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Việt Nam - Hàn Quốc: Thúc đẩy hợp tác toàn diện về môi trường

Ngày 16/4/2018, tại Hà Nội đã diễn ra Diễn 
đàn hợp tác môi trường Việt Nam - Hàn 
Quốc năm 2018. Tham dự Diễn đàn có Bộ 

trưởng Bộ TN&MT Việt Nam Trần Hồng Hà, Bộ 
trưởng Bộ Môi trường Hàn Quốc Kim Eunkyung, 
cùng đông đảo đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp 
trong lĩnh vực môi trường của hai nước.

Từ năm 2000 đến nay, mối quan hệ hợp tác 
giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng được tăng 
cường và đạt nhiều kết quả quan trọng, trong đó ghi 
nhận sự đầu tư lớn của các doanh nghiệp Hàn Quốc 
tại Việt Nam. Trong lĩnh vực môi trường, với việc 
cung cấp các chương trình đào tạo, tổ chức trao đổi 
chuyên đề và dự án hỗ trợ kỹ thuật, Bộ Môi trường 
Hàn Quốc đã hỗ trợ hiệu quả cho Bộ TN&MT Việt 
Nam trong việc phát triển nguồn nhân lực, nâng cao 
năng lực quản lý, xây dựng năng lực nghiên cứu và 
phát triển công nghệ môi trường. 

Phát biểu tại Diễn đàn, Bộ trưởng Bộ TN&MT 
Trần Hồng Hà cho rằng, xu thế chung của thế giới 
đang ngày càng quan tâm tới vấn đề biến đổi khí 
hậu (BĐKH) và môi trường toàn cầu. Vì vậy, Diễn 
đàn lần này là cơ sở ban đầu cho việc hình thành 
thị trường công nghệ và công nghiệp môi trường 
Việt Nam, với sự tham gia tích cực của các đối tác, 
doanh nghiệp Hàn Quốc. Bộ trưởng mong muốn, 
các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan nghiên 
cứu về môi trường, hiệp hội BVMT, doanh nghiệp 
Việt Nam và Hàn Quốc sẽ tích cực trao đổi thông 
tin, kinh nghiệm về quản lý, thúc đẩy việc chuyển 
giao và tiếp nhận công nghệ, đề xuất các dự án 
hợp tác cụ thể và khả thi.

Diễn đàn đã diễn ra hai phiên họp chính. Trong 
đó, phiên thứ nhất tập trung giới thiệu chính sách môi 

trường và đầu tư ở Hàn Quốc và 
Việt Nam; hiện trạng chính sách 
xử lý nước thải ở Hàn Quốc, Việt 
Nam; chính sách thu hút đầu tư 
và nâng cấp hệ thống nước thải, 
chất lượng sông tại tỉnh Hà Tĩnh. 
Phiên thứ hai giới thiệu công 
nghệ môi trường và chương 
trình quan trắc chất lượng nước 
tự động của Hàn Quốc…

Tại Diễn đàn, UBND tỉnh 
Hà Tĩnh và Viện Công nghệ và 
Công nghiệp môi trường Hàn 
Quốc (KEITI) đã ký kết Biên 
bản ghi nhớ về Dự án Xây dựng 
kế hoạch tổng thể cải thiện hệ 
thống thoát nước thải và chất 
lượng nước sông ở tỉnh Hà Tĩnh.

Cũng trong buổi sáng cùng 
ngày, Bộ trưởng Trần Hồng Hà 

và Bộ trưởng Kim Eunkyung đã 
ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác 
toàn diện về môi trường giữa 
hai Bộ. Theo đó, các lĩnh vực đề 
xuất hợp tác gồm: Trao đổi kiến 
thức, kinh nghiệm về bảo tồn, 
quản lý môi trường và ứng phó 
với BĐKH; Trao đổi dữ liệu, 
thông tin luật môi trường; Tăng 
cường năng lực cán bộ thông 
qua trao đổi chuyên gia, nghiên 
cứu viên; Tổ chức hội nghị, hội 
thảo chuyên đề và các khóa đào 
tạo về môi trường; Thúc đẩy 
hoạt động hợp tác giữa hai bên, 
các viện nghiên cứu và doanh 
nghiệp tư nhân trong lĩnh vực 
BVMT, BĐKH và quản lý hiệu 
quả tài nguyên nước… 

Bên cạnh những lĩnh vực 
hợp tác trong Bản ghi nhớ, Bộ 
trưởng Trần Hồng Hà cũng 
đề nghị phía Hàn Quốc tăng 
cường hỗ trợ Việt Nam xây 
dựng các hệ thống quan trắc, 
cơ sở dữ liệu, xây dựng, phát 
triển năng lực, nhân lực, kỹ 
thuật. Đồng thời, hai bên có thể 
cùng nhau thành lập các nhóm 
nghiên cứu về những vấn đề 
mới như môi trường, BĐKH, 
đa dạng sinh học... Những 
nhóm nghiên cứu này sẽ là tiền 
đề để đề xuất cho các mối quan 
hệ hợp tác mới giữa hai Bộ, hai 
nước trong giai đoạn tiếp theo.
 HƯƠNG MAI

 V Bộ trưởng Bộ TN&MT Việt Nam Trần Hồng Hà, Bộ trưởng 
Bộ Môi trường Hàn Quốc Kim Eunkyung ký kết Bản ghi nhớ 
hợp tác toàn diện về môi trường

 V Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Diễn đàn
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TÍCH CỰC PHỐI HỢP TỔ CHỨC KỲ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG 
QUỸ MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU LẦN THỨ 6

Ngày 12/4/2018, Bộ 
trưởng Bộ TN&MT 

Trần Hồng Hà đã có buổi làm 
việc với Điều phối viên Quan 
hệ quốc tế, Thư ký Hội đồng 
Quỹ Môi trường toàn cầu 
(GEF) William Ehlers về việc 
phối hợp tổ chức Kỳ họp Đại 
hội đồng GEF lần thứ 6.

Thành lập năm 1991, 
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. GEF hỗ 
trợ tài chính trong các lĩnh 
vực: Đa dạng sinh học, biến 
đổi khí hậu, hóa chất và chất 
thải, các vùng nước quốc tế, 
suy thoái đất, quản lý rừng 
bền vững… Tính đến nay, 
GEF đã viện trợ 14,5 tỷ đô la 
Mỹ và huy động thêm 75,4 tỷ 
đô la Mỹ cho gần 4.000 dự án 
về môi trường. Các đối tác 
tham gia thực hiện dự án của 
GEF đa dạng và là các tổ chức 
có uy tín trên trường quốc 
tế như: Chương trình Phát 
triển Liên hợp quốc (UNDP), 
Chương trình Môi trường 
Liên hợp quốc (UNEP), Tổ 
chức Phát triển Công nghiệp 
Liên hợp quốc (UNIDO), 
Ngân hàng Thế giới (WB), 

Ngân hàng Phát triển Châu Á 
(ADB)… 

Tại Việt Nam, Thủ tướng 
Chính phủ đã giao Bộ TN&MT 
làm đầu mối GEF của quốc gia. 
Trong thời gian qua, GEF đã hỗ 
trợ Việt Nam thực hiện 107 dự 
án về môi trường trong nhiều 
ngành, lĩnh vực và tại nhiều 
địa phương, đóng góp quan 
trọng trong việc giải quyết các 
vấn đề môi trường ở Việt Nam 
nói riêng và môi trường toàn 
cầu nói chung. Hiện nay, Bộ 
TN&MT đang phối hợp với 
GEF để tổ chức Kỳ họp Đại hội 
đồng GEF lần thứ 6 vào tháng 
6/2018, tại Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, Bộ 
trưởng Trần Hồng Hà nhấn 
mạnh, Đại hội đồng GEF lần 
thứ 6 có ý nghĩa hết sức quan 
trọng đối với Việt Nam. Do 
đó, Bộ trưởng cho rằng, hai 
bên cần sớm hoàn thành bản 
dự thảo chương trình và lịch 
trình chi tiết, cụ thể để các bên 
triển khai thực hiện. Trong 
mỗi chương trình hoạt động 
đều có bản ghi nhớ ghi lại quá 
trình hoạt động thực hiện và 
đúc kết những kinh nghiệm. 
Bộ trưởng đề nghị, Ban Thư 
ký GEF hỗ trợ Việt Nam trong 

việc tổ chức Đối thoại quốc gia 
để rà soát việc thực hiện các 
dự án do GEF tài trợ Việt Nam 
trong chu kỳ 6 và xây dựng các 
lĩnh vực ưu tiên trong chu kỳ 7.

Điều phối viên Quan hệ 
quốc tế, Thư ký Hội đồng 
GEF William Ehlers cho biết, 
Đà Nẵng là TP phù hợp để 
tổ chức Kỳ họp Đại hội đồng 
GEF lần thứ 6. Ông William 
Ehlers mong muốn, Kỳ họp 
sẽ giúp Việt Nam giới thiệu 
những nét văn hóa riêng, 
cũng như sự hội nhập của 
Việt Nam với thế giới. Bên 
cạnh đó, Ban Tổ chức cũng 
giới thiệu với cộng đồng quốc 
tế những tiêu chí về du lịch, 
môi trường xanh, phát triển 
bền vững mà Việt Nam là một 
trong những nước đi đầu.

Kỳ họp Đại hội đồng GEF 
lần này kỳ vọng sẽ chuyển tải 
tới cộng đồng quốc tế những 
thông điệp, sự nỗ lực cũng 
như định hướng của Chính 
phủ Việt Nam trong công tác 
BVMT, phát triển bền vững; 
đồng thời, sẽ giúp Việt Nam 
quảng bá du lịch, đất nước, con 
người, nâng cao vị thế của Việt 
Nam trên trường quốc tế.
 VŨ NHUNG

 V Bộ trưởng Trần Hồng Hà làm việc với Điều phối viên Quan hệ quốc tế,  
Thư ký Hội đồng GEF William Ehlers
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Tăng cường phối hợp bảo vệ tài nguyên, môi trường và 
chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

Ngày 16/4/2018, tại Hà Nội, Bộ trưởng 
Bộ TN&MT Trần Hồng Hà và Chủ tịch 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

(TLĐLĐVN) Bùi Văn Cường đã chủ trì Lễ Ký kết 
Chương trình phối hợp bảo vệ tài nguyên, môi 
trường, ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) và 
xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam giai đoạn 
2018 - 2023. 

Năm 2004, Bộ TN&MT và TLĐLĐVN đã ký 
kết Nghị quyết liên tịch số 01/2004/NQLT-TLĐ-
BTNMT về việc phối hợp hành động BVMT, 
phát triển bền vững. Thực hiện Nghị quyết, 
TLĐLĐVN thường xuyên tuyên truyền, giáo dục 
nâng cao nhận thức về BVMT, sử dụng tiết kiệm, 
hợp lý tài nguyên thiên nhiên cho công nhân, viên 
chức, người lao động (CNVCLĐ). Bên cạnh đó, 
thực hiện quản lý thống nhất hệ thống an toàn 
vệ sinh lao động (ATVSLĐ) với BVMT trong hệ 
thống công đoàn, các ban, đơn vị chức năng của 
TLĐLĐVN cung cấp tài liệu, hỗ trợ giảng viên, 
tổ chức hàng nghìn lớp tập huấn cho trên 20.000 
lượt cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở, hàng nghìn 
cán bộ công đoàn phụ trách công tác bảo hộ lao 
động, BVMT của các doanh nghiệp (DN); Lồng 
ghép hoạt động BVMT với phong trào “Xanh - 
Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” do TLĐLĐVN 
phát động.

Triển khai Quyết định số 1393/QĐ-TLĐ ngày 
25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh (TTX) 
và Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch 
hành động quốc gia về TTX giai đoạn 2014 - 2020, 
TLĐLĐVN đã ban hành Kế hoạch số 57/KH-TLĐ 
ngày 25/9/2014 về Kế hoạch hành động thực hiện 
Chiến lược TTX giai đoạn 2014 - 2020 trong hệ 
thống công đoàn, thúc đẩy quá trình tái cấu trúc và 
hoàn thiện thể chế kinh tế theo hướng xanh hóa các 
ngành hiện có, khuyến khích phát triển các ngành 
kinh tế sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên. 
Đồng thời, vận động công nhân viên tham gia 
nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến, nhằm 
sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, giảm phát 
thải khí nhà kính, góp phần ứng phó với BĐKH, 
xây dựng lối sống thân thiện với môi trường. 

Kế thừa những kết quả trên, Bộ trưởng Bộ 
TN&MT Trần Hồng Hà và Chủ tịch TLĐLĐVN 
Bùi Văn Cường đã ký kết Chương trình phối hợp 
bảo vệ tài nguyên, môi trường, ứng phó với BĐKH 
và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam giai đoạn 

2018 - 2023. Theo đó, hai bên 
sẽ tập trung tuyên truyền, phổ 
biến sử dụng hợp lý, tiết kiệm, 
hiệu quả tài nguyên thiên 
nhiên, lồng ghép với phong 
trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo 
đảm ATVSLĐ”; Định kỳ hàng 
năm tổ chức các chương trình 
hành động, hoạt động cụ thể 
nhân Ngày Môi trường thế 
giới (5/6), Tháng hành động vì 
Môi trường và các sự kiện môi 
trường khác; Kiểm tra, giám 
sát, phản biện xã hội trong 
xây dựng, triển khai thực hiện 
chính sách, pháp luật về quản 
lý, sử dụng tài nguyên thiên 
nhiên, BVMT và ứng phó 
BĐKH; Phối hợp biên soạn tài 
liệu, tổ chức hội nghị, hội thảo, 
tọa đàm, tập huấn, bồi dưỡng 
nâng cao nhận thức, kiến 
thức, kỹ năng cho cán bộ công 
đoàn về quản lý, giám sát, sử 
dụng tài nguyên thiên nhiên, 
BVMT, ứng phó với BĐKH; 
Xây dựng chương trình lồng 
ghép về quản lý thống nhất 
hệ thống ATVSLĐ với BVMT 
trong hệ thống công đoàn. 
Đồng thời, thực hiện thí điểm, 
đánh giá hiệu quả để nhân 
rộng các mô hình CNVCLĐ 
tham gia quản lý, giám sát, 

bảo vệ tài nguyên, môi trường, 
ứng phó với BĐKH.

Cùng với đó, thực hiện 
hiệu quả các nhiệm vụ như: 
Chương trình quan trắc đánh 
giá tác động ảnh hưởng của 
môi trường lao động đến 
môi trường xung quanh, môi 
trường khu dân cư; Đánh 
giá sức khỏe môi trường của 
người lao động nói riêng, dân 
cư xung quanh các cơ sở sản 
xuất, khu công nghiệp nói 
chung; Triển khai ứng dụng 
các dự án kiểm soát ô nhiễm 
tại cơ sở sản xuất công nghiệp, 
nhằm BVMT, phục vụ TTX, 
ứng phó với BĐKH, phát triển 
bền vững. 

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ 
trưởng Bộ TN&MT Trần 
Hồng Hà cho biết, Chương 
trình hợp tác giữa Bộ TN&MT 
và TLĐLĐVN rất quan trọng, 
phù hợp với bối cảnh hiện 
nay, thể hiện sự phối hợp giữa 
hai bên đã được nâng cấp, cụ 
thể, mang tính hành động. Bộ 
trưởng mong muốn, mối quan 
hệ hợp tác giữa hai bên không 
chỉ dừng lại ở phong trào mà 
sẽ đi sâu vào nhận thức và 
thực tiễn cuộc sống.
 GIA LINH

 V Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà và Chủ tịch 
TLĐLĐVN Bùi Văn Cường ký kết Chương trình phối hợp 
giai đoạn 2018 - 2023
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Triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, tạo chuyển biến  
tích cực trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên 
và môi trường

Ngày 12/4/2018, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ 
TN&MT Trần Quý Kiên đã chủ trì buổi 

họp báo thường kỳ quý I/2018. Tham dự buổi 
họp báo có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực 
thuộc và đông đảo phóng viên các cơ quan 
thông tấn, báo chí.

Trong quý I/2018, Bộ TN&MT đã tập trung 
xây dựng, hoàn thiện nhiều văn bản nhằm giải 
quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn như 
cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, 
thủ tục hành chính (TTHC); Báo cáo Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội tháo gỡ vướng mắc về 
thời điểm phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 
môi trường trong thực hiện các thủ tục về đầu 
tư; Hoàn thiện Dự thảo Nghị định quy định sửa 
đổi, bổ sung các nghị định quy định chi tiết thi 
hành Luật BVMT năm 2014 theo ý kiến thẩm 
định của Bộ Tư pháp và Hồ sơ đề nghị sửa đổi 
các Luật Đất đai, BVMT; Giải trình ý kiến của 
các thành viên Chính phủ đối với Dự thảo Nghị 
định về bảo tồn, sử dụng bền vững các vùng đất 
ngập nước…

Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra, 
giải quyết đơn, thư khiếu nại được triển khai 
đồng bộ, trong đó đã tiếp nhận, phân loại, xử 
lý 584 lượt đơn, tương ứng với 298 vụ việc; Báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ 10/25 vụ việc được 
Thủ tướng Chính phủ giao (thống nhất với 
địa phương 6 vụ việc; đề nghị địa phương giải 
quyết lại 4 vụ việc, đang xem xét giải quyết 5 vụ 
việc). Trong 15 vụ việc thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Bộ, có 2 vụ việc có Quyết định giải 
quyết (lần 2), đồng ý với nội dung giải quyết 
của địa phương; 2 vụ việc đề nghị địa phương 
xem xét lại; 11 vụ việc đang xem xét giải quyết.

Đối với lĩnh vực môi trường, Bộ đã gửi Bộ 
Tư pháp thẩm định Dự thảo Quyết định sửa 
đổi, bổ sung Danh mục loài nguy cấp, quý hiếm 
được ưu tiên bảo vệ; Hoàn thiện Đề án kiểm 
soát đặc biệt đối với các cơ sở có nguy cơ cao 
gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời, đôn đốc 
các địa phương xử lý nghiêm những vụ việc, 
điểm nóng môi trường theo thẩm quyền.

Thời gian tới, Bộ sẽ chỉ đạo thực hiện đồng 
bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong các Nghị 
quyết và Chương trình hành động của Bộ; Tăng 
cường phối hợp, chủ động nắm bắt tình hình, 

kịp thời giải quyết những vấn 
đề mới phát sinh; Báo cáo 
sơ kết 5 năm thực hiện Nghị 
quyết số 24-NQ/TW về chủ 
động ứng phó với biến đổi khí 
hậu, tăng cường quản lý tài 
nguyên và BVMT; Rà soát các 
TTHC, nhất là về môi trường, 
đất đai, biển, đo đạc và bản 
đồ; Đề xuất bãi bỏ các thủ tục 
không cần thiết, đơn giản hóa 
thành phần hồ sơ, rút ngắn 
thời gian thực hiện thủ tục.

Đặc biệt, Bộ sẽ đẩy mạnh 
công tác thanh, kiểm tra, nhất 
là vấn đề lãng phí đất đai, ô 
nhiễm môi trường và giải 
đáp phản ánh, đơn thư, kiến 
nghị của người dân, doanh 
nghiệp thông qua đường dây 
nóng. Bộ sẽ tăng cường thanh, 
kiểm tra đột xuất đối với các 
tổ chức, cá nhân khi phát hiện 
có dấu hiệu vi phạm pháp luật 
về TN&MT hoặc được cấp có 
thẩm quyền giao; các lưu vực 
sông có vi phạm môi trường 
lớn và một số tỉnh như Bắc 
Ninh, Hà Nội, Hưng Yên, Hà 
Nam, Nam Định…

Trong lĩnh vực môi 
trường, Bộ tập trung sửa đổi 
Luật BVMT năm 2014; Hoàn 
thiện Dự thảo Nghị định sửa 
đổi, bổ sung các Nghị định 

hướng dẫn thi hành Luật 
BVMT sau khi có ý kiến của 
các thành viên Chính phủ; 
Trình Thủ tướng Chính phủ 
quy định phân bổ chỉ tiêu, xếp 
hạng môi trường cho các tỉnh, 
TP trực thuộc Trung ương; Đề 
án kiểm soát đặc biệt các cơ 
sở, dự án có nguy cơ cao gây 
ô nhiễm môi trường; Rà soát, 
chấn chỉnh hoạt động của các 
cơ sở xử lý chất thải nguy hại, 
cơ sở sản xuất kinh doanh có 
nguy cơ cao gây ô nhiễm môi 
trường như dệt nhuộm, xi mạ, 
nhiệt điện...

Phát biểu kết luận buổi 
họp báo, Thứ trưởng Bộ 
TN&MT Trần Quý Kiên đã 
phân tích những tồn tại, hạn 
chế trong công tác chỉ đạo điều 
hành, xây dựng hệ thống văn 
bản quy phạm pháp luật, cải 
cách TTHC ngành TN&MT 
và yêu cầu các đơn vị có giải 
pháp khắc phục hiệu quả, kịp 
thời. Thứ trưởng cũng ghi 
nhận, đánh giá cao sự quan 
tâm của các nhà báo đối với 
các lĩnh vực quản lý của Bộ 
và mong muốn tiếp tục nhận 
được sự hợp tác, đồng hành, 
chia sẻ của các cơ quan thông 
tấn, báo chí.
 BÙI HẰNG

 V Toàn cảnh buổi họp báo
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Dán nhãn năng lượng đối với xe mô tô, 
xe gắn máy - minh bạch mức tiêu thụ 
nhiên liệu vì lợi ích của xã hội, người dân 
và doanh nghiệp
ThS. NGUYỄN HỮU TIẾN
ThS. MAI VĂN HIẾN
Vụ Môi trường, Bộ Giao thông vận tải

Phương tiện giao thông cơ giới 
đường bộ mà chủ yếu là xe ô tô, 
xe mô tô, xe gắn máy tiêu thụ 

khoảng 70% lượng xăng/dầu trong cả 
nước. Đây là một trong những nguồn 
chính phát thải khí như: ôxít cácbon 
(CO), các hyđrô cácbon (HC), các ôxít 
nitơ NOx, bụi thải (PM) và các độc tố 
có trong nhiên liệu như benzen... gây 
ô nhiễm không khí đô thị, ảnh hưởng 
trực tiếp đến sức khỏe của người dân; 
đồng thời làm tăng khoảng 22,6% khí 
CO2 gây hiệu ứng nhà kính. 

Sử dụng nhiên liệu tiết kiệm, hiệu 
quả là một trong những biện pháp 
giảm phát thải khí gây ô nhiễm, khí 
nhà kính (KNK) và hiện đang là mục 
tiêu ưu tiên tại nhiều quốc gia. Trên 
thế giới, nhiều nước đã, đang tích cực 
triển khai việc sử dụng năng lượng 
tiết kiệm và hiệu quả đối với xe cơ 
giới thông qua các chương trình dán 
nhãn năng lượng, quy định mức tiêu 
thụ năng lượng tối thiểu, đánh thuế 
nhiên liệu, lái xe sinh thái, chương 
trình bảo dưỡng xe... Chương trình 
dán nhãn năng lượng đã được thực 
hiện ở nhiều quốc gia như: Châu Âu 
(EU), Mỹ, Ôxtrâylia, Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ; ở khu vực 

Đông Nam Á có Singapo, Thái 
Lan, Đài Loan... 

Tại Việt Nam, thực hiện 
Luật Sử dụng năng lượng 
tiết kiệm và hiệu quả, ngày 
12/9/2011 Thủ tướng Chính 
phủ đã ban hành Quyết định 
số 51/2011/QĐ-TTg quy 
định danh mục phương tiện, 
thiết bị phải dán nhãn năng 
lượng, áp dụng mức hiệu suất 
năng lượng tối thiểu và lộ 
trình thực hiện. Theo đó, từ 
1/1/2015 xe ô tô loại từ 7 chỗ 
ngồi trở xuống sản xuất, lắp 
ráp và nhập khẩu mới thuộc 
đối tượng phải dán nhãn năng 
lượng. Ngay khi Quyết định 
trên được ban hành, hầu hết 
các doanh nghiệp sản xuất, 
lắp ráp và nhập khẩu ô tô đều 
hưởng ứng; một số doanh 
nghiệp có lợi thế đã thực hiện 
dãn nhãn năng lượng từ trước 
1/1/2015 (thời gian khuyến 
khích áp dụng). 

Bằng việc dán nhãn năng 
lượng cho các loại xe khi đưa 
ra thị trường tiêu thụ, doanh 
nghiệp sẽ phải thông tin minh 
bạch và có căn cứ về mức 
tiêu thụ nhiên liệu của xe; 
mức tiêu thụ nhiên liệu này 

sẽ được ghi trên nhãn năng 
lượng dán trên xe. Thông qua 
nhãn năng lượng dán trên xe, 
người tiêu dùng có căn cứ 
để lựa chọn phương tiện với 
mức tiêu hao nhiên liệu phù 
hợp; các nhà sản xuất, kinh 
doanh xe cũng lấy mức tiêu 
thụ nhiên liệu của xe là một 
trong những công cụ cạnh 
tranh trên thị trường. Từ đó, 
người tiêu dùng tiếp cận, lựa 
chọn phương tiện có mức tiêu 
hao nhiên liệu thấp; doanh 
nghiệp sản xuất ô tô quảng bá 
được hình ảnh doanh nghiệp 
thông qua nhãn năng lượng; 
về mặt xã hội việc dán nhãn 
năng lượng sẽ góp phần giảm 
tổng mức tiêu thụ nhiên liệu 
thông qua hoạt động của các 
phương tiện giao thông, giảm 
phát thải KNK và ô nhiễm 
môi trường.

Hiện nay khi ra đường, 
mọi người đều dễ dàng nhìn 
thấy các xe ô tô con mới vẫn 
còn nhãn năng lượng được 
dán trên xe (hình 1). Nhãn này 
tồn tại từ lúc doanh nghiệp 
sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu 
ô tô đưa xe ra thị trường tiêu 
thụ... đây là một thông tin kỹ 
thuật của xe.

Để người tiêu dùng có 
thêm thông tin trong quá 
trình lựa chọn phương 
tiện tiết kiệm nhiên liệu, từ 
1/1/2015 Cục Đăng kiểm Việt 
Nam đã đăng tải rộng rãi mức 
tiêu thụ nhiên liệu của các loại 
xe thuộc đối tượng phải dán 
nhãn trên trang thông tin điện  V Hình 1. Mẫu nhãn năng lượng sử dụng để dán trên xe ô tô con
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tử của Cục (mục tra cứu thông tin về mức tiêu 
thụ nhiên liệu xe cơ giới). Từ khi xe ô tô được 
bàn giao tới người tiêu dùng thì sứ mệnh của 
nhãn năng lượng đã hoàn thành, khi đó người 
tiêu dùng giữ lại hay loại bỏ nhãn mà không 
phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát nào.

Bên cạnh những lợi ích giúp người tiêu 
dùng lựa chọn phương tiện ít tiêu hao nhiên 
liệu đem lại hiệu quả kinh tế trong quá trình sử 
dụng; việc dán nhãn năng lượng còn thúc đẩy 
các nhà sản xuất, lắp ráp ô tô cải tiến công nghệ, 
nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm cải thiện 
mức tiêu thụ nhiên liệu và coi đó là một lợi thế 
cạnh tranh của sản phẩm. Thực tế đã chứng 
minh, trong 3 năm triển khai chương trình (từ 
năm 2015 - 2017), mức tiêu thụ nhiên liệu của 
xe ô tô con loại từ 7 chỗ trở xuống đã có những 
cải thiện (hình 2).

Với những lợi ích thiết thực mà Chương 
trình dán nhãn năng lượng mang lại, Việt 

Nguồn: Cục Đăng kiểm Việt Nam

 V Hình 2. Sự thay đổi mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của xe xăng từ năm 2015 - 2017  
theo các chu trình thử khác nhau

Nam tiếp tục mở rộng 
đối tượng phải dán nhãn. 
Theo đó, tại Quyết định 
số 04/2017/QĐ-TTg ngày 
9/3/2017 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định danh 
mục phương tiện, thiết bị 
phải dán nhãn năng lượng, 
áp dụng mức hiệu suất năng 
lượng tối thiểu và lộ trình 
thực hiện; trong đó, xe mô 
tô, xe gắn máy phải thực 
hiện dán nhãn năng lượng 
bắt buộc từ ngày 1/1/2020 
(thời gian khuyến khích áp 
dụng đến 31/12/2019). 

Với Quyết định nêu 
trên, Chính phủ khuyến 
khích các doanh nghiệp sản 
xuất, lắp ráp và nhập khẩu 

xe mô tô, xe gắn máy thực 
hiện dán nhãn năng lượng 
đến hết 31/12/2019; từ ngày 
1/1/2020, xe mô tô, xe gắn 
máy sản xuất, lắp ráp và 
nhập khẩu mới trước khi 
đưa ra thị trường thuộc 
đối tượng bắt buộc phải 
dán nhãn năng lượng. Đối 
tượng dán nhãn năng lượng 
là các xe mô tô, xe gắn máy 
mới (xe chưa có biển số) 
chứ không phải hơn 40 
triệu xe đang lưu hành (đã 
được cấp biển số). Người 
tiêu dùng được hưởng lợi 
do họ có thêm thông tin để 
lựa chọn dòng xe tiết kiệm 
nhiên liệu trước khi quyết 
định mua xe mới mà không 
phải trả bất kỳ chi phí nào 
(nhãn năng lượng không 
phải là giấy tờ phục vụ công 
tác đăng ký xe cũng như các 
thủ tục khác).

Để tạo điều kiện cho các 
doanh nghiệp tận dụng lợi 
thế về mức tiêu thụ nhiên 
liệu, tự nguyện dán nhãn 
năng lượng trước 1/1/2020, 
Bộ Giao thông vận tải đang 
dự thảo Thông tư hướng 
dẫn việc dán nhãn năng 
lượng đối với xe mô tô, xe 
gắn máy sản xuất, lắp ráp 
và nhập khẩu mới; dự kiến 
Thông tư sẽ được lấy ý kiến 
rộng rãi và ban hành trong 
năm 2018n V Sắp tới Bộ GTVT sẽ dán nhãn năng lượng cho tất cả loại xe mô tô, xe gắn máy 

sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới
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Mô hình đồng quản lý các khu bảo tồn biển 
ở Việt Nam
HÀ THANH BIÊN
Tổng cục Biển và Hải đảo

Khu bảo tồn biển (KBTB) là loại hình 
khu bảo tồn thiên nhiên, được xác 
lập ranh giới trên biển, đảo, quần đảo, 

ven biển để bảo vệ đa dạng sinh học (ĐDSH) 
biển. Bảo vệ ĐDSH biển là chức năng quan 
trọng nhất của các KBTB bởi chúng tạo môi 
trường, sinh cảnh thuận lợi để các loài cá, sinh 
vật sinh trưởng và phát triển. Bên cạnh đó, việc 
hình thành và phát triển các KBTB còn giúp 
tăng lượng cá đánh bắt ở các ngư trường xung 
quanh, tạo sinh kế ổn định cho người dân địa 
phương, đồng thời, góp phần chống lại các tác 
động tiêu cực của biến đổi khí hậu (BĐKH) và 
thảm họa thiên nhiên. 

ĐỊNH HƯỚNG MỞ RỘNG KBTB
Năm 2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Quyết định số 742/QĐ-TTg về việc phê duyệt 
Quy hoạch hệ thống KBTB Việt Nam đến năm 
2020 với mục tiêu giai đoạn 2010 - 2015 thiết 
lập và đưa vào hoạt động 16 KBTB và đến năm 
2015, có ít nhất 0,24% diện tích vùng biển Việt 
Nam nằm trong các KBTB và khoảng 30% diện 
tích của từng KBTB được bảo vệ nghiêm ngặt.

Theo Báo cáo của Bộ NN&PTNT, tính đến 
tháng 11/2017 đã thành lập được mạng lưới 
10/16 KBTB tại Việt Nam, gồm: Cát Bà, Bạch 
Long Vỹ, Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn, vịnh 
Nha Trang, Núi Chúa, Hòn Cau, Côn Đảo, Phú 
Quốc và 4 KBTB đã hoàn thành quy hoạch chi 
tiết, đang hoàn thiện hồ sơ để phê duyệt quy 
hoạch: Hòn Mê, Hải Vân - Sơn Chà, Phú Quý, 
Nam Yết. Bên cạnh đó, 2 KBTB đang xây dựng 
quy hoạch chi tiết là Cô Tô, Đảo Trần. Nhìn 
chung, các KBTB này đã phát huy vai trò quan 
trọng trong việc bảo vệ sinh thái môi trường 
biển, thúc đẩy phát triển kinh tế biển, cải thiện 
sinh kế của cộng đồng ngư dân các địa phương 
ven biển và cung cấp cơ sở pháp lý cho việc đấu 
tranh, bảo vệ an ninh chủ quyền quốc gia trong 
phạm vi vùng đặc quyền kinh tế của nước ta, 
đồng thời, giải quyết các vấn đề môi trường 
xuyên biên giới trong vùng Biển Đông.

Nhằm thúc đẩy việc lập mới và mở rộng 
hệ thống KBTB, theo Quyết định số 742/QĐ-
TTg, Chính phủ giao Bộ NN&PTNT chủ trì, 

Danh sách các KBTB Việt Nam đến năm 2015

STT Tên gọi KBTB/tỉnh
Tổng diện 

tích
(ha)

Trong đó 
diện tích 
biển (ha)

1 Đảo Trần/Quảng Ninh 4.200 3.900
2 Cô Tô/Quảng Ninh 7.850 4.000
3 Bạch Long Vỹ/Hải Phòng 20.700 10.900
4 Cát Bà/Hải Phòng 20.700 10.900
5 Hòn Mê/Thanh Hóa 6.700 6200
6 Cồn Cỏ/Quảng Trị 2.490 2.140
7 Hải Vân - Sơn Chà/Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng 17.039 7.626
8 Cù Lao Chàm/Quảng Nam 8.265 6.716
9 Lý Sơn/Quảng Ngãi 7.925 7.113

10 Nam Yết/Khánh Hòa 35.000 20.000
11 Vịnh Nha Trang/Khánh Hòa 15.000 12.000
12 Núi Chúa/Ninh Thuận 29.865 7.352
13 Phú Quý/Bình Thuận 18.980 16.680
14 Hòn Cau/Bình Thuận 12.500 12.390
15 Côn Đảo/Bà Rịa - Vũng Tàu 29.400 23.000
16 Phú Quốc/Kiên Giang 33.657 18.700

phối hợp với các Bộ/ngành, địa 
phương xây dựng cơ sở dữ liệu 
hệ thống các KBTB; quy hoạch 
chi tiết, thiết lập và đưa vào hoạt 
động 16 KBTB thuộc giai đoạn 
I (2010 - 2015); nghiên cứu xây 
dựng cơ chế chính sách quản 
lý hệ thống các KBTB; giám 
sát biến động nguồn lợi thủy 
sản, ĐDSH, hệ sinh thái biển 
tại từng khu vực bảo tồn biển 
được thiết lập. Bên cạnh đó, 
các hoạt động khác cũng được 
đẩy mạnh như: Nâng cao năng 
lực đội ngũ làm công tác bảo 
tồn biển từ Trung ương đến 
địa phương; tập huấn cho cán 
bộ và cộng đồng dân cư tại các 
địa phương có KBTB về kiến 
thức cơ bản liên quan; phát 
triển mô hình cộng đồng đồng 
quản lý KBTB nhằm khai thác, 
sử dụng các KBTB có hiệu quả, 
tạo sinh kế cho cộng đồng dân 
cư, góp phần BVMT sinh thái.

Thực hiện những mục 
tiêu, nhiệm vụ nêu trên, Bộ 
NN&PTNT đã xây dựng, 
ban hành nhiều văn bản quy 
phạm pháp luật để phục vụ 
cho việc thành lập xây dựng 
các KBTB như: Nghị định số 
57/2008/NĐ-CP về ban hành 
Quy chế quản lý các KBTB 

Việt Nam có tầm quan trọng 
quốc gia, quốc tế; Thông tư số 
29/2013/TT-BNNPTNT về 
quy định thành lập và quản 
lý KBTB cấp tỉnh; Thông tư 
số 44/2013/TT-BNNPTNT 
về việc bãi bỏ Điều 6 và sửa 
đổi Điều 15 của Thông tư 
số 29/2013/TT-BNNPTNT; 
Thông tư số 14/VBHN-
BNNPTNT về quy định 
thành lập và quản lý KBTB 
cấp tỉnh. Các văn bản quy 
phạm pháp luật này hướng 
tới việc xây dựng một hành 
lang pháp lý về các KBTB 
trong việc thành lập, quản lý, 
tổ chức thực hiện, quy chế tài 
chính, trách nhiệm của các 
Bộ/ngành và địa phương... 

Mục tiêu hoàn thành 16 
KBTB được thành lập đến năm 
2015 đến nay chưa trở thành 
hiện thực. Nguyên nhân là do 
sự xung đột về lợi ích của các 
bên liên quan trong quá trình 
thành lập (việc hỗ trợ người 
dân chuyển đổi sinh kế, nguồn 
vốn đầu tư, nguồn tài chính để 
hỗ trợ cho các hoạt động trong 
KBTB…). Để giải quyết các 
khó khăn trên, cần có sự tham 
gia của các bên liên quan trong 
quản lý tại các KBTB.
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ĐỒNG QUẢN LÝ TN&MT  
TẠI KBTB

Nhằm thực hiện mục tiêu đề ra tại 
Quyết định số 742/QĐ-TTg trong việc 
đưa 16 KBTB vào hoạt động và mở rộng 
KBTB hiện có, công tác xây dựng văn bản 
quy phạm pháp luật là rất cần thiết. Do 
đó, cần xây dựng văn bản quy phạm pháp 
luật về phí và lệ phí trong việc các bên liên 
quan được hưởng lợi ích từ KBTB, các quy 
định hỗ trợ người dân trong KBTB chuyển 
đổi sinh kế và cơ chế phối hợp giữa Bộ 
NN&PTNT cùng các Bộ, ban/ngành trong 
việc xây dựng, vận hành KBTB …

Mặt khác, cần xây dựng phương án đồng 
quản lý nhằm khuyến khích sự tham gia của 
người dân địa phương trong công tác bảo 
tồn, phát triển KBTB. Luật Thủy sản năm 
2017 đã xác định “đồng quản lý” là phương 
thức quản lý, trong đó, Nhà nước chia sẻ 
quyền hạn, trách nhiệm với tổ chức cộng 
đồng tham gia quản lý trong bảo vệ nguồn 
lợi thủy sản, đồng thời, hỗ trợ các hoạt động 
đồng quản lý. Trên thực tế, việc thiết lập 
các KBTB sẽ làm mất đi một số ngư trường 
truyền thống của ngư dân, tuy nhiên, lợi ích 
mang lại cho người dân vẫn được đảm bảo 
đầy đủ. Hơn nữa, các KBTB cũng góp phần 
làm gia tăng số lượng các sinh vật biển sẽ tạo 
thêm thu nhập cho người dân khi tiến hành 
đánh bắt ở các khu vực được phép. Ngoài 
ra, các khu vực vùng đệm của KBTB được 
phép diễn ra các hoạt động du lịch, nghiên 
cứu khoa học…, do đó, cũng tạo thêm sinh 
kế mới cho người dân. 

Trong nhiều trường hợp, chính người 
dân là những nhân tố tích cực nhất trong 

việc bảo tồn, giám sát, quản 
lý các hoạt động trong khu 
vực biển. Do đó, mô hình 
đồng quản lý đã và đang 
được áp dụng rất thành công 
ở nhiều KBTB như: Cù Lao 
Chàm, Phú Quốc, Cồn Cỏ… 
Giải pháp mà mô hình đồng 
quản lý hướng tới là thống 
nhất hoạt động giữa ba khối 
(khối Nhà nước với nhiệm 
vụ quản lý vĩ mô, các bên liên 
quan hoạt động thực nghiệm 
khoa học và cộng đồng địa 
phương) đúng theo phương 
châm “dân biết, dân bàn, dân 
làm, dân kiểm tra”; đồng thời, 
kêu gọi cộng đồng cùng tham 
gia chia sẻ trách nhiệm quản 
lý và lợi ích với Nhà nước 
theo nguyên tắc "Nhà nước 
và nhân dân cùng làm, cùng 
hưởng lợi". Mô hình không 
chỉ nâng cao quyền lợi và 
trách nhiệm của cộng đồng 
trong công tác bảo tồn biển 
và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, 
mà còn giúp cộng đồng tăng 
thu nhập từ việc bảo vệ tốt tài 
nguyên.

Cùng với đó, cần đẩy 
mạnh tuyên truyền và nâng 
cao nhận thức về bảo tồn biển. 
Đặc điểm của các KBTB là 
không tạo ra giá trị vật chất 
trực tiếp (ngoại trừ một số 
hoạt động du lịch, nghiên 
cứu khoa học), nhưng giá trị 

về hệ sinh thái, năng suất các 
loài thủy sản, bảo tồn nguồn 
gen… vô cùng lớn. Do vậy, các 
nhà quản lý và người dân cần 
hiểu được giá trị và thay đổi 
nhận thức về KBTB. 

Mặt khác, cần chú trọng 
mở rộng hợp tác quốc tế 
trong lĩnh vực bảo tồn biển. 
Nhận thấy tầm quan trọng 
của các KBTB, các tổ chức 
quốc tế như Quỹ Quốc tế bảo 
vệ thiên nhiên (WWF), Liên 
minh Bảo tồn thiên nhiên 
quốc tế (IUCN), Tổ chức 
Hàng hải quốc tế (IMO) đã có 
nhiều hoạt động trên toàn thế 
giới để thúc đẩy việc thành 
lập và quản lý các khu vực 
biển có giá trị quan trọng. Tại 
Việt Nam, các hoạt động của 
IUCN, Trung tâm Bảo tồn 
Biển và Phát triển cộng đồng 
(MCD)… đã phối hợp từ 
Trung ương đến địa phương 
để giúp cho công tác bảo tồn 
biển. Do vậy, trong thời gian 
tới, cần tranh thủ sự hỗ trợ 
của quốc tế trong các lĩnh 
vực: nâng cao năng lực và 
nhận thức, hướng dẫn người 
dân chuyển đổi sinh kế… 
Ngoài ra, cần xem xét cách 
thức thành lập bảo tồn biển 
xuyên biên giới nhằm tạo 
ra các khu vực BVMT biển, 
ĐDSH và hợp tác quốc tế vì 
hòa bình - hữu nghịn

 V KBTB Bạch Long Vỹ (Hải Phòng)
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Cao Bằng từng bước nâng cao hiệu quả  
công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường
ĐOÀN NGỌC BÁU 
Phó Chi cục trưởng Chi cục BVMT tỉnh Cao Bằng

Những năm qua, Sở TN&MT đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cao Bằng ban hành nhiều văn 
bản quy phạm pháp luật về BVMT nhằm cụ thể hóa các quy định của Nhà nước, góp phần nâng cao 
hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về BVMT trên địa bàn tỉnh.

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ 
MÔI TRƯỜNG TẠI CAO BẰNG

Đối với công tác phòng ngừa, ngăn chặn 
việc phát sinh các nguồn gây ô nhiễm…, theo 
kết quả quan trắc hàng năm cho thấy, chất 
lượng môi trường, các chỉ tiêu thành phần 
môi trường tự nhiên và chỉ tiêu ô nhiễm cơ 
bản đều nằm trong giới hạn cho phép theo 
Quy chuẩn kỹ thuật môi trường Việt Nam. 
Trong đó, tỉnh xác định một số khu vực môi 
trường có nguy cơ gây ô nhiễm cao như các 
bãi chôn lấp rác thải; khu vực lưu giữ kho 
thuốc hóa chất bảo vệ thực vật; khu vực liên 
quan đến hoạt động khai thác khoáng sản; 
khu vực môi trường xung quanh tại các lò 
sản xuất gạch thủ công. 

Đồng thời, tỉnh chỉ đạo quyết liệt việc thực 
hiện tiến độ các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm 
trọng theo Kế hoạch đã được phê duyệt, 

đảm bảo đến năm 2020 trên 
địa bàn tỉnh Cao Bằng hoàn 
thành xử lý triệt để các cơ 
sở gây ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng. Trong số 24 cơ 
sở gây ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng trên toàn tỉnh, 
đến nay 17 cơ sở đã được 
chứng nhận hoàn thành xử 
lý triệt để, còn 7 cơ sở chưa 
hoàn thành xử lý triệt để. 
Đối với 2 khu vực bị ô nhiễm 
môi trường do hóa chất bảo 
vệ thực vật tồn lưu, hóa chất 
y tế cũ, tỉnh đã chỉ đạo Sở, 
ngành, UBND huyện/TP tiến 
hành khảo sát, đánh giá mức 
độ ô nhiễm để có kế hoạch, 
phương án xử lý hợp lý.

 Hiện tại, toàn tỉnh mới 
đầu tư vận hành 2 hệ thống 
thu gom, xử lý nước thải 
sinh hoạt tại thị trấn Thanh 
Nhật, huyện Hạ Lang và thị 
trấn Nước Hai, huyện Hòa 
An bằng nguồn vốn ODA 
và còn lại chưa được đầu tư. 
Ngoài ra, tại các khu vực đô 
thị đang đầu tư hoặc trong 
giai đoạn lập Dự án, UBND 
tỉnh đã chỉ đạo các chủ đầu 
tư phải chú trọng đến công 
tác thiết kế, bố trí đầy đủ các 
hạng mục hạ tầng kỹ thuật 
thoát nước, thu gom, xử lý 
nước thải và thu gom xử lý 
chất thải rắn sinh hoạt, hệ 
thống cây xanh đô thị... Thực 

 V Cao Bằng ưu tiên Quy hoạch BVMT đối với khu bảo tồn, khu di tích lịch sử, khu danh lam thắng cảnh
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hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây 
dựng nông thôn mới, UBND tỉnh chỉ đạo 
các đơn vị đầu tư hệ thống thu gom, trang 
bị phương tiện, thiết bị để xử lý chất thải rắn 
trong việc thực hiện tiêu chí về môi trường 
trong xây dựng nông thôn mới. Đối với tài 
nguyên nước được quản lý chặt chẽ, hướng tới 
mục tiêu các nguồn nước và công trình thủy 
nông được cộng đồng bảo vệ, nhằm không bị 
gây ô nhiễm bởi các nguồn rác, nước thải...; 
Lĩnh vực đa dạng sinh học (ĐDSH), tỉnh đã 
ban hành nhiều văn bản kiểm soát và ngăn 
ngừa tình trạng khai thác và tiêu thụ các loài 
hoang dã nguy cấp, quý hiếm; quản lý loài 
ngoại lai có nguy cơ xâm hại trên địa bàn tỉnh 
Cao Bằng. 

Đối với công tác tuyên truyền, nâng cao 
ý thức trách nhiệm về BVMT, từ năm 2013 
đến nay, Sở TN&MT đã phối hợp với các địa 
phương, tổ chức chính trị - xã hội tổ chức 
trên 100 lớp tuyên truyền, nâng cao nhận 
thức trách nhiệm BVMT với sự tham gia của 
6.717 đại biểu, tổng kinh phí thực hiện là 
528,9 triệu đồng. Nội dung đề cập đến công 
tác triển khai Luật BVMT, Luật ĐDSH, Luật 
Tài nguyên nước và các văn bản hướng thi 
hành cho đối tượng là cán bộ công chức, tổ 
chức đoàn thể cấp huyện; cơ sở sản xuất kinh 
doanh đóng trên địa bàn tỉnh, công chức 
cấp xã... Bên cạnh đó, Sở phối hợp với các 
Trường học tổ chức 10 Hội thi sân khấu hóa, 
vẽ tranh, thi ảnh… về chủ đề môi trường. 
Hàng năm, Sở tham mưu cho tỉnh tổ chức 
Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế 
giới 5/6 và Chiến dịch Làm cho thế giới sạch 
hơn, kỷ niệm ngày Nước, ngày Khí tượng thế 
giới tại các huyện/TP.

Nhằm đa dạng hóa các nguồn lực đầu 
tư cho BVMT, tỉnh Cao Bằng khuyến khích 
các thành phần kinh tế, tổ chức chính trị - xã 
hội, Hội Bảo vệ thiên nhiên & Môi trường... 
tham gia đầu tư cho các hoạt động BVMT 
trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật. 
Các dự án triển khai tập trung sử dụng hợp 
lý tài nguyên, gắn với BVMT, đặc biệt là việc 
khắc phục ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi 
trường, bảo tồn thiên nhiên và ĐDSH.

Là tỉnh biên giới, Cao Bằng đang tăng 
cường hợp tác quốc tế về BVMT vùng biên 
giới với tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc không 
gây ô nhiễm môi trường sang địa phận biên 
giới giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc; 
ngăn chặn buôn bán động vật hoang dã, xuất 

nhập các sinh vật ngoại lai và 
kiểm soát các sản phẩm sinh 
vật biến đổi gen; xây dựng và 
thực hiện quy tắc về BVMT 
các dòng sông, suối chung 
giữa hai nước; quản lý môi 
trường cửa khẩu giao lưu, 
buôn bán trao đổi hàng hóa 
của hai nước. Tỉnh đang phối 
hợp với Cục Bảo tồn ĐDSH, 
Tổng cục Môi trường, Bộ 
TN&MT triển khai Dự án 
"Hỗ trợ thực hiện hành lang 
ĐDSH xuyên biên giới Cao 
Bằng - Quảng Tây (Trung 
Quốc)”. 

Bên cạnh các kết quả đạt 
được, công tác quản lý nhà 
nước về BVMT vẫn còn tồn 
tại một số khó khăn, vướng 
mắc như: Kinh phí sự nghiệp 
môi trường hàng năm bố trí 
còn nhiều bất cập, chưa theo 
đúng Kế hoạch. Là tỉnh miền 
núi, tổng thu nhập thấp nên 
kinh phí dành cho sự nghiệp 
môi trường chỉ đáp ứng được 
50% nhu cầu công việc. 

Trong khi đó, hầu hết 
UBND cấp huyện/TP giành 
toàn bộ kinh phí sự nghiệp 
môi trường được phân bổ 
dùng cho việc thu gom, xử 
lý rác thải sinh hoạt và một 
số hoạt động chi không 
đúng mục chi theo Thông 

tư số 02/2017/TT-BTC quy 
định (điện thắp sáng, cắt 
tỉa cây xanh;…). Việc phân 
bổ nhiệm vụ chi kinh phí 
sự nghiệp môi trường cấp 
huyện do Phòng Tài chính 
đề xuất, tham mưu, không 
có sự phối hợp của Phòng 
TN&MT cấp huyện, dẫn đến 
việc sử dụng nguồn kinh phí 
sự nghiệp môi trường tại cấp 
huyện/TP chưa hợp lý.

Một số dự án ưu tiên 
được đưa ra trong Quy 
hoạch BVMT và kế hoạch 
thực hiện Nghị Quyết số 
35/NQ-CP; Nghị quyết 
số 24-NQ/TW và một số 
nội dung BVMT như đầu 
tư trang thiết bị quan trắc 
môi trường; điều tra khảo 
sát, đánh giá và bảo tồn các 
giống động, thực vật; lập 
và trình cấp có thẩm quyền 
phê duyệt khu bảo tồn, khu 
di tích lịch sử, khu danh lam 
thắng cảnh; xây dựng cơ sở 
dữ liệu... không có kinh phí 
triển khai. Mặt khác, việc 
phân bổ kinh phí sự nghiệp 
môi trường định mức cố 
định theo giai đoạn cho Sở 
TN&MT, UBND cấp huyện/
TP là chưa phù hợp với nhu 
cầu, nhiệm vụ BVMT giữa 
ngành và địa phương.

 V Sở TN&MT phối hợp với Công ty CP du 
lịch Cao Bằng làm sạch môi trường
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CÁC NHIỆM VỤ,  
GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

Thứ nhất, Sở TN&MT tham mưu cho 
UBND tỉnh ban hành Quyết định về quy 
định quản lý, BVMT trên địa bàn tỉnh; Quyết 
định về quy định quản lý chất thải rắn sinh 
hoạt trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch thực hiện 
Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 4/7/2017 của 
Ban thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 
tác BVMT trên địa bàn.

Thứ hai, tập trung thực hiện kế hoạch 
xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm 
trọng đảm bảo đến năm 2020 trên địa bàn 
tỉnh không có cơ sở gây ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng.

Thứ ba, huy động các nguồn vốn nhằm 
đầu tư công tác xử lý chất thải trên địa bàn 
tỉnh. 

Thứ tư, tăng cường các hoạt động thanh, 
kiểm tra, đấu tranh phòng, chống tội phạm 
và các hành vi vi phạm pháp luật về BVMT, 
kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm; 
tăng cường công tác phối hợp, nâng cao trách 
nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thực 
hiện các nhiệm vụ về BVMT.

Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức về 
bảo vệ môi trường, bảo tồn ĐDSH cho các cấp 
ngành, địa phương, các thành phần kinh tế và 
cộng đồng dân cư.

Thứ sáu, đến năm 2020 cơ bản các cơ sở 
sản xuất gạch thủ công chuyển sang công 
nghệ lò gạch tuynen hoặc công nghệ tiên tiến 
khác đảm bảo tiêu chuẩn về môi trường của 
Việt Nam.

Thứ bảy, thực hiện các Dự án thuộc 
lĩnh vực môi trường (xây dựng giải pháp 
bảo vệ nguồn nước sông Bằng, sông Hiến 
trên địa bàn huyện Hòa An, Thạch An, 
Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng và các dự 
án ưu tiên đã đưa ra trong Quy hoạch/Kế 
hoạch BVMT).

Thứ tám, hoàn thiện mạng lưới điểm 
quan trắc môi trường và tăng tần suất quan 
trắc chất lượng môi trường nước sông, suối, 
hồ lên thành 4 lần/năm.

Thứ chín, xây dựng Dự án “Mạng lưới 
quan trắc môi trường tỉnh Cao Bằng đến 
năm 2020, định hướng đến năm 2025” phù 
hợp với mạng lưới quan trắc môi trường 
quốc gia đã được phê duyệtn

Triển khai đồng bộ các 
giải pháp nâng cao chất 
lượng môi trường tại 
tỉnh Thanh Hóa
ĐÀO TRỌNG QUY - Giám đốc
Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa

Trong những năm 
qua, công tác BVMT 
ở tỉnh Thanh Hóa 

đã đạt được những kết quả 
đáng khích lệ. Theo đó, 
nhận thức của các cấp ủy 
Đảng, chính quyền, đoàn 
thể và người dân về BVMT 
được nâng lên, đưa công tác 
BVMT thành một nội dung 
quan trọng vào Chương 
trình hành động, Nghị quyết 
đại hội Đảng các cấp. Đồng 
thời, hình thành cơ chế phối 
hợp trong công tác quản lý 
nhà nước về BVMT, Chương 
trình phối hợp hành động 
BVMT phục vụ phát triển 
bền vững giữa Sở TN&MT 
với các Sở/ban, ngành và các 
tổ chức đoàn thể trong tỉnh; 

công tác BVMT đã được lồng 
ghép với việc thực hiện nếp 
sống văn minh, văn hóa nơi 
công cộng. Qua đó, người 
dân đã quan tâm đấu tranh, 
tố giác các hành vi gây ô 
nhiễm môi trường; công tác 
thanh, kiểm tra, đôn đốc, 
xử lý hành vi vi phạm pháp 
luật về BVMT tại các cơ sở 
sản xuất, kinh doanh được 
thực hiện thường xuyên; các 
điểm nóng về môi trường, 
điểm tồn lưu hóa chất bảo 
vệ thực vật được xử lý triệt 
để; các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh đã đầu tư xây dựng 
công trình xử lý chất thải, 
góp phần quan trọng trong 
việc hạn chế ô nhiễm và 
từng bước cải thiện chất 

 V Kiểm tra công tác BVMT tại xưởng chế biến đá ốp lát của 
Công ty TNHH Xuân Trường (xã Yên Lâm, huyện Yên Định)
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lượng môi trường ở một số khu vực 
trọng điểm, thúc đẩy phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh theo hướng bền 
vững.

Bên cạnh những mặt tích cực, 
công tác BVMT cũng gặp nhiều khó 
khăn, do sự tăng trưởng về kinh tế 
cùng với sự gia tăng dân số, kéo theo 
sự gia tăng lượng chất thải phát sinh 
từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ… trong khi lượng chất thải 
rắn, nước thải còn chưa được thu gom 
và xử lý theo đúng quy định. Đặc biệt, 
đối với các cơ sở sản xuất có phát sinh 
khí thải, nước thải nhưng không có hệ 
thống thu gom và xử lý đang thải trực 
tiếp ra môi trường hoặc có đầu tư các 
công trình BVMT nhưng không vận 
hành thường xuyên. Bên cạnh đó, có 
những cơ sở lén lút chôn ngầm cống 
để xả nước thải không qua xử lý ra môi 
trường… đã và đang gây nhiều bức 
xúc đối với người dân.

Trước thực trạng trên, Sở TN&MT 
Thanh Hóa đã tham mưu trình Tỉnh 
ủy ban hành Nghị quyết số 05/NQ-TU 
ngày 18/8/2016 về tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với công tác BVMT 
đến năm 2020, định hướng đến năm 
2025. Nghị quyết đã đề ra các chỉ tiêu 
cụ thể trong công tác BVMT cho từng 
giai đoạn. Đồng thời, đưa ra giải pháp 
nhằm tập trung giải quyết các vấn đề 
môi trường cấp bách cần ưu tiên và 
huy động sự tham gia của các cấp, 
ngành, đơn vị, tổ chức, cá nhân vào 
công tác BVMT. Đây cũng là cơ sở để 
tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp 
nhằm giảm thiểu suy thoái tài nguyên 
thiên nhiên, ô nhiễm môi trường, 
từng bước nâng cao chất lượng môi 
trường, góp phần phát triển bền vững.

 Hàng năm, Sở TN&MT đã chủ 
trì, phối hợp với UBND huyện, xã tổ 
chức thanh, kiểm tra theo kế hoạch 
khoảng 100 cơ sở sản xuất, kinh doanh 
sau khi đã được phê duyệt Báo cáo 
đánh giá tác động môi trường (ĐTM), 
đề án BVMT… Thông qua đó đã kết 
hợp tuyên truyền pháp luật về BVMT, 
hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở 
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực 
hiện thủ tục về môi trường, đăng ký 

chủ nguồn chất thải nguy 
hại, đầu tư công trình xử lý 
chất thải và kịp thời phát 
hiện các hành vi vi phạm 
pháp luật về BVMT để xử lý 
hoặc kiến nghị cấp có thẩm 
quyền xử lý. Đối với doanh 
nghiệp, cơ sở đã được hướng 
dẫn, nhắc nhở nhưng không 
có biện pháp khắc phục các 
tồn tại, Sở đã xử phạt và kiến 
nghị UBND tỉnh xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh 
vực môi trường. Trong năm 
2017, Sở TN&MT đã xử phạt 
và kiến nghị xử phạt đối với 
20 cơ sở, với tổng số tiền gần 
2 tỷ đồng; đình chỉ hoạt động 
của 1 cơ sở , với thời gian 3 
tháng. Đến nay, các cơ sở đã 
cơ bản khắc phục các tồn tại 
về BVMT theo kết luận kiểm 
tra của Sở TN&MT.

Ngoài ra, công tác thẩm 
định các hồ sơ về môi trường 
như: Báo cáo ĐTM, đề án 
BVMT chi tiết, kế hoạch 
BVMT, cấp sổ đăng ký chủ 
nguồn thải chất thải nguy 
hại… cũng được thực hiện 
chặt chẽ, đúng quy định. 
Các Báo cáo ĐTM, đề án 
BVMT, kế hoạch BVMT sau 
khi được phê duyệt đã trở 
thành căn cứ pháp lý quan 
trọng để Chủ dự án có trách 
nhiệm và nghĩa vụ thực hiện 
công tác BVMT. 

Nhằm góp phần nâng 
cao nhận thức cho cộng đồng 
và doanh nghiệp trong công 
tác BVMT, các hoạt động 
tuyên truyền phổ biến pháp 
luật BVMT, truyền thông 
môi trường ngày càng được 
nhân rộng với sự tham gia 
của nhiều tổ chức xã hội và 
cộng đồng dân cư. Chương 
trình phối hợp hành động 
BVMT phục vụ phát triển 
bền vững giữa Sở TN&MT 
với 15 Sở, ban, ngành, đoàn 
thể cấp tỉnh đã và đang được 
triển khai thực hiện, góp 

phần tạo sự chuyển biến về 
nhận thức, hành động của 
người dân trong công tác 
BVMT. Từ năm 2010 đến 
nay, Sở đã phối hợp với các 
cơ quan thông tin đại chúng 
mở chuyên trang, chuyên 
mục tuyên truyền, phổ biến 
kiến thức và pháp luật về 
BVMT; chia sẻ những kinh 
nghiệm, giải pháp xử lý môi 
trường cho đối tượng là 
cán bộ, hội viên, đoàn viên, 
doanh nghiệp vừa và nhỏ 
trong tỉnh.

Với phương châm 
“phòng ngừa là chính”, ngay 
trong các tháng đầu năm 
2018, Sở TN&MT đã ban 
hành Kế hoạch làm việc với 
Thường trực huyện/Thành 
ủy các huyện, thị xã/TP về 
công tác quản lý nhà nước 
về TN&MT của địa phương. 
Theo đó, đoàn công tác đã 
kiểm tra tình hình về việc 
quản lý sử dụng đất, công tác 
BVMT, hoạt động khai thác 
khoáng sản tại một số cơ sở 
sản xuất, kinh doanh trên 
địa bàn các huyện, thị xã 
và TP nhằm tháo gỡ những 
khó khăn, vướng mắc trong 
công tác quản lý nhà nước về 
TN&MT. 

Trên cơ sở làm việc và 
kiểm tra thực tế, Đoàn công 
tác đã đề nghị các huyện, thị 
xã và TP tăng cường công 
tác quản lý nhà nước về 
TN&MT trên địa bàn. Đồng 
thời, Sở TN&MT cũng xác 
định hoạt động thanh tra, 
kiểm tra, xử lý kịp thời các 
hành vi vi phạm pháp luật 
trong lĩnh vực BVMT tiếp 
tục là một trong những 
nhiệm vụ trọng tâm nhằm 
nâng cao ý thức, trách 
nhiệm trong công tác BVMT 
cho chủ cơ sở sản xuất kinh 
doanh, góp phần xây dựng 
Thanh Hóa trở thành tỉnh 
phát triển bền vữngn
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Bến Tre ưu tiên đầu tư các dự án khắc phục ô nhiễm, 
cải thiện môi trường
HUỲNH VĂN SƠN 
Sở TN&MT Bến Tre

Những năm qua, tỉnh Bến Tre đã quan 
tâm đầu tư cho công tác BVMT nhằm 
khắc phục ô nhiễm và cải thiện chất 
lượng môi trường. Tuy nhiên, nguồn 
tài chính dành cho công tác BVMT lớn, 
trong khi Bến Tre là tỉnh còn nhiều khó 
khăn, điều này đã tạo ra những thách 
thức không nhỏ trong quá trình phát 
triển bền vững của tỉnh. 

Thời gian qua, với sự quan tâm chỉ đạo 
của Đảng bộ, chính quyền, sự cố gắng 
nỗ lực của các cấp, ngành và cộng đồng, 

công tác BVMT của tỉnh Bến Tre đã đạt được 
những kết quả nhất định. Theo đó, UBND 
tỉnh đã ban hành một số văn bản nhằm cụ thể 
hóa công tác quản lý nhà nước về BVMT như: 
Chương trình hành động về BVMT trong thời 
kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, Chương trình hành động về thực hiện 
Nghị quyết số 24/NQ-TW của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng 
phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), tăng cường 
quản lý tài nguyên và BVMT, Quy chế phối hợp 
thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với 
các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh. 
Đồng thời, tỉnh đã lồng ghép BVMT vào chiến 
lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển của 
địa phương; phê duyệt Quy hoạch bảo tồn đa 
dạng sinh học tỉnh giai đoạn 2010 - 2015 và 
định hướng đến năm 2025... Song song với 
đó, tỉnh cũng từng bước kiện toàn hệ thống tổ 
chức quản lý nhà nước về BVMT từ cấp tỉnh 
đến cơ sở; tăng cường giải quyết thủ tục hành 
chính cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; 
lấy tiêu chí phát triển kinh tế gắn với BVMT để 
phê duyệt dự án. 

Để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của 
các tổ chức, cá nhân tại địa phương, tỉnh đã chỉ 
đạo Sở TN&MT Bến Tre tăng cường công tác 
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 
BVMT cho mọi tầng lớp nhân dân. Năm 2017, 
Sở TN&MT đã phối hợp với Đài Phát thanh và 
Truyền hình tỉnh, Báo Đồng Khởi thực hiện 
chuyên mục TN&MT; tổ chức tập huấn triển 
khai Luật BVMT cho cán bộ quản lý môi trường 

cấp cơ sở và các cơ sở sản xuất 
kinh doanh trên địa bàn tỉnh; 
phối hợp với Phòng TN&MT 
huyện Ba Tri, Chợ Lách, Mặt 
trận Tổ quốc tỉnh tổ chức mít 
tinh, trồng cây xanh, phát tờ 
rơi tuyên truyền về việc thực 
hiện tiêu chí môi trường trong 
xây dựng nông thôn mới; 
đồng thời, triển khai kế hoạch 
xây dựng xã kiểu mẫu về thực 
hiện tiêu chí môi trường tại 
Mỹ Hòa (Ba Tri) và Long Thới 
(Chợ Lách)…

Bên cạnh đó, Sở TN&MT 
đã phối hợp với các cơ quan 
liên quan đẩy mạnh công tác 
thanh, kiểm tra, thẩm định 
việc xây dựng công trình 
BVMT; kiểm tra môi trường 
trong nhập khẩu phế liệu; 
thẩm định chi tiết Đề án 
BVMT, báo cáo giám sát môi 
trường định kỳ; cấp Giấy xác 
nhận Kế hoạch BVMT và Đề 
án BVMT đơn giản. Công tác 
kiểm soát ô nhiễm môi trường 
cũng được tỉnh chú trọng và 
ưu tiên bố trí kinh phí để xử lý 
triệt để các cơ sở gây ô nhiễm 
môi trường nghiêm trọng 
trên địa bàn theo Quyết định 
số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ. Cụ thể như 
triển khai Dự án xử lý ô nhiễm 
môi trường làng nghề Bình 

Thắng (huyện Bình Đại); xây 
dựng mô hình quản lý, xử lý 
chất thải rắn (CTR) tổng hợp 
cho làng nghề truyền thống 
chế biến cá khô Tiệm Tôm 
(huyện Ba Tri); cải tạo, khắc 
phục ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng tại bãi rác Phú 
Hưng (TP. Bến Tre); nâng cấp, 
cải tạo bãi rác 2 huyện Bình Đại 
và Thạnh Phú; hoàn thành và 
đưa vào sử dụng 5 công trình 
cải tạo, nâng cấp hệ thống xử 
lý CTR y tế tại Bệnh viện đa 
khoa huyện Thạnh Phú, Chợ 
Lách, Châu Thành, Bình Đại, 
Giồng Trôm, với tổng kinh phí 
gần 11,2 tỷ đồng…

Để giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường, Sở TN&MT 
khuyến khích các cơ sở sản 
xuất đổi mới công nghệ, áp 
dụng công nghệ sạch, đầu 
tư công trình xử lý chất thải 
nhằm hạn chế tối đa việc gây 
ô nhiễm môi trường, không 
để phát sinh mới các cơ sở gây 
ô nhiễm môi trường nghiêm 
trọng. Đồng thời, đẩy nhanh 
tiến độ quy hoạch, xây dựng 
khu xử lý CTR, bãi rác tập 
trung trên địa bàn huyện, 
TP; xây dựng các khu đô thị 
mới, KCN có hệ thống thoát 
nước; đảm bảo quản lý chặt 
chẽ chất thải y tế, nhất là rác 

 V Xây dựng hệ thống xử lý nước thải làng nghề Bình Thắng 
(Bình Đại) là một trong những dự án được tỉnh Bến Tre ưu tiên 
bố trí kinh phí thực hiện 
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thải y tế nguy hại, chấm dứt tình trạng nước 
thải y tế chưa qua xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật 
môi trường ra các sông, rạch. Mặt khác, tỉnh 
còn chú trọng công tác bảo tồn đa dạng sinh 
học, tăng cường công tác bảo vệ rừng và trồng 
rừng ven biển, rừng ngập mặn; thực hiện thanh 
tra, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp khai 
thác rừng trái phép, vi phạm quy định về khai 
thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên, phòng 
ngừa, ngăn chặn sự xâm nhập của sinh vật 
ngoại lai, biến đổi gen gây ảnh hưởng xấu đến 
môi trường. 

Mặc dù đã đạt được các kết quả tích cực, 
tuy nhiên, công tác BVMT trên địa bàn tỉnh 
vẫn còn một số khó khăn như: Nguồn nhân 
lực thực hiện công tác quản lý môi trường còn 
thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu; kinh phí của địa 
phương còn hạn hẹp nên chưa đầu tư xây dựng 
bãi rác đạt tiêu chuẩn, đặc biệt công tác xử lý 
rác thải tại các bãi rác còn hạn chế, dẫn đến 
tình trạng quá tải, gây ô nhiễm môi trường. 
Hầu hết các địa phương giao khoán cho tư 
nhân thu gom rác thải sinh hoạt và phần lớn đổ 
xuống sông, rạch, hoặc ven đường, gây ô nhiễm 
nguồn nước; rác thải y tế tuy có lò đốt và tự 
xử lý, nhưng chưa được đầu tư công nghệ xử lý 
bảo đảm vệ sinh môi trường. Một số cơ sở sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ xây dựng hệ thống 
xử lý nước thải chưa đạt tiêu chuẩn môi trường, 

hoặc chưa vận hành đồng bộ, 
thường xuyên. Nước thải sinh 
hoạt ở các đô thị, chợ và khu 
dân cư chưa có hệ thống xử 
lý, một số nơi gây ô nhiễm 
nghiêm trọng như kênh Chín 
Tế...

Trong thời gian tới, để 
công tác BVMT đạt hiệu quả, 
tỉnh sẽ tăng cường vai trò quản 
lý của chính quyền các cấp, sự 
phối hợp của các ngành để 
thực hiện tốt những nội dung, 
nhiệm vụ, giải pháp BVMT đã 
được đề ra trong chương trình 
hành động của Tỉnh ủy. Trước 
hết là quản lý chặt chẽ việc xử 
lý chất thải trong công nghiệp, 
y tế; kiểm soát môi trường 
trồng trọt và chăn nuôi; tăng 
cường tuyên truyền nâng cao 
ý thức, vận động nhân dân 
tham gia BVMT, khắc phục 
việc xả nước thải, rác thải sinh 
hoạt ra sông, rạch; sản xuất 
kinh doanh phải được quản 
lý chặt chẽ, bảo đảm các yêu 
cầu về môi trường từ khâu 
đăng ký, phê duyệt, đến khi 

thực hiện. Các cơ sở sản xuất 
quy mô lớn phải đầu tư hệ 
thống xử lý, bảo đảm vệ sinh 
môi trường, có kế hoạch thu 
gom và xử lý khối lượng rác 
thải đang ngày càng gia tăng; 
tập trung thu gom hết số rác 
thải ở các thị trấn, thị tứ; tiến 
tới chấm dứt tình trạng đổ rác 
thải, chất thải chưa qua xử lý 
xuống sông, rạch gây ô nhiễm 
nguồn nước. Đặc biệt là cân 
đối ngân sách hợp lý, đẩy 
mạnh các biện pháp huy động 
nguồn lực xã hội để đầu tư cho 
công tác BVMT và tăng cường 
công tác thanh tra, kiểm tra, 
giám sát việc chấp hành pháp 
luật về môi trường, đi đôi với 
thực hiện các chế tài xử phạt 
nghiêm; đẩy mạnh công tác 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
bảo đảm thực hiện hiệu quả 
công tác quản lý nhà nước 
về BVMT từ tỉnh đến cơ sở; 
triển khai nhân rộng các mô 
hình áp dụng cơ chế phát triển 
xanh, công nghệ xử lý, tái chế 
và tái sử dụng chất thảin

 V Đoàn viên Thanh niên Bến Tre ra quân tổng vệ sinh, thu gom rác thải
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 l Trà Vinh ban hành Kế 
hoạch triển khai một số 
nhiệm vụ, giải pháp cấp 
bách về bảo vệ môi trường 

Ngày 4/4/2018, UBND tỉnh 
Trà Vinh ban hành Kế hoạch 
số 21/KH -UBND về việc triển 
khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT 
-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ 
tướng Chính phủ và Nghị quyết 
số 13 - NQ/TU ngày 6/6/2017 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một 
số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách 
trong BVMT trên địa bàn tỉnh. 
Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là 
đến năm 2020, hoàn thành cơ bản 
việc xử lý và không để phát sinh 
mới cơ sở gây ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng (ÔNMTNT) trên 
địa bàn tỉnh (đạt 100%); khu công 
nghiệp đang hoạt động có hệ 
thống xử lý nước thải (XLNT) tập 
trung (100%); bệnh viện, trung 
tâm y tế, cụm công nghiệp đầu tư 
mới có hệ thống XLNT tập trung 
đạt quy chuẩn môi trường trước 
khi đi vào hoạt động (100%); 
lượng nước thải sinh hoạt từ TP. 
Trà Vinh, thị xã Duyên Hải thải ra 
môi trường được thu gom, hoặc 
xử lý (70%)…

Để thực hiện các mục tiêu 
trên, Kế hoạch đề ra các nhiệm 
vụ, giải pháp: Đẩy mạnh công tác 
thông tin, tuyên truyền về BVMT; 
Tăng cường công tác quản lý nhà 
nước và huy động nguồn lực cho 
BVMT; Đẩy mạnh công tác thanh 
tra, kiểm tra, giám sát môi trường; 
Sản xuất nông nghiệp gắn với 
BVMT để phát triển bền vững; Tập 
trung xử lý triệt để các cơ sở gây 
ÔNMTNT… 

 l Bình Dương: Quy định 
tiêu chí đánh giá, phân 
hạng các doanh nghiệp 

Ngày 6/3/2018, UBND tỉnh 
Bình Dương ban hành Quyết định 

số 5/2018/QĐ-UBND về việc 
quy định tiêu chí đánh giá, phân 
hạng các doanh nghiệp (DN) và 
xây dựng Sách Xanh. Theo đó, 
đối tượng áp dụng là các DN hoạt 
động, sản xuất kinh doanh trên 
địa bàn tỉnh Bình Dương; các Sở, 
ngành và các đơn vị có liên quan 
đến việc đánh giá, phân hạng các 
DN và xây dựng Sách Xanh.

Quyết định quy định nguyên 
tắc xác lập tiêu chí đánh giá, phân 
hạng DN dựa vào các yêu cầu pháp 
lý về môi trường, các giải pháp áp 
dụng nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu 
ô nhiễm môi trường và sự tuân thủ 
của các DN trong công tác BVMT. 
Việc xây dựng Sách Xanh phải 
đảm bảo tính chính xác công khai, 
công bằng, dân chủ và kịp thời trên 
cơ sở đánh giá đúng hiệu quả và 
thành tích trong BVMT của DN; 
Sách Xanh được thực hiện công 
bố 2 năm một lần vào dịp kỷ niệm 
Ngày Môi trường thế giới, hoặc 
Chiến dịch Làm cho thế giới sạch 
hơn.

Về điều kiện, tiêu chí đánh giá 
và chấm điểm: Để được đưa vào 
danh sách đánh giá, phân hạng và 
xây dựng Sách Xanh, DN phải đảm 
bảo 3 điều kiện: Có quyết định phê 
duyệt Báo cáo đánh giá tác động 
môi trường (ĐTM), hoặc Giấy xác 
nhận kế hoạch BVMT, Giấy/Phiếu 
xác nhận cam kết BVMT…; Có 
công trình xử lý chất thải và vận 
hành thường xuyên; Không bị xử 
lý vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực BVMT và qua xác minh không 
bị cộng đồng nơi DN đặt nhà máy 
phản ánh về công tác BVMT của 
DN trong thời gian ít nhất là 2 năm 
tính từ thời điểm đánh giá trở về 
trước…

 l Hà Tĩnh: Ban hành quy 
định bảo vệ môi trường

Ngày 11/4/2018, UBND tỉnh 
Hà Tĩnh ban hành Quyết định 
số 11/2018/QĐ -UBND về Quy 

định BVMT trên địa bàn tỉnh. 
Quy định này nhằm cụ thể hóa 
các văn bản pháp luật của Nhà 
nước về BVMT trong các hoạt 
động sản xuất, kinh doanh trên 
địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

Theo quy định, các cơ quan 
được giao nhiệm vụ xây dựng 
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, 
thuộc đối tượng phải thực hiện 
đánh giá môi trường chiến lược 
(ĐMC) có trách nhiệm, lập, hoặc 
thuê tổ chức tư vấn lập Báo cáo 
ĐMC và gửi hồ sơ đề nghị thẩm 
định về cơ quan có thẩm quyền; 
Sở TN&MT tham mưu UBND 
tỉnh thành lập Hội đồng thẩm 
định Báo cáo ĐMC…

Về Đề án BVMT chi tiết, Đề 
án BVMT đơn giản: Sở TN&MT 
thành lập Đoàn kiểm tra thực tế 
công tác BVMT tại cơ sở, tổ chức 
thẩm định và trình UBND tỉnh 
phê duyệt Đề án BVMT của các 
cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ 
thuộc thẩm quyền phê duyệt của 
UBND tỉnh; tổ chức xác nhận đăng 
ký Đề án BVMT đơn giản của các 
cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc 
Phụ lục 5.1 - Thông tư số 27/2015/
TT-BTNMT; tổ chức kiểm tra việc 
thực hiện nội dung, biện pháp 
BVMT theo Đề án BVMT chi tiết, 
Đề án BVMT đơn giản được phê 
duyệt, xác nhận.

Đối với BVMT khu kinh tế: 
Quy hoạch xây dựng khu kinh tế 
phải phù hợp với quy hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội của vùng, 
quy hoạch sử dụng đất của tỉnh, 
hạn chế sử dụng đất nông nghiệp; 
không xâm phạm các khu bảo tồn 
thiên nhiên, vườn quốc gia…

BVMT khu công nghiệp, 
cụm công nghiệp phải bố trí, 
quy hoạch các khu chức năng 
bảo đảm giảm thiểu ảnh hưởng 
của các loại hình sản xuất gây 
ô nhiễm với loại hình sản xuất 
khác và giảm thiểu tác động xấu 
đến môi trườngn

VĂN BẢN MỚI
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Áp dụng triệt để nguyên tắc 
“Người gây ô nhiễm phải trả tiền” 
Đây là chính sách của Chính 
phủ Hàn Quốc trong thập niên 
2000 khi tập trung vào cải 
cách hệ thống thuế, phí và lệ 
phí môi trường, nhằm thúc đẩy 
đầu tư cho công tác BVMT. Đó 
là chia sẻ kinh nghiệm của ông 
Jung Gun Young - Trưởng đại 
diện Viện Công nghệ và Công 
nghiệp Môi trường Hàn Quốc 
(KEITI) tại Việt Nam với Tạp chí 
Môi trường nhân dịp Diễn đàn 
hợp tác môi trường Việt Nam - 
Hàn Quốc năm 2018 vừa diễn 
ra tại Hà Nội, do Bộ TN&MT 
Việt Nam phối hợp với Bộ Môi 
trường Hàn Quốc tổ chức.

9Xin ông cho biết đôi nét về mục 
đích Diễn đàn hợp tác môi trường 
Việt Nam - Hàn Quốc năm 2018?

Ông Jung Gun Young: Ngày 
16/4/2018, tại Hà Nội, Bộ TN&MT 
Việt Nam và Bộ Môi trường Hàn 
Quốc đã tiếp tục ký kết văn bản thỏa 
thuận hợp tác chính thức về đẩy 
mạnh hợp tác song phương trong 
lĩnh vực môi trường giữa hai Chính 
phủ cho giai đoạn mới, tiếp nối các 
hoạt động đã cam kết trong các bản 
thỏa thuận đã ký kết trước đó (lần 
đầu tiên năm 2008). Theo đó, từ 
năm 2008, Hội nghị Bộ trưởng Môi 
trường Việt - Hàn đã chính thức 
được tổ chức thường niên nhằm 
đánh giá các kết quả hợp tác, cùng 
thảo luận và đưa ra phương hướng 
hợp tác trong tương lai giữa hai 
Chính phủ. Diễn đàn Hợp tác Môi 
trường Việt - Hàn được tổ chức lần 
đầu tiên tại Việt Nam từ 2012, là hoạt 
động bên lề của Hội nghị Bộ trưởng 
Môi trường Việt - Hàn thường niên, 
nhằm mục tiêu xây dựng mạng lưới 
cộng tác và kết nối các doanh nghiệp 
hai nước. Bên cạnh mục tiêu đó, 

trong các Diễn đàn này, hai Bộ 
cũng giới thiệu chính sách môi 
trường và cơ hội đầu tư trong 
lĩnh vực hạ tầng môi trường, 
công nghệ và công nghiệp 
môi trường ở Việt Nam. Đây 
là Diễn đàn lần thứ ba, sau 
Diễn đàn lần thứ nhất được tổ 
chức tại Hà Nội vào năm 2012 
và lần thứ hai tại TP. Hồ Chí 
Minh năm 2014. 
9Xin ông cho biết, chính 
sách thúc đẩy đầu tư cho môi 
trường ở Hàn Quốc thời gian 
qua? Việt Nam có thể học hỏi 
gì ở những chính sách này?

Ông Jung Gun Young: 
Hàn Quốc thực hiện các chính 
sách thúc đẩy đầu tư cho công 
tác BVMT thông qua áp dụng 
triệt để nguyên tắc “Người 
gây ô nhiễm phải trả tiền”. 
Do đó, trong thập niên 2000, 
Chính phủ Hàn Quốc đã tập 
trung vào cải cách hệ thống 
thuế, phí và lệ phí môi trường. 
Năm 2014, tổng thu ngân sách 
từ các loại thuế, phí và lệ phí 
môi trường ở Hàn Quốc đạt 
2,25% tổng sản phẩm quốc 
nội (GDP), cao thứ 14 trong 

số 39 quốc gia phát triển (gồm 
34 quốc gia thành viên khối 
hợp tác và phát triển kinh tế 
OECD, 5 quốc gia đối tác của 
khối). Hiện nay ở Hàn Quốc, 
nguồn thu từ thuế, phí và lệ 
phí môi trường có thể đủ bù 
đắp chi ngân sách cho hoạt 
động BVMT (bao gồm cả chi 
cho cấp nước và BVMT thiên 
nhiên), tương đương với tổng 
mức chi môi trường chiếm 
hơn 2% GDP. Bên cạnh đó, 
Chính phủ Hàn Quốc cũng áp 
dụng nhiều chính sách khác, 
nhằm nâng cao hiệu suất cũng 
như lợi nhuận của các khoản 
đầu tư trong lĩnh vực BVMT, 
ví dụ như chính sách phân loại 
rác thải nguồn và chính sách 
đánh phí chất thải theo khối 
lượng xả thải, nhằm nâng cao 
tỷ suất tái chế chất thải; thúc 
đẩy các hệ thống gián nhãn 
sinh thái/môi trường cho 
các sản phẩm/dịch vụ, mua 
sắm xanh và lối sống xanh… 
khuyến khích cộng đồng và 
các tầng lớp xã hội thực hiện 
sản xuất sạch, tiết kiệm năng 
lượng và BVMT. Do đó, việc 

 V Ông Jung Gun Young - Trưởng đại diện  
Viện Công nghệ và Công nghiệp Môi trường 
Hàn Quốc (KEITI) tại Việt Nam 



22 Số 4/2018

TRAO ĐỔI - DIỄN ĐÀN

cải tiến và nâng cấp công nghệ sản xuất và 
BVMT là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với tiến 
trình xanh hóa đất nước. Chính vì vậy, từ năm 
2011, Hàn Quốc đã ban hành Luật Hỗ trợ công 
nghệ và công nghiệp môi trường. Viện Công 
nghệ và Công nghiệp Môi trường Hàn Quốc 
(KEITI) là cơ quan Chính phủ, trực thuộc Bộ 
Môi trường Hàn Quốc cam kết triển khai các 
nhiệm vụ nhằm đạt được mục tiêu phát triển 
kinh tế, đồng thời với các mục tiêu BVMT 
thông qua hỗ trợ các ngành công nghiệp và 
công nghệ môi trường; hỗ trợ tài chính ban đầu 
để phát triển các cơ sở công nghiệp môi trường, 
thúc đẩy lối sống thân thiện môi trường ở Hàn 
Quốc. Có thể nói, KEITI đóng vai trò quan 
trọng trong nghiên cứu phát triển các công 
nghệ, thúc đẩy sản xuất và sinh hoạt thân thiện 
với môi trường ở Hàn Quốc. 

Bên cạnh những triển vọng tích cực về phát 
triển kinh tế, hiện nay Việt Nam đang phải đối 
mặt với bội chi ngân sách lớn và nợ công tăng 
cao. Điều này làm cho nhiệm vụ huy động vốn 
đầu tư cho công tác BVMT trở nên khó khăn. 
Do đó, Việt Nam nên tập trung ưu tiên cải cách 
các chính sách về thuế/phí môi trường để có thể 
áp dụng nguyên tắc “Người gây ô nhiễm phải 
trả tiền” trong việc huy động các nguồn đầu tư 
cho môi trường cũng như các chính sách môi 
trường khác, nhằm tối đa hóa hiệu quả cũng 
như lợi nhuận của các khoản đầu tư đó.

9Trong khuôn khổ Diễn 
đàn, có đại diện các Hiệp hội, 
doanh nghiệp của Việt Nam 
và Hàn Quốc cùng tham gia, 
vậy ông cho biết cơ hội để các 
doanh nghiệp hai nước hợp 
tác, kinh doanh trong lĩnh vực 
môi trường thời gian tới?

Ông Jung Gun Young: 
Như đã đề cập ở trên, với 
vai trò là một trong những 
cơ quan Chính phủ chủ chốt 
trong việc thiết lập xã hội bền 
vững, một trong các nhiệm vụ 
chính của KEITI là hỗ trợ các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ triển 
khai các công nghệ nổi bật về 
môi trường nhưng thiếu các 
nguồn lực nhằm thương mại 
hóa các công nghệ này. KEITI 
hỗ trợ cho các doanh nghiệp 
khởi nghiệp và tăng trưởng 
để cạnh tranh được trên thị 
trường thế giới. Chính vì vậy, 
chúng tôi hợp tác với các bên 
tổ chức Diễn đàn hợp tác môi 
trường để tạo điều kiện thuận 
lợi cho doanh nghiệp Hàn 
Quốc và Việt Nam có cơ hội 
hợp tác, kinh doanh. Diễn đàn 

Hợp tác môi trường Việt - Hàn 
năm 2018 tổ chức tại Hà Nội 
vừa qua đã thu hút sự tham gia 
của khoảng 15 doanh nghiệp 
Hàn Quốc và 40 doanh nghiệp 
của Việt Nam. Tại Diễn đàn, 
các doanh nghiệp Hàn Quốc 
đã giới thiệu công nghệ môi 
trường tiên tiến và phù hợp 
với điều kiện, thị trường Việt 
Nam như (công nghệ quan 
trắc môi trường nước tự động 
của Công ty BLProcess, công 
nghệ cấp nước và xử lý nước 
của các Công ty GETEC, 
Rothwell Water. Mặt khác, 
các doanh nghiệp Việt Nam 
cũng có cơ hội xúc tiến đầu tư, 
chuyển giao công nghệ từ các 
doanh nghiệp Hàn Quốc. Bên 
cạnh đó, các cơ quan thuộc Bộ 
TN&MT và Bộ Môi trường 
Hàn Quốc đã giới thiệu chính 
sách ưu tiên của Chính phủ 
hai nước về BVMT và xúc tiến 
đầu tư. Đại diện Chính phủ 
hai nước đã cung cấp những 
thông tin thiết thực và hữu ích 
cho các doanh nghiệp trong 
triển khai các hoạt động ở thị 
trường Việt Nam. Tôi tin rằng, 
với những thông tin và thảo 
luận được chia sẻ tại Diễn đàn, 
các doanh nghiệp Hàn Quốc 
và Việt Nam sẽ tiếp tục thảo 
luận sâu hơn, nhằm tìm kiếm 
thêm cơ hội hợp tác và phối 
hợp hiệu quả trong tương lai.
9Việt Nam có tiềm năng thị 
trường lớn đối với ngành công 
nghiệp môi trường và phát 
triển công nghệ môi trường… 
vậy các đối tác, doanh nghiệp 
Hàn Quốc có những kế hoạch 
gì nhằm triển khai hoạt động 
này tại Việt Nam?

Ông Jung Gun Young: 
Việt Nam và Hàn Quốc có 
nhiều điểm tương đồng về 
văn hóa, cũng như quá trình 
phát triển kinh tế nhanh mà 
không tính đến các yếu tố môi 
trường trong giai đoạn đầu 

 V Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - Dương Tất Thắng làm việc với Lãnh đạo 
Văn phòng KEITI tại Việt Nam về Dự án "Lập kế hoạch tổng thể cải thiện hệ 
thống nước thải và chất lượng nước sông tại tỉnh Hà Tĩnh " do Bộ Môi trường Hàn 
Quốc tài trợ (2018-2019)
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của quá trình công nghiệp hóa đất nước… Mặt 
khác, Hàn Quốc cũng đã trải qua thời kỳ suy 
thoái môi trường do công nghiệp hóa diễn ra 
nhanh chóng trong các thập niên từ 1960 đến 
1980 thế kỷ trước, cũng tương tự như tình hình 
mà Việt Nam đang phải đối mặt hiện nay. Với 
những kinh nghiệm và bài học đó, các doanh 
nghiệp Hàn Quốc cảm nhận rõ tiềm năng 
của thị trường công nghệ và công nghiệp môi 
trường ở Việt Nam. Chính vì vậy, từ năm 2005 
đến nay có nhiều Công ty tư vấn và công nghệ 
môi trường Hàn Quốc đầu tư nguồn lực, tiềm 
kiếm các cơ hội kinh doanh, hợp tác ở Việt 
Nam. Đó cũng chính là lý do Bộ Môi trường 
Hàn Quốc thành lập Trung tâm Hợp tác môi 
trường Việt Hàn (VKECC) và giao cho KEITI 
tổ chức vận hành Trung tâm này nhằm xúc tiên 
giao thương, thương mại trong lĩnh vực công 
nghệ và công nghiệp môi trường giữa hai nước. 
Thông qua Trung tâm Hợp tác môi trường Việt 
Hàn, KEITI đã và sẽ hỗ trợ cho các đối tác Việt 
Nam cũng như doanh nghiệp Hàn Quốc thiết 
lập quan hệ hợp tác kinh doanh, tăng cường 
năng lực chuyển giao công nghệ, khởi nghiệp 
trong lĩnh vực công nghiệp môi trường và 
BVMT ở Việt Nam.
9Sắp tới đây, Triển lãm quốc tế công nghệ môi 
trường và năng lượng 2018 (ENTECH 2018) 
được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, vậy KEITI 
đã có những hoạt động gì nhằm hỗ trợ các 
doanh nghiệp tham gia sự kiện trên?

Ông Jung Gun Young: Triển lãm quốc tế 
công nghệ môi trường và năng lượng 2018 sẽ 
tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh từ 9 - 11/5/2018, 
KEITI phối hợp với Tổng cục Môi trường 
quảng bá, thúc đẩy sự tham gia của các doanh 
nghiệp của Hàn Quốc. KEITI cũng hợp tác 
chặt chẽ cùng Trung tâm Tư vấn công nghệ 
môi trường (Tổng cục Môi trường) kết nối các 
doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam tìm kiếm 
các cơ hội hợp tác đầu tư cũng như tăng cường 
mối quan hệ cộng tác khác. Hiện tại, chúng 
tôi đang hỗ trợ xúc tiến và tổ chức khoảng 
30 cuộc gặp gỡ và tiếp xúc giữa các nhà cung 
cấp công nghệ Hàn Quốc và các đối tác tiềm 
năng của Việt Nam trong khuôn khổ Triển lãm 
ENTECH 2018 tại TP. Hồ Chí Minh. Hy vọng 
rằng, các cuộc gặp này sẽ được tổ chức thành 
công và đem lại nhiều kết quả, nhằm xúc tiến 
chuyển giao công nghệ, thương mại trong lĩnh 
vực môi trường giữa hai nước.
9Trân trọng cảm ơn ông!
 PHẠM TUYÊN (Thực hiện)

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH TẠI 
VIỆT NAM HƯỚNG TỚI TĂNG TRƯỞNG 
XANH VÀ BỀN VỮNG 

Vừa qua, tại Hà Nội, 
Bộ Xây dựng phối 
hợp với Đại sứ quán 

Hà Lan tổ chức Hội thảo 
Phát triển đô thị thông minh 
tại Việt Nam hướng tới tăng 
trưởng xanh và bền vững. 
Đây là cơ hội để Hà Lan chia 
sẻ kinh nghiệm phát triển 
đô thị thông minh cho Việt 
Nam.

Để duy trì tốc độ tăng 
trưởng kinh tế, Việt Nam 
không chỉ cần có một kế hoạch 
dài hạn mà còn cần một kế 
hoạch thông minh. Các đô thị 
đang đứng trước thách thức 
phải tìm ra giải pháp và các mô 
hình kinh tế mới để thích nghi. 
Theo dự báo, đến năm 2050, 
70% dân số thế giới sẽ sống ở 
các đô thị. Việc xây dựng mối 
quan hệ với mỗi người dân là 
điểm mấu chốt trong phát triển 
hệ sinh thái TP. thông minh, từ 
đó tạo nên một xã hội thông 
minh.

Chia sẻ tại Hội thảo, 
Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam 

Nienke Trooster cho rằng: 
“Chúng ta chưa biết chính 
xác các TP. của tương lai sẽ 
ra sao, nhưng chắc chắn sẽ 
diễn ra nhiều sự thay đổi. 
Như việc chuyển dịch từ 
năng lượng hóa thạch sang 
năng lượng tái tạo, hay việc 
ứng dụng xe hơi tự lái. Các 
đô thị cũng cần có khả năng 
thích ứng với những thách 
thức ngắn hạn như ngập 
lụt chẳng hạn. Đô thị thông 
minh là mô hình sẽ giúp quy 
hoạch phát triển đô thị nhằm 
nâng cao khả năng thích ứng 
với những thay đổi và phát 
triển trong tương lai”.

Trong khuôn khổ tại Hội 
thảo đã diễn ra Lễ ký kết Ý 
định thư giữa Cục Phát triển 
đô thị và Nhóm các đối tác 
về Đô thị thông minh Vương 
quốc Hà Lan nhằm tạo tiền đề 
cho những hợp tác tiếp theo 
giữa hai phía Việt Nam và Hà 
Lan trong lĩnh vực phát triển 
đô thị thông minh.
 B.HẰNG
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PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM: 

Thực trạng, tiềm năng, thách thức  
và đề xuất giải pháp
PGS. TS. VŨ THANH CA
Trường Đại học TN&MT

Biển, đặc biệt là vùng bờ biển 
và hải đảo là một hệ thống 
gồm rất nhiều nguồn tài 

nguyên có tính chất chia sẻ. Trên 
cùng một khu vực, có thể có nhiều 
hoạt động kinh tế - xã hội (KT - XH) 
ngành cùng khai thác, sử dụng một, 
hoặc một số loại tài nguyên, do vậy 
có thể có những mâu thuẫn, xung 
đột và làm cạn kiệt tài nguyên, gây 
ô nhiễm môi trường, suy thoái các 
hệ sinh thái biển (HSTB). Để phát 
triển bền vững kinh tế biển Việt 
Nam, cần đảm bảo hài hòa lợi ích 
các hoạt động ngành, đồng thời, tài 
nguyên biển được khai thác hợp lý, 
hiệu quả, bảo vệ, bảo tồn được môi 
trường, các HSTB. 

TIỀM NĂNG KINH TẾ BIỂN 
VIỆT NAM

Việt Nam nằm trên bờ Biển 
Đông, là con đường biển ngắn 
nhất nối liền hai đại dương là Ấn 
Độ Dương, Thái Bình Dương và 
nằm trong khu vực có nhiều nền 
kinh tế có tốc độ phát triển kinh tế 
nhanh nhất thế giới. Bờ biển Việt 
Nam có nhiều vũng, vịnh sâu kín 
gió, rất thuận lợi để làm cảng biển. 
Vùng đặc quyền kinh tế và thềm 
lục rộng lớn của Việt Nam chứa 
nhiều dầu khí cùng các loại khoáng 
sản. Vùng biển nằm tại một trong 
những trung tâm đa dạng sinh học 
(ĐDSH) của biển nhiệt đới trên thế 
giới với các HSTB cung cấp nguồn 
hải sản và những dịch vụ sinh thái 
quan trọng. Nhiều khu vực trên 
Biển Đông có điều kiện rất thuận 
lợi để khai thác năng lượng tái 
tạo. Đặc biệt, bờ biển Việt Nam có 
nhiều bãi tắm đẹp, có giá trị nghỉ 
dưỡng cao. 

HIỆN TRẠNG KINH 
TẾ BIỂN VIỆT NAM VÀ 
CÁC THÁCH THỨC 

Theo thống kê, kinh tế 
thuần biển của Việt Nam vào 
năm 2015 đóng góp khoảng 
21% tổng GDP của cả nước; 
tuy nhiên, chưa có cơ cấu kinh 
tế bền vững và chưa phát huy 
được các thế mạnh của tài 
nguyên biển. Đóng góp lớn 
nhất vào kinh tế biển là khai 
thác dầu khí, nhưng sản lượng 
đang suy giảm do nguồn tài 
nguyên dầu khí ngày càng cạn 
kiệt và điều kiện khai thác khó 
hơn. Các ngành kinh tế biển 
có sử dụng các tài nguyên 
tái tạo như nuôi trồng, đánh 
bắt thủy sản, du lịch và nghỉ 
dưỡng biển chỉ đóng góp 
khiêm tốn.

Phát triển kinh tế biển 
của Việt Nam hiện đang gặp 
nhiều thách thức. Cụ thể, 
chưa có quy hoạch không 
gian biển và công tác quản 
lý tổng hợp biển, vùng bờ 
biển, hải đảo mới chỉ bắt 
đầu nên kinh tế biển chỉ 
phát triển được một phần 
tiềm năng, nhưng đã gây 
suy thoái nghiêm trọng tài 
nguyên, làm ô nhiễm môi 
trường biển, vùng bờ biển 
và hải đảo. Nguồn lợi thủy 
sản biển bị đánh bắt cạn 
kiệt. Các HSTB quan trọng 
như rừng ngập mặn, rạn san 
hô, thảm cỏ biển đã bị suy 
thoái nghiêm trọng. Ngoài 
ra, nhận thức của nhiều ngư 
dân còn hạn chế, nên đánh 
bắt cá trái phép, không theo 

quy định tại các vùng biển 
Việt Nam, thậm chí sang cả 
vùng biển nước ngoài. Cùng 
với đó, ô nhiễm môi trường 
biển ngày càng gia tăng, cụ 
thể như vụ xả thải trái phép 
ra biển của Công ty TNHH 
Hưng Nghiệp Formosa Hà 
Tĩnh, gây ra những hậu quả 
lớn tới môi trường biển và 
KT - XH. Công tác bảo tồn 
biển còn hạn chế, diện tích 
các khu bảo tồn biển (KBTB) 
rất nhỏ, chỉ khoảng 0,67% 
diện tích vùng biển nằm 
trong lãnh hải, trong khi 
công tác quản lý KBTB chưa 
hiệu quả. Một số bãi biển 
đẹp như Phú Quốc, Hàm 
Tiến - Mũi Né, Đà Nẵng bị 
phân lô, chia cho tư nhân, 
đi ngược lại với nguyên tắc 
sở hữu công cộng các bãi 
biển, làm suy giảm hiệu 
quả sử dụng tài nguyên du 
lịch, ảnh hưởng tới quyền 
sử dụng biển và bãi biển 
của người dân. Việc đầu tư 
cơ sở hạ tầng ven biển còn 
dàn trải với nhiều sân bay, 
bến cảng tại các tỉnh liền kề. 
Mặt khác, hệ thống chính 
sách, pháp luật trong phát 
triển kinh tế biển chưa đồng 
bộ, chưa tạo được sức mạnh 
để điều chỉnh các hoạt động 
phát triển kinh tế biển. Khái 
niệm về kinh tế biển xanh 
chưa được áp dụng thống 
nhất ở Việt Nam. Quy hoạch 
phòng chống thiên tai chưa 
đồng bộ và thường xuyên 
xảy ra thiên tai gây thiệt hại 
lớn cho nền kinh tế.
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GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ 
BIỂN Ở VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI 
THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Để đảm bảo phát triển kinh tế biển 
nhanh và bền vững, phù hợp với tiềm năng 
phát triển kinh tế biển, Việt Nam cần áp 
dụng phương thức quản lý mới, quản lý tổng 
hợp biển và hải đảo theo cách tiếp cận hệ 
sinh thái theo cơ chế thị trường hướng tới 
nền kinh tế biển xanh để hài hòa lợi ích kinh 
tế từ các hoạt động kinh tế ngành; khai thác, 
sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ, 
bảo tồn TN&MT, các hệ sinh thái và ĐDSH 
biển. Để đạt được điều đó, cần triển khai các 
giải pháp sau:

 Xây dựng và triển khai thực hiện Quy 
hoạch không gian biển (QHKGB) theo cách 
tiếp cận hệ sinh thái để đảm bảo khai thác 
hiệu quả, có lợi nhất đối với một số chức 
năng quan trọng, không làm ảnh hưởng tới 
các chức năng khác và cạn kiệt tài nguyên, 
ô nhiễm môi trường, suy thoái các HSTB 
tại mỗi khu vực không gian biển. Trên cơ 
sở QHKGB, xây dựng hệ thống chính sách, 
quy định pháp luật và cơ cấu tổ chức nhằm 
đảm bảo thực hiện tốt quy hoạch; Chú trọng 
quản lý các HSTB và vùng bờ biển quan 
trọng theo cách không cắt rời, chia nhỏ để 
đảm bảo duy trì cấu trúc, chức năng và năng 
suất sinh học của các hệ sinh thái, tiến tới 
khôi phục các hệ sinh thái, ĐDSH đã bị suy 
thoái; Đưa vào áp dụng trên diện rộng các 

mô hình cộng đồng tham gia 
bảo tồn, khai thác, sử dụng 
bền vững các HSTB; Tiếp tục 
hoàn thiện và triển khai hiệu 
quả các chính sách, quy định 
pháp luật về phát triển nghề 
cá bền vững, chống đánh bắt 
hủy diệt, đánh bắt trái phép; 
Rà soát quy hoạch phát triển 
các ngành công nghiệp biển, 
các khu, đặc khu kinh tế 
biển, khu kinh tế mở để đảm 
bảo đầu tư hiệu quả, phù hợp 
với nguồn lực hiện có; Hoàn 
thiện và đưa vào áp dụng 
hiệu quả hệ thống pháp luật 
BVMT biển, đảm bảo quản 
lý tốt các nguồn thải từ bờ, 
giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm 
kim loại nặng, rác thải nhựa; 
Chú trọng phòng chống 
thiên tai, biến đổi khí hậu. 
Đảm bảo quyền sở hữu, sử 
dụng công cộng tại các bãi 
biển và khu vực biển quan 
trọng để đảm bảo quyền tiếp 
cận của người dân với biển; 
Thực hiện nghiêm chỉnh quy 
định của Luật Tài nguyên, 
môi trường biển và hải đảo 
về việc thiết lập hành lang 
bảo vệ bờ biển; Tăng cường 

khai thác, sử dụng các năng 
lượng sạch, năng lượng tái 
tạo từ biển; Hoàn thiện các 
cơ chế tài chính với hệ thống 
thuế, phí hợp lý liên quan 
tới sử dụng không gian biển 
và các nguồn tài nguyên 
biển, đảm bảo xóa đói giảm 
nghèo, khuyến khích bảo 
tồn, BVMT và các HSTB...

Mặc dù, Việt Nam đã có 
một hệ thống các văn bản 
pháp luật điều chỉnh các 
hoạt động khai thác, sử dụng 
tài nguyên, BVMT biển và 
hải đảo như Luật Biển Việt 
Nam, Luật Tài nguyên, môi 
trường biển và hải đảo, Luật 
BVMT, Luật ĐDSH và các 
luật khác. Tuy nhiên, nhiều 
quy định còn chưa thống 
nhất, trong khi việc hiểu 
biết các quy định pháp luật 
của người dân còn hạn chế; 
các hướng dẫn kỹ thuật liên 
quan tới đánh giá giá trị 
các dịch vụ sinh thái còn 
thiếu. Do vậy, cần phải tiếp 
tục nghiên cứu, hoàn thiện 
thể chế kinh tế thị trường 
để phát triển bền vững nền 
kinh tế biển xanhn

 V Biển Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế) - một trong những bãi biển đẹp nhất của Việt Nam
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Kinh nghiệm mua sắm công xanh
của một số quốc gia châu Á
ThS. NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG 
TS. NGUYỄN HẢI YẾN
Viện Khoa học Môi trường

Mua sắm công xanh (MSCX) là một 
trong những giải pháp hiệu quả 
nhằm thúc đẩy mô hình sản xuất và 

tiêu dùng bền vững. Chính sách này cũng góp 
phần hướng tới nền kinh tế xanh, các bon thấp. 
Một số quốc gia châu Á đang nỗ lực triển khai 
MSCX từ cấp độ tự nguyện đến bắt buộc và đã 
thu được những kết quả đáng ghi nhận. 

Theo cộng đồng chung châu Âu, MSCX là 
quá trình mà các cơ quan quản lý nhà nước tìm 
cách giảm các tác động về môi trường của hàng 
hóa, dịch vụ mua sắm trong suốt vòng đời của 
sản phẩm/dịch vụ so với việc mua sắm những 
hàng hóa và dịch vụ khác có cùng chức năng 
theo cách thông thường. MSCX đem lại lợi ích 
về môi trường, cho phép các cơ quan nhà nước 
đạt được mục tiêu về môi trường. Bên cạnh đó, 
MSCX cũng có những tác động đến thị trường 
và tiêu dùng cá nhân, điều này thể hiện các cam 
kết của khu vực công đối với BVMT, sản xuất 
và tiêu dùng bền vững. 

TẠI NHẬT BẢN
Nhật Bản là quốc gia tiên phong trong việc 

áp dụng MSCX. Ngay từ những năm 1980, mua 
sắm xanh (MSX) đã được áp dụng thông qua 
Chương trình thị trường sinh thái hay Chương 
trình nhãn môi trường loại 1 (năm 1989). Đến 
năm 1994, chính quyền địa phương bắt đầu áp 
dụng MSX. Sau đó Mạng lưới MSX được thành 
lập vào năm 1996 nhằm hỗ trợ các hoạt động 
MSX trên phạm vi cả nước. Năm 2001, Chính 
phủ Nhật Bản đã ban hành Đạo luật về Tăng 
cường mua sắm hàng hóa, dịch vụ thân thiện 
sinh thái đối với khu vực công và các đối tượng 
khác, nhằm mở rộng thị trường sản phẩm thân 
thiện môi trường. Năm 2007, Luật Hợp đồng 
xanh khuyến khích các cơ quan nhà nước và 
các đơn vị khác xem xét giảm phát thải khí 
nhà kính trong việc chi trả các hợp đồng dự 
án dịch vụ điện, ô tô và năng lượng. Luật Hợp 
đồng xanh và Luật Tăng cường MSX đã thiết 
lập khung pháp lý tại Nhật Bản đối với chính 
sách MSCX.

Theo Luật Tăng cường 
MSX, Bộ Môi trường chịu 
trách nhiệm xây dựng chính 
sách cơ bản về MSCX, bao 
gồm tiêu chí đánh giá cho các 
mục mua sắm. Mỗi cơ quan 
chính phủ và tổ chức công 
cộng sẽ tự thiết lập chính sách 
mua sắm của đơn vị và báo 
cáo kết quả cho Bộ trưởng 
Môi trường định kỳ mỗi năm 
một lần. Bộ Môi trường phối 
hợp với các Bộ liên quan và 
các chuyên gia xây dựng và 
sửa đổi các chính sách cơ bản. 
Tư vấn cho Bộ Môi trường 
là Ban đánh giá bao gồm các 
chuyên gia kỹ thuật và các bên 
liên quan. 

Các tiêu chí đánh giá được 
đưa ra trong Luật Tăng cường 
MSX bao gồm các giá trị đảm 
bảo tính khách quan, chất 
lượng và hiệu quả đối với các 
sản phẩm và dịch vụ. Cơ sở dữ 
liệu trực tuyến về danh mục 
các sản phẩm được ghi nhãn 
môi trường luôn sẵn có và dễ 
dàng truy cập đối với người 
tiêu dùng. 

Tính đến tháng 2/2016, 
Chính phủ Nhật Bản đã ban 
hành tiêu chí đánh giá đối với 
270 sản phẩm trong 21 danh 
mục tăng so với năm 2001 
chỉ có 101 sản phẩm trong 
14 danh mục. Các hạng mục 
mua sắm sẽ được bổ sung 
sau khi thảo luận và được 
chấp thuận bởi nội các. Áp 
dụng chính sách MSCX đã 
đem lại những kết quả đáng 
kể cho Nhật Bản. Theo khảo 
sát của Bộ Môi trường năm 
2013, chính phủ Nhật Bản 
đã áp dụng MSCX cho 189 
hạng mục mua sắm chiếm 
95% tổng các hạng mục, tăng 

so năm 2001 chỉ có 44% hạng 
mục mua sắm. 

Nhằm tăng cường MSCX, 
các tổ chức ghi nhãn môi 
trường và các tổ chức phi lợi 
nhận cũng chủ động triển khai 
thông qua các chương trình 
vinh danh gương tiêu biểu. Bộ 
Môi trường cũng cung cấp các 
thông tin cụ thể về các chính 
sách, hướng dẫn đánh giá tiêu 
chí và phạm vi của các hạng 
mục đấu thầu được chỉ định. 
Website hỏi đáp về vấn đề này 
cũng là công cụ quan trọng để 
tăng cường thực hiện MSCX.

Ở HÀN QUỐC
Cùng với Nhật Bản, Hàn 

Quốc là quốc gia châu Á thứ 
hai triển khai thực hiện MSCX 
từ rất sớm. Từ năm 1992, Bộ 
Môi trường Hàn Quốc ban 
hành Chương trình nhãn sinh 
thái Hàn Quốc. MSCX chính 
thức được áp dụng thông qua 
nhãn sinh thái theo Luật Phát 
triển và hỗ trợ Công nghệ môi 
trường vào năm 1994. Các cơ 
quan nhà nước khuyến khích 
ưu tiên mua sắm các sản phẩm 
được chứng nhận nhãn sinh 
thái. Đây là cơ sở pháp lý đầu 
tiên cho việc áp dụng chính 
sách này. Tuy nhiên, tại thời 
điểm đó các sản phẩm được 
dán nhãn còn rất hạn chế và 
thiếu hệ thống giám sát.

MSCX đã được triển khai 
mạnh mẽ hơn khi Bộ Môi 
trường Hàn Quốc ban hành 
Luật khuyến khích MSCX vào 
năm 2005, sau này được đổi 
tên thành Luật tăng cường 
MSCX vào năm 2012. Theo 
đó, đầu năm, các cơ quan 
nhà nước (Trung ương, địa 
phương và các tổ chức xã hội) 
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phải đệ trình kế hoạch triển khai MSX của năm 
và các báo cáo thực thi của năm trước cho Bộ 
Môi trường.

Theo Luật Khuyến khích MSCX 2005, Bộ 
Môi trường ban hành kế hoạch triển khai theo 
3 giai đoạn: Giai đoạn 1 (2006 - 2010): hỗ trợ 
thiết lập cơ sở pháp lý, rà soát các kế hoạch 
MSCX và đánh giá quá trình thực thi, quy 
định trách nhiệm của các bên liên quan trong 
MSCX, mở rộng các đơn vị áp dụng mục tiêu; 
Giai đoạn 2 (2011 - 2015): tăng cường nhận 
thức về lối sống bền vững và phát triển MSX 
đối với người tiêu dùng nói chung; Giai đoạn 3 
(2016 - 2020): Đa dạng hóa các sản phẩm xanh 
và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

MSCX được triển khai thực hiện liên kết 
với Chương trình nhãn sinh thái nhằm tiết 
kiệm tối đa các chi phí hành chính. Nhằm thực 
thi Luật 2005, chính phủ Hàn Quốc cũng đã 
phát triển các sản phẩm dán nhãn sinh thái 
về số lượng và chất lượng nhằm đáp ứng được 
nhu cầu của cộng đồng. Mỗi cơ quan nhà nước 
sẽ phải tự thiết lập mục tiêu tự nguyện và báo 
cáo cho Bộ Môi trường. 

Viện Công nghệ và Công nghiệp môi 
trường Hàn Quốc (KEITI), thuộc Bộ Môi 
trường có trách nhiệm điều hành và giám sát hệ 
thống MSCX và nhãn sinh thái Hàn Quốc, ban 
hành các hướng dẫn cho các nhà cung cấp, đào 
tạo tập huấn các đối tượng mua sắm và khảo 
sát nhu cầu, tổ chức các hội thảo vinh danh tấm 
gương tiêu biểu, tổ chức trao thưởng quốc gia 
cho các đơn vị có kết quả triển khai tốt.

Năm 2005, KEITI đã thiết lập dữ liệu trực 
tuyến là hệ thống thông tin sản phẩm xanh 

(GPIS) nhằm giám sát và báo 
cáo các quá trình mua sắm 
một cách dễ dàng và tiện lợi 
hơn. Có khoảng 60% trên 
tổng số dữ liệu MSCX được 
tự động cập nhập trực tuyến 
tại GPIS. Dữ liệu MSCX được 
tải lên website của Bộ Môi 
trường và GPIS nhằm hỗ trợ 
cộng đồng có thể dễ dàng truy 
cập và so sánh các kết quả. 
Thêm vào đó, các dữ liệu được 
công khai trên các phương 
tiện truyền thông lớn nhằm 
khuyến khích sự cạnh tranh 
giữa các tổ chức công. 

Tổng chi công cộng cho 
MSX đã tăng gấp ba từ 254,9 
tỷ KRW vào năm 2004 lên 
787 tỷ KRW vào năm 2005 
và lên đến 1.727 tỷ KRW 
năm 2012. Đến năm 2016, 
số lượng sản phẩm này 
tăng gấp 51 lần so với năm 
2001 đạt 16.759 sản phẩm. 
Tính đến tháng 2/2018, 
có 15.542 sản phẩm được 
cung cấp bởi 3.650 công 
ty trong 165 danh mục sản 
phẩm của danh sách các sản 
phẩm xanh. Ước tính giảm 
phát thải khí 3,1 triệu tấn 
CO2, tương đương với tiết 
kiệm 54,5 tỷ KRW và tạo ra 
12.143 việc làm mới.

Mặc dù đã thu được những 
kết quả đáng kể, tuy nhiên 
thực thi MSCX tại Hàn Quốc 
vẫn còn gặp nhiều thách thức. 
MSCX mới chỉ chiếm 5-6% 
trong tổng số chi phí mua sắm 
nội địa. Điều này một phần là 
do giá các sản phẩm xanh còn 
tương đối cao, ví dụ như đồ 
gỗ và vật liệu xây dựng. Ngoài 
ra, các khiếu nại về chất lượng 
một số sản phẩm xanh cũng 
là một rào cản cho thị trường 
tiêu thụ các sản phẩm này. Tại 
Hàn Quốc, có một số quy định 
phân mảng về mua sắm công. 
Vì vậy, MSCX có thể không 
phải là ưu tiên hàng đầu cho 
một số nhà thầu hoặc tổ chức 
khi phải đối mặt với rất nhiều 
tiêu chí khác nhau để đạt được 
tiêu chuẩn xanh. 

THÁI LAN
MSCX được Chính phủ 

Thái Lan tăng cường áp dụng 
bắt đầu từ năm 2005. Cục 
quản lý ô nhiễm (PCD) thuộc 
Bộ TN&MT đã bắt đầu phát 
triển các tiêu chí MSCX đối 
với 14 sản phẩm và 3 dịch vụ 
được sử dụng phổ biến nhất 
tại các cơ quan nhà nước và 
áp dụng thí điểm ở Bộ. Đây 
là một phần chính sách quan 
trọng theo triết lý kinh tế bền 
vững của nhà vua Thái Lan 
trong Kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội quốc gia lần 
thứ 10 và 11 và Kế hoạch quản 
lý chất lượng môi trường: 
“Các cơ quan Chính phủ phải 
đi đầu trong MSX. Nhằm tạo 
ra thị trường phù hợp cho 
các sản phẩm và dịch vụ thân 
thiện môi trường”.

Chính phủ Thái Lan đã 
tiếp tục xác nhận cam kết này 
thông qua Nghị quyết Chính 
phủ vào ngày 22/1/2008 về Kế 
hoạch xúc tiến MSCX lần thứ 
nhất giai đoạn 2008 - 2011 
đối với cơ quan Trung ương.  V Luật Hợp đồng xanh của Nhật Bản khuyến khích giảm phát thải khí nhà kính 

đối với các dự án ô tô 
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Trong năm 2012, Kế hoạch xúc tiến MSCX 
lần 2 giai đoạn 2013-2016 đã được soạn 
thảo để thúc đẩy hơn nữa MSCX tự nguyện, 
từ Trung ương đến địa phương và tổ chức 
công cộng. Tháng 9/2017, Kế hoạch xúc tiến 
MSCX lần 3 giai đoạn 2017 - 2021 đã được 
soạn thảo nhằm tăng cường các cơ quan 
nhà nước đối với MSCX, hỗ trợ các đơn vị 
tư nhân đối với các sản phẩm xanh và phát 
triển thị trường sản phẩm xanh và thay đổi 
hành vi mua sắm sang mua sắm bền vững. 
Kế hoạch 3 đã được được Ủy ban Môi trường 
Quốc gia phê duyệt và đang chờ phê chuẩn 
của nội các.

Chương trình MSCX hiện nay được 
áp dụng tự nguyện tại Thái Lan. Trong Dự 
thảo Kế hoạch lần 3, tiêu chí MSCX được áp 
dụng cho 22 sản phẩm, 6 dịch vụ và 1 nhãn 
giảm thiểu dấu chân các bon (dành cho các 
sản phẩm chưa đạt đến nhãn xanh nhưng 
đã đạt được một số tiêu chí nhất định). Các 
tiêu chuẩn MSCX đã được xây dựng bởi Tiểu 
ban Kỹ thuật dựa trên tiêu chuẩn vận hành và 
đánh giá vòng đời. Các tiêu chí tương ứng với 
các chương trình sinh thái khác có ở Thái Lan 
như nhãn xanh Thái Lan. Tất cả các mô hình 
sản phẩm được xác minh sẽ được liệt kê trên 
trang website MSCX do PCD triển khai. 

Chính phủ Thái Lan thường xuyên giám 
sát chi tiêu mua sắm thông qua hệ thống trực 
tuyến GFMIS. Trên thực tế việc thực hiện 
MSCX dựa trên cơ sở tự nguyện, kết quả 
MSCX được thu thập hai lần một năm bằng 
cách tự báo cáo từ các cơ quan thực hiện cho 
PCD dưới dạng văn bản hoặc trực tuyến. 
Báo cáo tóm lược hàng năm được trình lên 
nội các, và đăng trên trang website MSCX. 
Việc thực hiện báo cáo tự nguyện dẫn đến 
việc hiệu quả thực hiện MSCX chưa cao. Vào 
cuối giai đoạn MSCX đầu tiên chỉ có 40% các 
cơ quan thực hiện đã nộp báo cáo kết quả 
mua sắm.

Có thể nói, MSCX đem lại lợi ích về môi 
trường, cho phép các cơ quan nhà nước đạt 
được mục tiêu về môi trường. Đây là công 
cụ hiệu quả để giải quyết các vấn đề về môi 
trường như phá rừng, phát thải khí nhà kính, 
sử dụng nước, năng lượng hiệu quả, ô nhiễm 
môi trường, rác thải, nông nghiệp bền vững. 
Kinh nghiệm áp dụng MSCX tại Nhật Bản, 
Hàn Quốc và Thái Lan là những bài học hữu 
ích cho Việt Nam trong việc sớm triển khai áp 
dụng chính sách mới nàyn

Tăng cường nguồn lực 
khắc phục ô nhiễm  
các làng nghề tại  
Thừa Thiên - Huế
NGUYỄN THỦY
Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Những năm gần đây, 
các làng nghề ở Thừa 
Thiên - Huế đã đóng 

góp tích cực cho sự phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh và 
quá trình xây dựng nông thôn 
mới. Tuy nhiên, các chất thải 
phát sinh tại nhiều làng nghề 
đã và đang gây ô nhiễm môi 
trường (ÔNMT), ảnh hưởng 
đến đời sống người dân, cũng 
như hoạt động sản xuất của 
địa phương. 

KHÓ KHĂN VỀ NGUỒN 
LỰC XỬ LÝ ÔNMT 
LÀNG NGHỀ

Toàn tỉnh Thừa Thiên - 
Huế hiện có 84 làng nghề, 
trong đó có 25 làng nghề 
truyền thống, được chia 
thành 6 nhóm theo sản phẩm: 
Nhóm sản phẩm mây tre đan, 
nón lá, tranh giấy và hoa giấy, 
gốm nung, mộc mỹ nghệ, đúc 
đồng. Đa số các cơ sở sản xuất 
trong làng nghề là những hộ 
gia đình, quy mô sản xuất 
nhỏ, nằm xen kẽ trong các 
khu dân cư, sản xuất thủ 
công, chưa đầu tư xây dựng hệ 
thống xử lý chất thải nên gây 
ÔNMT nghiêm trọng, nhất là 
ô nhiễm không khí… Để giải 
quyết vấn đề ÔNMT tại làng 
nghề, một số địa phương có 
làng nghề ở tỉnh Thừa Thiên 
- Huế đã huy động, vận dụng 
nguồn hỗ trợ từ các chương 
trình như: Chương trình 
mục tiêu quốc gia nước sạch 

và vệ sinh môi trường nông 
thôn (VSMTNT); Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới; Nguồn 
vốn khuyến công; Chương 
trình mục tiêu quốc gia khắc 
phục ô nhiễm và cải thiện 
môi trường… Tuy nhiên, các 
nguồn vốn này vẫn chưa đủ 
đáp ứng nhu cầu xử lý chất 
thải tại các làng nghề. Cụ thể, 
hệ thống xử lý nước thải làng 
bún Vân Cù (Hương Toàn, 
thị xã Hương Trà) được hỗ 
trợ từ Chương trình mục tiêu 
quốc gia khắc phục ô nhiễm 
và cải thiện môi trường năm 
2017, với kinh phí hơn 3 tỷ 
đồng, nhưng vì vốn đối ứng 
của địa phương và nhân dân 
đóng góp không đủ nên công 
trình này vẫn chưa được hoàn 
thiện. 

Tại làng nghề chế biến 
thủy sản Phú Thuận (huyện 
Phú Vang), thông qua Đề án 
hỗ trợ của Chương trình mục 
tiêu quốc gia nước sạch và 
VSMTNT, xã đã quy hoạch 
3,2 ha đất xây dựng khu sản 
xuất tập trung để đưa các cơ 
sở chế biến thủy, hải sản về đó, 
với kinh phí dự kiến hơn 3 tỷ 
đồng, gồm xây dựng hạ tầng 
và hệ thống xử lý nước thải, 
trong đó, các hộ dân cam kết 
sẽ đầu tư 2 tỷ đồng vốn đối 
ứng xây dựng nhà xưởng.Tuy 
nhiên, do khó khăn về vốn, 
nên đến nay, Đề án vẫn chưa 
được triển khai… 
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mới cho người dân nên đến 
nay, làng nghề vẫn chưa di dời.

ĐẨY MẠNH XÃ HỘI 
HÓA BVMT LÀNG 
NGHỀ

Trong thời gian tới, để tăng 
cường công tác BVMT làng 
nghề, tỉnh Thừa Thiên - Huế 
cần xây dựng cơ chế, chính 
sách ưu đãi đối với các mô 
hình xã hội hóa (XHH) trong 
xử lý ÔNMT làng nghề, tạo ra 
môi trường pháp lý cần thiết, 
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 ÔNMT 
làng nghề; triển khai những 
mô hình XHH BVMT, cụ thể 
đối với từng loại 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 ÔNMT làng 
nghề tại địa phương. 

Ngoài ra, tỉnh cần tiếp tục 
tập trung chỉ đạo việc bố trí, 
huy động vốn để đẩy nhanh 
tiến độ các công trình, dự án 
xử lý nước thải làng nghề; 
xây dựng các chính sách, giải 
pháp hỗ trợ để tiếp tục từng 
bước cải thiện chất lượng môi 
trường tại các làng nghề trên 

địa bàn; thực hiện các hoạt 
động tham vấn cộng đồng 
trong BVMT làng nghề; đẩy 
mạnh thanh tra, kiểm tra, 
xử lý nghiêm các tổ chức, cá 
nhân vi phạm pháp luật về 
BVMT; kiên quyết đình chỉ 
hoạt động của các cơ sở, tổ 
chức, cá nhân, hộ gia đình sản 
xuất kinh doanh gây ÔNMT; 
xử lý trách nhiệm của người 
đứng đầu địa phương, nơi 
để xảy ra tình trạng ÔNMT, 
gây bức xúc trong nhân dân. 
Đồng thời, chuyển giao công 
nghệ sạch, xử lý chất thải cho 
các cơ sở sản xuất quy mô 
nhỏ theo hướng vận hành 
đơn giản, ổn định, tiết kiệm 
chi phí và xử lý môi trường 
hiệu quả; thực hiện lồng ghép 
Đề án BVMT làng nghề vào 
các chương trình, đề án có 
liên quan; khuyến khích các 
thành phần kinh tế tham gia 
nghiên cứu, ứng dụng khoa 
học - công nghệ tiên tiến vào 
xử lý chất thải rắn, nước thải. 
Song song với đó, cần tăng 
cường kiểm soát công nghệ 
cũ, lạc hậu tại các làng nghề 
gây ÔNMT; giáo dục và tuyên 
truyền thường xuyên, rộng 
rãi để nâng cao nhận thức, 
trách nhiệm của cộng đồng 
trong công tác BVMTn

Theo Quyết định số 64/2003 QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch xử 
lý triệt để các cơ sở gây ÔNMT nghiêm trọng, 
trong đó, lộ trình xử lý đối với làng nghề gạch 
ngói ở xã Hương Vinh và Hương Toàn (thị xã 
Hương Trà) là phải di chuyển địa điểm, hoàn 
thiện công nghệ từ năm 2003 - 2004; Riêng đối 
với làng nghề đúc đồng (phường Đúc, TP. Huế) 
phải xây dựng hệ thống xử lý chất thải và hiện 
đại hóa công nghệ sản xuất từ năm 2003 - 2006. 
Hiện đã quá thời hạn phải xử lý triệt để ÔNMT, 
nhưng đến nay, các cơ sở này vẫn chưa được 
di dời và xử lý, khiến môi trường tiếp tục bị ô 
nhiễm nghiêm trọng.

Ngoài ra, TP. Huế, hiện có 52 lò đúc đồng 
thuộc địa bàn 2 phường Thủy Xuân và phường 
Đúc. Tất cả các lò đúc đồng trên đều nằm xen 
kẽ trong khu dân cư. Kết quả khảo sát thông số 
không khí tại làng nghề phường Đúc cho thấy, 
nồng độ bụi cuối hướng gió vượt tiêu chuẩn 
cho phép 2 lần, các khí độc nằm dưới tiêu 
chuẩn, nhưng nồng độ vẫn tương đối lớn. Vào 
thời điểm làng nghề hoạt động, nồng độ bụi và 
các khí độc đều vượt tiêu chuẩn cho phép từ 
2 - 5 lần. Môi trường không khí bị ô nhiễm có 
tính cục bộ tại nơi trực tiếp sản xuất, đặc biệt 
là ô nhiễm bụi vượt tiêu chuẩn cho phép do sử 
dụng nhiên liệu là than, củi đốt lò. Theo yêu 
cầu, các lò đúc đồng phải xây dựng hệ thống xử 
lý khí thải và hiện đại hóa công nghệ sản xuất 
để không gây ô nhiễm môi trường. Hiện Trung 
tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ 
tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đưa vào triển khai hệ 
thống xử lý khí thải cho một số cơ sở sản xuất 
và gia công đúc đồng. Mô hình này sử dụng hệ 
thống máy hút bụi thông qua chụp hút khói, 
bụi, khí thải bằng inox, đưa vào bể sục khí, kết 
hợp với hóa chất để làm sạch khí thải... Đây là 
giải pháp đem lại hiệu quả cao, nhưng do chi 
phí đầu tư lớn, nên đến nay, chỉ thực hiện ở 3 cơ 
sở, trong đó có 2 cơ sở được Nhà nước hỗ trợ.

Đối với làng nghề gạch ngói Hương Vinh 
và Hương Toàn, dù đã quá thời hạn di dời 10 
năm, nhưng nhiều lò gạch thủ công vẫn nhóm 
lò để sản xuất. Do các lò gạch nằm xen kẽ trong 
khu dân cư, lò chủ yếu được làm bằng đất và 
nung gạch bằng củi, nên gây ÔNMT nghiêm 
trọng. Để giải quyết vấn đề ÔNMT và việc làm 
cho lao động tại làng nghề gạch ngói trên địa 
bàn, thị xã Hương Trà đang chờ phê duyệt Dự 
án quy hoạch chi tiết cụm làng nghề gạch ngói, 
gốm Hương Vinh. Trong khi đó, chính quyền 
sở tại gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nghề 

 V Kiểm tra vệ sinh môi trường tại làng nghề nước mắm An Dương  
(huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế)
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Gieo rừngSự kiện Gieo rừng là một lời nhắc 
nhở con người hãy suy xét về nguồn 
gốc của đồ gỗ, của giấy và các sản 
phẩm làm từ cây gỗ hiện hữu hàng 
ngày. Ngày nay, việc con người tiêu 
thụ những sản phẩm từ gỗ không 
rõ nguồn gốc đang góp phần phá 
hủy đi ngôi nhà của các loài thú 
hoang dã nói riêng và Trái đất nói 
chung. Để tìm hiểu về vấn đề này, 
Tạp chí Môi trường đã có cuộc trao 
đổi với Tiến sỹ Lê Thiện Đức - Điều 
phối viên Chương trình Rừng thuộc 
Tổ chức WWF Việt Nam.

9Được biết, vừa qua, WWF có tổ 
chức sự kiện Gieo rừng. Ông có thể 
cho biết ý nghĩa của sự kiện này và 
thông điệp của WWF muốn chuyển 
tải tới cộng đồng, thưa ông?

Tiến sỹ Lê Thiện Đức: Từ ngày 
23 - 26/11/2017, người dân TP. Hồ 
Chí Minh đã có dịp trải nghiệm công 
nghệ thực tế tăng cường (AR) khi tới 
gian hàng của WWF trong Triển lãm - 
Hội chợ đồ gỗ và trang trí nội thất Việt 
Nam (VIFA HOME). Thông qua công 
nghệ mang tính sáng tạo và tương tác 
cao, WWF muốn gửi tới công chúng 
thông điệp: “Khi sử dụng sản phẩm gỗ 
có trách nhiệm, bạn đã góp phần giúp 
cho các cánh rừng của Việt Nam được 
gìn giữ và phát triển bền vững, tạo 
môi trường trong lành và cuộc sống 
an sinh của người dân sống gần rừng 
tốt đẹp hơn”.

Từ thủa xưa, gỗ là một nguyên 
liệu mang lại nhiều tiện nghi cho cuộc 
sống con người, từ những nhu cầu cơ 
bản như sưởi ấm, nấu ăn cho tới các 
vật dụng thường ngày như bàn ghế, 
giường, tủ... Cho tới nay, mặc dù đã 
có nhiều nguyên liệu có thể thay thế, 
nhưng gỗ vẫn là một trong những 
nguyên liệu được yêu thích. Với dân 
số bùng nổ trên toàn cầu, nhu cầu về 
gỗ ngày càng gia tăng, nhiều khu rừng 
tự nhiên trên thế giới và của Việt Nam 
đã bị chặt phá, cùng với đó nhiều cánh 
rừng thương mại được trồng để đáp 
ứng nhu cầu này. Tuy nhiên, không 
phải cánh rừng nào cũng được chăm 

sóc và khai thác có trách 
nhiệm. Các hoạt động phá 
rừng tự nhiên bất hợp pháp 
và phương pháp trồng rừng 
không bền vững đã khiến cho 
môi trường bị suy thoái, đẩy 
các loài thú dần biến mất do 
mất sinh cảnh sống.

Với mong muốn người 
dân hiểu được thế nào là gỗ 
có trách nhiệm, trong Triển 
lãm về đồ gỗ VIFA HOME, 
WWF đã mời công chúng 
tới tham gia sự kiện “Gieo 
rừng”. Với sự trợ giúp của 
công nghệ, người đến gian 
hàng của WWF đã có cơ hội 
trở thành “phù thủy” hô biến 
những cánh rừng điêu tàn 
thành ngôi nhà tuyệt diệu 
cho các loài thú và tương tác 
với chúng. Đây là một trong 
chuỗi hoạt động nhằm nâng 
cao nhận thức về sản phẩm 
gỗ có chứng chỉ quản lý rừng 
bền vững (QLRBV) và nguồn 
gốc minh bạch nhằm thúc 
đẩy phát triển thị trường cho 
loại sản phẩm này tại Việt 

Nam. Thông qua hoạt động 
này, người dân được tiếp 
cận với khái niệm QLRBV, 
bắt đầu xây dựng nhận thức 
về việc bảo vệ gìn giữ những 
giá trị do rừng mang lại đối 
với cuộc sống của con người, 
từ đó dần dần thay đổi thói 
quen tiêu dùng sản phẩm 
gỗ, hướng tới một xã hội văn 
minh, con người sống hài hòa 
với tự nhiên.
9Xin ông cho biết, các sáng 
kiến QLRBV trên thế giới và 
ở Việt Nam hiện nay?

Tiến sỹ Lê Thiện Đức: 
Hiện nay, trên thế giới có rất 
nhiều sáng kiến về QLRBV, 
mỗi sáng kiến có cách tiếp 
cận khác nhau. Hiện có 2 
sáng kiến chính là Hướng 
dẫn của Tổ chức Gỗ nhiệt đới 
quốc tế (ITTO) và Nguyên 
tắc và tiêu chí của Hội đồng 
Quản trị rừng (FSC). Các 
tiêu chuẩn về chứng chỉ rừng 
trên thế giới gồm Hội đồng 
Quản trị rừng thế giới (FSC) 
và Chương trình chứng nhận 

 V Tiến sỹ Lê Thiện Đức
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chứng chỉ rừng châu Âu (PEFC). Ngoài ra, 
cũng có một số tiêu chuẩn quốc gia như SFI 
của Mỹ, CSA của Canađa, LEI của Inđônêxia 
và MTCC của Malaixia. 

FSC là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi 
nhuận, hoạt động độc lập. FSC đưa ra tiêu 
chuẩn hướng đến việc QLRBV cả về mặt môi 
trường và xã hội. Tôn chỉ hoạt động của FSC là 
duy trì những cánh rừng trên thế giới, phục vụ 
cho các thế hệ tương lai - đảm bảo con người 
có rừng và rừng cung cấp sản phẩm bền vững 
lâu dài. Tiêu chuẩn quản lý rừng của FSC hiện 
được coi là một trong những tiêu chuẩn quốc 
tế uy tín nhất. Hiện nay, FSC đã chứng nhận 
được 199 triệu ha rừng.

PEFC là tổ chức toàn cầu nhằm đánh giá 
và công nhận các chương trình chứng chỉ 
rừng quốc gia được xây dựng trong một quá 
trình có nhiều bên tham gia. Hiện PEFC là 
tổ chức chứng nhận rừng lớn nhất, đã chứng 
nhận được 313 triệu ha rừng.

Ở Việt Nam, WWF là một trong những tổ 
chức tiên phong trong việc thúc đẩy QLRBV 
và chứng chỉ rừng tại Việt Nam. Năm 1999, 
WWF đã phối hợp với Bộ NN&PTNT tổ chức 
hội thảo đầu tiên về QLRBV và Chứng chỉ 
rừng FSC (chứng chỉ rừng được cấp theo tiêu 
chuẩn của Hội đồng quản trị rừng thế giới) 
ở TP. Hồ Chí Minh, sau đó hỗ trợ thành lập 
tổ công tác quốc gia về QLRBV và chứng chỉ 
rừng. WWF cũng hỗ trợ xây dựng bản thảo 
tiêu chuẩn quản lý rừng FSC cho Việt Nam 
dựa trên Bộ nguyên tắc và tiêu chí về QLRBV 
của FSC. 

Năm 2015, FSC ban hành bộ tiêu chuẩn 
mới với các nguyên tắc, tiêu chí sửa đổi và 

chỉ số chung cho quốc tế 
(FSC-STD-60-004 V1-0 
EN). Trên cơ sở đó, các 
quốc gia đang xây dựng 
bộ tiêu chuẩn quốc gia 
theo bộ tiêu chuẩn mới 
này và Việt Nam cũng 
không ngoại lệ. Việt Nam 
đã thành lập nhóm xây 
dựng tiêu chuẩn và đã 
chỉnh sửa các chỉ số cho 
phù hợp với bối cảnh 
Việt Nam, đồng thời tổ 
chức tham vấn các bên 
liên quan. Bộ tiêu chuẩn 
mới của Việt Nam đã 
được trình cho FSC xem 
xét vào tháng 7/2017. 
Tuy nhiên cho đến nay 
chưa có phê duyệt chính 
thức của FSC cho Bộ tiêu 
chuẩn của Việt Nam.

Ngoài ra, Việt Nam 
đang xây dựng Hệ thống 
chứng chỉ rừng quốc gia 
để cấp chứng chỉ QLRBV 
phù hợp với luật pháp 
Việt Nam và hài hòa với 
các quy định, tiêu chuẩn 
quốc tế theo Quyết định 
số 83/QĐ-BNN-TCLN 
phê duyệt Đề án thực 
hiện QLRBV và chứng 
chỉ rừng giai đoạn 2016-
2020. Viện Khoa học Lâm 
nghiệp Việt Nam được 

Bộ NN&PTNT giao phối 
hợp Tổng cục Lâm nghiệp 
và Tổ biên soạn xây dựng 
Bộ tiêu chuẩn QLRBV 
cho Hệ thống Chứng chỉ 
rừng Việt Nam. Cho đến 
nay, Viện Khoa học Lâm 
nghiệp Việt Nam đã thực 
hiện đánh giá khoảng 
trống giữa Bộ nguyên tắc 
QLRBV của Thông tư số 
38/2014/TT-BNNPTNT 
với Bộ tiêu chuẩn hiện 
hành của PEFC và xác 
định các nguyên tắc và 
tiêu chí còn thiếu, hoặc 
chưa phù hợp cần phải 
điều chỉnh. Tiếp theo, 
Việt Nam sẽ xây dựng 
thông tư quy định cụ thể 
về trình tự, thủ tục cấp 
chứng chỉ rừng, quyền 
hạn và nhiệm vụ của 
các tổ chức đánh giá cấp 
chứng chỉ rừng; xây dựng 
hồ sơ và đăng ký tham 
gia hệ thống chứng chỉ 
rừng quốc tế, trước mắt 
là tham gia Chương trình 
chứng nhận chứng chỉ 
rừng châu Âu (PEFC).
9Thưa ông, Việt Nam 
đã có các quy định gì để 
khuyến khích cộng đồng 
và doanh nghiệp tham 
gia QLRBV? 

 V Rừng keo của hộ gia đình được trồng theo mô hình QLRBV ở Huế - Ảnh: Lộc Vũ Trung/WWF.
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Tiến sỹ Lê Thiện Đức: Trong 
vòng trên 10 năm qua, Chính phủ 
Việt Nam đã có nhiều nỗ lực thúc đẩy 
QLRBV. Đầu tiên phải kể đến Chiến 
lược phát triển lâm nghiệp 2006-2020 
với mục tiêu: Thiết lập, quản lý, bảo 
vệ, phát triển và sử dụng bền vững 
16,24 triệu ha đất được quy hoạch 
cho lâm nghiệp; Nâng tỷ lệ đất có 
rừng lên 42 - 43% vào năm 2010 và 
47% vào năm 2020; Đảm bảo có sự 
tham gia rộng rãi của các thành phần 
kinh tế và tổ chức xã hội vào các hoạt 
động lâm nghiệp; BVMT sinh thái, 
bảo tồn đa dạng sinh học, cung cấp 
các dịch vụ môi trường, xóa đói giảm 
nghèo; Xóa đói giảm nghèo, nâng cao 
mức sống cho người dân nông thôn 
miền núi; Góp phần giữ vững an ninh 
quốc phòng. 

Tiếp đến là năm 2006, Bộ 
NN&PTNT đã ra Quyết định số 
83/QĐ-BNN-TCLN phê duyệt Đề 
án thực hiện QLRBV và chứng chỉ 
rừng giai đoạn 2016-2020. Mục 
tiêu chung của Đề án là quản lý và 
sử dụng bền vững tài nguyên rừng, 
bảo tồn đa dạng sinh học và các giá 
trị dịch vụ môi trường rừng, thúc 
đẩy cấp chứng chỉ rừng ở Việt Nam 
nhằm đáp ứng các yêu cầu của thị 
trường trong nước và thế giới, góp 
phần nâng cao giá trị gia tăng ngành 
Lâm nghiệp. Theo Đề án này tới năm 
2020 sẽ có ít nhất 500.000 ha rừng 
sản xuất được cấp chứng chỉ quản lý 
rừng bền vững, trong đó 350.000 ha 
là rừng trồng và 150.000 ha là rừng 
tự nhiên. Cho đến nay, toàn bộ diện 
tích đạt được chứng chỉ rừng của 
Việt Nam là 231.704 ha, đạt được 
46% so với mục tiêu đặt ra.

Năm 2016, Thủ tướng Chính 
phủ cũng ban hành Quyết định số 
38/2016/QĐ-TTg về việc một số 
chính sách bảo vệ, phát triển rừng 
và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, 
giao nhiệm vụ công ích đối với các 
công ty nông, lâm nghiệp. Trong 
Quyết định này có đề cập đến chính 
sách hỗ trợ trồng rừng sản xuất, 
trồng cây phân tán và khuyến lâm 
từ ngân sách nhà nước như: Trồng 

các loài cây sản xuất gỗ 
lớn (khai thác sau 10 năm 
tuổi) trên đất trống đồi núi 
trọc, cây đa mục đích, cây 
bản địa, mức hỗ trợ 8 triệu 
đồng/ha; trồng các loài cây 
sản xuất gỗ nhỏ (khai thác 
trước 10 năm tuổi) và cây 
phân tán (quy đổi 1.000 
cây/ha), mức hỗ trợ 5 triệu 
đồng/ha; Trồng rừng sản 
xuất trên đất trống đồi núi 
trọc tại các xã biên giới, các 
tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện 
Biên và các tỉnh vùng Tây 
Nguyên được hỗ trợ thêm 
2 triệu đồng/ha ngoài mức 
hỗ trợ quy định nêu trên; 
Tổ chức, hộ gia đình, cá 
nhân và cộng đồng trồng 
rừng khảo nghiệm (giống 
mới, trên vùng đất mới) 
theo quy hoạch được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt thì 
được hỗ trợ vốn bằng 60% 
giá thành trồng rừng được 
duyệt. Mỗi mô hình trồng 
rừng khảo nghiệm được 
hỗ trợ không quá 2 ha; Hỗ 
trợ chi phí cho công tác 
khuyến lâm: 500.000 đồng/
ha/4 năm (1 năm trồng và 
3 năm chăm sóc); Hỗ trợ 
một lần chi phí khảo sát, 
thiết kế, ký kết hợp đồng 
trồng rừng: 300.000 đồng/
ha; và đặc biệt hỗ trợ một 
lần cấp chứng chỉ rừng bền 
vững cho các doanh nghiệp, 
cộng đồng, nhóm hộ, hộ gia 
đình: 70% chi phí, tối đa 
không quá 300.000 đồng/
ha quy mô tối thiểu 100 ha 
trở lên (cho rừng tự nhiên, 
rừng trồng). Tuy nhiên, 
chính sách hỗ trợ tài chính 
này chưa chủ rừng nào tiếp 
cận xin hỗ trợ thành công.

Để đẩy mạnh việc 
QLRBV và thu hút cộng 
đồng, doanh nghiệp tham 
gia, trong thời gian tới cần 
triển khai một số giải pháp 

chính, đó là: Tiếp tục thu hút 
các dự án thúc đẩy QLRBV 
và chứng chỉ rừng cho các 
công ty lâm nghiệp, đặc biệt 
là nhóm hộ trồng rừng; Liên 
kết chuỗi các nhà sản xuất, 
các nhà chế biến và các nhà 
thương mại với nhau, tạo liên 
kết thị trường cho các chủ 
rừng hướng đến QLRBV và 
các nhà chế biến thương mại 
hướng đến thương mại và 
sản xuất lâm nghiệp có trách 
nhiệm; Thúc đẩy thị trường 
nội địa đối với sản phẩm gỗ 
có chứng chỉ thông qua các 
nhà sản xuất, các kênh bán 
lẻ và truyền thông để nâng 
cao nhận thức của người tiêu 
dùng trong nước đối với sản 
phẩm gỗ có chứng chỉ FSC, 
lợi ích việc tiêu dùng sản 
phẩm này từ đó bước đầu 
tạo cầu tiêu thụ sản phẩm có 
chứng chỉ trong thị trường 
nội địa với các công ty đối tác 
tiên phong (hiện thị trường 
sản phẩm có trách nhiệm 
chủ yếu cho thị trường quốc 
tế); Chính phủ Việt Nam cần 
đưa ra chính sách mua sắm 
công, đảm bảo các cơ quan 
nhà nước đi tiên phong trong 
việc sử dụng các sản phẩm 
gỗ có chứng chỉ; Đẩy mạnh 
truyền thông, nâng cao 
hiểu biết của các chủ rừng 
về tăng cường thực thi luật 
lâm nghiệp, quản trị rừng 
và thương mại gỗ (FLEGT) 
và các quy định có liên quan 
nhằm đưa các thông tin/quy 
định về thương mại gỗ hợp 
pháp đến với chủ rừng và 
doanh nghiệp nhỏ; Các công 
trình xây dựng cũng cần áp 
dụng tiêu chuẩn sử dụng các 
sản phẩm gỗ (nội thất, ngoại 
thất) như tiêu chuẩn của Hội 
đồng công trình xanh của 
Mỹ - tiêu chuẩn LEDDn

NGUYỄN HẰNG  
(Thực hiện)
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Nguy cơ ô nhiễm nước thải từ tàu du lịch tại 
vịnh Hạ Long - đề xuất giải pháp khắc phục
PHẠM THỊ HUẾ
Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Vịnh Hạ Long là Di sản thiên nhiên 
thế giới của Việt Nam được Tổ chức 
UNESCO hai lần công nhận và cũng 

là một trong những điểm thu hút khách du 
lịch lớn nhất tại Việt Nam. Năm 2017, số lượng 
khách du lịch đến Quảng Ninh là 9,87 triệu 
lượt khách, tăng 18% so với năm 2016, đem 
lại doanh thu khoảng 17.885 tỷ đồng. Các hoạt 
động du lịch đã mang lại giá trị kinh tế lớn, 
nhưng cũng tiềm ẩn nhiều tác động tiêu cực 
đến môi trường, đe dọa sự phát triển bền vững 
của địa phương. 

NGUY CƠ Ô NHIỄM NƯỚC TỪ HOẠT 
ĐỘNG CỦA TÀU DU LỊCH

Theo Ban Quản lý (BQL) vịnh Hạ Long, 
hiện có 505 tàu du lịch đăng ký hoạt động trên 
vịnh, trong đó có 476 tàu hoạt động thường 
xuyên, số còn lại đang sửa chữa, một số đã 
ngừng hoạt động. Tổng lượng nước thải từ các 
tàu du lịch trên vịnh ngày và đêm là 502 m3/
ngày, trong khi đó, nước thải từ hoạt động sinh 
hoạt của mỗi hành khách trên tàu là 20 l/ngày, 
nước thải từ hành khách trên tàu qua đêm là 
250 l/ngày. Lượng nước thải từ tàu gây ô nhiễm 
môi trường nước trong vịnh. Ô nhiễm nguồn 
nước do các tàu du lịch chủ yếu xuất phát từ 
nước thải, nước xám, nước đáy tàu dầu. Trong 
đó, nước thải từ các tàu còn được gọi là “nước 
đen” là chất thải cơ thể con người, các chất thải 
từ nhà vệ sinh; nước xám xuất phát từ bồn rửa, 
bồn tắm, vòi sen, máy giặt và bông; nước đáy 
tàu nhờn là hỗn hợp của nước, chất lỏng nhờn 
tích tụ ở phần thấp nhất của một con tàu từ các 
nguồn khác nhau, bao gồm cả động cơ.

Theo quy định về quản lý hoạt động tàu du 
lịch trên vịnh Hạ Long của UBND tỉnh Quảng 
Ninh (Quyết định số 4088/2015/QĐ-UBND), 
tất cả các tàu phải trang bị thiết bị phân ly dầu 
nước, hoặc tương đương sử dụng cho buồng 
máy; tàu lưu trú lắp động cơ diesel không phân 
biệt là động cơ chính, hay phụ có tổng công 
suất lớn hơn 220 kW phải được trang bị thiết bị 
phân ly dầu nước. Tuy nhiên, hiện chỉ có 10% 
tàu du lịch trên vịnh có hệ thống xử lý nước 

thải (XLNT), còn lại tới 90% là 
tàu cũ đóng theo truyền thống 
(thuyền buồm), nên không 
thể lắp đặt thêm hệ thống thu 
gom, XLNT, nhất là dầu thải 
trong quá trình chạy máy. 
Thực tế trên cho thấy, các tàu 
du lịch vẫn còn lạc hậu do sự 
phát triển manh mún từ xưa. 
Để khắc phục vấn đề này, cần 
phải chờ các tàu cũ hết niên 
hạn và đổi tàu mới. Được biết, 
Quảng Ninh hiện đang áp 
dụng niên hạn 15 năm đối với 
tàu du lịch vỏ gỗ và 25 năm đối 
với tàu vỏ thép, trong khi quy 
định của Bộ Giao thông vận 
tải (GTVT) là 20 năm đối với 
tàu vỏ gỗ và 30 - 35 năm đối 
với tàu vỏ thép. Hiện các chủ 
tàu không thể lắp thiết bị phân 
ly dầu nước mà chỉ có thể xử 
lý theo cách thủ công là lắp 
đặt thùng thu gom nước thải 
để đưa lên bờ xử lý. Tuy nhiên, 
theo Báo cáo của BQL vịnh 
Hạ Long, mặc dù, tỉnh Quảng 
Ninh đã quy định 100% các 
tàu du lịch cần tách nước thải, 
mang về hệ thống thu gom 
tại cảng để xử lý... nhưng tình 

trạng "thải trộm" và “thiếu hệ 
thống thu gom” vẫn xảy ra.

TĂNG CƯỜNG CÁC 
GIẢI PHÁP XLNT

Để XLNT từ tàu du lịch 
trên vịnh Hạ Long, nhiều 
sáng kiến, dự án nhằm đảm 
bảo môi trường nước vịnh đã 
được triển khai, điển hình như 
sáng kiến dán nhãn “Bông sen 
xanh” cho tàu du lịch đạt tiêu 
chuẩn về XLNT và rác thải do 
Công ty CP Xây dựng công 
trình giao thông và cơ giới 
(HTM) triển khai thực hiện. 
Hiện nay, việc dán nhãn đang 
trong quá trình thử nghiệm, 
dự kiến sẽ áp dụng cho tất cả 
các tàu trong thời gian tới. 
Ngoài ra, Tổ chức Bảo tồn 
thiên nhiên quốc tế (IUCN) 
đã đề xuất một dự án XLNT 
cho tàu du lịch trên vịnh Hạ 
Long với tổng vốn đầu tư ban 
đầu là 3,1 triệu USD (bao gồm: 
12 tàu thu gom trên biển là 1,2 
triệu USD, trang thiết bị lắp 
đặt tại cảng là 600 nghìn USD, 
các trạm XLNT tại cảng là 800 
nghìn USD và trang thiết bị 

 V Phần lớn các tàu du lịch trên vịnh Hạ Long không lắp đặt 
thiết bị phân ly dầu nước 
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cho các tàu là 500 USD). Tuy nhiên, theo 
tính toán, mỗi tàu thu gom trên biển tối đa 
cũng chỉ có thể thu gom cho 10 du thuyền, 
với 500 du thuyền như hiện nay, đội tàu thu 
gom sẽ phải gấp 5 lần con số mà IUCN đưa 
ra. 

Bên cạnh việc triển khai những sáng 
kiến, dự án, tỉnh Quảng Ninh cần tiếp tục 
đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, 
ứng dụng khoa học - công nghệ và hợp 
tác quốc tế về BVMT. Theo đó, chú trọng 
ửng dụng các giải pháp khoa học kỹ thuật 
trong XLNT trên vịnh; đào tạo, bồi dưỡng 
nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm 
công tác BVMT; tăng cường cơ chế hỗ trợ 
doanh nghiệp trong việc xây dựng hệ thống 
XLNT, vốn vay ổn định với lãi suất bằng 
không, hoặc với lãi suất ưu đãi đặc biệt cho 
các doanh nghiệp. 

Ngoài ra, BQL vịnh Hạ Long cần tiếp 
tục thực hiện tốt công tác phòng ngừa, 
kiểm soát ô nhiễm, cải thiện các điều kiện 
về môi trường, trong đó, thực hiện quan 
trắc chất lượng môi trường nước vịnh Hạ 
Long theo định kỳ 1 lần/quý; tăng cường 
triển khai hoạt động kiểm tra, giám sát việc 
thực hiện các quy định pháp luật về BVMT, 
nhằm phát hiện và ngăn chặn nguồn thải 
từ khu dân cư và hoạt động kinh tế - xã hội 
ảnh hưởng tới môi trường nước vịnh… 
Mặt khác, kiểm soát chặt chẽ việc vận hành 
và sử dụng các thiết bị phân ly dầu nước 
trên các tàu du lịch, đẩy mạnh nghiên cứu 
các tour du lịch sinh thái, du lịch cộng 
đồng, mở rộng tuyến du lịch xuống khu 
vực vịnh Bái Tử Long, triển khai phương 
án giãn tuyến, phân tải khách tại các tuyến, 
điểm tham quan trên vịnh Hạ Long, nhằm 
giảm áp lực lên chất lượng môi trường tại 
khu vực vùng lõi Di sản; đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, giáo dục cộng đồng tham 
gia bảo vệ Di sản như xây dựng, phát hành 
những ấn phẩm (tờ rơi, tài liệu, băng đĩa 
hình, trang web về vịnh Hạ Long…); phát 
huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể như 
Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Người cao 
tuổi… trong tuyên truyền BVMT nước 
vịnh, cũng như giám sát việc thực hiện 
công tác BVMT; thường xuyên ra quân thu 
gom rác thải ven bờ và trên mặt nước; tiếp 
tục triển khai thực hiện giáo dục bảo tồn 
Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long 
trong các trường tiểu học và trung học cơ 
sở trên địa bàn TP. Hạ Longn

Sử dụng nội thất bằng gỗ công 
nghiệp thân thiện môi trường - 
Xu hướng tiêu dùng bền vững
NGUYỄN DUY HIẾN
Đại học Kiến trúc

Những năm gần đây, 
tại Việt Nam, xu 
hướng sử dụng đồ 

nội thất bằng gỗ công nghiệp 
(CN) thân thiện môi trường 
đang được nhiều người tiêu 
dùng lựa chọn. Việc ứng 
dụng khoa học kỹ thuật để 
sản xuất đồ nội thất bằng 
gỗ CN không những mang 
lại những sản phẩm đẹp, 
giá rẻ mà còn góp phần vào 
việc bảo vệ tài nguyên rừng, 
BVMT.

Trước đây, khi mua 
sắm đồ nội thất, con người 
thường ưu tiên sử dụng đồ gỗ 
tự nhiên, bởi các sản phẩm 
này sẵn có và chắc chắn. 
Tuy nhiên, việc sử dụng 
quá nhiều gỗ tự nhiên trong 
cuộc sống đã khiến nạn chặt 
phá rừng xảy ra ngày càng 
nghiêm trọng, hủy hoại môi 
trường thiên nhiên, gây nên 
tình trạng biến đổi khí hậu. 
Theo ước tính của Tổ chức 
Nông Lương Liên hợp quốc 
(FAO), mỗi năm 130.000 
km² rừng trên thế giới bị 
biến mất do nạn phá rừng. 
Điều này khiến cho môi 
trường sống của 2/3 loài trên 
Trái đất bị thu hẹp, nguồn đa 
dạng sinh học bị suy giảm, 
tình trạng biến đổi khí hậu, 
thiên tai, hạn hán, bão lụt… 
diễn ra thường xuyên. Cũng 
theo thống kê mới đây của 
Ngân hàng Thế giới (WB), có 
khoảng 30% diện tích rừng 
được sử dụng để sản xuất 
gỗ và các sản phẩm phi gỗ, 
thương mại lâm sản. Do đó, 
cần ứng dụng khoa học kỹ 

thuật để sản xuất đồ nội thất 
bằng gỗ CN.

Gỗ CN là vật liệu được 
sử dụng phổ biến trong trang 
trí nội thất, đặc biệt là giới 
trẻ tại các TP lớn như TP. Hồ 
Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, 
Cần Thơ, Hải Phòng... Các 
công trình sử dụng gỗ CN đa 
dạng, từ nhà dân, biệt thự, 
đến khách sạn, resort, nhà 
hàng… Gỗ CN gồm 2 nhóm 
chính: MDF và MFC. Gỗ CN 
MFC được làm từ các nguyên 
liệu cành, nhánh hoặc thân 
cây gỗ của rừng trồng (keo, 
bạch đàn, cao su) được khai 
thác, đưa về nhà máy với 
dây chuyền sản xuất chế 
biến hiện đại. Sau đó, băm 
nhỏ cây gỗ này thành các 
dăm gỗ, kết hợp với keo, ép 
thành tấm ván có dạng một 
màu trơn, giả vân gỗ, được 
phủ lên một lớp Melamine 
bảo vệ. Đối với gỗ CN MDF, 
các cây gỗ được đưa vào máy 
nghiền nát như bột rồi gia 
công, ép lại thành tấm kích 
thước tiêu chuẩn 1,2 m x 2,4 
m với độ dày khác nhau từ 
2,5 - 25 mm. 

Gỗ CN MDF và MFC chất 
lượng hàng đầu thế giới được 
sản xuất từ Mỹ, Đức, Italia, 
Tây Ban Nha, Malaixia..., với 
các ưu điểm vượt trội như: 
Khả năng chống mối mọt 
cao, chất lượng gỗ ổn định, 
khắc phục được nhược điểm 
nặng, dễ cong, vênh của gỗ 
tự nhiên, nên có thể dùng 
thay thế gỗ tự nhiên mà 
không làm mất tính thẩm 
mỹ. Mặt khác, trong những 



35Số 4/2018

GIẢI PHÁP - CÔNG NGHỆ XANH

năm qua, qua nhiều lần nghiên cứu 
và cải tiến công nghệ, gỗ CN đã khắc 
phục được các nhược điểm như 
không chứa những chất độc hại, thân 
thiện môi trường, không biến dạng 
khi gặp nước, khó bắt lửa, không nứt 
tách. Ở Việt Nam, đồ gỗ nội thất CN 
bắt đầu du nhập từ năm 2005. Đến 
nay, nước ta có 4 nhà máy sản xuất gỗ 
CN, với nhiều nhãn hiệu khác nhau, 
nổi bật nhất là những nhãn hiệu như 
Pago, Newsky, Jawa, hay một số nhãn 
hiệu chuyển đổi từ sản phẩm nhập 
ngoại như Morser, Wilson, Galamax, 
Glomax… những sản phẩm này đã có 
chỗ đứng trên thị trường. Ngoài mẫu 
mã ngày càng đa dạng, chất lượng 
ngày một nâng cao, gỗ CN sản xuất ở 
trong nước còn có lợi thế cạnh tranh 
khi tiết kiệm được chi phí vận chuyển 
và thuế nhập khẩu.

Tuy nhiên, một trong những 
nguồn gây ô nhiễm không khí trong 
nhà lớn nhất là từ đồ nội thất, đặc 
biệt là nội thất làm từ gỗ CN kém 
chất lượng. Hiện Việt Nam có gần 
7.000 doanh nghiệp tham gia vào thị 
trường sản xuất đồ nội thất gỗ, trong 
đó có gần 3.000 doanh nghiệp tập 

trung vào xuất khẩu. Trên thị 
trường hiện có hơn 80% sản 
phẩm nội thất trên thị trường 
được làm từ gỗ CN và phần 
lớn được sản xuất bởi các 
xưởng gia công, hộ sản xuất 
tại các làng nghề, do đó khó 
kiểm soát chất formaldehyde 
(là chất cực độc có trong keo 
gắn gỗ dùng trong chế biến 
gỗ CN) trong sản phẩm nội 
thất... Formaldehyde có thể 
tồn dư trong các sản phẩm 
gỗ CN và phát tán ra không 
khí trong quá trình sử dụng, 
làm ảnh hưởng đến sức khỏe 
con người, gây các bệnh về 
da, bạch cầu và ung thư… Vì 
vậy, cần phải kiểm soát chất 
lượng đồ gỗ CN theo quy 
định của quy chuẩn Việt Nam 
QCVN 06 : 2009/BTNMT về 
một số chất độc hại trong 
không khí xung quanh, với 
nồng độ formaldehyde tối đa 
cho phép tồn tại trong không 
khí xung quanh trong vòng 
1 giờ là 20 microgam trong 
1m3.

Nhìn chung, việc phát 
triển đồ nội thất CN còn 
gặp nhiều khó khăn về quy 
mô và chất lượng bởi nguồn 
nguyên liệu, kinh phí, máy 
móc công nghệ khoa học 
cũng như sự tiếp cận của 
người tiêu dùng. Tuy nhiên, 
trong tương lai gần thì gỗ 
CN đang dần phát triển theo 
xu hướng chung của thế giới 
và sẽ cho ra đời nhiều chủng 
loại sản phẩm đa dạng theo 
kịp sự phát triển chung của 
ngành vật liệu xanh. Các nhà 
thiết kế nội thất có thể phát 
huy tính sáng tạo trong trang 
trí nội thất nói chung và các 
sản phẩm nội thất hiện đại 
nói riêng theo nhiều hướng 
khác nhau, đáp ứng được thị 
hiếu người tiêu dùng cũng 
như bảo vệ được nguồn tài 
nguyên thiên nhiên đang 
ngày một cạn kiệt, góp phần 
xây dựng một môi trường 
xanh, không gian xanh cho 
con ngườin

 V Sử dụng đồ nội thất bằng gỗ công nghiệp thân thiện môi trường đang trở thành xu hướng 
được nhiều người tiêu dùng lựa chọn
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Phát triển rừng bền vững nhằm giảm phát thải khí nhà 
kính và tăng cường trữ lượng các bon rừng
VŨ LONG
Đại học Lâm nghiệp

Thanh Hóa là tỉnh có diện tích rừng tự 
nhiên lớn, chủ yếu là rừng đặc dụng 
và rừng phòng hộ. Thời gian qua, tình 

trạng khai thác rừng trái phép đã làm diện tích 
và chất lượng rừng bị suy giảm rõ rệt. Do đó, 
việc quản lý bền vững tài nguyên, nhằm giảm 
phát thải và suy thoái rừng là yêu cầu cấp thiết 
và quan trọng.

Trong những năm gần đây, được sự quan 
tâm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, sự phối 
hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương các 
cấp, công tác phát triển rừng của tỉnh Thanh 
Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. 
Trong giai đoạn 2011 - 2015, toàn tỉnh đã trồng 
mới 54.538 ha rừng, diện tích rừng trồng sản 
xuất tăng lên khoảng 102.400 ha. Rừng trồng 
được chăm sóc theo đúng quy trình, đến nay, 
đã bắt đầu khép tán và phát huy tác dụng phòng 
hộ, BVMT sinh thái, chống xói mòn và lưu trữ 
các bon. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt 
được, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển 
rừng vẫn còn nhiều bất cập. Tình trạng phá 
rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái 
pháp luật, nhất là đối với rừng tự nhiên diễn ra 
phức tạp. Việc chuyển đổi rừng tự nhiên, rừng 
nghèo kiệt sang trồng cao su, sản xuất nông 
nghiệp chưa được kiểm soát chặt chẽ. Nhiều dự 
án phát triển kinh tế như thủy điện, khai thác 
khoáng sản, dịch vụ du lịch... chưa chú trọng 
đến bảo vệ, phát triển rừng, ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến môi trường sinh thái, làm suy giảm 
chất lượng rừng, đặc biệt là rừng tự nhiên. 

Nhằm ngăn chặn việc mất và suy thoái 
rừng, trong Kế hoạch hành động “Giảm phát 
thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế 
mất và suy thoái rừng, quản lý bền vững 
tài nguyên rừng, bảo tồn và tăng cường trữ 
lượng các bon rừng, giai đoạn 2016 - 2020”, 
UBND tỉnh Thanh Hóa đã đề ra mục tiêu 
giảm 30% lượng phát thải khí nhà kính từ 
mất rừng và suy thoái rừng (tương ứng 2.000 
ha rừng bị mất, 3.850 ha rừng bị suy thoái) và 
nâng cao trữ lượng các bon rừng hàng năm 
đạt 2.600.433 tấn CO2 trong giai đoạn 2016 
- 2020. 

Thực hiện mục tiêu trên, 
tỉnh Thanh Hóa đã triển khai 
nhiều dự án, điển hình là Dự 
án phục hồi và quản lý bền 
vững rừng phòng hộ (JICA2). 
Từ năm 2014, Dự án đã tiến 
hành giao khoán đất lâm 
nghiệp cho các hộ tại 11 xã 
thuộc 6 huyện (Thạch Thành, 
Hà Trung, Như Thanh, Như 
Xuân, Thường Xuân, Tĩnh 
Gia). Kết quả, đến tháng 
11/2017, các hộ đã trồng mới 
được 1.003,25 ha rừng, nâng 
cấp 1.020 ha rừng, bảo vệ 
6.000 ha, khoanh nuôi tái sinh 
không trồng bổ sung 650 ha 
rừng. Đồng thời, kết hợp xây 
dựng các công trình cơ sở hạ 
tầng dân sinh như làm 6,5 
km đường giao thông nông 
thôn và đường lâm nghiệp, 
3 km kênh nội đồng, một số 
chòi canh, nhà trạm quản lý, 
bảo vệ rừng, bản niêm yết 
bảo vệ rừng. Việc triển khai 
Dự án JICA2 tại Thanh Hóa 
đã góp phần nâng cao ý thức 
của người dân trong vùng đối 

với công tác bảo vệ và phát 
triển rừng, tăng hiệu quả kinh 
tế trong sản xuất nông, lâm 
nghiệp, cải thiện sinh kế cho 
người dân vùng Dự án. Để 
phục hồi rừng, dự kiến đến 
năm 2020, kế hoạch của tỉnh 
cũng đề ra sẽ tổ chức khoanh 
nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự 
nhiên 5.000 ha/năm tại các 
huyện Mường Lát, Quan Sơn, 
Lang Chánh, Thường Xuân và 
Như Xuân. Triển khai trồng 
rừng gỗ lớn trên đất trống 
10.000 ha, trồng rừng gỗ lớn 
sau khai thác trắng 5.000 ha, 
chuyển đổi rừng trồng gỗ nhỏ 
sang trồng gỗ lớn 3.500 ha.

Ngoài ra, để ứng phó với 
biến đổi khí hậu (BĐKH) và 
tăng cường sinh kế cho các 
hộ dân, năm 2017, kế hoạch 
hành động giảm phát thải từ 
mất rừng và suy thoái rừng 
(REDD+) được triển khai tại 
Thanh Hóa, (đây là nội dung 
nằm trong hợp phần thứ nhất 
của Dự án Hỗ trợ ứng phó 
BĐKH ở rừng và đồng bằng 

 V Các chuyên gia kiểm tra chất lượng cây giống phục vụ trồng 
rừng Dự án JICA2 tại Thanh Hóa
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Việt Nam) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ 
(USAID) tài trợ. Theo đó, Dự án đã triển khai 
các hoạt động như: Thí điểm giao đất giao 
rừng cho hộ gia đình và cộng đồng; Quản lý 
rừng cộng đồng; Phát triển nông nghiệp thông 
minh ứng phó với BĐKH; Thúc đẩy các hoạt 
động về chi trả dịch vụ môi trường rừng và tập 
huấn nâng cao nhận thức về BĐKH cho lãnh 
đạo, cán bộ của các Sở, ban/ngành, UBND các 
huyện tại Thanh Hóa… 

Từ những kết quả đạt được của Dự án, 
đến nay, đã thu hút được nhiều nhà tài trợ đầu 
tư nguồn vốn cho phát triển lâm nghiệp trên 
địa bàn tỉnh như: Dự án công viên tre luồng 
Thanh Tam, tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng, Nhà 
máy sản xuất tre ép khối Tam Thanh, công suất 
100.000 m3 sản phẩm/năm, tổng mức đầu tư 
khoảng 450 tỷ đồng; Dự án “Tối ưu hóa giá trị 
và hệ thống sản phẩm tre luồng tại Việt Nam” 
(tổng số vốn 1 triệu Euro) và Dự án “Phát triển 
chuỗi giá trị sò và tre” (4 triệu Euro) do Liên 
minh châu Âu (EU) tài trợ…

Để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ 
rừng, trong thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa sẽ 
thực hiện rà soát, hoàn thiện các quy hoạch, 
kế hoạch có liên quan đến sử dụng đất lâm 
nghiệp; Điều chỉnh lại quy hoạch 3 loại rừng 
phòng hộ, đặc dụng và sản xuất trên địa bàn 
tỉnh theo hướng quản lý, bảo vệ, phát triển 
và sử dụng rừng bền vững có hiệu quả, giảm 
thiểu lượng phát thải các bon khi chuyển đổi 
rừng tự nhiên sang mục đích phát triển kinh 
tế - xã hội khác.

Xây dựng hệ thống tổ chức, quản lý, điều 
hành thực hiện giảm phát thải và tăng cường 
trữ lượng các bon rừng. Nâng cao năng lực tiếp 
cận và triển khai các hoạt động của REDD+. 
Nâng cấp hệ thống theo dõi diễn biến rừng, xây 
dựng các biện pháp đảm bảo an toàn về môi 
trường và xã hội; xây dựng cơ chế quản lý tài 
chính và chia sẻ lợi ích từ REDD+.

Khuyến khích các thành phần kinh tế tham 
gia phát triển lâm nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp 
thuê đất phải cam kết và có trách nhiệm đào 
tạo nghề cho cộng đồng. Đồng thời, huy động 
nguồn lực tài chính từ các doanh nghiệp ngoài 
nhà nước để tổ chức trồng rừng, bảo vệ rừng, 
nâng cao chất lượng rừng. Khai thác nguồn tài 
chính chi trả từ chi trả dịch vụ môi trường rừng 
và chi trả dựa vào kết quả giảm phát thải các 
bon. Hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân sống 
gần rừng để giảm các áp lực tiêu cực đến nguy cơ 
mất rừng và suy thoái rừngn

ÁP DỤNG HÓA HỌC XANH TẠI 
VIỆT NAM NHẰM HỖ TRỢ TĂNG 
TRƯỞNG XANH

Nhằm hỗ trợ tăng trưởng xanh, giảm thiểu việc sử 
dụng, phát thải các hóa chất POPs và hóa chất 
nguy hại, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc 

(UNDP) và Cục Hóa chất, Bộ Công Thương đã tổ chức 
Hội thảo khởi động Dự án "Áp dụng hóa học xanh tại Việt 
Nam”.

Đây là dự án đầu tiên về hóa học xanh được triển 
khai ở Việt Nam và Đông Nam Á, với mục tiêu giảm 
thiểu việc sử dụng và phát thải những hóa chất không 
nằm trong danh mục kiểm soát của các thỏa thuận môi 
trường đa phương. Dự án có 3 mục tiêu, bao gồm: Tạo 
môi trường pháp lý, nâng cao nhận thức và thử nghiệm 
thực tế, qua đó sẽ giúp giảm được phát thải và sử dụng 
POPs.

Dự án này tuân thủ theo 12 nguyên tắc của hóa học 
xanh, đó là: Ngăn ngừa (phát sinh) chất thải; tối đa hóa 
việc tiết kiệm nguyên tử; phát triển các quá trình tổng hợp 
hóa học ít độc hại hơn; phát triển các sản phẩm và hóa chất 
an toàn hơn; sử dụng các dung môi và điều kiện phản ứng 
an toàn hơn; tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng; sử 
dụng các nguyên liệu có thể tái sinh; tránh làm phát sinh 
phụ phẩm; sử dụng chất xúc tác để tăng hiệu suất phản 
ứng; phát triển các hóa chất và sản phẩm có thể phân hủy 
sau khi sử dụng; quan trắc, phân tích theo thời gian thực 
tế để ngăn ngừa ô nhiễm và giảm thiểu tối đa khả năng xảy 
ra tai nạn.

Mục tiêu chính của Dự án là nhằm kiến tạo môi trường 
thuận lợi cho việc giới thiệu hóa học xanh và những ứng 
dụng hóa học xanh cho các ngành sản xuất tại Việt Nam, 
qua đó giảm thiểu việc sử dụng, phát thải hóa chất thuộc 
danh mục kiểm soát của Công ước Stốckhôm và Công ước 
Mianmata.
 ĐỨC ANH
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Ninh Thuận phấn đấu trở thành  
trung tâm năng lượng sạch của cả nước
ĐẶNG THỊ TOAN
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận

Ninh Thuận là tỉnh có tiềm năng về 
gió với 14 vùng, trên tổng diện tích 
khoảng 8.000 ha, tập trung chủ yếu 

ở 3 huyện Ninh Phước, Thuận Nam và Thuận 
Bắc. Đặc biệt, ở Ninh Thuận ít có bão và lượng 
gió đều đặn suốt 10 tháng/năm, bảo đảm cho 
turbin gió phát điện ổn định. Ngoài ra, Ninh 
Thuận còn có điều kiện tiếp nhận một lượng 
lớn bức xạ mặt trời với tổng số giờ nắng trung 
bình 2.837,8 giờ/năm, cao nhất trên cả nước. 
Sự chênh lệch về bức xạ mặt trời giữa các mùa 
trong năm không cao cũng là điều kiện thuận 
lợi cho việc khai thác hiệu quả nguồn năng 
lượng mặt trời.Với thế mạnh đó, tỉnh Ninh 
Thuận đang quyết tâm trở thành trung tâm 
năng lượng sạch hàng đầu của Việt Nam.

TIỀM NĂNG LỚN VỀ ĐIỆN GIÓ
Theo kết quả nghiên cứu của Ngân hàng 

Thế giới (WB), Ninh Thuận là tỉnh có tiềm 
năng gió lớn, với tốc độ trung bình 7,1 m/giây 
(độ cao 65 m) và mật độ gió từ 400 - 500 W/
m2 trở lên. Để phát huy lợi thế này, năm 2013, 
Bộ Công Thương đã phê duyệt Quy hoạch 
phát triển điện gió tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 
2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trong 

đó, xác định mục tiêu đến 
năm 2015, dự kiến công suất 
lắp đặt đạt khoảng 90 MW, 
sản lượng điện gió tương ứng 
là 197 triệu kWh; năm 2020, 
dự kiến công suất lắp đặt tích 
lũy đạt khoảng 220 MW, sản 
lượng điện gió tương ứng là 
482 triệu kWh; khả năng khai 
thác đến năm 2030 khoảng 
2.500 MW, sản lượng 5.475 
triệu kWh.

Tính đến nay, trên địa bàn 
tỉnh Ninh Thuận có 19 dự án 
điện gió đã được Thủ tướng 
Chính phủ, Bộ Công Thương 
đồng ý bổ sung vào quy hoạch 
phát triển điện lực. Trong đó, 
16 dự án đã được cấp giấy 
chứng nhận đầu tư, với quy 
mô công suất khoảng 1.154 
MW và tổng vốn đăng ký xấp 
xỷ 37.000 tỷ đồng. Hiện có 4 
dự án đã khởi công và dự tính 
đưa vào sử dụng, hoàn thành 
trong năm 2018; 6 dự án đang 

tích cực hoàn tất thủ tục để 
khởi công trong năm 2018.

Nhà máy điện gió Đầm 
Nại là Nhà máy điện gió đầu 
tiên của tỉnh được xây dựng, 
do Công ty CP TSV (TP. Hồ 
Chí Minh) và Công ty The 
Blue Circle (Singapo) làm chủ 
đầu tư, với số vốn 1.523 tỷ 
đồng, trên diện tích 9,4 ha. Dự 
án gồm 16 trụ turbin, đường 
kính cánh quạt 114 m, tầng 
phát điện 2,625 MW/turbin. 
Đến tháng 1/2018, Nhà máy 
điện gió Đầm Nại đã được 
khánh thành giai đoạn 1 và 
đang tiến hành khởi công 
giai đoạn 2 với công suất dự 
kiến 30 MW, tổng kinh phí 
khoảng 60 triệu USD, và dự 
kiến hoàn thành vào tháng 
11/2018, cung cấp khoảng 
110 triệu kWh điện cho lưới 
điện quốc gia. Đây được xem 
là bước khởi động cho ngành 
năng lượng sạch mà tỉnh Ninh 
Thuận hướng đến.

Ngoài Dự án điện gió 
Đầm Nại, Ninh Thuận hiện 
có 3 dự án khác đang bước 
vào giai đoạn lắp ráp thiết 
bị để có thể phát điện trong 
năm 2018 là Nhà máy điện 
gió Mũi Dinh, Nhà máy điện 
gió Trung Nam và Nhà máy 
điện gió Công Hải 1. Nhà 
máy Điện gió Mũi Dinh do 
Công ty EAB (Cộng hòa Liên 
bang Đức) làm chủ đầu tư, 
được khởi công xây dựng tại 
xã Phước Dinh, huyện Thuận 
Nam, với công suất 37,6 MW, 
xây dựng trên diện tích 12 ha, 
tổng vốn đầu tư 1.472 tỷ đồng. 
Nhà máy điện gió Trung Nam 

 V Lễ Khánh thành giai đoạn 1 và khởi công giai đoạn 2 Nhà máy điện gió Đầm Nại
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do Công ty CP Điện gió Trung Nam làm chủ 
đầu tư tại huyện Thuận Bắc, quy mô công suất 
105,75 MW, vốn đầu tư 3.965 tỷ đồng, dự kiến 
hoàn thành giai đoạn 1 (39,95 MW) đầu tiên 
vào quý IV/2018. Nhà máy điện gió Công Hải 1 
do Tổng Công ty Phát điện 2 làm chủ đầu tư tại 
huyện Thuận Bắc, quy mô công suất 40,5 MW, 
vốn đầu tư 1.190 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành 
3 MW đầu tiên (giai đoạn 1) vào tháng 4/2018.

NHIỀU DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI 
ĐƯỢC THI CÔNG TRONG NĂM 2018

Cùng với điện gió, đến tháng 3/2018, tỉnh 
Ninh Thuận có 19 dự án điện mặt trời đã được 
Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đồng 
ý bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực. 
Trong đó, 14 dự án đã được cấp Quyết định 
chủ trương đầu tư với quy mô công suất 716,5 
MW, tổng vốn đăng ký 20.079 tỷ đồng và 5 dự 
án đang lập thủ tục.

Đặc biệt, sau khi Chính phủ điều chỉnh 
cơ chế giá theo quy định tại Quyết định số 
11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ 
tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát 
triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam, trên 
địa bàn tỉnh Ninh Thuận, cũng như cả nước 
đang được nhiều nhà đầu tư tích cực triển khai. 
Đến cuối tháng 1/2018, Nhà máy điện mặt trời 
Bim do Công ty CP Năng lượng Bim làm chủ 
đầu tư tại huyện Thuận Nam đã chính thức 
khởi công, với công suất 30 MW, diện tích đất 
34,5 ha, tổng vốn đầu tư 797 tỷ đồng, dự kiến 
hoàn thành vào quý IV/2018.

Bên cạnh đó, quý I và quý II/2018, Ninh 
Thuận còn có 13 dự án điện mặt trời được khởi 
công. Trong đó, 3 dự án đã hoàn tất các thủ 
tục xác định nguồn gốc đất để phục vụ công 
tác giải phóng mặt bằng, hoàn tất đánh giá tác 
động môi trường, dự kiến khởi công cuối quý 
I và II/2018 là Nhà máy điện mặt trời Mỹ Sơn; 
Nhà máy điện mặt trời hồ Bầu Ngứ; Trang trại 
điện mặt trời SP- Infra Ninh Thuận. 10 dự án 
còn lại đang hoàn tất các thủ tục để khởi công 
trong quý II/2018 như: Nhà máy điện mặt trời 
Phước Hữu; Trang trại điện mặt trời Gelex-
Ninh Thuận; Nhà máy điện mặt trời Phước 
Thái 1…

Ngoài các dự án trên, với quy hoạch cụ 
thể theo định hướng phát triển kinh tế “xanh 
- sạch”, hiện tỉnh còn tập trung phát triển loại 
hình thủy điện tích năng đầu tiên trên cả nước 
với quy mô 1.200 MW trên hệ thống thủy 
lợi Tân Mỹ… Khi đi vào hoạt động, các công 

trình không chỉ sản xuất ra 
năng lượng sạch, cung cấp, 
bổ sung vào lưới điện quốc 
gia, mà còn giúp tỉnh tăng 
nguồn thu ngân sách, tạo môi 
trường trong sạch, mở rộng 
dịch vụ du lịch, thúc đẩy kinh 
tế - xã hội địa phương ngày 
một phát triển.

Với mục tiêu phấn đấu trở 
thành trung tâm năng lượng 
sạch của cả nước, tỉnh Ninh 
Thuận chủ trương đẩy mạnh 
phát triển kinh tế, cũng như 
thu hút vốn đầu tư, vận dụng 
tối đa mức hỗ trợ cao nhất theo 
quy định của Chính phủ cho 
các nhà đầu tư được hưởng ưu 
đãi về giảm giá thuế đất, thuế 
thu nhập doanh nghiệp, thuế 
nhập khẩu, đầu tư hạ tầng…
Theo đó, các dự án năng lượng 
tái tạo đầu tư vào tỉnh sẽ được 
miễn tiền thuê đất, được 
áp dụng thuế suất thu nhập 
doanh nghiệp 10% theo suốt 
dự án và được miễn thuế thu 
nhập doanh nghiệp 4 năm, 
giảm 50% số thuế phải nộp 
trong 9 năm tiếp theo. Đồng 
thời, dự án còn được miễn 
thuế nhập khẩu đối với hàng 
hóa nhập khẩu để tạo tài sản 
cố định của doanh nghiệp. 
Tuy nhiên, để phát triển điện 
mặt trời và điện gió thành 
công, trong thời gian tới, tỉnh 
Ninh Thuận cần thực hiện 
một số giải pháp:

Đối với lĩnh vực điện gió: 
Cùng với việc đầu tư xây dựng 
cơ sở dữ liệu về gió theo chuẩn 
quốc tế, cần tập trung đầu tư 
xây dựng Trung tâm Kiểm 
định thiết bị công nghệ điện 
gió nhằm cung cấp dữ liệu tin 
cậy cho việc thiết kế chế tạo 
thiết bị điện gió phù hợp với 
điều kiện Việt Nam và tính 
toán giá thành sản xuất điện 
năng làm cơ sở cho việc xây 
dựng các trang trại gió, cũng 
như chính sách hỗ trợ phát 

triển điện gió. Đồng thời, sớm 
triển khai các giải pháp khai 
thác điện gió quy mô nhỏ, 
phân tán bằng thiết bị công 
nghệ phù hợp. Bên cạnh đó, 
xây dựng dự án đầu tư nội địa 
hóa thiết bị turbin gió công 
suất lớn, sản xuất turbin gió 
công suất vừa và nhỏ phục 
vụ cấp điện phù hợp với điều 
kiện của tỉnh…

Đối với lĩnh vực điện mặt 
trời: Năm 2012, Viện Khoa 
học Năng lượng - Viện Hàn 
lâm Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam đã triển khai thực 
hiện Dự án Khoa học công 
nghệ cấp tỉnh “Xây dựng mô 
hình điểm ứng dụng năng 
lượng mặt trời cấp điện cho 
Văn phòng UBND tỉnh Ninh 
Thuận”. Kết quả phân tích số 
liệu hoạt động của trạm điện 
mặt trời nối lưới trong thời 
gian qua cho thấy, việc ứng 
dụng công nghệ điện mặt trời 
tại Ninh Thuận đạt hiệu quả 
cao so với các khu vực khác 
ở Việt Nam. Hơn nữa, với lộ 
trình tăng giá điện hiện nay, 
cũng như giá thành pin mặt 
trời đang hạ trên thị trường 
thì việc đầu tư xây dựng các 
trạm điện mặt trời hoàn toàn 
khả thi về mặt kinh tế, đồng 
thời, góp phần tích cực vào 
việc BVMT, ứng phó với biến 
đổi khí hậu nhờ giảm được 
lượng CO2 phát thải vào môi 
trường. Sự thành công của dự 
án cũng sẽ cho phép nghiên 
cứu khả năng nhân rộng trên 
địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tỉnh 
cần nghiên cứu phát triển mô 
hình hệ thống cấp điện tại 
chỗ nối lưới từ nguồn điện 
gió quy mô nhỏ kết hợp với 
điện mặt trời nhằm cung cấp 
điện ổn định, tin cậy cho các 
khu vực dân cư có tiềm năng 
gió, đặc biệt là vùng dân cư 
tập trung miền duyên hải 
Ninh Thuậnn
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Mô hình “Biến rác thải thành tiền” của Hội Liên hiệp 
Phụ nữ huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Quản lý, thu gom và xử lý rác thải không 
còn là bài toán nan giải của riêng đô 
thị và TP lớn, mà trở thành vấn đề 

đáng báo động ở cả vùng nông thôn, trong đó 
có huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Nguyên 
nhân chính là do sự phát triển các ngành nghề, 
việc thay đổi tập quán sinh sống làm cho lượng 
rác thải gia tăng cả về thành phần và tính độc 
hại, trong khi đó, việc xử lý chưa đạt hiệu quả so 
với yêu cầu đặt ra. Trước tình trạng trên, nhiều 
sáng kiến môi trường đã được triển khai thành 
công tại khu dân cư, tổ dân phố, trường học… 
Nhiều tổ phụ nữ trên địa bàn huyện Phụng 
Hiệp đã thực hiện hiệu quả mô hình “Biến rác 
thải thành tiền”. Hiện nay, mô hình này không 
ngừng được nhân rộng và trở thành điểm sáng 
về giữ gìn vệ sinh môi trường ở tỉnh, góp phần 
thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 
5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn 
mới.

Mô hình “Biến rác thải thành tiền” của Chi 
hội Phụ nữ ấp Quới Lộ, xã Bình Thành, huyện 
Phụng Hiệp được thành lập từ năm 2016. Đến 
nay, việc thu gom rác vô cơ đã được hội viên 
thực hiện mỗi ngày. Từ những vật dụng bỏ 
đi của gia đình như: Vỏ chai nước ngọt, nước 
mắm, dầu ăn, thùng giấy, thau nhựa hỏng… 
đều được các hội viên thu gom, phân loại và 
đem bán. Tiền bán được, mọi người góp vào để 
hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn. Mặc dù 
số tiền không lớn, nhưng thông qua đó, giúp 
các hội viên có thêm kiến thức về phân loại, xử 
lý rác, giữ gìn vệ sinh; thay đổi thói quen vứt rác 
bừa bãi của các hộ gia đình…

Câu lạc bộ (CLB) “Biến rác thải thành tiền” 
với 30 thành viên là hội viên Chi hội Phụ nữ 
ấp Tân Quới Lộ, xã Bình Thành, huyện Phụng 
Hiệp cũng vừa được ra mắt. Sau khi thành lập, 
Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hậu Giang 
đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho hội viên 
cách phân loại, xử lý rác thải, tái chế thành đồ 
gia dụng, cách ủ phân bón cho cây trồng… Ban 
Chủ nhiệm CLB ký hợp đồng với người thu 
mua phế liệu với giá khoảng 6.000 đồng/kg. Số 
tiền thu được, CLB hỗ trợ người có hoàn cảnh 
khó khăn vay vốn xoay vòng để phát triển sản 
xuất. Đối với rác hữu cơ như thức ăn thừa, rau, 
củ, quả, lá cây… các thành viên thu gom, đem 
ủ phân bón cho vườn rau, cây ăn trái, hoa cảnh. 

Qua đó, giúp thành viên tích 
lũy vốn phát triển sản xuất, 
góp phần nâng cao ý thức của 
người dân trong BVMT, tạo 
cảnh quan Xanh - Sạch - Đẹp. 
Buổi sinh hoạt của CLB “Biến 
rác thành tiền” còn được Chi 
hội Phụ nữ lồng ghép vào 
nội dung phổ biến đường lối, 
chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước; 
học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh; phòng chống bạo lực 
gia đình; xây dựng gia đình 
“5 không, 3 sạch”, với các hình 
thức phong phú, đa dạng… 

Bên cạnh mô hình “Biến 
rác thải thành tiền”, Hội 
LHPN huyện Phụng Hiệp còn 
thành lập 3 tổ “Phụ nữ chung 
tay BVMT”; Phát động “Ngày 
thứ 7 vì cộng đồng”; Xây dựng 
Tổ “Thu gom rác thải” với 56 

thành viên tham gia. Cùng với 
đó, Hội phát động hội viên 
phụ nữ và nhân dân thực hiện 
mô hình đắp lò đốt rác bằng 
đất trộn rơm, trấu tại gia đình. 
Đến nay, đã đắp được 3.329 
lò, góp phần giảm chi phí và 
BVMT…

Có thể nói, mô hình “Biến 
rác thải thành tiền” đã mang 
lại hiệu quả thiết thực, nhất 
là nâng cao ý thức người dân 
trong việc BVMT. Đặc biệt, 
mô hình này không tốn kém 
thời gian, dễ làm, có tiền tích 
lũy và tạo được cảnh quan 
môi trường Xanh - Sạch - 
Đẹp. Trong thời gian tới, Hội 
LHPN huyện Phụng Hiệp 
sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên 
truyền, nhân rộng mô hình 
“Biến rác thải thành tiền”, góp 
phần BVMTn

 THỦY LÊ

 V Các hội viên phụ nữ ở ấp Tân Quới Lộ thu gom vật dụng  
bỏ đi của gia đình để đem bán
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Thúc đẩy nền tài chính bền vững tại ASEAN
PHẠM HỒNG HẠNH - NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG
Trường Đại học Tài chính và Quản trị Kinh doanh

Tài chính bền vững là một xu 
thế toàn cầu mà các ngân 
hàng và tổ chức tài chính lớn 

trên thế giới đang thực hiện. Năm 
2003, Nguyên tắc Xích đạo về khung 
đánh giá rủi ro các yếu tố xã hội và 
môi trường của các dự án tài chính, 
đã được thông qua bởi các tổ chức 
tài chính. Tính đến tháng 1/2018 đã 
có 92 tổ chức tài chính tại 37 quốc 
gia chính thức thông qua Nguyên 
tắc này. Những tổ chức tài chính, 
ngân hàng lớn tham gia Nguyên 
tắc này có thể kể tới như HSBC 
Holding plc, Standard Chartered 
PLC, Citigroup, Westpac Banking 
Corporation...

Theo Báo cáo toàn cầu về tiến bộ 
trong cải cách hướng tới tài chính 
bền vững do Mạng lưới Ngân hàng 
Bền vững (SBN) thực hiện và công 
bố mới đây cho thấy, các nước đang 
phát triển đã trở thành lực lượng 
chủ chốt thúc đẩy phát triển và đối 
phó với biến đổi khí hậu (BĐKH). 
Hiện 34 quốc gia thành viên của 
SBN đã và đang thực hiện các cải 

 V Các ngân hàng và định chế tài chính cần hướng dòng vốn khỏi các hoạt động gây ảnh hưởng xấu tới 
môi trường, xã hội 

cách trong ngành ngân hàng 
nhằm thúc đẩy tài chính 
bền vững. Việt Nam, cùng 
với bảy quốc gia khác là 
Bănglađet, Braxin, Trung 
Quốc, Colombia, Inđônêxia, 
Mông Cổ và Nigeria, được 
đánh giá ở trong nhóm nước 
tích cực triển khai những cải 
cách quy mô lớn, ban hành 
các chính sách và quy định 
căn bản để tăng cường tài 
chính bền vững và có cơ chế 
đo lường kết quả thực hiện. 

BỐI CẢNH ĐỊNH CHẾ 
TÀI CHÍNH BỀN VỮNG 
TẠI ASEAN

Trong những năm qua, 
các hoạt động tiêu thụ và 
sản xuất không bền vững 
ở Đông Nam Á đã dẫn đến 
thiệt hại về môi trường và xã 
hội (MT&XH) nghiêm trọng, 
gây ra những nguy cơ lớn như 
BĐKH, mất rừng, mất đa dạng 
sinh học và khan hiếm nguồn 

tài nguyên nước… Trước tình 
hình đó, các quốc gia đều 
nhận thấy cần phải thay đổi 
những mô hình phát triển 
không bền vững trước đây để 
ngăn chặn những tác động 
tiêu cực nghiêm trọng đối với 
phát triển kinh tế - xã hội và 
phúc lợi con người. Đồng thời 
thừa nhận tầm quan trọng 
của việc chuyển đổi sang tăng 
trưởng kinh tế bền vững và đã 
cam kết thông qua Hiệp định 
Pari về BĐKH, cũng như các 
mục tiêu phát triển bền vững 
(SDGs), trong đó, ngành tài 
chính đóng vai trò then chốt 
để thực hiện các cam kết này. 
Các ngân hàng và định chế 
tài chính có các phương tiện 
để tác động đến sự thay đổi 
trong nền kinh tế bằng cách 
hướng dòng vốn khỏi các hoạt 
động gây ảnh hưởng xấu tới 
môi trường, xã hội và hướng 
tới các giải pháp thay thế bền 
vững, thân thiện với khí hậu. 
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Báo cáo “Tài chính Bền vững tại khối 
ASEAN: Giải quyết các vấn đề về rừng, sinh 
cảnh, khí hậu, nguồn nước và xã hội của 
ASEAN” được thực hiện bởi WWF và Trung 
tâm Quản trị, Thể chế và các Tổ chức (CGIO) 
đã phân tích bối cảnh định chế tài chính bền 
vững cũng như hỗ trợ các nguyên tắc quản trị 
doanh nghiệp và hướng dẫn báo cáo bền vững 
liên quan đến ngành ngân hàng tại 6 quốc 
gia ASEAN là Inđônêxia, Malaixia, Philipin, 
Singapo, Thái Lan, Việt Nam. Báo cáo đánh giá 
việc công bố thông tin của 34 ngân hàng niêm 
yết dựa trên một bộ các chỉ số đại diện cho các 
nguyên tắc cơ bản bao gồm: Thông lệ quản trị 
doanh nghiệp bền vững (hội đồng quản trị, cổ 
đông và các bên liên quan, công khai và minh 
bạch, kiểm toán và quản lý rủi ro) và Chính 
sách, quy trình, con người, sản phẩm và danh 
mục đầu tư. Những chỉ số này phù hợp với các 
khuôn khổ quốc tế quan trọng như GRI (sáng 
kiến Báo cáo toàn cầu) và SASB (Hội đồng 
Báo cáo phát triển bền vững tiêu chuẩn). Qua 
đó đã phát hiện những nội dung chính:

Phát triển bền vững đóng vai trò quan trọng 
trong chương trình nghị sự quốc gia của các nhà 
hoạch định chính sách ở các nước ASEAN, với 
các chủ đề chung và vai trò riêng biệt đặc trưng 
cho ngành tài chính. Cả 6 quốc gia đều đã đưa 
ứng phó với BĐKH và các mục tiêu phát triển 
bền vững (SDG) vào chương trình nghị sự 
chính sách quốc gia, cũng như xây dựng các 
chiến lược tăng trưởng xanh. Các tổ chức tài 
chính được xác định đóng vai trò then chốt 
trong việc cấp vốn cho các công nghệ xanh, 
thúc đẩy các lĩnh vực xanh và phát triển các 
sản phẩm bền vững phù hợp với các mục tiêu 
phát triển bền vững. Ở Malaixia và Thái Lan, 
vai trò của ngành tài chính trong việc đạt các 
mục tiêu bền vững đã được chính thức công 
nhận trong các kế hoạch phát triển quốc gia.

Các quy định và hướng dẫn về tài chính bền 
vững chưa hoàn toàn phù hợp với các chương 
trình nghị sự về chính sách phát triển quốc gia, 
do đó ngành tài chính ASEAN vẫn còn những 
tiềm năng chưa được khai thác trong việc thúc 
đẩy tăng trưởng bền vững. Không giống như 
các chiến lược phát triển bền vững quốc gia, 
hướng dẫn về tài chính bền vững chỉ gợi ý các 
vấn đề MT&XH để các ngân hàng cân nhắc 
và tự quyết định rủi ro nào là trọng yếu. Như 
vậy, mặc dù có 21 ngân hàng công nhận rủi 
ro các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị 
(ESG) trong danh mục cho vay, nhưng chỉ 14 

công ty công bố danh mục 
rủi ro MT&XH cụ thể có thể 
ảnh hưởng đến khách hàng 
của họ. Do đó, vẫn chưa rõ 
quan điểm của ngân hàng 
đối với các vấn đề bền vững 
trọng yếu và liệu quan điểm 
đó có phù hợp với các mục 
tiêu quốc gia hay không. Tuy 
vậy, 12 ngân hàng đã thực 
hiện các bước để điều hướng 
các dòng tài chính hướng tới 
các hoạt động bền vững hơn 
thông qua việc sử dụng danh 
sách loại trừ và chính sách 
ngành. 

Khả năng hài hòa hóa các 
quy định về tài chính bền vững 
của ASEAN là rất đáng kể với 
các yếu tố chung trong hướng 
dẫn quản trị doanh nghiệp, 
quy tắc niêm yết và hướng 
dẫn lập báo cáo bền vững. Các 
nguyên tắc quản trị doanh 
nghiệp ở các nước ASEAN 
được thiết kế hợp lý và đề cập 
các trụ cột chính của thông lệ 
quản trị tốt. Các nguyên tắc 
quản trị doanh nghiệp, quy 
tắc niêm yết và hướng dẫn 
lập báo cáo bền vững đều có 
những điểm chung về các yêu 
cầu công bố thông tin liên 
quan đến ESG. Tuy nhiên, 
các quy định và hướng dẫn về 
tài chính bền vững sẽ khó hài 
hòa hơn. Ba nước trong khu 
vực không có quy định hoặc 
hướng dẫn chuyên ngành liên 
quan đó là Malaixia, Thái Lan 
và Philipin, còn các nước khác 
có cách tiếp cận khác nhau 
như Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam ban hành Chỉ thị 
số 03/CT-NHNN về thúc đẩy 
tăng trưởng tín dụng xanh và 
quản lý rủi ro MT&XH trọng 
hoạt động cấp tín dụng; Hiệp 
hội Ngân hàng Singapo ban 
hành các hướng dẫn áp dụng 
trên cơ sở tự nguyện và cơ 
quan quản lý Inđônêxia ban 
hành hướng dẫn cấp ngành 

và quy định về tài chính bền 
vững.

Các khuôn khổ pháp lý 
bổ trợ (nguyên tắc quản trị 
doanh nghiệp, quy tắc niêm 
yết và các hướng dẫn lập báo 
cáo bền vững) đã có ở cả 6 
quốc gia để hỗ trợ 6 trụ cột 
lồng ghép vấn đề ESG. Các 
nguyên tắc quản trị doanh 
nghiệp ở cả 6 quốc gia đã 
được mở rộng khỏi phạm 
vi quản trị doanh nghiệp 
truyền thống để xem xét 
các vấn đề MT&XH và tất 
cả các nước đều nhấn mạnh 
trách nhiệm của Hội đồng 
quản trị. Quy định về niêm 
yết và hướng dẫn lập báo 
cáo bền vững ở hầu hết tất 
cả các nước (trừ Inđônêxia) 
đều yêu cầu sự tham gia của 
các bên liên quan và cộng 
đồng địa phương. Khuôn 
khổ pháp lý của 4/6 nước 
cũng yêu cầu hoặc khuyến 
khích các công ty xây dựng 
chính sách MT&XH và thiết 
lập hệ thống quản lý rủi ro 
MT&XH.

Các ngân hàng ASEAN 
đang trải qua quá trình thay 
đổi tư duy, coi bền vững là một 
chiến lược kinh doanh cốt lõi; 
họ đang dần nhận ra rủi ro 
ESG và cơ hội chủ yếu là ở 
danh mục đầu tư chứ không 
phải trong hoạt động của 
chính các ngân hàng. Trong 
số 34 ngân hàng ASEAN, 
có 13 ngân hàng quan niệm 
rằng khái niệm bền vững chỉ 
áp dụng trong lĩnh vực hoạt 
động trực tiếp của họ thông 
qua văn phòng, hội sở, nhân 
viên và phản ánh quan điểm 
đó trong bộ quy tắc quản trị 
doanh nghiệp, cũng như các 
hướng dẫn lập báo cáo bền 
vững. Điều này đang dần thay 
đổi, với việc 6/21 ngân hàng 
công nhận tác động MT&XH 
từ các hoạt động mà họ tài 
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trợ và đưa nội dung cho vay có trách 
nhiệm vào cam kết của Ban Lãnh đạo.

Các ngân hàng ASEAN có nền tảng 
quản trị doanh nghiệp tốt để có thể lồng 
ghép vấn đề ESG cũng như tích hợp đầy 
đủ rủi ro và cơ hội ESG trong chiến lược 
và hoạt động của mình. Với hướng dẫn 
chi tiết từ phía các cơ quan quản lý, kết 
quả cho thấy các ngân hàng đang thực 
hiện công bố thông tin khá tích cực về 
các chỉ số hoạt động quản trị doanh 
nghiệp truyền thông như trách nhiệm 
Hội đồng quản trị và minh bạch thông 
tin. Nền tảng này, đặc biệt là về các 
thông lệ quản lý rủi ro, có thể được sử 
dụng để tăng cường tích hợp các vấn 
đề ESG cũng như công bố các chỉ số 
MT&XH trong bối cảnh lồng ghép 
việc quản lý rủi ro MT&XH vào các 
tiêu chí quản trị doanh nghiệp.

Các quy định và hướng dẫn hiện 
hành về tài chính bền vững mới mang 
tính quy định khung và chưa áp đặt các 
biện pháp khuyến khích hay chế tài cụ 
thể để thúc đẩy tích hợp ESG, dẫn đến 
những chậm trễ trong quá trình thực 
hiện và các tiêu chuẩn không chặt chẽ 
hoặc không nhất quán. Các quy định 
tài chính bền vững hiện tại không 
hướng dẫn cụ thể cho từng ngành, lĩnh 
vực, ngoại trừ quy định với ngành dầu 
cọ của Inđônêxia và hướng dẫn chống 
phát thải khói của Singapo. Các quy 
định này cũng không bao gồm các yêu 
cầu về tiêu chuẩn bền vững được quốc 
tế công nhận. Như vậy, chỉ có 4 ngân 
hàng công bố yêu cầu về MT&XH 
đối với khách hàng của họ. Việc thiếu 
hướng dẫn cụ thể về phương thức tích 
hợp ESG dẫn đến tình trạng công bố 
không đầy đủ và thiếu nhất quán về 
những trụ cột chính của các vấn đề 
ESG.

Những bất cập về năng lực và 
đào tạo đang cản trở các ngân hàng 
tích hợp ESG một cách tích cực và 
củng cố quan hệ với khách hàng. Chỉ 
duy nhất một ngân hàng có bộ phận 
chuyên trách về các vấn đề ESG và 
11 ngân hàng có hỗ trợ tập huấn về 
rủi ro ESG cho nhân viên, điều này 
cho thấy những bất cập về năng lực, 
biểu hiện ở việc thiếu công khai 

đối với các chỉ số ESG chủ 
chốt và chậm trễ trong nắm 
bắt thời cơ. 17 ngân hàng 
đề cập đến các sản phẩm 
ngân hàng bền vững nhưng 
không ngân hàng nào tiến 
hành các hoạt động tiếp cận 
khách hàng để phổ biến về 
tác động MT&XH, cũng 
như tìm cách thúc đẩy nhu 
cầu về các sản phẩm ngân 
hàng bền vững.

Không có ngân hàng nào 
ở khu vực ASEAN công bố 
thông tin về rủi ro MT&XH 
tích lũy hay tổng mức phát 
thải các bon trong danh mục 
đầu tư, và cũng không tiết lộ 
các biện pháp giảm nhẹ rủi 
ro hay thiết lập mục tiêu tài 
trợ xanh để điều chỉnh danh 
mục đầu tư phù hợp với điều 
kiện môi trường hạn chế về 
nguồn lực và kiểm soát các 
bon. Điều này cho thấy, có 
thể có những rủi ro tiềm ẩn 
về MT&XH trong danh mục 
đầu tư của các ngân hàng 
đòi hỏi phải có cách tiếp cận 
chiến lược để quản lý rủi ro 
cũng như nắm bắt các cơ hội 
MT&XH.

MỘT SỐ KHUYẾN 
NGHỊ NHẰM THÚC 
ĐẨY NỀN TÀI CHÍNH 
BỀN VỮNG

Đối với các ngân hàng 
ASEAN: Cần xây dựng và 
thực hiện một chiến lược 
tài chính bền vững dựa trên 
6 trụ cột cơ bản để thúc đẩy 
tăng trưởng bền vững trong 
nền kinh tế thực; Đưa tiêu 
chí bền vững thành nội dung 
cốt lõi trong chiến lược công 
ty, được Hội đồng Quản trị 
và Ban giám đốc giám sát, 
chú trọng thông qua việc áp 
dụng vào tiêu chí đãi ngộ và 
các thông lệ quản trị doanh 
nghiệp khác; Công bố các 
thông lệ tài chính bền vững 

và tổng mức rủi ro bằng 
cách sử dụng các chỉ số đề 
xuất để chịu trách nhiệm 
với các bên liên quan; Phối 
hợp với các bên liên quan 
như các nhà quản lý, các 
hiệp hội ngân hàng và các 
NGOs để nâng cao năng lực 
về tài chính bền vững, cùng 
phát triển các hướng dẫn 
nghiệp vụ ngân hàng bền 
vững, tạo ra những thay 
đổi trong toàn ngành và sân 
chơi bình đẳng cho tất cả 
các bên; Tham gia vào các 
sáng kiến đa bên cho ngành 
ngân hàng để thể hiện cam 
kết bằng cách đặt ra những 
mục tiêu trong lĩnh vực tài 
chính bền vững.

Các ngân hàng Trung 
ương và Hiệp hội Ngân hàng 
ASEAN: Thúc đẩy quá trình 
tích hợp ESG vào hoạt động 
ngành ngân hàng bằng cách 
xây dựng các quy định hoặc 
hướng dẫn về tài chính bền 
vững có thời hạn cố định và 
áp dụng trên phạm vi toàn 
quốc; Thảo luận cùng các 
nhà xây dựng luật về vấn 
đề BĐKH và phát triển bền 
vững để thiết kế các quy 
định về tài chính bền vững 
nhằm phát huy khả năng 
của ngành tài chính trong 
việc đóng góp vào các mục 
tiêu này; Phối hợp cùng 
các nhà quản lý và các hiệp 
hội ngân hàng của các quốc 
gia ASEAN khác để thống 
nhất các quy định về ESG 
trong khu vực, tạo ra một 
sân chơi bình đẳng, đảm 
bảo tính nhất quán giữa 
các ngân hàng; Hỗ trợ hoạt 
động nâng cao năng lực cho 
ngành ngân hàng thông qua 
phối hợp với các NGOs có 
chuyên môn sâu trong các 
vấn đề MT&XH, có khả 
năng xây dựng các công cụ 
và hướng dẫn hữu íchn
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Thái Lan hướng tới tăng trưởng xanh

Thái Lan đã đạt mức tăng trưởng 
kinh tế mức cao nhất trong vòng 
5 năm qua và dự kiến sẽ tiếp tục 

đà tăng trưởng trong năm 2018 nhờ 
mức tăng mạnh của hoạt động xuất 
khẩu và sự mở rộng của các nền kinh 
tế đối tác. 

Tuy nhiên, việc tăng trưởng kinh 
tế nhanh đã gây ra nhiều vấn đề môi 
trường cho quốc gia này. Hiện nay, Thái 
Lan đang phải đối mặt với tình trạng ô 
nhiễm không khí, khan hiếm nước, suy 
giảm đa dạng sinh học, nạn phá rừng, 
xói mòn đất và vấn đề rác thải. Theo ước 
tính của Ngân hàng Thế giới, chi phí 
Thái Lan phải trả cho việc khắc phục 
ô nhiễm không khí và nước lên đến 
khoảng 1,6 - 2,6% GDP mỗi năm. 

Trước đó, trong Kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội lần thứ bảy (1992 
- 1996), Thái Lan đã tuyên bố, BVMT 
là một ưu tiên hàng đầu của Chính 
phủ. Kế hoạch này nhằm đạt được sự 
tăng trưởng bền vững và ổn định, đặc 
biệt trong ngành công nghiệp hóa dầu, 
kỹ thuật, điện tử và các ngành cơ bản. 
Tuy nhiên, do việc thực hiện chưa triệt 
để và quyết liệt nên hiệu quả mang lại 
không cao.

Trong bối cảnh ô nhiễm môi trường 
ngày càng trở thành vấn đề cấp bách 
trên toàn cầu, Chính phủ Thái Lan đã 
thể hiện sự quyết tâm mạnh mẽ hơn. 
Ngày 1/10/2015, Thái Lan đã đệ trình 
Đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết 
định (INDC) tới Công ước Khung 
của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu 
(BĐKH). Theo đó, Chính phủ Thái Lan 
cam kết giảm 20 - 30% lượng khí nhà 
kính (KNK) phát thải vào năm 2030. 
Đồng thời, ngày 22/4/2016, Thái Lan đã 
ký Thỏa thuận Pari về BĐKH, nhất trí 
kiểm soát mức tăng nhiệt độ trên toàn 
cầu không quá 20oC so với nhiệt độ của 
thời kỳ tiền cách mạng công nghiệp 
(khoảng những năm 1850). Thái Lan 
đã đưa những cam kết quốc tế này vào 
chính sách quốc gia, được đề cập trong 
Kế hoạch Tiết kiệm Năng lượng, cụ 
thể, giảm mức độ sử dụng năng lượng 

xuống 30% vào năm 2036, so 
với mức năm 2010, cũng như 
Kế hoạch tổng thể về BĐKH 
đến năm 2050.

Gần đây nhất, tháng 
2/2018, Chính phủ nước 
này đã có một bước đi quan 
trọng bằng cách đệ trình hai 
Dự án hỗ trợ "Các hành động 
giảm nhẹ phát thải KNK 
phù hợp với điều kiện quốc 
gia” (NAMA) lên Công ước 
khung của Liên hợp quốc về 
BĐKH: Làm xanh nhà ở có 
thu nhập thấp và trung bình, 
cải tạo lại các tòa nhà Chính 
phủ Thái Lan theo hướng 
xanh hóa. NAMA được giới 
thiệu lần đầu trong Hội nghị 
các bên tham gia Hiệp ước 
khung của Liên hợp quốc về 
BĐKH tổ chức tại Cancun, 
Mêxicô tháng 12/2010. Đây 
được coi là một công cụ để 
cho các nước đang phát triển 
có thể thực hiện các biện 
pháp giảm nhẹ KNK phù hợp 
với điều kiện, mục tiêu phát 
triển quốc gia của đất nước; 
với sự hỗ trợ về kĩ thuật, tài 
chính và tăng cường năng 
lực từ các nước phát triển. 

Nhờ sự giúp đỡ của Tổ 
chức Môi trường Liên hợp 
quốc và sự tham gia của các 
bên liên quan, Thái Lan sẽ 
triển khai 2 Dự án trên, thông 
qua các giải pháp khuyến 
khích phát triển các công 
trình bền vững, tiết kiệm 
năng lượng, vừa giảm phát 
thải KNK, trong khi vẫn đảm 
bảo nhà ở giá rẻ cho người 
dân. Ngoài Thái Lan, Tổ chức 
Môi trường Liên hợp quốc sẽ 
hỗ trợ cho 3 quốc gia khác 
là Inđônêxia, Philippines và 
Việt Nam nhằm đưa ra các 
giải pháp của Chính phủ 
trong việc thu hút đầu tư vào 
các tòa nhà tiết kiệm năng 
lượng.

Bên cạnh đó, Thái Lan sẽ 
thúc đẩy thị trường nhà ở và 
xây dựng của mình chuyển 
hướng theo các tiêu chuẩn 
xanh. Các dự án sẽ đề cập đến 
vấn đề thiết kế của các tòa nhà, 
tối ưu hóa các công trình cải 
tạo, bao gồm ở các khía cạnh 
như: Vật liệu, năng lượng, các 
thiết bị tiết kiệm nước, các giải 
pháp giảm thiểu chi phí xanh 
hóa các công trình.

 V Một góc của Thủ đô Băng Cốc (Thái Lan)  
nhìn từ công viên Lumphini 



57Số 4/2018

TĂNG TRƯỞNG XANH

Với các cam kết mới về việc xây 
dựng các công trình xanh của Thái 
Lan sẽ cắt giảm 304.000 tấn khí 
CO2 phát thải mỗi năm, trong đó 
việc xanh hóa các công trình của 
Chính phủ trong bản cam kết sẽ 
giúp giảm bớt 1.600 tấn khí CO2 
mỗi năm. Nếu dự án có thể được 
mở rộng tới tất cả 639 tòa nhà 
Chính phủ Thái Lan, lượng khí 
CO2 cắt giảm có thể cao hơn nữa, 
tới 98.800 nghìn tấn khí CO2 trong 
một năm, tương đương lượng khí 
thải của khoảng 60.000 xe hơi. Dự 
kiến, Thái Lan sẽ hoàn thành việc 
cải tạo các tòa nhà Chính phủ vào 
năm 2022 và các dự án phát triển 
nhà ở vào năm 2023.

Mặt khác, Thái Lan cũng phối 
hợp với Viện Tăng trưởng xanh 
toàn cầu (GGGI) - một tổ chức có 
chức năng kết nối khu vực tư nhân 
với các Chính phủ để thực hiện các 
dự án nhằm cắt giảm khí thải và 
tăng cường tính hiệu quả của năng 
lượng sử dụng trong nền kinh tế. 
Theo đó, GGGI sẽ đứng ra làm 
việc trực tiếp với các công ty sản 
xuất ô tô, dầu cọ và hải sản đông 
lạnh nhằm cung ứng lộ trình cần 
thiết trong việc xanh hóa dần các 
hoạt động của họ. GGGI đã tạo 
không gian xanh cho nhiều thành 
phố trong khu vực Đông Nam 
Á, với các dự án điện mặt trời và 
quản lý chất thải ở Việt Nam, các 
dự án cải thiện điều kiện vệ sinh 
tại Campuchia và điện lực tại Lào. 
Riêng tại Thái Lan, với đà phát 
triển kinh tế rất nhanh, các công 
ty đang đầu tư mạnh vào việc thực 
hiện các dự án tăng trưởng xanh, 
với sự hợp tác và hỗ trợ của GGGI.

Tổng giám đốc của GGGI 
Frank Rijsberman cho rằng, hiệu 
quả về năng lượng trong công 
nghiệp đang là cơ hội duy nhất có 
thể giúp Thái Lan đẩy mạnh chính 
sách về kinh tế, môi trường để biến 
nhiều thành phố của nước này 
thành những đô thị xanh của khu 
vực và trên thế giớin

 LƯU TRANG (Tổng hợp)

Portland - Thành phố tiên 
phong trong giảm phát thải 
khí nhà kính

Nằm ở nơi giao thoa của 
hai con sông Willamette 
và Columbia, Portland 

là TP đông dân thuộc tiểu bang 
Oregon, Mỹ. Từng đứng thứ hai 
trong danh sách “Những TP gây 
ô nhiễm nhiều nhất thế giới”, thế 
nhưng hiện nay, với việc thực hiện 
hiệu quả kế hoạch “xanh”, Portland 
được xem là TP tiên phong trong 
giảm lượng khí thải CO2 và tạo ra 
nhiều sáng kiến xây dựng xanh 
cho toàn nước Mỹ.

TP XANH BỀN VỮNG
Portland không phải là thủ 

đô nhưng là trung tâm kinh tế sôi 
động nhất của tiểu bang Oregon. 
Được thành lập vào năm 1851 với 
dân số ban đầu 800 người, phần 
lớn là người da đỏ bản địa, TP 
Portland hiện tại có diện tích 375 
km2 và khoảng 600.000 dân.

Màu sắc chủ đạo của TP là 
màu xanh, xuất hiện phổ biến 
trên xe bus, tàu điện và nhiều tòa 
nhà. Hơn 30 năm trước, Portland 
đã dẫn đầu quy hoạch xanh bằng 
cách phá bỏ một tuyến đường cao 
tốc sáu làn và phát triển công viên 
bờ sông tại đó. Hiện tại ở Portland 
có khoảng 92.000 mẫu Anh không 

gian xanh (1 mẫu anh = 0,4 ha), 
4000 ha công viên cây xanh, 119 
km đường đi bộ, đi xe đạp cùng 
hơn 25 triệu ha rừng và trang trại.

Trong lĩnh vực giao thông 
xanh, nếu như hầu hết các TP 
của Mỹ ít sử dụng xe đạp thì 
ngược lại tại Portland đây lại là 
phương tiện phổ biến và được 
yêu thích. Theo thống kê, khoảng 
một phần tư người dân ở đây đi 
xe đạp để làm việc, có 16.700 lượt 
người chạy xe đạp đi qua 4 cây 
cầu chính của TP mỗi ngày, hay 
có tới 4.000 hoạt động liên quan 
đến đạp xe diễn ra mỗi năm… 
Cùng với đó, hệ thống xe bus và 
tàu điện được bố trí, kết nối khoa 
học. Chỉ với 5 USD cho một vé cả 
ngày, hành khách có thể sử dụng 
bất cứ phương tiện nào (bus hay 
tàu điện), bất cứ tuyến giao thông 
nào mà họ muốn (đi sân bay, khu 
dân cư, trung tâm thương mại, 
hay các TP vệ tinh). Việc xây dựng 
các tuyến đường xe đạp và xe 
điện, song song với đó là khuyến 
khích người dân giảm lưu thông 
bằng xe hơi là minh chứng cho 
những nỗ lực của chính quyền 
địa phương trong xây dựng một 
TP thịnh vượng và bền vững.

 V Cây xanh phủ kín mọi nẻo đường ở Portland
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Portland được mệnh danh là “TP 
hoa hồng” nhưng không chỉ có hoa hồng, 
Portland còn tự tô điểm cho mình với các 
loại cây lá đa sắc và lễ hội hoa “mùa nào thức 
nấy”. Trong tiết xuân ấm áp tháng 4, dòng 
Willamet như tấm gương trong veo được 
khoác thêm vòng nguyệt quế của hoa đào. 
Những cơn mưa bất chợt tháng 5 không làm 
nản lòng người hướng đến nông trại vùng 
Woodburn để được đắm chìm trong lễ hội 
hoa Tulip. Tháng 6, TP sôi động và sặc sỡ như 
một cô gái La tinh dưới cái nắng hè gay gắt, 
lễ hội hoa hồng và các loại penonies. Tháng 
7, sắc tím ngút ngàn của hoa oải hương gợi 
một cảm giác dịu nhẹ, giúp xua bớt cái nóng 
giữa hè. Tháng 9 và 10 là thời khắc chuyển 
mùa, sắc xanh của lá dần được thay thế bởi 
sắc vàng, tím, đỏ, cam…

Về kiến trúc xanh, Portland là một 
trong số ít những TP của Mỹ không phá 
rừng, phá núi để làm nhà mà lựa từng đoạn 
địa hình để xây dựng, như là một phần của 
thiên nhiên. Thế nên trong phố mà nhiều 
đoạn tưởng đi trong rừng vậy. Các công sở 
cũng phần lớn là những tòa nhà thấp và 
chìm trong vườn xanh, bãi đỗ xe khổng lồ 
cũng xanh ngắt và đẹp như công viên, còn 
nhà thì phần lớn là nhà gỗ được thiết kế ẩn 
hiện giữa lá và hoa.

Điều đặc biệt, ở Portland gần như tuyệt 
đối không có bụi hay rác, vỉa hè sạch bóng 
tới từng viên gạch. Tất cả khu trung tâm hay 
ngoại ô, nơi công cộng cũng như khu vực cá 
nhân đều đặt thùng rác có ghi rõ phân chia 
từng loại rác bên vỏ thùng. Rác thải được yêu 
cầu phân loại hữu cơ, vô cơ ngay ở từng hộ 
gia đình, khiến việc thu gom và xử lý hiệu 
quả hơn. Dọc các tuyến phố, rất nhiều những 
cột điện là thân cây mộc cũ kỹ, thẳng tắp chứ 
không phải cột bê tông. Người Portland còn 
treo cả giỏ trồng hoa cực trên mỗi cột điện 
ấy, thậm chí vẽ hoa trên nắp cống hay nắp 
đường điện ngầm trên đường… Điều này 
lý giải vì sao Portland luôn được mô tả như 
một đô thị kiểu mẫu về xanh và phát triển 
bền vững. Portland đứng thứ ba trong top 15 
TP phát triển bền vững nhất nước Mỹ năm 
2009; Xếp số 1 trong 50 TP xanh nhất nước 
Mỹ năm 2008 và 2012; Top 10 TP xanh, sạch, 
đẹp, đáng sống nhất thế giới năm 2015; Top 7 
TP sạch đẹp nhất thế giới năm 2017 cùng với 
Brisbane (Úc), Stốckhôlm (Thụy Điển), Kobe 
(Nhật Bản)…

TP ĐẦU TIÊN CỦA MỸ 
LẬP KẾ HOẠCH GIẢM 
PHÁT THẢI CHẤT GÂY 
HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH

Portland là TP đầu tiên ở 
Mỹ áp dụng kế hoạch hành 
động về khí hậu, giảm thải 
chất gây hiệu ứng nhà kính 
vào năm 1993. Đến năm 
2015, Portland đã thông qua 
kế hoạch hành động về khí 
hậu lần thứ tư và khẳng định 
lại mục tiêu giảm tổng lượng 
phát thải các bon xuống 80% 
dưới mức năm 1990 vào năm 
2050. TP đặt ra mục tiêu đến 
năm 2030: Giảm phát thải 
khí các bon trong các hoạt 
động của TP 53% so với năm 
2006 - 2007; Phát triển và 
mua 100% toàn bộ điện cho 
hoạt động TP từ nguồn năng 
lượng tái tạo; Giảm hoạt 
động sử dụng năng lượng 
trong TP 2% hàng năm; Tái 
chế 90% rác thải từ hoạt động 
của TP vào năm 2030… Để 
làm được điều này, Kế hoạch 
xác định hơn 170 hành động 
như: tạo ra khu phố đi bộ với 
mua sắm, nhà hàng và công 
viên; đầu tư vào xe điện lưu 
thông, lề đường đi bộ, đường 
xe đạp; bảo vệ và phục hồi 
các khu vực tự nhiên… Đến 
nay, 142 hành động (chiếm 
83%) đã được hoàn thành.

Không chỉ tràn ngập 
không gian xanh, Portland 
cũng là một trong những đô 
thị dẫn đầu nước Mỹ về việc 
sử dụng năng lượng sạch để 
phục vụ cho hệ thống giao 
thông công cộng và các tòa 
nhà. Hiện TP có tới 50 công 
trình đáp ứng hoặc vượt tiêu 
chuẩn của Hội đồng Công 
trình Xanh Mỹ, hơn 180 tòa 
nhà thiên nhiên được chứng 
nhận LEED, ba triệu cây và 
bụi cây mới đã được trồng 
ở các vùng tự nhiên của 
Portland từ năm 1996 thông 

qua công tác tái phủ xanh 
của TP, cải thiện chất lượng 
không khí, sức khoẻ của các 
lưu vực sông địa phương và 
giúp làm mát môi trường đô 
thị.

Ngoài ra, từ năm 2010, TP 
đã cung cấp 100 % năng lượng 
từ các nguồn tái tạo, bao gồm 
các phương pháp tiếp cận sáng 
tạo như đỗ xe năng lượng Mặt 
trời. Năm 2015, Sở Giao thông 
vận tải Portland đã khởi công 
dự án tiết kiệm năng lượng lớn 
nhất TP, thay thế 45.000 trong 
số 55.000 đèn đường thành 
đèn LED. Nhờ đó, tiết kiệm 
được 1,5 triệu đô la một năm 
trong chi phí bảo trì và năng 
lượng. Hơn nữa, việc chuyển 
đổi sang sử dụng đèn LEED 
còn giúp ngăn ngừa khoảng 
10.500 tấn ô nhiễm các bon 
mỗi năm. Bên cạnh đó, năm 
2016, TP ban hành “Trái phiếu 
xanh”, được sử dụng để thanh 
toán số dư trên thẻ tín dụng 
và cung cấp tiền mới để thanh 
toán trực tiếp chi phí chuyển 
đổi đèn đường phố của TP và 
các hệ thống chiếu sáng ngoài 
trời. 

Dù là TP lớn nhất tiểu 
bang Oregon, nhưng Portland 
có vẻ bề ngoài khá mơ màng 
và nhịp sống chậm rãi thích 
hợp để nghỉ dưỡng. Có lẽ vì 
không khí nơi đây trong lành 
mát dịu, đi đâu cũng thấy 
những khu nhà cổ nằm trên 
đồi được bao bọc bởi hàng 
cây lâu đời, đường sá uốn 
lượn với những con dốc thơ 
mộng vắng bóng xe hơi. Với 
kế hoạch giảm phát thải khí 
nhà kính hiệu quả cùng hệ 
thống giao thông thân thiện 
với môi trường và kiến trúc 
xanh được quy hoạch hợp 
lý, Portland xứng đáng là TP 
xanh cho nhiều đô thị khác 
học tậpn

 LÊ TÙNG
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TĂNG TRƯỞNG XANH

ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH CỦA QUỸ KHÍ HẬU XANH KHU VỰC CHÂU Á 

Nhằm giúp các nước khu vực châu Á tăng 
cường hiểu biết về quy trình thủ tục của 

Quỹ Khí hậu xanh (GCF) và nâng cao năng lực 
tiếp cận hiệu quả hơn nguồn vốn từ GCF, từ 
ngày 17 - 20/4/2018, tại Đà Nẵng đã diễn ra Hội 
nghị quốc tế về “Đối thoại chính sách của GCF 
khu vực châu Á”.

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu 
ảnh hưởng nặng nề do tác động của biến đổi 
khí hậu (BĐKH). Trước tình trạng đó, Chính 
phủ Việt Nam đã thông qua Chiến lược quốc 
gia về BĐKH (năm 2011), Chiến lược quốc gia 
về tăng trưởng xanh (năm 2012) và Đóng góp 
do quốc gia tự quyết định (năm 2016). Đến nay, 
Việt Nam là 1 trong số 10 quốc gia châu Á tiếp 
cận thành công nguồn tài trợ của GCF, với 2 
dự án, số vốn tài trợ tiếp nhận là 116,1 triệu 
USD (chiếm 15% số vốn tài trợ của GCF cho 
khu vực). Qua việc đăng cai tổ chức Hội nghị 
lần này, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm 
cũng như coi đây là cơ hội nâng cao hiệu quả sử 
dụng các khoản đầu tư của GCF cho các quốc 
gia trong khu vực.

Tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Khoa học, 
Giáo dục, TN&MT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
TS. Phạm Hoàng Mai đã trình bày về cấu 

trúc tài chính bền vững cho 
BĐKH và tăng trưởng xanh, 
tập trung vào huy động vốn 
đầu tư cho phát triển năng 
lượng tái tạo, những rủi ro và 
chi phí trong quá trình thực 
hiện đầu tư, chu trình thực 
hiện giải ngân các khoản vay 
và một số chính sách thúc đẩy 
tín dụng, đầu tư xanh từ khu 
vực tư nhân…

Bên cạnh đó, các đại biểu 
đã thảo luận cụ thể định 

hướng và các dự án ưu tiên 
của Việt Nam tiếp cận nguồn 
lực của GCF, trong đó, đề xuất 
hỗ trợ thực hiện Kế hoạch 
Thích ứng quốc gia (NAP), 
giảm phát thải khí nhà kính 
ở khu vực Tây Nguyên thông 
qua REDD+, tăng cường 
quản lý hiệu quả nguồn nước 
và khả năng chống chịu với 
BĐKH cho các hộ nông dân 
nghèo...
  ANH TUẤN

KINH TẾ XANH CHO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG BỐI CẢNH  
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Ngày 12/4/2018, tại Hà Nội, Hội Bảo vệ 
Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam 

(VACNE) đã tổ chức Lễ công bố sách “Kinh tế 
xanh cho phát triển bền vững trong bối cảnh 
biến đổi khí hậu”, 

Cuốn sách được thực hiện từ gợi ý của 
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ 
tại Diễn đàn “Kinh tế xanh cho phát triển bền 
vững 2016”, do tập thể tác giả của Hội biên 
soạn, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật 
in và phát hành. Với độ dày gần 700 trang, 7 
Chương, hơn 60 danh mục và phụ lục thuật 
ngữ, sách được chia làm hai phần chính. Phần 
thứ nhất, phân tích sâu về các nội dung xanh 
hóa sản xuất công nghiệp, xanh hóa nông 
nghiệp, xanh hóa tiêu dùng, xanh hóa lối sống 
đô thị và nông thôn. Phần thứ hai, giới thiệu 
tổng quan các mô hình thực tiễn trên thế giới, 

trong đó có quốc gia hướng 
tới kinh tế xanh, phát triển 
bền vững. Ngoài ra, cuốn 
sách còn có phần giới thiệu 
các thuật ngữ sử dụng như: 
kinh tế xanh, kinh tế nâu, 
mua sắm bền vững, TP/đô thị 
sinh thái…

Đây là tài liệu tham khảo 
quý báu cho những nhà hoạch 
định chính sách và quản lý, nhà 
nghiên cứu, giảng viên, doanh 
nhân trong tiến trình phát triển 
đất nước theo hướng xanh, bền 
vững, ứng phó với biến đổi khi 
hậu.  MAI HƯƠNG
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FrieslandCampina Việt Nam  
đồng hành cùng cộng đồng và xã hội

Từ khi có mặt tại Việt Nam, 
FrieslandCampina Việt Nam thể hiện 
trách nhiệm xã hội, xác định giáo dục là 

chiếc chìa khóa tổng của mọi vấn đề, dù nghèo 
đến đâu thì việc học của con trẻ là tối thượng. 
Việc giải quyết vấn đề học sinh phổ thông bỏ 
học và trẻ trong độ tuổi mầm non không được 
đến trường được ưu tiên hàng đầu.

Đồng thời, FrieslandCampina luôn chú 
trọng phát triển bền vững trong mọi hoạt 
động, từ sản xuất những sản phẩm chất lượng 
cao bằng các công nghệ tiên tiến, thân thiện 
với môi trường, đến các hoạt động nhằm 
nâng cao chất lượng đời sống cho người lao 
động, người nông dân, cộng đồng và xã hội. 
Cụ thể, các nhà máy của FrieslandCampina 
Việt Nam được đầu tư với trang thiết bị và 
hệ thống quản lý hiện đại gần như tự động 
hoàn toàn, có hệ thống xử lý nước thải hoàn 
chỉnh, sử dụng các nguồn năng lượng sạch, 
góp phần BVMT. Trong năm qua, Công ty đã 
giảm việc sử dụng năng lượng 15%, sử dụng 
nguồn nước 25% và giảm lượng khí thải CO2 
lên đến 40 % so với năm 2010.

Bên cạnh đó, sự phát triển bền vững 
không chỉ tập trung cho các hoạt động kinh 
doanh mà còn dành cho cộng đồng nơi mà 
FrieslandCampina đang gắn bó thông qua 
các chương trình phát triển ngành sữa, 
chương trình Khuyến học Đèn đom đóm và 
các hoạt động nghiên cứu và giáo dục về dinh 
dưỡng. “Đèn đom đóm” của Cô Gái Hà Lan 
trở thành một phong trào xã hội. Nhãn hàng 
Cô Gái Hà Lan phải chịu ẩn mình để “Đèn 
đom đóm” vượt lên thành tên gọi chung 
chăm lo cho trẻ em được đến trường. Hàng 
triệu người biết và ghi nhận “Đèn đom đóm” 
là địa chỉ tin cậy, đầy tính nhân văn.

Trong đó, nổi bật nhất là chiến dịch “Uống 
sữa - Vận động - Khỏe mạnh” phối hợp cùng 
Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và 
Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe 
tỉnh Bình Dương (Sở Y tế Bình Dương) để 
truyền tải thông điệp, nâng cao nhận thức 
của cộng đồng về chế độ dinh dưỡng hợp lý, 
lợi ích của thói quen uống sữa mỗi ngày, kết 
hợp cùng vận động thể chất để có một cơ thể 
phát triển toàn diện.

Chiến dịch là sự truyền 
cảm hứng “Uống sữa - Vận 
động - Khỏe mạnh” đến hơn 
112 trường tiểu học và mầm 
non trên cả nước, tiếp cận 
được 75.000 trẻ em cùng sự 
lan tỏa của điệu nhảy flash 
mob - Năng lượng sữa vui 
nhộn khiến trẻ hào hứng 
tham gia.

Triển khai thực hiện 
nhiệm vụ năm học 2017 - 
2018 đối với giáo dục tiểu 
học, Sở Giáo dục và Đào tạo 
TP. Đà Nẵng vừa tổ chức 
ngày hội học sinh tiểu học 
cấp thành phố. Đây là một 
trong những hoạt động do 
ngành GD-ĐT TP. Đà Nẵng 
tổ chức hàng năm nhằm tạo 
sân chơi bổ ích cho học sinh 
tiểu học được giao lưu, học 
hỏi, chia sẻ tình cảm đoàn 
kết, gắn bó, đồng thời phát 
hiện các tài năng, những tấm 
gương học tập tốt để tuyên 
dương khen thưởng. Trong 
năm nay, FrieslandCampina 
Việt Nam vinh dự được đồng 
hành cùng ngày hội học sinh 
tiểu học tại TP. Đà Nẵng. 

Trong khuôn khổ chương 
trình, các nội dung Olympic 
Toán và Tiếng Việt được tổ 
chức thi tại các trường tiểu 
học, còn các bộ môn còn lại 
bao gồm: Tạo hình, tìm hiểu 
lịch sử Việt Nam và trò chơi 
dân gian được tổ chức tập 
trung tại trường tiểu học Ngô 
Gia Tự. Chương trình đã thu 
hút hơn 100 trường tiểu học 
đăng kí với hơn 2.000 em học 
sinh tham dự. Đồng hành 
cùng chương trình năm nay, 
FrieslandCampina Việt Nam 
đã mang đến hơn 4.000 suất 
sữa và các phần quà chia đều 
cho các giải thưởng vàng, 
bạc, đồng tại các nội dung thi 
của ngày hội. Ngoài ra, Công 
ty còn thực hiện chương 
trình tư vấn giáo dục về dinh 
dưỡng kết hợp với vận động 
hợp lý cho hơn 2.000 học 
sinh tại ngày hội. Hoạt động 
tài trợ và tư vấn dinh dưỡng, 
vận động tại Ngày hội hoc 
sinh tiểu học TP. Đà Nẵng 
vừa qua nằm trong chuỗi 
các hoạt động của chiến dịch 
"Uống sữa - Vận động - Khỏe 

 V FrieslandCampina Việt Nam vinh dự được xếp hạng Top 
100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam 2017
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mạnh” do Công ty FrieslandCampina 
Việt Nam khởi xướng dựa trên nền tảng 
sự phát triển và trưởng thành của một 
đứa trẻ chịu ảnh hưởng rất lớn từ chế 
độ ăn uống, dinh dưỡng và vận động 
thể lực hàng ngày. 

Song song với hoạt động dinh 
dưỡng, FrieslandCampina Việt Nam 
còn chú trọng các hoạt động phát triển 
bền vững cho ngành sữa Việt Nam. 
Trong những năm qua, cùng với Tổ 
chức Phát triển Nông nghiệp Hà Lan 
(Agriterra), Công ty triển khai thường 
xuyên chương trình “Từ nông dân tới 
nông dân” nhằm giúp nông dân Việt 
Nam có cơ hội trao đổi kinh nghiệm 
trong sản xuất chăn nuôi, từng bước 
cải thiện phương pháp chăn nuôi bò 
sữa, góp phần nhân rộng nghề nuôi bò 
sữa tại Việt Nam hướng tới phát triển 
bền vững. Ngoài ra, Công ty còn đồng 
hành cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 
trong nhiều năm qua để thực hiện dự 
án “Ngân hàng bò”, giúp người nông 
dân có cuộc sống tốt hơn tại những 
vùng còn khó khăn, không có điều 
kiện phát triển kinh tế.
 PHẠM HỒNG DƯƠNG

 V  FrieslandCampina Việt Nam mang đến những kiến thức về dinh dưỡng và vận động hợp lý cho học sinh tiểu học 

 V 4 con số thú vị của nội dung tuyên truyền dinh dưỡng vận động

 V  Ngày hội học sinh tiểu học TP. Đà Nẵng thu hút 100 trường 
tiểu học với hơn 2.000 em học sinh tham dự
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HỘI NÔNG DÂN TỈNH HÒA BÌNH:

Phát huy hiệu quả các mô hình,  
dự án bảo vệ môi trường
Thời gian qua, công tác BVMT của Hội 
Nông dân (HND) tỉnh Hòa Bình đã được 
nhiều tầng lớp nhân dân hưởng ứng 
tích cực, góp phần làm cho môi trường 
nông thôn ngày càng xanh, sạch, đẹp. 
Với những hình thức hoạt động đa 
dạng, hiệu quả, các cấp HND trong tỉnh 
đã xây dựng và nhân rộng những mô 
hình, dự án về BVMT.

Phát động phong trào thi đua về BVMT 
trên địa bàn, HND tỉnh đã triển khai 
nhiều dự án về BVMT, điển hình như 

Dự án Tiếp cận năng lượng tái tạo và thực hành 
nông nghiệp bền vững do HND tỉnh phối hợp 
với Tổ chức Koica (Hàn Quốc) triển khai thực 
hiện tại huyện Mai Châu và Lạc Sơn năm 2017. 
Dự án đã hỗ trợ xây dựng 120 bể biogas và tổ 
chức 2 buổi tập huấn vận động các hộ dân cải 
tạo nhà vệ sinh đạt chuẩn BVMT. Đến nay, đã 
có 564 hộ dân xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, 
chiếm 70% số hộ trong toàn huyện. Ngoài ra, 
HND tỉnh đã phối hợp với Liên minh Khoáng 
sản triển khai Dự án Nghiên cứu về các chính 
sách quản lý, sử dụng phí bảo vệ tài nguyên, 
môi trường theo hướng tăng cường minh bạch 
và chia sẻ công bằng nguồn lợi từ khai thác tài 
nguyên khoáng sản tại huyện Lương Sơn. Bước 
đầu, Dự án đã tiến hành khảo sát, thu thập 
các thông tin về thu, chi, quản lý phí BVMT, 
cũng như những tác động của hoạt động khai 
thác khoáng sản ảnh hưởng đến môi trường và 
sức khỏe của người dân. Từ đó, đưa ra những 
khuyến nghị, đề xuất với cơ quan quản lý có 
biện pháp sử dụng nguồn phí BVMT hiệu quả 
hơn.

Cùng với đó, trong năm qua, HND tỉnh còn 
phối hợp với Đoàn Thanh niên huyện Tân Lạc 
tặng 100 thùng rác “thông minh” cho các hội 
viên; tổ chức tuyên truyền về văn minh đô thị, 
vệ sinh môi trường. Đồng thời, HND tỉnh phối 
hợp với Đài Truyền thanh huyện tuyên truyền 
về công tác BVMT gắn với thực hiện nhiệm vụ 
chính trị của địa phương và nếp sống văn minh 
đô thị. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, 

nhiều hộ dân đã đầu tư xây 
dựng hệ thống bể phốt 3 ngăn, 
hố ga kết hợp xử lý nước thải 
sinh hoạt trước khi xả vào hệ 
thống thoát nước chung của 
thôn, xóm; tích cực vệ sinh 
nhà cửa, đường làng ngõ xóm, 
thu gom, phân loại rác tại gia 
đình, không san lấp, thu hẹp 
các ao, hồ hiện có; thường 
xuyên khơi thông cống rãnh, 
trồng cây xanh; tham gia xử 
lý những điểm ô nhiễm. Đến 
nay, HND tỉnh đã xây dựng 
17 mô hình hố rác tự hủy cho 
170 hộ dân trên địa bàn; thành 
lập 762 tổ, nhóm thu gom rác 
tại các khu dân cư trung tâm; 
85% số thôn, làng có đội vệ 
sinh môi trường tự quản, hơn 
40% số thôn có điểm tập kết, 
bãi chôn lấp rác thải hợp vệ 
sinh. 

Để giúp các hội viên vươn 
lên thoát nghèo, HND tỉnh đã 
phối hợp với các ban, ngành, 
doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh tổ chức tập huấn, chuyển 
giao khoa học kỹ thuật về sản 
phẩm nông nghiệp an toàn 
cho các hội viên. Nhằm nâng 
cao chất lượng phong trào sản 
xuất nông sản sạch gắn với 
tiêu thụ sản phẩm, đến nay, 
HND tỉnh đã hỗ trợ các địa 
phương phát triển được 154 
mô hình trồng cam, bưởi sạch 
tại các xã Tây Phong, Nam 
Phong (Cao Phong)… mang 
lại thu nhập cao cho người 
dân. Đặc biệt, để phát triển 
các vùng chuyên canh gắn sản 
xuất với chế biến sản phẩm, 
nhiều mô hình sản xuất rau an 
toàn được hình thành trên địa 
bàn tỉnh như nhóm trồng rau 
an toàn tại huyện Lạc Thủy (xã 
Đồng Tâm có 8 hộ nông dân 
tham gia với diện tích 1,2 ha; 
xã Lạc Long có 2,5 ha, với 12 
hộ nông dân; thị trấn Chi Nê 
có 2 ha với 30 hộ nông dân).
Thông qua các hoạt động thiết 
thực của HND tỉnh đã giúp 

 V Mô hình trồng gấc sạch mang lại thu nhập cho các hộ  
nông dân tại huyện Lạc Thủy (Hòa Bình)
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hội viên nông dân phấn khởi, yên 
tâm gắn bó với tổ chức Hội, mạnh 
dạn đầu tư sản xuất, chăn nuôi, 
nhiều hộ đầu tư kinh doanh làm 
dịch vụ, nâng cao thu nhập, giải 
quyết việc làm cho nông dân.

Phát huy kết quả đạt được, 
trong thời gian tới, HND các 
cấp trong tỉnh tiếp tục thực hiện 
hiệu quả phong trào “Nông dân 
thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi 
đi đôi với BVMT” gắn với xây 
dựng nông thôn mới. Đồng thời, 
góp phần hỗ trợ nông dân phát 
triển kinh tế, nâng cao thu nhập, 
vận động cán bộ, hội viên nông 
dân tích cực tham gia xây dựng 
cơ sở hạ tầng nông thôn và công 
trình phúc lợi xã hội, nhằm thực 
hiện thắng lợi mục tiêu quốc gia 
trong xây dựng nông thôn mới 
tại địa phương. Năm 2018, HND 
tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ: Tổ 
chức phối hợp tuyên truyền, phổ 
biến chủ trương, Nghị quyết của 
Đảng, chính sách pháp luật của 
Nhà nước đến 250.000 hội viên; 
Kết nạp hơn 1.000 hội viên mới; 
Phấn đấu 100% các huyện, thành 
Hội, 85% cơ sở Hội, 75% chi, tổ 
Hội đạt loại khá, vững mạnh trở 
lên, không có chi, tổ Hội yếu 
kém; Tổ chức phối hợp dạy nghề 
cho 2.200 nông dân; Đào tạo, bồi 
dưỡng nghiệp vụ công tác Hội 
cho 1.700 lượt cán bộ Hội; Mỗi cơ 
sở tổ chức dịch vụ phân bón cho 
nông dân đạt từ 10 tấn; Các cấp 
Hội trực tiếp vận động hỗ trợ xây 
dựng "Mái ấm nông dân” cho hội 
viên có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn, mỗi huyện, TP xây dựng 1 
nhà trở lên.

Nhờ có sự hỗ trợ của các cấp 
HND tỉnh Hòa Bình, vận động 
nhân dân thực hiện phong trào 
BVMT và áp dụng các mô hình 
phát triển nông sản sạch, bao tiêu 
sản phẩm lúa chất lượng cao, tạo 
việc làm cho nhiều lao động nông 
thôn, góp phần tích cực vào nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa 
phươngn 
 NGUYỄN TÙNG

Bảo tồn những giá trị  
đa dạng sinh học của  
Khu bảo tồn loài và  
sinh cảnh Nam Xuân Lạc

Được thành lập theo Quyết 
định số 342/QĐ-UB ngày 
17/3/2004 của UBND 

tỉnh Bắc Cạn, Khu bảo tồn (KBT) 
loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc 
nằm trên địa phận hai thôn Nà Dạ 
và Bản Khang thuộc xã Xuân Lạc, 
huyện Chợ Đồn. Đây là hành lang 
quan trọng nối liền Vườn quốc gia 
(VQG) Ba Bể và KBT thiên nhiên 
Na Hang, có nhiệm vụ bảo tồn 
sinh cảnh sống cho hai loài linh 
trưởng là voọc đen má trắng và 
voọc mũi hếch, đồng thời bảo vệ 
các loài động, thực vật quý hiếm 
khác.

KBT loài và sinh cảnh Nam 
Xuân Lạc có diện tích trên 1.788 
ha, vùng đệm 7.508 ha. Khí hậu 
nơi đây ôn hòa, nhiệt độ trung 
bình 23oC, lượng mưa từ 2.000 - 
2.400 mm, độ ẩm 80%. Thảm thực 
vật rừng mang tính đặc trưng bởi 
nhiều kiểu rừng, trong đó, rừng 

kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới 
núi thấp phân bố rộng nhất trong 
KBT. Rừng kín thường xanh mưa 
ẩm cây lá rộng diện tích khoảng 
1.137 ha, chiếm 5,3% diện tích 
rừng và phân bố ở sườn và đỉnh 
núi đất cao độc lập hoặc sườn, 
đỉnh núi ranh giới với huyện Ba 
Chẽ. Ngoài các loài cây của tầng 
vượt tán, ở đây còn có nhiều loài 
khác có giá trị như: Re hương, re 
gừng, kháo vàng, dẻ cau, dẻ gai, 
phay sừng, xoan đào, rè vàng… 

Đối với hệ thực vật của KBT 
loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc, 
các nhà khoa học đã thống kê 
được 512 loài, thuộc 352 chi, 115 
họ và 4 ngành. Trong đó, 333 loài 
(chiếm 65,04%) có giá trị sử dụng, 
nhóm cây làm thuốc chiếm tỷ lệ 
cao nhất (42,04%) như đẳng sâm, 
ba kích, kê huyết đằng… tiếp đến 
là nhóm cây lấy gỗ (25,23%) như 
nghiến, trai, đinh…; 30 loài quý 

 V Nhiều cây gỗ quý hiếm bị chặt hạ trái phép tại KBT loài và sinh cảnh 
Nam Xuân Lạc năm 2014
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hiếm (5,86%) có tên trong Sách đỏ Việt 
Nam (2007) (cấp CR có 2 loài, cấp EN có 
15 loài, cấp VU có 13 loài); 9 loài được 
ghi trong Danh lục đỏ IUCN. 

KBT cũng có hệ động vật phong phú, 
với 29 loài thú thuộc 4 bộ, 12 họ; 47 loài 
chim thuộc 9 bộ, 21 họ và 12 loài bò sát 
thuộc 2 bộ, 6 họ. Một số loài đặc biệt quý 
hiếm cũng được tìm thấy ở đây như: Khỉ 
đen, khỉ mốc, cu li lớn, cu li nhỏ, gấu 
chó, vạc hoa… Đây là những loài có giá 
trị bảo tồn gen, được các nhà khoa học 
trong nước và thế giới quan tâm.

Mặc dù sở hữu một diện tích lớn rừng 
đặc dụng, hệ sinh thái đa dạng, cảnh sắc 
thiên nhiên kỳ vĩ, nhưng hiện nay, KBT 
loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc đang 
chịu nhiều tác động từ các hoạt động săn 
bắn, khai thác gỗ trái phép. Nhóm gỗ 
quý như nghiến, đinh... đã bị suy giảm 
nhiều về số lượng, đặc biệt, những loài 
hiếm như thông đá số lượng chỉ còn rất 
ít, gỗ đinh gần như không còn. Bên cạnh 
đó, việc khai thác vàng trái phép trong 
vùng lõi đã gây ô nhiễm môi trường, ảnh 
hưởng nghiêm trọng tới hệ sinh thái. Đặc 
biệt, trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn 83 
thôn, bản đồng bào dân tộc thiểu số sống 
ở vùng đệm, vùng lõi của các khu rừng 
đặc dụng, đời sống còn khó khăn, tỷ lệ hộ 
nghèo cao, nhận thức và điều kiện canh 
tác lạc hậu, sống phụ thuộc vào việc khai 
thác khoáng sản, lâm sản và săn bắt động 
vật hoang dã… Các hoạt động này đã làm 
suy giảm chất lượng rừng, gây mất trật tự 
an toàn xã hội, tiềm ẩn nguy cơ phá vỡ 
quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng, ảnh 
hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh.

Trước tình trạng đó, ngày 26/4/2011, 
tỉnh Bắc Cạn đã ban hành Quyết định 
Phê duyệt quy chế quản lý và bảo vệ 
KBT loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc, 
trong đó, nghiêm cấm các hành vi: Chặt 
phá, khai thác rừng; Săn, bắn, bẫy, bắt, 
nuôi nhốt, giết mổ động vật rừng; Thu 
thập mẫu vật trái phép trong rừng; Vận 
chuyển, chế biến, kinh doanh, sử dụng, 
tiêu thụ, tàng trữ động, thực vật rừng trái 
với quy định của pháp luật; Khai thác tài 
nguyên sinh vật, khoáng sản và các tài 
nguyên thiên nhiên khác; Làm thay đổi 
diễn biến tự nhiên của rừng… Quyết 

định cũng khuyến khích và 
tạo điều kiện cho các tổ chức, 
cá nhân nghiên cứu thành 
tựu khoa học, hoặc trực tiếp 
tham gia các hoạt động quản 
lý, bảo vệ và phát huy giá trị 
KBT; đẩy mạnh du lịch, dịch 
vụ, quảng bá; tăng cường 
tuyên truyền, giáo dục nâng 
cao nhận thức về giá trị của 
KBT…

Đặc biệt, sau khi Chỉ thị 
số 08-CT/TU ngày 2/7/2012 
của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy về ngăn chặn, xử lý hoạt 
động khai thác khoáng sản, 
lâm sản trái phép gây hủy 
hoại môi trường trên địa 
bàn tỉnh Bắc Cạn được ban 
hành, tình trạng khai thác, 
vận chuyển trái phép lâm 
sản, nhất là gỗ quý hiếm đã 
giảm đáng kể. Cùng với đó, 
Quy chế về quản lý, sử dụng 
cưa xăng, phương tiện độ chế 
tại các KBT và VQG trên địa 
bàn tỉnh theo Quyết định số 
1718/2012/QĐ-UBND ngày 
19/10/2012 của UBND tỉnh 
được thực hiện đã góp phần 
quản lý chặt chẽ loại máy móc 
thường được sử dụng để chặt 
hạ gỗ quý tại các khu rừng 
đặc dụng.

Ngoài ra, nhằm bảo 
tồn và phát triển bền vững 
hệ sinh thái tự nhiên quan 
trọng, các loài, nguồn gen 
nguy cấp, quý, hiếm, kết 
hợp hài hòa phát triển kinh 
tế - xã hội, ổn định đời sống 
dân cư và BVMT, ứng phó 
với biến đổi khí hậu, ngày 
10/5/2017, UBND tỉnh Bắc 
Cạn đã ban hành Quyết 
định số 630/QĐ-UBND 
phê duyệt Quy hoạch bảo 
tồn ĐDSH tỉnh Bắc Cạn 
đến năm 2020, định hướng 
đến năm 2030. Mục tiêu 
đến năm 2020, sẽ đánh giá 
toàn diện hiện trạng bảo tồn 
ĐDSH tỉnh Bắc Cạn; bảo vệ 

và phát triển bền vững các 
hệ sinh thái trên địa bàn 
tỉnh; chuyển tiếp 3 KBT đã 
có sang hệ thống KBT theo 
Luật ĐDSH, trong đó có 
KBT loài và sinh cảnh Nam 
Xuân Lạc. Mục tiêu đến năm 
2030: Thành lập Vườn ươm 
Kéo Nàng với diện tích 2 ha 
thuộc KBT loài và sinh cảnh 
Nam Xuân Lạc nhằm khai 
thác hợp lý tiềm năng để 
phát triển du lịch sinh thái.

Thời gian tới, để bảo vệ 
những giá trị ĐDSH của KBT 
loài và sinh cảnh Nam Xuân 
Lạc, tỉnh Bắc Cạn sẽ tăng 
cường công tác thông tin, 
tuyên truyền về Luật ĐDSH, 
các văn bản có liên quan về 
ý nghĩa, tầm quan trọng, lợi 
ích, trách nhiệm của cộng 
đồng trong bảo vệ, phát triển 
bền vững ĐDSH, nhất là cộng 
đồng dân cư sống trong và 
xung quanh các KBT; rà soát, 
bổ sung nguồn nhân lực tại 
các KBT đáp ứng nhu cầu 
nhiệm vụ; tiếp cận các công 
nghệ mới để bảo tồn ĐDSH 
như bảo quản, lưu giữ nguồn 
gen, nuôi cấy mô tế bào, nhân 
giống các loài quý hiếm; đào 
tạo, nâng cao trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ, năng lực quản 
lý cho cán bộ làm công tác bảo 
tồn tại các KBT và cơ quan 
quản lý về bảo tồn ĐDSH. 
Đồng thời, nghiên cứu, ứng 
dụng các giải pháp khoa học 
- công nghệ để bảo tồn, phát 
triển và sử dụng bền vững tài 
nguyên ĐDSH… Cùng với đó, 
tỉnh Bắc Cạn sẽ tiếp tục quan 
tâm, tạo điều kiện để người 
dân sinh sống trong vùng lõi, 
vùng đệm các khu rừng đặc 
dụng phát triển kinh tế, đầu 
tư xây dựng cơ sở vật chất và 
thực hiện tốt các chính sách 
hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu 
số, vùng khó khăn…n

 HOA VŨ
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Tăng cường bảo tồn các loài cây thuốc quý, 
hiếm tại Vườn quốc gia Tam Đảo
TRẦN THU TRANG
Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Vườn quốc gia (VQG) Tam Đảo rất 
phong phú các loài cây thuốc quý, hiếm 
như ba kích, sâm cau, hoàng tinh hoa 

trắng, na rừng, hoàng đằng, khổ sâm, gối hạc, 
hoài sơn, thiên niên kiện, râu hùm hoa tí… Tuy 
nhiên, hiện nguồn gen cây thuốc bản địa đang 
có nguy cơ bị thoái hóa do người dân khai thác 
tận diệt. Để bảo tồn nguồn gen cây thuốc, trong 
những năm gần đây, VQG Tam Đảo đã triển 
khai xây dựng mô hình thực nghiệm trồng cây 
thuốc, đồng thời, Vườn còn đẩy mạnh công tác 
nghiên cứu và triển khai các giải pháp bảo tồn, 
phát triển bền vững các loài cây thuốc bản địa, 
quý, hiếm.

NGUY CƠ SUY GIẢM NGUỒN  
TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC

Với các đặc điểm về địa hình, độ cao, khí 
hậu, thủy văn đã tạo nên sự đa dạng của hệ thực 
vật trong vùng đệm của VQG Tam Đảo. Trong 
đó, nguồn tài nguyên cây thuốc chiếm một vị 
trí quan trọng về thành phần loài, giá trị kinh 
tế cũng như giá trị văn hóa nơi đây. Tuy nhiên, 
do khai thác không chú ý đến tái sinh trong 
nhiều năm qua, cùng với các nguyên nhân 
khác, nguồn cây thuốc mọc tự nhiên ở VQG 
Tam Đảo đã bị giảm sút nghiêm trọng.Theo 
kết quả điều tra, nghiên cứu của Trung tâm Dữ 
liệu Thực vật Việt Nam, VQG gia Tam Đảo có 
896 loài cây thuốc, thuộc 607 chi, 177 họ. Các 
thành phần loài cây thuốc ở Vườn đa dạng về 
bậc ngành, được phân bố thuộc 5 ngành thực 
vật là Thông đất, Tháp bút, Dương xỉ, Hạt trần 
và Ngọc Lan. Số loài cây thuốc phân bố ở các 
ngành không đồng đều nhau, chủ yếu tập trung 
ở ngành Ngọc Lan với 177 họ (chiếm 92,67%), 
607 chi (chiếm 95,55%), 869 loài (chiếm 
97,00%), các ngành còn lại chỉ chiếm một tỷ 
lệ rất nhỏ. Do ngành Ngọc Lan có số loài thực 
vật chiếm đa số trong khu vực nghiên cứu, nên 
chiếm tỷ lệ lớn các cây được dùng làm thuốc. 
Trong các họ thực vật bậc cao có mạch được 
sử dụng làm thuốc, có 10 họ giàu loài như họ 
cúc có số lượng loài được sử dụng làm thuốc 
lớn nhất, với 63 loài, chiếm 7,25%. Tuy nhiên, 

tổng số loài của 10 họ trên chỉ 
chiếm 36,95% số loài trong 
nguồn tài nguyên cây thuốc 
của VQG. Ngoài ra, trong số 
các loài cây thuốc của VQG, 
đã có 817 loài được lập phổ 
dạng sống theo nhóm, với tỷ 
lệ và cấu trúc khác nhau như: 
Nhóm cây chồi trên đất (Ph) 
có 689 loài, chiếm 84,33% về 
phổ dạng sống; nhóm cây chồi 
nửa ẩn (H) có 19 loài, chiếm 
2,33%; nhóm cây chồi ẩn (Cr) 
có 76 loài, chiếm 9,30% và 
nhóm cây chồi một năm (Th) 
có 33 loài, chiếm 4,04% phổ 
dạng sống…

Qua việc điều tra và 
đánh giá trữ lượng nguồn tài 
nguyên của VQG cho thấy, các 
loài cây thuốc được phân bố ở 
tất cả các sinh cảnh điển hình 
của vùng núi Tam Đảo, trong 
đó số lượng loài thường gặp 
ở các sinh cảnh không đồng 
đều nhau. Cụ thể, các loài cây 
thuốc sống trong rừng trồng, 
tái sinh chiếm số lượng lớn 
nhất, tới 529 loài (59,04%). 
Nhiều loài cây thuốc quý 
như hoài sâm, ba kích, hoàng 

đằng, chân chim, cốt toái bổ, 
sa nhân quả to, chân chim núi, 
kim ngân, hà thủ ô, thiên niên 
kiện… trước đây, có rất nhiều 
ở rừng tự nhiên nơi đây, thì 
nay rất hiếm khi gặp và có loài 
gần như không còn.

TRIỂN KHAI NHỮNG 
MÔ HÌNH TRỒNG CÂY 
THUỐC QUÝ

Nhằm bảo tồn nguồn tài 
nguyên cây thuốc, từ năm 
2013, VQG Tam Đảo đã triển 
khai Đề tài Nghiên cứu, xác 
định mối đe dọa, xây dựng mô 
hình thực nghiệm và đề xuất 
giải pháp bảo tồn, phát triển 
bền vững các loài cây thuốc 
quý, hiếm tại VQG. Mục tiêu 
của Đề tài nhằm xây dựng mô 
hình trồng bảo tồn và phát 
triển một số loài cây thuốc 
quý hiếm, góp phần bảo tồn 
tri thức bản địa, phục vụ nhu 
cầu khám chữa bệnh tại địa 
phương; xây dựng quy trình 
kỹ thuật nhân giống, mô hình 
trồng các loài cây thuốc quý 
hiếm, góp phần phát triển 
kinh tế hộ gia đình tại huyện 

 V Người dân chăm sóc cây thuốc ba kích tại xã Đạo Trù (Tam Đảo) 
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Tam Đảo. Kết quả thực hiện sau 2 năm, Vườn 
đã nghiên cứu và trồng sưu tập thành công 3 ha 
cây thuốc quý với tổng số 10 loài, bao gồm: ba 
kích, sâm cau, hoàng tinh hoa trắng, na rừng, 
hoàng đằng, khổ sâm, gối hạc, hoài sơn, thiên 
niên kiện, râu hùm hoa tía. Đồng thời, xây 
dựng được 5 mô hình thực nghiệm trồng cây 
ba kích, sâm cau, hoài sơn và thiên niên kiện tại 
xã Đạo Trù và Đại Đình (Tam Đảo).

Ngoài ra, xác định điều kiện đất đai, khí 
hậu, thời tiết các địa phương thuộc vùng đệm 
VQG Tam Đảo hoàn toàn phù hợp để cây dược 
liệu nói chung và cây ba kích nói riêng sinh 
trưởng, phát triển và cho năng suất, chất lượng 
sản phẩm tốt. Vì vậy, năm 2016, Trung tâm 
Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Vĩnh 
Phúc đã triển khai thực hiện Đề tài “Mở rộng, 
phát triển cây dược liệu ba kích trên địa bàn 
huyện Tam Đảo” tiến tới xây dựng vùng chuyên 
canh sản xuất cây dược liệu, xây dựng thương 
hiệu vùng miền cho sản phẩm trên. Thôn Suối 
Đùm, xã Đại Đình là nơi triển khai thực hiện 
trồng 3 ha giống cây ba kích tím vì điều kiện 
đất đai, thổ nhưỡng của địa phương hoàn toàn 
phù hợp cho sinh trưởng và phát triển của cây. 
Qua theo dõi, tỷ lệ sống của cây sinh trưởng và 
phát triển tốt. Đề tài đã giúp người dân áp dụng 
kỹ thuật vào trồng, chăm sóc và chế biến dược 
liệu theo hướng sản xuất hàng hóa, cải tạo vườn 
đồi, rừng để trồng cây thuốc quý hiếm, cung 
cấp nguồn nguyên liệu cho sản xuất dược liệu, 
phục vụ công nghiệp chế biến của địa phương, 
từng bước ổn định cuộc sống, nâng cao thu 
nhập.

Bên cạnh việc nghiên cứu trồng sưu tập 
các loài cây thuốc quý, trong thời gian tới,VQG 
Tam Đảo tăng cường triển khai các biện pháp 
bảo vệ, góp phần lưu giữ tri thức bản địa các 
loài cây thuốc quý, hiếm. Tuy nhiên, để bảo tồn 
và phát triển bền vững nguồn tài nguyên cây 
thuốc, giữ gìn hiệu quả các nguồn gen quý hiếm 
tại VQG, cần sự quan tâm, hỗ trợ, phối hợp chặt 
chẽ giữa các cơ quan hữu quan, các cấp chính 
quyền và cộng đồng địa phương, trong đó cần 
phải xây dựng quy hoạch phát triển dược liệu 
trong vùng đệm; tăng cường nguồn tài chính 
cho công tác bảo tồn và phát triển; phát triển 
các vườn ươm cây thuốc tại các địa phương... 
Đồng thời, xây dựng quy chế quy định các biện 
pháp quản lý khai thác, kinh doanh và sử dụng 
nguồn tài nguyên cây thuốc trên địa bàn vùng 
đệm của VQG…n

Hãy chung sức bảo vệ 
quyền sống của động 
vật hoang dã
ĐỖ TIẾN ĐẠT
Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường và Phát triển 

Ngày 19/3/2018, Sudan - cá thể đực cuối cùng của loài 
tê giác trắng phương Bắc trên thế giới đã mất ở tuổi 
45 (tương đương với 90 tuổi ở con người), tại Khu bảo 
tồn Ol Pejeta (Kenya). Sự ra đi vĩnh viễn của Sudan đã 
dẫn đến thêm một loài nữa bị tuyệt chủng và là những 
hồi chuông cuối cùng để thức tỉnh nhận thức của cộng 
đồng phải chung sức bảo vệ quyền sống của động vật 
hoang dã.

SỰ RA ĐI CỦA SUDAN 
- HỒI CHUÔNG CẢNH 
TỈNH NHẬN THỨC 
CỘNG ĐỒNG

Trong vài tháng vừa qua, 
Sudan đã lâm trọng bệnh, cơ 
và xương bị thoái hóa, còn 
da phần chân sau bị viêm, 
loét nghiêm trọng khiến nó 
không thể đứng dậy và chịu 
rất nhiều đau đớn. Mặc dù 
đã được các bác sỹ tận tình 
cứu chữa nhưng vì vấn đề sức 
khỏe do tuổi già và nhiễm 

trùng, nên tình trạng của nó 
càng trở nên nghiêm trọng. 
Cuối cùng, nhóm bác sỹ thú 
y đã quyết định giải thoát cho 
nó bằng một “cái chết êm ái” 
vào ngày 19/3.

Cái chết của cá thể tê giác 
này khiến thế giới chỉ còn lại 
hai cá thể tê giác trắng khác, 
đó là con gái của Sudan - 
Najin và con gái của Najin 
- Fatu đang sống trong Khu 
bảo tồn Ol Pejeta. Hy vọng 
duy nhất cho việc bảo tồn loài 

 V Người kiểm lâm phủ phục bên thi thể của Sudan 
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động vật này bây giờ phụ thuộc vào sự 
phát triển của kỹ thuật thụ tinh trong ống 
nghiệm (IVF), sử dụng trứng của hai cá 
thể cái còn lại, các mẫu tinh trùng được 
lưu giữ của cá thể tê giác trắng phương 
Bắc đực và các cá thể tê giác trắng Nam 
Phi cái để mang thai hộ.

Trước khi qua đời, Sudan là đại sứ 
toàn cầu đại diện cho loài tê giác, xuất 
hiện trong những bộ phim tư liệu và các 
chiến dịch giáo dục cộng đồng với mục 
đích giảm thiểu nhu cầu tiêu thụ sừng 
tê của WildAid, bên cạnh những nhân 
vật có tầm ảnh hưởng tại Trung Quốc 
và Việt Nam, bao gồm Yao Ming, Jiang 
Yijan và MC Phan Anh. Sự hy sinh của 
Sudan sẽ trở thành một khoảnh khắc 
mang tính biểu tượng cho công tác bảo 
tồn trên toàn thế giới, nhằm thức tỉnh 
nhận thức của cộng đồng về nguy cơ 
tuyệt chủng của không chỉ tê giác mà 
rất nhiều những loài vật khác đang phải 
đối mặt.

Từ năm 2013, Nam Phi đã mất hơn 
1.000 cá thể tê giác mỗi năm do nạn săn 
trộm. Sừng của chúng được trung chuyển 
tới Trung Quốc và Việt Nam với mục 
đích sử dụng như thuốc bổ cho sức khỏe 
và làm đồ chạm khắc. Loài tê giác trắng 
phương Bắc đang đối mặt với nguy cơ 
tuyệt chủng, trong 5 loài tê giác, chỉ còn 
lại khoảng 30.000 cá thể tê giác hoang dã. 
Trong đó, khoảng 20.000 cá thể tê giác 
trắng Nam Phi tập trung chủ yếu ở Nam 
Phi, khoảng 5.000 cá thể tê giác đen phân 
bố ở Nam và Đông Phi, khoảng 3.500 cá 
thể tê giác một sừng Ấn Độ sinh sống 
tại Nepal và Ấn Độ, ít hơn 100 cá thể tê 
giác Sumatran và khoảng 60 cá thể tê giác 
Java. 

NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN SỰ 
TUYỆT CHỦNG CỦA TÊ GIÁC

Cuộc khủng hoảng săn bắt trộm trong 
những năm 1970 và 1980, bắt nguồn 
từ nhu cầu về sừng tê giác trong y học 
cổ truyền ở Trung Quốc và dao găm ở 
Yemen, đã quét sạch cộng đồng tê giác 
trắng phương Bắc tại Uganda, Cộng hòa 
Trung Phi, Sudan và Chad. Cộng đồng tê 
giác hoang dã cuối cùng bao gồm 20-30 
con tê giác tại Vườn quốc gia Garamba ở 
Cộng hòa Dân chủ Congo đã phải đối mặt 

với các cuộc chiến tại khu 
vực này trong những năm 
1990 và đầu những năm 
2000. Đến năm 2008, tê 
giác trắng phương Bắc 
được hầu hết các chuyên 
gia cho là tuyệt chủng 
trong tự nhiên. 

Vào năm 2009, 
bốn cá thể tê giác trắng 
phương Bắc cuối cùng - 
2 cá thể đực, 2 cá thể cái 
- đã được chuyển về Ol 
Pejata từ Vườn thú Dvůr 
Králové - Cộng hòa Séc, 
với sự hỗ trợ từ Fauna & 
Flora International. Với 
hy vọng khí hậu và đồng 
cỏ của khu bảo tồn - nơi 
điều kiện sống tương tự 
như môi trường sống của 
loài vật này, sẽ mang đến 
những điều kiện sinh sản 
thuận lợi cho chúng. Khi 
đến với Ol Pejeta, cả bốn 
cá thể đều được đặt dưới 
sự bảo vệ vũ trang 24 giờ 
và chế độ ăn bổ sung giàu 
dinh dưỡng. Tuy nhiên, 
mặc dù các cá thể đã giao 
phối, vẫn không có một 
trường hợp mang thai 
thành công.

Vào đầu năm 2014, 
kế hoạch đưa một cá thể 
tê giác trắng Nam Phi 
tới giao phối với hai cá 
thể tê giác trắng đã được 
thực hiện với hy vọng nếu 
thành công, con lai giữa 
hai loài sẽ ít nhất bảo tồn 
một số gen của tê giác 
trắng phương Bắc. Một 
lần nữa, kế hoạch này lại 
thất bại. Các cuộc kiểm 
tra sau đó đã kết luận 
rằng cả hai cá thể cái đều 
không có khả năng sinh 
sản tự nhiên và chỉ có một 
con là đủ khả năng để tiến 
hành thụ tinh nhân tạo. 
Cái chết của một trong 
hai cá thể tê giác trắng 

đực - Suni, vì những 
nguyên do tự nhiên vào 
tháng 10/2014 càng nhấn 
mạnh thêm sự cần thiết 
phải nhanh chóng đưa ra 
các biện pháp thay thế. 

Với sự hạn chế trong 
các lựa chọn, các nhà 
khoa học đang cố gắng 
phát triển “phương pháp 
thụ tinh nhân tạo” bao 
gồm cả IVF để cứu lấy 
loài động vật này. Khu 
bảo tồn Ol Pejeta và 
Vườn thú Dvůr Králové 
đã hợp tác cùng IZW 
Berlin, Avantea Cremona 
và Dịch vụ Động vật 
Hoang dã Kenya thử 
nghiệm và tiến hành 
những bước đầu tiên để 
thu thập tế bào trứng từ 
những cá thể cái còn lại, 
thụ tinh trứng với tinh 
trùng thu thập trước đó 
từ cá thể tê giác trắng 
phương Bắc và cấy phôi 
thai vào cá thể tê giác 
trắng Nam Phi cái được 
chọn làm cá thể mang 
thai hộ. Phương pháp 
này chưa bao giờ được 
thử nghiệm trên tê giác 
và không phải là không 
có những rủi ro. 

Chi phí ước tính cho 
IVF- từ việc phát triển 
phương pháp, đến các 
thử nghiệm, cấy ghép và 
tạo ra một đàn cá thể tê 
giác trắng phương Bắc 
có khả năng sinh sản - có 
thể lên đến 9 triệu đô la 
Mỹ. Tuy nhiên đây là hy 
vọng duy trì toàn bộ một 
loài. Ol Pejeta và Sở thú 
Dvůr Králové đang yêu 
cầu những người ủng hộ 
ủng hộ chiến dịch này 
để tưởng niệm Sudan 
và giúp tăng ngân quỹ 
cần thiết trước khi quá 
muộnn
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Quần xã sinh vật Taiga -  
Nơi cư trú của nhiều loài động, thực vật

Quần xã sinh vật Taiga nổi bật với 
các rừng cây lá kim, bao phủ hầu 
hết phần trên đại lục Alaska, Thụy 

Điển, Canađa, Phần Lan, phía Bắc nước Mỹ, 
Kazakhstan, Hokkaido của Nhật Bản và phần 
lớn Siberi (Nga). Taiga có khí hậu lục địa khắc 
nghiệt, là quần xã sinh vật lạnh nhất Trái đất, 
nhiệt độ có sự khác biệt rất lớn giữa mùa đông 
và mùa hè, dao động từ - 50oC đến 30oC, tùy 
vào từng thời điểm. Mùa đông kéo dài khoảng 
5 - 6 tháng, nhiệt độ trung bình dưới điểm đóng 
băng của nước. Do khí hậu lạnh, lá rụng và rêu 
tồn tại trên mặt đất trong thời gian dài, cản trở 
sự hình thành, phát triển, cũng như hạn chế 
chất hữu cơ cho đất, vì vậy, các loại đất trong 
khu vực Taiga chủ yếu là đất mỏng, nghèo dinh 
dưỡng, không có phẫu diện giàu hữu cơ và dày 
như các rừng sớm rụng ôn đới. Thời gian mùa 
hè ngắn, nhưng thời tiết ẩm, về phía Nam lại có 
sự biến đổi rõ nét theo lượng mưa. 

TÀI NGUYÊN THỰC VẬT ĐA DẠNG
Có hai loại rừng Taiga chính là rừng kín, 

với nhiều loại cây gỗ mọc chen chúc, rêu che 
phủ và rừng địa y, gồm các cây gỗ mọc thưa 
hơn, địa y che phủ mặt đất, phổ biến tại khu 
vực rừng Taiga ở phía Bắc nước Nga. Các cánh 
rừng trong khu vực Taiga chủ yếu là cây lá kim, 
trong đó, phần lớn là thông rụng lá, vân sam, 
linh sam, có khả năng tự thích ứng để tồn tại 
trong điều kiện mùa đông khắc nghiệt. Rễ của 
các loài cây gỗ ăn nông do lớp đất mỏng, đặc 
biệt, nhiều loài có thể tự biến đổi hóa - sinh 
học theo mùa để thích nghi với thời tiết giá 
rét. Do mặt trời chỉ nhô lên khá thấp ở đường 
chân trời nên các loài thực vật gặp khó khăn 
trong việc sản sinh năng lượng từ quang hợp. 
Thông, vân sam là những loài không mất lá 
theo mùa, có khả năng quang hợp bằng các 
lá già vào cuối mùa đông và mùa xuân. Việc 
thích nghi của các loài lá kim thường xanh đã 
hạn chế sự mất nước do quá trình thoát hơi 
nước của cây và màu lục sẫm của lá, giúp gia 
tăng khả năng hấp thụ ánh nắng mặt trời. Mặc 
dù, lượng giáng thủy (hiện tượng nước thoát 
ra khỏi những đám mây) không phải là yếu tố 
hạn chế, nhưng mặt đất bị đóng băng trong 
các tháng mùa đông và rễ cây không thể hấp 

thụ nước. Vì vậy, sự sấy khô 
có thể là vấn đề nghiêm trọng 
cho các loài cây thường xanh 
vào các tháng cuối mùa đông.

Một số cây lá rộng (thực 
vật có hoa) cũng tồn tại ở 
Taiga, tiêu biểu như bạch 
dương, dương rung, liễu, 
thanh hương trà… Bên cạnh 
đó, nhiều loài thực vật thân 
thảo nhỏ mọc sát mặt đất, 
phát triển thuận lợi nhờ các 
đám cháy rừng theo chu kỳ 
(khoảng 20 - 200 năm) làm 
sạch các tán cây, cho phép ánh 
nắng tiếp cận mặt đất, hoặc 
loài thông banksa có quả dạng 
hình nón, chỉ mở ra để giải 
phóng, phát tán hạt lên vùng 
đất mới được dọn quang sau 
khi có cháy rừng. Các loài cỏ 
có thể phát triển tại các khu 
vực chúng tìm thấy nắng, rêu 
và địa y phát triển tốt trên các 
vùng đất ẩm ướt ven thân cây. 
Ở những khu vực ấm hơn, 
xuất hiện các loài thông Triều 

Tiên, vân sam Jezo, linh sam 
Mãn Châu, tạo nên rừng hỗn 
hợp, tại các khu vực gần bờ 
biển Thái Bình Dương, chúng 
hợp nhất và tạo thành rừng 
lá kim ôn đới. Mặc dù, mưa 
không nhiều, nhưng tuyết và 
sương cũng góp phần phát 
triển các thảm thực vật rậm 
rạp. Trước kia, phần lớn rừng 
Taiga bị đóng băng, nhưng 
do thay đổi của địa hình và 
sự nóng lên của Trái đất, các 
sông băng thu hẹp diện tích, 
tạo thành những hồ nước, 
đầm lầy.

HỆ ĐỘNG VẬT  
PHONG PHÚ

Rừng Taiga là nơi sinh 
sống của nhiều loài động 
vật ăn cỏ lớn và các loài gặm 
nhấm nhỏ. Các loài động vật 
ăn thịt lớn như gấu thường 
kiếm ăn vào mùa hè để tích 
lũy năng lượng và sau đó, ngủ 
đông. Các động vật khác tạo 

 V Taiga là nơi sinh sống của nhiều loài động vật quý, hiếm, 
trong đó có chồn Gulô



ra lớp lông đủ dày khi mùa 
đông đến để tránh rét, đặc 
biệt, khu rừng có rất nhiều loài 
hoang dã quý, hiếm như tuần 
lộc, gấu nâu Bắc Mỹ, chồn 
Gulô, hổ Siberi… Bên cạnh 
đó, có nhiều loài chim như: 
hoét Siberi, sẻ họng trắng, 
chích xanh họng đen, đại bàng 
vàng, ó Buteo chân thô, quạ và 
một số loài chim ăn hạt như 
gà gô, mỏ chéo cũng di cư đến 
Taiga, nhưng chỉ có khoảng 
30/300 loài ở lại đây khi mùa 
đông tới. 

Do điều kiện khí hậu khắc 
nghiệt nên khẩu phần ăn của 
động vật ăn thịt không đảm 
bảo việc cung cấp năng lượng. 
Nhiều loài chim săn mồi như 
cú, đại bàng, cùng các loài ăn 
thịt nhỏ như cáo và chồn săn 
tìm các loài gặm nhấm. Động 
vật ăn thịt lớn như linh miêu, 
chó sói, săn tìm các loài lớn 
hơn, các loài gấu và gấu trúc 
Mỹ cũng khá phổ biến.

Tuy nhiên, tài nguyên đa 
dạng sinh học ở rừng Taiga 
đang bị suy giảm do mất môi 
trường sống bởi cháy rừng, 
hoạt động chặt phá rừng bừa 
bãi của con người… Vì vậy, 
cần có chính sách phát triển 
kinh tế bền vững, kết hợp 
khai thác với BVMT, tái sinh 
hệ sinh thái; xử lý nghiêm 
những trường hợp vi phạm. 
Đồng thời, nghiên cứu, ban 
hành Luật Bảo vệ rừng Taiga; 
có chính sách đầu tư bảo tồn 
giá trị đa dạng sinh học của 
các cánh rừng, xây dựng công 
viên thiên nhiên, công trình 
phòng cháy, chữa cháy rừng 
và phát triển công nghệ gen, 
ứng dụng thành tựu khoa 
học, công nghệ vào bảo tồn 
các nguồn gen quý, hiếm…
 TRƯƠNG HUYỀN



EDITORIAL COUNCIL
Nguyễn Văn Tài
(Chairman)
Prof. Dr. Đặng Kim Chi
Dr. Mai Thanh Dung 
Prof. DrSc. Phạm Ngọc Đăng
Dr. Nguyễn Thế Đồng
Prof. Dr. Nguyễn Văn Phước
Dr. Nguyễn Ngọc Sinh
Assoc.Prof.Dr. Nguyễn Danh Sơn
Assoc.Prof.Dr. Lê Kế Sơn
Assoc.Prof.Dr. Lê Văn Thăng
Prof. Dr. Trần Thục
Dr. Hoàng Văn Thức
Assoc.Prof.Dr. Trương Mạnh Tiến
Prof. Dr. Lê Vân Trình
Prof.Dr. Nguyễn Anh Tuấn
Dr. Hoàng Dương Tùng
Prof. Dr. Bùi Cách Tuyến

EDITOR - IN - CHIEF
Đỗ Thanh Thủy
Tel: (024) 61281438

OFFICE
l Hanoi:  
Floor 7, lot E2, Duong Dinh Nghe Str.,  
Cau Giay Dist. Hanoi
Managing board: (024) 66569135
Editorial board: (024) 61281446
Fax: (024) 39412053
Email: tapchimoitruongtcmt@vea.gov.vn
http://www.tapchimoitruong.vn
l Ho Chi Minh City: 
A 403, 4th floor - MONRE’s office complex, 
No. 200 - Ly Chinh Thang Street,  
9 ward, 3 district, Ho Chi Minh city
Tel: (028) 66814471; Fax: (028) 62676875
 Email: tcmtphianam@gmail.com

Photo on the cover page: Bản Giốc 
Water fall, Cao Bằng province 
Photo by: VNA

Processed & printed by: 

Hải Anh Co., Ltd 

No 4/2018

PUBLICATION PERMIT
No 1347/GP-BTTTT - Date 23/8/2011

Price: 20.000VND

EVENTS - ACTIVITIES
[6] l Việt Nam - Korea boost comprehensive environmental cooperation
[7] l Active cooperation in preparing for 6th Global Environment Facility Assembly
[8] l Enhanced cooperation in natural resource and environmental protection and climate 

change responses
[9] l Determined task implementation and progress in state management of natural resources 

and environment

LAW - POLICY
[10] NGUYỄN HỮU TIẾN - MAI VĂN HIẾN: Energy labelling for motorized vehicles- 

transparent energy consumption for benefits of society, consumers and businesses
[12] HÀ THANH BIÊN: Co-management of marine protected areas in Việt Nam
[14] ĐOÀN NGỌC BÁU: Cao Bằng gradually improves state management in environmental 

protection
[16] ĐÀO TRỌNG QUY: Comprehensive implementation of measures for increasing 

environmental quality in Thanh Hóa
[18] HUỲNH VĂN SƠN: Bến Tre focuses on environmental remediation projects

VIEW EXCHANGE - FORUM
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