vị thế, uy tín và tầm ảnh hưởng
của Việt Nam trong khu vực, cũng như
trên thế giới, thể hiện cam kết với quốc tế
“Kiên quyết không đánh đổi môi trường
để phát triển kinh tế”n

PHƯƠNG TÂM
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TUẦN LỄ BIỂN, HẢI ĐẢO VIỆT NAM VÀ HƯỞNG ỨNG NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI NĂM 2018:

Chung tay giữ màu xanh của biển

VVBộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng
Hà phát biểu khai mạc Lễ phát động

V

ới chủ đề “Cùng chung tay
giữ màu xanh của biển”,
ngày 1/6/2018, tại Quảng
Ninh, Bộ TN&MT phối hợp với
UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức
Lễ phát động Tuần lễ Biển, Hải đảo
Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại
dương thế giới năm 2018.

Biển, đại dương đóng
vai trò quan trọng đối
với các hoạt động kinh
tế - xã hội của đất nước.
Tuy nhiên, phát triển kinh
tế biển đang đối mặt với
nhiều thách thức. Mỗi
năm, hàng chục triệu
tấn chất thải rắn đổ ra
biển, các sự cố rò rỉ dầu,
tràn dầu, hóa chất đe dọa
nghiêm trọng đến hệ sinh
thái và môi trường biển.
Do đó, cộng đồng phải có
trách nhiệm BVMT biển,
tăng cường các giải pháp
giảm thiểu ô nhiễm rác
thải nhựa trên biển.
Phát biểu khai mạc Lễ
phát động, Bộ trưởng Bộ
TN&MT Trần Hồng Hà
nhấn mạnh, đây là dịp để
các cấp, ngành, tầng lớp
nhân dân cùng nâng cao
nhận thức về vị trí chiến
lược, tiềm năng của biển,
đảo Việt Nam đối với sự
nghiệp xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc; khơi dậy, phát

huy sức mạng tổng hợp của
toàn dân tộc, tạo chuyển
biến trong hành động, góp
phần thực hiện thắng lợi
chủ trương, quyết sách
của Đảng, Nhà nước về
biển, hải đảo. Đồng thời,
thể hiện quyết tâm, nỗ lực
của Việt Nam cùng cộng
đồng quốc tế bảo vệ biển,
hải đảo và đại dương xanh.
Bộ trưởng Trần Hồng
Hà yêu cầu các cấp, ngành,
đặc biệt là 28 tỉnh, TP trực
thuộc Trung ương có biển
triển khai các hoạt động
thiết thực, tạo sức lan tỏa
mạnh mẽ trong toàn xã
hội, góp phần thay đổi
hành vi, thói quen của
người dân trong giữ gìn
môi trường. Đặc biệt, lên
án và phản đối các hoạt
động, hành vi thiếu trách
nhiệm gây ô nhiễm môi
trường, hủy hoại hệ sinh
thái biển.
Tại Lễ phát động, Phó
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch

VVTọa đàm Thanh niên với phát triển bền vững và bảo vệ chủ quyền biển, hải đảo
Việt Nam
Số 6/2018
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UBND tỉnh Quảng Ninh
Nguyễn Đức Long cho rằng,
là tỉnh có nhiều lợi thế, tiềm
năng về phát triển kinh tế
biển, với bờ biển dài hơn 250
km, gần 3.000 hòn đảo lớn,
nhỏ và Di sản thiên nhiên thế
giới vịnh Hạ Long..., những
năm qua, Quảng Ninh đã và
đang phát huy hiệu quả những
“ưu ái” mà thiên nhiên trao
tặng; tăng cường quản lý, khai
thác, sử dụng tài nguyên biển,
góp phần quan trọng vào phát
triển bền vững kinh tế - xã hội
đi đôi với bảo vệ vững chắc an
ninh, quốc phòng. Thực hiện
Nghị quyết số 12-NQ/TU
ngày 12/3/2018 của Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh Quảng
Ninh về BVMT tỉnh giai đoạn
2018 - 2022, thời gian tới, tỉnh
sẽ triển khai đồng bộ một số
giải pháp: Nâng cao vai trò
lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp
ủy Đảng, chính quyền đối
với công tác BVMT; phát huy
vai trò, trách nhiệm của các
doanh nghiệp, cộng đồng dân
cư, khách du lịch trong việc
khai thác sử dụng bền vững
tài nguyên và BVMT biển,
góp phần thực hiện thắng lợi
Chiến lược biển Việt Nam
đến năm 2020, đưa nước ta
trở thành quốc gia mạnh về
biển, làm giàu từ biển.
Sau Lễ phát động, các đại
biểu đã tham gia trồng cây;
tổ chức ra quân vệ sinh môi
trường biển, thu gom xử lý
rác thải, chất thải… Trước
đó, ngày 31/5/2018, tại Quảng
Ninh, đã diễn ra nhiều hoạt
động sôi nổi như Gala nghệ
thuật Biển yêu thương; Tọa
đàm Thanh niên với phát
triển bền vững và bảo vệ chủ
quyền biển, hải đảo Việt Nam;
Phát động Cuộc vận động
sáng tác các ca khúc về biển
xanh quê hương…

HƯƠNG MAI
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VVThứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân phát biểu tại
Lễ phát động “Tháng hành động vì môi trường” tại
TP. Quy Nhơn, Bình Định

Lan tỏa các hoạt động
hưởng ứng Ngày Môi trường
thế giới năm 2018

T

ừ đầu tháng 4/2018, Bộ
TN&MT đã phát động
“Tháng hành động vì
môi trường” hưởng ứng Ngày
Môi trường thế giới 2018, với
chủ đề “Giải quyết ô nhiễm
nhựa và ni lông”. Đây là năm
thứ ba Bộ phát động “Tháng
hành động vì môi trường”, tạo
sự lan tỏa trên diện rộng, góp
phần nâng cao nhận thức về
BVMT trong toàn xã hội.
Theo đó, từ tháng 5 đến hết
tháng 7/2018, cả nước đồng
loạt tổ chức các hoạt động
hưởng ứng Ngày Môi trường
thế giới tạo thành chuỗi hoạt
động thuộc "Tháng hành động
vì môi trường", với sự tham
gia của cộng đồng như: Chiến
dịch "Nói không với sản phẩm
nhựa dùng một lần”; ra quân
làm vệ sinh môi trường, thu
gom xử lý chất thải, rác thải,
khơi thông dòng chảy, nạo vét
kênh mương, ao, hồ, hệ thống
thoát nước; tổ chức các lớp

học giáo dục môi trường, thu
gom và tái chế chất thải nhựa,
túi ni lông tại các chợ, siêu thị,
trung tâm thương mại, khu
dân cư...

CHUNG TAY
HÀNH ĐỘNG
VÌ MÔI TRƯỜNG
Mở đầu chuỗi hoạt động
hưởng ứng Ngày Môi trường
thế giới 2018 là Lễ phát động
“Tháng hành động vì môi
trường” do Bộ TN&MT phối
hợp với Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
UBND tỉnh Bình Định tổ chức
vào tối ngày 4/6/2018, tại TP.
Quy Nhơn. Tại Lễ phát động,
Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ
Tuấn Nhân kêu gọi các cấp,
ngành, tổ chức chính trị - xã
hội và từng người dân bằng
những hành động thiết thực
nhằm thay đổi hành vi, thói
quen sử dụng túi ni lông, góp
phần cải thiện, BVMT và sức
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VVCác đại biểu tham dự Lễ phát động
khỏe con người. Thứ trưởng tin tưởng rằng,
với những định hướng của Đảng, Nhà nước,
sự nỗ lực của các cấp chính quyền, cùng chung
tay hành động của mỗi người dân, cộng đồng,
doanh nghiệp và hỗ trợ tích cực từ các tổ chức
quốc tế, Việt Nam sẽ đạt được nhiều thành tựu
trong công tác BVMT nói chung, giải quyết ô
nhiễm chất thải nhựa, túi ni lông nói riêng, góp
phần giữ gìn hành tinh xanh. Nằm trong chuỗi
các sự kiện hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới
năm 2018 còn diễn ra Hội thảo khoa học “Kiểm
soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông
khó phân hủy”; Hội nghị “Triển khai Chương
trình toàn dân tham gia BVMT và ứng phó với
biến đổi khí hậu (BĐKH) khu vực miền Trung
và Tây Nguyên năm 2018”; Lớp học môi trường
cho học sinh trung học cơ sở; Đổi pin sinh thái…
Nhằm chung tay cùng với Việt Nam
BVMT, 22 Đại sứ và đại diện của các tổ chức
quốc tế tại Việt Nam đã ký Quy tắc ứng xử về
chống ô nhiễm chất thải nhựa. Thông qua đó,
các cơ quan đối tác quốc tế cam kết tiến hành
đánh giá hiện trạng sử dụng sản phẩm nhựa
dùng một lần tại văn phòng cơ quan và bắt đầu
thay đổi cách thức hoạt động để giảm thiểu
chất thải nhựa. Tất cả các tổ chức ký kết cũng
nhất trí sẽ vận động nhân viên giảm chất thải
nhựa và khuyến khích các đối tác của mình áp
dụng giải pháp hạn chế hoặc không tạo ra chất
thải nhựa. Đây là một hoạt động trong Chiến
dịch vận động chống ô nhiễm nhựa do Đại sứ
quán Canađa tại Việt Nam khởi xướng, với sự
tham gia của các đại sứ quán và đối tác quốc tế
nhằm nâng cao nhận thức về những tác động
tiêu cực của ô nhiễm chất thải nhựa, góp phần
phát triển bền vững tại Việt Nam.

Hưởng ứng “Tháng hành
động vì môi trường”, Bộ Giáo
dục và Đào tạo đề nghị các Sở
Giáo dục và Đào tạo, trường
đại học, học viện, viện nghiên
cứu và trường cao đẳng sư
phạm trực thuộc quán triệt,
phổ biến và triển khai Nghị
quyết số 01/NQ-CP ngày
1/1/2018 của Chính phủ về
nhiệm vụ giải pháp chủ yếu
thực hiện kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội, trong
đó tập trung vào nội dung
tăng cường năng lực quản lý
tài nguyên, BVMT, chủ động
phòng, chống thiên tai, thích
ứng với BĐKH, giảm nhẹ phát
thải khí nhà kính. Đồng thời,
quản lý, thu gom, xử lý, giảm
thiểu rác thải nhựa vào môi
trường tự nhiên; Đẩy mạnh
tuyên truyền, phổ biến, vận
động, giáo dục cho cán bộ,
giảng viên, giáo viên, sinh
viên và học sinh về quản lý tài
nguyên và BVMT, bảo tồn đa
dạng sinh học…
Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch phối hợp với UBND
tỉnh Nghệ An, Trung ương
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
tổ chức phát động chiến dịch
BVMT trong hoạt động du
lịch, với chủ đề: “Du lịch Xanh
- phát triển bền vững” tại 5

tỉnh, TP ven biển miền Trung
(Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng
Bình, Quảng Trị và Đà Nẵng),
nhằm nâng cao nhận thức và
ý thức BVMT, ứng phó với
BĐKH của cộng đồng, doanh
nghiệp, người dân và du
khách. Trong thời gian tới, Bộ
sẽ phối hợp với các Bộ, ngành,
đoàn thể và địa phương tăng
cường công tác quản lý nhà
nước trong việc BVMT nói
chung, môi trường du lịch nói
riêng; nâng cao nhận thức và
trách nhiệm của cộng đồng,
du khách tại các khu, điểm du
lịch trong việc gìn giữ và xây
dựng môi trường du lịch ngày
càng văn minh, thân thiện và
sạch, đẹp, góp phần phát triển
du lịch bền vững.
Đoàn Thanh niên Khối
Cơ quan Bộ Giao thông vận
tải đã ký cam kết hưởng ứng
Ngày Môi trường thế giới
(5/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo
Việt Nam và Ngày Đại dương
thế giới (8/6) năm 2018. Theo
đó, các đoàn viên, thanh niên
cam kết tăng cường quản lý
tài nguyên, BVMT, chủ động
phòng chống thiên tai, thích
ứng với BĐKH; tuyên truyền,
phổ biến đường lối chủ trương
của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước về các vấn
Số 6/2018
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VVĐại sứ và đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam ký Quy tắc ứng xử
về chống ô nhiễm chất thải nhựa
đề liên quan đến biển đảo Việt Nam; triển khai
thực hiện các giải pháp quản lý, thu gom, vận
chuyển, xử lý chất thải; tham gia các hoạt động
BVMT biển và hải đảo, bảo vệ thiên nhiên, ứng
phó với BĐKH…

CÁC ĐỊA PHƯƠNG TÍCH CỰC
HƯỞNG ỨNG "THÁNG HÀNH ĐỘNG
VÌ MÔI TRƯỜNG"
“Tháng hành động vì môi trường” năm
2018 được các quận, huyện, thị xã của TP. Hà
Nội triển khai hưởng ứng từ ngày 15/5/2018 31/7/2018, bao gồm chuỗi các hoạt động như:
Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm giải
quyết các vấn đề về quản lý tài nguyên, BVMT;
quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải;
tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý triệt để
các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường
cao… Trong đó, Sở TN&MT Hà Nội đã tổ chức
Chương trình “Ngày hội Sống xanh” nhằm giới
thiệu các sáng kiến, doanh nghiệp xanh, sản
phẩm thân thiện với môi trường và một số trò
chơi dân gian có ý nghĩa BVMT. Chuỗi sự kiện
“Ngày hội Sống xanh” thể hiện sự quyết tâm
và nỗ lực của Hà Nội trong việc tiêu dùng tiết
kiệm, bền vững, tái chế, tái sử dụng chất thải
nhựa; khuyến khích người dân sử dụng năng
lượng, công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi
trường, hướng đến một Hà Nội xanh và bền
vững.
TP. Đà Nẵng đã phát động Chiến dịch “Tôi
yêu TP” với 1.500 người tham dự, góp phần
14
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truyền cảm hứng và kết nối
cộng đồng với chính quyền
trong lộ trình xây dựng TP
môi trường. Đây là dịp để
người dân hưởng ứng, bình
chọn và đề xuất các giải pháp
hiệu quả về phát triển xanh,
bền vững. Địa phương nào có
số lượng người bình chọn cao
sẽ được vinh danh TP Xanh
được yêu thích nhất toàn cầu.
Chiến dịch bình chọn diễn ra
từ ngày 7/5 - 30/6/2018.
UBND tỉnh Đồng Nai tổ
chức "Tuần lễ Đồng Nai xanh"
cùng người dân, đặc biệt là các
doanh nghiệp hoạt động trên
địa bàn tỉnh thực hiện các giải
pháp BVMT. "Tuần lễ Đồng
Nai xanh" được tổ chức với
nhiều hoạt động sôi nổi có quy
mô lớn trên địa bàn các huyện,
thị xã như: Hội thi “Thiết kế
thời trang từ những vật liệu
phế thải”; “Tìm hiểu về phân
loại rác tại nguồn”; ra quân
thu gom bao bì thuốc bảo vệ
thực vật, xây dựng và bàn giao
30 bể chứa bao bì thuốc bảo vệ
thực vật cho địa phương…
Hiện nay, tình trạng ô
nhiễm rác thải, đặc biệt là rác
thải nhựa và túi ni lông đang

tạo áp lực lớn cho việc xử lý
chất thải, BVMT tại Hưng
Yên. Cùng với các làng nghề
còn có hơn 20 doanh nghiệp
nằm trong danh mục gây ô
nhiễm mỗi trường, có thông
số xả thải vượt quy chuẩn cho
phép. Trước tình hình đó,
tỉnh yêu cầu mỗi tập thể, cá
nhân tích cực tham gia trồng,
bảo vệ cây xanh, không vứt
rác bừa bãi, làm tốt việc phân
loại, xử lý rác thải hữu cơ tại
hộ gia đình, tham gia thu
gom, xử lý chất thải tại khu
dân cư, trường học và các cơ
sở sản xuất kinh doanh dịch
vụ…
Tại Khu du lịch Quốc gia
Sa Pa, UBND tỉnh Lào Cai đã
tổ chức Lễ phát động “Tháng
hành động vì môi trường”
năm 2018, với chủ đề “Nghìn
chữ ký, triệu quyết tâm
BVMT”. Mỗi chữ ký là một
thông điệp chung tay BVMT
Xanh - Sạch - Đẹp. Người dân
và khách du lịch đến với Lào
Cai có thể tham gia ký trực
tiếp hoặc chữ ký điện tử. Đây
là hoạt động mới, thiết thực,
tạo hiệu ứng lan tỏa, khích lệ
và huy động sự tham gia của
cộng đồng xã hội trong công
tác BVMT.
Có thể nói, các hoạt động
hưởng ứng “Tháng hành
động vì môi trường” năm
2018 đã được các Bộ, ngành,
địa phương, đơn vị, tổ chức
triển khai tích cực, huy động
sự tham gia của cả cộng đồng
trên khắp cả nước. Từ đó, phát
hiện nhiều điểm nóng về môi
trường và bước đầu xử lý hiệu
quả, góp phần giải quyết các
vấn đề môi trường cấp bách
tại địa phương, nâng cao nhận
thức về BVMT của các cấp
chính quyền, doanh nghiệp và
người dân.
HỒNG NHUNG
(Tổng hợp)
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Diễn đàn Nhà báo với môi trường
và biển đảo năm 2018

N

gày 22/6/2018, tại Hà Nội, Bộ
TN&MT đã tổ chức Diễn đàn Nhà
báo với môi trường và biển đảo năm

2018.
Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Thứ trưởng
Bộ TN&MT Lê Công Thành cho biết, nhu cầu
thông tin về TN&MT lớn và cần được đầu tư
thường xuyên. Do vậy, Bộ TN&MT luôn quan
tâm chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với
cơ quan thông tấn báo chí tăng cường tuyên
truyền về hoạt động của ngành như: Họp báo
thường kỳ hàng tháng, tổ chức tiếp xúc, gặp
gỡ, đối thoại, giao lưu trực tuyến, các cuộc thi
viết, ký biên bản ghi nhớ, quy chế phối hợp
tuyên truyền... nhằm đảm bảo cho doanh
nghiệp và người dân thực hiện tốt những vấn
đề về TN&MT.
Tại Diễn đàn, các đại biểu tập trung thảo
luận một số vấn đề như: Tạo cơ chế phối hợp
thông tin giữa cơ quan quản lý nhà nước với
các nhà báo để công tác tuyên truyền được
thực hiện tốt hơn; đẩy mạnh phối hợp, cung
cấp thông tin; tăng cường kết nối với người
dân qua giao lưu trực tuyến...
Về kết quả giám sát quá trình khắc phục
vi phạm của Công ty TNHH Gang thép Hưng
Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS), Phó Tổng cục
trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Văn Thức
cho biết, ngay sau khi FHS nhận trách nhiệm
gây ra sự cố, Bộ TN&MT đã phối hợp chặt chẽ
với tỉnh Hà Tĩnh, các Bộ, ngành và cơ quan
khoa học thành lập Tổ giám sát liên ngành để
thường xuyên, liên tục kiểm tra, giám sát quá

trình khắc phục hậu quả vi
phạm của FHS.
Theo yêu cầu của Bộ
TN&MT và các cơ quan
quản lý, FHS đã nghiêm túc
thực hiện và hoàn thành 7
hạng mục công trình BVMT
nhằm quản lý chất thải theo
tiêu chuẩn quốc tế; đặc biệt
đã hoàn thành hệ thống hồ
sự cố kết hợp hồ sinh học
trên diện tích 10 ha từ tháng
7/2017, đảm bảo ứng phó sự
cố nhiều cấp độ. Lò cao số
1 đã được FHS vận hành từ
tháng 5/2017, hiện đã đi vào
vận hành thương mại theo
đúng tiến độ; Lò cao số 2
được vận hành thử nghiệm
từ ngày 18/5/2018, hiện các
hạng mục của Dự án vẫn
đang vận hành ổn định dưới
sự giám sát chặt chẽ của Bộ
TN&MT, tỉnh Hà Tĩnh và
các cơ quan khoa học. Tổng
hợp kết quả giám sát của
Bộ TN&MT, tỉnh Hà Tĩnh,
Viện Hàn lâm Khoa học và
Công nghệ Việt Nam thực
hiện từ tháng 7/2016 đến
nay cho thấy, nước thải, khí
thải của FHS trước khi xả ra
ngoài môi trường phù hợp

với QCVN; chất lượng môi
trường biển tại 4 tỉnh miền
Trung đã được công bố an
toàn, đảm bảo cho nuôi trồng
thủy sản, bảo tồn thủy sinh
và tắm biển, thể thao dưới
nước; thông số xyanua và
phenol trong các mẫu phân
tích có nồng độ thấp hơn
nhiều lần QCVN quy định.
Cũng tại Diễn đàn, Phó
Tổng cục trưởng Tổng cục
Biển và Hải đảo Việt Nam Vũ
Sĩ Tuấn đề nghị, các nhà báo
tiếp tục phối hợp với Tổng
cục trong công tác thông tin,
tuyên truyền về vai trò của
biển và hải đảo đối với sự
nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ
quốc; các chủ trương, đường
lối, chính sách, pháp luật của
Đảng và Nhà nước về bảo vệ
quyền, lợi ích quốc gia của
Việt Nam ở Biển Đông, bảo
đảm quốc phòng - an ninh
trên biển, phát triển kinh tế
biển, khai thác bền vững tài
nguyên, BVMT biển và hải
đảo; đẩy mạnh phát triển
kinh tế biển trên cơ sở xây
dựng lối ứng xử tích cực, thân
thiện với môi trường biển…

VŨ NHUNG
Số 6/2018
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BỘ TRƯỞNG BỘ TN&MT TRẦN HỒNG HÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI:

Thẳng thắn, rõ ràng và trách nhiệm

VVBộ trưởng Trần Hồng Hà tại Phiên chất vấn ngày 4 - 5/6/2018

Theo chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, chiều ngày
4/6/2018 và sáng ngày 5/6/2018, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng
Hà đã đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội (ĐBQH).
Nội dung tập trung vào nhóm vấn đề: Công tác quản lý đất đai;
tình trạng ô nhiễm môi trường (ÔNMT) và kiểm soát hoạt động xả
thải của các doanh nghiệp; giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu
(BĐKH). Phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, thẳng thắn theo đúng tinh
thần đổi mới trong hoạt động chất vấn của Quốc hội.

T

ại Phiên chất vấn của Bộ
trưởng Bộ TN&MT Trần
Hồng Hà, đã có 59 ĐBQH
đặt câu hỏi, 18 ĐBQH tranh luận.
Trong đó, vấn đề môi trường được
các ĐBQH đặc biệt quan tâm, với
hơn 30 câu hỏi. Bộ trưởng đã trả lời,
làm rõ các vấn đề: Quản lý, xử lý rác
thải; công tác kiểm soát, giảm thiểu
tình hình ô nhiễm đất, nguồn nước;
tình trạng vi phạm pháp luật và xử
lý vi phạm trong lĩnh vực BVMT;
công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát
hoạt động xả thải của doanh nghiệp,
khu công nghiệp (KCN)… Bên cạnh
đó, các nội dung liên quan đến quản
lý đất đai, tình hình ứng phó với
BĐKH, tài nguyên nước, khoáng
sản… đã được Bộ trưởng Trần Hồng
Hà trả lời rõ ràng, cụ thể.

RÀ SOÁT CÁC LOẠI HÌNH
SẢN XUẤT GÂY Ô NHIỄM
Là người đầu tiên chất vấn Bộ
trưởng Trần Hồng Hà, đại biểu (ĐB)
16
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Hoàng Văn Hùng (Đoàn ĐBQH
tỉnh Thái Nguyên) đặt câu hỏi về
tình trạng ÔNMT tại các lưu vực
sông (LVS). Bộ trưởng cho biết, thời
gian qua, trách nhiệm trong công tác
BVMT LVS của các địa phương đã
có quy định cụ thể. Đối với nguồn
thải từ nhà máy, KCN thải ra các
LVS về cơ bản đã được kiểm soát.
Bộ TN&MT và các Bộ, ngành, địa
phương đã triển khai hoạt động
giám sát, đồng thời yêu cầu các KCN
xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra
môi trường. Tuy nhiên, hiện nay, tại
một số KCN, nước thải và nước mưa
chưa được tách riêng để xử lý.
Liên quan đến nội dung này, ĐB
Phạm Tất Thắng (Đoàn ĐBQH tỉnh
Vĩnh Long) cho rằng, nhiều cụm
công nghiệp (CCN) và KCN trên cả
nước chưa có hạ tầng kỹ thuật đồng
bộ, nhất là hệ thống thu gom, xử lý
nước thải tập trung. Đồng tình với
ý kiến trên, Bộ trưởng thừa nhận,
các KCN, CCN chủ yếu do cấp

huyện quản lý, thiếu kinh phí nên hạ
tầng không đồng bộ. Trong CCN, việc
sắp xếp, bố trí loại hình công nghiệp
không theo quy hoạch và tính toán kỹ
lưỡng, đặc biệt là bố trí dân cư, dẫn
đến việc hình thành các khu dân cư ô
nhiễm, chuyển ô nhiễm từ làng nghề
ra các CCN. Để giải quyết vấn đề này,
Sở TN&MT, cơ quan chuyên môn cấp
huyện cần phải nâng cao năng lực
thanh tra, kiểm tra về BVMT đối với
các KCN, CCN; tăng cường kiểm soát
về đầu tư hạ tầng; rà soát các loại hình
sản xuất gây ô nhiễm, nếu cơ sở nào có
nguy cơ gây ô nhiễm cao, ảnh hưởng
đến cuộc sống của người dân phải đình
chỉ hoạt động; huy động nguồn lực xã
hội đầu tư các công trình, nhà máy thu
gom, xử lý nước thải, rác thải với công
nghệ thích hợp; thu hút sự tham gia
của người dân vào xử lý ÔNMT…
Một trong những vấn đề được
nhiều ĐBQH quan tâm đặt câu hỏi, đó
là xử lý rác thải. Theo Bộ trưởng, xử lý
rác thải là vấn đề khó khăn hiện nay,
vì liên quan đến nhiều Bộ, ngành như:
Bộ TN&MT có trách nhiệm tham
mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ ban hành Chiến lược quy hoạch,
kế hoạch, xây dựng các quy chuẩn kỹ
thuật và tiến hành thanh tra, kiểm tra;
Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm trong
quản lý hạ tầng, quy hoạch, xử lý chất
thải rắn (CTR), phê duyệt thiết kế đối
với nhà máy xử lý rác; Bộ Khoa học
và Công nghệ (KH&CN) chịu trách
nhiệm về công nghệ xử lý. Trong số
những công nghệ của Việt Nam đang
thí điểm chưa có công nghệ nào đáp
ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật, vận
hành, cũng như chỉ tiêu môi trường.
Vì thế, các Bộ cần thống nhất đề xuất
trình Thủ tướng Chính phủ ban hành
Chiến lược quản lý tổng hợp về xử lý
CTR, đặc biệt chú trọng đến công nghệ
xử lý rác phù hợp với điều kiện kinh
tế của địa phương. Đặc biệt, phải xem
rác thải là tài nguyên và huy động sự
tham gia của toàn xã hội, người dân
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Ý KIẾN CỦA CÁC ĐBQH

ĐB Dương Trung Quốc (Đoàn
ĐBQH tỉnh Đồng Nai): Vấn đề môi
trường đặc biệt phức tạp

ĐB Bùi Sỹ Lợi
OO ĐB Nguyễn Văn Chiến
(Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa): (Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội):
Bộ trưởng nắm chắc
Đưa ra những giải pháp
vấn đề TN&MT
căn cơ

OO

OO

Theo tôi, trả lời chất vấn không chỉ
để Bộ trưởng báo cáo những hoạt động
quản lý của ngành, mà còn là cơ hội để
các ĐBQH hiểu thêm về công tác quản lý
TN&MT. Bộ trưởng Trần Hồng Hà không
phải “bị chất vấn" mà “được chất vấn", vì
đây là diễn đàn để Bộ trưởng chia sẻ với
đại biểu và cử tri cả nước những giải pháp
tốt nhất, khắc phục những hạn chế, phát
huy những mặt đã làm được trong công
tác quản lý TN&MT. Phiên chất vấn Bộ
trưởng cho thấy, vấn đề môi trường đặc
biệt phức tạp, có tác động rộng rãi đến xã
hội và đây cũng là xu thế của thế giới.

Có thể nói, Bộ trưởng
Trần Hồng Hà đã nắm chắc
vấn đề TN&MT, trả lời thẳng
thắn và luôn sẵn sàng nhận
trách nhiệm với tư cách là
“Tư lệnh ngành”. Tôi mong
muốn, Bộ trưởng Trần Hồng
Hà tiếp tục quan tâm đến
công tác quản lý đất đai,
BVMT.

vào công tác xử lý rác thải, đẩy mạnh phong
trào phân loại rác tại nguồn, tăng cường tái
chế, tái sử dụng rác thải. Hiện nay, Bộ KH&CN,
Bộ TN&MT, Bộ Xây dựng đang triển khai thí
điểm một số mô hình xử lý rác thông qua khí
hóa, chuyển rác thành điện năng, biến chất thải
thành phân hữu cơ. Thời gian tới, Bộ TN&MT
cùng với Bộ KH&CN sẽ tiến hành đánh giá
hiệu quả mô hình, đồng thời, công bố để các
địa phương biết và thực hiện.
Đề cập đến tình trạng ô nhiễm không khí
(ÔNKK) tại các TP lớn, ĐB Nguyễn Anh Trí
(Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội) và ĐB Trịnh Ngọc
Phương (Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh) bày tỏ
quan ngại về chất lượng môi trường không khí
ngày càng suy giảm, ảnh hưởng đến sức khỏe
người dân. Giải đáp những băn khoăn của các
ĐB, Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định,
ÔNKK ở các đô thị lớn chủ yếu do nguồn thải từ
hoạt động giao thông và xây dựng. Bộ TN&MT
đã tham mưu cho Thủ tướng ban hành Kế hoạch
kiểm soát ÔNKK, trong đó yêu cầu các địa
phương đầu tư hệ thống quan trắc môi trường
không khí. Căn cứ vào đó, sẽ xác định nguồn ô
nhiễm và công bố cho nhân dân biết. Bộ Y tế

sẽ có đánh giá ảnh hưởng của
ÔNKK đến sức khỏe người
dân. Theo Bộ trưởng, để cải
thiện chất lượng môi trường
không khí, cần kiểm soát các
nguồn thải từ giao thông, tăng
cường phương tiện giao thông
công cộng, giảm phương tiện
cá nhân; tuyên truyền để người
dân không đốt rơm, rạ và sử
dụng than tổ ong…
Về ÔNMT nông thôn,
làng nghề, Bộ trưởng nhấn
mạnh, môi trường nông thôn
cần phải được quan tâm đặc
biệt, cụ thể là chất thải chăn
nuôi, chất thải trong sản xuất
nông nghiệp (bao bì thuốc bảo
vệ thực vật, chai lọ…). Mặc dù,
việc triển khai Chương trình
mục tiêu quốc gia về xây dựng
nông thôn mới đã phát huy
hiệu quả, có những xã, huyện
đạt được tiêu chí 17 về môi
trường. Tuy nhiên, việc giảm

Bộ trưởng Bộ TN&MT
đã có những câu trả lời đi vào
vấn đề trọng tâm mà các ĐB
đặt ra. Qua đó cho thấy, Bộ
trưởng đã có sự chuẩn bị tốt,
đặc biệt là những giải pháp
căn cơ trong việc giải quyết
các vấn đề mà ĐBQH quan
tâm.

thiểu ÔNMT nông thôn vẫn
chưa có giải pháp căn cơ, nhất
là khu vực làng nghề, CCN.
Riêng với làng nghề, thời gian
qua, có sự nhầm lẫn giữa làng
nghề truyền thống và làng
nghề tiểu thủ công nghiệp.
Những làng nghề tiểu thủ
công nghiệp như làng nghề
sản xuất hạt nhựa, giấy, luyện
kim, tái chế chì... phải đưa
vào CCN. Tuy đã có quy định
quản lý môi trường tại các làng
nghề, nhưng hiệu quả thực thi
chưa cao, trong khi, công tác
thanh tra, kiểm tra chưa được
triển khai thường xuyên. Bộ
trưởng cho rằng, thời gian
tới, cần quản lý, kiểm soát
chặt chẽ đối với các làng nghề
tiểu thủ công nghiệp. Các địa
phương phải tham khảo kinh
nghiệm, tìm kiếm những mô
hình công nghệ sản xuất sạch
hơn. Các làng nghề phải đầu
Số 6/2018
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tư hệ thống xử lý nước thải tập trung để thu
gom, xử lý nước thải sản xuất và sinh hoạt.
Về CTR, các làng nghề phải tiến hành thu
gom và hợp đồng với đơn vị có chức năng xử
lý theo quy định.

TĂNG CƯỜNG THANH TRA, KIỂM
TRA VÀ GIÁM SÁT CHẶT CHẼ ĐỐI
VỚI CÁC DỰ ÁN CÓ NGUY CƠ
GÂY ÔNMT
Trả lời câu hỏi của một số ĐBQH về tình
trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi
trường, Bộ trưởng thừa nhận, thời gian qua,
nhiều doanh nghiệp sử dụng công nghệ lạc
hậu, trong khi quy định, tiêu chuẩn về môi
trường ngày càng cao, nên đã xả trộm ra môi
trường. Vì thế, thời gian tới, cần phân loại
dự án, ưu tiên lựa chọn những dự án thân
thiện với môi trường, sử dụng công nghệ tiên
tiến. Bên cạnh đó, cần khoanh vùng những
dự án, loại hình công nghiệp có nguy cơ gây
ÔNMT cao phải tiến hành thanh tra, kiểm tra
thường xuyên, giám sát chặt chẽ. Đồng thời,
đổi mới phương thức, tăng cường thanh tra,
kiểm tra đột xuất đối với các doanh nghiệp,
đặc biệt là tăng chế tài xử phạt vi phạm, nếu
doanh nghiệp vi phạm xả thải vượt quá quy
định, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống
người dân thì phải đình chỉ hoạt động; lắp đặt
hệ thống quan trắc tự động ở những khu vực
khó giám sát, kết nối và truyền dữ liệu về Sở
TN&MT; thu hút xã hội hóa tham gia đầu tư
vào lĩnh vực môi trường…
Trước những lo ngại của ĐB Đinh Duy
Vượt (Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) về vấn đề
môi trường tại 2 Nhà máy Alumin Nhân
Cơ (Đắc Nông), Tân Rai (Lâm Đồng), Bộ
trưởng Trần Hồng Hà cho biết, vừa qua, tại
đây, có xảy ra sự cố, nhưng ở phạm vi nhỏ,
không gây khủng hoảng lớn về môi trường.
Bộ TN&MT đã chấn chỉnh và hiện đang
tiến hành giám sát thường xuyên. Riêng hồ
bùn đỏ, Nhà máy đã xây dựng 3 lớp với độ
bền chắc chắn (đã được Bộ Xây dựng kiểm
định). Tuy nhiên, về vấn đề môi trường, Tập
đoàn TKV phải thường xuyên giám sát kỹ
lưỡng, không thể chủ quan.
Đối với việc nhận chìm gần 1 triệu m³ vật
chất nạo vét từ vũng quay tàu của Nhà máy
nhiệt điện Vĩnh Tân 3 xuống vùng biển Hòn
Cau (Bình Thuận), Bộ trưởng Trần Hồng Hà
nêu rõ, Bộ TN&MT đã có văn bản đề nghị
UBND tỉnh Bình Thuận phối hợp với doanh
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nghiệp, lựa chọn và phê duyệt
các phương án liên quan đến việc
thay đổi phương án nhận chìm
bằng lấn biển, chống những khu
vực bị sạt lở, hoặc lấn biển.
Giải đáp những băn khoăn
của ĐB Hoàng Quốc Thưởng
(Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương)
về việc xử lý môi trường của Công
ty Formosa Hà Tĩnh (Formosa),
Bộ trưởng cho biết, Bộ TN&MT
đã yêu cầu Formosa đầu tư công
nghệ sản xuất, xây dựng, bổ sung
các công trình xử lý môi trường,
đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế. Việc
giám sát, kiểm soát môi trường
được duy trì liên tục thông qua
hệ thống quan trắc tự động kết
nối với Sở TN&MT Hà Tĩnh và
có 3 nấc đề phòng sự cố (tại nơi
sản xuất, trong và ngoài phạm
vi Nhà máy). Hiện nay, nước
thải trong hồ sinh học đạt loại
A trước khi xả ra môi trường và
hoàn toàn có thể tái sử dụng.
Làm rõ một số nội dung chất
vấn của các ĐBQH liên quan
đến nhóm vấn đề TN&MT, Phó
Thủ tướng Chính phủ Trịnh
Đình Dũng đã tham gia trả lời
chất vấn, báo cáo giải trình trước
Quốc hội.
Đánh giá cao phần trả lời
chất vấn của Bộ trưởng Trần
Hồng Hà, Chủ tịch Quốc hội
Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết,
Bộ trưởng nắm chắc vấn đề, trả
lời rõ ràng, thẳng thắn, nhận
trách nhiệm đối với những mặt
còn tồn tại và cũng đưa ra nhiều
giải pháp thiết thực để khắc phục
trong thời gian tới. Theo Chủ tịch
Quốc hội, đất đai và môi trường
là những vấn đề liên quan chặt
chẽ, mật thiết tới đời sống của
nhân dân, gắn với sự phát triển
bền vững của đất nước nên được
các ĐBQH, cử tri và nhân dân
đặc biệt quan tâm.
Bên cạnh những thành quả
đạt được, Chủ tịch Quốc hội
Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng,
công tác quản lý nhà nước về đất

đai, BVMT, thích ứng với BĐKH
còn không ít tồn tại, hạn chế. Chủ
tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ,
Bộ trưởng Bộ TN&MT và các Bộ,
ngành liên quan tiếp thu ý kiến của
ĐBQH, chỉ đạo quyết liệt, thực
hiện các giải pháp đề ra. Cụ thể:
Rà soát, đánh giá đầy đủ tình
hình triển khai thi hành pháp
luật về đất đai; tăng cường hơn
nữa công tác kiểm tra, giám sát,
quản lý đất đai trên phạm vi cả
nước.
Tập trung rà soát, sửa đổi,
hoàn thiện hệ thống chính sách
pháp luật về BVMT, triển khai
thực hiện các chương trình quan
trắc và cảnh báo môi trường,
nhất là tại các TP lớn, vùng kinh
tế trọng điểm, khu tập trung
nhiều nguồn thải và khu vực
nhạy cảm về môi trường.
Đồng thời, triển khai quy
hoạch xử lý rác thải, xây dựng
và triển khai mô hình mẫu về
xử lý rác thải; theo dõi chặt chẽ
hoạt động của các doanh nghiệp,
KCN ven sông, ven biển có nguy
cơ tác động tới môi trường; giám
sát hoạt động xả thải của doanh
nghiệp, nghiên cứu xây dựng hệ
thống giám sát chất thải, nước
thải và ÔNKK tại các địa phương,
nhất là ở CCN, làng nghề, không
để xảy ra sự cố nghiêm trọng về
môi trường; quản lý chặt chẽ việc
nhập khẩu phế liệu và nhất định
không nhập khẩu chất thải; tăng
cường công tác thanh tra, kiểm
tra, giám sát và xử lý nghiêm các
vi phạm pháp luật về BVMT.
Tiếp tục xây dựng hoàn
thiện các cơ chế chính sách
về BĐKH, xây dựng năng lực
dự báo, cảnh báo, chủ động
phòng tránh và giảm nhẹ thiên
tai thích ứng với BĐKH; tăng
cường công tác quản lý, sử
dụng tài chính, ngân sách và
các nguồn lực khác cho hoạt
động ứng phó với BĐKH một
cách hiệu quả...n

GIÁNG HƯƠNG
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Tăng cường kiểm soát rác thải nhựa
vùng ven biển Việt Nam
TS. TẠ ĐÌNH THI
Tổng cục trưởng
Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Rác thải nhựa đại dương đã và đang trở
thành mối hiểm họa mang tính toàn
cầu. Không ngoại lệ, vùng ven biển Việt
Nam cũng đang gia tăng ô nhiễm rác
thải nhựa đại dương. Điều này dẫn đến
những hệ lụy to lớn về kinh tế - xã hội
(KT-XH), đòi hỏi phải có những giải pháp
tăng cường kiểm soát rác thải nhựa đại
dương vùng ven biển Việt Nam.

HỆ LỤY Ô NHIỄM RÁC THẢI
NHỰA ĐẠI DƯƠNG
Rác thải nhựa do có trọng lượng nhẹ nên
khi ra biển và đại dương sẽ nhanh chóng phát
tán trên toàn cầu, từ châu lục này sang châu
lục khác bởi sóng biển. Theo các nhà nghiên
cứu, rác thải nhựa trong môi trường biển có
tính phân hủy chậm nên đã tác động tiêu cực
đến sinh vật biển. Hàng năm, có hàng triệu
cá thể động vật biển khác nhau bị tiêu diệt.
Đồng thời, rác thải nhựa còn đe dọa hơn 700
loài sinh vật biển rơi vào tình trạng tuyệt
chủng. Rác thải nhựa có kích thước nhỏ dễ
xâm nhập vào chuỗi thức ăn dưới biển và gây
tổn hại đến sinh vật biển cũng như các hệ
sinh thái (HST) biển. Các loại rác thải nhựa
có kích thước lớn như lưới, ngư cụ trôi nổi
trên biển còn gây hại nghiêm trọng cho các
sinh vật biển khi chúng bị mắc kẹt.
Mặt khác, rác thải nhựa không chỉ gây tổn
hại đến sinh vật biển và các HST biển mà còn
gây tác hại đến đời sống con người. Việc sử
dụng các sinh vật biển và sản phẩm từ biển có
chứa vi hạt nhựa (người ta còn tìm thấy các hạt
vi nhựa ở cả trong muối ăn) làm thức ăn gây
ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con
người. Bên cạnh đó, rác thải nhựa đại dương
cũng tác động trực tiếp tới các hoạt động kinh
tế và cộng đồng dân cư vùng ven biển. Nó làm
gia tăng các tai nạn hàng hải, giảm năng suất
đánh bắt thủy hải sản, ảnh hưởng xấu đến du
lịch biển.

RÁC THẢI NHỰA
VÙNG VEN BIỂN
VIỆT NAM

Vùng ven biển Việt Nam
(bao gồm vùng biển ven bờ
và vùng đất ven biển) là nơi
chuyển tiếp giữa lục địa và
biển. Tại đây nguồn thải từ
lục địa ra biển chiếm 60% 70% ô nhiễm biển, trong đó
có ô nhiễm rác thải nhựa.
Vùng ven biển Việt Nam
có 28/63 tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương, là nơi
tập trung đến 50% dân số
cả nước, với khoảng 400 đô
thị các loại. Do sự phát triển
của khoa học và công nghệ,
giá thành rẻ, nhựa ngày càng
được sử dụng phổ biến trong
sản xuất các trang thiết bị,
đồ dùng, đồ gia dụng phục
vụ đời sống. Ngay cả ở khu
vực nông thôn vùng ven biển
nước ta, nhựa cũng dần thay
thế các chất liệu truyền thống
như gỗ, tre, nứa, mây, cói…
Chính vì vậy, vùng ven biển là
nơi phát sinh nguồn thải sinh
hoạt rất lớn, trong đó có rác
thải nhựa.
Lãnh thổ ven biển Việt
Nam là nơi hội tụ nhiều nguồn
tài nguyên tự nhiên đa dạng,
phong phú đã tạo điều kiện
thuận lợi cho phát triển KTXH, đặc biệt là du lịch biển.
Vùng ven biển và hải đảo Việt
Nam là nơi hội tụ của các di
sản, khu dự trữ sinh quyển thế
giới, các vườn quốc gia cùng
44 vũng vịnh và 125 bãi biển
có khả năng khai thác phát
triển du lịch. Thời gian gần
đây, vùng ven biển nước ta đón
hàng chục triệu khách du lịch
mỗi năm. Lượng khách du lịch
cũng tạo ra nguồn thải sinh

hoạt lớn, trong đó có rác thải
nhựa.
Vùng ven biển Việt Nam
còn có trên 300 địa điểm
sản xuất công nghiệp gồm
khu kinh tế biển, khu công
nghiệp, cụm công nghiệp,
khu chế xuất ven biển cùng
nhiều cơ sở công nghiệp làng
nghề ven biển. Bên cạnh đó,
các tỉnh ven biển cũng có sản
lượng sản xuất nông nghiệp
lớn. Những hoạt động công
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp,
trồng trọt, chăn nuôi, nuôi
trồng thủy hải sản này đã
phát thải lớn ra môi trường,
trong đó có thải thải nhựa,
thức ăn chăn nuôi, phân bón,
hóa chất bảo vệ thực vật.
Ở Việt Nam có 2.345 con
sông trên 10 km, mỗi năm đổ
ra biển khoảng 880 km3 nước
cùng với hàng trăm triệu tấn
vật chất. Do đặc trưng hình
thế phần đất liền Việt Nam
hẹp chiều ngang (không có
nơi nào cách biển trên 500
km) nên vật chất từ sâu trong
lục địa cũng nhanh chóng
theo sông đổ ra biển, trong đó
có rác thải nhựa được rửa trôi
từ các khu đô thị, khu công
nghiệp, khu nông nghiệp.
Ngoài ra, vùng ven biển Việt
Nam còn chịu các nguồn thải
khác, trong đó có rác thải
nhựa từ lục địa như các hoạt
động giao thông vận tải, xây
dựng kết cấu hạ tầng, cảng
biển, chất thải y tế…
Những hoạt động KTXH từ đất liền nói trên cộng
với những hạn chế, yếu
kém trong việc kiểm soát ô
nhiễm từ nguồn thải lục địa
đã phát thải nguồn thải rất
lớn ra vùng ven biển Việt
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VVHãy để con người và các loài sống chan hòa trong lòng một đại dương xanh Thông điệp hành động hưởng ứng chủ đề Ngày Đại dương thế giới năm 2018
Nam, trong đó có rác thải nhựa. Theo ước
tính của Jenna R. Jambeck và cộng sự, Việt
Nam đứng thứ 4 trên thế giới về lượng rác
thải nhựa phát thải ra biển với 0,28 đến 0,73
triệu tấn mỗi năm (tương đương 6% tổng
lượng rác thải nhựa phát thải ra biển và đại
dương của thế giới).
Không những ô nhiễm từ nguồn lục địa,
vùng ven biển Việt Nam còn chịu ô nhiễm
rác thải nhựa từ các hoạt động trên biển. Việt
Nam là nước nằm sát đường hàng hải quốc tế,
nơi có mật độ tàu biển qua lại vào loại nhộn
nhịp nhất thế giới cùng với điều kiện thuận
lợi về phát triển kinh tế hàng hải, lượng tàu
thuyền vận tải hoạt động trên vùng biển Việt
Nam rất lớn. Cùng với đó, trên vùng biển
nước ta có khoảng 126.000 tàu cá với gần 1
triệu ngư dân, trong đó mỗi ngày có 10.000
tàu hoạt động trên biển với khoảng 80.000
lao động. Các hoạt động của tàu vận tải, tàu
cá ở vùng biển Việt Nam cũng như các hoạt
động sản xuất khác như khai thác dầu khí,
lắp đặt đường ống dưới đáy biển, du lịch trên
biển, các dịch vụ kinh tế trên biển… phát sinh
lượng lớn rác thải xuống biển, trong đó có rác
thải nhựa.
Vùng biển Việt Nam nằm trong khu vực
khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình - khu vực
20

Số 6/2018

gió mùa của Đông Nam châu
Á. Khí hậu được chi phối bởi
hai chế độ gió mùa chính là
gió mùa Tây Nam (hướng gió
thịnh hành Nam Tây Nam)
và gió mùa Đông Bắc. Với khí
hậu điển hình như vậy cộng
với tính chất nhẹ về trọng
lượng, rác thải nhựa không rõ
nguồn gốc từ khắp nơi ở Biển
Đông, thậm chí ngoài khu
vực Biển Đông luôn có xu
hướng dạt vào vùng ven biển
Việt Nam. Điều này làm cho
vùng ven biển nước ta chịu
áp lực rất lớn bởi nguy cơ cao
ô nhiễm rác thải nhựa đại
dương không rõ nguồn gốc.

GIẢI PHÁP TĂNG
CƯỜNG KIỂM SOÁT
RÁC THẢI NHỰA
VÙNG VEN BIỂN VIỆT
NAM
Những năm qua, công
tác BVMT nói chung, BVMT
biển và hải đảo nói riêng đã
được Đảng và nhà nước Việt

Nam đặc biệt quan tâm trong
tiến trình xây dựng và phát
triển đất nước. Hệ thống các
văn bản pháp luật về BVMT
luôn được rà soát, sửa đổi,
bổ sung cho phù hợp với
tình hình mới. Hành lang
pháp lý cho công tác BVMT
trong quản lý vùng, lĩnh vực
liên ngành và tại địa phương
được chú trọng. Hệ thống các
cơ quan quản lý nhà nước về
môi trường được thành lập từ
Trung ương đến địa phương.
Tại các Tổng công ty, Tập đoàn
kinh tế, Ban quản lý khu công
nghiệp cũng thành lập các
phòng, ban hoặc có cán bộ
chuyên trách về môi trường.
Chi ngân sách nhà nước cho
hoạt động sự nghiệp môi
trường từ năm 2006 đạt mức
không dưới 1% tổng chi ngân
sách; từng bước huy động và
hình thành nguồn kinh phí từ
đóng góp của nhân dân, sự hỗ
trợ của quốc tế đối với công
tác BVMT.
Mặc dù công tác BVMT ở
Việt Nam đã được chú trọng,
quan tâm song môi trường
biển ở nước ta đang có chiều
hướng xấu đi. Đặc biệt, rác
thải nhựa đại dương không
những là vấn đề cấp thiết ở
Việt Nam mà còn mang tính
chất toàn cầu. Để giảm thiểu
và ngăn ngừa những tác động
tiêu cực từ rác thải nhựa trên
biển hiện nay, thế giới và
Việt Nam đang có nhiều hoạt
động, dự án cụ thể.
Do đó, trong thời gian tới
cần tăng cường kiểm soát rác
thải nhựa vùng ven biển Việt
Nam thông qua các giải pháp
đồng bộ sau:
Thứ nhất, tiếp tục hoàn
thiện hệ thống thể chế chính
sách, pháp luật về BVMT nói
chung, BVMT biển nói riêng.
Từ đó, xây dựng những quy
định và giải pháp đồng bộ
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về phòng ngừa, ngăn chặn, kiểm soát ô
nhiễm biển từ nguồn thải lục địa, trong
đó có rác thải nhựa. Hoàn thiện cơ chế,
chính sách về quản lý tổng hợp vùng bờ;
hoàn thiện bộ tiêu chuẩn môi trường
quốc gia về biển; quy định về hạn chế sử
dụng sản phẩm nhựa thông qua việc đánh
thuế cao những sản phẩm từ nhựa; quy
định hạn chế nhựa sử dụng một lần và
quy định về tái chế nhựa; khuyến khich
sử dụng các vật liệu thay thế nhựa thân
thiện với môi trường. Hoàn thiện các quy
phạm pháp luật về thu gom, xử lý, quản lý
chất thải rắn, trong đó có rác thải nhựa từ
các hoạt động sản xuất công nghiệp, nông
nghiệp, quản lý môi trường đô thị và sinh
hoạt.
Cần có cơ chế, chính sách khuyến
khích cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân
tham gia kiểm soát rác thải nhựa đại
dương.
Thứ hai, vận hành thông suốt thiết
chế BVMT. BVMT là chức năng quản
lý nhà nước của Bộ TN&MT. Tuy
nhiên, việc kiểm soát rác thải nhựa đòi
hỏi phải có sự phối hợp đồng bộ giữa
các cấp chính quyền, các ngành, địa
phương. Chính vì vậy, cần phải xây
dựng cơ chế phối hợp trong kiểm soát
rác thải nhựa đại dương. Bộ TN&MT
giữ vai trò chủ trì, phối hợp với các Bộ/
ngành, địa phương xây dựng và tổ chức
thực hiện các chương trình, kế hoạch
kiểm soát rác thải nhựa đại dương ở cấp
quốc gia; thanh tra, kiểm tra, giám sát
việc thực hiện chương trình, kế hoạch
kiểm soát rác thải nhựa đại dương cũng
như giữ vai trò đầu mối hợp tác quốc tế
về kiểm soát rác thải nhựa đại dương.
Các Bộ/ngành, địa phương phối hợp với
Bộ TN&MT xây dựng các chương trình,
kế hoạch kiểm soát rác thải nhựa đại
dương trong phạm vi quản lý của mình.
Đặc biệt, các cơ quan hữu quan cần tiến
hành kiểm kê định kỳ, kiểm soát thường
xuyên nguồn rác thải nhựa từ đất liền
ra biển.
Tăng cường năng lực tham mưu,
hoạch định và tổ chức thực hiện các
chương trình, kế hoạch kiểm soát rác
thải nhựa đại dương; nâng cao năng lực
nghiên cứu về rác thải nhựa đại dương để
có những giải pháp ứng phó phù hợp.

Thứ ba, đầu tư nguồn
lực thích đáng cho kiểm soát
nguồn thải từ lục địa. Kiểm soát
rác thải nhựa đại dương cũng
đòi hỏi nguồn lực rất lớn. Do
đó, nhà nước cần đầu tư nguồn
lực thích đáng để tổ chức, triển
khai các biện pháp kiểm soát
rác thải nhựa đại dương. Cần
đầu tư cơ sở vật chất, trang bị
các thiết bị thu gom, xử lý và
tái chế rác thải nhựa. Đầu tư
xây dựng hệ thống quan trắc,
cơ sở dữ liệu về rác thải nhựa
đại dương.
Bên cạnh việc đầu tư
nguồn lực từ ngân sách nhà
nước cũng cần kêu gọi xã hội
hóa các hoạt động kiểm soát
rác thải nhựa đại dương.
Thứ tư, thường xuyên
tổ chức tuyên truyền, nâng
cao nhận thức cho các cấp,
các ngành, tổ chức, cá nhân,
cộng đồng và doanh nghiệp về
tác hại của rác thải nhựa đại
dương. Từ đó, giúp thay đổi
thói quen của người dân trong
việc thải bỏ rác thải nhựa ra
môi trường biển; thúc đẩy
sự phối hợp của các cấp, các
ngành trong hoàn thiện thể
chế chính sách, pháp luật về
BVMT biển, trong đó có kiểm
soát rác thải nhựa đại dương;
giúp chính quyền, người dân
và doanh nghiệp tích cực thực
hiện các giải pháp dài hạn để
giảm thiểu rác thải nhựa ra
môi trường biển...
Thứ năm, đẩy mạnh hợp
tác quốc tế trong kiểm soát
rác thải nhựa đại dương. Rác
thải nhựa đại dương có tính
chất phát tán xuyên biên giới
nên kiểm soát chúng là trách
nhiệm chung của cộng đồng
quốc tế. Chính vì vậy, chúng
ta cần tích cực hợp tác với các
nước, tổ chức quốc trong kiểm
soát rác thải nhựa đại dương
thông qua việc đề xuất các
sáng kiến, triển khai chương

trình, dự án quốc tế, kêu gọi
và tiếp nhận các nguồn tài trợ
quốc tế về tài chính, khoa học
và công nghệ…
Ở quy mô quốc tế, Việt
Nam cần tham gia, đề xuất
các thiết chế cấp độ toàn cầu
về kiểm soát rác thải nhựa đại
dương.
Đối với quy mô khu vực,
trong số 5 quốc gia đứng đầu
thế giới về rác thải nhựa đại
dương thì có 4 nước thuộc
khu vực biển Đông Á (Trung
Quốc, Inđônêxia, Philipin và
Việt Nam) nên đây là vấn đề
cấp bách đối với khu vực. Vì
vậy, Việt Nam cần tích cực
hợp tác, vận động các nước
cùng phối hợp với Tổ chức
Đối tác quản lý môi trường
các biển Đông Á (PEMSEA)
sớm thiết lập một thiết chế
khu vực về kiểm soát rác thải
nhựa đại dương tại khu vực
biển Đông Á.
Ở bình diện quốc gia, cần
thiết lập những cơ sở nghiên
cứu về rác thải nhựa đại
dương để sớm có những giải
pháp cho vấn đề này.
Như vậy, rác thải nhựa
đại dương đang là một vấn
đề cần quan tâm cả trên
bình diện quốc tế và quốc
gia. Đặc biệt, đối với vùng
ven biển Việt Nam, rác
thải nhựa đại dương có xu
hướng gia tăng do các hoạt
động phát triển KT-XH ở
vùng bờ, các hoạt động trên
biển và tình trạng phát tán
xuyên biên giới của rác thải
nhựa đại dương. Để giảm
thiểu tác hại cũng như kiểm
soát tốt rác thải nhựa vùng
ven biển Việt Nam, cần có
giải pháp đồng bộ cũng như
sự nỗ lực vào cuộc của các
cấp chính quyền, người dân
và doanh nghiệp và sự hợp
tác tích cực của cộng đồng
quốc tế n
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Bình Định: Tập trung triển khai một số
nhiệm vụ, giải pháp quản lý tài nguyên,
bảo vệ môi trường
Trong những năm qua, công
tác BVMT trên địa bàn tỉnh Bình
Định đã đạt được những kết quả
tích cực. Nhận thức của các cấp,
ngành và nhân dân trong tỉnh về
BVMT được nâng lên. Tuy nhiên,
trong quá trình phát triển kinh
tế - xã hội (KT - XH) tại địa phương
vẫn còn những thách thức trong
lĩnh vực môi trường cần phải
tập trung giải quyết. Để hạn chế
những tác động đến môi trường,
tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải
pháp cấp bách về BVMT.
Nhân dịp Lễ mít tinh hưởng ứng
Ngày Môi trường thế giới năm
2018 được tổ chức tại TP. Quy
Nhơn (Bình Định), Tạp chí Môi
trường đã có cuộc phỏng vấn ông
Trần Châu - Phó Chủ tịch UBND
tỉnh Bình Định về công tác quản lý
môi trường thời gian qua và định
hướng trong thời gian tới.
9Hưởng ứng Ngày Môi trường thế
giới (5/6), tỉnh Bình Định đã triển
khai những hoạt động gì, thưa ông?
Ông Trần Châu: Vừa qua, tỉnh
đã phối hợp với Bộ TN&MT tổ chức
Lễ phát động “Tháng hành động vì
môi trường”, với chủ đề “Giải quyết ô
nhiễm nhựa và ni lông”. Có thể nói, sự
kiện này đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa tích
cực trong việc tuyên truyền, vận động,
khuyến khích người dân thay đổi thói
quen tiêu dùng để giảm ô nhiễm chất
thải nhựa.
Nhiều hoạt động tuyên truyền về
công tác BVMT đã được tỉnh tổ chức
như cuộc thi tìm hiểu về môi trường, vẽ
tranh, tái chế chất thải, sáng tạo xanh,
biên soạn các sổ tay, tờ rơi… trong đó,
truyền tải thông điệp hạn chế đồ dùng
một lần, nhằm giảm chất thải nhựa và
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VVÔng Trần Châu - Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Bình Định
túi ni lông. Trước đó, tỉnh đã
hỗ trợ các địa phương triển
khai mô hình phân loại rác
tại nguồn, giảm sử dụng túi ni
lông. Đặc biệt, Hội Liên hiệp
Phụ nữ tỉnh đã triển khai mô
hình Phụ nữ không sử dụng
túi ni lông tại huyện Phù Cát.
Các cơ quan chức năng cũng
kiểm tra, hướng dẫn việc xử lý
chất thải tại các cơ sở tái chế
nhựa đảm bảo đúng quy định,
nhằm khuyến khích tái chế
chất thải, tiết kiệm tài nguyên.
Hưởng ứng Chương
trình “Tháng hành động vì
môi trường” năm 2018, các
cấp, ngành, tổ chức chính trị
- xã hội và nhân dân trên địa
bàn tỉnh đã triển khai nhiều
hoạt động như: Vệ sinh môi
trường; tăng cường hoạt động
thu gom, tái chế rác thải; tuyên
truyền về tác hại của chất thải
nhựa với môi trường; vận
động người dân giảm sử dụng
túi ni lông…

Đồng thời, tỉnh tập trung
triển khai một số nhiệm vụ,
giải pháp tăng cường quản lý
tài nguyên, BVMT như chủ
động phòng, chống thiên tai,
thích ứng với biến đổi khí hậu
(BĐKH); quản lý, thu gom,
vận chuyển, xử lý chất thải;
thay đổi thói quen của người
tiêu dùng, nhằm ngăn ngừa,
giảm thiểu rác thải nhựa…
9Xin ông cho biết những
thách thức về môi trường trên
địa bàn tỉnh hiện nay?
Ông Trần Châu: Hàng
năm, tỉnh Bình Định đều tiến
hành quan trắc chất lượng
môi trường với hơn 150
điểm, bao gồm đất, nước mặt,
nước ngầm, nước biển ven
bờ, không khí. Qua theo dõi
kết quả đo đạc cho thấy, chất
lượng môi trường ở một số
khu vực đáng báo động như
hạ lưu sông Hà Thanh, Kôn,
Lại Giang; một số hồ, đầm đã
bị ô nhiễm hữu cơ, nhất là vào
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VVCán bộ, đoàn viên, thanh niên tỉnh Bình Định thu gom rác, vệ sinh môi trường
hưởng ứng Lễ phát động“Tháng hành động vì môi trường” năm 2018
mùa mưa. Trong đó, nước ngầm tại một số khu
vực đã bị ô nhiễm hữu cơ và vi sinh, chủ yếu do
nguồn ô nhiễm từ hoạt động sinh hoạt và chăn
nuôi của người dân.
Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh, còn một
số vấn đề ô nhiễm môi trường (ÔNMT) như
từ hoạt động khai thác đá tại các khu vực đầu
nguồn. Mặt khác, việc phát triển du lịch trong
những năm gần đây cũng đem lại những thách
thức cho công tác quản lý môi trường tại các
khu du lịch, vấn đề sử dụng năng lượng và gia
tăng lượng chất thải tại các nhà hàng, khách
sạn… đặc biệt là các loại chất thải nhựa dùng
một lần. Trong khi đó, cơ sở hạ tầng và năng
lực trong thu gom, xử lý rác thải tại các khu vực
nông thôn của tỉnh vẫn còn hạn chế.
9Để tăng cường công tác quản lý tài nguyên
và BVMT, trong thời gian qua, tỉnh đã ban
hành những chính sách gì, thưa ông?
Ông Trần Châu: Để triển khai thực hiện
Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về
BVMT trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước, Luật BVMT, Luật
Đa dạng sinh học, các nghị định, thông tư…
liên quan đến công tác BVMT, UBND tỉnh đã
ban hành một số chủ trương, chính sách và các
văn bản chỉ đạo điều hành, nhằm hướng dẫn
triển khai, cũng như tháo gỡ một số khó khăn,
vướng mắc; góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu
lực quản lý nhà nước về môi trường. Điển hình
như triển khai Kế hoạch hành động thực hiện
Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 7/4/2017 của

Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với công
tác BVMT đến năm 2020 và
định hướng đến năm 2030.
Theo đó, Kế hoạch đã đề ra
mục tiêu đến năm 2020, phấn
đấu có 80% các cơ sở trên địa
bàn tỉnh đảm bảo yêu cầu về
BVMT; 80% chất thải nguy
hại trong công nghiệp, dịch vụ
được thu gom, xử lý; 100% cơ
sở gây ÔNMT nghiêm trọng
sẽ hoàn thành việc xử lý ô
nhiễm; 100% khu công nghiệp
(KCN) có hệ thống xử lý nước
thải tập trung và vận hành
thường xuyên; 100% trang
trại, 50% gia trại có hệ thống
xử lý chất thải chăn nuôi đạt
yêu cầu…
Nhằm tăng cường công
tác quản lý chất thải, đặc biệt
là vận chuyển và xử lý chất
thải y tế nguy hại trên địa bàn,
tỉnh đã ban hành Quyết định
số 22/2016/QĐ-UBND ngày
6/4/2016 về Quy định phân
vùng phát thải khí thải và xả
nước thải trên địa bàn tỉnh,
giai đoạn 2016 - 2020; Quyết
định số 1047/2016/QĐUBND ngày 27/3/2017 về ban

hành Kế hoạch thu gom, vận
chuyển và xử lý chất thải y tế
nguy hại trên địa bàn tỉnh đến
năm 2020, định hướng đến
năm 2025...
Đồng thời, tỉnh đã ban
hành Chỉ thị số12/CT-UBND
ngày 20/7/2017 về việc tăng
cường công tác BVMT nông
thôn trên địa bàn tỉnh. Theo
đó, tỉnh chỉ đạo các địa
phương, đơn vị tập trung giải
quyết các vấn đề ÔNMT nông
thôn, đặc biệt là tình trạng
ÔNMT do chất thải, rác thải
ở khu vực nông thôn, nhất là
khu dân cư, ven các tuyến tỉnh
lộ, các làng nghề truyền thống,
ven biển…; ngăn ngừa việc
lạm dụng hóa chất trong nông
nghiệp như phân bón hóa
học, thuốc bảo vệ thực vật…
9Theo ông, có những thuận
lợi và khó khăn gì trong quá
trình triển khai các chính
sách pháp luật về BVMT trên
địa bàn tỉnh?
Ông Trần Châu: Trong
quá trình triển khai thực hiện
các chính sách pháp luật trong
lĩnh vực môi trường, Bình
Định gặp nhiều thuận lợi, do
có hệ thống văn bản quy phạm
pháp luật được ban hành đầy
đủ. Cùng với đó, hệ thống
tổ chức, bộ máy làm công
tác quản lý môi trường ở địa
phương cũng dần được hoàn
thiện, cơ bản đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ. Bên cạnh đó, các
cấp ủy Đảng, chính quyền
ngày càng quan tâm đến công
tác BVMT; nhận thức của
cộng đồng về BVMT đã có
những chuyển biến tích cực;
từ đó huy động nhiều nguồn
lực xã hội cho công tác ứng
phó BĐKH, bảo vệ tài nguyên,
môi trường.
Tuy nhiên, vẫn còn một
số khó khăn như: Nhiều văn
bản hướng dẫn thi hành Luật
BVMT chưa kịp thời, cụ thể
Số 6/2018
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trong một số lĩnh vực thiếu văn
bản quy định và hướng dẫn
chưa thống nhất, chồng chéo
nên triển khai còn một số hạn
chế. Nguồn lực của địa phương
còn khó khăn, nên kinh phí
dành cho công tác BVMT còn
thiếu, đặc biệt là kinh phí đầu
tư cho hoạt động thu gom, xử
lý chất thải rắn sinh hoạt, nhất
là tại khu vực nông thôn. Nhận
thức về BVMT của cộng đồng
tuy đã được nâng lên, nhưng
ý thức chấp hành pháp luật
BVMT của các tổ chức, cá nhân
còn hạn chế, BVMT chưa trở
thành thói quen, ý thức tự giác
của mỗi người dân.
9Trong thời gian tới, tỉnh sẽ
triển khai những giải pháp nào
để giảm thiểu ÔNMT, thưa
ông?
Ông Trần Châu: Các giải
pháp về BVMT mà tỉnh đã chỉ
đạo các ngành, địa phương tập
trung thực hiện trong thời gian
tới gồm: Tiếp tục nâng cao vai
trò, trách nhiệm của các cấp ủy
Đảng, chính quyền địa phương;
trong đó, tập trung phổ biến,
quán triệt và triển khai thực
hiện Nghị quyết số 03-NQ/
TU ngày 7/4/2017 của Tỉnh ủy
về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác BVMT
đến năm 2020 và định hướng
đến năm 2030.
Tăng cường các hoạt động
truyền thông, nâng cao nhận
thức về BVMT, đa dạng sinh
học; phổ biến kịp thời các chủ
trương, chính sách, quy định
pháp luật về BVMT đến các
tầng lớp nhân dân, góp phần
nâng cao nhận thức và huy
động nguồn lực xã hội tham gia
BVMT.
Lồng ghép yêu cầu BVMT,
đánh giá môi trường chiến lược
đối với Quy hoạch phát triển KTXH đến năm 2025, định hướng
đến 2030; triển khai công tác
quản lý đa dạng sinh học theo
24
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Quy hoạch đa dạng sinh học
của tỉnh đến năm 2020 và định
hướng năm 2030.
Nâng cao năng lực quan
trắc môi trường, đầu tư 2 trạm
quan trắc tự động chất lượng
nước mặt sông Kôn, sông Hà
Thanh; đầu tư các trạm quan
trắc tự động nước thải ở các
KCN; tăng cường điều tra cơ
bản và xây dựng cơ sở dữ liệu
về môi trường để phục vụ công
tác quản lý.
Đảm bảo kinh phí chi sự
nghiệp môi trường hàng năm
của tỉnh đạt 1% trở lên so với
tổng chi ngân sách của tỉnh;
trong đó, ưu tiên hỗ trợ đầu tư
xây dựng hệ thống xử lý chất
thải tại các cụm công nghiệp,
làng nghề và bãi chôn lấp chất
thải; hệ thống thu gom và xử
lý nước thải sinh hoạt tại các
đô thị;tăng cường kinh phí để
điều tra cơ bản về môi trường,
nghiên cứu, áp dụng mô hình
giảm thiểu ô nhiễm, BVMT.
Để đạt được những mục
tiêu về BVMT, ngoài những nỗ
lực của địa phương, tỉnh có một
số kiến nghị, đề xuất với Chính
phủ, các Bộ, ngành Trung ương:
Cần rà soát, ban hành các văn
bản pháp luật khắc phục tình
trạng chồng chéo, thiếu đồng
bộ giữa một số ngành, lĩnh vực;
ban hành đồng bộ hệ thống
quy chuẩn Việt Nam đối với
các ngành, lĩnh vực; ban hành
chính sách khuyến khích sử
dụng hiệu quả và khai thác bền
vững nguồn tài nguyên khoáng
sản; hỗ trợ địa phương đầu
tư nâng cao năng lực cho đội
ngũ cán bộ, nhất là nghiệp vụ
chuyên môn về đánh giá, dự
báo và cảnh báo nguy cơ xảy ra
sự cố môi trường; nghiên cứu,
chuyển giao, ứng dụng khoa
học trong lĩnh vực BVMT; hỗ
trợ đầu tư xử lý môi trường.
9Xin cảm ơn ông!

TRẦN LOAN (Thực hiện)
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Chủ động phòng, chống
thiên tai, thích ứng với biến
đổi khí hậu

OO

Ngày 18/6/2018, Chính phủ đã
ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP
về công tác phòng, chống thiên tai với
mục tiêu nâng cao năng lực, chủ động
phòng, chống thiên tai, thích ứng với
biến đổi khí hậu (BĐKH), giảm tổn
thất về người và tài sản của nhân dân
và Nhà nước; tạo điều kiện phát triển
bền vững, góp phần bảo đảm quốc
phòng, an ninh và từng bước xây dựng
cộng đồng, xã hội an toàn trước thiên
tai.
Mục tiêu cụ thể đến năm 2025,
giảm 30% thiệt hại về người đối với các
loại hình thiên tai có cường độ, quy mô
tương đương đã xảy ra trong giai đoạn
2015 - 2020; 100% chính quyền các cấp,
cơ quan, tổ chức và hộ gia đình trên
cả nước được tiếp nhận đầy đủ thông
tin về thiên tai; 100% lực lượng làm
công tác phòng, chống thiên tai được
đào tạo, tập huấn, phổ biến kỹ năng về
phòng, chống thiên tai, đặc biệt là với
các loại hình thiên tai thường xuyên xảy
ra trên địa bàn.
Bên cạnh đó, nâng cao khả năng
chống chịu của cơ sở hạ tầng, công
trình phòng chống thiên tai, nhất là
đê điều, hồ đập, khu neo đậu tránh
trú bão, đảm bảo an toàn và thích ứng
với các tác động mới của thiên tai; chủ
động trong dự báo, cảnh báo, phòng,
chống lũ quét, sạt lở đất tại những khu
vực dân cư tập trung và trọng điểm
về kinh tế xã hội; 100% các khu vực
ngầm tràn thường xuyên bị ngập sâu
được lắp đặt thiết bị cảnh báo; 100%
số hộ dân thuộc khu vực đông dân cư
thường xuyên xảy ra thiên tai có nơi ở
bảo đảm an toàn...
Một trong các giải pháp tổng thể là
về cơ sở hạ tầng, đầu tư, nâng cao năng
lực, khả năng chống chịu của cơ sở hạ
tầng, củng cố, nâng cấp hệ thống đê
sông, đê biển, hồ chứa nước, khu neo
đậu tàu thuyền trú tránh bão; kịp thời
sửa chữa, khắc phục sự cố đê điều, hồ
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đập, các công trình phòng chống
thiên tai; nâng cao khả năng tiêu
thoát nước, quản lý chặt chẽ,
hạn chế việc san lấp ao, hồ, triển
khai thực hiện có hiệu quả các
dự án chống ngập úng đô thị
tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh,
dự án thuộc Chương trình mục
tiêu ứng phó với BĐKH và tăng
trưởng xanh,…

Kết quả thực hiện
Nghị quyết liên tịch của
Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam và Bộ TN&MT
về phối hợp hành động
bảo vệ môi trường

OO

Vừa qua, Tổng Liên đoàn
Lao động Việt Nam (TLĐ)
và Bộ TN&MT đã có Báo cáo
tổng kết kết quả thực hiện Nghị
quyết liên tịch số 01/2004/
NQLT-TLĐ - BTNMT ngày
15/11/2004 về việc phối hợp
hành động BVMT phục vụ phát
triển bền vững (Nghị quyết).
Kết quả thực hiện Nghị quyết
cho thấy, trong 13 năm qua, TLĐ
đã tổ chức nhiều chương trình
tập huấn về BVMT và an toàn vệ
sinh lao động cho cán bộ công
đoàn các cấp. Hàng năm, TLĐ
đã có văn bản chỉ đạo Liên đoàn
Lao động các địa phương tích
cực tham gia nhiệm vụ quản lý
nhà nước về BVMT; Nhiều hoạt
động về môi trường đã được
tổ chức như: Ngày Môi trường
thế giới 5/6; Tuần lễ nước sạch
và vệ sinh môi trường; Chiến
dịch Làm cho thế giới sạch hơn;
phong trào bảo vệ rừng, trồng
và chăm sóc cây xanh…
Triển khai Kế hoạch hành
động thực hiện Chiến lược Tăng
trưởng xanh (TTX) giai đoạn
2014 - 2020 (Kế hoạch số 57/
KH -TLĐ ngày 25/9/2014), TLĐ
đã tổ chức tập huấn về TTX cho
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cán bộ công đoàn và hỗ trợ 27
doanh nghiệp, thuộc 9 tỉnh, TP
trên cả nước ứng dụng công
nghệ sản xuất tiên tiến, giảm
cường độ phát thải khí nhà kính.
Về thực hiện nhiệm vụ quan
trắc và phân tích môi trường
lao động: Từ năm 2006 đến
nay, Viện khoa học và an toàn
vệ sinh lao động thuộc TLĐ đã
thực hiện 2.000 đợt quan trắc
tại 1.000 cơ sở sản xuất, kết
quả quan trắc hàng năm được
đưa vào cơ sở dữ liệu quốc gia.
Ngoài ra, Viện cũng thực hiện
trên 40 nhiệm vụ khoa học về
BVMT.
Trong thời gian tới, Nghị
quyết cũng đề ra các giải pháp
về BVMT như: Tiếp tục đẩy
mạnh các hoạt động thông tin
tuyên truyền nâng cao nhận
thức BVMT cho các cán bộ công
đoàn; xây dựng chuẩn đánh giá
cơ sở sản xuất thực hiện công
tác BVMT; phối hợp với các Bộ,
ngành liên quan, thống nhất hệ
thống quản lý môi trường và an
toàn vệ sinh lao động trong các
doanh nghiệp…

Quy định về kiểm
tra chất lượng, an toàn
kỹ thuật và bảo vệ môi
trường phương tiện giao
thông đường sắt

OO

Ngày 14/5/2018, Bộ Giao
thông Vận tải đã ban hành Thông
tư số 29/2018/TT-BGTVT quy
định về việc kiểm tra chất lượng,
an toàn kỹ thuật và BVMT
phương tiện giao thông đường
sắt. Theo đó, Thông tư quy định
việc kiểm tra, thử nghiệm và
cấp giấy chứng nhận chất lượng,
an toàn kỹ thuật, BVMT cho
linh kiện, thiết bị, tổng thành,
phương tiện giao thông đường
sắt sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu,

hoán cải, phục hồi và trong quá
trình khai thác trên hệ thống
đường sắt quốc gia, đường sắt
đô thị, đường sắt chuyên dùng
có nối ray với đường sắt quốc
gia và đường sắt chuyên dùng
không nối ray với đường sắt
quốc gia có đi qua khu dân cư,
giao cắt với đường bộ.
Thông tư quy định, tổng
thành của phương tiện giao
thông đường sắt bao gồm giá
chuyển hướng, động cơ diesel,
máy phát điện (trên đầu máy),
động cơ điện kéo, bộ biến đổi
điện, bộ truyền động thủy lực.
Hệ thống của phương tiện bao
gồm các hệ thống: Hãm, điện
sức kéo, cấp điện toa xe, điều
hòa không khí, truyền động,
điều khiển chạy tàu. Thời gian
sử dụng (tính theo năm) là thời
gian được xác định từ năm sản
xuất đến năm đang sử dụng của
phương tiện.
Về kiểm tra chất lượng, an
toàn kỹ thuật và BVMT, Thông
tư quy định rõ các loại hình
kiểm tra gồm: Sản xuất, lắp ráp,
nhập khẩu, hoán cải, định kỳ và
bất thường. Đối tượng trình tự
cấp, sử dụng giấy chứng nhận
và tem kiểm định, Thông tư
quy định chi tiết các thủ tục
trong cấp, cấp lại và thu hồi giấy
chứng nhận, cấp tem kiểm định.
Cụ thể, tổ chức, cá nhân lập hồ
sơ theo quy định, gửi trực tiếp
hoặc qua hệ thống bưu chính
hay bằng hình thức phù hợp
khác đến Cục Đăng kiểm Việt
Nam. Cục Đăng kiểm Việt Nam
tiếp nhận, kiểm tra thành phần
hồ sơ trong một ngày làm việc.
Nếu hồ sơ đầy đủ, Cục Đăng
kiểm Việt Nam tiến hành kiểm
tra nội dung hồ sơ. Trường hợp
hồ sơ không đầy đủ, Cục Đăng
kiểm Việt Nam hướng dẫn tổ
chức, cá nhân hoàn thiện lại…n
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Bình Dương hướng tới xây dựng thành phố
thông minh, hiện đại, thân thiện môi trường
Với mục tiêu xây dựng Bình Dương trở
thành đô thị văn minh, hiện đại, đồng
thời, nâng cao chất lượng cuộc sống
người dân, Bình Dương đã và đang tập
trung nỗ lực triển khai thực hiện Đề án
thành phố (TP) thông minh hướng tới 3
đối tượng: Chính quyền - doanh nghiệp
(DN) - người dân. Trong đó, nhằm tạo
điều kiện cho các DN phát triển, những
năm qua, Bình Dương đã triển khai tiêu
chí phân hạng các DN, xây dựng Sách
Xanh nhằm ngăn ngừa ô nhiễm và cải
thiện môi trường. Để tìm hiểu về vấn đề
này, Tạp chí Môi trường đã có cuộc trò
chuyện với ông Nguyễn Hồng Nguyên Phó Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương.
9Xin ông cho biết, để thực hiện Đề án TP
thông minh, tỉnh đã triển khai những hoạt
động gì?
Ông Nguyễn Hồng Nguyên: Ngày
21/11/2016, UBND tỉnh Bình Dương đã ký
ban hành Quyết định số 3206/QĐ-UBND phê
duyệt Đề án TP thông minh - Bình Dương. Đây
được xem là bước đột phá về kinh tế - xã hội
của Bình Dương đến năm 2021, hướng đến
phát triển nền kinh tế có giá trị tăng cao và quy
hoạch đô thị theo hướng thông minh.
Để triển khai Đề án, Sở TN&MT đã dự
thảo Chương trình thực hiện Đề án TP thông
minh - Bình Dương, về lĩnh vực môi trường,
hướng đến các mục tiêu: Sử dụng công nghệ
thông tin, truyền thông; tự động hóa và các
phương tiện kết nối công dân, DN với chính
quyền; nâng cao công tác phòng ngừa, kiểm
soát chặt chẽ các nguồn có nguy cơ gây ô
nhiễm; cải thiện môi trường, nâng cao chất
lượng cuộc sống của người dân cũng như tái
sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên nhằm
xây dựng Bình Dương thành TP có môi trường
sống thân thiện…
Nội dung Chương trình thực hiện Đề án
TP thông minh - Bình Dương gồm: Đầu tư xây
dựng Trung tâm điều hành chung trên cơ sở
nâng cấp trạm điều hành tại Trung tâm Quan
trắc - Kỹ thuật TN&MT; Lắp đặt bảng hiển thị
thông tin các kết quả quan trắc môi trường; Lắp
26
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VVÔng Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương
đặt trạm quan trắc không khí
tự động, thùng rác thông minh,
nhà vệ sinh công cộng thông
minh; Mở rộng mạng lưới quan
trắc nước mặt, nước ngầm; Xây
dựng hồ chứa nước để tái sử
dụng nước thải đã xử lý; Đào tạo
nguồn nhân lực…
Ngoài ra, Bình Dương
còn đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, triển khai các nội dung
của Đề án TP thông minh đến
các cơ quan, ban, ngành và
nhân dân trong tỉnh, chủ động
lấy ý kiến góp ý xây dựng để tiếp
tục bổ sung, cải tiến. Mặt khác,
đẩy mạnh kết nối quốc tế, hợp
tác trao đổi công nghệ, tri thức,
nhân lực và các nguồn lực khác;
liên kết, tham gia tích cực vào
mạng lưới, tổ chức quốc tế của
các TP thông minh, khoa học
công nghệ trên thế giới, tiêu
biểu là Hiệp hội đô thị khoa học
thế giới (WTA) và hướng tới
gia nhập Diễn đàn cộng đồng
thông minh thế giới (ICF).
Đặc biệt, để phục vụ Đề
án TP thông minh, tỉnh Bình
Dương đã tập trung nguồn lực
để phát triển Trung tâm dữ liệu
đạt chuẩn quốc tế nhằm tối ưu
hóa sử dụng cơ sở dữ liệu dùng
chung, góp phần cải cách thủ

tục hành chính, tạo sự minh
bạch trong cung cách phục vụ
của chính quyền. Tỉnh cũng đã
đầu tư xây dựng trung tâm hành
chính tập trung, nhằm phục vụ
nhu cầu giải quyết công việc
của người dân và DN theo mô
hình chính quyền điện tử.
9Ông có thể cho biết một số kết
quả cũng như nhận thức của
các DN trên địa bàn sau khi
nhận danh hiệu Sách Xanh?
Ông
Nguyễn
Hồng
Nguyên: Qua 4 lần công bố
Sách Xanh tỉnh Bình Dương,
số DN được ghi tên vào Sách
Xanh ngày càng tăng lên, với 32
DN năm 2011 đến năm 2016 là
61 DN. Trong số các DN được
công nhận trong Sách Xanh
năm 2016 có 52 DN nằm trong
KCN, 9 DN nằm ngoài KCN,
51 DN có vốn đầu tư nước
ngoài, 10 DN có vốn đầu tư
trong nước; 31 DN đã từng có
tên trong Sách Xanh tỉnh Bình
Dương năm 2014. Kết quả cho
thấy, việc công khai thông tin
về thực trạng môi trường DN là
một biện pháp hiệu quả trong
chính sách và giải pháp nhằm
ngăn ngừa tình trạng ô nhiễm,
cải thiện chất lượng môi trường
góp phần vào sự phát triển bền
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VVCác DN đạt danh hiệu Sách Xanh tỉnh Bình Dương năm 2016
vững của tỉnh. Trên cơ sở đó, thông tin các DN
thực hiện tốt công tác BVMT được công bố dưới
dạng Sách Xanh để kịp thời tuyên dương, khen
thưởng và tuyên truyền cho cộng đồng.
Tiếp nối các thành công đó, năm 2017, Sở
TN&MT đã chủ trì biên soạn, tham mưu UBND
tỉnh ban hành Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND
ngày 6/3/2018 về việc quy định tiêu chí đánh giá,
phân hạng các DN và xây dựng Sách Xanh tỉnh
Bình Dương thay thế Quyết định số 03/2011/QĐUBND ngày 27/1/2011 và Quyết định số 14/2011/
QĐ-UBND ngày 27/6/2011 theo hướng nghiêm
ngặt hơn để phù hợp với tình hình phát triển của
tỉnh Bình Dương giai đoạn hiện nay. Trong năm
2018, Bình Dương sẽ tiếp tục công bố danh sách
Sách Xanh lần thứ 5 theo tiêu chí mới được ban
hành. Cụ thể, sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí
đánh giá, phân hạng DN theo các quy định hiện
hành gồm: Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn
môi trường và công tác vệ sinh công nghiệp; tuân
thủ về hồ sơ quản lý môi trường và các vấn đề liên
quan. Đặc biệt, tặng điểm thưởng cho DN có một
trong các chứng nhận ISO 14001 hoặc GMP hoặc
OHSAS 18001, DN nhận các giải thưởng về môi
trường và có sự tham gia vào hoạt động BVMT
phục vụ cộng đồng.
Các DN được tuyên dương, khen thưởng, đưa
vào Sách xanh tỉnh Bình Dương đều là những đơn
vị thực hiện tốt các yêu cầu về BVMT và duy trì
đạt danh hiệu vào các năm sau. Qua các năm, xu
hướng cho thấy, những DN trong cùng một lĩnh
vực với các DN được công nhận danh hiệu Sách
Xanh cũng luôn cố gắng phấn đấu được vào Sách
Xanh để cải thiện thương hiệu của mình trong
quá trình sản xuất và kinh doanh.
Nhằm hỗ trợ các DN đạt danh hiệu Sách
Xanh, Bình Dương đã và đang thực hiện một số
chính sách như: Miễn giảm thuế giá trị gia tăng
(VAT), thuế thu nhập DN, ưu đãi về đất đai, đầu
tư vào công nghệ sản xuất sạch hơn và xử lý ô

nhiễm môi trường; Đẩy mạnh
công tác truyền thông, thông
tin tuyên truyền về các DN
trong Sách Xanh trên Báo
Bình Dương, Đài Truyền hình
Bình Dương; Tổ chức các lớp
tập huấn, triển khai quy định
pháp luật, về BVMT cho DN;
Hỗ trợ vốn vay với lãi suất ưu
đãi để đầu tư, thực hiện các
công trình, biện pháp BVMT
thông qua Quỹ BVMT…
9Nhằm hướng tới xây dựng
TP thông minh, hiện đại,
xanh, sạch và thân thiện
môi trường, trong thời gian
tới, Bình Dương sẽ thực hiện
những chương trình, giải
pháp cụ thể nào, thưa ông?
Ông Nguyễn Hồng
Nguyên: Nhằm hướng tới xây
dựng TP thông minh, hiện
đại, xanh, sạch và thân thiện
môi trường, trong thời gian
tới, Bình Dương sẽ thực hiện
một số chương trình, giải
pháp như: Tiếp tục xây dựng
và ban hành các văn bản quy
phạm pháp luật, các cơ chế,
chính sách về BVMT nhằm
cụ thể hóa các quy định của
Trung ương trên địa bàn tỉnh
(như tiến hành Phân vùng
xả thải của các kênh rạch,
sông, suối trên địa bàn tỉnh;
sửa đổi Quy định BVMT tỉnh
Bình Dương...); tăng cường
phổ biến, quán triệt Chỉ
thị số 30/CT-UBND ngày
28/12/2016 của UBND tỉnh

Bình Dương về đẩy mạnh
thực hiện kế hoạch BVMT
tỉnh Bình Dương giai đoạn
2016 - 2020 và triển khai thực
hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg
của Thủ tướng Chính phủ về
một số nhiệm vụ, giải pháp
cấp bách BVMT; đẩy mạnh
tuyên truyền về BVMT bằng
nhiều hình thức; nâng cao
hiệu quả công tác kiểm soát
ô nhiễm và thanh, kiểm tra
về BVMT, nhất là các DN có
lưu lượng xả thải lớn và DN
thuộc ngành nghề có nguy cơ
gây ô nhiễm môi trường; xử
lý nghiêm, triệt để các cơ sở vi
phạm quy định pháp luật về
BVMT; nâng cao chất lượng
thẩm định báo cáo đánh giá
tác động môi trường và kiên
quyết không phê duyệt dự án
có nguy cơ ô nhiễm lớn hoặc
không phù hợp định hướng
phát triển của tỉnh.
Bên cạnh đó, thực hiện
tốt công tác hậu kiểm sau
khi cấp phép đầu tư và đảm
bảo không để những cơ sở
mới chưa đầu tư hệ thống
xử lý chất thải theo quy
định đi vào hoạt động. Đồng
thời, triển khai thực hiện
tốt Chương trình thí điểm
phân loại rác tại nguồn bao
gồm: Phân loại rác từ các hộ
dân, thu gom, lưu giữ, trung
chuyển và tại nhà máy xử lý
chất thải để tiến đến mở rộng
phạm vi các nhà máy trên địa
bàn tỉnh. Ngoài ra, tập trung
nâng cao năng lực quan trắc
và thông tin môi trường theo
hướng tiếp tục đầu tư phát
triển hệ thống các trạm quan
trắc nước thải, khí thải, nước
mặt và nước ngầm tự động,
kiểm kê và xây dựng cơ sở dữ
liệu về nguồn thải để có biện
pháp kiểm soát, xử lý, khắc
phục kịp thời...
9Trân trọng cảm ơn ông!
HƯƠNG ĐỖ (Thực hiện)
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Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường
Với vai trò xung kích của tuổi trẻ trong
công tác BVMT, Đoàn Thanh niên Trung
ương Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS)
Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ TN&MT
cùng các Ban, ngành, đoàn thể Trung
ương và địa phương tổ chức nhiều
phong trào BVMT. Hưởng ứng “Tháng
hành động vì môi trường” năm 2018,
Tạp chí Môi trường đã có cuộc trao đổi
với ông Ngô Văn Cương - Ủy viên Ban
Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng
ban Thanh niên Nông thôn Trung ương
Đoàn về các hoạt động của Đoàn trong
công tác BVMT thời gian qua.

9Xin ông cho biết, các hoạt động của tổ chức
Đoàn các cấp trong công tác BVMT, thời gian
qua?
Ông Ngô Văn Cương: Thời gian qua, công
tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn
viên, thanh niên về ứng phó với biến đổi khí hậu
(BĐKH) và BVMT đã được các cấp bộ Đoàn
quan tâm thực hiện. Hình thức và nội dung
tuyên truyền ngày càng được đổi mới thông
qua cuộc thi Sáng tạo xanh; tổ chức các hoạt
động, thu hút sự tham gia của các đoàn viên,
thanh niên như: Giờ Trái đất, Ngày Môi trường
thế giới, Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn,
Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình
nguyện hè, Chiến dịch Biển Việt Nam xanh...
Hàng năm, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức đào
tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ năng cho đoàn
viên, thanh niên trong công tác BVMT, ứng
phó với BĐKH, với hơn 2.000 đoàn viên, thanh
niên tham gia. Các hoạt động xung kích phòng,
chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh
đã được các cấp bộ Đoàn chủ động thực hiện
như: Hỗ trợ xây dựng 4.000 chòi tránh lũ cho hộ
nghèo ở khu vực miền Trung; đóng góp 26.449
ngày công lao động; vận động, quyên góp ủng
hộ nhân dân ở khu vực Đồng bằng sông Cửu
Long và miền Trung khắc phục hạn hán, xâm
nhập mặn, với kinh phí hơn 4 tỷ đồng.
Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả trên, tổ
chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên chưa tiếp
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cận được Chương trình tổng
thể về ứng phó với BĐKH và
tăng trưởng xanh, chưa có
nhiều mô hình ứng phó với
BĐKH có tác động trực tiếp
đến thanh niên và cộng đồng.
Vì vậy, cần tiếp tục phát huy
vai trò của tổ chức Đoàn và
đoàn viên, thanh niên trong
hoạt động truyền thông, nâng
cao nhận thức về BVMT, ứng
phó với BĐKH và phát triển
bền vững.
9Nhằm hưởng ứng “Tháng
hành động vì môi trường năm
2018”, Trung ương Đoàn đã
triển khai những hoạt động
gì để khắc phục ô nhiễm, cải
thiện môi trường, thưa ông?
Ông Ngô Văn Cương:
Để có những hành động thiết
thực, hưởng ứng “Tháng hành
động vì môi trường”, Trung
ương Đoàn đã chỉ đạo đồng
loạt tổ chức ra quân thực hiện
Chiến dịch “Hãy làm sạch
biển” năm 2018 tại 28 tỉnh,
thành phố ven biển; triển khai
Chương trình Ngày Chủ nhật
xanh, thứ Bảy tình nguyện gắn

với BVMT, trồng cây xanh; tổ
chức Lễ ra mắt các đội thanh
niên xung kích BVMT... Các
hoạt động này đã góp phần
làm sạch môi trường, cải tạo
những khu vực để rác thành
vườn hoa; triển khai các con
đường xanh với thông điệp
“Vì một Việt Nam xanh”.
Ngoài ra, Trung ương Đoàn
còn phối hợp với Bộ TN&MT,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch tổ chức tọa đàm, hội nghị
phát động các phong trào
“Biển Việt Nam xanh”, “Hãy
làm sạch biển”... thu hút đông
đảo thanh thiếu nhi và các
tầng lớp nhân dân tham gia
BVMT.
Qua đó, một số mô hình
tiêu biểu của đoàn viên, thanh
niên tham gia BVMT được
triển khai, nhân rộng như Giữ
sạch cánh đồng quê hương;
Làng xã Xanh - Sạch - Đẹp;
trồng rừng ngập mặn và rừng
hoàn nguyên; trồng cây xanh
tại các địa phương trên cả
nước, với 22 triệu cây xanh
và chăm sóc 2.000 ha rừng.
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Thông qua các hoạt động trên, có thể khẳng
định vai trò quan trọng của tổ chức Đoàn và
đoàn viên, thanh niên tham gia BVMT, ứng
phó với BĐKH.
9Trong thời gian tới, Trung ương Đoàn sẽ có
những giải pháp như thế nào nhằm hạn chế
sử dụng túi ni lông để BVMT, bảo vệ sức khỏe
cộng đồng?
Ông Ngô Văn Cương: Thời gian tới, Trung
ương Đoàn sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ Đoàn
tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức
cho thanh niên về tác hại của túi ni lông, chất
thải nhựa đối với môi trường, sức khỏe con
người, trong đó ưu tiên các hình thức truyền
thông hiện đại như sử dụng thiết kế đồ họa
infographic; trên các mạng xã hội: facebook,
zalo...; tập huấn, nâng cao năng lực, kỹ năng
cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội và lực lượng nòng
cốt về BVMT, ứng phó với BĐKH; xây dựng,
nhân rộng các mô hình BVMT, ứng phó với
BĐKH, sáng tạo khởi nghiệp xanh trong đoàn
viên, thanh niên; mô hình sản xuất, kinh doanh
sạch; thành lập và duy trì tổ hợp tác, hợp tác
xã thanh niên hoạt động trong lĩnh vực môi
trường; tổ chức các đội tình nguyện chuyên
sâu, câu lạc bộ thanh niên tình nguyện... nâng
cao ý thức phân loại, tái chế rác tại nguồn; tích
cực phối hợp tham gia công tác kiểm tra giám
sát về BVMT; tố giác vi phạm, các hoạt động xả
thải, gây ô nhiễm môi trường; tuyên dương và
khen thưởng kịp thời cá nhân, tổ chức có nhiều
hoạt động tích cực trong BVMT; đẩy mạnh
hoạt động phối hợp với các cơ quan chức năng
để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tổ chức các
đợt cao điểm, huy động sự tham gia đông đảo
của các thành phần xã hội, tạo thành thói quen
tái chế và tái sử dụng ni lông.
9Xin cảm ơn ông!

CHÂU LOAN (Thực hiện)

VVCác đoàn viên, thanh niên Trung ương
Đoàn tham gia thu gom rác, làm sạch biển

Lực lượng vũ trang
tỉnh Lai Châu cùng
nhân dân xây dựng
nông thôn mới

H

ưởng ứng Chương
trình mục tiêu
Quốc gia xây dựng
nông thôn mới (NTM), thời
gian qua, cán bộ, chiến sĩ lực
lượng vũ trang (LLVT) tỉnh
Lai Châu đã đẩy mạnh phong
trào “Quân đội chung sức xây
dựng NTM” bằng những hoạt
động, việc làm thiết thực, hiệu
quả. Nhiều mô hình hay, cách
làm mới được triển khai, giúp
địa phương trên địa bàn tỉnh
hoàn thiện các tiêu chí để về
đích xây dựng NTM, qua đó
thắt chặt tình đoàn kết, gắn
bó quân - dân.
Để Cuộc vận động “Quân
đội chung sức xây dựng
NTM” đi vào cuộc sống,
phát huy hiệu quả, Đảng ủy,
Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS)
tỉnh thường xuyên chỉ đạo
các đơn vị trực thuộc quán
triệt nghiêm túc Nghị quyết
của Trung ương, Tỉnh ủy về
phong trào xây dựng NTM,
coi đây là nhiệm vụ chính trị
quan trọng. Hàng năm, Bộ
CHQS tỉnh xây dựng Nghị
quyết chuyên đề, yêu cầu
toàn thể các cơ quan, đơn vị
xác định, lựa chọn từ 1 - 2 xã,
mỗi xã chọn 1 - 3 nội dung
thuộc 5 nhóm nội dung của
19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí
Quốc gia về xây dựng NTM
để đăng ký thực hiện; Chỉ
đạo Ban CHQS huyện, TP
phối hợp với cấp ủy, chính
quyền địa phương tổ chức
khảo sát, rà soát những tiêu
chí chưa hoàn thành ở từng

cơ sở để có phương án hỗ trợ
kịp thời. Đối với Cấp ủy, chỉ
huy các cấp đẩy mạnh tuyên
truyền về tầm quan trọng,
chủ trương, quan điểm thực
hiện Chương trình xây dựng
NTM cho đảng viên, cán bộ,
chiến sĩ LLVT, tạo sự thống
nhất, đồng thuận trong nhận
thức và hành động, nâng cao
tính tự giác, trách nhiệm của
mỗi cán bộ, chiến sĩ…
Bên cạnh đó, tham mưu,
phối hợp với ban, ngành,
đoàn thể, chính quyền địa
phương xây dựng kế hoạch
huấn luyện dân quân làm
công tác dân vận kết hợp
tham gia xây dựng NTM,
thông qua nhiều chương
trình, hành động cụ thể
như: Làm đường giao thông
nông thôn; nâng cấp, tu sửa
công trình cộng đồng; xây
dựng nhà tình thương, tình
nghĩa cho những hộ nghèo,
gia đình chính sách có hoàn
cảnh khó khăn; củng cố
hệ thống chính trị ở cơ sở.
Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ
tay cầm cuốc, xẻng, bay…
tham gia làm đường bê tông
hay những bước chân hành
quân dã ngoại “4 cùng”, cùng
nhân dân về với đồng bào,
giúp người dân ổn định cuộc
sống, phát triển kinh tế, tích
cực tham gia xây dựng NTM
đã trở nên quen thuộc, in
đậm dấu ấn trong lòng người
dân nơi đây. Kết quả, sau
5 năm thực hiện Cuộc vận
động, cán bộ, chiến sỹ LLVT
Số 6/2018
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VVCán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh Lai Châu giúp nhân dân xã Khun Há, huyện Tam Đường làm đường giao thông nông thôn
đã tổ chức được gần 30 đợt hành quân dã
ngoại kết hợp làm công tác dân vận tham gia
xây dựng NTM; đóng góp hàng nghìn ngày
công giúp nhân dân đổ 86 km đường bê tông,
nạo vét trên 6 km kênh mương thủy lợi; xây
8 bể chứa nước sạch tại xã Dào San (huyện
Phong Thổ); tu sửa 47 nhà ở và làm mới 2 cầu
dân sinh, phục vụ nhu cầu đi lại của bà con;
tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, giúp
nhân dân khai hoang, phục hóa 567,43 ha đất
sản xuất... Riêng năm 2017, LLVT đã cùng
nhân dân tu sửa, làm mới hơn 30 km đường
giao thông nông thôn, nội đồng và nạo vét 4
km kênh mương thủy lợi tại các huyện Phong
Thổ, Nậm Nhùn, Mường Tè, Sìn Hồ.
Cùng với tham gia xây dựng hạ tầng kinh
tế - xã hội, LLVT còn tích cực tuyên truyền,
hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ khoa
học kỹ thuật, các mô hình phát triển kinh tế
cho năng suất cao vào sản xuất. Năm 2017, Bộ
CHQS tỉnh hỗ trợ hơn 460 triệu đồng giúp
nông dân chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng,
vật nuôi, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế,
cải thiện đời sống. Trong đó, nhiều mô hình
thành công, đang được nhân rộng, tiêu biểu
như mô hình trồng lúa nước ở bản Nà Hẻ
(xã Bum Nưa, huyện Mường Tè); chăn nuôi
gia súc, gia cầm ở các xã Pha Mu, Mường Mít
(huyện Than Uyên)… Đồng thời, phối hợp với
30
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các đơn vị y tế tổ chức khám
và cấp thuốc miễn phí cho gần
25.000 lượt người, trị giá hàng
trăm triệu đồng; tặng 750 suất
quà cho gia đình có hoàn cảnh
khó khăn, gia đình chính sách
trên địa bàn tỉnh; phối hợp với
các trường học vận động bà
con đưa con em tới trường,
hàng năm, huy động hàng
nghìn ngày công sửa chữa
phòng học, góp phần nâng cao
trình độ dân trí.
Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh
còn chú trọng củng cố hệ
thống chính trị ở cơ sở, phối
hợp với lực lượng công an
phân công cán bộ địa bàn
nắm bắt tình hình, tham mưu
giải quyết kịp thời những vụ
việc phát sinh. Cơ quan, đơn
vị quân sự các cấp chủ động
phối hợp với lực lượng chức
năng, đoàn thể, tổ chức chính
trị - xã hội địa phương tiến
hành khảo sát, phân loại,
lập kế hoạch xây dựng cơ sở
chính trị vững mạnh, đảm
bảo không có điểm nóng,

điểm phức tạp về an ninh
nông thôn; Duy trì hoạt động
hiệu quả 41 chi bộ quân sự xã,
phường, thị trấn, nhằm tăng
cường sự lãnh đạo của cấp ủy
Đảng đối với công tác quân
sự địa phương... góp phần
thực hiện tốt tiêu chí thứ 19
về an ninh trật tự trong bộ 19
tiêu chí xây dựng NTM.
Phong trào “Quân đội
chung sức xây dựng NTM”
đã góp phần quan trọng vào
những bước “chuyển mình”
của nông nghiệp, nông thôn
ở tỉnh miền núi Lai Châu,
khẳng định vai trò của LLVT
trong thực hiện nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội gắn
với củng cố quốc phòng - an
ninh. Đến nay, Lai Châu đã
có 24/96 xã đạt chuẩn NTM,
lòng tin của nhân dân đối với
Đảng ngày càng vững chắc,
hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ” luôn
in đậm trong lòng nhân dân,
khối đoàn kết quân - dân
ngày càng vững mạnhn

LÊ CHÂN HÀO
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Hội Nông dân TP. Hà Nội:
Đóng góp thiết thực cho môi trường nông thôn
NGUYỄN THU HÀ
Bộ TN&MT

N

hững năm qua, các cấp Hội Nông dân
(HND) TP. Hà Nội luôn phát huy vai
trò và trách nhiệm trong công tác kiểm
tra, giám sát việc thực hiện Luật BVMT, tham
gia xử lý các điểm nóng về môi trường; Đẩy
mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông
dân và cộng đồng cùng chung tay BVMT…
Đồng thời, tự nguyện hiến đất, đóng góp kinh
phí, ngày công lao động để xây dựng các công
trình dân sinh, góp phần thiết thực vào công
cuộc xây dựng NTM trên địa bàn TP.
Theo đó, HND TP. Hà Nội đã phối hợp
với các ban, ngành, đoàn thể phát động phong
trào “Nông dân thi đua xây dựng NTM”; Đưa
nội dung xây dựng NTM vào ký kết giao ước
thi đua hàng năm; Lồng ghép tuyên truyền
việc xây dựng, củng cố tổ chức Hội và phát
triển kinh tế - xã hội ở cơ sở phải gắn với xây
dựng NTM vào các buổi sinh hoạt, cuộc họp,
hội nghị chuyên đề. Bên cạnh đó, phát động ra
quân vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông
cống thoát nước, trồng cây xanh tạo cảnh quan
môi trường Xanh - Sạch - Đẹp; Tập huấn, xây
dựng mô hình điểm về BVMT và tuyên truyền
trên các kênh thông tin đại chúng để thu hút sự
hưởng ứng, tham gia của toàn thể cán bộ, hội
viên, nông dân…
Đặc biệt, thực hiện Chương trình số 02CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về "Phát triển
nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời
sống nông dân giai đoạn 2016 - 2020", HND
TP đã chủ động phối hợp với các ban, ngành,
đoàn thể kêu gọi hội viên nông dân chuyển đổi
cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế
hộ gia đình, tổ hợp tác, hình thành vùng sản
xuất tập trung chuyên canh cho giá trị kinh tế
cao, giúp nông dân tăng thu nhập, ổn định đời
sống, từng bước hình thành ý thức BVMT. Tiêu
biểu như HND huyện Gia Lâm với phong trào
“5 điểm, 10 việc HND tham gia phát triển kinh
tế”, đã xây dựng được nhiều mô hình hiệu quả,
cụ thể: Mô hình chăn nuôi bò thịt ở Lệ Chi;
chăn nuôi bò sữa ở Phù Đổng; trồng rau an
toàn ở Văn Đức; trồng hoa ly ở Đa Tốn… Hội
viên nông dân xã Xuân Phú (huyện Phúc Thọ)
hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập

trung như vùng lúa hàng hóa
chất lượng cao, vùng sản xuất
rau an toàn, vùng cây ăn quả;
Thúc đẩy liên kết theo chuỗi
giá trị gắn sản xuất với tiêu
thụ sản phẩm, thu hút doanh
nghiệp đầu tư, áp dụng tiến
bộ khoa học công nghệ, tạo
ra sản phẩm có giá trị cao, an
toàn. Đến nay, xã Xuân Phú
đã hoàn thành 17/19 tiêu chí
và đang phấn đấu về đích xây
dựng NTM trong năm 2018.
HND huyện Sóc Sơn nổi bật
với việc xây dựng 7 hợp tác xã,
5 chi hội nghề, 3 tổ hội nghề
nghiệp, 34 nhóm sản xuất rau
hữu cơ; Tập huấn chuyển giao
kỹ thuật chăn nuôi gà đồi,
nuôi trồng thủy sản, canh tác
lúa chất lượng cao, rau hữu cơ,
cây ăn quả, nuôi giun quế, xử
lý rơm, rạ thành phân hữu cơ,
sử dụng chế phẩm sinh học
xử lý môi trường chăn nuôi...
cho trên 60.000 lượt hội viên.
Đồng thời, hỗ trợ các hội viên,
hợp tác xã trưng bày và bán
các sản phẩm nông nghiệp
an toàn của địa phương; Tăng
cường quảng bá các sản phẩm
nông nghiệp sạch, nông sản có
thương hiệu của huyện để thu

hút doanh nghiệp liên kết sản
xuất với nông dân...
Cùng với đó, dựa trên nhu
cầu thực tiễn, thế mạnh của
từng địa phương, HND TP.
Hà Nội có kế hoạch kêu gọi,
vận động cán bộ, hội viên,
nông dân tình nguyện đóng
góp kinh phí, ngày công lao
động xây dựng cơ sở hạ tầng
nông thôn với phương châm
“Nhà nước và nhân dân cùng
làm”. Năm 2017, hội viên
HND TP đã tự nguyện hiến
14.600 m2 đất, đóng góp hơn
7.000 ngày công lao động để
làm mới, nâng cấp 356 cầu
cống, sửa chữa 576 km đường
giao thông... Đặc biệt, HND
huyện Sóc Sơn có 25 HND các
xã trên toàn huyện đăng ký
69 đầu việc trọng tâm ở cơ sở
tham gia xây dựng NTM; 480
hội viên nông dân tự nguyện
hiến 10.742 m2 đất, đóng góp
20.335 ngày công cùng nhiều
vật tư trị giá 8,3 tỷ đồng để
xây dựng NTM; Hội viên,
nông dân các thôn, xã đóng
góp, lắp đặt mới 28,5 km hệ
thống chiếu sáng đường ngõ;
Giúp đỡ 269 hộ gia đình thoát
nghèo.

VVĐường giao thông nông thôn xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm Công trình có sự tham gia của hội viên HND
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Xác định môi trường là
một trong những tiêu chí khó
thực hiện tại địa bàn nông
thôn, các cấp HND TP đã chỉ
đạo HND các huyện, thị xã
phối hợp tuyên truyền, vận
động hội viên thực hiện mô
hình “5 không, 3 sạch”, “Sạch
nhà, tốt ruộng”; Phong trào
“Ngày Thứ bảy, Chủ nhật
xanh”… Đồng thời, các cơ sở
Hội đã thành lập, duy trì sinh
hoạt nhiều loại hình câu lạc
bộ (CLB) BVMT, tập trung
tuyên truyền, nâng cao nhận
thức cho cán bộ, hội viên nông
dân về chủ trương, chính sách
của Đảng, pháp luật của Nhà
nước trong xây dựng NTM;
Khuyến khích tinh thần tương
trợ, giúp đỡ nhau sản xuất
kinh doanh và thực hiện nếp
sống văn minh, giữ gìn môi
trường nông thôn… Qua đó,
các cấp Hội đã chỉ đạo xây
dựng được 469 mô hình nông
dân tham gia BVMT; thành
lập gần 300 CLB “Thu gom vỏ
chai, lọ thuốc bảo vệ thực vật”
trên đồng ruộng; Các chi hội
đăng ký đảm nhận 2.174 đoạn
đường tự quản BVMT; 56.000
lượt hội viên nông dân đăng
ký tham gia diệt lăng quăng,
bọ gậy, vệ sinh đường làng,
ngõ xóm vào các ngày Thứ bảy,
Chủ nhật hàng tuần.
Để giữ lửa phong trào xây
dựng NTM trong toàn dân,
thời gian tới, các cấp HND TP.
Hà Nội sẽ giữ vững và nâng
cao chất lượng các tiêu chí đã
hoàn thành; thường xuyên đổi
mới phương thức hoạt động;
tiếp tục phổ biến các tiêu chí
về xây dựng NTM, phát huy
sức mạnh, vai trò chủ thể của
lực lượng nông dân trong
phong trào thi đua “Cả nước
chung sức xây dựng NTM”,
góp phần đưa phong trào xây
dựng NTM đi vào chiều sâu và
hiệu quản
32
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Nâng cao hiệu quả sử dụng
rơm, rạ nhằm giảm ô nhiễm
môi trường
TS. NGUYỄN THẾ HINH
Bộ NN&PTNT

Hiện tượng đốt rơm, rạ ngoài đồng ruộng đã và đang gây ô nhiễm môi
trường ở nhiều nơi. Nguyên nhân chính là do chi phí thu gom thủ công
rơm, rạ cao nên nông dân lựa chọn biện pháp đốt, nhằm giải phóng
đất đai cho vụ mùa tiếp theo. Nhìn từ góc độ khác, rơm, rạ là nguồn
tài nguyên có giá trị có thể sử dụng cho nhiều hoạt động đem lại lợi
ích cho nền kinh tế. Do vậy, cần nghiên cứu xây dựng chuỗi giá trị, chế
biến và tiêu thụ các sản phẩm từ rơm, rạ nhằm tăng cường sử dụng
nguồn tài nguyên này, đồng thời giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
THỰC TRẠNG CHUỖI GIÁ
TRỊ THU GOM, CHẾ BIẾN
VÀ SỬ DỤNG RƠM, RẠ TẠI
VIỆT NAM
Theo số liệu thống kê của Cục
Trồng trọt, trong những năm gần đây,
Việt Nam sản xuất khoảng 40 - 44 triệu
tấn lúa gạo hàng năm. Với tỷ lệ cứ 1
tấn lúa sẽ có 1 tấn phụ phẩm rơm, rạ,
hàng năm nước ta có một khối lượng
khổng lồ phụ phẩm rơm, rạ. Nguồn
nguyên liệu rơm, rạ được chia ra là
2 loại chính: rơm và gốc rạ. Nguyên
liệu rơm thường được thu mua hoặc
đem về sử dụng trong khi gốc rạ người
dân thường để ải ngoài đồng, sau đó
cầy lật đất để làm phân bón cho vụ
tiếp theo. Do nhu cầu thâm canh nên
nhiều người dân lựa chọn giải pháp
để khô để nhanh chóng giải phóng
đất cho trồng trọt vụ mùa tiếp theo.
Việc nông dân đốt rơm, rạ ngoài đồng
không những gây ô nhiễm môi trường
nghiêm trọng mà còn gây ra nhiều
hệ lụy như lãng phí tài nguyên phụ
phẩm nông nghiệp, làm cho đất đai bị
khô, chai cứng, phần tro sót lại chút
ít khoáng chất (P, K, Ca, Si, ...) không
giúp ích cho cây trồng.
Còn theo kết quả khảo sát của Dự
án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp
(LCASP), chuỗi giá trị thu gom và sử
dụng rơm chỉ mới hình thành ở một
số tỉnh phía Nam. Chuỗi giá trị thu

gom rơm chưa hình thành ở các tỉnh
phía Bắc là do quy mô ruộng đồng
nhỏ, manh mún, khó áp dụng các biện
pháp cơ giới hóa để thu gom rơm. Mặt
khác, tỷ lệ thu gom rơm ở các vụ lúa
cũng khác nhau: vụ Đông Xuân có
thời tiết ẩm ướt người dân ít thu gom
rơm hơn vụ Thu Đông và Hè Thu có
khí hậu khô ráo hơn.
Tại tỉnh Hậu Giang, phân tích
chuỗi giá trị rơm năm 2017 sau khi
thu hoạch cho thấy, bà con nông dân
thường bán rơm tại ruộng cho chủ
máy cuộn với giá thành khoảng 500 700 nghìn đồng/ha đất. Chủ máy cuộn
thường thu hoạch 130 - 150 cuộn rơm/
ha và bán với giá trị khoảng 12 - 14
nghìn đồng/cuộn, tính ra khoảng 2 2,5 tấn rơm cuộn/ha. Đối với rơm thu
mua làm thức ăn cho gia súc, chủ vựa
thường cuộn rơm nhỏ hơn khoảng
12 - 16 kg/cuộn, đối với rơm, rạ cho
trồng nấm, chủ vựa thường thu mua
cuộn rơm từ 20 - 22 kg/cuộn. Các chủ
vựa tiếp tục bán cho các đầu mối thu
mua với giá 20 - 22 nghìn đồng/cuộn
và các chủ vựa đầu mối bán cho người
dùng với mức giá 28 - 30 nghìn đồng/
cuộn. Tỷ lệ thu mua rơm làm thức ăn
gia súc chiếm khoảng 40% tổng lượng
rơm và 60% còn lại được thu mua cho
trồng nấm rơm và các mục đích khác.
Thị trường thu mua rơm của tỉnh Hậu
Giang chủ yếu là các trang trại chăn
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nuôi tại các tỉnh Bình Thuận, Bình Dương, Bình
Phước, Tây Ninh, Vũng Tàu, Trà Vinh, Bến Tre và thị
trường thu mua rơm cho trồng nấm là các tỉnh Đồng
Tháp, Vĩnh Long... Trong giai đoạn từ 2013 - 2016, do
phát triển mạnh của công nghệ cơ giới hóa trong thu
gom, giá rơm đã tăng lên gần gấp đôi từ 260 nghìn
đồng lên 520 nghìn đồng/ha, giá bán rơm cuộn tại
ruộng đã giảm khoảng 35% và giá rơm cuộn bán trên
thị trường giảm 17%. Công nghệ máy thu gom rơm
đã có thay đổi nhanh chóng trong 5 năm gần đây, từ
máy thu gom rơm rời đến máy cuộn tại ruộng và gần
đây nhất là máy cuộn rơm đưa lên thùng xe giúp tiết
kiệm chi phí nhân công, giảm đáng kể giá thành thu
gom.
Hiện tại, rơm được thu mua để làm thức ăn gia
súc với số lượng lớn. Lượng cung cấp rơm làm thức
ăn gia súc không đủ nhu cầu khiến một số trang trại
phải nhập khẩu rơm đã xử lý với giá 400 USD/ tấn.
Hiện nay, trang trại bò sữa của TH Truemilk tại miền
Trung đang thu mua rơm với giá khoảng 3,2 triệu
đồng/tấn. Ước tính khoảng 40% lượng rơm thu mua
trong chuỗi giá trị ở Hậu Giang được sử dụng làm
thức ăn chăn nuôi.
Bên cạnh đó, rơm còn được thu mua để trồng
nấm. Tỷ suất lợi nhuận trồng nấm rơm khá cao: 10 kg
rơm khô sẽ cho ra 2 kg nấm, phụ phẩm sau trồng nấm
có thể được sử dụng làm phân bón hữu cơ. Tuy nhiên,
thị trường nấm rơm hiện tại không lớn và chi phí bảo
quản nấm cao nên thu nhập từ trồng nấm rơm không
ổn định. Tỷ lệ thu mua rơm cho trồng nấm chỉ dao
động từ 10 - 30% lượng rơm thu mua tại tỉnh Hậu
Giang.
Ngoài ra, rơm còn được thu gom để làm đệm lót
cho nông sản, đệm lót sinh học, vật liệu che phủ đất,
làm viên nhiên liệu đốt lò hơi, phân bón hữu cơ, than
sinh học, làm ván chịu nhiệt, đồ thủ công mỹ nghệ,
làm giấy... Hiện chưa thống kê được tỷ lệ sử dụng rơm
cho các mục đích khác. Tuy nhiên, tùy vào chất lượng
và giá thành rơm tại các thời điểm khác nhau người
dân sẽ linh hoạt sử dụng rơm theo điều tiết của thị
trường.
Chuỗi giá trị sử dụng gốc rạ cho các mục đích
kinh tế chưa được hình thành. Nguyên nhân là do
gốc rạ rất khó thu gom và thường bị người dân vứt
bỏ tại ruộng. Ở nhiều nơi, người dân để khô gốc rạ tại
ruộng và đốt bỏ để nhanh chóng giải phóng đất cho
trồng vụ tiếp theo. Một số địa bàn khác, người dân
để ải gốc rạ tại ruộng và cầy lật đất để làm phân bón
hữu cơ. Tuy nhiên, việc để gốc rạ tại ruộng đôi khi
gây hậu quả xấu cho cây trồng như là nguồn lây lan
sâu bệnh, gây ngộ độc hữu cơ cho lúa, làm tăng phát
thải khí nhà kính (khí mê tan)... Tính toán của các
nhà khoa học cho thấy, việc đốt rơm, rạ ngoài đồng
có thể giúp kiểm soát cỏ dại và côn trùng nhưng lại

VVMáy cuốn rơm tự hành do Việt Nam sản xuất có giá
khoảng 280 triệu đồng
gây thất thoát 100% lượng ni
tơ, 20 - 25% lượng phốt pho và
ka li, loại bỏ chất hữu cơ trong
đất, làm giảm vi sinh vật có lợi
trong đất, gây ô nhiễm và phát
thải khí nhà kính ở mức trung
bình. Mặt khác, việc vùi các
gốc rạ trong đất sẽ giúp tăng
độ màu mỡ của đất, cân bằng
dinh dưỡng trong sản xuất lúa
nhưng lại tăng cường phát thải
khí nhà kính, sâu bệnh và đôi
khi gây ngộ độc hữu cơ cho
lúa.
Gần đây, có một số chế
phẩm vi sinh được giới thiệu
để giúp nhanh chóng phân
hủy gốc rạ tại ruộng để làm
phân bón hữu cơ và giúp giải
phóng đất cho vụ tiếp theo.
Tuy nhiên, công nghệ này
chưa được áp dụng phổ biến.

ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI
PHÁP SỬ DỤNG RƠM,
RẠ, NHẰM GIẢM
Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
Để nâng cao hiệu quả sử
dụng rơm, rạ, Nhà nước cần hỗ
trợ các nghiên cứu đẩy nhanh
việc đưa máy móc phục vụ
công tác thu gom rơm ở miền
Bắc. Cụ thể, cần đưa vào sử
dụng các loại máy cuốn rơm
quy mô nhỏ, vận chuyển linh
hoạt, phù hợp với điều kiện
đồng ruộng miền Bắc; Nghiên
cứu máy cắt gốc rạ kết hợp với
máy cuốn rơm để tăng tỷ lệ thu
gom rơm, rạ.

Ngoài ra, Nhà nước cần hỗ
trợ nghiên cứu lợi nhuận của
các khâu trong chuỗi giá trị thu
gom, sản xuất và sử dụng các
sản phẩm từ rơm tại từng địa
phương. Căn cứ vào kết quả
nghiên cứu sẽ đề xuất chính
sách nhằm hỗ trợ hình thành
chuỗi giá trị thu gom, sản xuất
và tiêu thụ các sản phẩm từ
rơm tại các địa bàn cụ thể trên
miền Bắc và miền Trung.
Hỗ trợ, hoàn thiện công
nghệ sử dụng rơm để sản xuất
làm thức ăn chăn nuôi, phân
bón hữu cơ, trồng nấm, làm
viên năng lượng... nhằm đa
dạng hóa các sản phẩm từ
rơm, giúp ổn định thị trường
và tăng giá trị lợi nhuận.
Đối với gốc rạ, việc thu
gom rất khó khăn và chi phí
cao. Do vậy, cần định hướng
nghiên cứu để giúp người
dân xử lý gốc rạ tại ruộng để
làm phân bón hữu cơ; cần hỗ
trợ các nghiên cứu sử dụng
các chế phẩm sinh học nhằm
phân hủy nhanh gốc rạ ngoài
đồng để làm phân bón hữu
cơ. Việc áp dụng cơ giới hóa
nhằm tăng cường tỷ lệ thu
gom rơm giúp giảm khối
lượng gốc rạ cần phải xử lý
trên đồng ruộng, qua đó giảm
những tác hại về sâu bệnh,
ngộ độc hữu cơ cho cây trồng
cũng như phát thải khí nhà
kính do để lại nhiều gốc rạ
trên đồng ruộngn
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Ứng dụng năng lượng mặt trời trong
sản xuất nước mắm tại Hà Tĩnh: Lợi ích
kép về kinh tế và môi trường
VŨ THỊ KIM LOAN
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh

L

à một trong những xã nghèo của huyện
Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, nghề sinh kế
chính của người dân xã Cẩm Nhượng
chủ yếu là ngư nghiệp và chế biến nước mắm.
Những năm gần đây, nghề sản xuất nước mắm
tại đây gặp nhiều khó khăn do quy hoạch nhỏ
lẻ, sản xuất manh mún. Đặc biệt, công nghệ
chế biến nước mắm theo phương pháp cũ gây
ô nhiễm môi trường, thiếu an toàn vệ sinh
thực phẩm. Trước thực tế đó, nhiều phương
pháp hiệu quả đã được triển khai tại Hà Tĩnh,
trong đó có việc cải thiện công nghệ chế biến
nước mắm bằng tận dụng hợp lý năng lượng
mặt trời (NLMT). Dự án do Liên hiệp các Hội
Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) Hà Tĩnh tổ
chức thực hiện, với sự tài trợ của Quỹ Môi
trường toàn cầu (GEF).

QUY TRÌNH SẢN
XUẤT KHÉP KÍN,
THÂN THIỆN VỚI MÔI
TRƯỜNG
Sản xuất nước mắm là quá
trình lên men và thủy phân
chuyển hoá thịt cá thành đạm
và các axít amin. Quá trình
này được thực hiện triệt để
nhờ enzim có sẵn trong ruột
cá cùng với các loại vi khuẩn
kỵ khí chịu mặn, phụ thuộc
vào nhiều yếu tố: Nhiệt độ,
hàm lượng muối, độ pH,
nguyên liệu, diện tiếp xúc giữa
các enzim và cơ chất. Trong
đó, nhiệt độ, độ pH, lượng
muối và diện tiếp xúc là các
yếu tố chính quyết định chất
lượng của quá trình lên men,
tác động trực tiếp đến thời
gian chín và chất lượng nước

VVMô hình ứng dụng NLMT sản xuất nước mắm tại xã Cẩm Nhượng
34

Số 6/2018

mắm. Theo phương thức sản
xuất truyền thống, người làm
nước mắm thường khuấy đảo
và phơi nắng để tăng hiệu quả
của quá trình lên men, giúp
tăng chất lượng, hiệu suất thu
hồi và giảm lượng đạm thối
trong nước mắm. Tuy nhiên,
Hà Tĩnh có khí hậu khắc
nghiệt, biên độ dao động của
nhiệt độ trong năm lớn, mùa
nóng có nhiệt độ quá cao và
thời gian ngắn, còn mùa lạnh
nhiệt độ thấp, thời gian kéo
dài. Nhiệt độ bình quân của
vùng ven biển Hà Tĩnh là
24oC, trong khi đó, nhiệt độ
tối ưu của quá trình lên men
trong nước mắm từ 36 - 43oC.
Những yếu tố này ảnh hưởng
lớn đến sản xuất nước mắm,
làm cho thời gian chế biến
kéo dài, sản phẩm thu được
trên một đơn vị nguyên liệu
thấp, chất lượng không ổn
định.
Mô hình ứng dụng
NLMT trong sản xuất và
chế biến nước mắm ở xã
Cẩm Nhượng được áp dụng
từ tháng 9/2014, trên cơ sở
chuỗi đề tài đã được triển
khai thành công tại các địa
phương trong tỉnh như xã
Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh),
xã Thạch Kim (huyện Thạch
Hà). Theo đó, cá được ướp
muối tại thùng chứa cá sau 2
ngày đã tạo ra nước ban đầu
phía dưới thùng, được đưa
qua hệ thống lọc và bơm vào
tấm thu NLMT bằng bơm
tuần hoàn. Tấm thu NLMT
với kết cấu làm từ ống inox
có sơn đen với kính phủ trên,
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làm nhiệm vụ hấp thu năng lượng, tăng nhiệt
độ nước cốt chiết xuất từ thùng chứa lên nhiệt
độ tối ưu cho quá trình lên men và tuần hoàn
quay trở lại bể phía trên một cách liên tục.
Nước quay trở lại thùng ngấm qua các lớp
cá trong thùng, đảm bảo quá trình lên men
đồng đều, thay thế quá trình náo đảo và giang
phơi theo phương pháp truyền thống. Với kết
cấu như vậy, việc sản xuất nước mắm của các
hộ dân đã được cải thiện đáng kể. Bên cạnh
đó, do toàn bộ hệ thống từ thùng chứa đến
bộ thu NLMT kín nên tránh được mùi hôi,
ruồi nhặng không tiếp xúc được, qua đó, khắc
phục tối đa ô nhiễm môi trường và đảm bảo
an toàn vệ sinh thực phẩm.
Ngoài ra, để khắc phục hạn chế của công
nghệ khi trời mưa, nhiệt độ thấp không thu
được NLMT, nhóm nghiên cứu đã thiết kế,
chế tạo hệ thống chuyển đổi cấp nhiệt bằng
điện cho bể, giúp bảo đảm sản xuất liên tục,
giảm thiểu các tác động của thời tiết đến quá
trình chế biến. Các kỹ sư cũng đã tiến hành số
hóa thông số kỹ thuật của công nghệ, làm cơ
sở cho việc thiết kế kỹ thuật để sản xuất tấm
thu NLMT phù hợp với bể chượp có công suất
từ nhỏ đến lớn.

HIỆU QUẢ CAO, CẦN NHÂN RỘNG
Với việc tận dụng NLMT, công đoạn sản
xuất sẽ bỏ qua việc mở nắp thùng ủ, đảo nên
không bay hơi, chất lượng nước mắm đảm
bảo, lượng nước mắm cốt thu được nhiều
hơn 30% so với cách làm truyền thống và
được chuyển hóa tối đa do nhiệt độ đạt mức
tối ưu. Đồng thời, giúp người dân giảm 1/3
thời gian sản xuất, 2/3 nhân công lao động.
Đặc biệt, thời gian cho một mẻ nước mắm
rút ngắn lại từ 12 tháng xuống còn 9 tháng.
Mặt khác, dù áp dụng kỹ thuật, nhưng Dự án
vẫn phát huy được những đặc trưng riêng và
ưu thế tối đa của nước mắm Cẩm Nhượng,
đó là mùi vị thơm ngon kết hợp hài hòa giữa
độ tươi của cá với vị mặn nồng vừa đủ của
muối biển, sức nóng lên men của ánh nắng
mặt trời…
Để phát triển Dự án, UBND xã Cẩm
Nhượng đã dành 5 ha để xây dựng khu chế biến
thủy, hải sản tập trung, hỗ trợ kinh phí làm mặt
bằng, người dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ
tầng. Đồng thời, thành lập Hợp tác xã sản xuất
nước mắm Nam Hải, với sự tham gia của 20
hộ gia đình, mở ra cơ hội phát triển làng nghề,
tăng cường các hoạt động giao lưu, hợp tác,

VVSản phẩm nước mắm được giới thiệu tại Triển lãm Sáng
kiến xanh, tổ chức tại Hà Nội năm 2016
trao đổi kinh nghiệm. Đồng
thời, tổ chức 20 lớp đào tạo
cho 500 người dân về kỹ thuật
sản xuất và chế biến nước
mắm bằng mô hình ứng dụng
NLMT. Qua đó, góp phần
đảm bảo chất lượng nước
mắm được ổn định, đồng thời
giúp người dân nhận thức
được những ưu, nhược điểm
của hệ thống mới trên phương
diện nâng cao chất lượng, an
toàn vệ sinh thực phẩm và
giảm thiểu công lao động.
Theo báo cáo tổng kết của Dự
án, ước tính mỗi mùa vụ, Dự
án tiêu thụ hơn 20 tấn cá, đưa
ra thị trường khoảng 10 nghìn
lít nước mắm. Mô hình ứng
dụng NLMT trong sản xuất và
chế biến nước mắm được thực
hiện ở xã Cẩm Nhượng bước
đầu mang lại hiệu quả kép
về cả kinh tế và môi trường,
góp phần tạo thương hiệu, thị
trường cho sản phẩm nước
mắm Hà Tĩnh, nâng cao thu
nhập của người dân nghèo
ven biển.
Sản phẩm nước mắm sản
xuất bằng NLMT đã được
Chi cục an toàn vệ sinh thực
phẩm xác nhận công bố chất
lượng, Tổng cục Tiêu chuẩn
đo lường chất lượng cấp
Chứng nhận tháng 10/2017,
Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận
đơn hợp lệ với việc bảo hộ

nhãn hiệu. Sau khi được đăng
ký chất lượng, gắn nhãn mác,
xây dựng thương hiệu, sản
phẩm nước mắm đã được
đưa ra thị trường tiêu thụ và
nhận được đánh giá cao từ
phía người tiêu dùng. Trước
những thành quả đạt được,
mới đây, Sở KH&CN Hà
Tĩnh tiếp tục hỗ trợ thêm 20
mô hình sản xuất nước mắm
ứng dụng NLMT cho các hộ
dân khác trên địa bàn xã Cẩm
Nhượng. Nhiều hộ gia đình
trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
đã đến học tập và đã được
Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ
KH&CN Hà Tĩnh hướng dẫn,
chuyển giao công nghệ để sản
xuất. Không những thế, Dự
án cũng đã chuyển giao công
nghệ cho Sở KH&CN, Liên
hiệp các Hội KH&KT tỉnh
Quảng Bình để triển khai mô
hình thí điểm.
Trong bối cảnh hiện nay,
việc sử dụng than đá, thủy
điện đang làm tình hình
biến đổi khí hậu thêm phức
tạp và gây hậu quả nghiêm
trọng đến đời sống. Do vậy,
việc nhân rộng các mô hình
sử dụng năng lượng tái tạo
có ý nghĩa quan trọng trong
BVMT và giảm chi phí, cải
thiện điều kiện sinh hoạt, đời
sống hàng ngày của người
dânn
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Huy động nguồn lực bảo vệ môi trường các
làng nghề truyền thống tại Hải Phòng
PHẠM OANH
Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

N

hững năm gần đây, tại TP. Hải Phòng,
các làng nghề truyền thống đóng vai
trò quan trọng trong việc xóa đói giảm
nghèo, giải quyết việc làm cho một bộ phận
lao động địa phương, góp phần nâng cao chất
lượng cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, do
sản xuất tự phát, nên nhiều làng nghề đã gây ra
những tác động đối với môi trường.
Hiện nay, trên địa bàn TP. Hải Phòng có 39
làng nghề với nhiều loại hình nghề khác nhau
như mây, tre, gỗ, cơ khí, tái chế phế liệu, chế
biến các sản phẩm nông - lâm - thủy sản, dịch
vụ vận tải, chế biến vật liệu xây dựng…, trong
đó có 18 làng nghề được công nhận và 21 làng
nghề chưa được công nhận. Theo báo cáo của
Sở TN&MT Hải Phòng, trong các làng nghề
trên địa bàn TP, có 2 làng nghề có nguy cơ ô
nhiễm môi trường cao là làng nghề đúc, cơ khí
Mỹ Đồng (xã Mỹ Đồng, huyện Thủy Nguyên)
và làng nghề tái chế phế liệu Tràng Minh
(phường Tràng Minh, quận Kiến An). Hai làng
nghề trên có tên trong danh sách những làng
nghề gây ô nhiễm nghiêm trọng phải thực hiện
khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường,
nhưng đến nay, chưa thực hiện được do thiếu
vốn. Cụ thể, làng nghề tái chế phế liệu Tràng
Minh đang xây dựng các hạng mục hạ tầng môi
trường, dự kiến hoàn thành vào quý 4/2016,
tuy nhiên, hiện mới đạt khối lượng xây lắp
khoảng 67 % giá trị gói thầu (47 tỷ đồng). Làng
nghề Tràng Minh có từ những năm 1980, chủ
yếu thu gom, sơ chế, mua bán các loại phế liệu
như ni lông, bao nhựa, chai nhựa, đồng, nhôm,
sắt… Trong làng nghề, hiện có gần 100 hộ kinh
doanh, buôn bán và tái chế phế liệu nhưng hầu
hết phế liệu đều chưa được làm sạch. Các hộ
kinh doanh tập kết các bãi phế liệu ngay trong
khu dân cư, trong sân của mỗi hộ gia đình. Vào
ngày nắng mùi hôi bốc lên nồng nặc, ngày mưa,
nước mưa mang theo các chất cặn dầu mỡ từ
các “núi” phế thải chảy tràn vào hệ thống thoát
nước của khu dân cư... gây ô nhiễm môi trường.
Đối với làng nghề đúc cơ khí Mỹ Đồng,
mặc dù, đã có Dự án khắc phục ô nhiễm trình
UBND TP. Hải Phòng từ năm 2015, tuy nhiên,
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do có thay đổi về các hạng
mục và cơ cấu nguồn vốn, nên
Dự án đã được thẩm định lại.
Hiện UBND TP. Hải Phòng
đang xem xét, phê duyệt Dự
án, với quy mô hơn 81 tỷ đồng
từ nguồn vốn Trung ương.
Trong làng nghề có 168 cơ sở
sản xuất, kinh doanh, trong đó
50% làm nghề đúc, còn lại là
gia công cơ khí. Do phần lớn
các hộ sản xuất đốt lò trong
xưởng, nguyên liệu, vật liệu vứt
bừa bãi, khu vực lò đốt nằm sát
khu vực để vật liệu, nên nguy
cơ cháy nổ cao. Thêm vào đó,
tình trạng ô nhiễm tiếng ồn,
mùi, khí thải từ hoạt động
nấu gang tại các hộ sản xuất
khá nghiêm trọng, ảnh hưởng
đến sức khỏe người dân. Để
tăng cường công tác quản lý
môi trường tại các làng nghề,
hàng năm, UBND xã, huyện
cùng cơ quan chức năng kiểm
tra, tuyên truyền, hướng dẫn
người dân đảm bảo an toàn vệ
sinh lao động và BVMT. Hiện,

xã Mỹ Đồng đã di dời 21 hộ
sản xuất ra khỏi khu dân cư.
Ngoài 2 làng nghề trên,
còn một số làng nghề khác tại
Hải Phòng cũng tiềm ẩn nguy
cơ gây ô nhiễm môi trường.
Trong đó, đáng lo ngại nhất
là các làng nghề đúc, cơ khí,
tái chế phế liệu, chế biến thủy
sản…
Hàng năm, các cơ quan
chức năng có tiến hành thanh
tra, kiểm tra công tác BVMT
của làng nghề trên địa bàn,
nhưng chưa thường xuyên.
Trong khi đó, việc kiểm tra
giám sát, khắc phục vi phạm
còn mang tính hình thức. Đặc
biệt, việc xử lý các hành vi vi
phạm pháp luật về môi trường
chưa nghiêm, nên nhiều cơ sở
sản xuất tại các làng nghề còn
tái phạm.
Trước thực trạng trên,
UBND TP. Hải Phòng đã ban
hành quy định không cho
phép thành lập mới các cơ sở
có nguy cơ gây ô nhiễm môi

VVHoạt động tái chế phế liệu của các cơ sở sản xuất tại làng nghề
Tràng Minh (Kiến An, Hải Phòng) gây ô nhiễm môi trường

GIẢI PHÁP - CÔNG NGHỆ XANH

trường cao tại các làng nghề. Đồng thời,
hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi
phạm pháp luật về BVMT đối với cơ sở,
hộ sản xuất tại các làng nghề. Bên cạnh
đó, bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ
BVMT làng nghề, trong đó ưu tiên xây
dựng, nâng cấp, cải tạo các công trình hạ
tầng kỹ thuật về BVMT.
Trong thời gian tới, để tăng cường
công tác BVMT làng nghề, TP. Hải Phòng
đã đề ra các giải pháp: Tăng cường xây
dựng cơ chế, chính sách ưu đãi đối với
các mô hình xã hội hóa (XHH) trong xử
lý ô nhiễm môi trường làng nghề, nhằm
khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư
vào công tác BVMT làng nghề. Đồng thời,
huy động cộng đồng đóng góp nguồn lực
để xử lý ô nhiễm môi trường; triển khai
những mô hình XHH BVMT, cụ thể đối
với từng loại hình làng nghề, gắn với các
hoạt động kinh tế - xã hội và văn hóa của
cộng đồng làng nghề, từ đó, nhân rộng mô
hình XHH xử lý ô nhiễm môi trường làng
nghề tại địa phương. Ngoài ra, TP cũng
khuyến khích việc xây dựng hương ước,
quy ước về BVMT làng nghề, trong đó cụ
thể hóa các quy định pháp luật về BVMT
phù hợp với điều kiện của TP.
Mặt khác, phải xây dựng quy hoạch,
di dời, chuyển đổi ngành nghề sản xuất,
tùy thuộc vào đặc điểm thực tế của địa
phương theo hướng quy hoạch tập trung
thành cụm công nghiệp. Trong đó, chú
trọng áp dụng quy hoạch cơ sở hạ tầng
đồng bộ, bao gồm hệ thống đường giao
thông, điện, nước, thông tin liên lạc, hệ
thống thu gom và xử lý chất thải; khu sản
xuất theo đặc thù loại hình làng nghề…
Cùng với đó, TP tiếp tục bố trí, huy
động vốn để đẩy nhanh tiến độ các công
trình, dự án xử lý nước thải làng nghề; xây
dựng chính sách, giải pháp hỗ trợ để cải
thiện chất lượng môi trường tại các làng
nghề trên địa bàn; thực hiện tham vấn
cộng đồng trong BVMT làng nghề; xử
lý trách nhiệm của người đứng đầu địa
phương, nơi để xảy ra tình trạng ô nhiễm
môi trường, gây bức xúc trong nhân dân.
Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, tập
huấn về BVMT làng nghề; khuyến khích
áp dụng sản xuất sạch hơn, công nghệ
thân thiện với môi trường, thu gom và tái
chế chất thải…n

NHẬN DIỆN SẢN PHẨM XANH

N

ằm trong chuỗi hoạt động Chiến dịch Tiêu
dùng xanh 2018, Dự án Nhận diện sản
phẩm xanh - an toàn vừa chính thức khởi
động. Đây là Dự án trọng điểm của Chiến dịch nhằm
hỗ trợ phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp xanh
và sản phẩm xanh, an toàn cho sức khỏe người tiêu
dùng. Theo đó, Ban Tổ chức đã thiết kế trò chơi nhận
diện sản phẩm Việt - sản phẩm xanh, ứng dụng trên
điện thoại có tên là “Tiêu dùng xanh”. Trong phần
mềm này sẽ hiển thị sản phẩm của các doanh nghiệp
xanh, doanh nghiệp thực hiện tốt công tác BVMT và
của doanh nghiệp thông thường, doanh nghiệp chưa
thực hiện tốt công tác BVMT. Năm 2018, sản phẩm
xanh sẽ được mở rộng, bổ sung thêm sản phẩm đạt
chứng nhận organic hữu cơ.
Người dân có thể tham gia bằng cách sử dụng
smartphone của mình, download trò chơi có tên
“Tiêu dùng xanh” và kích hoạt trò chơi. Trong quá
trình chơi, người dân sẽ thực hiện những thao tác lựa
chọn nhanh sản phẩm xanh. Kết quả, nếu người chơi
chọn đúng được 80 - 100% sản phẩm xanh sẽ được
tặng quà là một sản phẩm xanh bất kỳ hoặc đồ tái chế
handmade.
Để triển khai Dự án, hơn 1.000 tình nguyện viên
tham gia sẽ chia thành 2 nhóm hoạt động. Một nhóm
sẽ tập trung vào các hoạt động tuyên truyền theo
hình thức truyền thống, tức là thông qua tờ rơi, tình
nguyện viên sẽ đến từng hộ gia đình, gặp từng người
dân để vận động người dân ưu tiên thực hiện tiêu
dung sản phẩm xanh. Nhóm còn lại sẽ được bố trí tại
hệ thống siêu thị Co.opmart để hỗ người dân tiếp cận
trò chơi Tiêu dùng xanh thông qua điện thoại thông
minh.
Được biết, chuỗi hoạt động Chiến dịch Tiêu dùng
xanh còn có nhiều dự án khác cũng sẽ được đồng loạt
triển khai trong tháng 6/2018.
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Kiến trúc sinh thái - Phong cách
kiến trúc hiện đại, thân thiện với môi trường
Trong một thời gian dài, kiến trúc hiện đại quá chú trọng vào việc tạo môi trường nhân tạo cho
nơi ở mà quên đi việc con người cần phải sống hài hòa với tự nhiên, làm lãng phí năng lượng và tài
nguyên thiên nhiên. Tuy nhiên, gần đây, kiến trúc hiện đại đã phát triển theo hướng tư duy gần gũi
với môi trường thiên nhiên, sử dụng tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, phong cách
kiến trúc đó chính là kiến trúc xanh - kiến trúc sinh thái (KTST).
KHÁI NIỆM VỀ KTST VÀ ĐẶC ĐIỂM
CỦA CÔNG TRÌNH KTST
Theo các kiến trúc sư của thế giới, KTST
- kiến trúc xanh là yếu tố bản sắc đặc trưng
của mỗi quốc gia, mỗi vùng miền. Sinh thái
ở đây là sinh thái tự nhiên (thiên nhiên, khí
hậu, môi trường) và sinh thái nhân văn (con
người, văn hóa, xã hội). Một công trình KTST
là thiết kế hợp lý các yếu tố vật chất, cũng như
năng lượng của không gian trong và ngoài công
trình nhằm chuyển đổi tuần hoàn trong một hệ
thống nhất định với hiệu quả cao, tiêu thụ ít
năng lượng, cân bằng sinh thái và không gây ô
nhiễm môi trường. Đồng thời, KTST là lối kiến
trúc mà trong toàn bộ quá trình thiết kế, thi
công, sử dụng, loại bỏ đều được tiến hành theo
các nguyên tắc sinh thái: Cộng sinh với môi
trường tự nhiên; Sử dụng nguồn tài nguyên có
thể tái sinh (năng lượng mặt trời, năng lượng
gió…); Tạo môi trường bên trong lành mạnh;
Hòa nhập với môi trường nhân văn của lịch sử
và khu vực; Ứng dụng các kỹ thuật mới để tiết
kiệm năng lượng (TKNL).
Nhìn chung, KTST là kiến trúc hướng tới
giải quyết mối quan hệ giữa con người, kiến
trúc và thiên nhiên, lấy con người làm trung
tâm, kết hợp lợi ích trước mắt và lâu dài của
con người ở thế hệ hiện tại với các thế hệ mai
sau, lợi ích của từng địa phương và toàn xã hội,
cả khu vực, toàn thế giới. Vì thế, KTST đang
là xu hướng phát triển tiến bộ tất yếu của kiến
trúc thế giới theo 3 trường phái: Kiến trúc thích
ứng khí hậu là kiến trúc để tận dụng tối đa điều
kiện khí hậu thuận lợi, hạn chế các điều kiện
bất lợi của một địa phương, do đó, tạo được
môi trường khí hậu tốt nhất cho sức khỏe con
người. Vì vậy, cũng có thể gọi nó là kiến trúc
sinh khí hậu, hay là kiến trúc khí hậu; Hướng
phát triển thứ hai của KTST là kiến trúc có hiệu
quả về năng lượng, là phong cách kiến trúc sử
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VVCông trình chung cư sinh thái The Interlace (Singapo)
dụng nhiều năng lượng tự
nhiên (năng lượng tái tạo,
sinh học) trong quá trình xây
dựng, hoặc vận hành công
trình; Hướng phát triển thứ
ba của KTST là khai thác, chắt
lọc để sử dụng những tinh hoa
của kiến trúc truyền thống
dân tộc bản địa. Trong quá
trình nhiều nghìn năm đấu
tranh với thiên nhiên, ở bất
cứ nơi đâu, con người cũng
sáng tạo và tích lũy những giải
pháp thông minh, độc đáo và
hiệu quả thích ứng với khí hậu
và đặc điểm của địa phương.
Kiến trúc sư nổi tiếng của
Malaysia Ken Yeang cho rằng,
KTST phải bảo đảm sự tồn tại
lâu dài của sinh quyển như
một tổng thể. KTST là những
nghiên cứu đầy đủ, toàn diện

về việc sử dụng nguồn năng
lượng và vật liệu trong suốt
tuổi đời của công trình thiết
kế, qua đó giảm ảnh hưởng
tới môi trường. Ông Ken
Yeang phản đối việc xây dựng
nhà khối hộp đóng kín, sử
dụng điều hòa nhiệt độ ở khu
vực nóng ẩm nhiệt đới. Ông
nghiên cứu đưa cây xanh vào
kiến trúc nhà cao tầng, tạo hai
lớp vỏ bọc cho tường ngoài,
mái nhà phủ cây xanh và tấm
chắn nắng, sử dụng sân để tạo
thông thoáng, xác định hướng
gió, nắng, cách thông gió tự
nhiên…
Một công trình thiết kế
KTST phải đạt được những
nội dung: Lựa chọn địa điểm
xây dựng, kiểm tra những
điều kiện hiện có (khí hậu,
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VVViện Bảo tàng Quai Branly tại Thủ đô Pari (Pháp)
thổ nhưỡng, nước ngầm, không khí…) đặt ra
trong điều kiện sinh thái; tận dụng điều kiện
khí hậu, môi trường, vật liệu địa phương, năng
lượng sạch (năng lượng mặt trời, năng lượng
gió, năng lượng địa nhiệt…); tiết kiệm giá
thành; Sử dụng vật liệu kỹ thuật mới, sáng tạo,
hình thức kiến trúc đa dạng, mật độ xây dựng
gắn với cảnh quan thiên nhiên, lựa chọn những
giải pháp kỹ thuật phù hợp với thực tế; không
chỉ nghiên cứu bản thân công trình kiến trúc,
mà còn cả môi trường, kết hợp một cách hữu
cơ các yếu tố: thảm thực vật, sông, núi và kiến
trúc với nhau, làm cho kiến trúc trở thành một
bộ phận của môi trường rộng lớn. Các công
trình KTST có thể sử dụng các nguyên, vật liệu,
cũng như các phương pháp xây dựng tiêu tốn
ít năng lượng, tận dụng những nguyên, vật liệu
khai thác ở bản địa, xử lý gỗ không gây độc hại,
nhưng bền chắc, kết hợp ánh sáng tự nhiên, hệ
thống chứa lưu trữ và lọc nước mưa tuần hoàn,
hệ thống năng lượng tích hợp với các tuabin
gió, năng lượng mặt trời và hyđrô.
Như vậy, mục đích cao nhất của KTST là
giảm chất thải đối với môi trường trong cả quá
trình từ thi công, sử dụng đến loại bỏ nhằm
bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và không gây ô
nhiễm môi trường. Cùng với xã hội văn minh,
tiến bộ, giá trị của kiến trúc không chỉ quyết
định ở công năng và chất lượng của bản thân
kiến trúc mà hàm lượng môi trường ngày một
gia tăng. Nghệ thuật kiến trúc, cảnh quan sân
vườn, giá trị về BVMT sẽ kết hợp chặt chẽ với
nhau.

CÁC PHONG CÁCH KTST
Trên thế giới, từ những năm 1990, đã có
sự xuất hiện của một số khu nhà ở xây dựng
theo lối KTST, tiêu biểu như công trình tiểu

khu nhà ở Skotteparker ở TP.
Copenhagen (Đan Mạch).
Những ưu điểm của công
trình này là TKNL khi sử
dụng năng lượng mặt trời để
đun nước, lắp đặt hệ thống
thông gió chung cho một
cụm 4, 5 tòa nhà và áp dụng
thêm các biện pháp hỗ trợ
khác như sử dụng kính ít bức
xạ, máy trao đổi nhiệt, thiết
bị điện có hiệu suất sử dụng
cao nên đã tiết kiệm được
hơn 60% khí đốt, 30% nước
và 20% điện. Đến nay, việc
xây dựng các đô thị, TP sinh
thái ở các nước châu Âu đã
trở thành trào lưu phổ biến
trong thiết kế, xây dựng nhà
ở, văn phòng. Tại đây, cây
xanh, nước xuất hiện khắp
nơi từ trong và ngoài công
trình, dưới đất, hay trên mái
nhà. Các phương tiện giao
thông mà người dân sử dụng
chủ yếu là đi bộ, xe đạp và
xe máy điện. Chất thải rắn
được tái tạo, chất thải hữu
cơ được sử dụng để sản xuất
điện. Các động cơ và tấm pin
sử dụng năng lượng mặt trời
sẽ thay thế cho các nhà máy
nhiệt điện.
Tại châu Á, những năm
gần đây, cũng đã có nhiều
nghiên cứu về xây dựng các
công trình KTST. Ví dụ, ở
Ấn Độ, đã xây dựng các nhà

hình ống phù hợp với khí
hậu, có mái dốc và hệ thống
cửa thông gió chạy suốt mặt
cắt nhà, hoặc áp dụng hình
thức nhà quay vào phía
trong, tránh được ánh nắng
chói chang. Các kiến trúc sư
Malaysia lại thiên về thiết
kế công trình cao tầng, tiết
kiệm được 40% năng lượng
tiêu thụ và tạo ra những biện
pháp độc đáo để người ở có
thể tiếp xúc với thiên nhiên
ngay cả khi ở các tầng cao
chót vót. Các kiến trúc sư
Trung Quốc cũng chú ý tới
KTST thông qua lối thiết kế
với các không gian trồng cây
xanh, những tấm màn vừa
để điều tiết khí hậu, vừa để
che chắn tác động của khí
hậu khắc nghiệt, những đĩa
thu năng lượng mặt trời đặt
ngay trên nóc nhà. Tại Trung
Đông, các kiến trúc sư cho
lắp đặt nhiều phễu gió vươn
lên cao, về phía có hướng gió
tốt để đón được nhiều gió
mát thổi vào trong ngôi nhà.
Kỹ thuật độc đáo này đảm
bảo ngôi nhà được thông
gió thường xuyên, mà không
tiêu tốn năng lượng nhân
tạo.
Ngoài ra, còn có các công
trình cao tầng thân thiện với
môi trường khác như khu nhà
ở tại vùng ngoại ô phố biển
Bang Na, cách trung tâm TP.
Băng Cốc (Thái Lan) 20 km,
với các loại mái nhà đặc biệt
có khả năng hấp thụ nhiệt và
tăng trao đổi nhiệt; hay những
tòa nhà cao tầng ở Đại lộ
Orchard (Hồng Kông) sử dụng
hệ thống tái chế nước, nhằm
thu nước mưa để tưới vườn
và rửa cửa kính. Những công
trình KTST trên đã mang đến
một giá trị bền vững cho môi
trường, nâng cao chất lượng
đời sống cho người dânn
 NGUYỄN HÙNG DŨNG
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Ecopark hướng tới xây dựng cuộc sống
xanh, bền vững cho cộng đồng
Hiện thực hóa ý tưởng về một
thành phố (TP) xanh, phát triển
bền vững, với môi trường sống
hài hòa giữa thiên nhiên và con
người, mang lại cuộc sống tiện
nghi, trọn vẹn, Ecopark được xây
dựng theo mô hình TP chức năng
hiện đại, đẳng cấp quốc tế…

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ
XỬ LÝ NƯỚC THẢI PHI TẬP
TRUNG JOHKASOU NHẬT BẢN
Sau thời gian khảo sát và tìm hiểu
dưới sự hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác
quốc tế Nhật Bản (JICA), UBND tỉnh
Hưng Yên, Sở TN&MT tỉnh Hưng Yên,
cùng 3 Công ty có kinh nghiệm lâu năm
trong lĩnh vực xử lý nước thải của Nhật
Bản đã triển khai thí điểm công nghệ
xử lý nước thải sinh hoạt phi tập trung
Johkasou tại Khu đô thị (KĐT) Ecopark.
Johkasou được coi là một trong
những công nghệ tiên tiến nhất hiện
nay, chuyên xử lý nước thải sinh hoạt ở
Nhật Bản. Công nghệ sử dụng vi sinh
vật để phân hủy các chất gây ô nhiễm
trong nước thải, với ưu điểm là khả
năng xử lý cao, chi phí thấp và thời gian
lắp đặt nhanh. Cụ thể, Dự án thực hiện
lắp đặt 2 bộ Johkasou công suất 1,4 m3/
ngày đêm và 1 bộ Johkasou công suất
200 m3/ngày đêm tại KĐT Ecopark.
Định kỳ sẽ tiến hành lấy mẫu phân
tích chất lượng nước thải đầu ra nhằm
đánh giá hiệu quả xử lý và có điều chỉnh
phù hợp. Theo kế hoạch, Dự án được
triển khai trong 30 tháng, với kinh phí
khoảng 908.730 USD (tương đương
100 triệu Yên Nhật), được huy động từ
vốn viện trợ phi Chính phủ không hoàn
lại của các nhà tài trợ: Công ty TNHH
Kankyo Bunseki Kenkyusho; Công ty
TNHH Showa Eisei Center; Tập đoàn
Công nghiệp Honda và Cơ quan Hợp
tác quốc tế Nhật Bản (JICA).
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ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ
THÂN THIỆN VỚI MÔI
TRƯỜNG CHO CÁC
KHU CAO TẦNG

Bằng việc áp dụng những
công nghệ thân thiện với
môi trường, sử dụng năng
lượng hiệu quả, vừa qua, tòa
tháp Grand Park Premium
đã đạt được Chứng chỉ công
trình xanh EDGE của tổ chức
IFC. EDGE là một hệ thống
chứng nhận công trình xanh
dành cho các thị trường mới
nổi của IFC, thành viên của
Nhóm Ngân hàng Thế giới.
Đây là công cụ định lượng
giúp tối ưu hóa thiết kế, từ đó,
cho ra những sản phẩm đáng
để đầu tư, cũng như có tính
thương mại cao. EDGE được
đổi mới liên tục để bảo đảm
nhà đầu tư luôn đi tiên phong
trong xu thế công trình xanh
hiện nay.
Để đạt được Chứng chỉ
EDGE, chủ đầu tư phải chứng
minh công trình của mình
có tiềm năng giảm mức tiêu
thụ năng lượng nước và điện
khoảng 20%. Tuy nhiên,
đầu tư cho công trình xanh

lại đòi hỏi tỷ suất đầu tư cao
hơn, tăng từ 2% - 10% trên
tổng mức đầu tư, nhưng công
trình tạo nên lợi ích lâu dài,
BVMT và phát triển những
cộng đồng dân cư bền vững.
Là KĐT lớn nhất miền Bắc,
Ecopark áp dụng chứng chỉ
xanh với mong muốn mang
lại cho khách hàng những lợi
ích thiết thực, cụ thể là tiết
kiệm được 25% năng lượng
điện, nước. Cư dân sống trong
công trình xanh tự hào góp
một phần BVMT, tiết kiệm
năng lượng.
Grand Park Premium là
tháp căn hộ đẳng cấp nhất tại
Ecopark, với 36 tầng và thiết
kể mang phong cách châu Âu
hiện đại. Tháp căn hộ được
xây dựng với phương châm
“Sống xanh - Sống đẳng cấp”
và tâm huyết mang trọn thiên
nhiên tới nhà bạn. Cùng
với việc nhận được Chứng
chỉ công trình xanh EDGE,
Grand Park Premium càng
chứng tỏ được sự hiện hữu
của những giá trị xanh mà
chủ đầu tư luôn tâm niệm
trao gửi tới khách hàng.

TĂNG TRƯỞNG XANH

VV Hoạt động trải nghiệm cho trẻ em tại KĐT Ecopark

QUY HOẠCH ĐÔ THỊ PHỨC HỢP
HƯỚNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG

Tháng 5/2018, KĐT Ecopark do Công
ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Việt Hưng
(Vihajico) xây dựng đã xuất sắc vượt qua nhiều
tên tuổi khác để nhận giải thưởng “KĐT phức
hợp tốt nhất Việt Nam” bởi Giải thưởng Hiệp
hội Bất động sản Thế giới (IPA) trao tặng. Đây
là năm thứ 7 liên tiếp Ecopark nhận được các
giải thưởng quốc tế, khẳng định vị thế là KĐT
chức năng kiểu mẫu, tiêu biểu cho xu hướng
phát triển kiến trúc xanh bền vững không chỉ
tại Việt Nam mà còn trong khu vực.
Với mật độ xây dựng thấp và quy hoạch
thiết kế dành tới 100 ha diện tích cho cây
xanh và mặt nước, Ecopark được biết đến
như một KĐT xanh lớn nhất miền Bắc. Tỷ
lệ cây xanh ở đây lên tới 125 cây/người. Đây
là yếu tố quan trọng tác động đến nhiệt độ
và chất lượng không khí của toàn khu. Trong
những ngày nắng nóng, nhiệt độ tại Ecopark
luôn thấp hơn trung tâm Hà Nội tới 2oC,
đồng thời chất lượng không khí nơi đây có
độ trong lành đạt tiêu chuẩn châu Âu, rất tốt
cho sức khỏe.
Một quá trình phát triển bài bản đã tạo ra
bức tranh hoàn hảo của KĐT phức hợp có tổng
vốn đầu tư lên đến gần 10 tỷ USD, với tất cả

các loại hình nhà ở, từ căn hộ
chung cư hiện đại cao cấp, đến
những nhà phố thương mại
hay biệt thự thượng lưu. Cùng
với đó, hệ thống tiện ích công
cộng như rạp chiếu phim, bể
bơi, phòng tập thể thao, công
viên, sân chơi, trường học các
cấp, bệnh viện, siêu thị… đều
đạt tiêu chuẩn quốc tế, góp
phần tạo dựng cuộc sống hiện
đại, đáp ứng nhu cầu của mọi
thành viên trong gia đình.
Đặc biệt, sự xuất hiện của
biệt thự đảo triệu đô Ecopark
Grand - The Island là cột
mốc quan trọng, đánh dấu
sự vươn mình của Ecopark,
trở thành TP xanh đẳng cấp.
Mang hơi hướng đảo Cọ
Palm Island kỳ vĩ tại Dubai,
lần đầu tiên tại miền Bắc xuất
hiện một quần thể biệt thự
đảo thượng lưu, nơi toàn bộ
căn biệt thự đều tiếp xúc với
mặt nước và được bao phủ
bởi thảm thực vật nhiều tầng
tán. Mỗi biệt thự trên đảo
được thiết kế bởi những tập

đoàn tên tuổi hàng đầu thế
giới, mang tới môi trường
sống không giới hạn với
thiên nhiên. Không chỉ được
thưởng thức khung cảnh đẹp
như tranh vẽ và không gian
sống hoàn hảo, sử dụng tiện
ích sang trọng, cư dân nơi
đây còn hưởng nhiều đặc
quyền như: Đưa đón bằng
dòng xe cao cấp Maybach, du
thuyền sang trọng, đội ngũ
nhân viên concierge sẵn sàng
phục vụ 24/7 hay được phục
vụ tại nhà khi mua thiết kế
mới hoặc các mẫu trong bộ
sưu tập số lượng giới hạn
của thương hiệu hàng đầu
thế giới như Louis Vuitton,
Gucci, Tumi…
Bằng uy tín và tầm nhìn
chiến lược đã được khẳng
định, chủ đầu tư Vihajico đã
kiến tạo nên một KĐT đáng
sống nhất Việt Nam, nơi chất
lượng cuộc sống được lấy làm
trung tâm: xanh hơn, đẳng
cấp hơn, chất lượng hơnn
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Kinh nghiệm quốc tế về tiêu chí bảo vệ môi trường
trong khu công nghiệp sinh thái
TRẦN THỊ THU ANH
Viện Khoa học Môi trường

T

rong ngành công nghiệp, mô hình khu
công nghiệp (KCN) sinh thái được xem
là lựa chọn tối ưu cho các KCN để triển
khai áp dụng nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi
trường, tiết kiệm năng lượng, hướng đến phát
triển bền vững. Hiện nay, nhiều quốc gia đã áp
dụng hệ thống tiêu chí và chỉ tiêu nhằm đánh
giá hiệu quả các hoạt động hướng tới phát triển
bền vững của các KCN sinh thái. Hệ thống tiêu
chí xác định KCN sinh thái gồm 3 nhóm chính:
Kinh tế, xã hội và môi trường. Bài viết sẽ tổng
hợp những tiêu chí cơ bản về khía cạnh môi
trường dựa trên kinh nghiệm của một số nước
(Trung Quốc, Mỹ, Tây Ban Nha, Phần Lan,
Mêxicô và Đan Mạch) đã triển khai thành công
mô hình KCN sinh thái và rút ra bài học kinh
nghiệm cho Việt Nam.

TRUNG QUỐC
Trung Quốc hiện nay có 3 chương trình tập
trung vào phát triển các mô hình sản xuất trong
lĩnh vực công nghiệp, bao gồm: KCN sinh thái
kiểu mẫu (EIPs); KCN tái sử dụng (CTIP);
KCN các bon thấp (ISC). Đối với chương trình
EIPs, có 24 tiêu chí đánh giá để chuyển đổi

KCN thông thường sang KCN
sinh thái, trong đó các tiêu chí
về môi trường được đề cập
đến theo nhóm: Giảm và tái
chế nguyên liệu; Kiểm soát
ô nhiễm. Với chương trình
CTIP, các tiêu chí về BVMT
được đánh giá theo mức độ
sử dụng, tận dụng nguồn tài
nguyên thiên nhiên và mức
độ tạo ra chất thải. Đối với
mô hình công nghiệp các bon
thấp, trong hệ thống tiêu chí
chuyển đổi bao gồm 23 tiêu
chí, trong đó, nhóm tiêu chí
BVMT được tập trung chủ
yếu vào tái sử dụng và giảm
chất thải, nước thải, nguyên
liệu. Áp dụng các tiêu chí
trên, KCN Guangxi (chế biến
đường mía), Trung Quốc đã
tăng 35% thu nhập từ bã mía
(được sử dụng để sản xuất các
sản phẩm giấy); bùn lọc được
chế biến thành phân hữu cơ,
tăng lên với giá 47,6 USD/tấn;
nước thải được tái sử dụng,

tiết kiệm tới 95.000 USD.
Doanh thu bán hàng đạt 37
triệu USD thông qua cải thiện
hiệu quả tài nguyên, bán sản
phẩm mới và tiết kiệm chi phí.

MỸ VÀ HÀN QUỐC
Hai nhóm tiêu chí môi
trường được đặc biệt quan tâm
trong quá trình xem xét đánh
giá công nhận là KCN sinh thái
bao gồm: Sử dụng tài nguyên
trong quá trình sản xuất (năng
lượng, nước, nguyên liệu);
Các chất thải ra môi trường từ
các hoạt động sản xuất (xả thải
vào môi trường nước, không
khí, chất thải rắn, chất thải
nguy hại). Để đánh giá việc
sử dụng hiệu quả tài nguyên,
các nhà quản lý môi trường ở
Mỹ và Hàn Quốc đều sử dụng
những tiêu chí: Đánh giá tiết
kiệm năng lượng trong quá
trình sản xuất; sử dụng năng
lượng mặt trời, gió, điện nước
và địa nhiệt; sử dụng nước;
tiết kiệm nguyên vật liệu và
tái chế; phát thải khí CO2. Số
liệu của Ngân hàng Thế giới
(WB) tháng 1/2018 cho thấy,
KCN sinh thái Ulsan Mipo và
Onsan ở Hàn Quốc đã giảm
phát thải CO2 trong giai đoạn
2015 - 2016 được 665,712 tấn,
tái sử dụng lại 79,357 tấn nước
và tiết kiệm được 279,761 tấn
dầu tương đương trong sử
dụng năng lượng.

ĐAN MẠCH

VVKalundborg - KCN sinh thái đầu tiên tại Đan Mạch
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Tuy các tiêu chí xác định
KCN sinh thái dựa vào mục
tiêu của từng KCN sinh thái
muốn xây dựng nhưng các
tiêu chí về môi trường đều
được đánh giá thông qua
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việc giảm phát thải CO2, NOx, và SO2; giảm
ô nhiễm không khí; mức độ tạo ra COD của
KCN. Điển hình là KCN Kalundborg đã cho
thấy lợi ích mang lại (từ năm 1972 - 2003)
được đánh giá thông qua kết quả: Giảm tiêu
thụ nguồn tài nguyên (dầu: 19.000 tấn/năm,
than đá: 30.000 tấn/năm, nước: 600.000 m3/
năm); Giảm lượng khí thải phát sinh: CO2:
130.000 tấn/năm, SO2: 3.700 tấn/năm; Tái sử
dụng phế phẩm (tro: 135 tấn/năm, sulphua:
2.800 tấn/năm, thạch cao: 80.000 tấn/năm,
nitơ trong bùn: 800.000 tấn/năm).

PHẦN LAN
Phân tích sự phát triển bền vững của
KCN sinh thái trong thời kỳ 1990 - 2005,
ngoài các tiêu chí kinh tế - xã hội thì tiêu chí
môi trường được các nhà khoa học Phần Lan
sử dụng đánh giá chủ yếu là: Giảm mức độ
sử dụng tài nguyên không tái tạo; phát thải
vào môi trường; sử dụng đất; các tác động
đến sức khỏe con người và xã hội. Cụ thể, đối
với nguồn tài nguyên không tái tạo, các tiêu
chí được lựa chọn liên quan đến tái chế kim
loại, chất thải, sử dụng phụ phẩm và nhiên
liệu. Đối với lượng phát thải vào môi trường,
họ chú trọng vào việc phát thải các chất hóa
học đặc trưng và xử lý, tái chế các chất thải

này. Với loại hình sử dụng
đất, Phần Lan quan tâm đến
lượng gỗ và khoáng sản.
Cuối cùng, các đánh giá dựa
trên mức độ rủi ro đối với
sức khỏe của sản phẩm đặc
trưng và lợi ích xã hội. KCN
sinh thái đầu tiên ở Phần Lan
là Rantasalmi, South Savo.
Tại đây, chất thải của ngành
công nghiệp gỗ được sử
dụng để sản xuất điện cung
cấp năng lượng cho sưởi ấm,
các doanh nghiệp và cư dân
ở khu vực. Năm 2005, KCN
này đã giảm 183,636 tấn chất
thải, tương đương 87,705 tấn
CO2.
Qua việc tổng hợp, phân
tích các tiêu chí môi trường
cơ bản xác định KCN sinh
thái của một số nước trên
thế giới cho thấy, mặc dù có
nền kinh tế công nghiệp phát
triển khác nhau nhưng nhìn
chung, các tiêu chí về môi
trường nhằm xác định KCN
sinh thái đều được xây dựng

dựa trên phương pháp phân
tích dòng chảy nguyên liệu,
giảm thiểu các tác động xấu
vào môi trường, nhằm đảm
bảo cân bằng giữa phát triển
kinh tế - xã hội và BVMT. Bản
chất của các KCN sinh thái là
dựa trên nguyên tắc của cộng
sinh công nghiệp. Do vậy, khi
Việt Nam xây dựng các tiêu
chí môi trường để xác định
một KCN thông thường sang
KCN sinh thái cần tập trung
vào các nhóm vấn đề: Phát
thải vào môi trường (phát thải
ở mức tối thiểu hoặc không
phát thải thông qua việc áp
dụng các giải pháp giảm chất
thải tại nguồn, tái sử dụng,
tái chế, trao đổi chất thải); Sử
dụng năng lượng hiệu quả,
đặc biệt là tài nguyên không
tái tạo; Loại bỏ chất thải, phát
thải khí nhà kính, tái sử dụng
phụ phẩm, xử lý chất thải hợp
lý. Đây là bài học kinh nghiệm
cho Việt Nam phát triển KCN
sinh thái bền vữngn

AN GIANG TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
TĂNG TRƯỞNG XANH ĐẾN NĂM 2030

N

gày 23/5/2018, UBND
tỉnh An Giang đã ban
hành Quyết định phê
duyệt kế hoạch hành động phát
triển đô thị tăng trưởng xanh
(TTX) tỉnh An Giang đến năm
2030.
Kế hoạch hành động nhằm
xây dựng hệ thống đô thị trên địa
bàn tỉnh An Giang phát triển theo
định hướng phát triển đô thị TTX,
nhằm thúc đẩy chuyển dịch mô
hình tăng trưởng kinh tế đô thị
theo hướng TTX, nâng cao năng
lực cạnh tranh, đảm bảo phát triển
kinh tế khu vực đô thị nhanh, hiệu
quả, bền vững, góp phần tạo việc
làm, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao
đời sống vật chất và tinh thần của
người dân, nâng cao năng lực ứng

phó biến đổi khí hậu (BĐKH) của
hệ thống các đô thị, đóng góp cho
cam kết quốc gia về giảm phát thải
khí nhà kính.
Theo đó, đến năm 2020, rà
soát, điều chỉnh Chương trình
phát triển đô thị toàn tỉnh, lồng
ghép các mục tiêu phát triển đô
thị TTX; Rà soát, điều chỉnh định
hướng phát triển hệ thống đô thị
trên địa bàn tỉnh, quy hoạch xây
dựng vùng tỉnh, quy hoạch đô thị
lồng ghép mục tiêu phát triển đô
thị TTX và ứng phó BĐKH, nước
biển dâng. Triển khai thực hiện
xây dựng đô thị TTX hàng năm và
theo giai đoạn, thực hiện một số
dự án đầu tư phát triển đô thị TTX
tại các đô thị; Hoàn thành công tác
lập Chương trình phát triển đô thị

cho 2 đô thị loại II. Xây dựng kế
hoạch phát triển đô thị cho các đô
thị còn lại, trong đó lồng ghép các
mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về phát
triển đô thị TTX, ứng phó BĐKH
và nước biển dâng; Tham gia các
khóa được đào tạo bồi dưỡng về
phát triển đô thị TTX, ứng phó
BĐKH và nước biển dâng.
Bên cạnh đó, giai đoạn từ năm
2021 - 2030, hoàn thành việc lồng
ghép các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể
về phát triển đô thị TTX, ứng phó
BĐKH trong điều chỉnh quy hoạch
chung đô thị và quy hoạch chung
đô thị được phê duyệt mới; Triển
khai thực hiện các cơ chế chính
sách, quy định quy phạm pháp luật
về phát triển đô thị TTX.
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TĂNG TRƯỞNG XANH

CẦN CÓ CHÍNH SÁCH KHUYẾN
KHÍCH, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
THỰC HIỆN MỤC TIÊU TĂNG
TRƯỞNG XANH

S

ự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp
4.0 và biến đổi khí hậu đang có những tác
động mạnh đối với nền kinh tế, vì vậy, tăng
trưởng xanh (TTX) là xu hướng tiếp cận chủ yếu
trong sản xuất, dịch vụ nhằm mang lại lợi ích kinh
tế cho các doanh nghiệp (DN) và bảo đảm sự phát
triển bền vững. Mặt khác, trước bối cảnh nguồn
thu ngân sách hạn hẹp, việc tham gia tích cực của
DN trong đầu tư xây dựng các công trình thân
thiện với môi trường sẽ thúc đẩy chủ trương xã
hội hóa trong TTX, giúp giảm áp lực chi ngân sách
Nhà nước về BVMT.
Đặc biệt, thực hiện điều khoản cam kết về môi
trường là một phần không thể thiếu trong các cam
kết hội nhập, bởi khi DN thực hiện trách nhiệm
xã hội cũng chính là tạo cơ hội cho sản phẩm đáp
ứng tiêu chuẩn quốc tế, tham gia sâu hơn vào chuỗi
cung ứng toàn cầu.
Hiện các DN đều nhận thức rõ về xu hướng
phát triển gắn với trách nhiệm xã hội bằng nỗ lực
đầu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng, giảm chi
phí nhân công, phí môi trường trong sản xuất, giảm
phát thải và sử dụng nguyên, vật liệu thân thiện với
môi trường. Ngoài ra, DN còn tăng cường, chủ
động sử dụng hiệu quả các nguồn vốn tự nhiên,
giúp giảm phát thải khí nhà kính, kích thích tăng
trưởng kinh tế, phù hợp với điều kiện Việt Nam
hiện nay.
Tuy nhiên, khó khăn của DN trong thực hiện
TTX là quy trình sản xuất xanh có giá thành cao,
trong khi phần lớn các DN Việt Nam là vừa và nhỏ,
nguồn lực còn hạn chế. Từ thực tiễn đó, nhiều giải
pháp đã được đưa ra như: Tăng cường thông tin,
tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cấp quản
lý, DN, người lao động về thực hiện trách nhiệm xã
hội đối với TTX; Có chính sách khuyến khích, hỗ
trợ DN thực hiện mục tiêu phát triển bền vững; Đẩy
mạnh liên kết, hợp tác quốc tế nhằm tạo điều kiện
cho DN tiếp cận các sáng kiến, công nghệ mới... 
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HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG BẰNG
ĐÈN LED GIẢM LƯỢNG PHÁT
THẢI KHÍ CO2 RA MÔI TRƯỜNG

B

áo cáo của Dự án
“Phát triển và thúc
đẩy công nghệ LED”
(Chương trình Phát triển
Liên hợp quốc) cho thấy,
Việt Nam nằm trong nhóm
20 nước đang phát triển
tiêu thụ điện năng nhiều
nhất. Trong đó, mức tiêu
thụ điện năng cho nhu cầu
chiếu sáng ước tính 25%.
Theo Trung tâm Hỗ
trợ phát triển công nghệ
và dịch vụ, Viện Khoa học
và Công nghệ Việt Nam,
công nghệ chiếu sáng bằng
đèn LED là một trong
những hướng phát triển
quan trọng trong lĩnh vực
tiết kiệm năng lượng của
nhiều quốc gia với hàng
loạt ưu điểm vượt trội so
với các công nghệ chiếu
sáng truyền thống như:
tuổi thọ cao, chất lượng
chiếu sáng tốt, tiết kiệm
điện năng, độ trả màu cao,
thân thiện với môi trường,
kích thước nhỏ gọn, có thể
thay đổi nhiều nguồn sáng
khác… và đặc biệt là khả
năng tiết kiệm điện lớn,
lên đến 70%.
Giám đốc điều hành
Dự án Chiếu sáng công
cộng hiệu suất cao tại Việt
Nam Phan Hồng Khôi cho
biết, công nghệ chiếu sáng

bằng đèn LED được nhiều
nước trên thế giới nghiên
cứu và ứng dụng hiệu
quả. Tuy nhiên, thị trường
chiếu sáng bằng công nghệ
đèn LED đang rất hỗn độn
với đủ các chủng loại sản
phẩm và chất lượng. Bên
cạnh đó, những thông tin
hướng dẫn, tư vấn còn yếu,
khiến khách hàng nhầm
lẫn trong lựa chọn, dẫn
đến thiếu lòng tin về chất
lượng và lợi ích của công
nghệ này. Để phục vụ cho
việc chiếu sáng công cộng
nhằm tiết kiệm điện năng
và giảm số lượng phát thải
khí CO2 ra môi trường,
nhất là tại các TP lớn như
Hồ Chí Minh, Hà Nội,
Nhà nước cần ban hành
và thực thi những chính
sách khuyến khích phát
triển công nghệ sản xuất
đèn LED như: Ưu đãi về
thuế nhập khẩu thiết bị,
linh kiện; có lộ trình thay
thế các nguồn chiếu sáng
truyền thống; xây dựng
tiêu chuẩn cho sản phẩm...
Đồng thời, các nhà sản
xuất trong nước cần làm
chủ được thiết kế và quy
trình công nghệ không
thực hiện lắp ráp kiểu sao
chép để đưa ra những sản
phẩm kém chất lượng.
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Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn:
Tập trung nghiên cứu khoa học,
tiết kiệm năng lượng

N

gay từ đầu năm 2018, Công ty Lọc
hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã phải
cạnh tranh quyết liệt không chỉ
với hàng nhập khẩu mà cả sản phẩm trong
nước. Mặt khác, nguồn dầu thô ngọt cung
cấp cho Nhà máy suy giảm cả về khối lượng
và chất lượng cùng với lộ trình áp dụng tiêu
chuẩn khí thải cho động cơ ngày càng khắt
khe, nghiêm ngặt hơn. Tuy nhiên, dưới sự
quan tâm, chỉ đạo sát sao của tỉnh Quảng
Ngãi, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và sự nỗ
lực, cố gắng quyết tâm của đội ngũ cán bộ,
người lao động, 6 tháng đầu năm 2018, BSR
đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh
doanh (SXKD) như: Tiêu thụ 3,60 triệu tấn
(đạt 57,2%); Doanh thu 55.359 tỷ đồng (thực
hiện 70,9%); Nộp ngân sách Nhà nước 5.809
tỷ đồng (đạt 69,7%); Lợi nhuận sau thuế
2.947 tỷ đồng (tương đương 84,7%).
Bên cạnh đó, trong những năm qua,
BSR tập trung tối ưu hóa, nghiên cứu khoa
học (NCKH) ngày càng đi vào chiều sâu,
cả chất và lượng. Năm 2017, BSR đã xét
công nhận 33 sáng kiến cấp cơ sở, 8 sáng
kiến cấp Tập đoàn và có 4 giải pháp đạt
giải trong Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh
Quảng Ngãi năm 2017; đồng thời, triển
khai 9 đề tài/nhiệm vụ NCKH, trong đó, 3
đề tài do BSR thực hiện và 6 đề tài phối hợp
với Trung tâm Hợp tác dầu mỏ Nhật Bản
(JCCP/JXNRI), Viện Dầu khí, JGC, MCI…

Đặc biệt, đề tài “Điều khiển
tự động và tối ưu năng lượng
cho lò gia nhiệt phân xưởng
chưng cất dầu thô của Nhà
máy lọc dầu (NMLD) Dung
Quất” đã đạt Huy chương
Vàng tại Chương trình Sáng
tạo khoa học công nghệ và
Hội chợ Triển lãm sáng tạo
quốc tế tại Seoul, Hàn Quốc
tháng 12/2017. Giá trị tiết
kiệm chi phí hoạt động SXKD
năm 2017 đạt khoảng 951,7 tỷ
đồng, vượt 101,2% so với chỉ
tiêu đề ra (472,9 tỷ), trong
đó, phần giảm tiêu thụ năng
lượng nội bộ ở khâu chế biến,
giảm hao hụt dầu thô khoảng
501 tỷ, tự thực hiện công tác
BDSC khoảng 90 tỷ.
Mặt khác, hiện BSR cũng
đang tích cực nâng cấp mở
rộng NMLD Dung Quất. Dự
án nghiên cứu mở rộng NMLD
Dung Quất đã triển khai được
37/78 tháng kể từ thời điểm
phát hành Hồ sơ mời thầu
FEED (ngày 27/4/2015). Tiến
độ trước EPC đạt 83,55%, cụ
thể: Công tác chi trả tiền bồi
thường giải phóng mặt bằng

hoàn thành 99,8%. BSR đang
phối hợp với nhà thầu thiết kế
tổng thể, tư vấn lập Báo cáo
đánh giá tác động môi trường
(ĐTM) theo yêu cầu của Bộ
TN&MT… Theo kế hoạch,
công tác lựa chọn nhà thầu
và ký hợp đồng EPC sẽ hoàn
thành trong năm 2019.
Sau khi kết thúc Dự án,
NMLD Dung Quất đảm bảo
chất lượng sản phẩm tương
đương EURO V, đáp ứng tiêu
chuẩn môi trường nghiêm
ngặt nhất hiện nay, nâng công
suất từ 148 ngàn thùng/ngày
lên tối thiểu 192 ngàn thùng/
ngày, cho phép chế biến các
hỗn hợp dầu thô chua - nặng,
nhằm tăng độ linh động trong
lựa chọn và giảm chi phí dầu
thô đầu vào.
Với các mục tiêu trên,
NMLD Dung Quất sẽ chủ
động trong ứng phó với diễn
biến phức tạp của thị trường
xăng dầu thế giới, góp phần
nâng cao năng lực cạnh tranh
của Nhà máy ở trong và ngoài
nướcn

PHẠM HỒNG DƯƠNG
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Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất:
Sẵn sàng hoạt động trở lại
Sau những chỉ đạo quyết liệt của Tập
đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), cùng với
sự nỗ lực của Công ty CP Nhiên liệu sinh
học (NLSH) Dầu khí miền Trung (đơn
vị trực tiếp quản lý, vận hành Nhà máy
NLSH Dung Quất), đến nay, công tác
chuẩn bị cho việc vận hành lại nhà Nhà
máy đang tiến đến những bước cuối
cùng…

CÙNG CHUNG TAY VƯỢT KHÓ
Nhà máy NLSH Dung Quất thành lập
nhằm thực hiện đề án phát triển NLSH của
Chính phủ. Ngay từ năm 2013, Nhà máy sản
xuất những lô sản phẩm đầu tiên bảo đảm các
tiêu chuẩn kỹ thuật. Sản phẩm của Nhà máy
đã được phối trộn với xăng khoáng A92, thành
xăng sinh học E5, phân phối trên địa bàn các
tỉnh miền Trung theo lộ trình của Chính phủ.
Tuy nhiên, vào thời điểm đó, giá dầu thô liên
tục sụt giảm, nguyên liệu “đầu vào” để sản
xuất Ethanol tăng cao, giá thành sản phẩm vì
thế cũng “đội trần”, không thể tiêu thụ được.
Những hệ lụy đó đưa Nhà máy vào cảnh thua
lỗ, thiếu vốn hoạt động. Các cổ đông đều là
doanh nghiệp Nhà nước, không thể tiếp tục
“rót” vốn cho Nhà máy do những quy định của
pháp luật. Từ đó, Nhà máy phải dừng sản xuất.
Nêu lại một vài nguyên nhân trên, để thấy hết
những khó khăn của Nhà máy trong giai đoạn
đó.
Trong những ngày giữa tháng 6/2018, khi
trở lại Công ty CP NLSH Dung Quất (BSR BF), công tác chuẩn bị cho việc vận hành lại
Nhà máy NLSH Dung Quất diễn ra hết sức
khẩn trương. Ông Phạm Văn Vượng, Giám
đốc BSR - BF cho biết: Phương án hợp tác với
đối tác khởi động vận hành lại Nhà máy đã
được các cổ đông thống nhất. Trên cơ sở đó,
ngày 12/6/2018, BSR - BF và Tocontap đã ký
Hợp đồng hợp tác và chuẩn bị kế hoạch thực
hiện.
Một số hạng mục chính của Nhà máy đã
được các kỹ sư, thợ lành nghề từ Công ty Lọc
hóa dầu Bình Sơn (BSR) kiểm tra toàn bộ,
54
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VVNhà máy NLSH Dung Quất
nhưng do Nhà máy dừng hoạt
động khá lâu, cần phải bảo
dưỡng, sửa chữa, để bảo đảm
các thông số kỹ thuật trước
khi đi vào vận hành. Riêng
việc thay thế phụ tùng vật tư
thiết bị lớn, BSR - BF đang chờ
đối tác ứng kinh phí để triển
khai.
Một hạng mục quan trọng
khác là xây hồ cigar nhằm khắc
phục hệ thống xử lý nước thải,
được Công ty CP Dịch vụ dầu
khí Quảng Ngãi (PTSC Quảng
Ngãi) thực hiện. Cùng với đó,
PTSC Quảng Ngãi đang triển
khai công tác mua sắm các
gói vật tư, thiết bị hồ cigar, đã
hoàn thành đánh giá lựa chọn
nhà thầu gói mua sắm tấm lót
nhựa HDPE đáy hồ cigar và
gói mua sắm bơm, đang tiếp
tục mời thầu, đánh giá hồ sơ
chào thầu của gói mua sắm
còn lại. Các giải pháp khác về
hóa học, sinh học, vật lý kết
hợp với hồ cigar để xử lý nitơ,
photpho, bùn sẽ lựa chọn nhà
thầu phụ để thực hiện sau.
Có thể nói, với sự chỉ đạo
quyết liệt của PVN và sự chung

tay của các đơn vị thành viên
trong Tập đoàn, những khó
khăn, vướng mắc trong việc
đưa Nhà máy NLSH Dung
Quất hoạt động trở lại đã được
tháo gỡ.

NHIỀU THUẬN LỢI ĐỂ
HOẠT ĐỘNG LẠI
Hợp đồng giữa BSR - BF
và Tocontap nêu rõ: BSR BF là đơn vị nhận gia công
sản phẩm chính là Ethanol
từ nguyên liệu do Tocontap
cung cấp. Nghĩa là, Tocontap
chịu trách nhiệm thu xếp
nguồn nguyên liệu, tổ chức
phân phối Ethanol sau khi
ra thành phẩm. Phía BSR BF sẽ đảm nhiệm gia công
Ethanol từ nguyên liệu sắn
do Tocontap cung cấp. Hợp
đồng có thời hạn là 10 năm,
chia làm hai giai đoạn, mỗi
giai đoạn 5 năm. Trong vòng
12 tháng đầu, Tocontap cam
kết tiêu thụ hết toàn bộ sản
lượng Ethanol do BSR - BF
sản xuất. Đây được coi là điều
kiện tiên quyết để giải quyết
những khó khăn về nguyên
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liệu, cũng như vốn, để Nhà máy hoạt động.
Như vậy, kể cả “đầu vào” và “đầu ra” trong năm
đầu tiên khi Nhà máy hoạt động trở lại được
khẳng định. Với cam kết này, đối tác Tocontap
đã tạo điều kiện thuận lợi cho BSR - BF hoạt
động trở lại trong bối cảnh phải dừng sản xuất
một thời gian dài. Đồng thời, phía đối tác
cũng cam kết tạm ứng kinh phí cho việc sửa
chữa Nhà máy và chi phí gia công. Bài toán về
“vốn” đã có “lời giải”. Ông Phạm Văn Vượng
cho biết, hiện nay, BSR - BF đã hoàn chỉnh hồ
sơ về kế hoạch triển khai bảo dưỡng, sửa chữa
gửi cho phía đối tác Tocontap. Theo đó, trong
khoảng thời gian còn lại của năm 2018, BSR BF sẽ sản xuất khoảng 7.000 m3 Ethanol cho
Tocontap và số lượng 35.000 m3 còn lại như đã
ký trong hợp đồng sẽ sản xuất vào năm 2019.
Cũng theo ông Phạm Văn Vượng, hiện nay,
trên 50% khối lượng công việc bảo dưỡng của
Nhà máy đã được 54 cán bộ, kỹ sư, thợ lành
nghề hoàn tất. Những phần việc còn lại, BSR BF sẽ hoàn thành sớm khi nhận được tiền tạm
ứng từ Tocontap để mua vật tư hoàn thiện sửa
chữa. Riêng việc thi công hồ cigar, dự kiến sẽ
hoàn thiện vào cuối tháng 6/2018.
Việc đưa Nhà máy NKSH Dung Quất hoạt
động trở lại thể hiện quyết tâm chính trị rất cao
của PVN. Do đó, trong những ngày qua, cán
bộ, công nhân viên và người lao động thuộc các
đơn vị thành viên PVN không quản nắng mưa,
tập trung sức lực và trí tuệ hoàn thành công
việc được giao.
Để bảo đảm cho Nhà máy hoạt động trở lại
ổn định, lâu dài, rất cần sự vào cuộc của các Bộ/
ngành, địa phương cùng hỗ trợ doanh nghiệp
bằng cơ chế, chính sách phù hợp… Đây là điều
kiện để BSR - BF phát triển bền vữngn

TRẦN THỊ GẤM

VEDAN VIỆT NAM ĐỒNG HÀNH
CÙNG TUẦN LỄ ĐỒNG NAI XANH
NĂM 2018

VVKhai mạc Tuần lễ Đồng Nai xanh năm 2018

T

uần lễ Đồng Nai xanh năm 2018 là một trong
những sự kiện môi trường thường niên tại
tỉnh Đồng Nai, thu hút đông đảo các doanh
nghiệp, trường học và cộng đồng tham dự, nhằm
đẩy mạnh phong trào BVMT trên địa bàn tỉnh.
Là một trong những doanh nghiệp nước ngoài
hoạt động bền vững hơn 25 năm tại tỉnh Đồng Nai và
có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội
của tỉnh, năm 2018, Vedan Việt Nam tiếp tục tham
dự Tuần lễ với việc đóng góp 300 cây xanh, cùng
nhiều vật phẩm do Công ty sản xuất, tổng trị giá trên
43 triệu đồng. Bên cạnh đó, để góp phần nâng cao
nhận thức cho cộng đồng về BVMT, trong “Ngày hội
tái chế chất thải”, Công ty còn tích cực tham gia các
hoạt động tiết giảm, tái chế, tái sử dụng chất thải tái
chế, thu gom chất thải nguy hại…
Ông Tsai Ping Hsuan - Phó Giám đốc Văn phòng
Tổng Giám đốc Vedan Việt Nam khẳng định, sự kiện
là cơ hội để cán bộ công nhân viên Vedan nói riêng
và các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh nói chung
cùng tham gia BVMT bằng những việc làm cụ thể,
đa dạng, đem lại hiệu quả thiết thực.
“Yêu quý môi trường - Kinh doanh lâu dài” theo
tiêu chuẩn ISO 14001 và “Công ty an toàn - Mọi
người khỏe mạnh” theo tiêu chuẩn OHSAS 18001
là mục tiêu hàng đầu Vedan Việt Nam hướng đến
nhằm gắn bó, phát triển lâu dài tại Việt Nam.

ĐỨC ANH

VVHồ cigar đang được hoàn thiện
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Bảo tồn hệ sinh thái rạn san hô tại xã Tam Hải,
huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
VŨ VĂN DOANH
Đại học TN&MT Hà Nội

X

ã Tam Hải (huyện Núi Thành, Quảng
Nam) có diện tích 455,75 ha, là một xã
đảo ven biển nằm tách biệt với đất liền,
bao bọc xung quanh là biển và sông Trường
Giang, thông qua 2 cửa sông là Cửa Lở ở phía
Bắc và cửa An Hòa ở phía Đông Nam, thuộc
vũng An Hòa. Vùng biển nơi đây rất phong phú
rạn san hô (RSH) và thảm cỏ biển, được xem là
“khu rừng đặc dụng của biển”, tuy nhiên, RSH
vùng biển Tam Hải đang ngày càng suy giảm,
nguồn lợi thủy sản dần cạn kiệt, đời sống ngư
dân trong vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Theo số liệu điều tra khảo sát của Viện Hải
dương học Nha Trang, vùng biển Tam Hải hiện
có gần 1.000 ha thảm cỏ biển và 90 ha san hô,
với 100 loài, chủ yếu có 2 kiểu RSH chính là rạn
riềm ven các đảo và rạn nền trên các bãi cạn, đồi
ngầm. Kiểu rạn nền có thành phần đa dạng và
độ phủ cao hơn, thành phần và độ phủ của san
hô từ 30 - 35%, có nơi độ phủ đạt 100%. Các RSH
phong phú về nguồn lợi thủy sản, với khoảng
225 loài cá thuộc 96 giống và 35 họ, trong đó có
nhiều loài có giá trị kinh tế cao như cá hồng, cá
mú, cá lượng, cùng với tôm hùm đỏ, tôm hùm
sỏi và nhiều loài ốc; các loài da gai, giáp xác, thân
mềm như cua Huỳnh Đế, ốc, trai, ngọc cũng rất
đa dạng… Đặc biệt, các RSH còn nuôi dưỡng
nguồn giống quan trọng cho vùng biển Tam Hải.
Hàng năm, người dân trong xã thu hoạch hàng
vạn cá thể tôm hùm giống để cung cấp cho các
vựa nuôi trồng thủy sản của các tỉnh miền Nam.
Những năm gần đây, do việc khai thác nguồn
lợi ồ ạt đã làm suy giảm diện tích RSH. Kết quả
nghiên cứu của Viện Hải dương học Nha Trang
cho thấy, hiện có trên 85% số rạn bị đe dọa ở
mức trung bình và cao, 50% số rạn bị đe dọa bởi
hoạt động khai thác quá mức, 47 số rạn bị đe dọa
bởi lắng đọng trầm tích, 40% số rạn bị đe dọa
do phát triển vùng ven biển… Ngoài ra, lượng
chất thải từ các tàu, thuyền du lịch, tiếng ồn của
động cơ, việc neo đậu tàu thuyền không đúng
nơi quy định cũng phá hủy nhiều RSH. Mặt
khác, những cơn bão và lũ lụt gây xói lở cửa biển
cũng đã giảm độ phủ của RSH. Sau 10 năm, độ
phủ của RSH đã giảm mạnh, trung bình chỉ còn
10 - 20%, nơi cao nhất là 70%. Ngoài ra, việc xả
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VVTập huấn và tham vấn cộng đồng về Quy chế Khu bảo vệ
hệ sinh thái RSH Tam Hải
các chất thải sinh họat, công
nghiệp, nông nghiệp, nuôi
trồng thủy sản, dầu mỡ của
tàu thuyền, các họat động xây
dựng công trình biển, nạo hút
luồng lạch... là những nguyên
nhân gây ảnh hưởng lớn đến
hệ sinh thái RSH.
Để tăng cường công tác
bảo vệ các RSH, chính quyền
huyện Núi Thành đã triển khai
nhiều dự án phục hồi và bảo
vệ RSH vùng biển Tam Hải,
điển hình như Dự án bảo tồn
và sử dụng bền vững hệ sinh
thái RSH, góp phần BVMT
biển và phát triển du lịch sinh
thái cộng đồng tại Tam Hải
do chương trình tài trợ nhỏ,
Quỹ Môi trường toàn cầu
(GEF SGP) hỗ trợ 830 triệu
đồng, được triển khai từ năm
2009 - 2017. Mục tiêu của Dự
án nhằm nâng cao nhận thức,
năng lực của chính quyền,
người dân địa phương về quản
lý, bảo vệ và khai thác hợp lý
RSH ven biển thông qua các
giải pháp truyền thông, lồng
ghép với hoạt động của hội,
đoàn thể địa phương, mô hình
cộng đồng bảo vệ và giám sát
RSH. Các chuyên gia của Dự
án đã phối hợp với Hội Phụ

nữ huyện Núi Thành tổ chức
nhiều buổi tập huấn, tuyên
truyền, vận động bà con ngư
dân tham gia các hoạt động tìm
hiểu giá trị của RSH, phương
pháp bảo vệ và sử dụng bền
vững RSH, làm sạch bãi biển,
thành lập các tổ hạt nhân tuần
tra, giám sát việc chấp hành
các quy định trong khai thác,
đánh bắt nguồn lợi thủy sản
tại địa phương… Cùng với đó,
xã Tam Hải đã thành lập các tổ
cộng đồng chịu trách nhiệm
bảo vệ hệ sinh thái RSH, khai
thác thủy sản bền vững và phát
triển du lịch sinh thái. Ngoài
ra, xã cũng ban hành quy chế
bảo vệ RSH, trong đó quy định
rõ, không khai thác hải sản ở
RSH bằng các phương pháp
hủy diệt như chất nổ, xung
điện, hóa chất và chất độc;
khai thác quá mức bằng các
ngư cụ có kích thước mắt lưới
nhỏ, không khai thác các sinh
vật mang trứng, còn nhỏ; cấm
thả neo tàu thuyền trên RSH;
không dùng các loại lưới cào
trên nền đáy san hô; không xả
dầu, luyn, vứt chất thải xuống
biển; không khai thác san hô
làm đồ mỹ nghệ, hòn non bộ,
vật liệu xây dựng...n

MÔI TRƯỜNG & PHÁT TRIỂN

DI SẢN THIÊN NHIÊN THẾ GIỚI VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA - KẺ BÀNG:

15 năm bảo tồn và phát huy giá trị di sản
HOÀNG HẢI VÂN
Phó Giám đốc Ban Quản lý VQG
Phong Nha - Kẻ Bàng

V

ườn quốc gia (VQG)
Phong Nha - Kẻ Bàng là Di
sản thiên nhiên mà tạo hóa
đã ban tặng cho Quảng Bình. Nơi
đây chứa đựng nhiều cảnh quan
hùng vỹ, sự đa dạng của hệ động,
thực vật cũng như các bằng chứng
về quá trình kiến tạo, phát triển của
thạch quyển qua hàng trăm triệu
năm. Trải qua chặng đường 15 năm
kể từ khi được công nhận vào năm
2003 đến nay, công tác quản lý, bảo
vệ cũng như phát huy giá trị Di sản
luôn được quan tâm, hạn chế hành
vi xâm hại rừng, tài nguyên rừng
dần cải thiện, nghiên cứu khoa học
và bảo tồn được nâng cao về chất
lượng, các giá trị ngoại hạng và tính
toàn vẹn của Phong Nha - Kẻ Bàng
được gìn giữ, tôn vinh. Phong Nha
- Kẻ Bàng thực sự trở thành một
trong những điểm nổi tiếng trên
bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới.

các điểm trọng yếu trên địa
bàn VQG, những năm qua,
đã tổ chức 10.693 đợt tuần
tra bảo vệ rừng, phá hủy 221
lán trại, tháo dỡ 32.875 sợi
dây bẫy, đẩy đuổi 2.056 lượt
người vào rừng trái phép;
đồng thời, lập hồ sơ và ra
quyết định xử lý 2.358 vụ vi
phạm. Tổng số tiền xử phạt
vi phạm hành chính và xử lý
tài sản tịch thu vào công quỹ
Nhà nước gần 6,57 tỷ đồng.
VQG Phong Nha - Kẻ Bàng
cũng đã thực hiện 489 đợt
tuyên truyền thôn/bản với

hơn 17.155 lượt người tham
gia; tổ chức 25 đợt diễn giải
môi trường cho học sinh,
sinh viên, đoàn thanh niên
các xã vùng đệm; phát hành
45.130 tờ rơi và ấn phẩm
tuyên truyền, 6.000 cuốn vở
học sinh, 150 pano tại 10 xã
vùng đệm; vận động giao
nộp 81 khẩu súng quân dụng
và súng tự chế...
Nhờ làm tốt công tác
quản lý, tuyên truyền vận
động người dân vùng đệm
nên tài nguyên rừng tại VQG
được bảo vệ tốt, ĐDSH ngày

PHÁT HUY HIỆU QUẢ
CÔNG TÁC QUẢN LÝ,
BẢO VỆ RỪNG
Nhận thức tầm quan trọng
của công tác bảo vệ rừng đối với
sự tồn tại của cảnh quan, hệ sinh
thái, Ban Quản lý (BQL) VQG đã
tích cực chỉ đạo xây dựng kế hoạch
tuyên truyền với nhiều hình thức.
VQG đã thành lập 43 tổ phòng
cháy chữa cháy rừng (PCCCR), 18
tổ xung kích ở các thôn/bản, 21
nhóm bảo tồn thôn/bản trên địa
bàn 9 xã vùng đệm; ký hợp đồng
bảo vệ rừng với 28 tổ bảo vệ rừng
thôn/bản, 1 tổ bảo vệ rừng Đồn
biên phòng và 51 cá nhân chuyên
trách. Hiện có 11 trạm và 2 tổ
kiểm lâm cơ động chốt chặn tại

VVHệ thống hang động Phong Nha - Kẻ Bàng giữ được
nguyên vẹn các giá trị về địa chất, địa mạo
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VVCác hoạt động trải nghiệm của du khách tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng
càng cao, áp lực của người dân lên tài nguyên
rừng đã giảm đáng kể.

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ BẢO
TỒN GIÁ TRỊ DI SẢN
Từ khi được công nhận Di sản thiên
nhiên thế giới (DSTNTG), VQG Phong Nha
- Kẻ Bàng ngày càng nhận được sự quan
tâm của cộng đồng quốc tế. Nhiều chương
trình nghiên cứu, dự án đầu tư của các tổ
chức trong nước và quốc tế đã được triển
khai thực hiện như: hợp tác với Trường
Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quảng
Bình, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật,
Viện Dược liệu, Bảo tàng Thiên nhiên Việt
Nam... Qua đó, thực hiện thành công gần 20
chương trình/dự án quốc tế trên nhiều lĩnh
vực như: bảo tồn di sản, thiên nhiên, giáo
dục môi trường, phát triển cộng đồng và du
lịch sinh thái. Mặt khác, VQG còn tham gia
14 kỳ họp thường niên của Ủy ban Di sản
thế giới,10 diễn đàn quốc tế, cùng nhiều hội
nghị, hội thảo, khóa đào tạo, tập huấn, tham
quan học tập kinh nghiệm ở nước ngoài về
bảo tồn di sản. Bên cạnh đó, VQG cũng chủ
động hợp tác bảo tồn liên biên giới với KBT
ĐDSH quốc gia Hinamno - Lào trên cơ sở
thỏa thuận đã ký kết giữa hai tỉnh Quảng
Bình và Khăm Muộn; kết nghĩa với Hiệp hội
Du lịch Augusta Margaret River, Tây Úc; hợp
tác với tổ chức FFI, Vườn thú Cologne, Hiệp
hội Hang động Hoàng gia Anh, UNESCO…
Trong 15 năm qua, VQG Phong Nha - Kẻ
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Bàng đã chủ trì và tham gia
thực hiện 1 đề tài khoa học
cấp bộ, 8 đề tài/nhiệm vụ
khoa học cấp tỉnh, 3 nghiên
cứu cấp cơ sở; đạt 2 giải sáng
tạo khoa học kỹ thuật; xuất
bản 2 ấn phẩm sách; gần 50
bài báo được đăng trên các
tạp chí khoa học chuyên
ngành trong nước và quốc
tế. Trong đó có nhiều đề
tài được ứng dụng rộng rãi
như: đề xuất giải pháp quan
trắc và xử lý các tác động lên
hang động du lịch, giám sát
diễn biến rừng qua hệ thống
GIS (Hệ thống thông tin và
địa lý) và RS (Viễn thám);
quản lý nền tảng dữ liệu trên
các phần mềm chuyên dụng,
ứng dụng giải pháp phòng
ngừa diệt trừ các loài xâm
hại; sử dụng công cụ METT
để đánh giá mức độ cải thiện
hiệu quả quản lý...
Theo kết quả nghiên cứu
về ĐDSH, thời gian qua,
VQG đã thực hiện điều tra
tương đối cơ bản về khu hệ
thú, cá, chim, bò sát, ếch
nhái, côn trùng và động vật
không xương sống trong
hang động. Về động vật, có

1.394 loài động vật, thuộc
835 giống, 289 họ, 66 bộ, 12
lớp, 4 ngành (trong đó, có 83
loài được ghi trong sách Đỏ
Việt Nam, 110 loài được ghi
trong sách Đỏ IUCN, 68 loài
có tên trong Nghị định số 322006/NĐ-CP, 55 loài có tên
trong các phụ lục CITES).
Hệ thực vật tại VQG Phong
Nha - Kẻ Bàng cũng rất đa
dạng với 2.951 loài thuộc
1.006 chi, 198 họ, 62 bộ, 11
lớp, 6 ngành (trong đó, 112
loài được ghi trong sách Đỏ
Việt Nam, 121 loài được ghi
trong sách Đỏ IUCN, 39 loài
có tên trong Nghị định số 322006/NĐ-CP, 1 loài có tên
trong các phụ lục CITES).
Bên cạnh đó, quần thể Bách
xanh đá - loài thực vật cổ và
đặc hữu của Việt Nam và
Chuột Trường Sơn, đại diện
sống duy nhất của họ thú cổ
Diatomyidae được xem là đã
tuyệt chủng cách đây 11 triệu
năm đã được phát hiện ở
VQG. Đặc biệt, từ khi thành
lập cho đến nay, VQG Phong
Nha - Kẻ Bàng còn ghi nhận
và công bố 42 loài mới cho
khoa học (38 loài động vật và
4 loài thực vật). Nhằm tiếp
tục bảo tồn các nguồn gen
quý hiếm, BQL VQG đã triển
khai thực hiện có hiệu quả
nhiều chương trình nhân
giống loài cây bản có giá trị
bảo tồn và kinh tế cao; cứu
hộ trên 1.197 cá thể động vật
hoang dã; chuyển và thả về
môi trường tự nhiên 802 cá
thể (tỷ lệ cứu hộ thành công
đạt trên 92%).
Về địa chất địa mạo,
VQG Phong Nha - Kẻ Bàng
là nơi hiện diện những dấu
ấn đậm nét của lịch sử phát
triển địa chất lâu dài từ hơn
400 triệu năm về trước, với
hệ thống hang động Phong
Nha - Kẻ Bàng có giá trị
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VVVQG Phong Nha - Kẻ Bàng là nơi trú ngụ của nhiều loài động, thực vật quý hiếm
hàng đầu thế giới, vẫn giữ được nguyên
vẹn giá trị về địa chất - địa mạo. Đặc biệt,
việc phát hiện và khám phá Sơn Đoòng hang động lớn nhất thế giới, có ý nghĩa
quan trọng trong nghiên cứu thám hiểm
hang động ở khu vực, bổ sung thêm giá
trị nổi bật toàn cầu về lịch sử hình thành
vỏ Trái đất, đặc điểm địa chất quan trọng
của Phong Nha - Kẻ Bàng, góp phần
quảng bá hình ảnh Việt Nam nói chung,
Quảng Bình và Phong Nha - Kẻ Bàng nói
riêng trên khắp thế giới.
Bên cạnh đó, VQG Phong Nha - Kẻ
Bàng đã chủ động nghiên cứu, đưa ra
các ứng dụng trong quản lý và giám sát
tài nguyên dựa trên GIS, RS. Hiện nay,
BQL VQG đã hoàn chỉnh lớp chuyên đề
bản đồ số như thảm, động, thực vật, thủy
văn, văn hóa - xã hội, loài nguy cấp, loài
xâm hại, nhiệt và mưa, địa chất, địa hình.
Đồng thời, tiếp tục xây dựng công cụ tra
cứu loài, giám sát tài nguyên.
Những phát hiện trên đây đã góp
phần quan trọng vào việc tôn vinh giá
trị của DSTNTG VQG Phong Nha - Kẻ

Bàng, nhất là các giá trị về
ĐDSH, tiêu chí quan trọng
để UNESCO công nhận
VQG là DSTNTG lần thứ
hai vào năm 2015. Qua đó,
từng bước khẳng định vai trò
và vị trí trong việc phát huy
giá trị của di sản, đóng góp
tích cực vào công cuộc phát
triển kinh tế - xã hội của địa
phương và khu vực.

PHÁT TRIỂN DU LỊCH
GẮN VỚI BẢO TỒN VÀ
PHÁT HUY GIÁ TRỊ
CẢNH QUAN
Việc công nhận DSTNTG
đã mở ra cho Quảng Bình xu
thế phát triển theo hướng
dịch vụ và trở thành cầu nối
để gắn kết Việt Nam với thế
giới.
Theo đó, BQL VQG đã
từng bước đa dạng hóa các
sản phẩm du lịch, từ chỗ

chỉ có một điểm tham quan
là động Phong Nha - Tiên
Sơn, đến nay, Phong Nha Kẻ Bàng có 15 tuyến, điểm
du lịch đi vào hoạt động
như: Du lịch sinh thái suối
Nước Moọc, sông Chày hang Tối, hang Va - hang
Nước Nứt, động Thiên
Đường, Rào Thương - Hang
Én... Đặc biệt, tuyến du lịch
“Chinh phục Sơn Đoòng
- hang động lớn nhất thế
giới” được đánh giá là một
trong những tour du lịch
mang đẳng cấp quốc tế.
Ước tính, tổng lượng khách
đến tham quan Di sản trong
15 năm đạt hơn 6.636.954
lượt khách (trong đó, khách
quốc tế là 578.911 lượt);
doanh thu từ phí và lệ phí
của các đơn vị khai thác du
lịch đạt trên 730 tỷ đồng.
Du lịch ở VQG không
chỉ đóng góp cho phát triển
kinh tế khu vực mà còn là
giải pháp hữu hiệu nhằm
bảo tồn di sản, giảm áp lực
lên tài nguyên thông qua
tạo việc làm cho người dân.
Hơn 3.000 người dân vùng
đệm tham gia vào hoạt động
dịch vụ như ăn uống, nghỉ
ngơi, giải trí, sản xuất hàng
lưu niệm, hướng dẫn viên du
lịch, porter, đội thuyền phục
vụ khách du lịch (hiện có 401
thuyền), nhân viên chụp ảnh
(hiện có 275 người).
Những kết quả đạt được
trong 15 năm qua là nền
tảng, động lực để tập thể
BQL VQG Phong Nha - Kẻ
Bàng tiếp tục nâng cao năng
lực toàn diện, nhằm bảo tồn
các giá trị về địa chất, địa
mạo, sinh thái và ĐDSH.
Qua đó, mang lại sinh kế
cho người dân, giảm áp lực
lên tài nguyên, đồng thời,
duy trì các chức năng của hệ
sinh thái, để Phong Nha - Kẻ
Bàng phát triển bền vữngn
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Hành trình 9 năm Cù Lao Chàm
được công nhận Khu dự trữ sinh quyển
thế giới
Vừa qua, UBND TP. Hội An, tỉnh
Quảng Nam tổ chức kỷ niệm 9
năm Cù Lao Chàm được UNESCO
công nhận là Khu dự trữ sinh
quyển thế giới (KDTSQTG). Nhân
dịp này, phóng viên Tạp chí Môi
trường có cuộc trao đổi với bà
Trần Thị Hồng Thúy - Giám đốc
Khu bảo tồn biển (KBTB) Cù Lao
Chàm về việc duy trì danh hiệu
và quảng bá hình ảnh Cù Lao
Chàm - Hội An đến với toàn thế
giới.
VVBà Trần Thị Hồng Thúy - Giám đốc KBTB Cù Lao Chàm

9Thưa bà, lý do để UNESCO công
nhận Cù Lao Chàm là KDTSQTG?
Bà Trần Thị Hồng Thúy: Ngày
26/5/2009, tại đảo Jeju - Hàn Quốc,
Ủy ban điều phối quốc tế chương
trình con người và sinh quyển thế
giới của UNESCO đã công nhận Cù
Lao Chàm - Hội An là KDTSQTG.
Có thể nói, danh hiệu KDTSQTG Cù
Lao Chàm - Hội An là một sản phẩm
của công tác bảo tồn, thể hiện nỗ lực
trong thời gian dài của cộng đồng cư
dân địa phương và các ban, ngành TP.
Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Hồ sơ đề cử KDTSQTG Cù Lao
Chàm - Hội An được UBND tỉnh
Quảng Nam cùng Ủy ban Quốc gia
Chương trình Con người và Sinh
quyển Việt Nam (MAB/UNESCO
- Việt Nam) đề xuất, đệ trình ngày
26/4/2008. Tổ chức Văn hóa - Khoa
học - Giáo dục của Liên hợp quốc
chuẩn y và phê duyệt chính thức,
đưa Cù Lao Chàm - Hội An trở
thành KDTSQTG, với những giá trị
độc đáo và đặc trưng duy nhất trong
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9 khu DTSQ thế giới của
Việt Nam hiện nay, bao gồm:
Di sản văn hóa Phố cổ Hội
An, di sản văn hóa UNESCO
(1999); Rừng đặc dụng trên
núi đảo Cù Lao Chàm; Rừng
phòng hộ, rừng ngập mặn
Cẩm Thanh, Cửa Đại, Cẩm
Kim…; KBT Cù Lao Chàm
(Hệ thống các KBTB quốc
gia); Di sản văn hóa vật thể
và phi vật thể.
So với các khu khác của
Việt Nam, KDTSQTG Cù
Lao Chàm - Hội An là một
minh chứng điển hình nhất
về sự giao thoa, kết nối giữa
thiên nhiên và con người
đúng như bản chất tên gọi
Ủy ban Con người và Sinh
quyển của UNESCO.
9Sau 9 năm được công nhận
KDTSQTG đến nay, Cù Lao
Chàm đã có những bước
thay đổi như thế nào đối với
người dân, thưa bà?

Bà Trần Thị Hồng Thúy:
Từ một xã đảo Tân Hiệp
nghèo khó, môi trường ô
nhiễm, cuộc sống người dân
bấp bênh, đến nay, Cù Lao
Chàm đã trở thành “viên
ngọc quý” vươn lên dẫn đầu
cả tỉnh về mức thu nhập.
Nền tảng của sự thay đổi đó
chính là sự ra đời của KBTB
Cù Lao Chàm, với sứ mệnh
bảo tồn các giá trị tài nguyên
thiên nhiên, tài nguyên nhân
văn, trong đó trọng tâm là
rạn san hô, thảm cỏ biển,
hệ sinh thái (HST) rừng
nguyên sinh Cù Lao Chàm
trong mối liên kết giữa rừng
và biển để bảo tồn tính đa
dạng sinh học (ĐDSH) tại
quần đảo này. Sau khi KBT
chính thức hoạt động cùng
với những nỗ lực của người
dân và chính quyền xã đảo,
chất lượng môi trường được
cải thiện rõ nét, tài nguyên
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sinh vật cả trên rừng, dưới biển được bảo
tồn nguyên vẹn, sinh kế người dân chuyển từ
khai thác thủy sản bấp bênh sang dịch vụ du
lịch một cách bền vững. Từ chỗ người dân
bắt rùa, thu trứng rùa để ăn, đến nay, toàn
dân đã chung tay, góp sức trong công cuộc tái
phục hồi và bảo vệ loài bò sát cổ cực kỳ quý
hiếm của thế giới. Có một thời gian, san hô
bị khai thác để làm cảnh, vật liệu xây dựng,
song hiện người dân đã chủ động thực hiện
trọn vẹn công nghệ phục phồi san hô và có
thể hỗ trợ cho các tỉnh khác.
Tại Cù Lao Chàm, hầu hết nguồn tài
nguyên được định hướng khai thác một cách
văn minh, có trách nhiệm. Chẳng hạn, cua đá
đã được quản lý, khai thác, bảo tồn hiệu quả
với sự vào cuộc của đại diện 4 lực lượng gồm:
Nhà nước, khoa học, doanh nghiệp và người
dân địa phương. Thông qua câu chuyện bảo
tồn và khai thác bền vững cua đá tại Cù Lao
Chàm đã khẳng định trách nhiệm của toàn
xã hội với việc sử dụng tài nguyên, tạo được
niềm tin đối với UNESCO. Ngoài ra, các sản
phẩm khác trong khu sinh quyển (KSQ) cũng
đang được định hướng phát triển ổn định
về chất lượng, hướng tới thân thiện với môi
trường và sẽ được gắn nhãn hiệu chứng nhận
KSQ. Quy trình này tạo được sự gắn kết giữa
nhà sản xuất, người tiêu dùng và nhà quản lý
để cùng tham gia vào công cuộc bảo tồn, phát
huy giá trị của KSQ.
9Sau khi được công nhận KDTSQTG, địa

phương đã có những chính
sách gì để triển khai công
tác BVMT, bảo tồn ĐDSH
tại Cù Lao Chàm, thưa
bà?
Bà Trần Thị Hồng
Thúy: Thời gian qua, Cù
Lao Chàm đã tổ chức
thành công Chương trình
“Nói không với túi ni
lông”, sắp tới là Chương
trình “Không sử dụng ống
hút nhựa, các sản phẩm
từ nhựa”. Những việc làm
đầy ý nghĩa như “xách giỏ
đi chợ”, các em nhỏ trên
đảo tận dụng giấy, báo để
làm bao bì thay thế cho túi
ni lông hay việc khai thác
cua đá, tôm hùm và các
nguồn lợi khác một cách
văn minh, có kiểm soát đã
tạo nên một Cù Lao Chàm
rất riêng, đặc trưng mà
không phải nơi nào cũng
thực hiện được. Chính từ
điều này đã thu hút nhiều
nhà nghiên cứu, tổ chức
giáo dục, đào tạo và tình
nguyện viên từ khắp nơi
trên thế giới đến với KSQ
Cù Lao Chàm.

Để phát huy giá trị
Di sản Phố cổ Hội An,
KDTSQTG Cù Lao Chàm Hội An và mới đây là Nghệ
thuật hô hát Bài Chòi - Di
sản văn hóa phi vật thể của
nhân loại, chính quyền
TP. Hội An đã hoạch định
chiến lược nhằm phát
triển TP theo hướng Sinh
thái - văn hóa - du lịch dựa
trên nền tảng giá trị của 3
di sản thế giới TP đang sở
hữu. Đây chính là lợi thế
kinh tế - xã hội (KT - XH)
lớn trong sự nghiệp phát
triển KT - XH của TP, món
quà vô giá thiên nhiên
ban tặng và là tài sản quý
báu ông cha để lại cho con
cháu sau này.
Việc phân vùng chức
năng của KSQ cũng đã xác
định sự phát triển của các
khu vực khác nhau tùy vào
điều kiện tự nhiên, lợi thế
về giá trị nổi trội trong mối
liên kết, tương hỗ nhau
để cùng hòa nhịp vào sự
phát triển bền vững di sản
Hội An trong bối cảnh tác
động mạnh mẽ từ thiên tai,

VVHoạt động ngắm san hồ tại Cù Lao Chàm được du khách ưa thích
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BĐKH. Quần đảo Cù Lao Chàm sẽ trở
thành trung tâm bảo tồn ĐDSH mang
tầm quốc tế; Cẩm Thanh sẽ trở thành
Làng quê sinh thái đặc thù, trung tâm
sản sinh và nuôi dưỡng nguồn lợi
thủy sản ven bờ có liên kết với quần
đảo Cù Lao Chàm; Cẩm Kim sẽ trở
thành trung tâm nông nghiệp hữu cơ,
nông nghiệp tự nhiên gắn với du lịch
sinh thái; Các làng nghề truyền thống
khác sẽ được bảo tồn, phát huy giá trị
và được lồng ghép một cách linh hoạt,
sáng tạo với các hoạt động phát triển
KT - XH của TP theo tôn chỉ: Bảo tồn
để phát triển và phát triển để bảo tồn.
9Thưa bà, bên cạnh những thành
tích nêu trên, KDTSQTG Cù lao
Chàm có gặp những khó khăn thách
thức gì không?
Bà Trần Thị Hồng Thúy: Bên cạnh
những kết quả đạt được, KSQ cũng
đang đứng trước những khó khăn và
thách thức từ thiên nhiên và chính
con người. Hàng năm, TP phải hứng
chịu nhiều trận bão, lụt kinh hoàng,
uy hiếp trực tiếp đến quần thế di tích
phố cổ Hội An, làm sạt lở bờ sông, gây
ngọt hóa và lắng đọng trầm tích trên
các rạn san hô, thảm cỏ biển tại đảo Cù
Lao Chàm. Hiện tượng xỏi lở và mất
bãi biển vẫn diễn biến hết sức phức
tạp. Các nhà khoa học, doanh nghiệp
cũng như chính quyền TP cũng rất nỗ
lực để cứu lấy bãi biển... nhưng trên
thực tế, bãi biển xinh đẹp, thơ mộng
của TP. Hội An đã bị biến mất.
Bên cạnh đó, sự đô thị hóa, công
trình hóa diễn ra khắp nơi từ đất
liền đến hải đảo đã tác động lớn đến
môi trường, cảnh quan, hệ sinh thái,
tính DDSH, kể cả nét văn hóa truyền
thống của người dân Hội An. Dòng
sông Thu Bồn thơ mộng cũng không
còn được giá trị nguyên bản, các hệ
thống cồn bãi tự nhiên trên sông đã
được đầu tư các công trình, dịch vụ,
làm mất đi tính tự nhiên hoang sơ vốn
dĩ rất quý của KSQ. Sự xuất hiện của
con người tại khu vực này đã làm ảnh
hưởng đến đời sống hoang dã, chia
cắt vòng đời tự nhiên của nhiều loài.
Cẩm Thanh từng là nơi thu hút nhiều
chim, cò về kiếm ăn và sinh sống, tuy
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nhiên, sự xuất hiện của con
người tại các vạc dừa đã xua
đuổi dần những đàn chim di
cư, cắt đứt chuỗi giá trị và
tính cân bằng sinh thái kể
cả trong và ngoài phạm vi
KSQ...
9Là đơn vị quản lý KBT, bà
có những đề xuất, kiến nghị
gì với các cơ quan chức năng
để duy trì, phát huy danh
hiệu và quảng bá hình ảnh
Cù Lao Chàm - Hội An đến
với thế giới?
Bà Trần Thị Hồng
Thúy: Để vận hành hiệu quả
KDTSQTG Cù Lao Chàm Hội An, thực hiện được sứ
mệnh bảo tồn và phát triển
bền vững nguồn tài nguyên
thiên nhiên, xin đề xuất một
số vấn đề sau:
Thứ nhất, về cách tiếp
cận vận hành KSQ: Với
những thuộc tính, điều kiện
cụ thể của địa phương, để
bảo tồn và phát huy được giá
trị tài nguyên thiên nhiên
và tài nguyên nhân văn của
KSQ, cần xác định các cách
tiếp cận phù hợp, hiệu quả
đối với nguồn tài nguyên
mà chúng ta đang sở hữu.
Các cách tiếp cận khuyến
nghị được áp dụng bao gồm:
Tiếp cận HST; quản lý tổng
hợp vùng bờ; quản lý lưu vực
sông, từ đầu nguồn đến rạn
san hô và mô hình tổng hợp
SLIQL; tư duy hệ thống - quy
hoạch cảnh quan - điều phối
liên ngành - kinh tế chất
lượng do Ủy ban quốc gia
Chương trình Con người và
Sinh quyển MAB Việt Nam
đề xuất để góp phần xây
dựng Hội An trong tương lai
theo đề án "Hội An - TP sinh
thái vào năm 2030".
Thứ hai, về định hướng
chiến lược: Các hoạt động
của KSQ phải phù hợp với
tình hình, xu thế phát triển

chung của TP. Hội An, tỉnh
Quảng Nam và tôn chỉ của
UNESCO; Bám sát nội dung
của Kế hoạch quản lý, Đề án
phát triển bền vững KSQ.
Thứ ba, giải pháp chiến
lược: Thực hiện thường
xuyên việc kiểm kê, đánh
giá, giám sát diễn thế của
tài nguyên mà KSQ đang
sở hữu. Trong đó, có cả tài
nguyên thiên nhiên (cảnh
quan, chất lượng môi trường,
các HST, tính DDSH) và tài
nguyên nhân văn, bao gồm
cả văn hóa vật thể (quần
thể kiến trúc, các di tích) và
văn hóa phi vật thể (lễ hội,
nghệ thuật diễn xướng dân
gian, nếp sống người dân địa
phương...).
Nhanh chóng thực hiện
quy hoạch quản lý, sử dụng
bền vững tài nguyên của
KSQ. Đây là cơ sở khoa học
để TP quyết định việc đầu tư,
xây dựng Hội An theo hướng
bảo tồn để phát triển và phát
triển để bảo tồn.
Thực hiện chiến lược
lồng ghép giữa văn hóa và tự
nhiên trong hoạt động phát
triển KT - XH của TP. Hội An.
Đây là cách tốt nhất nhằm tôn
vinh những giá trị độc đáo
của KSQ, nơi thể hiện rõ nét
nhất về sự hòa quyện giữa con
người với thiên nhiên, là sự
kết hợp hoàn hảo giữa HST tự
nhiên và HST nhân văn.
Xây dựng mối liên kết
giữa các ngành, nghề với
phát triển du lịch, đặt biệt là
nông nghiệp, dịch vụ với du
lịch sinh thái.
Quy hoạch không gian
biển và lượng hóa giá trị kinh
tế các HST tự nhiên và HST
nhân văn, làm cơ sở đầu tư,
phát triển bền vững TP. Hội
An.
9 Xin cảm ơn bà.
PHẠM ĐÌNH (Thực hiện)
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Rừng tràm Gáo Giồng - Nơi sinh sống
của loài cò nhạn quý hiếm

R

ừng tràm Gáo Giồng có diện
tích 1.670 ha, trong đó 250 ha là
rừng nguyên sinh, thuộc ấp 6, xã
Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng
Tháp, cách trung tâm TP. Cao Lãnh
khoảng 17 km. Đây là vùng đất điển
hình của hệ sinh thái Đồng Tháp Mười,
là khu rừng phòng hộ - lá phổi xanh
cho nhiều loài chim, cá và thực vật phát
triển, đặc biệt là loài cò nhạn quý hiếm,
nằm trong Sách đỏ Việt Nam.
Theo thống kê của Ban Quản lý rừng
tràm Gáo Giồng, hiện nay, rừng có 15 loài
chim nước sinh sống, làm tổ, điển hình như
trích mồng đỏ, cò nhạn, cò trắng, cồng cộc,
nhan điển… Vào mùa nước nổi, các lung
sen là nơi quy tụ hàng nghìn con chim trích
mồng đỏ, thỉnh thoảng cất tiếng gáy kèm
theo vũ điệu nhẹ nhàng, uyển chuyển; Trên
những vạt rừng rộng mênh mông, đàn cò rủ
nhau bay lượn phủ trắng cả một góc trời, tạo
thành một khung cảnh tuyệt đẹp, trong đó,
chiếm số lượng nhiều nhất là loài cò nhạn.
Cò nhạn thuộc họ Diệc, bộ Hạc, bậc R
(cực kỳ quý hiếm) trong Sách đỏ Việt Nam,
thường sống ở các nước trong khu vực Nam
Á và Đông Nam Á. Tại Việt Nam, cò nhạn
chỉ xuất hiện tại một số địa phương miền Tây
Nam bộ. Đặc điểm của loài cò này là sinh
sống thành bầy, chọn những chạc ba ở ngọn
cây tràm có nhiều cành nhỏ rồi kiếm thêm
một số loại cỏ để làm tổ. Nguồn thức ăn chủ
yếu là ốc, động vật thủy sinh như ếch, nhái,
cua, côn trùng lớn. Chúng ưa thích sinh cảnh
các vùng đất ngập nước ngọt (ao, hồ, kênh
mương, sông, bãi bùn ngập nước, ruộng lúa).
Để kiếm ăn, chúng bay theo đàn từ vài trăm
đến vài nghìn con, đôi khi là bay lượn theo
hình xoắn ốc, bay xa chỗ ở từ 5 - 20 km và
khi nguồn thức ăn bị thu hẹp, chúng sẽ di cư
tới vùng khác có điều kiện thuận lợi hơn. Cò
nhạn có trọng lượng từ 1 - 1,6 kg/con, chiều
cao 50 cm, mỏ có cấu tạo xám sừng hơi lục,
dưới mỏ phớt hung, khi trưởng thành, mỏ
trên và dưới có một khoảng hở hẹp, hình
thành bởi hàm dưới uốn ngược và hàm trên
hình vòng cung. Chân hồng, vàng nhạt hay
nâu nhạt. Đôi cánh màu đen hoặc trắng

VVCò nhạn ở rừng tràm Gáo Giồng
bóng, đuôi có ánh lục hay tía.
Bộ lông của những con trưởng
thành thay đổi theo mùa, vào
mùa hè, có lông cánh sơ cấp,
thứ cấp, lông vai dài nhất cánh
con, lông bao cánh sơ cấp, thứ
cấp và lông đuôi đen có ánh lục
hay hồng, phần còn lại là màu
trắng. Mùa đông, cánh lông
trắng ở mặt lưng chuyển thành
xám nhạt ở chim non đầu, cổ
trước ngực nâu xám nhạt, vai
nâu đen nhạt, các lông đều có
viền xám hung nhạt. Mùa sinh
sản của cò nhạn bắt đầu từ
tháng 8, chim trống và chim
mái kết bạn bằng những cử chỉ
tình cảm, âu yếm. Sang tháng
9, chúng làm tổ rồi bắt đầu đẻ
trứng, ấp con. Cò nhạn thường
đẻ từ 2 - 4 trứng, cả chim bố lẫn
chim mẹ thay phiên nhau ấp
trứng, trứng nở sau khoảng 25
ngày. Con trống đôi khi có tình
trạng đa thê, hai con cái có thể
đẻ trứng cùng một tổ. Chim
con được hai tháng tuổi thì bắt
đầu tập bay. Đặc biệt, loài cò
nhạn biết ngậm những cành
lục bình hoặc những vật giữ
nước để về rấp nước lên tổ, làm

mát cho chim non. Trước đây,
cò nhạn về Gáo Giồng để tìm
kiếm thức ăn rồi bay đi nhưng
hiện nay, chúng về đây làm tổ,
sinh sống lâu dài, số lượng ngày
càng nhiều, từ 1.000 - 2.000 cá
thể (năm 2014), đến nay đã có
gần 100.000 cá thể, bởi nơi đây
có nguồn thức ăn phong phú.
Để bảo vệ đàn cò nhạn,
thời gian qua, Ban Quản lý
rừng tràm Gáo Giồng đã bố
trí nhiều điểm chốt trực, cấm
các hoạt động tự do vào rừng
khai thác gỗ, săn bắt động vật;
Tuyên truyền, vận động người
dân không săn bắt, nuôi nhốt
trái phép, không sử dụng sản
phẩm từ động vật hoang dã.
Đồng thời, đẩy mạnh phục
hồi các loài thủy sinh, thủy
sản, thảm thực vật, trồng thêm
tràm và một số loài cây bản
địa khác, tạo điều kiện thích
hợp để cò nhạn cũng như các
loài chim khác về đây quần tụ,
sinh sốngn
 PHẠM THỊ THU HƯƠNG
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Bảo tồn các loài động, thực vật quý,
hiếm ở Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La
NGUYỄN MINH HẠNH
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
ĐINH THỊ QUỲNH ANH
Trường Cao đẳng Sơn La

K

hu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN)
Mường La được tỉnh Sơn La phê duyệt
Đề án thành lập ngày 30/6/2015, trên
địa bàn 3 xã Ngọc Chiến, Hua Trai, Nậm Păm
(huyện Mường La). Đến tháng 3/2016, Ban
quản lý (BQL) KBTTN chính thức được thành
lập, với diện tích 15.800 ha, bao gồm: 8.000
ha thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt; 7.728
ha thuộc phân khu phục hồi sinh thái và 31ha
thuộc phân khu dịch vụ hành chính. KBTTN
có cảnh quan độc đáo và giá trị đa dạng sinh
học (ĐDSH) cao, đặc biệt, có loài vượn đen
tuyền, nằm trong Sách đỏ thế giới, đang bị đe
dọa tuyệt chủng, hiện chỉ còn ở Việt Nam và
Trung Quốc.
Theo kết quả điều tra của BQL KBTTN
Mường La, Khu bảo tồn có hệ sinh thái rừng
tự nhiên núi cao và trung bình, mang đặc trưng
của vùng Tây Bắc, với hệ thực vật rừng gồm 622
loài thuộc 130 họ của 5 ngành thực vật bậc cao,
trong đó có 27 loài quý hiếm có tên trong Danh
lục đỏ IUCN 2010 và Sách đỏ Việt Nam 2007
như pơ mu, du sam, thông đỏ, lan kim tuyến…;
Hệ động vật cũng rất đa dạng, có 323 loài thuộc
97 họ, 28 bộ của 4 lớp thú, chim, bò sát, lưỡng
cư, với 51 loài quý hiếm, một số loài có giá trị
bảo tồn cao như vượn đen tuyền, niệc cổ hung,
niệc nâu… Riêng loài vượn đen tuyền, hiện chỉ
còn khoảng 20 - 30 cá thể, chủ yếu phân bố ở
các khu vực Hua Khoa, Hua Sâng, Huổi Lát,
Tà Xùa. Hiện BQL KBTTN Mường La đang
nghiên cứu, tìm hiểu các loài thực vật là thức
ăn chủ yếu của loài vượn đen tuyền để đảm bảo
nguồn thức ăn cho loài vượn quý, hiếm này.
Những năm qua, hệ sinh thái KBTTN
Mường La bị xâm hại nghiêm trọng. Theo
thống kê của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La,
chỉ tính trong 9 tháng đầu năm 2014, đã có hơn
49 ha rừng phòng hộ bị thiệt hại, nguyên nhân
là do KBTTN nằm trong khu vực có 4 dân tộc
cùng chung sống: Mông, Thái, La Ha và Kháng.
Đời sống người dân còn nhiều khó khăn, sống
phụ thuộc vào rừng, nên tình trạng săn bắn các
loài động, thực vật, khai thác gỗ trái phép diễn
64
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VVVượn đen tuyền - loài động vật quý, hiếm cần bảo vệ tại
KBTTN Mường La
ra phổ biến. Trước thực trạng
rừng bị xâm lấn nghiêm trọng,
tác động tới cảnh quan, sinh
cảnh các loài hoang dã, BQL
KBTTN đã phối hợp với Đội
kiểm lâm huyện Mường La
tăng cường công tác tuần tra
rừng, phát hiện các điểm nóng
về khai thác lâm sản, phá rừng
làm nương. Từ năm 2017 đến
nay, đã phát hiện 3 vụ phá
rừng tại bản Pá Han, Pá Múa
(xã Hua Trai); thu giữ 0,73
m3 gỗ xẻ pơ mu (nhóm IIA)
tại bản Phiêng Ái (xã Ngọc
Chiến). Cùng với đó, để nâng
cao nhận thức bảo vệ rừng
cho cộng đồng, các kiểm lâm
viên thường xuyên tổ chức
tuyên truyền, phổ biến pháp
luật cho người dân về bảo tồn
các loài động, thực vật quý,
hiếm. Đến nay, đã tổ chức 31

hội nghị tuyên truyền tại các
bản; ký cam kết Bảo vệ rừng
cho 100% đồng bào dân tộc
trong các bản, phổ biến danh
mục quản lý thực vật, động vật
quý, hiếm; nghiêm cấm săn,
bắt, nuôi nhốt các loài động
vật; hướng dẫn người dân quy
trình đốt nương an toàn…
Tuy nhiên, bên cạnh các kết
quả đạt được, công tác kiểm
tra, kiểm soát và ngăn chặn các
hành vi xâm hại đến KBTTN
gặp nhiều khó khăn, do diện
tích rừng thuộc KBTTN rộng,
địa hình dốc, chia cắt. Cơ sở
hạ tầng phục vụ công tác quản
lý, bảo vệ rừng như hệ thống
đường tuần tra; hệ thống
đường băng cản lửa; mốc
ranh giới phân định giữa khu
rừng đặc dụng trên bản đồ và
thực địa chưa được đầu tư xây
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VVCán bộ kiểm lâm huyện Mường La tuần tra bảo vệ rừng
dựng; hệ thống biển báo, bảng quy
ước, biển cảnh báo, máy GPS, máy
tính còn thiếu… Trong khi, chính
quyền các xã chưa chủ động phối
hợp với BQL để triển khai các biện
pháp bảo vệ rừng, đặc biệt là tại các
khu vực trọng điểm, giáp ranh với
huyện Mù Căng Chải (Yên Bái),
nên tình trạng khai thác lâm sản
và săn bắt động vật hoang dã trái
phép vẫn còn xảy ra.
Thời gian tới, để tăng cường
công tác bảo tồn các loài động,
thực vật quý hiếm và phát triển
bền vững rừng, BQL KBTTN sẽ
tiến hành cắm mốc ranh giới
giữa các phân khu với bên ngoài
và xây dựng trạm bảo vệ rừng
tại các xã. Đồng thời, tích cực
triển khai các chương trình bảo
tồn, phát triển bền vững rừng
Mường La, gồm: Chương trình
quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng;
phục hồi sinh thái; phát triển du
lịch sinh thái; tuyên truyền giáo
dục về BVMT; phát triển kinh tế
vùng đệm.

Để thực hiện các chương trình
trên, BQL cũng đề ra một số giải
pháp: Tập trung khoanh nuôi, xúc
tiến tái sinh và trồng mới rừng
nhằm nâng cao diện tích đất có
rừng, độ che phủ, chất lượng rừng
và tính ĐDSH. Đối với những diện
tích rừng nằm trong phân khu phục
hồi sinh thái khó quản lý, gần dân
cư thì lập hồ sơ giao khoán để gắn
quyền lợi, trách nhiệm của người
dân với rừng; xây dựng các bảng
biểu, nội quy bảo vệ rừng, bảo tồn
ĐDSH ở nhà văn hóa bản, trường
học trong bản, các hộ gia đình;
khuyến khích người dân tham gia
quản lý, bảo vệ rừng; hỗ trợ phát
triển kinh tế - xã hội vùng đệm để
nâng cao thu nhập, cải thiện chất
lượng cuộc sống của người dân,
giảm tác động tiêu cực tới KBTTN.
Quy hoạch dân cư, tạo quỹ
đất sản xuất và phát triển những
cây con phù hợp với điều kiện tự
nhiên của KBTTN để người dân
thoát nghèo bền vững; phát triển
các dịch vụ sinh thái rừng và tăng

cường áp dụng cơ chế chi trả dịch
vụ sinh thái rừng, đảm bảo lợi
ích cho người sử dụng, cũng như
người cung cấp dịch vụ sinh thái;
kết hợp hài hòa giữa bảo tồn với
khai thác, sử dụng hợp lý ĐDSH và
xóa đói giảm nghèo.
Đẩy mạnh ứng dụng công
nghệ thông tin trong quản lý, theo
dõi diễn biến tài nguyên rừng,
thường xuyên cập nhật tình hình
bảo vệ rừng; tăng cường áp dụng
công nghệ sinh học trong tạo, nhân
giống, nhằm bảo tồn và phát triển
các loài động, thực vật quý hiếm có
nguy cơ tuyệt chủng.
Cùng với đó, tích cực huy
động nguồn vốn viện trợ của các
tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân
trong nước để thực hiện nhiều dự
án bảo tồn động, thực vật quý hiếm
đe dọa tuyệt chủng, đào tạo chuyên
gia bảo tồn, cứu hộ động vật hoang
dã… Đồng thời, tập trung tuyên
truyền, nâng cao nhận thức của
người dân về bảo tồn thiên nhiên,
ĐDSH và phát triển bền vững.n
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California: Thực hiện nhiều giải pháp
giảm phát thải khí nhà kính

D

o mực nước biển dâng cao, bão lũ gây
lụt lội trầm trọng, cộng với hiện tượng
axit hóa đại dương ven biển, tiểu bang
California của Mỹ phải đối mặt với nhiều nguy
cơ của biến đổi khí hậu (BĐKH), ảnh hưởng
đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp, công
nghiệp, khai thác thủy sản và sức khỏe, sinh
hoạt của người dân. Để khắc phục tình trạng
trên, California đã có nhiều cố gắng trong nỗ
lực giảm lượng khí thải nhà kính, xây dựng khả
năng phục hồi trước tình trạng BĐKH, hướng
đến mục tiêu phát triển bền vững.

THÚC ĐẨY SỬ DỤNG XE Ô TÔ
KHÔNG KHÍ THẢI
Chính quyền bang California đang phấn
đấu đến năm 2030, có 5 triệu xe ô tô điện
chạy trên các đường phố. Mục tiêu trên được
xác định trong Sắc lệnh hành pháp do Thống
đốc Bang Jerry Brown ký ngày 26/1/2018, với
thời gian thực hiện 8 năm, nguồn kinh phí
2,5 tỷ USD để thúc đẩy sản xuất loại xe thân
thiện môi trường thông qua các sáng kiến
tài chính và chương trình mua xe ưu đãi. Kế
hoạch này cũng bao gồm việc lắp đặt 250.000
bốt sạc điện, 200 trạm tiếp nhiên liệu khí
hydro vào năm 2025 cùng khoản đầu tư 1,25
tỷ USD vào thị trường các bon từ hoạt động
giao thông, vốn chiếm tới 50% lượng khí thải
gây hiệu ứng nhà kính của California, cũng

như 80% chất ô nhiễm gây
khói mù.
Theo tuyên bố của Văn
phòng Thống đốc Jerry
Brown, để đáp ứng các mục
tiêu về khí hậu và tiêu chuẩn
không khí sạch, California
sẽ đẩy mạnh mở rộng thị
trường xe ô tô không khí
thải. Trước đó, năm 2012,
chính quyền California
cũng đã đề ra mục tiêu có
1,5 triệu xe "xanh" trên các
đường phố. Bang California
hiện là thị trường tiêu thụ
ô tô lớn nhất ở Mỹ, với 14,5
triệu xe các loại trên tổng số
40 triệu dân. Số lượng xe ô tô
không thải khí tại bang này
đã tăng 1,3% trong 6 năm
qua. Hiện doanh số xe thân
thiện với môi trường chiếm
5% tổng doanh số xe ô tô các
loại. Đây cũng là tiểu bang
tiên phong trong cuộc chiến
chống BĐKH ở Mỹ với mục
tiêu đến năm 2030, cắt giảm
lượng khí CO2 xuống 40%.
Chính quyền California
cũng đang hướng tới đạt tỷ

VVCalifornia nỗ lực giảm khí thải nhà kính nhưng vẫn đảm bảo tăng trưởng kinh tế
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lệ 50% lượng điện năng từ
các nguồn năng lượng tái
tạo trong vòng 12 năm tới.

YÊU CẦU CÁC NGÔI
NHÀ XÂY MỚI PHẢI
LẮP ĐẶT PIN NĂNG
LƯỢNG MẶT TRỜI
Ngày 9/5/2018, các nhà
chức trách California đã chấp
thuận một kế hoạch có tính
lịch sử, yêu cầu vào năm 2020,
những ngôi nhà mới xây dựng
phải lắp đặt pin năng lượng mặt
trời (NLMT) trên mái nhà để
biến ánh sáng mặt trời thành
điện năng. Với kế hoạch trên,
California trở thành tiểu bang
đầu tiên ở Mỹ bắt buộc việc
lắp đặt pin NLMT cho hầu hết
các căn nhà biệt lập cũng như
những tòa nhà chung cư được
thiết kế từ 3 tầng trở lên, kể cả
loại nhà condo (loại nhà do
cá nhân làm chủ nhưng nằm
trong một khu có sự quản trị
chung của Hiệp hội chủ nhà)
và chung cư phức hợp. Tuy
nhiên, khung quy định mới
không yêu cầu mỗi căn hộ
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phải sử dụng 100% nguồn
điện từ NLMT, nhưng sẽ
đề ra thang điểm đánh giá
tín nhiệm để khuyến khích
việc tích hợp thêm hệ thống
pin, nhằm lưu trữ năng
lượng thu được trong ngày
và sử dụng sau đó (khi trời
tối hoặc mùa ít nắng). Ước
tính, việc lắp đặt hệ thống
pin NLMT tại các mái nhà
sẽ giúp California giảm
được lượng khí thải tương
đương với khí của 115.000
chiếc ô tô chạy nhiên liệu
hóa thạch thải ra môi
trường. Đơn vị xây dựng
sẽ lựa chọn những tấm pin
NLMT phù hợp với từng
ngôi nhà hoặc xây dựng các
hệ thống điện dùng chung
cho nhiều nhà khác nhau.
Theo phân tích của
giới chuyên môn, quy định
năng lượng mới sẽ khiến
chi phí xây dựng trung
bình của mỗi ngôi nhà
tăng thêm khoảng 25.000
- 35.000 USD, tuy nhiên,
việc đầu tư lắp đặt hệ thống
NLMT sẽ giúp mỗi hộ
gia đình tiết kiệm 19.000
USD trong suốt 30 năm sử
dụng nhiên liệu. Ngoài yêu
cầu bắt buộc phải lắp pin
NLMT, Ủy ban Năng lượng
California cũng đang xem
xét để nâng cấp các tiêu

chuẩn truyền nhiệt, ánh
sáng phi dân cư và thông
gió. Những yêu cầu này có
thể làm cho chủ nhà phải
chi thêm 40 USD hàng
tháng, nhưng về lâu dài sẽ
tiết kiệm được 80 USD/
tháng cho chi phí sưởi ấm,
làm mát và thắp sáng.
Việc áp dụng quy
chuẩn bắt buộc phải trang
bị tấm pin NLMT tại
California chỉ là bước đi
đầu tiên của chính quyền
tiểu bang này. Trong tương
lai, California tiến tới xây
dựng khung pháp lý để tạo
ra các ngôi nhà "tự cung, tự
cấp" năng lượng. Có nghĩa
là, những ngôi nhà ở đây sẽ
được thiết kế theo hướng
tự sản xuất năng lượng,
không phải phụ thuộc vào
điện lưới quốc gia. Nhiều
bang, TP, tập đoàn lớn ở
Mỹ đang tìm cách khắc
phục, phòng chống hoặc
thích nghi với sự thay đổi
của BĐKH và California nền kinh tế lớn thứ 6 thế
giới đang được xem là mẫu
hình trong vấn đề này, góp
phần giảm khí thải nhà
kính, đảm bảo tăng trưởng
kinh tế cũng như ổn định
việc làm cho người lao
độngn

TRƯƠNG THỊ HẬU

VVLắp đặt hệ thống pin NLMT trên các mái nhà sẽ giúp
California giảm được lượng khí thải tương đương với khí của
115.000 chiếc ô tô chạy nhiên liệu hóa thạch thải ra môi trường

SINGAPO: TỪ NĂM 2019 SẼ
ĐÁNH THUẾ KHÍ THẢI GÂY
HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH

B

ộ trưởng Tài chính Singapo Heng Swee
Keat cho biết, từ năm 2019, Singapo sẽ
đánh thuế các bon nhằm giảm lượng
khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Theo đó, 1
tấn khí thải sẽ bị đánh thuế 5 đô la Singapo
(SGD) (khoảng 3,8 USD) từ năm 2019 - 2023,
sau đó, sẽ xem xét và có thể tăng lên 10 - 15
đôla Singapo/tấn vào năm 2030. Mức thuế
này được áp dụng đối với toàn bộ cơ sở sản
xuất thải ra từ 25.000 tấn khí/năm trở lên,
gây hiệu ứng nhà kính. Mức thuế dự tính sẽ
ảnh hưởng tới khoảng 30 - 40 công ty hoạt
động trong ngành lọc dầu, hóa chất và chất
bán dẫn. Tuy nhiên, việc này sẽ khuyến khích
các doanh nghiệp áp dụng những biện pháp
hữu hiệu nhằm giảm lượng khí thải và cạnh
tranh công bằng trong bối cảnh những thỏa
thuận toàn cầu về chống biến đổi khí hậu có
hiệu lực. Ước tính, số tiền thu thuế từ khí thải
trong 5 năm đầu tiên sẽ đạt gần 1 tỷ SGD, song
Chính phủ sẵn sàng bỏ ra chi phí cao hơn để
giúp các doanh nghiệp tiết kiệm năng lượng.
Theo Hiệp định Pari về biến đổi khí hậu, 197
nước tham gia Hiệp định sẽ triển khai kế hoạch
cắt giảm lượng phát thải khí gây hiệu ứng nhà
kính để kiềm chế mức tăng nhiệt độ trên toàn
cầu không quá 2oC, thậm chí là 1,5oC nếu có thể
so với nhiệt độ của thời kỳ tiền cách mạng công
nghiệp (vào khoảng thập niên 50 của thế kỷ 19).
Đây là ngưỡng mà các nhà khoa học cho rằng sẽ
giúp Trái đất tránh được những thảm họa thiên
nhiên như lũ lụt, hạn hán, nước biển dâng…

GIA LINH
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Bài học về phân loại và tái chế rác của
người Đức
Th.S NGUYỄN VIỆT CƯỜNG
Nguyên Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa liên bang Đức

VVNgười dân Ðức phân loại rác thải vào những thùng có màu sắc khác nhau

T

rong khi Việt Nam, Ấn Độ, Trung Quốc
và nhiều quốc gia khác đang phải đối
mặt với vấn nạn ô nhiễm từ rác, thì Đức
lại phải nhập khẩu rác. Hiện Đức là nước đứng
đầu thế giới về tỷ lệ tái chế rác thải (tới 65%),
nhiều hơn cả Hàn Quốc và Nhật Bản. Ở Đức,
vấn đề xử lý rác được thực hiện hiệu quả nhờ
áp dụng thành công hệ thống phân loại rác tại
nguồn và công nghệ xử lý, tái chế rác hiện đại,
đặc biệt là ý thức BVMT cao của người dân.
Người dân Đức coi trọng việc phân loại
rác và xem đó như một phần nghĩa vụ với môi
trường. Họ phân loại rác theo màu, gọi là sáng
kiến “Green Dot”. Theo đó, đựng trong thùng
màu nâu là các loại rác hữu cơ có thể phân
hủy, như thức ăn thừa, rau hoa quả, vỏ trứng,
vỏ các loại hạt, bã cà phê và chè, lá cây rụng,
cỏ… Rác thải thường không chứa chất độc
hại, nhưng khó phân hủy, được đựng trong
thùng màu đen như tàn thuốc lá, tro, đầu mẩu
thuốc lá, mẩu cao su thừa, băng gạc vệ sinh,
bỉm trẻ em, sản phẩm làm từ da và đồ giả da.
Thùng rác màu vàng đựng các loại chất dẻo
như túi ni lông, đồ hộp/lon rỗng, hộp đựng
nước. Thùng đựng rác giấy màu xanh da trời,
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có thể vứt các loại báo cũ, tạp
chí cũ, tờ rơi, sách cũ, bao
bì bằng giấy, hoặc bìa cứng.
Riêng thùng thủy tinh để vứt
chai, lọ là thùng to tròn màu
xanh lá cây với nhiều ngăn,
trong đó, chai, lọ thủy tinh bỏ
vào một ngăn, còn các chai,
lọ nhựa khác bỏ vào ngăn
khác và không vứt các loại vỏ
chai có thể tái sử dụng. Các
thùng rác theo mã màu như
vậy được đặt khắp mọi nơi,
từ vỉa hè tới nhà ga tàu điện
ngầm, các quảng trường của
thị trấn, hoặc công viên công
cộng, trường học, hay sân vận
động... Trên thùng có hướng
dẫn viết bằng tiếng Anh và
tiếng Đức để giúp người nước
ngoài dễ nhận biết và bỏ rác
vào thùng đúng quy định.
Ngoài ra, đối với các loại
rác cồng kềnh, khó xử lý như
đồ nội thất không được phép

vứt bừa bãi, mà phải gọi cho
công ty môi trường đến thu
gom, tân trang và bán ở các
khu chợ đồ cũ. Quy định ý
nghĩa màu sắc thùng rác có
thể khác nhau theo từng vùng
ở Đức. Khi phân loại không
đúng, rác sẽ không được thu
gom, nếu các công ty môi
trường phát hiện ra người nào
vứt rác bừa bãi, có thể bị phạt
tiền.
Điểm đặc biệt của hệ
thống “Green Dot” là các nhà
sản xuất và bán lẻ phải trả
phí cho sản phẩm, sản phẩm
càng có nhiều bao bì đóng gói
thì mức phí sẽ càng cao. Nhờ
quy định trên mà tỷ lệ giấy,
bìa, thủy tinh, kim loại thải ra
giảm đáng kể và phải tái chế ít
hơn. Ngoài ra, từ năm 2015,
Đức cũng áp dụng luật bắt
buộc người dân phải thu gom
rác hữu cơ để tái chế trong các
nhà máy khí sinh học, hoặc
dùng làm phân bón. Mỗi năm,
Đức tái chế được khoảng 10
triệu tấn rác hữu cơ.
Bên cạnh đó, việc tái chế
rác ở Đức không chỉ giảm
thiểu tác hại tới môi trường,
mà còn giúp sử dụng năng
lượng một cách hiệu quả. Các
nhà khoa học đã chứng minh,
với mỗi lon nước được tái chế,
tiết kiệm đến 95% năng lượng
và nguyên liệu dùng để chế tạo
ra một lon nước mới; mỗi tờ
giấy được tái chế, sẽ bảo toàn
được 50% lượng nước để chế
tạo ra giấy mới.
Nằm ở phía Nam bang
Rheinland Pfalz, TP. Neustadt
an der Weinstrasse có tỷ lệ
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tái chế cao nhất ở Đức. 70% rác thải của TP
được tái chế mỗi năm, cao hơn 16% chỉ tiêu
mà Chính phủ đặt ra. Đạt được điều này là do
chính quyền địa phương đã áp dụng nguyên
tắc “càng ít rác thải cần tiêu hủy, càng đỡ tốn
kém”. Theo đó, 28.000 hộ dân ở Neustadt an
der Weinstrasse lựa chọn thùng rác 60 l để
chứa những rác thải không tái chế được. Các
thùng rác này được đem đi đổ 2 tuần/lần và
tốn khoảng 6,6 Euro (9,3 USD). Nếu hộ gia
đình sử dụng thùng 40 l, thì chi phí là 5,3 Euro
(7,5 USD). Ngược lại, nếu chọn thùng rác có
dung tích 240 l, thì chi phí sẽ tăng lên 24 Euro
(33,8 USD); hoặc 48 Euro (67,6 USD), nếu
họ muốn được thu gom rác hàng tuần. Riêng
việc tái chế, mỗi hộ gia đình phải phân loại rác
thành 3 nhóm: Giấy/bìa các tông; thủy tinh và
nhựa/kim loại/lon nước ngọt. Một số rác thải
sẽ được cung cấp cho người làm vườn. Những
thứ khác như pin, đồ chơi, gỗ, máy thu hình
cũ, vật nuôi đã chết… sẽ được chuyển đến một
kho tái chế đặc biệt. Ngoài ra, TP còn hợp tác
với những khu vực lân cận để thành lập công
ty xử lý chất thải, nhờ đó, tỷ lệ rác thải lãng phí
giảm đáng kể.
Có thể nói, thành công của nước Đức
trong phân loại và xử lý rác thải có được phần
lớn là do làm tốt công tác giáo dục, tuyên
truyền, thay đổi nhận thức, hành vi của người
dân. Tất cả các bang, khu đô thị, dân cư đều
có cơ quan, công ty tuyên truyền cho chương
trình BVMT nói chung, đặc biệt là vấn đề thu
gom, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt nói

riêng. Họ xây dựng những
tài liệu, tư liệu giảng bài cho
cộng đồng bằng nhiều hình
thức: Sáng tạo ra thùng phân
loại rác với màu sắc, ký hiệu
rõ rệt, đẹp, hấp dẫn, dễ phân
biệt; áp phích, tờ rơi, thùng,
túi đựng các loại rác thải được
trình bày tùy vào đối tượng
tuyên truyền; sử dụng vật liệu
chứa rác thải thu gom, phân
loại theo mẫu mã, màu sắc,
in chữ đồng nhất ở mỗi vùng,
địa phương…
Bên cạnh đó, việc nâng
cao ý thức BVMT không chỉ
hướng tới người trưởng thành,
mà còn tập trung vào thế hệ
trẻ, trong đó, trẻ em luôn được
quan tâm đặc biệt. Nhiều
năm qua, ngành giáo dục Đức
đã chủ động lồng ghép vào
chương trình học tập các bài
về BVMT, nhằm nâng cao ý
thức cho học sinh. Đài Truyền
hình cũng thường xuyên phát
sóng các bộ phim hoạt hình
theo kiểu “học mà chơi, chơi
mà học” sinh động, với chủ
đề liên quan đến môi trường,
dạy trẻ em có cách ứng xử phù
hợp với thiên nhiên. Cùng
với đó, các kênh truyền hình

dành cho thiếu nhi hàng ngày
đều phát sóng chương trình
ca nhạc thiếu nhi với các sáng
tác có nội dung vui nhộn, dễ
nhớ, truyền tải thông điệp giữ
gìn hòa bình, bảo vệ Trái đất
xanh…
Đặc biệt, đường phố, bệnh
viện, trường học, công sở,
hoặc khu vui chơi, giải trí tại
Đức đều dễ dàng tìm thấy các
biển báo chỉ dẫn (thời gian đổ
rác, cách phân loại rác, loại rác
nào có thể tái chế...). Những
biển báo như thế đã trở thành
một phần tất yếu trong cuộc
sống thường ngày và góp phần
tạo nên một xã hội có trật tự ở
nơi đây.
Chính ý thức tự giác và
tinh thần cộng đồng của người
dân được xây dựng nên từ hệ
thống giáo dục hoàn chỉnh,
với định hướng chính xác là
yếu tố giúp nước Đức luôn
giữ được môi trường trong
lành, sạch sẽ. Việc phân loại
và bỏ rác đúng nơi quy định
đã trở thành một trong những
quy tắc ứng xử văn minh của
người Đức và là bài học quý
báu cho nhiều quốc gia khác
học tậpn

VVNằm ở trung tâm của châu Âu, các đô thị lớn như Béc-lin và Munich thường xuyên lọt vào danh sách 10 TP
thân thiện nhất thế giới
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