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Tăng cường quản lý nhập khẩu và sử dụng
phế liệu làm nguyên liệu sản xuất tại Việt Nam

VVThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về
tình hình nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam và các giải pháp quản lý

N

gày 25/7/2018, tại Hà Nội, Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc
họp Thường trực Chính phủ về tình
hình nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam và các
giải pháp quản lý. Thủ tướng cho rằng, Bộ
TN&MT với vai trò cơ quan chịu trách nhiệm
chính cần tiếp thu các ý kiến của các Bộ/ngành
liên quan để kiểm soát tốt hơn tình trạng nhập
phế liệu vào nước ta trong thời gian qua.

LÀM RÕ NGUYÊN NHÂN NHẬP PHẾ
LIỆU TRÁI PHÉP VÀO VIỆT NAM
Ngay sau khi có thông tin về sự tồn đọng
các container phế liệu nhập khẩu tại một số
cảng biển của Việt Nam, Bộ TN&MT đã chủ
động khảo sát, nắm bắt thông tin và thành lập
đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra công tác
BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên
liệu sản xuất. Đồng thời, dưới sự chủ trì của
Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà và
Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, ngày 12/7/2018,
Bộ TN&MT đã tổ chức cuộc họp với các Bộ/
ngành, Hiệp hội ngành nghề về công tác quản
lý nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên
liệu sản xuất tại Việt Nam.
Theo Báo cáo về công tác quản lý môi
trường trong hoạt động nhập khẩu và sử dụng
4

Số 7/2018

phế liệu làm nguyên liệu sản
xuất, trong những năm qua,
nhu cầu nhập khẩu phế liệu
làm nguyên liệu trong các
ngành sản xuất thép, giấy,
nhựa và xi măng tăng mạnh.
Tổng khối lượng phế liệu
nhập khẩu năm 2017 tăng
gấp 2 lần so với khối lượng
phế liệu nhập khẩu năm 2016,
trong đó, khối lượng sắt,
thép, nhựa, giấy, xỉ hạt nhỏ là
những loại phế liệu có khối
lượng tăng gấp 2 - 3 lần tổng
khối lượng nhập khẩu năm
2016. Riêng 5 tháng đầu năm
2018, khối lượng nhựa phế
liệu nhập khẩu tăng đột biến
gần gấp 2 lần so với năm 2017.
Lượng phế liệu nhập khẩu
đang tồn đọng chủ yếu tại các
cảng của TP. Hồ Chí Minh,
Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng
Tàu... Cụ thể, số liệu thống
kê của Cục Hải quan TP. Hồ
Chí Minh và Tổng Công ty
Tân Cảng Sài Gòn cho thấy,
tính đến ngày 26/6/2018, số

container phế liệu tồn đọng ở
tất cả các cảng do Tổng Công
ty Tân Cảng Sài Gòn quản lý
là 4.480 container, riêng cảng
Cát Lái là 3.464 container. Tại
cảng Hải Phòng cũng đang
tồn đọng số 737 container
phế liệu quá hạn trên 90 ngày
và 507 container có thời hạn
từ 30 - 90 ngày.
Nguyên nhân của tình
trạng trên là do Trung Quốc
đã ban hành quy định dừng
nhập khẩu một số loại phế liệu
phục vụ tái chế, dẫn đến tình
trạng các nước xuất khẩu chất
thải rắn, phế liệu (Mỹ, Nhật
Bản, Hàn Quốc, Canađa, các
nước Bắc Âu…) sẽ phải tìm
đối tác, thị trường nhập khẩu
mới (Việt Nam, Thái Lan,
Malaixia...). Do đó, một số
lượng lớn hàng phế liệu nhập
khẩu từ các nước phát triển đã
tràn về khu vực Đông Nam Á.
Tại Việt Nam, nhiều chủ hàng
hoặc doanh nghiệp (DN)
nhập khẩu không đến làm thủ
tục thông quan do chưa có
Giấy xác nhận đủ điều kiện về
BVMT trong nhập khẩu phế
liệu làm nguyên liệu sản xuất
nhưng vẫn ký hợp đồng mua
bán phế liệu…
Tại cuộc họp, đại diện các
Bộ: Giao thông vận tải, Công
thương, Tư pháp, Tài chính,
Công an đã đề xuất nhiều giải
pháp nhằm tăng cường quản lý
phế liệu nhập khẩu trong thời
gian tới; Kiến nghị Thủ tướng
Chính phủ xem xét, chỉ đạo các
Bộ/ngành, địa phương triển
khai các giải pháp nhằm xử lý
dứt điểm vụ việc và kiểm soát
chặt chẽ phế liệu nhập khẩu
làm nguyên liệu sản xuất theo
đúng quy định của pháp luật.

SỰ KIỆN - HOẠT ĐỘNG

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, với sự
tham mưu, tư vấn của các Bộ, ngành và các
Hiệp hội ngành nghề sản xuất, Bộ TN&MT
sẽ đưa ra những chủ trương, chính sách có
tầm nhìn dài hạn về nhu cầu nhập khẩu
phế liệu, trong đó chú trọng nhu cầu thực
tế cần thiết và cân đối với năng lực cung
ứng, cung cấp nguyên vật liệu trong nước.
Đối với những đơn vị nhập khẩu phải đáp
ứng được đầy đủ những điều kiện nghiêm
ngặt của các Bộ, ngành đặt ra và chịu trách
nhiệm chính nếu xảy ra những trường hợp
vi phạm pháp luật.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG
QUẢN LÝ PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU
Để xử lý số lượng container phế liệu
nhập khẩu đang tồn đọng, trước mắt, Bộ
Tài chính chỉ đạo cơ quan Hải quan các cửa
khẩu phối hợp với các cơ quan môi trường
rà soát những DN có hàng hóa nhập khẩu là
phế liệu chưa làm thủ tục hải quan đang lưu
giữ trên địa bàn cảng biển thuộc quyền quản
lý; Rà soát quy trình, rút ngắn thời gian
kiểm tra thực tế lô hàng phế liệu nhập khẩu
theo quy định hiện hành, đảm bảo không
phát sinh thủ tục hành chính, không kéo
dài thời gian và chi phí lưu kho bãi của DN.
Bên cạnh đó, khẩn trương phân loại để xử lý
các container phế liệu tồn đọng quá 90 ngày
theo quy định tại Thông tư số 203/2014/TTBTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về
hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc
địa bàn hoạt động hải quan; Kiên quyết yêu
cầu chủ hàng, chủ tàu tái xuất các lô hàng vi
phạm quy định về BVMT; Đơn giản hóa thủ
tục và sớm bàn giao cho cơ sở có chức năng
quản lý chất thải thực hiện tiêu hủy các lô
hàng phế liệu vi phạm.
Bộ Giao thông vận tải có văn bản thông
báo yêu cầu kiểm tra Giấy xác nhận của chủ
lô hàng phế liệu trước khi đưa hàng lên tàu
tại các cảng xuất khẩu; Chỉ đạo các DN kinh
doanh cảng biển kiểm tra Giấy xác nhận đủ
điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế
liệu làm nguyên liệu sản xuất trước khi cho
hàng hóa dỡ xuống cảng.
Bộ TN&MT rà soát, rút ngắn thời gian
cấp Giấy xác nhận đối với những cơ sở sản
xuất đã đáp ứng điều kiện BVMT trong nhập
khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; Tăng
cường áp dụng cơ chế hải quan ASEAN một
cửa trên môi trường mạng: Công khai Giấy

xác nhận đủ điều kiện BVMT
trong nhập khẩu phế liệu cấp
cho DN, gửi bản sao Giấy xác
nhận cho cơ quan liên quan;
Thông báo lô hàng phế liệu
được phép nhập khẩu trực
tiếp và phối hợp với cơ quan
Hải quan cửa khẩu làm thủ
tục thông quan, giải phóng
hàng hóa nhanh gọn, đúng
quy định pháp luật.
UBND các tỉnh, TP trực
thuộc Trung ương chỉ đạo cơ
quan chuyên môn trực thuộc
tăng cường thanh, kiểm tra,
kiểm soát phế liệu nhập khẩu
trên địa bàn và cơ sở sản
xuất tái chế, làng nghề có sử
dụng phế liệu nhập khẩu làm
nguyên liệu sản xuất; Chấn
chỉnh hoạt động kinh doanh,
buôn bán phế liệu nhập khẩu
làm nguyên liệu sản xuất, xử
lý nghiêm khi phát hiện sai
phạm trên địa bàn.
Về giải pháp tăng cường
quản lý phế liệu nhập khẩu,
cần khẩn trương hoàn thiện
hệ thống văn bản quy phạm
pháp luật về quản lý phế liệu
nhập khẩu theo hướng đồng
bộ giữa các yêu cầu BVMT
của các Luật: BVMT, Thương
mại, Hàng hải; Rà soát, sửa
đổi Thông tư, Nghị định
hướng dẫn thi hành Luật, quy
chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật
đối với phế liệu nhập khẩu…
Cùng với đó, tăng cường
thanh, kiểm tra, xây dựng cơ
chế phối hợp liên ngành để
giám sát, chia sẻ thông tin về
cơ sở nhập khẩu phế liệu và
có hình thức xử phạt nghiêm
minh khi phát hiện sai phạm;
Đẩy mạnh giám định, giám
sát chất lượng phế liệu nhập
khẩu khi làm thủ tục thông
quan.
Đồng thời, tuyên truyền,
vận động, nâng cao nhận
thức của các DN cũng như
năng lực đội ngũ làm công tác

quản lý nhập khẩu phế liệu
ở Trung ương, địa phương;
Nghiên cứu, phát triển,
chuyển giao công nghệ sản
xuất hiện đại, thân thiện với
môi trường; Thực hiện giảm
dần việc nhập khẩu phế liệu
từ nước ngoài và tăng cường
tái sử dụng, tái chế phế liệu
phát sinh trong nước…
Kết luận cuộc họp, Thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc
yêu cầu cần đẩy mạnh phối
hợp giữa các cấp, ngành
trong việc ngăn chặn phế
liệu vào Việt Nam. Ngoài
ra, cần điều tra, xử lý, truy
đến cùng các container phế
liệu đã vào Việt Nam mà
không có người nhận; làm
rõ nguyên nhân, khởi tố một
số vụ vi phạm pháp luật về
môi trường, nhập phế liệu
trái phép vào Việt Nam để
răn đe; rà soát lại tất cả các
giấy phép còn hạn ngạch,
không cấp mới giấy phép
doanh nghiệp nhập phế liệu.
Bộ TN&MT làm rõ tác động
của từng sản phẩm phế liệu,
từ đó, có danh mục phế liệu
đủ điều kiện, tiêu chuẩn để
nhập vào Việt Nam; tiến
hành thanh tra việc cấp phép
phế liệu nhập khẩu thời gian
qua, xử lý nghiêm cán bộ,
doanh nghiệp vi phạm. Bộ
Giao thông vận tải chủ trì
phối hợp với Bộ Tài chính,
các Bộ, địa phương liên quan
xử lý tiêu hủy, di dời các
container phế liệu trái phép;
Bộ Công Thương rà soát lại
vấn đề tạm nhập tái xuất phế
liệu. Thủ tướng cũng nhất
trí, cần ban hành Chỉ thị của
Thủ tướng về việc ngăn chặn
nhập khẩu phế liệu vào Việt
Nam. Đây sẽ là văn bản quan
trọng để Bộ TN&MT, các
Bộ, ngành liên quan và địa
phương trong cả nước thực
hiện.
VŨ NHUNG
Số 7/2018
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NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG:

Chủ động nắm bắt tình hình, tháo gỡ kịp thời
các vướng mắc từ địa phương cơ sở

N

gày 11/7/2018, tại Hà Nội, Bộ
TN&MT đã tổ chức Hội nghị sơ kết
công tác 6 tháng đầu năm, triển khai
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Bộ trưởng
Trần Hồng Hà cùng các Thứ trưởng: Nguyễn
Thị Phương Hoa, Võ Tuấn Nhân, Trần Quý
Kiên, Lê Công Thành chủ trì Hội nghị.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng
Trần Hồng Hà cho biết, trong nửa đầu nhiệm
kỳ 2016 - 2021, Bộ TN&MT đã có những đổi
mới cơ bản và toàn diện. Từng lĩnh vực, từng
đơn vị đã có sự đổi mới, phát huy sức sáng
tạo của các cán bộ, công chức, người lao động
để hiệu quả công việc ngày càng được nâng
lên. Thông qua thực hiện và hoàn thành các
nhiệm vụ được giao, Bộ đã chủ động tham
mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ ban
hành nhiều Kế hoạch, Chương trình, Nghị
quyết về phát triển đất nước theo hướng bền
vững, chú trọng công tác BVMT, ứng phó
biến đổi khí hậu… Đây là tiền đề quan trọng
để ngành TN&MT tiếp tục ổn định và phát
triển trong thời gian tới.
Trong 6 tháng đầu năm 2018, Bộ TN&MT
đã theo sát tình hình thực tiễn, chủ động chỉ
đạo triển khai các giải pháp phù hợp để tăng
cường BVMT, quản lý tài nguyên, phòng
chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu;
Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách,
pháp luật; Đẩy mạnh cải cách hành chính
(CCHC), cải thiện môi trường đầu tư, tăng
cường hiệu lực thực thi pháp luật; Kiện toàn
tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu
quả; xây dựng nền hành chính kỷ luật, kỷ
cương, liêm chính, kiến tạo phát triển, phục
vụ người dân và doanh nghiệp.
Đối với hoàn thiện thể chế, chính sách,
pháp luật, Bộ đã trình và được Quốc hội
thông qua Luật Đo đạc và bản đồ; Tập trung
xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
về quy hoạch của các Luật: Đất đai, BVMT,
Khoáng sản, Tài nguyên nước, Khí tượng
thủy văn, Đa dạng sinh học, Tài nguyên, môi
trường biển và hải đảo; Phối hợp với Ban
Kinh tế Trung ương trình Bộ Chính trị báo
cáo sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số
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VVBộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu khai mạc Hội nghị
19-NQ/TW của BCH Trung
ương Đảng khóa XI và triển
khai việc sơ kết 5 năm tình
hình thực hiện Nghị quyết số
24-NQ/TW của BCH Trung
ương Đảng khóa XI; Trình
Chính phủ 4 Nghị định, 1
đề xuất xây dựng Nghị định;
trình Thủ tướng Chính phủ
dự thảo 10 Quyết định, ban
hành theo thẩm quyền 1
Thông tư...
Trong công tác CCHC,
Bộ đã trình Chính phủ Dự
thảo Nghị định sửa đổi, bãi
bỏ một số điều của các Nghị
định liên quan đến điều kiện
đầu tư kinh doanh thuộc
lĩnh vực TN&MT, trong đó
đề xuất bãi bỏ và đơn giản
hóa 99/163 điều kiện đầu tư
kinh doanh (chiếm khoảng
60%); Công bố phương án
cắt giảm 38/74 hàng hóa,
sản phẩm phải kiểm tra
chuyên ngành và bãi bỏ, đơn
giản hóa 13/13 thủ tục hành
chính (TTHC) liên quan đến
kiểm tra chuyên ngành.

Về thanh tra, kiểm tra,
giải quyết đơn thư, khiếu
nại, tố cáo, Bộ đã triển khai
42 cuộc thanh tra, kiểm tra
đối với 56 tổ chức và 2 cuộc
giám sát hoạt động Đoàn
thanh tra theo kế hoạch;
tiếp 121 lượt công dân với
tổng số 181 người, trong đó
có 8 lượt đoàn đông người
(giảm 61 lượt, 341 người so
với năm 2017). Bộ đã phân
loại và xử lý 1.479 lượt đơn
khiếu nại, tố cáo; thẩm tra,
xác minh 27/29 vụ việc Thủ
tướng Chính phủ giao, 18/20
vụ việc thuộc thẩm quyền,
trách nhiệm của Bộ.
Đối với lĩnh vực môi
trường, Bộ đã xây dựng
khung Dự án Luật BVMT
(sửa đổi); trình Chính phủ
dự thảo Nghị định sửa đổi,
bổ sung các Nghị định quy
định chi tiết hướng dẫn thi
hành Luật BVMT; trình Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt
Đề án kiểm soát đặc biệt đối
với dự án, cơ sở có nguy cơ

SỰ KIỆN - HOẠT ĐỘNG

ô nhiễm cao. Bên cạnh đó, Bộ đã trình
Quốc hội, báo cáo Chính phủ về công
tác BVMT năm 2017, kết quả 4 năm
triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/
NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ
về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh
vực BVMT; báo cáo Thủ tướng Chính
phủ tình hình triển khai Chỉ thị số
25/CT-TTg ngày 31/8/2016 về một số
nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về BVMT.
Đặc biệt, Bộ cũng giám sát chặt chẽ việc
khắc phục các tồn tại, vi phạm và quá
trình vận hành thử nghiệm Lò cao số
2 của Công ty Formosa Hà Tĩnh; hoạt
động của Nhà máy Giấy Lee&Man Hậu
Giang, Dự án tổ hợp bauxit nhôm Lâm
Đồng; đánh giá tác động môi trường mỏ
sắt Thạch Khê…
Nhằm đảm bảo hoàn thành các mục
tiêu, trong 6 tháng cuối năm 2018, Bộ
TN&MT tăng cường công tác phối hợp,
chủ động nắm bắt tình hình, tháo gỡ
kịp thời các vướng mắc từ địa phương
cơ sở; Tập trung hoàn thành việc xây
dựng trình các đề án, văn bản quy
phạm pháp luật còn lại trong Chương
trình công tác, xây dựng văn bản quy
phạm pháp luật của Bộ; Rà soát điều
chỉnh kế hoạch thanh tra phù hợp với
những vấn đề phát sinh từ thực tiễn,
tập trung vào những vấn đề bức xúc
của nhân dân, dư luận xã hội quan tâm;
Xác định các nội dung, đối tượng thanh
tra, kiểm tra để hướng dẫn địa phương
xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2019
để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ,
tránh chồng chéo giữa Trung ương và
địa phương; Ban hành quy chế phối hợp
giữa Bộ TN&MT và Bộ Công Thương
trong thanh tra khoáng sản. Đồng thời,
hoàn thiện cơ chế tương tác giữa Bộ với
người dân, doanh nghiệp; Thực hiện
gắn nghiên cứu với chuyển giao, cơ chế
đấu thầu đặt hàng để khoa học công
nghệ đóng góp vào sự phát triển của
ngành; Thúc đẩy, mở rộng các diễn đàn
đối thoại chính sách, tham vấn các nhà
đầu tư, tài trợ, phục vụ trao đổi thông
tin pháp luật về TN&MT; Hoàn thành
xây dựng, ban hành kiến trúc chính phủ
điện tử ngành TN&MT phiên bản 2.0…

HỒNG NHUNG
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VVThủ tướng cùng đoàn công tác kiểm tra chất lượng nước thải
tại hệ thống hồ sinh học FHS

N

gày 20/7/2018, Thủ
tướng
Chính
phủ
Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn
công tác đã có buổi thị sát và
làm việc với Công ty Gang
thép Hưng Nghiệp Formosa
Hà Tĩnh (FHS). Tham dự
đoàn công tác có Bộ trưởng
Bộ TN&MT Trần Hồng Hà
cùng các lãnh đạo Bộ, ngành
Trung ương và địa phương.
Theo báo cáo của FHS,
đến nay, FHS đã hoàn thiện
các hạng mục cải thiện, bổ
sung công trình xử lý chất thải,
đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế và
đã được Bộ TN&MT xác nhận
hoàn thành 11 hạng mục công
trình BVMT. Ngoài ra, FHS
cũng đã xây dựng 3 mức đề
phòng sự cố tại nơi sản xuất,
bên trong và ngoài nhà máy.
Dữ liệu quan trắc các thông
số xả thải được kết nối trực
tiếp đến cơ quan chức năng để
theo dõi, giám sát. Các thông
số về nước thải, khí thải đều
nằm trong giới hạn cho phép,
chất thải rắn được thu gom và
chuyển giao cho đơn vị chức
năng xử lý.
Phát biểu tại buổi làm
việc, Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận
những nỗ lực của FHS trong

công tác khắc phục các công
trình, hạng mục BVMT. Để
quá trình sản xuất ổn định
và bảo đảm phát triển kinh tế
gắn với BVMT bền vững, Thủ
tướng đề nghị, FHS cần khẩn
trương chuyển đổi phương
pháp làm nguội cốc từ ướt
sang khô theo đúng như
cam kết (dự kiến hoàn thành
vào tháng 6/2019); Tiếp tục
đầu tư đổi mới công nghệ,
thiết bị tiên tiến nhằm nâng
cao chất lượng sản phẩm và
giảm thiểu tác động đến môi
trường, đáp ứng yêu cầu về
khí thải, nước thải, chất thải
rắn theo các tiêu chuẩn, quy
chuẩn của EU, Nhật Bản...
Đồng thời, Thủ tướng giao
các Bộ, ngành chức năng, đặc
biệt là Bộ Công Thương, Tài
chính, TN&MT hướng dẫn,
giải quyết theo thẩm quyền
các thủ tục cho FHS như
điều chỉnh tổng mức đầu tư,
chuyển đổi đất mặt biển sang
đất liền, đánh giá công nghệ
làm nguội than coke (CDQ)
từ ướt sang khô; Nghiên cứu
ban hành tiêu chuẩn, quy
chuẩn để tái chế, sử dụng tro
bay, xỉ đáy lò làm vật liệu xây
dựng...

HỒNG ĐIỂN
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Hoàn thiện hành lang pháp lý
về bảo vệ môi trường

N

gày 20/7/2018, tại Hà Nội, Tổng cục
Môi trường đã tổ chức Hội nghị sơ
kết công tác 6 tháng đầu năm, triển
khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Thứ
trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân tới dự và
phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục
Môi trường Nguyễn Văn Tài cho biết, xác định
rõ vai trò, trách nhiệm quan trọng của cơ quan
quản lý nhà nước về BVMT ở Trung ương,
ngay từ đầu năm, Tổng cục đã xây dựng, ban
hành Chương trình công tác năm 2018, trong
đó xác định mục tiêu trọng tâm là hoàn thiện
hành lang pháp lý về BVMT; kiện toàn tổ chức
bộ máy của Tổng cục; tăng cường nguồn lực
cho hoạt động BVMT; chủ động phòng ngừa,
kiểm soát, khắc phục ô nhiễm môi trường; cải
cách thủ tục hành chính; đổi mới trong chỉ
đạo điều hành.
Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2018,
Tổng cục Môi trường đã tập trung hoàn
thiện thể chế chính sách pháp luật về BVMT,
tạo hành lang pháp lý cần thiết cho công tác
quản lý nhà nước về BVMT trong giai đoạn
đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất
nước. Đến nay, Tổng cục đã tham mưu cho Bộ
TN&MT trình Chính phủ 1 Nghị định; Thủ
tướng Chính phủ 1 Quyết định. Hiện Tổng
cục đang triển khai xây dựng 1 Luật, 1 Nghị
định, 1 Thông tư theo đúng tiến độ. Ngoài
ra, Tổng cục còn phối hợp với Bộ Xây dựng
hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về
quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025,
tầm nhìn đến năm 2050; chủ trì xây dựng Kế
hoạch hành động quốc gia về bảo tồn và sử
dụng bền vững đất ngập nước.
Đối với công tác kiểm soát các dự án,
nguồn thải lớn, có nguy cơ gây sự cố môi
trường, Tổng cục đã trình và được Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Chương trình mục
tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi
trường nghiêm trọng (ÔNMTNT) thuộc đối
tượng công ích giai đoạn 2016 - 2020; xây
dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét,
ban hành Đề án kiểm soát đặc biệt đối với các
cơ sở tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường
cao; triển khai thực hiện Đề án Xây dựng hệ
8
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VVToàn cảnh Hội nghị
cơ sở dữ liệu quốc gia về quan
trắc TN&MT; hoàn thiện,
trình Bộ trưởng ban hành Bộ
chỉ số đánh giá, xếp hạng kết
quả BVMT của các tỉnh, TP
trực thuộc Trung ương. Cùng
với đó, tiến độ xử lý triệt để
các cơ sở gây ÔNMTNT theo
Quyết định số 1788/QĐ-TTg
đã có sự chuyển biến tích cực.
Tính đến nay, đã có 404/439
cơ sở gây ÔNMTNT (đạt tỷ
lệ 92%) theo Quyết định số
64/2003/QĐ-TTg và 230/435
cơ sở gây ÔNMTNT (đạt tỷ
lệ 52,9%) theo Quyết định số
1788/QĐ-TTg cơ bản hoàn
thành các biện pháp xử lý ô
nhiễm triệt để, không còn gây
ô nhiễm môi trường.
Đặc biệt, Tổng cục đã duy
trì hiệu quả hoạt động của
đường dây nóng tiếp nhận,
xác minh, xử lý thông tin
phản ánh, kiến nghị của tổ
chức và cá nhân về ô nhiễm
môi trường. Đến nay, Tổng
cục đã tiếp nhận hơn 743
thông tin phản ánh, kiến nghị
của người dân về ô nhiễm
môi trường qua đường dây
nóng, chuyển địa phương để

xử lý theo thẩm quyền; trong
đó có gần 350 vụ việc đã
được xử lý. Đồng thời, Tổng
cục đã chủ động tiếp nhận,
xử lý các thông tin phản ánh
trên phương tiện thông tin
đại chúng, phản hồi, cung
cấp thông tin và định hướng
kịp thời về các thông tin sai
lệch… Qua đó, Tổng cục đã
chủ động ứng phó, giải quyết
các sự cố, vụ việc ô nhiễm
môi trường phát sinh trên
phạm vi cả nước, góp phần
làm giảm các bức xúc, điểm
nóng về môi trường.
Công tác thanh tra, kiểm
tra về BVMT tiếp tục được
đẩy mạnh, chú trọng đến
việc rà soát đối tượng đưa
vào kế hoạch; tổ chức thanh
tra tập trung chủ yếu vào
các đối tượng thuộc ngành
nghề có nguy cơ cao gây ô
nhiễm môi trường, sự cố môi
trường, cơ sở có nguồn phát
thải lớn. Tổng cục đã tổ chức
các đoàn thanh, kiểm tra, xử
lý 5 vụ việc về ô nhiễm, sự cố
môi trường và đa dạng sinh
học; duy trì thường xuyên Tổ
giám sát quá trình vận hành
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thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của
Nhà máy Giấy Lee&Man Việt Nam (tỉnh Hậu
Giang), Dự án Nhà máy Bột - Giấy VNT19 tại
Khu kinh tế Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi);
quá trình vận hành dự án của Công ty TNHH
Lọc hóa dầu Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa).
Đồng thời, Tổng cục tiếp tục giám sát chặt
chẽ tình hình khắc phục các lỗi vi phạm và
quá trình vận hành thử nghiệm Lò cao số 2
của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp
Formosa Hà Tĩnh…
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các
hoạt động của Tổng cục trong 6 tháng đầu năm
còn có một số hạn chế như: Việc giải quyết
kiến nghị của Bộ, ngành, địa phương, người
dân, doanh nghiệp và xử lý thủ tục hành chính
về môi trường trong một số trường hợp còn
chậm; tiến độ thẩm định, phê duyệt và tổ chức
triển khai nhiệm vụ chưa đạt được kết quả
như mong muốn so với chương trình công tác
đầu năm đã đề ra…
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ
trưởng Võ Tuấn Nhân ghi nhận những nỗ
lực, cố gắng của Tổng cục Môi trường trong
việc khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách,
đặc biệt trong bối cảnh có nhiều thay đổi về
tổ chức bộ máy để hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao. Thứ trưởng đề nghị, trong 6 tháng
cuối năm, Tổng cục cần tiếp tục tập trung
xây dựng, hoàn hiện hệ thống chính sách,
pháp luật về BVMT, cũng như việc tổ chức
triển khai quy định pháp luật trên thực tế;
Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thẩm định
đẩy nhanh tiến độ ban hành Nghị định sửa
đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết,
hướng dẫn thi hành Luật BVMT; Kiện toàn,
nhanh ổn định, phát huy hiệu quả của bộ
máy tổ chức và triển khai công việc theo chức
năng, nhiệm vụ mới được giao. Đồng thời,
thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra về
BVMT; Rà soát điều chỉnh kế hoạch thanh
tra năm 2018 phù hợp với những vấn đề phát
sinh từ thực tiễn; Tiếp tục phối hợp chặt chẽ
với các Bộ/ngành, địa phương triển khai
có hiệu quả Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ
tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải
pháp cấp bách về BVMT; Xây dựng và triển
khai các mô hình xã hội hóa nhằm huy động
sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị
- xã hội, đoàn thể và cộng đồng trong công
tác BVMT nói chung, giám sát thực thi pháp
luật về BVMT nói riêng.

MAI HƯƠNG

Hội nghị lần thứ 10 Nhóm công tác
ASEAN về giáo dục môi trường

T

ừ
ngày
18
20/7/2018, tại TP.
Đà Lạt, tỉnh Lâm
Đồng, Bộ TN&MT đã tổ
chức Hội nghị Nhóm công
tác ASEAN về giáo dục môi
trường lần thứ 10 (AWGEE
10). Các đại biểu quốc tế
tham dự Hội nghị là các
Trưởng Nhóm công tác
Giáo dục môi trường, đại
diện 10 nước thành viên
ASEAN, các nước đối tác
và tổ chức quốc tế có liên
quan như Bộ Môi trường
Nhật Bản, Trường Đại học
Liên hợp quốc Nhật Bản,
Chương trình Môi trường
Liên hợp quốc, Trung
tâm Đa dạng sinh học
ASEAN, Quỹ Hanns Siedel
Foundation, Ban Thư ký
ASEAN. Đoàn Việt Nam
gồm các đại diện thuộc Bộ
TN&MT, Bộ Ngoại giao,
UBND tỉnh Lâm Đồng.
Hội nghị AWGEE 10 là
một sự kiện có ý nghĩa quan
trọng nhằm tổng kết các
hoạt động hợp tác ASEAN
về giáo dục môi trường năm
2017, cũng như thảo luận,
xây dựng phương hướng
hoạt động trong năm 2018.
Theo đó, các nội dung chính
được thảo luận gồm: Triển
khai các chương trình theo
Kế hoạch tổng thể Cộng

đồng văn hóa xã hội ASEAN
(ASCC Blueprint) 2025 và Kế
hoạch hành động của Nhóm
công tác ASEAN về giáo dục
môi trường; cập nhật hoạt
động của các quốc gia thành
viên ASEAN về giáo dục môi
trường; tăng cường hợp tác
ASEAN với các đối tác phát
triển, các cơ quan liên quan
về giáo dục môi trường…
Việc đăng cai tổ chức
Hội nghị AWGEE 10 thể
hiện vai trò và trách nhiệm
của Việt Nam đối với việc
tăng cường hiệu quả hợp
tác ASEAN trong lĩnh vực
môi trường nói chung và
giáo dục môi trường nói
riêng. Đây cũng là cơ hội tốt
để Việt Nam chia sẻ thông
tin về các hoạt động, chính
sách quốc gia giáo dục môi
trường và học hỏi kinh
nghiệm từ các nước thành
viên và các đối tác.
AWGEE 10 là Hội nghị
chính, nằm trong khuôn
khổ hợp tác ASEAN về
môi trường. Bên cạnh đó là
chuỗi các Hội thảo: Thiết
kế lại Chương trình các nhà
lãnh đạo ASEAN+3 về sản
xuất và tiêu dùng bền vững
(ngày 17/7) và Tiêu chí của
Giải thưởng Nhà vô địch trẻ
ASEAN về sinh thái (ngày
ĐỨC ANH
18/7)n
Số 7/2018
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GEF 6 đánh dấu sự trưởng thành của Việt Nam
trên con đường hội nhập quốc tế
Kỳ họp lần thứ 6 của Đại Hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF 6) và các sự kiện liên quan
diễn ra tại TP. Đà Nẵng trong những ngày cuối tháng 6/2018 có ý nghĩa quan trọng, đánh
dấu sự trưởng thành của Việt Nam trên con đường hội nhập quốc tế trong lĩnh vực môi
trường. Kỳ họp có sự tham dự của khoảng 1.500 đại biểu, gồm các quan chức cấp cao và Bộ
trưởng phụ trách môi trường của 183 quốc gia thành viên, cùng lãnh đạo các cơ quan Liên
hợp quốc (LHQ), tổ chức, định chế tài chính quốc tế và doanh nghiệp…

VVPhiên khai mạc toàn thể Kỳ họp GEF6 ngày 28/6/2018 tại TP. Đà Nẵng

VAI TRÒ CỦA VIỆT NAM TRONG
GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ MÔI
TRƯỜNG TOÀN CẦU

Với vai trò là nước chủ trì đăng cai tổ chức
Kỳ họp GEF 6, Việt Nam đã nỗ lực triển khai
các hoạt động cần thiết để Kỳ họp diễn ra
thành công tốt đẹp, góp phần nâng tầm vị thế,
uy tín trong khu vực và trên trường quốc tế.
Qua đó, đã tạo nên dấu ấn về một Việt Nam
thân thiện, mến khách và chuyên nghiệp;
đồng thời, quảng bá danh lam, thắng cảnh và
con người Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Kỳ
họp thể hiện Việt Nam là thành viên có trách
nhiệm của GEF, luôn chủ động, tích cực tham
gia giải quyết các thách thức môi trường toàn
cầu; khẳng định quyết tâm trong thực hiện
đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ
XII về hội nhập quốc tế sâu rộng, cũng như
Nghị quyết số 24/NQ-TW của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng ngày 3/6/2013 về chủ động
ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), tăng
10
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cường quản lý tài nguyên
và BVMT.
Tại Kỳ họp và các sự
kiện bên lề, Việt Nam
đã đưa ra những cam
kết, quan điểm rõ ràng,
cũng như đề xuất các
sáng kiến, góp phần giải
quyết những vấn đề cấp
bách hiện nay như rác
thải nhựa trên biển, bảo
tồn đa dạng sinh học
(ĐDSH). Thông qua Kỳ
họp, Việt Nam đã thúc
đẩy các mối quan hệ song
phương, đa phương để
tìm kiếm các cơ hội; tiếp
nhận hỗ trợ, tăng cường
năng lực, tài chính nhằm
giải quyết các vấn đề môi
trường và ứng phó với

BĐKH. Điều đó đã được
Thủ tướng Nguyễn Xuân
Phúc khẳng định tại
Phiên Khai mạc toàn thể
Kỳ họp GEF 6: Việt Nam
kiên quyết ‘‘không đánh
đổi môi trường để phát
triển kinh tế’’ và sẽ tiên
phong trong thực hiện
tăng trưởng xanh, cũng
như quản lý rác thải
nhựa trên biển. Cam kết
của Thủ tướng đã truyền
cảm hứng cho tất cả các
đại biểu quốc tế về quyết
tâm chung tay cùng thế
giới kiến tạo một “hành
tinh an toàn, chất lượng
và đáng sống hơn”.
Trong khuôn khổ
Kỳ họp, Việt Nam đã
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tổ chức thành công 3 sự kiện bên lề (gồm:
Hội nghị Thành tựu và định hướng hợp tác
Việt Nam - GEF: Hợp tác cho mục tiêu tăng
trưởng bền vững; Hội nghị Quản lý rác thải
nhựa đại dương; Hội nghị Bảo tồn ĐDSH và
phát triển du lịch bền vững); đồng thời, tham
gia sâu vào các phiên họp bàn tròn cấp cao.
Đặc biệt, tại Hội nghị Quản lý rác thải đại
dương, Việt Nam đã đề xuất sáng kiến thành
lập quan hệ đối tác khu vực các biển Đông Á
không có rác thải nhựa, nhằm thúc đẩy hợp
tác, tăng cường phối hợp khu vực trong giảm
thiểu rác thải nhựa ở khu vực biển Đông
Á; tạo động lực giúp chuyển dịch mô hình
tăng trưởng theo nguyên tắc giảm tiêu thụ,
gia tăng tái chế và tái sử dụng nhựa; thiết lập
tri thức về rác thải nhựa trên biển và nâng
cao nhận thức cộng đồng, thay đổi hành vi
đối với các sản phẩm nhựa, rác thải nhựa.
Sáng kiến của Việt Nam đã được các đại biểu
đánh giá cao và ủng hộ. Ngoài ra, tại các hội
nghị khác, Việt Nam cũng đề xuất một số nội
dung mà GEF có thể ưu tiên hỗ trợ như lồng
ghép bảo tồn ĐDSH với du lịch bền vững
tại Việt Nam; dự án TP bền vững; Kế hoạch
hành động quốc gia để triển khai Thỏa thuận
Pari về BĐKH….

ẤN TƯỢNG VỀ MỘT KỲ HỌP
THÀNH CÔNG
Sự kiện GEF 6 tại TP. Đà Nẵng đã được
các đại biểu đánh giá cao về công tác tổ chức.
Theo ông Claus Pram Astrup (Ban Thư ký
GEF), việc Việt Nam được lựa chọn làm quốc

gia đăng cai tổ chức GEF 6
khẳng định vai trò và vị thế
của Việt Nam tham gia vào nỗ
lực chung toàn cầu trong bảo
vệ tài nguyên thiên nhiên và
môi trường.
Đồng tình với phát biểu
của ông Claus Pram Astrup,
ông Jose’ Pedro De Oliveira
Costa (Bộ Tài nguyên Môi
trường Braxin) chia sẻ, Kỳ họp
đã được tổ chức rất tốt. Đây là
cơ hội để các quốc gia; tổ chức
xã hội dân sự và các nhà lãnh
đạo cùng trình bày ý tưởng,
giải pháp và hành động cần
thiết để BVMT toàn cầu trước
những thách thức hiện nay.
Ông Jose’ Pedro De Oliveira
Costa cho biết, trước đây,
ông đã có dịp đến thăm bán
đảo Sơn Trà - nơi có loài linh
trưởng quý hiếm. Những kinh
nghiệm trong việc bảo tồn các
loài linh trưởng của các cấp
chính quyền TP. Đà Nẵng sẽ
là bài học cho Braxin để triển
khai công tác bảo tồn ĐDSH.
Bà Shikha Garg (đại biểu
GEF Ấn Độ) cho biết, bà rất
ấn tượng với sự nhiệt tình của
các tình nguyện viên, cũng
như TP. Đà Nẵng. Theo bà,
các chủ đề của GEF 6 rất thú

vị, đặc biệt là chủ đề phát triển
du lịch bền vững và bảo tồn
ĐDSH. Mối quan hệ giữa bảo
tồn ĐDSH và khai thác phát
triển du lịch không thể tách
rời trong bối cảnh hiện nay.
Trao đổi về vai trò của phụ
nữ trong công tác BVMT, bà
Amy Luinstra (Tổ chức Tài
chính Kinh tế toàn cầu) cho
rằng, thế giới cần quan tâm
nhiều hơn đến việc lồng ghép
giữa BVMT và vấn đề giới.
Bà đề xuất việc gắn bảo tồn
ĐDSH và du lịch bền vững với
cải thiện sinh kế cho phụ nữ.
Đây là một trong những giải
pháp quan trọng để phát triển
bền vững.
Những ý kiến chia sẻ của
các đại biểu quốc tế cho thấy,
thành công của Kỳ họp đã để
lại ấn tượng sâu sắc đối với
mỗi cá nhân. Thông qua đó,
vị thế của Việt Nam đã được
nâng cao, tạo được tiếng
vang và tầm ảnh hưởng lớn
trong khu vực, cũng như trên
trường quốc tế. Việt Nam sẽ
đồng hành cùng thế giới giải
quyết các vấn đề môi trường
toàn cầu vì một hành tinh bền
vững và chống chịu tốt hơn.

PHƯƠNG TÂM

VVCác đại biểu
tham dự GEF 6
cùng với 600 thanh
niên tham gia làm
sạch môi trường ở
bãi biển Nguyễn
Tất Thành, Đà
Nẵng
Số 7/2018
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Hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về nước thải nuôi trồng thủy sản
PHẠM ĐÌNH ĐÔN
Cục Bảo vệ môi trường miền Nam

ĐÔI NÉT VỀ NƯỚC THẢI NUÔI TRỒNG
THỦY SẢN (NTTS)
Nước thải NTTS (nuôi tôm, nuôi cá...) là nguồn
nước thải sau khi thu hoạch các sản phẩm thải ra
nguồn tiếp nhận. Theo đó, nước thải NTTS chứa
thành phần các chất hữu cơ (BOD5, COD), các chất
dinh dưỡng (phospho, nitơ), chất rắn lơ lững (TSS)
và nhóm các vi sinh coliforms... gây ô nhiễm môi
trường và dịch bệnh cần phải được xử lý.
Đối với một số mô hình nuôi thâm canh,
nuôi công nghiệp tại khu vực đồng bằng sông
Cửu Long, theo các Dự án nuôi tôm công nghiệp
cho thấy, nước thải nuôi tôm công nghiệp có hàm
lượng các chất hữu cơ (BOD5 12 - 35 mg/l, COD
20 - 50 mg/l), phospho 0,24 - 0,45 mg/l (P-PO43-),
ammoniac (0,5 - 1 mg/l), chất rắn lơ lửng (12 - 70
mg/l), coliforms (2,5.102 - 3.104 MNP/100 ml).
Theo Đề tài “Đánh giá tải lượng chất ô nhiễm của
mô hình nuôi thâm canh cá tra và cá trê lai tại TP.
Cần Thơ” năm 2012”, nước thải nuôi cá trê lai có
thành phần (BOD5 56 mg/l, COD 118 mg/l, tổng N
11,50 mg/l, tổng P 5,02 mg/l); Nước thải nuôi cá tra
có thành phần (BOD5 50 mg/l, COD 112 mg/l, tổng
N 4,81 mg/l, tổng P 2,17 mg/l). Nguồn nước nuôi
trồng, canh tác thủy sản trong một vụ nuôi (nuôi
tôm thường 2 vụ/năm, nuôi cá 1 vụ/năm) có thể đạt
đến 15.000 - 25.000 m3/ha, tùy thuộc vào quy trình
nuôi công nghệ canh tác, nuôi trồng các loại thủy
sản và lượng nước thải NTTS sau thu hoach sản
phẩm khoảng 40 - 60% lượng nước canh tác nuôi

VVMô hình nuôi tôm công nghiệp tại tỉnh Trà Vinh
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trồng...Tuy nhiên, nguồn nước
thải này có chứa nhiều thành
phần độc hại,gây dịch bệnh…
do đó phải được xử lý triệt để
đáp ứng yêu cầu BVMT trước
lúc thải ra nguồn tiếp nhận.
Ngoài ra, bùn thải trong
quá trình NTTS (tôm công
nghiệp, tôm thâm canh, cá tra
công nghiệp, cá trê…) chứa
các nguồn thức ăn dư thừa
bị phân hủy, các hóa chất và
thuốc kháng sinh, chất lắng
đọng phù sa, với chiều dày từ
0,1 - 0,3m…thải ra trong quá
trình vệ sinh và nạo vét ao nuôi
tác động xấu đến môi trường
xung quanh, ảnh hưởng đến
chất lượng thủy sản nuôi trồng.
Kết quả tổng hợp từ các Dự
án nuôi tôm công nghiệp cho
thấy, bùn thải nuôi tôm công
nghiệp có chứa khoảng 29,5%,
Si 27.842 mg/kg, Ca 13.256
mg/kg, K5.642 mg/kg, Fe
11.210 mg/kg, H2S 8,3 mg/kg,
N - NH3 36,1 mg/kg, N - NO3
0,3 mg/kg, N - NO2 0,1 mg/
kg, PO4 1,8 mg/kg. Theo Đề
tài “Đánh giá tải lượng chất ô
nhiễm của mô hình nuôi thâm
canh cá tra và cá trê lai tại TP.
Cần Thơ” năm 2012”: Đối với
bùn thải nuôi cá tra, với: pH

4,37 - 5,39, TOC 1,56 - 1,89%,
tổng N 0,131 - 0,186%, tổng P
0,124 - 0,181%… là nguồn gây
ô nhiễm môi trường nghiêm
trọng cần được xử lý triệt để,
nhằm phát triển bền vững
nghề nuôi trồng thủy sản.

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ
NƯỚC THẢI NTTS
NTTS được xem là một hệ
thống canh tác nông nghiệp,
Bộ NN&PTNT có Quy chuẩn
kỹ thuật QCVN 02-19:2014/
BNNPTNT ngày 29/7/2014 về
cơ sở nuôi tôm nước lợ - Điều
kiện bảo đảm vệ sinh thú y,
BVMT và an toàn thực phẩm:
Đối với chất lượng nước cấp
vào ao nuôi và nước ao nuôi
tôm sú, tôm chân trắng (ô xy
hòa tan (DO) ≥3,5 mg/l; pH
từ 7 - 9; độ mặn = 5 - 35‰; độ
trong = 20 - 50 cm; NH3<0,3
mg/l; H2S< 0,05 mg/l; nhiệt độ
18 - 33oC. QCVN 02-20:2014/
BNNPTNT ngày 29/7/2014
về cơ sở nuôi cá tra trong ao
- Điều kiện bảo đảm vệ sinh
thú y, BVMT và an toàn thực
phẩm: Đối với chất lượng nước
cấp vào ao nuôi cá tra (ô xy
hòa tan (DO) ≥ 2,0 mg/l; pH
từ 7 - 9; độ kiềm = 60 - 180mg
CaCO3/L; NH3<0,3 mg/l; H2S<
0,05 mg/l; Nhiệt độ 25 - 32oC.
Đối với chất lượng nước thải từ
ao nuôi trước khi thải ra môi
trường bên ngoài (pH 5,5 - 9;
BOD5 (20oC) ≤ 50 mg/l; COD
≤ 150 mg/l; chất rắn lơ lửng ≤
100 mg/l và coliform ≤ 5.000
MPN/100 ml (theo Thông tư
số
22/2014/TT-BNNPTNT
ngày 29/7/2014)... cho thấy
sự phân biệt giữa nước NTTS
(chất lượng nước hệ canh tác
nuôi trồng) và nước thải NTTS
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thải ra môi trường tiếp nhận (tuy nhiên các thông
số quan trắc, giám sát còn rất hạn chế đối với chất
lượng nước thải NTTS...).
Tuy nhiên, hiện nay nước thải NTTS được các
cơ quan quản lý nhà nước về BVMT (Trung ương
và địa phương) áp dụng theo Quy chuẩn nước thải
công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT (cho các cơ
sở sản xuất công nghiệp...) và các bất cập đã diễn ra
trong thực tế đời sống, đang đòi hỏi cách tiếp cận có
cơ sở khoa học và thực tiễn để áp dụng.
Vì QCVN 40:2011/BTNMT được xây dựng và
ban hành để áp dụng cho nước thải của các nhà máy
sản xuất công nghiệp nên có 33 thông số ô nhiễm
cần kiểm soát (Nhiệt độ; màu; pH; BOD5 (20oC);
COD; chất rắn lơ lửng; asen; thủy ngân; chì; cadimi;
crom (VI); crom (III); đồng; kẽm; niken; mangan;
sắt; tổng xianua; tổng phenol; tổng dầu mỡ khoáng;
sunfua; amoni (tính theo N); tổng nitơ; tổng phốt
pho (tính theo P); clorua (không áp dụng khi xả vào
nguồn nước mặn, nước lợ); clo dư; tổng hóa chất
bảo vệ thực vật Cll hữu cơ; tổng hóa chất bảo vệ
thực vật phốt pho hữu cơ; tổng PCB; coliform; tổng
hoạt độ phóng xạ α; tổng hoạt độ phóng xạ ß)... gồm
quá nhiều thông số và quá phức tạp khi lựa chọn áp
dụng đối với nước thải NTTS của các cấp quản lý
môi trường địa phương (tỉnh/TP) trong phê duyệt
báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự
án đầu tư. Đặc biệt tạo ra sự khác biệt rất lớn khi
lựa chọn các thông số quan trắc trong công tác quản
lý môi trường của các địa phương, giữa các tỉnh/TP
trong cùng lưu vực sông (thậm chí trên cùng đoạn
sông (tả ngạn, hữu ngạn) ranh giới các tỉnh. Trong
khi đó nuôi trồng thủy sản ở nước ta, đặc biệt ở
ĐBSCL đang ngày càng trở thành là ngành kinh tế
mũi nhọn, nhưng lại có các tác động môi trường rất
đặc thù (sông rạch chằng chịt, dễ lan truyền ô nhiễm
và dịch bệnh trong lưu vực sông, quy mô lớn, canh
tác thâm canh cao…) đang rất cần được thống nhất
quản lý về mặt môi trường để BVMT và hệ thống
canh tác một cách bền vững...
Sự khác biệt rất lớn và khó khăn đối với các địa
phương là việc quyết định lựa chọn các nhóm thông
số kim loại nặng (Asen; thủy ngân; chì; cadimi; crom
(VI); crom (III); đồng; kẽm; niken; mangan; sắt),
nhóm thông số hóa chất (Tổng xianua; tổng phenol;
tổng dầu mỡ khoáng; màu; tổng hóa chất bảo vệ thực
vật Cll hữu cơ; tổng hóa chất bảo vệ thực vật phốt
pho hữu cơ; tổng PCB...) và nhóm thông số phóng
xạ (Tổng hoạt độ phóng xạ α; tổng hoạt độ phóng xạ
ß)... từ QCVN 40:2011/BTNMT để áp dụng cho nước
thải NTTS, gây khó khăn trong tổ chức thực hiện và
có thể gây tốn kém chi phí phân tích mẫu, nhưng
lại không phục vụ thiết thực cho hoạt động sản xuất
canh tác NTTScủa chủ doanh nghiệp và xã hội...

Điều đáng quan tâm hiện
nay là các cơ quan quản lý
môi trường địa phương chưa
quản lý giám sát chặt chẽ được
nguồn nước NTTS trong hệ
canh tác (chất lượng nước
của hệ thống canh tác NTTS)
và nước thải (quản lý theo
QCVN
40:2011/BTNMT)
ra nguồn tiếp nhận. Đồng
thời, chưa có hướng dẫn kỹ
thuật chi tiết cho các doanh
nghiệp thực hiện và ý thức
tự giác thực hiện chưa cao…
Ngoài ra, việc thống kê phân
loại các loại nước thải NTTS
(nuôi thủy sản bán thâm canh,
thâm canh và công nghiệp…),
nước nuôi thủy sản của hệ
thống canh tác, chưa được
tiến hành quản lý chất lượng
và lưu lượng nguồn thải vào
nguồn tiếp nhận chưa chặt
chẽ, dẫn đến việc thu phí nước
thải chưa đáp ứng theo quy
định của nhà nước, gây thất
thu cho ngân sách trong nhiều
năm…Việc ban hành thu các
loại phí, trong đó có phí nước
thải NTTS phải được Hội
đồng nhân dân cấp tỉnh/thành
phố ở địa phương thông qua,
do đó cần cung cấp đầy đủ các
cơ sở khoa học và thực tiễn về
nước thải NTTS, để ban hành
thu phí nước thải từ NTTS
đảm bảo tính khả thi và hiệu
quả xã hội…

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT
NHẰM HOÀN THIỆN
QUY CHUẨN QUỐC
GIA VỀ NƯỚC THẢI
NTTS
Trong những năm gần đây
lĩnh vực NTTS đã có bước phát
triển nhanh chóng, trở thành
ngành kinh tế động lực quan
trọng phát triển kinh tế - xã hội
ở các địa phương, thu hút vốn
đầu tư tập trung, trọng điểm
trong và ngoài nước cho phát
triển NTTS, thúc đẩy chuyển
dịch cơ cấu kinh tế ở từng địa

phương, nâng cao trình độ
công nghệ và hiệu quả của sản
xuất, nâng cao đời sống cho
người lao động, mở rộng thị
trường cho tiêu dùng và xuất
khẩu trong quá trình hội nhập
quốc tế… Tuy nhiên hệ thống
canh tác, NTTS (nuôi bán
thâm canh, thâm canh và công
nghiệp…), đang đòi hỏi phải
hoàn thiện công cụ quản lý
môi trường hữu hiệu có cơ sở
khoa học và thực tiễn, để phát
triển bền vững ngành NTTS
trong tương lai.
Việc sử dụng QCVN
40:2011/BTNMT- Quy chuẩn
kỹ thuật quốc gia về nước thải
công nghiệp, làm quy chuẩn
xả thải của ngành NTTS thời
gian qua gây khó khăn trong
quản lý chưa đáp ứng yêu cầu
thực tiễn, gây lãng phí, khó
khăn cho doanh nghiệp và xã
hội, không thu được phí nước
thải...Do đó, các Bộ TN&MT,
NN&PTNT, KH&CN, Tài
chính... cần có sự phối hợp
chặt chẽ để nghiên cứu
chuyên ngành về nước thải,
bùn thải và giải pháp xử lý, thu
phí thích hợp đối với ngành
NTTS…
Cần ban hành kịp thời
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về nước thải NTTS (QCVN
của Bộ TN&MT), để thay thế
quy chuẩn QCVN 40:2011/
BTNMT- Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về nước thải
công nghiệp, đang áp dụng
hiện nay (gây nhiều tranh
cãi, khó khăn) cho ngành
NTTS, đảm bảo tính khả thi
khoa học và thực tiễn… Mặt
khác, cần bổ sung nghiên
cứu và ban hành hướng
dẫn kỹ thuật về xử lý nước
thải, bùn thải trong canh
tác NTTS (đặc biệt đối với
nuôi bán thâm canh, thâm
canh và công nghiệp…) đáp
ứng yêu cầu BVMT theo quy
định của Luật BVMTn
Số 7/2018
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Bạc Liêu: Tập trung nguồn lực phát triển
năng lượng sạch, hướng tới mục tiêu
tăng trưởng xanh
DƯƠNG VĂN MÃO
Bộ Công Thương

B

ạc Liêu là 1 trong 5 tỉnh của khu vực
đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)
tham gia thực hiện Hợp phần 1 của
Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với
biến đổi khí hậu (BĐKH) và tăng trưởng xanh
(TTX) giai đoạn 2016 - 2020. Thời gian qua,
Bạc Liêu đã tập trung các nguồn lực phát triển
năng lượng sạch (NLS), BVMT, chủ động ứng
phó với BĐKH, nhằm thực hiện hiệu quả các
mục tiêu TTX.

PHÁT TRIỂN CÁC DỰ ÁN NLS
Bạc Liêu có chiều dài bờ biển 56 km, với
16.000 ha bãi bồi ven biển, đây là điều kiện
thuận lợi để phát triển NLS. Vùng ven biển
Bạc Liêu có lượng gió mạnh và khá ổn định,
nắng, gió quanh năm, cường độ bức xạ mặt
trời bình quân hơn 5,0 kWh/m²/ngày. Do có
nhiều tiềm năng để đầu tư các dự án điện
gió, điện mặt trời, Bạc Liêu đã được Bộ Công
Thương phê duyệt Quy hoạch phát triển điện
gió với công suất lắp đặt đến năm 2020 là 401
MW và đến năm 2030 là hơn 1.500 MW.
Hiện nay, tại Bạc Liêu, có 30 dự án điện
gió, với tổng mức đầu tư 110.000 tỷ đồng,
trong đó riêng lĩnh vực năng lượng tái tạo đã
chiếm đến 81.000 tỷ đồng. Nhà máy điện gió
Bạc Liêu là nhà máy lớn nhất cả nước, được
khánh thành tháng 1/2016, với tổng công suất
99,2 MW, điện năng sản xuất đạt 320 triệu
kWh/ năm. Nhà máy đã đi vào vận hành và
hòa vào hệ thống lưới điện quốc gia. Đến nay,
tỉnh đã ký quyết định phê duyệt 3 dự án đầu
tư, gồm: Dự án Nhà máy điện gió Bạc Liêu giai
đoạn 3 (công suất 142 MW); Nhà máy điện
gió Hòa Bình 1 (công suất giai đoạn 1 là 60
MW, dự kiến mở rộng thêm 240 MW ở giai
đoạn 2); Nhà máy điện gió Đông Hải 1 (công
suất giai đoạn 1 là 50 MW, dự kiến mở rộng
thêm 250 MW ở giai đoạn 2). Cả 3 dự án triển
khai thi công trong năm 2018, dự kiến hoàn
thành trong năm 2020.
Ngoài ra, còn 5 dự án điện gió đang thực
14

Số 7/2018

hiện nghiên cứu, khảo sát đo
gió: Hòa Bình 2, Hòa Bình 3,
Đông Hải 2, Đông Hải 3 và
Nhà máy điện gió trên bờ tại
Vĩnh Lợi, với tổng công suất
là 2.000 MW.
Ngoài điện gió, Bạc Liêu
còn có tiềm năng về năng
lượng mặt trời (NLMT). Xuất
phát từ việc một số doanh
nghiệp lắp đặt hiệu quả các
tấm pin thu NLMT trên mái
che nuôi tôm siêu thâm canh
trong nhà kín, nhiều nhà đầu
tư trong và ngoài nước đã chủ
động đề nghị với tỉnh hợp
tác đầu tư dự án điện NLMT
như: Tập đoàn GROUP SY
(Hàn Quốc), với Dự án điện
mặt trời tại huyện Đông Hải,
có quy mô 400 ha, tổng vốn
hơn 10.240 tỷ đồng (tương
đương 450 triệu USD). Thời
gian thực hiện Dự án từ năm
2017 - 2019, được chia làm
hai giai đoạn, giai đoạn 1 có
quy mô 50MW và giai đoạn
2 sau khi hoàn thành sẽ nâng
tổng công suất nhà máy lên
300MW; Tập đoàn Kimin
(Anh) cũng đã xin phép
UBND tỉnh Bạc Liêu đầu tư
dự án điện NLMT có công
suất 150 MW (Giai đoạn 1:
công suất 40 MW, giai đoạn 2:
110 MW)…
Để thực hiện mục tiêu
phát triển năng lượng đi đôi
với BVMT, Bạc Liêu đã kiên
quyết không cấp phép cho
những dự án nhiệt điện, gây
phát thải cao. Cụ thể, tháng
9/2016, tỉnh đã đề xuất xin
rút Dự án Nhà máy nhiệt điện
Cái Cùng, với tổng quy mô
công suất lên đến 3.600 MW,
tại hai huyện Đông Hải và

Hòa Bình ra khỏi Quy hoạch
phát triển điện lực Quốc gia
giai đoạn đến 2020, tầm nhìn
2030 (Quy hoạch điện VII)
nhằm hướng đến tìm kiếm
nguồn năng lượng sạch thay
thế. Theo Quy hoạch thì đến
năm 2029, Bạc Liêu sẽ đưa
vào vận hành tổ máy đầu
tiên có công suất 600 MW và
đến năm 2030 sẽ đưa vào vận
hành tổ máy tiếp theo, công
suất 600MW.

ĐẨY MẠNH THỰC
HIỆN CÁC MỤC TIÊU
TTX
Trong giai đoạn từ nay
đến năm 2020 và tầm nhìn
đến năm 2025, xác định mục
tiêu thực hiện TTX gắn liền
với tái cấu trúc nền kinh tế,
tỉnh Bạc Liêu đã đẩy mạnh
phát triển kinh tế từ tăng
trưởng theo chiều rộng sang
chiều sâu, dựa trên cơ sở
khoa học - công nghệ hiện
đại, nguồn nhân lực chất
lượng cao.
Theo đó, đến năm 2020,
tỉnh sẽ giảm phát thải khí nhà
kính từ 8 - 10%; năm 2025,
mức giảm từ 33 - 79%, với
sự hỗ trợ của quốc tế và đẩy
mạnh việc triển khai các dự
án NLS.
Đối với mục tiêu xanh
hóa sản xuất đến năm 2020,
Bạc Liêu phấn đấu 80% cơ sở
sản xuất, kinh doanh đạt tiêu
chuẩn môi trường, trong đó
100% các cơ sở sản xuất có
công nghệ sạch, thân thiện
với môi trường; 100% các
khu, cụm công nghiệp, khu
chế xuất đi vào hoạt động
phải có hệ thống xử lý nước
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VVCánh đồng điện gió ở Bạc Liêu
thải tập trung; đầu tư phát triển các ngành hỗ
trợ BVMT và làm giàu vốn tự nhiên đạt 1,5%
GDP.
Cùng với đó, thực hiện mục tiêu về tiêu
dùng bền vững, Bạc Liêu phấn đấu đến năm
2020, toàn tỉnh có 25 xã đạt tiêu chí nông thôn
mới (chiếm 51,02% tổng số xã trong tỉnh); 100%
làng nghề có hệ thống xử lý chất thải đạt tiêu
chuẩn; 100% chất thải y tế được thu gom, xử
lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường;
70% dân cư được cung cấp nước sạch…
Để thực hiện các mục tiêu TTX, Bạc Liêu
đã xác định phát triển NLS là 1 trong 3 trụ
cột phát triển kinh tế của tỉnh, góp phần giải
quyết sinh kế cho người dân, nhằm hướng đến
phát triển bền vững. Với mục tiêu đó, tỉnh đề
ra các giải pháp:
Nâng cao hiệu suất và hiệu quả sử dụng
năng lượng, giảm mức tiêu hao năng lượng
trong hoạt động sản xuất, vận tải, thương mại
bằng cách khuyến khích các cơ sở sản xuất,
kinh doanh, dịch vụ đổi mới công nghệ, áp
dụng quy trình quản lý, vận hành tiên tiến;
tiến hành lộ trình loại bỏ các công nghệ cũ,
lạc hậu tiêu tốn nhiên liệu; khuyến khích khai
thác, sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, ít
phát thải, tăng cường sử dụng nhiên liệu khí
nén tự nhiên, khí hóa lỏng, trong đó, tăng tỷ
trọng các nguồn năng lượng tái tạo trong sản
xuất và tiêu thụ năng lượng.
Giảm phát thải khí nhà kính thông qua
phát triển nông nghiệp hữu cơ, nâng cao tính

cạnh tranh của sản xuất nông
nghiệp; rà soát, điều chỉnh
quy hoạch các ngành sản
xuất, hạn chế những ngành
phát sinh chất thải lớn, gây ô
nhiễm môi trường; tạo điều
kiện phát triển các ngành
sản xuất xanh; đẩy mạnh
phát triển, áp dụng rộng rãi
công nghệ cao và thực hành
khai thác, sử dụng tiết kiệm
và hiệu quả các nguồn tài
nguyên; thúc đẩy các ngành
kinh tế xanh phát triển để tạo
thêm việc làm, nâng cao thu
nhập; phát triển kết cấu hạ
tầng bền vững, gồm hạ tầng
giao thông, năng lượng, thủy
lợi và các công trình xử lý
nước thải.
Đổi mới công nghệ, áp
dụng phổ biến sản xuất sạch
hơn, cụ thể, hoàn thiện hệ
thống cơ chế, chính sách thúc
đẩy sản xuất sạch hơn, phấn
đấu đến năm 2020 có 50% cơ
sở sản xuất trên địa bàn tỉnh
áp dụng sản xuất sạch hơn;
tập trung đầu tư nghiên cứu,
phát triển và ứng dụng công
nghệ xanh; khuyến khích
doanh nghiệp trong và ngoài

nước đầu tư vào lĩnh vực phát
triển kinh tế xanh, sử dụng và
nội địa hóa công nghệ xanh....
Phát triển đô thị bền
vững, xây dựng nông thôn
mới với lối sống hòa hợp với
môi trường; thúc đẩy tiêu
dùng bền vững và lối sống
xanh; huy động nguồn lực
thực hiện TTX; đào tạo và
phát triển nguồn nhân lực;
đẩy mạnh hợp tác quốc tế
trong thực hiện Chiến lược
TTX; tạo điều kiện thuận lợi
cho doanh nghiệp khu vực
tư nhân và nhà nước trong
thực hiện chuyển giao công
nghệ, phát triển nguồn nhân
lực...
Tuyên truyền, giáo dục,
nâng cao nhận thức của nhân
dân về TTX, những hành
động thiết thực đóng góp vào
thực hiện TTX; khuyến khích
và hỗ trợ kỹ thuật để người
dân, cộng đồng phát triển mô
hình nông thôn xanh, nhà ở
xanh; phân loại rác thải tại
nguồn theo phương pháp
giảm thiểu - tái chế - tái sử
dụng, cải thiện hiệu suất sử
dụng năng lượngn
Số 7/2018
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Hiện trạng các nguồn thải vào đầm, vịnh
tỉnh Phú Yên và giải pháp bảo vệ môi trường
ThS. HUỲNH HUY VIỆT
Chi cục BVMT Phú Yên

Trên địa bàn tỉnh Phú Yên hiện có 4
đầm, vịnh tập trung tại khu vực vùng
bờ, cụ thể: thị xã Sông Cầu (vịnh Xuân
Đài, đầm Cù Mông), huyện Tuy An (đầm
Ô Loan, một phần vịnh Xuân Đài) và
huyện Đông Hòa (vịnh Vũng Rô)… đây
là một trong những điều kiện thuận lợi
để Phú Yên phát triển kinh tế biển. Tuy
nhiên, đầm, vịnh còn là nơi tiếp nhận
phần lớn các chất thải từ vùng núi đến
đồng bằng do các sông lớn cuốn theo
nên môi trường đang chịu nhiều tác
động. Để kiểm soát môi trường đầm,
vịnh, trong thời gian qua, Sở TN&MT
Phú Yên đã tiến hành đánh giá tổng thể
các nguồn thải vào đầm, vịnh và triển
khai nhiều giải pháp BVMT.
ĐÁNH GIÁ NGUỒN THẢI CỦA CÁC
ĐẦM, VỊNH TỈNH PHÚ YÊN
Nguồn thải phát sinh vào các đầm, vịnh
tại tỉnh Phú Yên gồm 2 nguồn: Các hoạt động
kinh tế (nuôi trồng và khai thác thủy sản, dịch
vụ - du lịch, cảng biển) trong đầm, vịnh; Khu
vực đất liền vùng ven. Bên trong các đầm, vịnh
hoạt động nuôi trồng thủy sản là nguồn phát
sinh chất thải chủ yếu, tiếp đến là các hoạt
động tàu thuyền, du lịch, dịch vụ. Trên đất liền,
ven các đầm, vịnh hoạt động dân sinh, cơ sở
ăn uống là nguồn phát sinh chất thải (rác thải,
nước thải), sau đó đến các hoạt động sản xuất
nông nghiệp, công nghiệp (cơ sở sản xuất, làng
nghề)… Ngoài ra, còn có chất thải do rửa trôi
đất theo sông, kênh, suối đổ vào các đầm, vịnh
(đặc biệt khu vực ven biển thường có địa hình
dốc từ tây sang đông sẽ làm gia tăng lượng chất
thải vào đầm, vịnh).
Hoạt động nuôi tôm hùm lồng bè trên các
đầm, vịnh của tỉnh Phú Yên có tỷ lệ trung bình
thức ăn dư thừa thải vào môi trường khoảng
25% (nếu thức ăn là ốc thì tỷ lệ thức ăn dư
thừa khoảng 35 - 40 %, nếu là cá tạp thì tỷ lệ
thức ăn dư thừa khoảng 15 - 20%); Quá trình
16
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nuôi lấy nước từ đầm và thải
trực tiếp ra ngoài môi trường
đầm, không qua xử lý, hiện
nay chưa xác định được tỷ lệ
thức ăn dư thừa thải vào môi
trường. Hoạt động dân sinh
của các xã quanh đầm, vịnh
đang phát sinh một lượng
nước thải và rác thải sinh
hoạt. Tỷ lệ thu gom rác thải
sinh hoạt tại khu vực chỉ đạt
60 - 70%, riêng rác thải sinh
hoạt thôn Vũng Rô - xã Hòa
Xuân Nam (tại vịnh Vũng
Rô) chưa được thu gom;
nước thải sinh hoạt của hộ
dân được thải ra môi trường
đầm, vịnh hoặc ngấm xuống
đất thông qua bể tự hoại (đối
với nước thải từ nhà vệ sinh).
Tùy vào quy mô phát triển
KT - XH tại các đầm, vịnh
mà mức độ các nguồn thải có
khác nhau. Đối với vịnh Xuân
Đài, bên cạnh hoạt động nuôi
trồng thủy sản, hoạt động du
lịch - dịch vụ rất phát triển, tuy
nhiên, đây cũng là một nguồn
tác động lớn gây ô nhiễm. Đối
với vịnh Vũng Rô, hoạt động

VVRác thải tại vịnh Xuân Đài

cảng biển, cảng xăng dầu đang
và sẽ phát triển mạnh trong
tương lai nên các chất thải từ
hoạt động tàu thuyền tại cảng,
sự cố tràn dầu là nguồn gây ô
nhiễm môi trường lớn tại vịnh
cần đặc biệt quan tâm.
Qua theo dõi diễn biến
môi trường đầm, vịnh tại các
điểm quan trắc cho thấy, chất
lượng tầng nước mặt, tầng đáy
trong các đầm, vịnh có dấu
hiệu ô nhiễm cục bộ, trong đó
đáng lưu ý nhất là vịnh Xuân
Đài và một số điểm ở đầm Cù
Mông, đầm Ô Loan. Về lâu
dài, việc tiếp tục nhận lượng
chất thải từ dân sinh, sản xuất
nông nghiệp, đặc biệt là chất
thải từ hoạt động nuôi trồng
thủy sản, trong khi cơ chế trao
đổi nước kém và không có các
giải pháp xử lý môi trường
kèm theo sẽ tiếp tục làm tích
tụ một lượng chất thải lớn,
tăng nguy cơ xảy ra các tai
biến, sự cố môi trường (gây
chết các loài thủy sinh trong tự
nhiên cũng như các đối tượng
nuôi trong khu vực).
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VVKhảo sát thực địa tại vịnh Xuân Đài

TĂNG CƯỜNG CÁC GIẢI PHÁP
BVMT ĐẦM, VỊNH
Trước thực trạng trên, đặc biệt là sau sự cố
tôm hùm chết tại vịnh Xuân Đài vào cuối tháng
5/2017, Sở TN&MT triển khai nhiều giải pháp
quản lý môi trường tại đầm, vịnh cụ thể:
Thứ nhất, tăng cường công tác quản lý, tuyên
truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về BVMT
vùng ven biển: Sở TN&MT đã tham mưu
UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về
tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên,
môi trường vùng ven biển, đặc biệt là tại các
vùng nuôi thủy sản tập trung. Tổ chức nhiều
đợt công tác làm việc trực tiếp với địa phương
có các đầm, vịnh để bàn bạc các giải pháp nhằm
quản lý môi trường vùng đầm, vịnh.
Thứ hai, chủ động phối hợp với địa phương
tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn: Để tăng
cường cho hoạt động thu gom chất thải rắn phát
sinh từ hoạt động sinh hoạt, nuôi trồng thủy sản
tại khu vực đầm, vịnh, Sở TN&MT đang phối
hợp với UBND thị xã Sông Cầu xây dựng mô
hình điểm về thu gom lượng chất thải rắn phát
sinh hoạt động sinh hoạt, nuôi trồng thủy sản tại
vịnh Xuân Đài phù hợp với tình hình thực tế,
làm cơ sở nhân rộng trên địa bàn tỉnh.
Thứ ba, tăng cường công tác quan trắc môi
trường đầm, vịnh: Nhằm tăng tần suất và mật

độ lấy mẫu nước, tăng cường
trao đổi thông tin và kết quả
quan trắc chất lượng môi
trường đầm, vịnh phục vụ
cho công tác cảnh báo kịp thời
cho người nuôi trồng thủy
sản, Sở TN&MT đã phối hợp
với Sở NN&PTNT xây dựng
kế hoạch phối hợp quan trắc,
cảnh báo môi trường ở các
vùng nuôi tại đầm Cù Mông
và vịnh Xuân Đài. Ngoài ra,
tại các điểm nhạy cảm khác
của đầm Ô Loan, vịnh Vũng
Rô, Sở TN&MT chủ động chú
trọng tăng cường mật độ quan
trắc môi trường định kỳ nhằm
xây dựng chuỗi số liệu phục
vụ công tác đánh giá diễn
biến chất lượng môi trường và
cảnh báo kịp thời các nguy cơ
ô nhiễm.
Thứ tư, xây dựng Đề án
“Thu phí BVMT đối với nước
thải nuôi trồng thủy sản tại các
đầm, vịnh ven biển trên địa
bàn tỉnh Phú Yên”: Nâng cao
nhận thức, trách nhiệm của
người dân trong việc BVMT,

đồng thời góp phần tạo nguồn
thu ngân sách nhà nước phục
vụ cho việc xử lý ô nhiễm môi
trường, hiện nay Sở TN&MT
đang chủ trì, phối hợp với các
sở, ngành và địa phương tham
mưu UBND tỉnh xây dựng Đề
án “Thu phí BVMT đối với
nước thải nuôi trồng thủy sản
tại các đầm, vịnh ven biển trên
địa bàn tỉnh Phú Yên”.
Thứ năm, xây dựng “Quy
định tạm thời việc giao, cho
thuê khu vực biển để sử dụng
vào mục đích nuôi trồng thủy
sản bằng lồng, bè trên địa bàn
tỉnh Phú Yên”: Từng bước quản
lý việc giao, cho thuê mặt nước
biển phục vụ nuôi trồng thủy
sản trên địa bàn tỉnh trong khi
chờ các quy định của Trung
ương, Sở TN&MT đang chủ
trì, phối hợp với các sở, ngành
và địa phương tham mưu
UBND tỉnh xây dựng “Quy
định tạm thời việc giao, cho
thuê khu vực biển để sử dụng
vào mục đích nuôi trồng thủy
sản bằng lồng, bè trên địa bàn
tỉnh Phú Yên”.
Thứ sáu, phối hợp với các
cơ quan nghiên cứu khoa học
và tổ chức JICA - Nhật Bản
để đưa ra các giải pháp xử lý
ô nhiễm môi trường vịnh Xuân
Đài: Được sự cho phép của
UBND tỉnh, thời gian qua, Sở
TN&MT đã chủ động phối
hợp với các chuyên gia của
Đại học Khoa học tự nhiên
Hà Nội, Công ty tư vấn môi
trường Nhật Bản Nippon
Koei, tổ chức JICA tiến hành
khảo sát, điều tra các vấn đề
ô nhiễm môi trường tại vịnh
Xuân Đài. Đồng thời, Sở
TN&MT đang làm việc với tổ
chức JICA - Nhật Bản để kêu
gọi sự hỗ trợ, giúp đỡ nhằm
đưa ra kế hoạch xử lý ô nhiễm
môi trường tại vịnh Xuân
Đàin
Số 7/2018

17

LUẬT PHÁP - CHÍNH SÁCH

Thanh Hóa nỗ lực triển khai tiêu chí
môi trường trong xây dựng nông thôn mới
Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy,
chính quyền và đồng thuận của nhân
dân, đến nay Chương trình mục tiêu
quốc gia về xây dựng nông thôn mới
(NTM) ở Thanh Hóa đã đạt được những
kết quả quan trọng. Góp phần vào
thành công trên, ngành TN&MT tỉnh
Thanh Hóa đã nỗ lực triển khai tiêu chí
môi trường (tiêu chí 17) trong Bộ tiêu
chí quốc gia về xây dựng NTM trên địa
bàn tỉnh. Để hiểu rõ về những thuận lợi
và khó khăn khi thực hiện tiêu chí 17 tại
Thanh Hóa, Tạp chí Môi trường có cuộc
phỏng vấn Phó Giám đốc Sở TN&MT
tỉnh Thanh Hóa Lưu Trọng Quang.

9Thời gian qua, ngành TN&MT tỉnh Thanh
Hóa đã triển khai việc thực hiện tiêu chí 17
trong Bộ tiêu chí NTM như thế nào, thưa ông?
Ông Lưu Trọng Quang: Sau 7 năm thực
hiện Chương trình xây dựng NTM (2011 2018), Thanh Hóa đã có 244/571 xã (chiếm
42,37 % tổng số xã) đạt 19/19 tiêu chí và được
công nhận xã đạt chuẩn NTM.
Việc thực hiện tiêu chí thứ 17 trên địa bàn
tỉnh còn gặp nhiều khó khăn. Để đạt và duy trì
được các yêu cầu của tiêu chí cần sự thay đổi
mạnh mẽ về công tác quản lý, ý thức của người
dân.
Nhằm triển khai thực hiện tốt tiêu chí môi
trường trong xây dựng NTM, ngành TN&MT
Thanh Hóa được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh
giao nhiệm vụ tham mưu triển khai thực hiện
và cử 1 đồng chí Phó Giám đốc Sở tham gia
thành viên Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chương trình
xây dựng NTM và Hội đồng xét, công nhận xã
đạt chuẩn NTM của tỉnh.
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được
giao, năm 2017, Sở đã tham mưu cho UBND
tỉnh ban hành Quyết định số 1988/2017/QĐUBND quy định về vệ sinh môi trường (VSMT)
nông thôn tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, các biện
pháp và điều kiện đảm bảo VSMT nông thôn;
trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình,
cá nhân trong công tác VSMT đã được quy
định rõ. Đây là cơ sở giúp các địa phương thực
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VVCác cấp hội phụ nữ trong tỉnh Thanh Hóa tích cực tham gia vệ sinh
môi trường góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới
hiện tốt công tác BVMT, góp
phần hoàn thành tiêu chí môi
trường (TCMT) trong xây
dựng NTM.
Hàng năm, Sở kết hợp với
phòng TN&MT các huyện,
thị xã/TP kiểm tra và hướng
dẫn thực hiện TCMT tại cấp
cơ sở. Cùng với công tác kiểm
tra, thẩm định, năm 2016 đến
nay, Sở đã tổ chức 42 lớp tập
huấn về công tác BVMT và
hướng dẫn thực hiện TCMT
trong xây dựng NTM cho
hơn 6.000 cán bộ cấp huyện,
xã, thôn, hội viên các tổ chức
chính trị - xã hội, cơ sở sản
xuất kinh doanh trên địa bàn
tỉnh. Thông qua Chương trình
phối hợp hành động BVMT
giữa Sở TN&MT với 15 ban,
ngành, đoàn thể cấp tỉnh các
nội dung về BVMT trong xây
dựng NTM đã được triển khai
sâu rộng tới quần chúng nhân
dân.
Bên cạnh đó, Sở đã tham
mưu cho UBND tỉnh hỗ trợ
kinh phí cho công tác BVMT
đối với các xã phấn đấu đạt

chuẩn NTM, trung bình mỗi
xã được hỗ trợ 60 triệu đồng.
Theo BCĐ xây dựng NTM
của tỉnh, phong trào thi đua
"Thanh Hóa cùng cả nước
chung sức xây dựng NTM” đã
được triển khai sâu rộng, huy
động sự vào cuộc của các tổ
chức, cá nhân, doanh nghiệp
trên địa bàn vào việc tham gia
xây dựng NTM.
9Để duy trì TCMT tại các xã
NTM của tỉnh, Sở TN&MT có
những giải pháp gì, thưa ông?
Ông Lưu Trọng Quang:
Ở các địa phương, TCMT
luôn là tiêu chí hoàn thành
cuối cùng. Nguyên nhân là
do nguồn lực hạn chế, các địa
phương thường ưu tiên triển
khai xây dựng cơ sở hạ tầng,
thay đổi mô hình sản xuất…
nên chưa ưu tiên thực hiện
TCMT. Bên cạnh đó, ý thức
của người dân về VSMT còn
hạn chế, nhiều nơi chưa có
công trình thoát nước mưa,
nước thải; chưa có khu xử lý
rác thải tập trung; các trang
trại chăn nuôi gia súc, gia
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cầm chưa có công trình xử lý chất thải; các
làng nghề chưa có hệ thống tiêu, thoát và xử lý
nước thải… Tuy nhiên để đạt chuẩn NTM các
địa phương đã nỗ lực, quyết tâm hoàn thành
TCMT.
Bên cạnh đó, TCMT là tiêu chí “mềm”
dễ biến động, phụ thuộc rất lớn vào ý thức
của người dân. Thực tế cho thấy, nhiều xã
đã đạt chuẩn NTM nhưng việc duy trì, nâng
cao chất lượng TCMT vẫn còn rất hạn chế.
Để tăng cường công tác tham mưu trong
lĩnh vực này, trong thời gian tới, Sở TN&MT
xác định một số nhiệm vụ cụ thể sau: Tiếp
tục phối hợp với UBND các huyện, thị xã/
TP, ban ngành phối hợp hành động tuyên
truyền, triển khai Quyết định số 1988/2017/
QĐ-UBND quy định về VSMT nông thôn
một cách sâu rộng hơn.
Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra và
hướng dẫn các xã đang phấn đấu đạt chuẩn
NTM, tiến hành công tác hậu kiểm đối với các
xã đã về đích, đảm bảo TCMT được duy trì và
nâng cao.
Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn về thực
hiện TCMT cho các thành viên BCĐ xây dựng
NTM cấp huyện, xã để triển khai xuống thôn,
xóm và người dân; Chủ động phối hợp với
UBND các huyện, thị xã/TP để nắm bắt tình
hình thực hiện, duy trì và nâng cao chất lượng
đạt chuẩn NTM của các xã.
9Thưa ông, để tăng cường công tác BVMT
trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh,
Sở TN&MT đã triển khai những hoạt động gì?
Ông Lưu Trọng Quang: Để tăng cường
quản lý môi trường trong sản xuất nông
nghiệp, xác định phương châm BVMT phải lấy
phòng ngừa và hạn chế những tác động đối với
môi trường là chủ yếu. Vì vậy, đối với các dự án
đầu tư, bao gồm các các dự án trong lĩnh vực
nông nghiệp đều phải hoàn thiện đầy đủ hồ sơ
môi trường, phải được xem xét tất cả các yếu
tố tác động đến môi trường. Để tạo điều kiện
cho các dự án trong lĩnh vực nông nghiệp, Sở
TN&MT đã cắt giảm thời gian thẩm định hồ sơ
môi trường đối với các dự án này để sớm triển
khai thực hiện.
Đồng thời, hàng năm, Sở TN&MT chủ
trì, phối hợp với UBND cấp huyện, xã tổ chức
kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật
về BVMT tại các cơ sở sản xuất kinh doanh
trên địa bàn tỉnh. Thông qua các đợt thanh tra,
kiểm tra, đã kết hợp tuyên truyền pháp luật về
BVMT, hướng dẫn thực hiện các thủ tục môi

VVXã Nga Thành, huyện Nga Sơn có nhiều thay đổi từ khi thực
hiện tốt TCMT trong xây dựng NTM
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.
9 Thời gian tới, tỉnh có kế
hoạch gì nhằm triển khai
hiệu quả công tác BVMT khu
vực nông thôn, thưa ông?
Ông Lưu Trọng Quang:
Trước hết, tỉnh cần ưu tiên
bố trí nguồn vốn để triển khai
các nhiệm vụ: Tổ chức tuyên
truyền, tập huấn, bồi dưỡng
kiến thức về BVMT trong xây
dựng NTM cho đội ngũ cán
bộ, công chức phụ trách công
tác môi trường cấp huyện, xã.
Xây dựng, triển khai và
nhân rộng các mô hình BVMT
phù hợp với địa phương: Phân
loại rác tại nguồn; xử lý rác thải
nông thôn; xây dựng lò đốt rác
thải sinh hoạt hộ gia đình; khu
dân cư tự quản BVMT...
Hướng dẫn các xã thực
hiện TCMT và tổ chức kiểm
tra, giám sát việc thực hiện
tiêu chí này tại các xã/huyện
đã được công nhận và đang
trong quá trình công nhận đạt
chuẩn NTM.
Đồng thời, bồi dưỡng,
đào tạo nguồn theo quy
hoạch, đảm bảo về cơ cấu

số lượng, chất lượng, trình
độ chuyên môn để phát huy
năng lực công tác trong lĩnh
vực BVMT.
Tăng mức hỗ trợ kinh
phí trung bình 200 triệu/xã
để thực hiện các hoạt động
BVMT (mua sắm phương tiện
thu gom, vận chuyển rác sinh
hoạt, xây dựng khu tập kết rác,
bể chứa bao bì thuốc bảo vệ
thực vật… cho các xã đăng ký
về đích NTM đến năm 2020.
Hỗ trợ đầu tư xây dựng,
nâng cấp hệ thống thoát nước,
xử lý nước thải các làng nghề
có nguy cơ gây ô nhiễm môi
trường (khoảng 30 làng nghề)
với mức 10 tỷ đồng/làng nghề.
Đầu tư xây dựng hệ thống thu
gom và công trình xử lý nước
thải tập trung cho các cụm
công nghiệp, trung bình 15 tỉ
đồng/cụm.
Mặt khác, hỗ trợ công
tác quy hoạch và di dời các
làng nghề, cơ sở sản xuất gây
ô nhiễm môi trường ra khỏi
khu dân cư; Thực hiện các dự
án xử lý bãi rác gây ô nhiễm
môi trường nghiêm trọng, các
điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ
thực vật.
9Trân trọng cảm ơn ông!
PHẠM ĐÌNH (Thực hiện)
Số 7/2018
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Hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, nội
đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước

OO

Ngày 16/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị
định số 77/2018/NĐ-CP quy định hỗ trợ phát
triển thủy lợi nhỏ và tưới tiên tiến, tiết kiệm
nước. Theo đó, đối tượng áp dụng của Nghị
định là những tổ chức thủy lợi cơ sở, cá nhân là
thành viên của tổ chức thủy lợi cơ sở (sau đây
gọi là tổ chức, cá nhân) có liên quan trong đầu
tư xây dựng, quản lý, khai thác công trình thủy
lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết
kiệm nước.
Nghị định nêu rõ: Hỗ trợ tối đa 50% chi phí
vật liệu, máy thi công và thiết bị để đầu tư xây
dựng hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước
cho cây trồng cạn, mức hỗ trợ không quá 40
triệu đồng/ha; Hỗ trợ tối đa 50% chi phí để san
phẳng đồng ruộng, mức hỗ trợ không quá 10
triệu đồng/ha.
Điều kiện hỗ trợ đối với cá nhân: Quy mô
khu tưới phải đạt từ 0,3 ha trở lên, riêng khu
vực miền núi từ 0,1 ha trở lên và phải thông
qua tổ chức thủy lợi cơ sở. Đối với tổ chức
thủy lợi cơ sở: Quy mô khu tưới phải đạt từ
02 ha trở lên, riêng khu vực miền núi từ 01
ha trở lên và phải có hợp đồng liên kết với hộ
gia đình hoặc cá nhân trực tiếp sản xuất. Hệ
thống tưới tiên tiến tiết kiệm nước phục vụ
các loại cây trồng là cây chủ lực của quốc gia,
địa phương, có lợi thế, phù hợp với nhu cầu
thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu
từng vùng miền.
Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày
1/7/2018.

Thông tư về bảo vệ, phát triển
và hỗ trợ trồng rừng

OO

Ngày 14/5/2018, Bộ KH&ĐT ban hành
Thông tư số 02/2018/TT-BKHĐT về hướng
dẫn thực hiện một số nội dung quy định
tại Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày
14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc
ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển
rừng (BV&PTR) và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ
tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công
ty nông, lâm nghiệp.
Thông tư quy định, quy mô một dự án
BV&PTR, dự án trồng rừng tối thiểu là 500
ha; đối với rừng ngập mặn tối thiểu là 300 ha.
Trường hợp tỉnh, TP trực thuộc Trung ương
không có đủ diện tích trên, UBND cấp tỉnh
được lập một dự án BV&PTR.
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Trên địa bàn một huyện
được lập tối đa một dự án
BV&PTR sử dụng nguồn
vốn ngân sách Trung ương
hỗ trợ do địa phương quản
lý, việc hỗ trợ ngân sách
Trung ương theo quy định
tại Khoản 4, Điều 17, Quyết
định số 38/2016/QĐ-TTg.
Trường hợp trên địa bàn
đã có ban quản lý rừng đặc
dụng thì ban quản lý rừng
đặc dụng làm chủ đầu tư.
Việc triển khai các dự
án BV&PTR, trồng rừng,
khoanh nuôi tái sinh có
trồng bổ sung cần được
khoán ổn định cho người
dân từ khâu trồng, chăm
sóc, bảo vệ theo chu kỳ lâm
sinh và hưởng lợi theo quy
định. Chủ đầu tư ký hợp
đồng trồng rừng, bảo vệ và
phát triển rừng với hộ dân,
nhóm hộ tham gia trồng
rừng bao gồm hướng dẫn
thiết kế kỹ thuật, dự toán
công trình lâm sinh được
duyệt. Người dân khi được
giao khoán đất trồng rừng,
phát triển rừng có thể tự
trồng rừng trước và được
hỗ trợ sau theo định mức
quy định… Danh sách các
hộ tham gia trồng rừng,
phát triển rừng được niêm
yết công khai tại UBND
xã, nhà văn hóa thôn, bản
về diện tích và số tiền được
nhận.

Điều chỉnh mức
thu phí bảo vệ môi
trường đối với nước
thải công nghiệp trên
địa bàn TP. Hồ Chí
Minh

OO

Ngày 16/3/2018, HĐND
TP. Hồ Chí Minh ban hành
Nghị quyết số 02/2018/NQHĐND điều chỉnh mức thu

phí BVMT đối với nước thải
công nghiệp (NTCN) trên
địa bàn TP. Theo đó, đối
tượng thu phí BVMT đối với
NTCN là các cơ sở sản xuất,
chế biến được quy định tại
Điều 2, Khoản 2 Nghị định
số 154/2016/NĐ-CP ngày
16/11/2016 về phí BVMT
đối với nước thải; Cơ sở xử lý
chất thải rắn.
Về mức thu phí BVMT
với cơ sở thuộc đối tượng
thu phí có tổng lượng nước
thải dưới 5 m3/ngày-đêm (áp
dụng mức thu phí cố định f
= 1.500.000 đồng/năm); đối
tượng có tổng lượng nước
thải từ 5 m3/ngày - đêm trở
lên sẽ tính phí theo công
thức: F = (f x K) +C (F là
số phí phải nộp (đồng); f =
1.500.000 đồng; K là hệ số
lưu lượng xả thải; C là số phí
biến đổi phải nộp).
Đối với các cơ sở có
đồng hồ đo lượng nước thải,
lượng nước thải ra được xác
định căn cứ vào số đo trên
đồng hồ; các cơ sở không có
đồng hồ đo lượng nước thải
thì lượng nước thải được xác
định dựa trên kết quả đo đạc
thực tế của cơ quan quản
lý nhà nước về môi trường
hoặc tính bằng 80% lượng
nước sử dụng…
Phương pháp xác định
hàm lượng chất gây ô nhiễm
có trong nước thải gồm: Đối
với các cơ sở đã xây dựng
hệ thống xử lý nước thải
(XLNT) thì hàm lượng chất
gây ô nhiễm có trong nước
thải được tính dựa theo kết
quả đo đạc phân tích mẫu
thực tế; các cơ sở chưa có
hệ thống XLNT thì hàm
lượng chất gây ô nhiễm có
trong nước thải chưa qua xử
lý được tính theo từng loại
hình sản xuất đặc thù.
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PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU:

OO

Quy định về mức thu,
nộp, quản lý và sử dụng phí
thẩm định báo cáo đánh
giá tác động môi trường

Nguyên liệu
hay rác thải?

N

TS.LÊ HOÀNG LAN
Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam

gày 25/6/2018, Bộ Tài chính
ban hành Thông tư số
56/2018/TT-BTC quy định mức
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và
sử dụng phí thẩm định báo cáo
đánh giá tác động môi trường
(ĐTM) do cơ quan Trung ương
thực hiện thẩm định. Theo đó,
Thông tư quy định, người nộp phí
là các cơ quan, tổ chức, cá nhân
đề nghị cơ quan có thẩm quyền ở
Trung ương thực hiện thẩm định
báo cáo ĐTM. Người nộp phí thực
hiện nộp phí thẩm định trong thời
gian từ thời điểm nộp hồ sơ đề
nghị thẩm định, thẩm định lại đến
trước khi tổ chức họp Hội đồng
thẩm định. Phí nộp trực tiếp cho
tổ chức thu phí hoặc nộp vào tài
khoản phí chờ nộp ngân sách của
tổ chức thu phí mở tại Kho bạc
nhà nước.
Thông tư cũng quy định cụ thể
về mức thu, quản lý và sử dụng
phí, cụ thể: Tổ chức thu phí nộp
100% tiền phí thu được vào ngân
sách nhà nước (NSNN). Nguồn
chi phí trang trải cho hoạt động
thẩm định, thu phí do NSNN bố
trí trong dự toán của tổ chức thu
theo chế độ, định mức chi NSNN
theo quy định của pháp luật.
Trường hợp tổ chức thu phí là cơ
quan nhà nước thuộc diện khoán
chi phí hoạt động từ nguồn thu phí
theo quy định tại khoản 1 Điều 4
Nghị định số 120/2016/NĐ-CP
ngày 23/8/2016 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn
thi hành một số điều của Luật phí
và lệ phí thì được trích để lại 90%
tổng số tiền phí thẩm định thực
thu được để chi cho hoạt động
thẩm định, thu phí và nộp 10%
vào NSNN…

T

hu hồi và tái chế
rác thải sẽ mang
lại những cơ hội
thực sự để tạo thêm nhiều
việc làm cũng như những
lợi ích kinh tế to lớn. Sử
dụng nguyên liệu phế liệu
để tái chế với công nghệ
cao sẽ giúp tiết kiệm chi
phí và BVMT là điều mà
quốc gia nào cũng đang
hướng đến. Tuy nhiên
việc quản lý và thu hồi rác
thải không hiệu quả luôn
tiềm ẩn rủi ro về sức khỏe
và an toàn cho công nhân
tái chế phế liệu, cũng như
nguy cơ gây ô nhiễm môi
trường và ảnh hưởng
sức khỏe toàn cộng đồng
nếu không có biện pháp
phòng ngừa thích hợp.
Để phục vụ phát
triển kinh tế - xã hội của
đất nước, Việt Nam đã
đưa ra chủ trương cho
phép các doanh nghiệp
nhập khẩu phế liệu.
Nhưng khi thực hiện
đã có không ít tổ chức,
cá nhân không tuân thủ
các quy định về BVMT,
nhất là lợi dụng nhập
khẩu phế liệu (NKPL)
để đưa rác thải vào Việt
Nam. Từ đó đã có cảnh
báo Việt Nam là một
trong những nước NKPL
nhiều nhất thế giới, đặc
biệt sau khi Trung Quốc
ngừng hầu hết các hoạt
động NKPL đã qua sử

dụng. Một số lượng lớn
hàng phế liệu nhập khẩu
từ các nước phát triển
đã tràn về khu vực Đông
Nam Á, trong đó có Việt
Nam. Năm 2016, khối
lượng sắt thép phế liệu
nhập khẩu là 2,7 triệu tấn
thì năm 2017 là 5,2 triệu
tấn; giấy phế liệu từ 338
nghìn tấn lên 1,3 triệu
tấn; nhựa phế liệu từ 18
nghìn tấn lên 90 nghìn
tấn. Đầu năm 2018 tình
trạng nhập khẩu phế
liệu ồ ạt đang tạo áp lực
đến kho bãi các cảng do
lượng lớn hàng tồn kho
tại các cảng, chủ yếu là
phế liệu nhựa và giấy.
Theo Hiệp hội Giấy
và Bột giấy Việt Nam,
trong nhiều năm qua
ngành giấy Việt Nam
nhập khẩu giấy phế liệu
từ nước ngoài với tỉ lệ
bình quân từ 30 - 45%
tổng khối lượng giấy
phế liệu dùng để sản
xuất bột giấy. Mặt khác,
nguồn giấy phế liệu ở
trong nước chưa được
thu hồi hết và phải tốn
nhiều chi phí xử lý rác
thải hàng năm. Thực
tế trên cho thấy, thị
trường giấy phế liệu nội
địa còn rất nhiều tiềm
năng nhưng lại chưa
được khai thác hợp lý.
Giấy phế liệu chứa
nhiều thành phần khác
Số 7/2018
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không phải là xơ sợi, trong đó phải kể đến
mực in, vật liệu tráng phủ làm bóng, keo
dính (để ghép các trang vào với nhau). Đây
là những hóa chất cần phải loại bỏ trước
khi tái chế. Thêm nữa, nếu cần sản xuất
giấy trắng thì bột sẽ phải được tẩy trắng
với hydrogen peroxide, chlorine dioxide
hay oxygen. Vì thế nước thải từ sản xuất
giấy với nguyên liệu giấy phế liệu chứa
nhiều hóa chất độc hại không kém sử dụng
nguyên liệu sợi cellulose, thậm chí có thể
còn độc hại hơn tùy thuộc nguồn giấy phế
liệu.
Quá trình tái chế thực sự chỉ sử dụng
được nhiều nhất là 80% lượng giấy phế liệu.
Phần chất thải còn lại phải được chở tới các
cơ sở xử lý chất thải để quản lý và xử lý tùy
theo tính chất nguy hại của chất thải. Chìa
khóa giúp gia tăng tỷ lệ sử dụng giấy phế
liệu cũng như kiểm soát chất thải nguy hại
nằm ở chất lượng giấy thu hồi. Các nước
trên thế giới đã có cảnh báo về sự ô nhiễm
giấy phế liệu ngày càng gia tăng.
Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra các
quy định nghiêm ngặt về phế liệu nhập khẩu
sẽ được áp dụng từ ngày 1/3/2018, theo đó tỷ
lệ tạp chất trong giấy phế liệu, nhựa phế liệu
và sắt phế liệu không được vượt quá 0,5%.

Trong thực tế, giấy phế liệu
nhập khẩu vào Trung Quốc
trong những năm gần đây
thường có tỉ lệ tạp chất 1% 5%. Các công ty Trung Quốc
thậm chí vẫn chấp nhận tỉ lệ
tạp chất trong giấy phế liệu
nhập khẩu 5%, và cao hơn
5%. Trong khi đó, Việt Nam
quy định tổng lượng các loại
tạp chất được phép còn lẫn
trong phế liệu giấy nhập
khẩu không vượt quá 2%
khối lượng của khối hàng
(QCVN 33:2010/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật Quốc
gia về môi trường đối với
phế liệu giấy nhập khẩu).
Vừa qua, Hải Phòng
đã thông báo từ chối Tập
đoàn Giấy Cửu Long (Trung
Quốc) đầu tư Dự án Nhà
máy giấy tại KCN Nam Đình
Vũ vì nguy cơ ảnh hưởng xấu
đến môi trường. Đây là Dự
án sản xuất bột giấy và giấy
từ nguyên liệu giấy phế liệu
nhập khẩu với nguồn vốn

VVThu gom, phân loại và tái chế giấy đã qua sử dụng tại làng nghề
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800 triệu đô la, công suất dự
kiến 1 triệu tấn. Quyết định
của Hải Phòng thể hiện sự
đúng đắn và hợp lòng dân,
cần được trở thành chủ
trương chung của quốc gia
về kiểm soát nghiêm ngặt và
ngăn chặn kịp thời các dự án
đầu tư không thân thiện môi
trường.
Cùng với đó, Chính phủ
cần ban hành những chính
sách hỗ trợ, khuyến khích
các doanh nghiệp thu gom
và tái chế nguyên liệu giấy
đã qua sử dụng nguồn gốc
trong nước, đồng thời ngăn
chặn nhập khẩu phế liệu từ
nước ngoài. Tăng cường thu
gom và sử dụng nguồn phế
liệu trong nước là phù hợp
với định hướng phát triển
bền vững, vừa giúp đất nước
tiết kiệm chi phí nhập khẩu
nguyên liệu và xử lý rác thải,
vừa ngăn ngừa nguy cơ Việt
Nam trở thành bãi rác của
thế giớin
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Hội nghị GEF lần thứ 6 - Những định hướng
bảo vệ môi trường trên toàn cầu trong
giai đoạn tới
TS. ĐỖ NAM THẮNG
Quỹ Môi trường toàn cầu

S

au một tuần diễn ra các phiên họp chính
và chuỗi các sự kiện liên quan, kỳ họp
Đại hội đồng Quỹ Môi trường Toàn cầu
(GEF) lần thứ 6 đã kết thúc tốt đẹp vào ngày
29/7/2018 tại Đà Nẵng. Đây là sự kiện quốc tế
có tầm vóc và quy mô lớn nhất về tài nguyên
và môi trường từ trước đến nay do Việt Nam
đăng cai. Tại các kỳ họp này, nhiều vấn đề môi
trường toàn cầu quan trọng đã được thảo luận
và xác định giải pháp thông qua chương trình
nghị sự và kế hoạch ngân sách cho chu kỳ 7,
chính sách thực hiện và một số chủ đề liên
ngành trọng tâm.

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ VÀ KẾ
HOẠCH NGÂN SÁCH CHO CHU KỲ 7
Quá trình thương lượng về Chương trình
nghị sự và kế hoạch ngân sách cho chu kỳ 7
diễn ra hơn 1 năm thông qua 4 vòng đàm phán.
Đây là quá trình thương lượng phức tạp nhất kể
từ khi GEF thành lập từ năm 1992 đến nay với
một số lý do chính. Thứ nhất, các nước tài trợ
cho GEF ngày một chặt chẽ hơn trong việc đưa
ra yêu cầu sử dụng kinh phí hiệu quả. Ngoài
việc chất lượng dự án, các nước tài trợ còn yêu
cầu tăng tỷ lệ kinh phí đồng tài trợ từ nguồn lực
khác, cũng như sự tham gia của khối tư nhân.
Thứ hai, việc Hoa Kỳ là nước tài trợ lớn của
GEF trong các chu kỳ trước cắt giảm ngân sách
hỗ trợ các hoạt động BVMT nói chung và ngân
sách tài trợ cho GEF nói riêng cũng ảnh hưởng
đáng kể đến nguồn lực của GEF cũng như các
cam kết tài trợ từ các nước khác. Thứ ba, số
lượng cơ quan thực hiện của GEF từ 12 năm
2013 đã tăng lên 18 năm 2018. Các cơ quan này
có những chính sách và định hướng khác nhau,
dẫn đến những ý kiến không đồng nhất trong
quá trình thương lượng cho chu kỳ 7. Ngoài ra,
các nước nhận viện trợ cũng đã quyết liệt hơn,
đòi hỏi tính chủ động và tự chủ quốc gia trong
phần ngân sách phân bổ.
Sự khác biệt về quan điểm giữa các bên
liên quan đã tạo áp lực lớn trong việc đạt được

thỏa thuận chung. Tuy nhiên,
sau 3 ngày nhóm họp từ 2426/6/2018, Hội đồng GEF
đã thông qua Chương trình
nghị sự và kế hoạch ngân sách
cho chu kỳ 7 từ 1/7/2018 đến
30/6/2020. Nội dung này đã
được Hội nghị Đại hội đồng
GEF thông qua trong các phiên
họp từ 27- 28/7/2018. Đây là
kết quả quan trọng nhất của
Hội nghị. Theo các kế hoạch
được phê duyệt, trong 4 năm
tới, ngân sách GEF toàn cầu là
4,1 tỷ USD, được phân bổ cho
các dự án và hoạt động quản
lý hành chính. Phần kinh phí
được phân bổ cho các lĩnh vực
trọng tâm, gồm: Đa dạng sinh
học (ĐDSH) 1,292 tỷ USD;
Biến đổi khí hậu (BĐKH)
802 triệu USD và 475 triệu
USD cho suy thoái đất (Hình).
Trong đó, phần phân bổ trực
tiếp cho các nước thông qua
hệ thống phân bổ nguồn lực
minh bạch (STAR) lần lượt:
ĐDSH 1,031 tỷ USD; BĐKH
511 triệu USD và suy thoái đất
354 triệu USD. Phần còn lại sẽ
dành cho các dự án khu vực
và toàn cầu. Trong 3 lĩnh vực
ưu tiên được phân bổ trực tiếp
cho các nước, BĐKH bị cắt
giảm nhiều nhất, khoảng 40%
so với chu kỳ 6, do sự ra đời

của Quỹ Khí hậu xanh GCF,
một cơ chế tài chính riêng biệt
cho BĐKH.
Với Việt Nam, kinh phí
cho chu kỳ 7 trong hệ thống
STAR là 18,1 triệu USD,
giảm gần 30% so với chu kỳ
6. Nguyên nhân là kinh phí
cho các nước nhận viện trợ
giảm, do tổng kinh phí toàn
cầu giảm từ 4,43 trong chu kỳ
6 còn 4,1 tỷ USD cho chu kỳ
7. Ngoài ra, GDP là một trong
những trọng số quan trọng để
tính ngân sách phân bổ theo
STAR, và GDP bình quân đầu
người trong 4 năm qua của
Việt Nam đã tăng từ 1,870
USD năm 2013 lên 2,343 năm
2017. Phần kinh phí cho Việt
Nam thông qua STAR bao
gồm: ĐDSH 13 triệu USD,
BĐKH 3,62 triệu USD và suy
thoái đất 1,39 triệu USD.
Trong phần ngân sách
thông qua STAR, các nước
sẽ có quyền chủ động điều
chỉnh giữa các lĩnh vực ưu
tiên. 61 nước có tổng kinh phí
từ STAR dưới 7 triệu đô la có
thể điều chỉnh mà không có
hạn mức. Các nước kinh phí
STAR trên 7 triệu có thể điều
chỉnh giữa các lĩnh vực trọng
tâm nhưng không được quá 2
triệu đô hoặc 13% tổng kinh

VVNguồn: GEF Secretariat 2018.
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VVCác đại biểu quốc tế tọa đàm tại phiên bế mạc Hội nghị GEF6
phí STAR, tùy thuộc con số nào cao hơn. Việt
Nam nằm trong số các nước này, với mức trần
có thể điều chỉnh giữa các lĩnh vực trọng tâm là
2,34 triệu USD.
Theo đó, mục tiêu chính của 3 lĩnh vực
trọng tâm trong phân bổ STAR bao gồm: Tăng
cường lồng ghép ĐDSH vào các lĩnh vực, cũng
như sinh cảnh đất liền và trên biển; tập trung
các hoạt động chính yếu bảo tồn loài và nơi cư
trú của loài; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng thể chế
và chính sách ĐDSH; cải tiến và chuyển giao
công nghệ nhằm tạo đột phá cho năng lượng
bền vững; trình diễn các phương án giảm phát
thải có hiệu quả hệ thống; tăng cường điều kiện
hỗ trợ lồng ghép giảm phát thải vào các chiến
lược phát triển bền vững; hỗ trợ các giải pháp cụ
thể nhằm quản lý đất bền vững và tăng cường
điều kiện hỗ trợ thực hiện giảm suy thoái đất.
Ngoài 3 lĩnh vực trọng tâm được phân bổ
kinh phí qua STAR, GEF 7 tiếp tục hỗ trợ dự án
thuộc lĩnh vực các vùng nước quốc tế, hóa chất,
chất thải và quản lý rừng bền vững thông qua kinh
phí ngoài STAR. Phân bổ kinh phí cho các dự án
ngoài STAR sẽ duy trì theo nguyên tắc đề xuất dự
án nào chất lượng tốt sẽ được xem xét trước. Mục
tiêu chính của các lĩnh vực trọng tâm ngoài STAR
bao gồm: Tăng cường các cơ hội phát triển kinh tế
biển; quản lý các vùng biển ngoài quyền tài phán
quốc gia; tăng cường an ninh nguồn nước tại các
hệ sinh thái nước ngọt; các chương trình hóa chất
công nghiệp, nông nghiệp; hỗ trợ các đảo quốc,
các quốc gia kém phát triển và hoạt động hỗ trợ
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thực hiện các công ước.
Bên cạnh đó, GEF 7 tiếp
tục 3 Chương trình tổng hợp
và đã triển khai từ GEF 6, bao
gồm lương thực và sử dụng
đất, thành phố bền vững,
quản lý rừng bền vững. Kinh
phí cho các chương trình này
được phân bổ ngoài STAR,
theo tiêu chí mức độ đóng góp
vào giải quyết các vấn đề môi
trường toàn cầu.

CHÍNH SÁCH THỰC
HIỆN CÁC DỰ ÁN GEF
Cũng trong kỳ họp Đại
hội đồng, một số chính sách
thực hiện dự án GEF cũng
được thông qua, bao gồm: tỷ
lệ đồng tài trợ giữa dự án GEF
và các nguồn lực khác, tăng
cường quan hệ đối tác trong
thực hiện các dự án GEF và
lồng ghép các nội dung về giới.
Về tỷ lệ đồng tài trợ, Đại
hội đồng đã thông qua việc
nâng tỷ lệ 5:1 trong chu kỳ 6
lên 7:1 trong chu kỳ 7, nghĩa là
1 USD viện trợ của GEF sẽ có 7
USD đồng tài trợ từ các nguồn
khác, bao gồm: Chính phủ, các
tổ chức quốc tế đối tác, khối tư

nhân, cộng đồng. Tuy nhiên,
đây là mục tiêu cho tổng các dự
án do GEF tài trợ, không bắt
buộc riêng từng dự án. Ngoài
ra, khái niệm về đồng tài trợ
cũng được hiểu theo nghĩa
rộng, bao gồm các các nguồn
lực được huy động để cùng
thực hiện các dự án GEF.
Về tăng cường quan hệ đối
tác trong việc thực hiện các
dự án GEF, Đại hội đồng đã
thông qua đề xuất xóa bỏ yêu
cầu giới hạn kinh phí dự án
GEF chiếm 20% tổng kinh phí
các dự án của 8 cơ quan thực
hiện mới tham gia GEF. Qua
đó giảm sự phân biệt giữa các
cơ quan thực hiện GEF truyền
thống (ngân hàng đa phương
và tổ chức thuộc UN) với các
cơ quan thực hiện mới của
GEF (như IUCN và WWF).
Nhờ chính sách mới này, các
cơ quan mới của GEF sẽ có
điều kiện tiếp cận và thực hiện
nhiều dự án hơn.
Đại hội đồng cũng thông
qua một số chính sách liên
quan đến việc tăng cường các
nội dung về giới trong các dự
án GEF, tham vấn với các tổ
chức phi chính phủ, sự tham
gia của khối tư nhân. Tuy
nhiên, các nội dung này mới
có tính định hướng, cần tiếp
tục các văn bản cụ thể hóa.
Có thể nói, Hội nghị Đại
hội đồng GEF lần thứ 6 đã
mở ra những định hướng
quan trọng cho hoạt động
BVMT trên toàn cầu trong
giai đoạn 4 năm tới. Mặc dù
không có nhiều thay đổi về
các lĩnh vực trọng tâm ưu
tiên song sẽ cần có những
cải tiến trong cách thức xây
dựng đề xuất dự án và vận
động tài trợ để tăng cường
tiếp cận và sử dụng hiệu quả
các nguồn lực từ GEF, cơ chế
tài chính cho môi trường lớn
nhất toàn cầun
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Một số chủ đề liên ngành trọng tâm tại GEF6

T

rong thời gian diễn ra kỳ
họp Đại hội đồng, 12 Hội
nghị bàn tròn đã được tổ
chức với các chủ đề liên ngành
trọng tâm, bao gồm:
* Lương thực, sử dụng và phục
hồi đất: Các thảo luận xoay quanh
những vấn đề như mối liên quan
chặt chẽ giữa an ninh lương thực
và sử dụng đất, bảo tồn ĐDSH,
quan hệ đối tác nhằm quản lý,
sử dụng đất bền vững, chống suy
thoái đất. Các vấn đề chủ yếu tập
trung vào khu vực Nam Mỹ và
châu Phi.
* TP bền vững: Tập trung vào
giải pháp đô thị hóa bền vững,
giải quyết các vấn đề tổng hợp
của đô thị liên quan đến quy
hoạch đô thị, sử dụng đất, phát
thải, xử lý chất thải, thích ứng
BĐKH và cơ chế tài chính cho
TP bền vững. Dự án Diễn đàn
toàn cầu về TP bền vững do GEF
tài trợ bắt đầu từ chu kỳ 6 và sẽ
tiếp tục được nhân rộng tại chu
kỳ 7.
* Quan hệ đối tác thực hiện
Chương trình nghị sự 2030: Đây là
chủ đề rộng, liên quan đến nhiều
lĩnh vực như chính sách, luật
pháp, cơ chế tài chính, quan hệ
đối tác, công nghệ. Thảo luận đều
thống nhất, các nguồn lực để thực
hiện Chương trình nghị sự 2030
còn nhiều hạn chế và cần tiếp tục
bổ sung.
* Các mục tiêu khoa học vì
Trái đất: Nêu lên sự cần thiết của
việc xây dựng các mục tiêu trên
cơ sở khoa học liên quan đến sự
bền vững của hành tinh. Đề xuất
thành lập Ủy ban khoa học liên
chính phủ nhằm xây dựng các
mục tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực,
như Ủy ban liên chính phủ về

BĐKH (IPCC) và mục tiêu giảm
2oC trong lĩnh vực BĐKH.
* Nền kinh tế tuần hoàn: Đây
là lĩnh vực tiềm năng thu hút sự
tham gia của khối tư nhân. Nền
kinh tế tuần hoàn không những
giúp giải quyết các vấn đề chất
thải, đạt các Mục tiêu Phát triển
bền vững và Thỏa thuận Pari, mà
còn tạo lợi nhuận từ việc tái chế,
tái sử dụng chất thải. Nhiều đại
diện các tập đoàn công nghiệp
đa quốc gia đã bày tỏ quan tâm
trong việc hợp tác với GEF và
các Chính phủ thúc đẩy vấn đề
này.
* Rác thải nhựa biển: Là một
trong những chủ đề được thảo
luận sôi nổi nhất tại Hội nghị.
Đại diện của Chính phủ Na Uy,
Việt Nam, Inđônêxia, Tập đoàn
Unilever, Ngân hàng Thế giới và
UNEP đã trao đổi những vấn
đề như huy động nguồn lực tài
chính từ các bên liên quan, thiết
kế chương trình nâng cao nhận
thức và hành động cụ thể của nhà
sản xuất, người tiêu dùng, thay
đổi công nghệ, thiết kế, vật liệu
sản phẩm. Đặc biệt, sáng kiến của
Việt Nam trong việc tiên phong
xây dựng chương trình khu vực
vì một đại dương không rác thải
nhựa, được đánh giá cao.
* Chuyển đổi nền công nghiệp
hóa chất: Các ý kiến tham luận
nêu lên sự cần thiết duy trì và đẩy
mạnh các hoạt động giảm ô nhiễm
hóa chất, từ sản xuất đến tiêu dùng,
đồng thời cần có các mục tiêu và
dự án riêng biệt cho lĩnh vực này.
* Động vật hoang dã: Thảo
luận xoay quanh giải pháp chống
nạn buôn bán động vật hoang
dã, tác động xuyên quốc gia của
các chính sách cấm buôn bán sản

phẩm động vật hoang dã cũng
như gắn kết giữa sinh kế của
người dân địa phương và công
tác bảo tồn, đặc biệt quyền lợi của
người dân trong việc phát triển du
lịch sinh thái.
* Giới và Môi trường: Vai trò
của phụ nữ trong giải quyết các
vấn đề môi trường được tái khẳng
định. Các kiến nghị cụ thể để
tăng cường sự tham gia của phụ
nữ trong tất cả các giai đoạn dự án
môi trường cũng được thảo luận
và xem xét trong chính sách của
GEF.
* Cải tiến năng lượng sạch: Để
giải quyết thực trạng 1,2 tỷ người
còn thiếu năng lượng và 2,8 tỷ
người đang chịu ô nhiễm không
khí trong nhà do sử dụng nhiên
liệu than củi, cần nhiều giải pháp
liên quan đến công nghệ và cơ chế
tài chính bền vững, bao gồm trái
phiếu xanh.
* Tài chính cho bảo tồn: Thách
thức lớn nhất của bảo tồn là
không đem lại lợi nhuận trực tiếp
cho nhà đầu tư. Vì vậy, cần có cơ
chế khuyến khích khối tư nhân
tham gia, tạo thị trường để hỗ trợ
cho khối chính phủ trong đầu tư
cho bảo tồn, bao gồm cả các hệ
sinh thái trên biển.
* Các vùng đất khô bền vững:
Các kinh nghiệm quản lý đất khô
tại châu Phi được chia sẻ, với vai
trò của người dân bản địa được đề
cao như yếu tố chính của thành
công.
Trong các chủ đề nêu trên, TP
bền vững, nền kinh tế tuần hoàn
và rác thải nhựa biển là 3 chủ
đề mới nổi bật, thu hút nhiều sự
quan tâm. Trong chu kỳ 7, sẽ có
một số dự án tập trung giải quyết
các vấn đề toàn cầu nàyn
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Cần chuyển đổi các kịch bản phát triển
kinh tế thông thường sang kinh tế tuần hoàn
Đó là thông điệp đã được Chủ
tịch kiêm Giám đốc Điều hành
Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF)
Naoko Ishii đưa ra tại Kỳ họp
Đại Hội đồng GEF lần thứ 6
(GEF6) và các sự kiện liên quan
từ ngày 23 - 29/6/2018 tại TP.
Đà Nẵng. Bên lề Kỳ họp, Tạp chí
Môi trường đã có cuộc phỏng
vấn bà Naoko để làm rõ nội hàm
của nền kinh tế tuần hoàn, cũng
như các khuyến nghị dành cho
Việt Nam trong việc giải quyết
những thách thức về môi trường
trong thời gian tới.
9Bà đánh giá thế nào về Kỳ họp
GEF6 được tổ chức tại Việt Nam?
Theo bà, kết quả lớn nhất của Kỳ
họp là gì?
Bà Naoko Ishii: Trước hết, tôi
xin chân thành cảm ơn Chính phủ
Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân
Phúc, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần
Hồng Hà, TP. Đà Nẵng và các cơ
quan liên quan về sự đón tiếp chu
đáo, cũng như hợp tác tích cực với
Ban Thư ký GEF để tổ chức Kỳ họp
thành công. Thủ tướng Nguyễn Xuân
Phúc đã tham dự Phiên khai mạc và
truyền cảm hứng đến tất cả chúng
tôi với nỗ lực cùng cộng đồng quốc
tế giải quyết các vấn đề môi trường,
biến đổi khí hậu (BĐKH) trên phạm
vi toàn cầu. Thông điệp mà Thủ
tướng đưa ra rất rõ ràng, khẳng định
Chính phủ Việt Nam ‘‘Kiên quyết
không đánh đổi môi trường để phát
triển kinh tế, làm ảnh hưởng tới phát
triển bền vững’’. Đặc biệt, Thủ tướng
đã cam kết, Việt Nam sẽ là quốc gia
đi đầu trong việc quản lý rác thải
nhựa - một vấn đề đang rất nóng
hiện nay.
Kỳ họp Đại Hội đồng lần này diễn
ra vào một thời điểm quan trọng,
quyết định cho tương lai của Trái đất
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VVBà Naoko Ishii - Chủ tịch
kiêm Giám đốc Điều hành GEF
và nhân loại. Đây là cơ hội để
xác định các giải pháp sáng
tạo nhằm giải quyết các vấn
đề môi trường ưu tiên như
ô nhiễm nhựa trên các đại
dương và phát triển nền kinh
tế tuần hoàn. Kỳ họp đánh
dấu sự kết thúc chu kỳ 4 năm
của GEF6 và mở ra một thời
kỳ mới cho chu kỳ GEF7. Tại
các phiên họp, hội nghị bàn
tròn trong khuôn khổ Kỳ
họp đã có nhiều ý tưởng hay,
hoặc bài học kinh nghiệm
thành công của các quốc

B

gia, tổ chức, khối tư nhân
được các đại biểu thảo luận
sôi nổi. Những ý tưởng đó sẽ
giúp ích cho việc thực hiện
GEF7 trong thời gian tới. Để
bắt đầu cho chu kỳ tiếp theo,
chúng ta cần phải đa dạng
hóa trong thiết lập quan hệ
đối tác giữa các Chính phủ,
tổ chức chính trị - xã hội,
doanh nghiệp tư nhân, nhà
nghiên cứu… nhằm xây
dựng một liên minh lớn
mạnh thực hiện mục tiêu
chung là giải quyết các vấn

à Naoko Ishii chính thức đảm nhiệm chức vụ Chủ
tịch kiêm Giám đốc điều hành GEF từ tháng 8/2012.
Nhận thấy những nỗ lực và quyết tâm giải quyết
các vấn đề môi trường toàn cầu của bà Naoko Ishii, tháng
10/2015, Hội đồng GEF đã nhất trí gia hạn nhiệm kỳ thứ hai
đến tháng 8/2020 đối với bà Naoko Ishii.
Khi được bầu làm Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành
GEF nhiệm kỳ thứ nhất, bà Naoko Ishii đang là Thứ trưởng
Bộ Tài chính Nhật Bản. Trước đó, bà đã giữ nhiều vị trí
quan trọng trong các cơ quan, tổ chức quốc tế như Ngân
hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Viện Phát triển Quốc tế
Harvard... Với những thành công trong sự nghiệp, bà Naoko
Ishii đã đạt được một số giải thưởng danh giá trong nước,
cũng như thế giới: Suntory (1990), Okita Memorial (2004)
cho nghiên cứu phát triển quốc tế; giải thưởng Tưởng niệm
Enjoji Jiro (2006).
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VVTọa đàm "Nền kinh tế tuần hoàn" trong khuôn khổ Kỳ họp GEF6
đề môi trường mang tính toàn cầu và phức
tạp hiện nay. Hãy nhớ rằng “Nếu bạn muốn
đi nhanh, hãy đi một mình. Nhưng nếu bạn
muốn đi xa, hãy đi cùng nhau”.
9Thông điệp quan trọng được đưa ra tại
GEF6 là gì, thưa bà?
Bà Naoko Ishii: Thông điệp quan trọng
mà GEF muốn gửi đến các nước thông qua
GEF6 là phải chuyển đổi từ nền kinh tế thông
thường (là nền kinh tế chủ yếu dựa vào tài
nguyên thiên nhiên, các nguồn năng lượng
hóa thạch, phát triển nhanh nhưng thiếu bền
vững) sang nền kinh tế tuần hoàn. Thông
điệp đó dựa trên các nghiên cứu khoa học
trên thế giới, trong đó có một số nghiên cứu
đã được trình bày tại Kỳ họp này. Theo các
nghiên cứu, hoạt động sản xuất lương thực,
thực phẩm, năng lượng, phát triển đô thị, các
nhà máy nhiệt điện… đang tạo sức ép lớn đối
với Trái đất. Chúng ta cần phải thay đổi cách
thức phát triển, tiêu dùng, sinh hoạt để giảm
thiểu những áp lực lên môi trường tạo dựng
một môi trường bền vững cho thế hệ tương
lai. Những vấn đề trên đã được GEF và đại
diện của 183 quốc gia thành viên trao đổi,
thảo luận và thống nhất trong những ngày
diễn ra Kỳ họp GEF6.
9Như vậy, để giải quyết những thách thức
toàn cầu hiện nay, cần phải thực hiện nền
kinh tế tuần hoàn? Bà có khuyến nghị gì đối
với Việt Nam trong việc thực hiện mục tiêu
phát triển bền vững?

Bà Naoko Ishii:
Nền kinh tế tuần hoàn
có thể hiểu là chất
thải của ngành này sẽ
trở thành nguyên liệu
của ngành khác. Thực
hiện chuyển dịch sang
nền kinh tế tuần hoàn
sẽ đem lại lợi ích môi
trường toàn cầu, góp
phần bảo vệ tài nguyên
thiên nhiên, giảm thiểu
tác động tiêu cực đối
với môi trường và phát
triển công nghiệp xanh.
Đây là lý do để GEF7
cung cấp các chương
trình sáng tạo hỗ trợ
các quốc gia chuyển
đổi hệ thống sản xuất
lương thực, thực phẩm,
sử dụng đất, giảm thiểu
ô nhiễm ở các thành
phố. Các chương trình
của GEF7 sẽ giúp các
quốc gia bảo vệ nguồn
tài nguyên, quần xã
sinh học và đại dương
thông qua những cơ
chế tài chính của GEF.
Để đạt được các
mục tiêu phát triển

bền vững, Việt Nam
cần chuyển đổi mô
hình phát triển, thúc
đẩy sự tham gia của các
lĩnh vực kinh tế và khai
thác thế mạnh của các
nhóm cộng đồng. Việt
Nam, cũng như các
nước phát triển khác
đang phải đối mặt với
các thách thức về môi
trường như suy thoái
rừng, ô nhiễm nguồn
nước, gia tăng rác thải
trên đại dương... và
Việt Nam đang đi đầu
trong việc giải quyết
những thách thức đó.
Kỳ họp lần này là diễn
đàn để Việt Nam chia
sẻ kinh nghiệm, cũng
như tìm kiếm giải pháp
phù hợp. Thời gian tới,
GEF sẽ tiếp tục triển
khai các hoạt động hỗ
trợ để giúp Việt Nam
thực hiện tăng trưởng
xanh và phát triển bền
vững.
9Xin cảm ơn bà!
HƯƠNG TRẦN
(Thực hiện)
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An ninh nguồn nước - Vấn đề cấp thiết
cần giải quyết

28

Hiện nay, do tác động của biến đổi khí
hậu (BĐKH), Việt Nam đang phải đối
mặt với tình trạng suy giảm nguồn nước
mặt, cũng như nước ngầm. Trong khi
đó, mực nước biển có xu hướng dâng
cao, triều cường và xâm nhập mặn ngày
càng gia tăng; quá trình công nghiệp
hóa, đô thị hóa, sự gia tăng dân số, nhu
cầu sử dụng nước phục vụ sản xuất, đời
sống… đã và đang đe dọa đến an ninh
nguồn nước. Để hiểu rõ hơn về vấn đề
này, Tạp chí Môi trường đã có cuộc trao
đổi với ông Abedalrazq Khalil - Chuyên
gia cao cấp về quản lý tài nguyên nước
(TNN), Ngân hàng Thế giới (WB).

VVÔng Abedalrazq Khalil - Chuyên gia cao cấp
về quản lý TNN thuộc WB

9Xin ông cho biết, Việt Nam hiện đang phải
đối mặt với những thách thức nào về an ninh
nguồn nước? Nguyên nhân dẫn đến những
thách thức đó là gì?
Ông Abedalrazq Khalil: Quá trình công
nghiệp hóa và đô thị hóa mạnh mẽ đang làm
suy thoái nguồn nước, trong khi việc sử dụng,
quản lý nguồn nước và xử lý ô nhiễm chưa
được coi trọng; BĐKH với diễn biến khó lường
gây ra sự xung đột về sử dụng nguồn nước...
Đây là những thách thức lớn mà Việt Nam
đang phải đối mặt.
Nguyên nhân chính dẫn đến các thách thức
trên là do công tác quản lý TNN gặp nhiều khó
khăn, vướng mắc. Cụ thể, việc lập quy hoạch
TNN còn chậm; việc điều hòa, phân bổ nguồn
nước giữa các ngành, địa phương đòi hỏi phải
có sự tính toán cụ thể và sự đồng thuận cao.
Đồng thời, tình trạng ô nhiễm nước trên các
lưu vực sông, khu đô thị, vùng phát triển kinh
tế trọng điểm ngày càng nghiêm trọng. Công
tác kiểm tra việc thi hành pháp luật về TNN
chưa được thường xuyên; bộ máy quản lý nhà
nước về TNN ở địa phương chưa đáp ứng yêu
cầu. Mặt khác, người dân chưa hiểu đúng về vai
trò của nước và mối nguy hại khi thiếu nước…
Tại Việt Nam, tổng lượng nước đang được
khai thác, sử dụng hàng năm khoảng 80,6 tỷ m3,
chiếm 10% tổng lượng nước của cả nước. Trong
đó, hơn 80% lượng nước được sử dụng cho
mục đích nông nghiệp (khoảng 65 tỷ m3/năm).

Nước dưới đất được khai thác,
sử dụng chủ yếu cho cấp nước
sinh hoạt và công nghiệp, với
gần 40% lượng nước cấp cho
đô thị và 80% lượng nước cho
sinh hoạt nông thôn. Theo
Hội TNN quốc tế, quốc gia
nào có lượng nước bình quân
đầu người dưới 4.000 m3/
người/năm được xem là quốc
gia thiếu nước. Như vậy, nếu
chỉ tính riêng lượng TNN mặt
trên lãnh thổ, thì hiện nay, Việt
Nam là quốc gia thiếu nước và
sẽ gặp phải nhiều thách thức
về TNN trong tương lai.
9Ông đánh giá như thế nào
về việc triển khai chính sách
bảo vệ an ninh nguồn nước
tại Việt Nam trong thời gian
qua?
Ông Abedalrazq Khalil:
Để đạt được mục tiêu bảo đảm
an ninh nguồn nước trong bối
cảnh hiện nay, Việt Nam đang
nỗ lực hoàn thiện chính sách,
pháp luật, chiến lược về TNN
nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu
quả công tác quản lý, bảo vệ,
khai thác, sử dụng nước hợp
lý, tiết kiệm TNN; chủ động
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thích nghi, ứng phó với những
diễn biến của BĐKH, nước
biển dâng; đẩy mạnh quy
hoạch, điều tra cơ bản, quan
trắc, giám sát TNN, đặc biệt là
các nguồn nước liên quốc gia.
Đồng thời, tăng cường hợp tác
quốc tế, nhất là với các quốc
gia ở thượng nguồn để cùng
bảo vệ, chia sẻ, khai thác công
bằng, hiệu quả nguồn TNN.
Cùng với đó, nhiều
phương pháp, cách tiếp cận
quản lý mới đã được nghiên
cứu và ứng dụng như phương
pháp quản lý tổng hợp TNN;
quản lý nước theo lưu vực
sông; tiếp cận theo hệ thống:
Nước - năng lượng - lương
thực; tăng trưởng xanh... Đặc
biệt, Bộ TN&MT đã phê duyệt
nghiên cứu đánh giá an ninh
nguồn nước phục vụ xây dựng
quy hoạch TNN và xem đây
là nhiệm vụ trọng tâm xuyên
suốt. Theo đó, trên cơ sở khoa
học đánh giá an ninh nguồn
nước các lưu vực sông chính ở
Việt Nam là sông Hồng, Thái
Bình, Bắc Giang - Kỳ Cùng,
Mã, Cả, Vu Gia - Thu Bồn,
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Đồng Nai và Cửu Long xây dựng bộ tiêu chí
đánh giá hiệu quả kinh tế sử dụng nước ở
Việt Nam. Từ đó, đề xuất các giải pháp đảm
bảo an ninh nguồn nước, quản lý, sử dụng
nước tiết kiệm, hiệu quả trong điều kiện
BĐKH và nước biển dâng.
Tuy nhiên, hoạt động quản lý, kiểm soát
ô nhiễm nguồn nước mới tập trung chủ
yếu ở khu vực đô thị, các TP và khu công
nghiệp, nhưng tại khu vực nông thôn vẫn
chưa được quan tâm. Mặt khác, các vấn đề
mang tính liên ngành như quy hoạch, phát
triển, khôi phục rừng đầu nguồn, bảo vệ
nguồn sinh thủy; bảo vệ nguồn nước trong
quá trình thực hiện các dự án thủy điện,
thủy lợi, nuôi trồng thủy sản… chưa có sự
phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa cơ quan
quản lý với Bộ, ngành liên quan và UBND
các tỉnh, TP. Nhiều địa phương chưa có sự
quan tâm đúng mức, tổng thể, dài hạn về
vấn đề bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá này.
9Nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước ở
Việt Nam trong bối cảnh BĐKH, theo ông,
Việt Nam cần phải thực hiện những giải
pháp gì?
Ông Abedalrazq Khalil: Bảo đảm an
ninh nguồn nước, nhất là đối với nguồn
nước các sông liên quốc gia với Việt Nam
là vấn đề quan trọng, đòi hỏi phải thực hiện
đồng bộ các giải pháp, đồng thời, có cơ chế
hợp tác, thuyết phục, đấu tranh, hạn chế rủi
ro, đồng thời, cũng phải có phương án, giải
pháp để giải quyết vấn đề phát sinh. Trong
đó, cần tập trung nghiên cứu cơ chế hợp tác
để bảo đảm việc xây dựng, vận hành các công
trình thủy điện lớn ở quốc gia thượng nguồn,
nhằm điều tiết hài hòa dòng chảy cho hạ du
trong mùa lũ và mùa cạn. Đặc biệt, cần đẩy
mạnh điều tra cơ bản, quy hoạch, thông tin,
dữ liệu và dự báo, cảnh báo về TNN song
song với việc xây dựng cơ chế điều tiết, điều
hòa, phân bổ nguồn nước; thực hiện khai
thác, sử dụng tổng hợp nguồn nước, nhất là
vận hành điều tiết của các hồ chứa nước lớn.
Mặt khác, cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa các
quốc gia để cùng bảo vệ, chia sẻ, khai thác
công bằng, hiệu quả TNN, cũng như hoàn
thiện chính sách, pháp luật nhằm nâng cao
hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ,
khai thác, sử dụng tiết kiệm TNN. Bên cạnh
đó, cần thay đổi nhận thức và hành động ở
các cấp, ngành, người dân trong bảo đảm an
ninh nguồn nước.

VVNgười dân sống tại các vùng nông thôn được tiếp cận
với nguồn nước sạch
9Xin ông cho biết, WB sẽ hỗ
trợ như thế nào để giúp Việt
Nam trong việc giải quyết bài
toán an ninh nguồn nước?
Ông Abedalrazq Khalil:
Để hỗ trợ Việt Nam, năm
2013, Thống đốc Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam và Giám
đốc quốc gia WB tại Việt Nam
đã ký kết Hiệp định tài trợ và
các văn kiện pháp lý liên quan
của “Chương trình nước sạch
và vệ sinh môi trường nông
thôn dựa trên kết quả tại 8
tỉnh đồng bằng sông Hồng
(ĐBSH)”. Theo Hiệp định,
Chương trình có tổng trị giá
hơn 230 triệu USD, trong đó
vốn vay WB là 200 triệu USD,
vốn đối ứng từ ngân sách là 10
triệu USD, đóng góp từ cộng
đồng là 20 triệu USD, nhằm
mục tiêu tăng cường khả năng
tiếp cận bền vững và sử dụng
hiệu quả dịch vụ cấp nước
sạch, vệ sinh môi trường nông
thôn vùng ĐBSH; hướng đến
xây dựng, cải tạo điều kiện
tiếp cận nước sạch và vệ sinh
môi trường cho hơn 1,7 triệu
người dân tại 240 xã, thuộc 8
tỉnh ĐBSH và các tỉnh lân cận.
Năm 2016, WB đã phê
duyệt khoản tín dụng 310
triệu USD giúp Việt Nam

nâng cao khả năng thích ứng
với BĐKH và bảo đảm sinh
kế bền vững cho 1,2 triệu
người dân tại 9 tỉnh thuộc
đồng bằng sông Cửu Long
(ĐBSCL) đang bị ảnh hưởng
bởi hiện tượng xâm nhập
mặn, xói lở bờ biển và lũ lụt.
Hiện nay, WB đang
hỗ trợ các cơ quan liên
quan xác định và ưu tiên
hóa đầu tư về tài chính để
Việt Nam xây dựng Quy
hoạch tổng hợp vùng có
sự tham gia của các tỉnh
thuộc ĐBSCL nhằm ứng
phó với BĐKH. Trong thời
gian tới, WB đề xuất hỗ
trợ TP. Hà Nội quy hoạch
mạng lưới thoát nước
giai đoạn từ nay đến năm
2030, tầm nhìn đến năm
2050. Theo đó, WB sẽ hỗ
trợ Hà Nội về kỹ thuật cải
tạo sông hồ, kênh mương
nhằm nâng cao chất lượng
nguồn nước, xây dựng đề
án chống ngập úng, cải
thiện hệ thống nước thải
các vùng lưu vực như khu
vực tả ngạn sông Nhuệ,
quận Long Biên, Gia
Lâm…
9Trân trọng cảm ơn ông!
HƯƠNG MAI (Thực hiện)
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Cơ chế phối hợp giải quyết tranh chấp,
khiếu nại, tố cáo về môi trường:
Thực trạng và giải pháp
ThS. NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG, TS. NGUYỄN HẢI YẾN
Tổng cục Môi trường
ThS. HOÀNG XUÂN HUY
Bộ TN&MT

H

iện nay, tranh chấp, khiếu nại tố cáo
về môi trường trong nước và quốc tế
đang ngày càng gia tăng, diễn ra phức
tạp trong bối cảnh các hoạt động sản xuất, kinh
doanh có nhiều nguy cơ gây ô nhiễm. Trong khi
đó, cơ sở pháp lý về cơ chế phối hợp giải quyết
tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về môi trường từ
Trung ương đến địa phương chưa được hoàn
thiện, đặc biệt trong lĩnh vực giải quyết tranh
chấp quốc tế còn thiếu kinh nghiệm và thực
tiễn triển khai gặp một số bất cập.

THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH, PHÁP
LUẬT VỀ CƠ CHẾ PHỐI HỢP GIẢI
QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ
CÁO VỀ MÔI TRƯỜNG TRONG NƯỚC
Trong thời gian qua, nhờ sự chỉ đạo quyết
liệt của Đảng và Nhà nước, công tác giải quyết
tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về môi trường
trong nước đã đạt được những kết quả nhất
định. Hệ thống văn bản pháp luật được ban
hành tương đối đầy đủ như Luật Khiếu nại
năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011, Luật BVMT
năm 2014 và Nghị định số 75/2012/NĐ-CP
ngày 3/10/2012 quy định chi tiết một số điều
của Luật Khiếu nại, Nghị định số 76/2012/
NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của
Luật Tố cáo… đã quy định rõ trách nhiệm,
nghĩa vụ về giải quyết tranh chấp, khiếu nại,
tố cáo về môi trường. Gần đây, Bộ TN&MT
đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-BTNMT ngày
10/10/2017 về việc tăng cường tiếp nhận, xử
lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức
và cá nhân về ô nhiễm môi trường thông qua
đường dây nóng.
Bên cạnh đó, một số văn bản hướng dẫn
việc phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo
trong lĩnh vực môi trường giữa một số cơ
quan Trung ương và địa phương đã được ban
hành như Chương trình số 01/CTPH-TTCPBTTUBTWMTTQVN ngày 25/11/2014 về
30
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VVHọp nhóm chuyên gia Nghiên cứu về giải quyết tranh chấp
môi trường tại Việt Nam do Viện Chiến lược, Chính sách
TN&MT tổ chức năm 2015
phối hợp công tác trong lĩnh
vực tiếp công dân, xử lý đơn
thư, giải quyết khiếu nại,
tố cáo, phản ánh, kiến nghị
của công dân giữa Thanh tra
Chính phủ và Ban thường
trực Ủy ban Trung ương Mặt
trận tổ quốc Việt Nam. Đối
với công tác giải quyết tranh
chấp môi trường, trách nhiệm
phối hợp giữa cơ quan nhà
nước với các bên liên quan
trong xác định khu vực, phạm
vi, mức độ ô nhiễm và đánh
giá rủi ro, xác định nguyên
nhân; trách nhiệm của từng
đối tượng trong việc khắc
phục ô nhiễm và cải thiện
môi trường được quy định tại
điểm c khoản 1 Điều 107 của
Luật BVMT năm 2014.
Với hành lang pháp lý
tương đối đầy đủ, phần lớn
các đơn thư khiếu nại, tố cáo
về môi trường trong nước đã
được xem xét giải quyết. Vai

trò chủ trì của từng cấp từ
Trung ương (Bộ TN&MT)
đến địa phương (UBND cấp
tỉnh, huyện, xã) trong giải
quyết tranh chấp, khiếu nại
tố cáo về môi trường đã được
quy định rõ ràng. Tuy nhiên,
công tác giải quyết tranh chấp,
khiếu nại, tố cáo về môi trường
vẫn còn một số tồn tại, hạn
chế liên quan đến việc phối
hợp giải quyết, xử lý những vụ
việc khiếu nại phức tạp, kéo
dài, vượt cấp. Nguyên nhân
do chưa có quy định về cơ chế
phối hợp giữa Bộ TN&MT với
các Bộ, ngành khác hoặc giữa
UBND các cấp trong việc theo
dõi, giám sát việc thực thi các
kết quả giải quyết tranh chấp
môi trường của các bên liên
quan. Đồng thời, chưa có quy
định đầy đủ về cơ chế phối
hợp trong thực hiện giải quyết
tranh chấp thông qua cơ chế
hòa giải.

TRAO ĐỔI - DIỄN ĐÀN

CƠ CHẾ PHỐI HỢP GIẢI
QUYẾT TRANH CHẤP QUỐC
TẾ VỀ MÔI TRƯỜNG
Hiện nay, Việt Nam đã tham gia các
cam kết về môi trường trong khuôn khổ
các cam kết đa phương về môi trường
(MEAs) và Hiệp định thương mại tự do
(FTA). Trong đó, các giải pháp để giải
quyết tranh chấp trong MEAs thường
là thông qua quá trình tham vấn, nhằm
đạt được sự đồng thuận hoặc tìm các
biện pháp hợp tác để giải quyết tranh
chấp. Việt Nam hiện là thành viên của
khoảng 20 Điều ước quốc tế liên quan
đến môi trường. Việc thực hiện các
Điều ước quốc tế này thường không
tập trung ở một Bộ mà được phân công
cho các Bộ, ngành liên quan làm Cơ
quan đầu mối quốc gia. Nhìn chung,
việc thực hiện các MEAs của Việt Nam
không xảy ra vấn đề tranh chấp quốc
tế do Việt Nam đã và đang thực hiện
nghiêm túc các nghĩa vụ của một thành
viên.
Đối với các FTA, việc giải quyết
tranh chấp thường qua nhiều bước
phức tạp hơn, cơ chế giải quyết mang
tính kinh tế, sử dụng công cụ kinh tế
(như trừng phạt hay trả đũa thương
mại). Đối với những cam kết và nghĩa
vụ về môi trường trong khuôn khổ các
FTA, cơ chế giải quyết tranh chấp được
thực hiện tương tự như đối với các cam
kết và nghĩa vụ về thương mại. Đặc biệt,
trong các FTA thế hệ mới mà Việt Nam
tham gia đàm phán, ký kết thời gian
qua, một số Hiệp định có những cam
kết và nghĩa vụ cao hơn về môi trường,
điển hình là Hiệp định Đối tác toàn
diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
(CPTPP) và Hiệp định thương mại
tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu
(EVFTA). Trong các Hiệp định này sử
dụng cơ chế tham vấn, giải quyết tranh
chấp, trong đó có áp dụng chế tài (sử
dụng biện pháp kinh tế) đối với việc vi
phạm các cam kết của Hiệp định.
Trong khi đó, chính sách, pháp luật
của Việt Nam hiện nay chưa có văn bản
pháp lý quy định cụ thể về cơ chế giải
quyết và phối hợp giải quyết tranh chấp
quốc tế về môi trường. Theo phân công
của Chính phủ, Bộ Tư pháp là cơ quan

đại diện pháp lý cho Chính
phủ chịu trách nhiệm chính
trong các tranh chấp quốc tế.
Khi có các tranh chấp quốc
tế phát sinh, các Bộ, ngành
liên quan sẽ phối hợp với Bộ
Tư pháp tiến hành các thủ
tục giải quyết tranh chấp.
Tuy nhiên, Việt Nam còn thụ
động trong việc thu thập bằng
chứng, thiếu sự tham gia hỗ
trợ doanh nghiệp của các cơ
quan quản lý liên quan. Việc
sử dụng ngôn ngữ (tiếng Anh)
trong việc giải trình các bằng
chứng cũng là một rào cản
lớn. Bên cạnh đó, nguồn lực
phục vụ cho việc tham gia giải
quyết các tranh chấp quốc tế
còn hạn chế và thiếu sự kết nối
giữa doanh nghiệp, các hiệp
hội với các cơ quan quản lý
nhà nước có thẩm quyền trong
quá trình đấu tranh pháp lý…
Đặc biệt, việc áp dụng chế tài
đối với các cam kết và nghĩa
vụ về môi trường đối với Việt
Nam là vấn đề hoàn toàn mới
và chưa có kinh nghiệm giải
quyết. Do vậy, năng lực và
kinh nghiệm giải quyết các
vấn đề phát sinh hay các tranh
chấp thương mại quốc tế liên
quan đến môi trường còn
nhiều hạn chế.

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
Trong bối cảnh hội nhập
quốc tế, các vấn đề môi trường
sẽ ngày càng trở nên phức tạp
hơn. Các chính sách, pháp luật
và cơ chế phối hợp giải quyết
khiếu nại, tố cáo, tranh chấp
môi trường trong nước và liên
quan đến thương mại quốc
tế cần phải được Việt Nam
hoàn thiện và chuẩn bị đầy đủ
năng lực để đáp ứng được yêu
cầu thực tiễn. Ngày 9/3/2018,
CPTPP đã được 11 quốc gia
thành viên ký kết. Sự kiện
này cũng là nhiệm vụ lớn cho
ngành TN&MT thực thi hiệu

quả các cam kết môi trường
trong FTA thế hệ mới.
Để tăng cường cơ chế
phối hợp giải quyết tranh
chấp, khiếu nại, tố cáo về môi
trường, Việt Nam cần rà soát,
đánh giá thực trạng thực thi
và sửa đổi, bổ sung, hoàn
thiện hệ thống chính sách,
pháp luật về cơ chế phối hợp
trong theo dõi, giám sát việc
thực thi các kết quả giải quyết
tranh chấp môi trường của
các bên liên quan; Phối hợp
thực hiện giải quyết tranh
chấp thông qua cơ chế hòa
giải; Xây dựng quy chế phối
hợp giải quyết các tranh chấp
thương mại liên quan đến
môi trường phát sinh trong
quá trình thực thi các FTA
trong các lĩnh vực (đầu tư,
thương mại hàng hóa và dịch
vụ môi trường, các cơ chế tự
nguyện, năng lượng, bảo tồn,
vệ sinh dịch tễ, chống buôn
bán động thực vật hoang dã
xuyên biên giới (Công ước
CITES), lâm nghiệp, thủy
sản, ngăn ngừa ô nhiễm biển
từ tàu (Công ước MARPOL)
và các lĩnh vực liên quan...).
Ngoài ra, xây dựng và thực
hiện các chương trình đào tạo,
tập huấn trong nước, nước
ngoài nhằm nâng cao năng lực
giải quyết các tranh chấp quốc
tế về thương mại cho cán bộ,
công chức liên quan. Trong
quá trình thực hiện các cam
kết và nghĩa vụ, với điều kiện
hiện tại, cần phải tính đến việc
chuẩn bị các phương án ứng
phó với những tình huống hay
trường hợp phát sinh các vấn
đề tranh chấp thương mại. Do
đó, cần một đội ngũ cán bộ có
kiến thức và kinh nghiệm đấu
tranh pháp lý được đào tạo,
tập huấn bài bản trong việc xử
lý, giải quyết các vấn đề liên
quan đến tranh chấp thương
mại quốc tế…n
Số 7/2018
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Xây dựng hệ thống cung cấp giải pháp
kỹ thuật nhằm sử dụng hiệu quả nhiên
liệu trong vận hành tàu biển
PGS. TS. NGUYỄN CÔNG VỊNH
PGS. TS. NGUYỄN KIM PHƯƠNG
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

C

ông ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm
do tàu biển (Công ước MARPOL) ra
đời năm 1973. Nội dung công ước
gồm nhiều quy định và liên tục được bổ
sung, nhằm ngăn chặn ô nhiễm gây ra do vận
chuyển hàng hóa là dầu mỏ, hàng nguy hiểm,
độc hại, cũng như do nước, rác và khí thải từ
tàu. Đến nay Công ước Marpol có 6 phụ lục,
mỗi phụ lục có thời gian hiệu lực khác nhau
được nêu tại công ước và sự tham gia của quốc
gia thành viên cũng khác nhau.
Từ tháng 3/1991, Việt Nam đã tham
gia các phụ lục I và II của công ước. Ngày
11/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành
Quyết định số 795 phê duyệt kế hoạch thực
hiện các phụ lục III, IV, V, VI của Công ước
với yêu cầu thực hiện đầy đủ các quy định tại
mỗi phụ lục và tăng cường công tác phòng
ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường trong
hoạt động hàng hải. Thông qua nhiều giải
pháp cụ thể, Chính phủ đang nỗ lực thực
hiện các cam kết với quốc tế về giảm phát
khí thải thông qua đầu tư chính sách, đầu tư

Thời gian

Ngày Giờ BĐ

Hướng
tàu

Tọa độ

Giờ
KT

1 1-Sep

8.00

9.00

2 8-Sep

7.00

7.18

4 24-Sep

6.45

7.00

5 2-Oct

16.15 16.30

6 3-Oct

16.30 16.45

7 7-Oct

5.55

6.10

8 11-Oct

6.25

6.45

Trước

Sau

16o58'00N
108o17'00E
18o31'80N
107o30'65E
12o08.50N
109o26'20E
13o26'60N
109o29'70E
17o12'30N
108o02'50E
13o14'30N
109o31'00E
15o13'30N
109o03'60E

16o46'50N
108o16'50E
18o34'80N
107o29'60E
12o10'00
109o26'60E
13o29'00N
109o29'50E
17o15'50N
108o02'10E
13o14'30N
109o31'00E
15o16'20N
109o01'30E
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nghiên cứu ứng dụng, tuyên
truyền thay đổi nhận thức
của người dân trong việc sử
dụng năng lượng…
Hiện Việt Nam có hơn
1.400 tàu biển, trong đó có
hơn 400 tàu đăng ký chạy
tuyến nước ngoài phải được
trang bị Kế hoạch sử dụng
hiệu quả nhiên liệu (SEEMP)
theo quy định của Đăng
kiểm Việt Nam cũng như
Nghị quyết MEPC.282 (70)
của Tổ chức hàng hải quốc tế
(IMO).
Theo SEEMP và các
hướng dẫn của IMO, nhiều
giải pháp được khuyến nghị
để tàu biển sử dụng hiệu
quả nhiên liệu hơn. Việc
sử dụng hiệu quả nhiên
liệu đồng nghĩa với việc
giảm phát khí thải vào môi
trường. Với nhiệm vụ “Xây
dựng hệ thống cung cấp
giải pháp kỹ thuật nhằm sử
dụng hiệu quả nhiên liệu
trong vận hành tàu biển”,
nhóm nghiên cứu đã lựa

Bơm chuyển

Mớn
trung
bình

chọn ba giải pháp có tác
động trực tiếp đến mức tiêu
hao nhiên liệu của con tàu
để tiến hành triển khai thực
hiện trong thực tế sản xuất.
Các giải pháp đó là: Lựa
chọn tốc độ tối ưu cho tàu;
hiệu số mớn nước tối ưu
cho tàu; phương án nước
dằn khi tàu nhẹ tải. Từ đó,
nhóm nghiên cứu đã ứng
dụng tin học, thực nghiệm
trên tàu của Công ty CP
VTB Việt Nam (VOSCO).
Kết quả thực nghiệm cho
thấy, việc áp dụng giải pháp
mới giúp tiết kiệm nhiên
liệu và BVMT.
Cơ sở để thực hiện các
giải pháp trên là cơ sở dữ liệu
về lực cản của tàu theo chiều
chìm, hiệu số mớn nước và
tốc độ. Bộ cơ sở dữ liệu này
được thực hiện theo các
bước sau: Số hóa bản vẽ thiết
kế tàu; Xây dựng tuyến hình
tàu bằng phương pháp số; Sử
dụng phương pháp CFD tính
toán và tạo bộ cơ sở dữ liệu.
Hiệu số
mớn nước

Mớn nước
Trước
dA/dF

Sau
dA/dF

Trước

Sau

0.35

0.45

155

Bơm chuyển 20 MT từ FPT về APT

7.98

7.80/8.15

344

Bơm vào WB No3

7.75

7.50/8.00

7.55/7.95

0.5

0.4

11

Bơm 30MT vào WB No1(P/S)

8.02

7.75/8.28

7.82/8.22

0.53

0.4

354

Bơm dằn 30MT vào BWT No.4

7.88

7.70/8.05

7.65/8.10

0.35

0.45

335

Bơm dằn 25MT vào BWT No.1

7.88

7.60/8.15

7.70/8.10

0.55

0.4

174

Bơm 30MT vào BWT No4

7.98

7.85/8.10

7.80/8.15

0.25

0.35

335

Bơm 40MT vào BWT No.1

7.9

7.65/8.15

7.75/8.05

0.5

0.3
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VVThực nghiệm trên tàu FORTUNE NAVIGATOR của Công
ty CP VTB Việt Nam (VOSCO) đã mang lại hiệu quả tiết kiệm
nhiên liệu và BVMT
Sau khi có bộ cơ sở dữ liệu, thuật toán
tối ưu tìm bộ giá trị mớn nước, hiệu số
mớn nước và tốc độ được sử dụng để tìm
ra kết quả thỏa mãn yêu cầu của người
khai thác tàu. Do giới hạn về thời gian và
kinh phí, phần mềm mới hoàn thiện một
phần nhưng đã đáp ứng được các chức
năng chính sau: Căn cứ vào dữ liệu sức cản
của tàu để tìm ra vận tốc mà tại đó máy
chính có hiệu suất tốt nhất, con tàu đi được
quãng đường dài với lượng tiêu hao ít nhất.
Dựa vào tốc độ và chiều chìm yêu cầu của
tàu để tìm ra hiệu số mớn nước có lực cản
nhỏ nhất. Phương án đảm bảo tàu có sức
cản nhỏ nhất, hiệu suất đẩy của chân vịt
cũng như tính năng lái của tàu không bị
ảnh hưởng.
Bộ cơ sở dữ liệu lực cản nói trên là kết
quả của tính toán lý thuyết. Để đảm bảo
những kết quả tính toán lý thuyết này sát
với thực tiễn, nhóm nghiên cứu đã tiến
hành thực nghiệm trên hai tàu của Công ty

Tốc độ
Trước

Chỉ số tải
Sau

Trước

Điều kiện sóng Điều kiện gió

Sau Cấp

Hướng

Cấp Hướng

11.1

4

SW

5

SW

10.9

3

SE

4

SE

10.6

10.4

40

40.5

4

SW

5

SW

10.4

10.6

41.5

41.4

4

SE

3

SE

11.1

10.9

40.5

40.8

3

SE

4

SE

10.8

11

40.5

40

4

NE

5

NE

10.5

10.4

41

42

5

NE

6

NE

VOSCO trong điều kiện tàu
đang khai thác sản xuất.
Hoạt động thực nghiệm
trên tàu được thực hiện như
sau: Chọn một đoạn trong
hành trình của tàu có điều
kiện phù hợp như đường
chạy tàu thẳng, sóng gió ổn
định, vừa phải để tiến hành
các bước thực nghiệm:
Bước 1: Ghi lại các chỉ số
trên tốc độ kế và chỉ số tải
của máy chính;
Bước 2: Tiến hành bơm
nước dằn chỉnh hiệu số mớn
nước của tàu; Chờ cho tàu ổn
định với hiệu số mớn nước
mới;
Bước 3: Ghi chỉ số tốc
độ kế và chỉ số tải của máy
chính tại hiệu số mớn nước
mới.
Bước 4: Tiến hành so
sánh các giá trị lực của chỉ
số tải, tốc độ tàu trước và
sau khi thay đổi hiệu số
mớn nước để rút ra kết luận
về mối quan hệ của chúng
với sự thay đổi hiệu số mớn
nước.
Nhóm nghiên cứu đã
thực hiện được 7 lần thực
nghiệm trên tàu FORTUNE
NAVIGATOR với kết quả
thể hiện (bảng).
Do việc thực hiện trên tàu
đang sản xuất, các tình huống
thực nghiệm phải đảm bảo

không ảnh hưởng đến hoạt
động sản xuất của tàu nên
không thể thực nghiệm được
tất cả các tư thế tàu. Kết quả
thực nghiệm đã triển khai cho
thấy, giá trị tính toán lý thuyết
phù hợp với thực nghiệm và
chỉ bằng việc điều chỉnh hiệu
số mớn nước, tốc độ của tàu
FORTUNE
NAVIGATOR
thay đổi từ 1% - 2%.
Hiện tại, tàu FORTUNE
NAVIGATOR chạy chuyên
tuyến, một năm hơn 80 lượt
từ Hòn Dấu đến Vũng Tàu
và ngược lại. Khoảng cách
từ Hòn Dấu đến Vũng tàu là
738 hải lý, nếu tàu chạy với
vận tốc 10 hải lý/giờ, mỗi
lượt tàu chạy hết 73,8 giờ.
Khi tốc độ tàu tăng lên 2%,
đạt 10,2 hải lý/giờ, thời gian
chạy chỉ còn 72,3 giờ, giảm
1,5 giờ. Mức tiêu thụ của
tàu là 14 tấn FO/ngày. Vậy
khi giảm 1,5 giờ sẽ, tàu tiết
kiệm được 0,875 tấn. Không
chỉ tiết kiệm được 0,875
tấn dầu, tàu còn giảm phát
thải ra môi trường 2,625
tấn CO2. Với hơn 80 chuyến
một năm, tàu sẽ tiết kiệm
được 80 x 0,875 = 70 tấn dầu
(khoảng 26.000 USD) và
giảm phát thải được 210 tấn
CO2 vào môi trường.
Như vậy, chỉ cần thay đổi
hiệu số mớn nước, không tốn
thêm chi phí nhưng có thể
tiết kiệm nhiên liệu và giảm
phát khí thải một lượng đáng
kể. Từ kết quả nghiên cứu có
thể làm thay đổi quan điểm
của người vận hành tàu cũng
như làm cơ sở để các công ty
vận tải biển xem xét áp dụng
các quy định cần thiết cho
tàu. Đây là giải pháp hiệu quả
góp phần tiết kiệm nhiên liệu,
nhằm ngăn ngừa ô nhiễm do
tàu gây ra trong vùng biển
Việt Namn
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Triển khai phần mềm ứng dụng phân
loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn
trên điện thoại thông minh

T

heo mục tiêu của Chương trình giảm thiểu
ô nhiễm môi trường của TP giai đoạn 2016
- 2020, TP. Hồ Chí Minh phấn đấu đến năm
2020 sẽ thu gom và xử lý an toàn 100% tổng lượng
chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH). Nhằm đạt được
mục tiêu trên, Sở TN&MT đã phối hợp với Tập đoàn
Bưu chính Viễn thông Việt Nam chi nhánh TP. Hồ
Chí Minh xây dựng ứng dụng phân loại CTRSH tại
nguồn trên điện thoại di động để người dân dễ dàng
tiếp cận thông tin về hướng dẫn thực hiện phân loại
CTRSH tại nguồn trên địa bàn TP.
Hiện nay, ước tính trung bình khối lượng
CTRSH phát sinh của TP. Hồ Chí Minh khoảng
8.500 tấn/ngày, chủ yếu phát sinh từ các nguồn như:
Khu vực dân cư, cơ quan, khách sạn, nhà hàng, cơ

VVGiao diện ứng dụng phân loại CTRSH tại nguồn
trên điện thoại thông minh được thiết kế đơn giản,
dễ sử dụng
34
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sở sản xuất, khu vực công
cộng, trung tâm thương
mại, chợ… Bên cạnh đó, TP
đang tiếp nhận gần 3.000
m³/ngày lượng bùn thải
phát sinh từ các trạm và nhà
máy xử lý cấp nước, nước
thải; hơn 2.000 nhà máy
công suất lớn cùng khoảng
10.000 cơ sở sản xuất thải ra
1.500 - 2.000 tấn chất thải
công nghiệp/ngày, trong
đó, chất nguy hại khoảng
350 - 400 tấn. Dự báo đến
năm 2020, nguồn rác thải
tăng lên gần 10.100 tấn/
ngày (tăng bình quân 5%
mỗi năm) và đến năm 2025,
tăng lên gần 13.000 tấn/
ngày. Đây chính là nguyên
nhân gây ra bệnh dịch và ô
nhiễm môi trường trên địa
bàn TP. Để xảy ra tình trạng
ô nhiễm, một phần là do
chưa quản lý được thu gom
rác; thiết bị thu gom rác thải
thô sơ, một số phương tiện
vận chuyển rác đã cũ; việc
kết nối giữa thu gom rác tại
nguồn và vận chuyển không
đồng bộ, đặc biệt, phần lớn
người dân có thói quen bỏ
CTRSH trước cửa nhà, trên
vỉa hè gây mất mỹ quan đô
thị…
Trước thực trạng trên,
UBND TP. Hồ Chí Minh
đã ban hành Kế hoạch triển
khai phân loại CTRSH tại
nguồn trên địa bàn TP giai
đoạn 2017 - 2020. Theo đó,
đến năm 2020, TP. Hồ Chí
Minh phấn đấu hoàn thành
cơ bản việc triển khai phân
loại CTRSH tại nguồn trên
địa bàn 24 quận, huyện.

Theo yêu cầu của UBND
TP, CTRSH phải được phân
loại tại nguồn nhằm tăng
cường tái chế, tái sử dụng,
thu hồi năng lượng và giảm
chôn lấp CTRSH trên địa
bàn TP; mỗi cá nhân, tổ
chức có trách nhiệm thực
hiện phân loại CTRSH khi
có phát sinh. Hiện nay, TP
đã và đang thực hiện thí
điểm Chương trình Phân
loại CTRSH tại các quận 1,
3, 5, 6, 12, Bình Thạnh và
lắp đặt các thùng rác thông
minh tại khu vực công cộng
trên địa bàn quận 1, 2, 3, 4,
5, Tân Phú… Ngoài chức
năng phân loại, mỗi thùng
rác thông minh được gắn
1 tấm pin năng lượng mặt
trời, khi ánh nắng đi qua
tấm pin đó sẽ biến đổi thành
điện năng, có chức năng lọc
nước để tưới cho hai chậu
cây được trang bị hai bên
thùng rác. Để người dân
thuận tiện trong việc phân
loại CTRSH tại nguồn,
UBND TP cũng chỉ đạo Sở
TN&MT phối hợp với các
quận, huyện lên kế hoạch bố
trí thiết bị lưu chứa, phương
tiện và phương án thu gom
ở từng khu vực. Đặc biệt, Sở
TN&MT đã xây dựng phần
mềm ứng dụng phân loại
CTRSH tại nguồn trên điện
thoại thông minh. Đây là
một trong những giải pháp
giúp cho người dân tiếp cận
với việc phân loại CTRSH
nhanh và dễ dàng.
Hiện ứng dụng phân
loại CTRSH tại nguồn đã
được đưa lên ứng dụng Play
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store của hệ điều hành Android hoặc Apps
store của hệ điều hành IOS, người dùng
chỉ cần sử dụng các dòng điện thoại thông
minh tìm kiếm ứng dụng với từ khóa “Phân
loại CTRSH tại nguồn”, tải về và cài đặt.
Trên phần mềm đó sẽ có các thông tin cụ
thể về hướng dẫn cách phân loại, chất thải
hữu cơ dễ phân hủy (bao gồm bã mía, bã
trà, cà phê, bã trà túi lọc, thức ăn thừa, thực
phẩm hết hạn sử dụng…) được cho vào túi
màu xanh có dán nhãn trước khi chuyển
cho đơn vị có chức năng thu gom, và được
xử lý thành phân compost. Chất thải có khả
năng tái chế gồm tạp chí, sách báo, giấy, đồ
dùng bằng nhựa, các loại đồ vật bằng cao
su, đồ kim loại, vỏ hộp giấy, đồ dùng bằng
thủy tinh… được phân loại và tái sử dụng,
tái chế. Các chất thải còn lại được cho vào
túi màu xám, được vận chuyển đến nơi xử
lý để chôn lấp hoặc đốt.
Ngoài ra, với ứng dụng này, người dân
có thể xem hướng dẫn phân loại CTRSH
tại nguồn dưới dạng văn bản đi kèm hình
ảnh, hoặc video. Trên ứng dụng có mục
"Gửi phản hồi" để tiếp nhận ý kiến, phản
ánh của người dân trong lĩnh vực TN&MT
về Sở TN&MT TP. Hồ Chí Minh. Người
dùng cũng có thể chia sẻ rộng rãi ứng dụng
trên mạng xã hội. Đặc biệt, ứng dụng cũng
có các tiện ích như bản đồ hướng dẫn
người dân vị trí bỏ rác, chi phí thu gom, các
chính sách khác của TP, nhằm nâng cao
nhận thức của người dân về BVMT. Đồng
thời, ứng dụng cũng nêu rõ các mục tiêu, ý
nghĩa, cách thức của việc phân loại và quá
trình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải
sau phân loại.
Để phổ biến rộng rãi ứng dụng đến
người dân, Sở TN&MT TP. Hồ Chí Minh sẽ
triển khai đến từng quận, huyện, phường,
xã, tổ dân phố, gia đình. Sở TN&MT mong
muốn nhận được nhiều thông tin đóng góp
của người dân để tiếp tục hoàn thiện các
nội dung trong ứng dụng, góp phần thực
hiện hiệu quả công tác phân loại CTRSH
tại nguồn. Thời gian tới, Sở sẽ nghiên cứu
các phần mềm, ứng dụng về giám sát công
tác thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH,
phổ biến đến người dân để cùng kiểm tra,
giám sát hoạt động quản lý CTRSH, tạo sự
chuyển biến tích cực đối với vấn đề quản lý
rác thải cũng như nâng cao ý thức BVMT
của người dânn

LÂM VĂN MIỀN

THÚC ĐẨY VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC
XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP TRONG TĂNG
TRƯỞNG XANH

T

ừ ngày 18 - 19/7/2018,
tại tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ
TN&MT phối hợp với
Liên hiệp các Hội khoa học và
Kỹ thuật Việt Nam, Hội Bảo
vệ thiên nhiên và môi trường
Việt Nam tổ chức Hội thảo
“Tăng trưởng xanh, ứng phó
với biến đổi khí hậu (BĐKH),
BVMT, phát triển bền vững và
sự tham gia của các tổ chức xã
hội - nghề nghiệp”.
Phát biểu tại Hội thảo,
Thứ trưởng Bộ TN&MT
Võ Tuấn Nhân cho biết,
mô hình tăng trưởng xanh
gắn với phát triển kinh tế,
BVMT, xóa đói giảm nghèo

được Đảng và Nhà nước
đặc biệt quan tâm. Do vậy,
những ý kiến của các nhà
khoa học, đại diện tổ chức
xã hội - nghề nghiệp tại Hội
thảo sẽ được Bộ TN&MT
tiếp thu để tham mưu cho
Chính phủ quản lý tốt tài
nguyên, BVMT và phát triển
bền vững đất nước.
Tại Hội thảo, các đại biểu
đã trao đổi, chia sẻ những
vấn đề liên quan đến thúc đẩy
giảm phát thải khí nhà kính,
ứng phó với BĐKH, sản xuất
xanh, tiết kiệm tài nguyên
thiên nhiên, BVMT, phát
triển bền vững… BÙI HẰNG

QUỸ KHÍ HẬU XANH HỖ TRỢ QUẢNG
BÌNH ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

U

BND tỉnh Quảng Bình
vừa phê duyệt Dự án
thành phần và kế hoạch tổng
thể Dự án “Tăng cường khả
năng chống chịu với những
tác động của biến đổi khí hậu
(BĐKH) cho các cộng đồng
dễ bị tổn thương ven biển
Việt Nam, tỉnh Quảng Bình”
do Quỹ khí hậu xanh (GCF)
viện trợ không hoàn lại thông
qua Chương trình Phát triển
Liên hợp quốc. Mục tiêu của
Dự án nhằm tăng cường khả
năng chống chịu với những
tác động của thiên tai và
BĐKH gây ra cho cộng đồng
dân ven biển dễ bị tổn thương
ở Quảng Bình.
Theo đó, Quảng Bình tham
gia 2 hợp phần, gồm: Hỗ trợ
xây nhà chống chịu bão, lụt;
Quản lý thông tin và dữ liệu rủi
ro thiên tai. Hợp phần 1 sẽ hỗ
trợ xây nhà cho các hộ nghèo
theo Quyết định số 48/2014/
QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của
Thủ tướng Chính phủ, bổ sung

những tính năng chống chịu
bão, lụt cho 897 công trình xây
mới của các hộ nghèo dễ bị tổn
thương do Ban Quản lý Dự án
GCF Quảng Bình thực hiện.
Mức hỗ trợ từ nguồn vốn ODA
là 1.700 USD/nhà ở.
Hợp phần 2 gồm: Quản lý
thông tin, dữ liệu rủi ro thiên
tai nhằm tăng cường khả năng
tiếp cận các dữ liệu về tổn thất
và thiệt hại do thiên tai, BĐKH
để sử dụng cho mục đích phát
triển trên toàn tỉnh. Kinh phí
Dự án thành phần tại Quảng
Bình hơn 49 tỷ đồng, trong đó
vốn ODA viện trợ không hoàn
lại của GCF hơn 36,5 tỷ đồng.
Dự án Tăng cường khả
năng chống chịu với những
tác động của BĐKH cho các
cộng đồng dễ bị tổn thương
ven biển Việt Nam được thực
hiện tại Hà Nội và 7 tỉnh: Nam
Định, Thanh Hóa, Thừa Thiên
- Huế, Quảng Ngãi, Quảng
Bình, Quảng Nam, Cà Mau...

PHƯƠNG LINH
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TĂNG TRƯỞNG XANH TẠI THANH HÓA:

Từ tầm nhìn tới hành động

T

heo dự báo, tổng mức phát
thải khí nhà kính (KNK) của
Thanh Hóa (phương án cơ sở)
đến năm 2020 ước đạt 22.353,2 nghìn
tấn CO2-eq và đến năm 2030, ước đạt
30.364,4 nghìn tấn CO2-eq. Nhằm
giảm phát thải, thúc đẩy sử dụng
năng lượng tái tạo, xây dựng lối sống
xanh và đẩy mạnh sản xuất sạch hơn,
ngày 28/1/2016, UBND tỉnh Thanh
Hóa đã phê duyệt Kế hoạch hành
động số 359/QĐ-UBND về thực hiện
Chiến lược tăng trưởng xanh (TTX)
tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định
hướng đến năm 2030. Sau hơn 2 năm
triển khai, tỉnh đã đạt được một số
kết quả đáng ghi nhận, trở thành tấm
gương cho nhiều tỉnh, thành khác
học tập.
Để thực hiện có hiệu quả Chiến
lược TTX, Thanh Hóa chủ trương
phát triển các ngành kinh tế xanh,
sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng
lượng, tài nguyên thiên nhiên hướng
đến nền kinh tế các bon thấp, làm
giàu vốn tự nhiên, giảm phát thải phù
hợp với nguồn lực và tình hình thực
tế của địa phương. Đồng thời, giải
quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao
chất lượng cảnh quan môi trường,
xây dựng lối sống thân thiện với môi
trường, góp phần thích ứng với biến
đổi khí hậu.
Theo đó, tỉnh phấn đấu đến
năm 2020, giảm lượng phát thải
KNK so với phương án phát triển
bình thường là 14%; (mức giảm địa
phương tự nguyện là 7,5%; 6,5% còn
lại là mức giảm khi có hỗ trợ từ quốc
gia và quốc tế). Đến năm 2030, giảm
lượng phát thải KNK so với phương
án phát triển bình thường là 23%;
(mức giảm địa phương tự nguyện là
13%; 10% còn lại là mức giảm khi
có hỗ trợ từ quốc gia và quốc tế). Về
xanh hóa sản xuất, lối sống, Thanh
Hóa xác định, đến năm 2020, giá trị
sản phẩm ứng dụng công nghệ cao,
công nghệ xanh chiếm trên 30% GDP,
36
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VVLễ công bố Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược
TTX của tỉnh Thanh Hóa
tăng lên khoảng 45% vào năm
2025 và đạt trên 60% vào năm
2030; Tỷ lệ che phủ rừng đạt
52,5% năm 2020, khoảng hơn
60% diện tích toàn tỉnh được
che phủ bởi rừng và cây xanh
tập trung vào năm 2025; Tỷ lệ
chất thải rắn sinh hoạt được
thu gom và xử lý tại đô thị đạt
91%, 85% chất thải rắn thông
thường và 80% chất thải rắn
nguy hại được thu gom và xử
lý đạt tiêu chuẩn. Ngoài ra,
50% đô thị loại IV trở lên đạt
tiêu chí đô thị xanh…
Trên cơ sở mục tiêu đề ra,
trong thời gian qua, Thanh
Hóa tập trung mọi nguồn lực:
Hoàn thiện thể chế, nâng cao
năng lực bằng việc xây dựng
cơ chế hỗ trợ xử lý chất thải
rắn sinh hoạt, khuyến khích
phát triển vùng trồng thâm
canh; đẩy mạnh chuyển đổi
mô hình trồng lúa sử dụng
phân bón từ vô cơ sang hữu
cơ; phát triển vùng luồng
thâm canh, rừng gỗ lớn, tạo
nguồn nguyên liệu cho công
nghiệp chế biến lâm sản

và tạo bể hấp thụ khí CO2;
sử dụng các thiết bị điện,
phương tiện giao thông tiết
kiệm năng lượng; thu hút các
dự án cải tạo, nâng cấp đê, hồ
chứa nước ngọt khu vực ven
biển. Bên cạnh đó, tỉnh còn
tổ chức nhiều khóa tập huấn,
bồi dưỡng kiến thức cho cán
bộ, chuyên viên các cơ quan
dưới sự hướng dẫn của Cơ
quan Phát triển quốc tế Hoa
Kỳ (USAID), Tổ chức Phát
triển nông nghiệp quốc tế
(WinRock)…
Với nỗ lực trên, Thanh
Hóa đã đạt được một số kết
quả đáng ghi nhận. Cụ thể,
năm 2017, tỷ lệ che phủ rừng
đạt 53,03%, vượt mục tiêu
đề ra (năm 2020 đạt 52,5%);
73% chất thải nguy hại, 82,5%
chất thải rắn thông thường,
85% chất thải rắn sinh hoạt
được thu gom, xử lý đạt tiêu
chuẩn (năm 2020 đạt 80%,
85% và 91%); tỷ lệ dân số đô
thị được dùng nước sạch đạt
89% (năm 2020 đạt 95%).
Ngoài ra, tỉnh đã thực hiện
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tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đến nay,
đã chuyển đổi được 12.927 ha đất lúa,
4.624,5 ha mía kém hiệu quả sang trồng
các loại cây khác có giá trị, hiệu quả kinh
tế cao hơn như ngô, ớt, cây ăn quả…
Về thu hút dự án đầu tư, hiện tỉnh
đã cấp giấy chứng nhận đầu tư thực
hiện dự án Nhà máy ép tre công nghiệp
Tam Thanh (công suất 100.000 m3 sản
phẩm/năm), dự án Công viên sinh thái
tre luồng Thanh Tam (diện tích 160 ha)
do Công ty CP Mía đường Lam Sơn
thực hiện, dự án Nhà máy Điện mặt trời
Thanh Hóa I tại Khu kinh tế Nghi Sơn
(công suất 160 MW), cùng một số dự án
chế biến gỗ công nghiệp. Cùng với đó,
các nhà đầu tư đang tiến hành khảo sát,
lập dự án đối với Nhà máy Điện mặt trời
khu vực Lam Sơn - Sao Vàng.
Nhờ xác định thực trạng của tỉnh về
TTX, nhất là mức phát thải KNK, trên
cơ sở khai thác được tiềm năng, lợi thế,
Thanh Hóa đã tập trung nguồn lực, sử
dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên,
bước đầu đạt được nhiều kết quả quan
trọng, tạo tiền đề vững chắc trong việc
phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện
kế hoạch hành động về TTX, tỉnh vẫn
còn gặp phải một số khó khăn: Mô hình
tăng trưởng chủ yếu theo chiều rộng,
dựa vào tài nguyên đất đai, khoáng sản,
nguồn nước, lao động để tăng quy mô
sản xuất, việc phát triển theo chiều sâu,
dựa vào công nghệ hiện đại còn hạn
chế; biến đổi khí hậu làm gia tăng các
hiện tượng thời tiết cực đoan, suy giảm
chất lượng hệ sinh thái, tác động tiêu
cực đến đời sống và sản xuất của nhân
dân…
Thời gian tới, Thanh Hóa cần được
hỗ trợ về mặt kỹ thuật, phương pháp để
xây dựng, thu thập số liệu đầu vào đối
với các chỉ tiêu về TTX như: tỷ lệ đạt
quy chuẩn môi trường của chất lượng
không khí; thực hiện nông nghiệp
xanh; giá trị sản phẩm ngành công nghệ
cao, công nghệ xanh trong GDP. Bên
cạnh đó, cần hoàn thiện khung pháp lý
về lồng ghép các tiêu chí TTX vào kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm
và hàng nămn

NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC

NGÀNH CÔNG THƯƠNG TÍCH CỰC
TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
THỎA THUẬN PARI VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Vừa qua, Bộ Công Thương
đã chủ trì tổ chức Hội thảo
Phương pháp luận xây dựng
kế hoạch thực hiện Báo cáo
đóng góp quốc gia tự xác định
lĩnh vực năng lượng, góp phần
thực hiện Thỏa thuận Pari về
biến đổi khí hậu (BĐKH).
Với tinh thần trách
nhiệm, chủ động, Việt Nam
đã gửi Ban thư ký Công ước
khung của Liên hợp quốc
về BĐKH (UNFCCC) tại
Hội nghị COP21 Dự kiến
đóng góp quốc gia tự quyết
định (INDCs) và nay là đóng
góp quốc gia tự quyết định
(NDCs) ngay sau khi Thỏa
thuận Pari có hiệu lực.
Theo Báo cáo INDCs, Việt
Nam cam kết giảm 8% lượng
phát thải khí nhà kính (KNK)
so với kịch bản phát thải thông
thường. Trong đó, phát thải
KNK từ lĩnh vực năng lượng
ngày càng tăng nhanh, ước
tính chiếm tới 80% tổng phát
thải quốc gia vào năm 2030.
Còn theo nghiên cứu của Bộ
Công Thương, dự báo đến
năm 2035, tổng nhu cầu năng
lượng cuối cùng đạt gần 135

triệu tấn dầu quy đổi (MTOE)
tăng gấp 2,5 lần so với năm
2015 là 54 MTOE.
Thực hiện Quyết định
số 2053/QĐ -TTg của Thủ
tướng Chính phủ ban hành
Kế hoạch thực hiện Thỏa
thuận Pari về BĐKH, Bộ
Công Thương đã giao Vụ
Tiết kiệm năng lượng và Phát
triển bền vững phối hợp với
các Bộ/ngành liên quan, tổ
chức quốc tế, nhà tài trợ thực
hiện nghiên cứu, đánh giá và
đề xuất giải pháp và kế hoạch
thực hiện Thỏa thuận Pari và
NDCs trong lĩnh vực năng
lượng.
Tại Hội thảo, các chuyên
gia đã trình bày kết quả nghiên
cứu và trao đổi, thảo luận về
cách tiếp cận, phương pháp
tính toán nhằm xây dựng kế
hoạch triển khai NDCs trong
lĩnh vực năng lượng. Điều này
sẽ góp phần quan trọng trong
quá trình tính toán, cập nhật
NDCs của quốc gia, xác lập
các mốc tính toán lượng giảm
phát thải cho các ngành sản
xuất và tiêu dùng năng lượng.

NHẬT MINH
Số 7/2018
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Hiệu quả từ mô hình canh tác lúa
giảm phát thải khí nhà kính ở An Giang

VVNăng suất lúa tăng nhờ áp dụng mô hình thân thiện với môi trường

T

ỉnh An Giang có hơn 80% dân số sống
bằng nghề nông, với lúa là cây trồng chủ
yếu, có vị trí quan trọng đảm bảo an
ninh lương thực quốc gia và đóng góp lớn vào
tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Để đảm bảo
sản xuất bền vững, nhiều mô hình canh tác lúa
hiệu quả được người nông dân ứng dụng như
sạ hàng, “3 giảm 3 tăng”, hệ thống thâm canh
lúa (SRI), “1 phải 5 giảm” và gần đây nhất là “1
phải 6 giảm” (1P6G). Hợp tác xã nông nghiệp
(HTX NN) Phú Thượng, xã Phú Thành, huyện
Phú Tân được lựa chọn để triển khai thí điểm
mô hình 1P6G.

MÔ HÌNH 1P6G THÂN THIỆN
VỚI MÔI TRƯỜNG
1P6G là mô hình tiên tiến, được xây dựng,
phát triển dựa trên nền tảng của kỹ thuật “1
phải, 5 giảm” kết hợp với giảm phát thải KNK.
“1 phải” là sử dụng giống lúa cấp xác nhận
hoặc nguyên chủng mà ngành Nông nghiệp địa
phương khuyến cáo đưa vào sản xuất. “5 giảm”
gồm: Giảm lượng hạt giống gieo trồng; phân
bón; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV);
lượng nước tưới và thất thoát sau thu hoạch.
Mô hình có ưu điểm giúp nông dân cải tiến
việc quản lý các số liệu theo dõi mực nước, sinh
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trưởng, nông học và sâu bệnh
trên ruộng lúa thí điểm tại
nông hộ. Bên cạnh đó, nông
dân còn có thể tự hạch toán
chi phí sản xuất (lợi nhuận thu
được/vụ) để có điều chỉnh quy
trình canh tác nhằm giảm chi
phí đầu tư, giảm ô nhiễm môi
trường, đồng thời tăng thêm
thu nhập.
Theo mô hình 1P6G, về
lượng hạt giống, trước hết,
người nông dân tiến hành
cày lật phơi ải, dẫn nước thau
chua rửa mặn, bừa ngả và kỹ,
san phẳng mặt ruộng để gieo
sạ. Ðối với hạt giống, cần phơi
nắng 2 h rồi pha nước muối
10% để loại bỏ hạt lép lửng, sau
đó, rửa sạch ngâm 48 h ủ nứt
nanh, tiếp tục thực hiện “ngày
ngâm, đêm ủ” điều chỉnh rễ
mầm cân đối, cuối cùng tiến
hành gieo sạ bằng máy. Thực
hiện mô hình này, lượng giống
cho gieo sạ 1 ha là 35 kg, dự
phòng 5 kg/ha, mật độ từ 100

- 110 cây/m2, thấp hơn nhiều
so với cách gieo truyền thống,
lên đến 200 kg/ha.
Đối với phân bón, dùng
phân lót NPK bón lót sâu
trước bừa, để lắng bùn rút cạn
nước mới sạ nhằm tránh giảm
mất phân do rửa trôi và bốc
hơi. Bón nhử khi lúa chuẩn bị
đẻ nhánh sau sạ 41 ngày với
55 kg đạm urê/ha. Bón khi
đất ẩm, mức nước nông nhằm
giảm phát thải khí N2O. Bón
thúc lần một khi lúa đẻ nhánh
kết hợp dặm tỉa sau sạ 48 ngày
giúp lúa đẻ nhánh sớm, tập
trung. Bón thúc lần hai khi lúa
đứng cái, đồng thời tiến hành
phun chế phẩm SH khi lúa 2,5
lá. Việc đo đếm khí phát thải
KNK được thực hiện 4 lần: lần
1 sau sạ 40 ngày, lần 2 sau sạ
54 ngày, lần 3 sau sạ 90 ngày và
lần 4 sau sạ 102 ngày. Với cách
làm trên sẽ giúp hạn chế lượng
phân, giảm phát thải cũng như
hạn chế sâu bệnh hơn so với
diện tích lúa đối chứng.
Về lượng nước tưới, phát
thải KNK trong sản xuất lúa
nước sinh ra chủ yếu do quá
trình ruộng lúa bị ngập nước.
Khi nước bao trùm lên toàn
bộ bề mặt sẽ dẫn đến phản
ứng hóa học xảy ra ở dưới
đất, gọi là quá trình ô xi hóa
khử. Quá trình chuyển hóa
các chất dinh dưỡng, quang
hợp của cây lúa, của hệ vi
sinh vật yếm khí nằm ở dưới
đất sẽ sinh ra những chất
như N2O hoặc khí metan gây
KNK. Do đó, từ khi gieo đến
lúc chuẩn bị đẻ nhánh, mặt
ruộng cần được giữ ẩm. Khi
lúa bắt đầu đẻ nhánh đến kết
thúc đẻ nhánh mới đưa nước
nông vào mặt ruộng từ 5 - 7
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cm. Giai đoạn đẻ nhánh kết thúc được 7 - 10
ngày tiến hành rút cạn nước. Lúa trước trổ và
sau trổ bông, ruộng được bơm ngập nước 7 10 cm. Trước thu hoạch 10 ngày, rút cạn nước
để thúc đẩy quá trình chín và thuận tiện cho
thu hoạch. Sử dụng phương pháp tưới nước
như trên, lá lúa cứng hơn, khả năng đẻ nhánh
cũng tập trung và sớm hơn, lên tới 350 dảnh/
m2 (phương pháp truyền thống là 290 dảnh/
m2), tiết kiệm được lượng nước khá lớn
(khoảng 7.000 m3/ha). Ngoài ra, kết quả đo
khí thải trên ruộng còn cho thấy mô hình thí
nghiệm chỉ còn 3 tấn khí thải, giảm được 4
tấn so với ruộng đối chứng.
Đối với sử dụng thuốc bảo vệ thực vật,
chỉ phun thuốc khi cần thiết và tuân thủ
theo nguyên tắc 4 đúng: thuốc, liều lượng,
thời điểm và phương pháp. Cùng với đó, để
giảm thất thoát sau thu hoạch, theo mô hình,
người nông dân sẽ thu hoạch lúa bằng máy
gặt đập liên hợp, không phơi lúa trên đường
mà sử dụng phương pháp sấy lúa để đảm bảo
chất lượng hạt lúa. Bên cạnh đó, bỏ tập quán
đốt rơm rạ trên đồng, thay vào đó nông dân
đã đầu tư máy cuốn rơm để bán rơm cho
những nơi khác trồng rẫy hoặc nấm.
Theo kết quả đánh giá, áp dụng mô hình
1P6G, lúa gieo cấy ít bị dịch hại và đạt đạt năng
suất cao 9 tấn/ha (vụ đông xuân), lợi nhuận
đạt 37 triệu đồng/ha; sạ hàng đạt 8,5 tấn/ha,
lợi nhuận 22 triệu đồng/ha; trong khi ruộng
đối chứng theo hình thức sạ lang truyền thống
của nông dân địa phương năng suất đạt 8,3 tấn/
ha, lợi nhuận chỉ đạt 12 triệu đồng/ha. Như
vậy, theo mô hình mới này, năng suất lúa trung
bình cao hơn khoảng 10%, lợi nhuận tăng bình
quân 7,3 triệu đồng/ha, tăng thêm thu nhập
cho nông dân 5 - 10% thông qua việc giảm chi
phí sản xuất như: Giảm mật độ gieo sạ, chi phí
phân bón, thuốc BVTV, nước và công lao động.
Ngoài ra, quy trình kỹ thuật này còn làm cho
chất lượng lúa gạo nâng lên, giảm tác động môi
trường, ô nhiễm nguồn nước ra kênh rạch và
giảm các ảnh hưởng tác động bất lợi đến sức
khỏe người nông dân.

Điển hình như hộ gia đình
bà Nguyễn Thị Nương, xã viên
HTX NN Phú Thượng đã áp
dụng mô hình canh tác lúa giảm
phát thải KNK 1P6G, với 2 ha
sản xuất lúa. Sau khi gieo sạ, bà
thấy ruộng hộ kế bên lên xanh
trong khi ruộng nhà mình vẫn
toàn thấy đất, lúa bị bệnh mà cán
bộ hướng dẫn không cho phun
xịt. Tuy nhiên, nhờ kiên trì áp
dụng đúng kỹ thuật, qua 40 ngày,
lúa của bà phát triển tốt, chỉ tốn
1 lần phun thuốc và giảm 30%
lượng phân bón. Năng suất lúa
tăng 10% so với trước, đặc biệt là
lợi nhuận cao hơn hộ bên ngoài
mô hình khoảng 7 triệu đồng/
ha. Không chỉ áp dụng trong gia
đình, bà Nương còn chia sẻ kinh
nghiệm với nhiều hộ khác.
Canh tác lúa giảm phát thải
KNK triển khai trên địa bàn
HTX NN Phú Thượng đã mang
lại những lợi ích về mặt kinh
tế - xã hội và môi trường. Tuy
nhiên, việc áp dụng kỹ thuật
1P6G chỉ dừng lại ở mức độ
nhất định, một số hộ vẫn chưa
thay đổi hoàn toàn theo quy
trình của gói kỹ thuật 1P6G do
phụ thuộc nhiều vào điều kiện
canh tác cũng như mặt bằng
ruộng, thủy lợi nội đồng, diện
tích canh tác… Vì vậy, cần có
nghiên cứu sâu hơn để khuyến

cáo các quy trình canh tác đối
với kỹ thuật này trên nhiều
vùng sinh thái khác nhau để
nông hộ có thể linh hoạt, mềm
dẻo trong việc áp dụng.
Thời gian tới, ngành nông
nghiệp tỉnh An Giang sẽ dựa
trên kết quả đánh giá đầy
đủ về hiệu quả kinh tế, môi
trường canh tác lúa giảm khí
thải nhà kính để xây dựng
và nhân rộng mô hình trên
toàn tỉnh, liên kết sản xuất
xây dựng cánh đồng lớn gắn
với BVMT, giảm phát thải
KNK ứng phó với BĐKH
trong sản xuất nông nghiệp.
Tỉnh cũng sẽ kêu gọi doanh
nghiệp tham gia, liên kết sản
xuất với nông dân; tập trung
đầu tư hoàn thiện, đồng bộ
hệ thống thủy lợi, thủy nông
nội đồng nhằm chủ động điều
tiết nguồn nước… Đồng thời,
đẩy mạnh tuyên truyền trên
Bản tin của Sở NN&PTNT,
Bản tin khuyến nông, báo,
đài phát thanh truyền hình
địa phương; in và phát hành
tài liệu, poster về hướng dẫn
quy trình; cử cán bộ kỹ thuật
tham gia tư vấn giúp bà con
về giống, phân bón, thuốc
BVTV… trong sản xuất lúa
nhằm ứng phó với hạn, mặnn

NGUYỄN VĂN LÃM

NHÂN RỘNG MÔ HÌNH
Nếu như vụ đông xuân 2012 - 2013, tại
HTX NN Phú Thượng chỉ có 9 hộ nông dân
tham gia thực hiện mô hình 1P6G thì đến nay,
đã có 150 hộ áp dụng kỹ thuật này, với tổng diện
tích 286 ha, chiếm 60% thành viên của HTX và
dự kiến tiếp tục tăng thêm.

VVNông dân An Giang sử dụng máy cuốn rơm phục vụ sản
xuất nông nghiệp
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TĂNG TRƯỞNG XANH

TRAO GIẢI CUỘC THI "XÂY DỰNG Ý TƯỞNG TIÊU DÙNG BỀN VỮNG”

N

gày 18/7/2018, tại Hà Nội, trong khuôn
khổ Dự án “Hỗ trợ tăng cường năng lực
và đổi mới thể chế thực hiện tăng trưởng xanh
và phát triển bền vững ở Việt Nam (CIGG)”
do Vụ Khoa học, Giáo dục, TN&MT, Bộ Kế
hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ quản, đã tổ
chức trao giải cho 3 bài dự thi xuất sắc, sáng
tạo và có tính ứng dụng cao nhất Cuộc thi
“Xây dựng ý tưởng tiêu dùng bền vững”.
Đây là chuỗi hoạt động thuộc Chương
trình “Hành trình xanh vì Việt Nam xanh”.
Chương trình được thực hiện dưới hình thức
hành trình xuyên suốt dọc đất nước để tiếp
cận hàng nghìn sinh viên chuyên ngành về kế
hoạch, môi trường, kỹ thuật, chế tạo… tại 9
trường đại học lớn ở cả ba miền: Bắc, Trung,
Nam, nhằm mục đích thúc đẩy sinh viên tìm
hiểu về tăng trưởng xanh và đóng góp những
ý tưởng sáng tạo, có khả năng ứng dụng cao,
góp phần hiện thực hóa Chiến lược quốc gia
về tăng trưởng xanh với những tác động tích
cực đến cộng đồng, thanh niên, sinh viên,
giúp nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi
của người dân về sản xuất xanh, lối sống
xanh và tiêu dùng bền vững.
Ba bài dự thi đạt giải “Xây dựng ý tưởng
tiêu dùng bền vững” đều khai thác các vấn đề
thực tiễn của đời sống, đồng thời đề xuất giải
pháp thực hiện tiêu dùng bền vững thiết thực
và hiệu quả. Cảm hứng của các đề án nghiên
cứu này đều xuất phát từ thực tế sử dụng tài
nguyên thiếu bền vững, gây ô nhiễm môi
trường trong các lĩnh vực nông nghiệp, công
nghiệp và thương mại… Đây cũng là các bài
dự thi có cách thể hiện độc đáo, phong phú

VVTác giả Nguyễn Vũ Đức Thịnh (Đại học Nông Lâm
TP. Hồ Chí Minh) - người đạt Giải Nhì và Ba chia sẻ tại buổi Lễ
bằng hình ảnh trực quan, sơ
đồ quy trình cụ thể với các số
liệu nghiên cứu chi tiết, công
phu.
Kết quả, Ban Tổ chức đã
trao Giải Nhất cho tác giả
Nguyễn Thị Thúy Hằng và
Đào Thị Tuyết Nhung (Đại
học Khoa học Tự nhiên Hà
Nội) với đề án: Tái sử dụng
giấy in viết làm vật liệu trang
trí; Giải Nhì cho tác giả
Huỳnh Ngọc Thu Hương và
Nguyễn Vũ Đức Thịnh (Đại
học Nông Lâm TP. Hồ Chí
Minh) với đề án: Mô hình xử
lý nước thải sinh hoạt bằng
cây rau muống; Giải Ba cho
tác giả Nguyễn Vũ Đức Thịnh

(Đại học Nông Lâm TP. Hồ
Chí Minh) với đề án: Nghiên
cứu đánh giá khả năng xử lý
chất hữu cơ tồn đọng trong
nước thải chăn nuôi đã qua
hầm biogas của than sinh học
có nguồn gốc từ phế phẩm
nông nghiệp (rơm rạ).
Đây là Chương trình có ý
nghĩa, là cơ hội để thế hệ trẻ
tiếp cận xu hướng phát triển
xanh trên thế giới. Hy vọng
rằng, những ý tưởng đạt giải
sẽ có cơ hội được giới thiệu
tới nhà đầu tư tiềm năng để
trở thành các mô hình khởi
nghiệp xanh tiên phong tại
Việt Nam.

THANH TUẤN

NGÀNH CHĂN NUÔI PHÁT HÀNH HƠN 1 TRIỆU TÍN CHỈ CÁC BON

V

ừa qua, Bộ NN&PTNT đã tổ chức Lễ
công bố phát hành thêm hơn 1 triệu
tín chỉ giảm phát thải khí nhà kính (KNK)
từ các công trình khí sinh học (KSH)
quy mô nông hộ trong khuôn khổ Dự án
Chương trình KSH cho ngành chăn nuôi
Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020.
Hiện nay, doanh thu từ bán tín chỉ
các bon đã đóng góp hơn 50% tổng kinh
phí thực hiện Chương trình trong bối
cảnh nguồn vốn viện trợ ODA giảm dần
và nguồn đối ứng của Chính phủ còn hạn
chế.
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Theo ông Tống Xuân Chinh,
Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi
kiêm Giám đốc Dự án, Chương
trình KSH Việt Nam đã đăng ký
thành công với Tổ chức Chứng
nhận quốc tế Gold Standard
(Tiêu chuẩn Vàng) kỳ phát hành
đầu tiên vào năm 2013. Đến năm
2016, Dự án tiếp tục phát hành lần
2 với tổng số hơn 1,2 triệu tín chỉ
các bon và thu về 2,5 triệu USD.
Trong giai đoạn 3 (2016
- 2020), Chương trình đã đệ

trình lên Tổ chức chứng nhận
quốc tế Gold Standard thẩm
định, chứng nhận phát hành
thương mại thêm 1.072.197 tín
chỉ các bon. Đây sẽ là nguồn
lực đáng kể để tái đầu tư, phát
triển Chương trình trong thời
gian tới nhằm đạt được mục
tiêu xây dựng 500.000 hầm
KSH đến năm 2020, góp phần
giảm thải 1,46 triệu tấn CO2
mỗi năm.

CHÍ VIỄN
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Tăng cường trách nhiệm xã hội của
doanh nghiệp FDI về bảo vệ môi trường
và người lao động
TS. NGUYỄN MINH PHONG
ThS. NGUYỄN TRẦN MINH TRÍ

Doanh nghiệp (DN) thời hội nhập cần
nghiêm túc tuân thủ trách nhiệm đối
với BVMT và người lao động, vì đó là
động lực cho sự phát triển ổn định, bền
vững… Bên cạnh đó, Nhà nước cần tăng
cường năng lực thể chế, hoàn thiện cơ
sở pháp lý, kiện toàn bộ máy, đồng bộ
trong công tác BVMT và lao động, kiên
quyết xử lý những hành vi vi phạm,
đồng thời hỗ trợ tích cực cho các tổ chức
xã hội, BVMT và người lao động.
BVMT VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ
TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI TRONG VĂN
HÓA DN THỜI HỘI NHẬP
Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) được coi là
nét đặc trưng, tài sản và nền tảng để phát triển
DN, là tổng hòa các nhận thức và hoạt động liên
quan đến nghĩa vụ của DN đối với Nhà nước
(nộp thuế, tuân thủ pháp luật…); với xã hội
(tôn trọng quyền lợi người tiêu dùng, hợp đồng
với đối tác và BVMT, làm từ thiện…) và trong
ứng xử nội bộ của DN (quan hệ đồng nghiệp,
cấp trên - cấp dưới, lao động với chủ sử dụng
lao động, các ứng xử và giá trị truyền thống tinh
thần giữa các đơn vị, cá nhân trong DN...).
Trách nhiệm xã hội (TNXH) của DN phản
ánh sự quan tâm và phản ứng của DN với các
vấn đề vượt ra ngoài việc thỏa mãn những yêu
cầu pháp lý, kinh tế, công nghệ; bao gồm cả sự
mong đợi của xã hội về kinh tế, luật pháp, đạo
đức và tính bền vững, trách nhiệm môi trường
đối với các tổ chức tại một thời điểm nhất
định…
Như vậy, VHDN và TNXH của DN đều
có điểm chung, bên cạnh những nguyên tắc và
lợi ích phát triển riêng của từng DN phù hợp
với pháp luật hiện hành. Do đó, mọi DN cần
quan tâm và phải gắn kết quyền lợi và trách
nhiệm của mình với lợi ích phát triển chung
của cộng đồng xã hội. Trước hết, trách nhiệm

với thị trường và người tiêu
dùng; trách nhiệm BVMT;
với người lao động và cộng
đồng. Đặc biệt, ứng xử của
DN với môi trường và người
lao động là 2 nội dung quan
trọng về TNXH trong VHDN,
bên cạnh các nội dung khác về
mức độ tuân thủ pháp luật, sự
tôn trọng và bảo vệ quyền lợi
người tiêu dùng…
Trách nhiệm với môi
trường đòi hỏi DN sử dụng
công nghệ và quản lý quá
trình sản xuất, kinh doanh tiết
kiệm các nguồn năng lượng,
vật liệu và tài nguyên (đặc biệt
là tài nguyên không tái tạo), ít
phát thải và gây tổn hại môi
trường…
Trách nhiệm với người lao
động không chỉ yêu cầu DN
trả lương, đóng bảo hiểm xã
hội, y tế, thất nghiệp và bảo
đảm các quyền lợi người lao
động theo đúng hợp đồng mà
còn cần quan tâm đào tạo tay
nghề, cải thiện môi trường,
thời gian làm việc và bảo vệ
sức khỏe, việc làm lâu dài, ổn
định cho lao động.
Ở Việt Nam, trong những
năm gần đây, nhận thức và các
thể chế về VHDN và TNXH
của DN từng bước hình
thành, phát triển được đề cao
ở cả cấp vĩ mô, lẫn vi mô.
Ngày 25/9/2012, Chính
phủ đã ban hành Quyết định
số 1393/QĐ-TTg phê duyệt
Chiến lược quốc gia về Tăng
trưởng xanh (TTX); ngày
20/3/2014, ban hành Quyết
định số 403/QĐ-TTg phê
duyệt Kế hoạch hành động
quốc gia về TTX giai đoạn

2014 - 2020, với các quan
điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải
pháp thực hiện TTX thời kỳ
2011 - 2020 và tầm nhìn đến
năm 2050.
Đặc biệt, từ năm 2016,
Thủ tướng Chính phủ quyết
định lấy ngày 10/11 hàng năm
là “Ngày Văn hóa DN Việt
Nam”, khẳng định vai trò, vị trí
và tầm quan trọng của VHDN;
tôn vinh các doanh nhân, DN
có thành tích xuất sắc trong
việc xây dựng VHDN; tuyên
truyền, phổ biến và nâng cao
nhận thức về VHDN, thúc
đẩy việc xây dựng, phát triển
VHDN trong cộng đồng DN
Việt Nam và toàn xã hội.
Trước đó, Hiệp hội Phát
triển VHDN (VNACB) được
thành lập theo Quyết định
số 2179/QĐ - BNV, ngày
27/12/2003 của Bộ Nội vụ.
VNACB là tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động với
mục đích tập hợp, đoàn kết,
hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau
trong việc phát triển VHDN,
đạo đức kinh doanh, phát huy
yếu tố đạo đức nghề nghiệp
gắn với TNXH… giữ vai trò là
cầu nối giữa hội viên với các
cơ quan chức năng của Nhà
nước; góp phần nâng cao hiệu
quả sản xuất kinh doanh, phát
triển DN.
Năm 2016, Bảng xếp
hạng “DN vì người lao động”
được Thủ tướng Chính phủ
cho phép nâng lên thành
Giải thưởng “DN vì người lao
động” và được trao thưởng 3
năm/lần, nhằm khuyến khích
DN tạo ra một môi trường
làm việc lý tưởng, kiến tạo
Số 7/2018

41

MÔI TRƯỜNG & DOANH NGHIỆP

nên những giá trị tốt đẹp cho xã hội; đồng hành
cùng DN trong hội nhập kinh tế thế giới...
Từ năm 2005, Việt Nam đã có Giải thưởng
"TNXH hướng tới sự phát triển bền vững"
do VCCI khởi sướng, nhằm tôn vinh các DN
thực hiện tốt TNXH trong bối cảnh hội nhập.
Năm 2006, có 50 DN ngành dệt may và da giày
tham dự. Kết quả khảo sát cho thấy, nhờ thực
hiện các chương trình TNXH, doanh thu của
các DN này đã tăng 25%, năng suất lao động
cũng tăng từ 34,2 - 35,8 triệu đồng/lao động/
năm, tỷ lệ hàng xuất khẩu tăng từ 94% - 97%.
Ngoài hiệu quả kinh tế, các DN còn tạo dựng
hình ảnh với khách hàng, sự gắn bó và hài lòng
của người lao động, thu hút lao động có chuyên
môn cao…
Đến năm 2017, vinh danh 100/500 DN
tham gia Chương trình và ghi nhận thêm
những đại diện mới của khu vực tư nhân trong
các ngành nghề đa dạng thuộc 2 lĩnh vực sản
xuất và thương mại - dịch vụ - xây dựng. Đồng
thời, Bộ chỉ số DN bền vững (CSI) thu gọn từ
151 chỉ tiêu ban đầu xuống 134 tiêu chí trên 3
lĩnh vực kinh tế - xã hội - môi trường. Chương
trình “Đánh giá, xếp hạng DN bền vững tại Việt
Nam” được tổ chức thường niên, theo chỉ đạo
của Chính phủ tại Thông báo số 398/TB-VPCP
ngày 15/12/2015 về việc xếp hạng DN bền vững
từ năm 2016, nhằm vinh danh và khích lệ các
DN trong thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền
vững như một yêu cầu và xu hướng cấp thiết
mang tính toàn cầu, đã được 193 quốc gia thành
viên của Liên hợp quốc thông qua từ năm 2015.
Những điểm nhấn tích cực nêu trên cho thấy sự
quan tâm và sự nỗ lực kiến tạo môi trường thuận
lợi của Nhà nước và cải thiện kết quả hoạt động
của cộng đồng DN về phát triển bền vững. Dù
vậy, con số 500 DN đăng ký tham gia Chương
trình, tức chỉ khoảng một phần nghìn trong
tổng số hơn nửa triệu DN đang hoạt động trên
mọi lĩnh vực và địa bàn cả nước. Điều này cho
thấy sự khiêm tốn về số lượng và tiềm năng có
thể mở rộng quy mô sân chơi mới này cho cộng
đồng DN, nhất là trong lĩnh vực sản xuất tiêu
thụ nhiều tài nguyên và năng lượng không tái
tạo; không ngừng nhân rộng những điển hình
phát triển bền vững, tạo “giấy thông hành thế hệ
mới” cho sự tham gia của các DN vào nền kinh
tế toàn cầu…

TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM XÃ
HỘI CỦA DN FDI ĐỐI VỚI BVMT VÀ
NGƯỜI LAO ĐỘNG
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sau gần 30
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mở cửa, Việt Nam đã đạt được
nhiều thành công đáng ghi nhận
về thu hút dự án đầu tư trực tiếp
nước ngoài (FDI). Tính đến
năm 2017, Việt Nam thu hút
2.591 dự án FDI mới, với tổng
21,3 tỷ USD, tăng 3,5% về số
dự án và tăng 42,3% về vốn so
với cùng kỳ năm 2016; có 1.188
lượt dự án tăng vốn đầu tư đạt
8,4 tỷ USD, tăng 49,2%; 5.002
lượt nhà đầu tư nước ngoài góp
vốn, mua cổ phần là 6,2 tỷ USD,
tăng 45,1% so với năm 2016.
Vốn FDI thực hiện ước đạt 17,5
tỷ USD, tăng 10,8% so với năm
2016. Ngành công nghiệp chế
biến, chế tạo chiếm 47,6% tổng
vốn đăng ký mới và bổ sung.
Trong đó, Thanh Hóa có số vốn
FDI đăng ký lớn nhất, chiếm
14,8% tổng vốn đăng ký cấp
mới của 58 tỉnh/ TP trực thuộc
Trung ương có dự án FDI được
cấp phép mới. Nhật Bản là nhà
đầu tư lớn nhất chiếm 36,4%
tổng vốn đăng ký cấp mới trong
số 80 quốc gia và vùng lãnh thổ
có dự án đầu tư được cấp phép
mới tại Việt Nam trong năm
2017.
Đến nay, FDI đã có mặt
ở 63 tỉnh/TP trên cả nước và
ngày càng mở rộng trên nhiều
lĩnh vực, từ khai khoáng, nông
lâm nghiệp đến công nghiệp
chế biến và các ngành dịch vụ
như bất động sản, y tế, giáo
dục, khách sạn... Theo đó, công
nghiệp chế biến chiếm tỷ trọng
cao nhất (53,8%), tiếp theo là
dịch vụ bất động sản (20,9%),
còn lại các ngành khác có tỷ
trọng dưới 5%. Tổng cộng có
101 quốc gia và vùng lãnh thổ
có đầu tư vào Việt Nam, trong
đó, đứng đầu là Hàn Quốc,
Nhật Bản, Singapo, Đài Loan,
Hồng Kông…
Khu vực DN FDI đang
chiếm khoảng 25% trong tổng
đầu tư xã hội (tổng vốn đầu
tư toàn xã hội thực hiện năm
2017 theo giá hiện hành ước

tính đạt 1.667,4 nghìn tỷ đồng,
tăng 12,1% so với năm 2016
và bằng 33,3% GDP. Trong đó,
vốn khu vực Nhà nước chiếm
35,7% tổng vốn và tăng 6,7% so
với năm trước; khu vực ngoài
Nhà nước chiếm 40,5% và tăng
16,8%; khu vực FDI chiếm
23,8% và tăng 12,8%); đóng góp
18,7% GDP, khoảng 19% tổng
thu ngân sách Nhà nước, tạo ra
là 4 triệu việc làm (năm 2017)
và chiếm khoảng 70% tổng kim
ngạch xuất khẩu hàng năm
(Riêng Samsung tại Việt Nam
mỗi năm đã xuất khẩu khoảng
30 tỷ USD, chiếm khoảng 20%
tổng xuất khẩu của Việt Nam)
tạo động lực tích cực cải thiện
cơ cấu xuất khẩu và cân đối
ngoại thương của Việt Nam.
Hiện có khoảng 30 DN Việt
Nam tham gia chuỗi giá trị toàn
cầu của các tập đoàn đa quốc
gia.
Lao động trong nhiều DN
FDI cũng ngày càng được quan
tâm, bảo vệ quyền lợi. Qua rà
soát, đánh giá của Liên đoàn
Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bắc
Giang thực hiện yêu cầu thành
lập thư viện thỏa ước điện tử
của Tổng LĐLĐ Việt Nam,
có tới 80% thỏa ước trên địa
bàn tỉnh có lợi cho người lao
động (NLĐ), nằm ngoài các
quy định bắt buộc của pháp
luật lao động. Một số DN thực
hiện nghiêm việc ký mới, ký lại
hoặc bổ sung phụ lục phát sinh
với điều khoản có lợi cho NLĐ
như: Công ty TNHH Nichirin
Việt Nam (KCN Quang Châu)
có điều khoản cho phép công
nhân nghỉ giữa ca để giảm căng
thẳng; Công ty TNHH Việt Pan
Pacific (TP. Bắc Giang) khen
thưởng lao động tích cực theo
tuần, tháng; Công ty TNHH
Haem Vina (KCN Song Khê Nội Hoàng) phát vitamin cho
công nhân nữ có thai và ứng
trước tiền lương 6 tháng nghỉ
thai sản cho lao động nữ sinh
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con để bảo đảm chi phí sinh hoạt…
Bên cạnh những thành công kể trên, thu hút
FDI trong thời gian qua cũng bộc lộ nhiều bất
cập, cụ thể: Chất lượng chưa tương xứng với số
lượng; Các dự án FDI có công nghệ trung bình
so với thế giới (80%), một phần đáng kể có công
nghệ lạc hậu (14%) và chỉ có 6% có công nghệ
cao. Việt Nam mới chỉ thu hút khoảng 100/500
Tập đoàn xuyên quốc gia hàng đầu thế giới,
trong khi đó, Trung Quốc đã thu hút 400. Ngay
cả trong trường hợp thu hút một số tập đoàn
công nghệ cao nổi tiếng toàn cầu như Nokia,
Samsung... sản xuất tại Việt Nam là công đoạn
cuối, tức là chỉ lắp ráp, không đòi hỏi lao động
chất lượng cao và công nghệ tiên tiến.
Mặt khác, mối liên kết giữa DN FDI và DN
trong nước còn yếu, không hỗ trợ nhiều cho khu
vực DN trong nước phát triển. Tỷ lệ sản phẩm đầu
vào được mua từ các nhà chế biến, chế tạo trong
nước ở tất cả loại hình DN FDI tương đối thấp.
Các DN FDI nhập khẩu phần lớn thành phần đầu
vào thông qua Công ty mẹ hay nhập trực tiếp, chỉ
số ít sử dụng đầu vào từ các DN tư nhân trong
nước. Hiện tượng thất thu thuế và chuyển giá trên
thực tế là nghiêm trọng.
Thực tế cho thấy, nhiều Công ty hay Tập
đoàn đang coi TNXH với môi trường và lao
động là “gánh nặng, khi để xảy ra hàng loạt mặt
hàng nông sản, thực phẩm không bảo đảm vệ
sinh an toàn thực phẩm, gây hệ lụy tiêu cực đến
môi trường. Đặc biệt, tình trạng lao động trong
các khu DN có vốn FDI bị thất nghiệp sau tuổi
35 đang gia tăng về TNXH của DN đối với lao
động và áp lực an sinh xã hội từ khu vực DN
FDI…
Bởi vậy, cần tăng cường nhận thức và chỉ
đạo, điều hành việc xây dựng, hoàn thiện hệ
thống luật thực hiện chính sách quốc gia liên
quan đến hoàn thiện các giá trị cụ thể về TNXH
của DN đối với môi trường và lao động trong
VHDN, hướng cộng đồng dân cư và DN vào các
giá trị dân chủ, tiến bộ và phát triển bền vững.
Tăng cường kết nối và kiểm tra theo quy
trình đồng bộ trong công tác BVMT và lao động
từ Trung ương đến địa phương, đồng thời hỗ trợ
tích cực cho các tổ chức xã hội, BVMT và người
lao động. Với tinh thần đó, từ 1/1/2018 Bộ luật
Hình sự có hiệu lực sẽ xử lý hình sự đối với Pháp
nhân thương mại phạm tội. Theo đó, có 33 trong
tổng số 317 tội danh trong Bộ luật Hình sự được
áp dụng xử lý đối với Pháp nhân thương mại, đó
là các tội buôn lậu, trốn thuế, gây ô nhiễm môi
trường, buôn bán hàng cấm và hàng giả... Đây là
một bước tiến mới của Luật Hình sự Việt Nam

VVCông ty CPHH Vedan Việt Nam phối hợp với Hội Khuyến
học huyện Long Thành (Đồng Nai) trao học bổng cho học sinh,
sinh viên vượt khó năm học 2017 - 2018
tiệm cận với luật pháp quốc
tế. Các DN hoạt động vì mục
tiêu lợi nhuận (không kể các
cơ quan Nhà nước, các đoàn
thể, tổ chức phi lợi nhuận) nếu
vi phạm đều sẽ bị xử lý hình
sự, không phân biệt DN FDI
hay trong nước; không phân
biệt hình thức sở hữu và thành
phần kinh tế. Đây là một bước
tiến bộ hướng tới kiện toàn hệ
thống pháp luật của Việt Nam,
để tiệm cận với khung khổ
pháp lý các nước trên thế giới.
Trên cơ sở đó, các Bộ/
ngành, địa phương cần chủ
động phân công và phối hợp
cụ thể, đề cao trách nhiệm
người đứng đầu và cá nhân
được giao; đẩy mạnh tuyên
truyền, triển khai nghiêm
túc, hiệu quả các quy định
của pháp luật... Đồng thời,
tăng cường thanh tra, kiểm
tra kịp thời xử lý các hành
vi vi phạm pháp luật BVMT
và người lao động; thành lập
và giới thiệu các tổng đài, số
điện thoại nóng, trang tin
tư vấn, dịch vụ về BVMT và
người lao động.
Cần khuyến khích các
thiết chế đại diện, trung gian,
các tổ chức phi Chính phủ,

Hiệp hội, nhóm lợi ích… là các
tổ chức dân sự đóng vai trò lớn
trong việc ngăn chặn và bảo
vệ quyền lợi người lao động
và người tiêu dùng về những
vi phạm TNXH của DN với
môi trường và lao động. Tăng
cường giám sát và phản biện xã
hội và cả sức ép xã hội cho xây
dựng VHDN, đạo đức kinh
doanh cho các doanh nhân về
trách nhiệm với môi trường và
lao động; kịp thời phát hiện và
khen thưởng, tôn vinh thích
đáng các đơn vị và cá nhân có
thành tích, trừng phạt nghiêm
khắc các sai phạm...
Xây dựng TNXH của DN
với môi trường và lao động
trong VHDN ở Việt Nam
nhằm tăng cường cam kết của
DN đóng góp cho việc phát
triển kinh tế bền vững, thông
qua việc tuân thủ chuẩn mực
về BVMT, bình đẳng về giới,
an toàn lao động… Đây là quá
trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên
trì, bền bỉ và quyết liệt, nhằm
khẳng định các giá trị chuẩn
quốc gia, hình thành môi
trường kinh doanh thượng tôn
pháp luật, đề cao đạo đức kinh
doanh, TNXH, cạnh tranh lành
mạnh trong cộng đồng DNn
Số 7/2018
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Phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới
sản xuất, kinh doanh sản phẩm chè theo
chuỗi giá trị tại Thái Nguyên
TS. PHẠM THỊ TỐ OANH
Liên minh HTX Việt Nam

VVNgười dân thu hái chè theo chuỗi an toàn

T

hái Nguyên là vùng chè trọng
điểm của cả nước, với trên 60
nghìn hộ trồng và chế biến
chè. Tuy nhiên, sức cạnh tranh sản
phẩm không cao, thương hiệu chè
Thái Nguyên đã có nhưng chưa được
đầu tư phát triển đầy đủ để tương
xứng với tiềm năng. Vì vậy, vấn đề
cấp thiết đặt ra cho ngành chè Thái
Nguyên hiện nay là cần hình thành
những HTX kiểu mới liên kết sản
xuất giữa các nhóm nông dân và
nối liền giữa các khâu, từ cung cấp
đầu vào, sản xuất, thu gom, sơ chế,
tiêu dùng hay còn gọi là chuỗi giá trị
trong sản xuất chè.
Thái Nguyên là tỉnh đứng thứ 2
cả nước về diện tích và sản lượng chè.
Năm 2017, toàn tỉnh Thái Nguyên có
trên 21.300 ha chè, đóng góp 17% giá
trị sản xuất trong ngành trồng trọt
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của tỉnh; trong đó 18.750 ha
chè đã cho thu hoạch, năng
suất bình quân 112,6 tạ/ha,
sản lượng chè búp tươi đạt
gần 211.250 tấn, giá trị sản
phẩm đạt 95 triệu đồng/ha.
Chè được trồng tập trung
chủ yếu ở các địa phương
trong tỉnh như: TP. Thái
Nguyên, huyện Phú Lương,
Định Hóa, Đồng Hỷ, Đại Từ,
thị xã Phổ Yên, Sông Công
và Võ Nhai. Để phát huy
tiềm năng thế mạnh về cây
chè đặc sản, hiện tỉnh Thái
Nguyên đã quy hoạch, mở
rộng vùng chè Tân Cương
gồm các xã phía Tây TP như
Tân Cương, Phúc Trìu, Phúc
Xuân, với tổng diện tích
khoảng 1.300 ha. Trong đó,

chè kinh doanh chiếm hơn
1.000 ha, sản lượng trung
bình khoảng 14.000 tấn/
năm. Tại huyện Đại Từ, nông
dân các xã hình thành các
vùng chuyên canh cây chè
như Hùng Sơn, La Bằng Phú
Thịnh, Phú Xuyên …
Trong những năm qua,
mặc dù được coi là sản phẩm
quan trọng trong chiến lược
phát triển kinh tế, có lợi thế
về cơ chế, chính sách hỗ trợ
nhưng việc phát triển cây chè
ở Thái Nguyên vẫn còn nhiều
hạn chế, nhất là diện tích
chè sản xuất theo quy trình
VietGAP còn thấp. Hiện
toàn tỉnh mới có trên 350
ha chè được cấp chứng nhận
VietGAP. Việc đầu tư phát
triển cây chè, chế biến phần
lớn vẫn là kinh tế hộ, chưa
thu hút được nhiều nguồn
vốn từ các doanh nghiệp
trong và ngoài nước đầu tư
vào sản xuất, đặc biệt là chế
biến. Nhiều hộ trồng chè do
sử dụng thuốc bảo vệ thực
vật (BVTV) không rõ nguồn
gốc, dẫn đến chất lượng chè
không đảm bảo chất lượng…
Để khắc phục vấn đề
trên, Thái Nguyên đã đẩy
mạnh phát triển HTX kiểu
mới sản xuất, chế biến và
kinh doanh chè theo chuỗi
giá trị. Khi tham gia sản xuất
theo chuỗi giá trị, HTX đóng
vai trò thay thế nhiều trung
gian trong kênh phân phối
sản phẩm, khi kênh phân
phối sản phẩm (chủ yếu là
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nông dân - HTX - Doanh nghiệp)
thì giá trị tăng thêm của chuỗi sản
phẩm được phân chia cho các tác
nhân trong chuỗi. Trong chuỗi giá
trị, người tiêu dùng yêu cầu phải
đảm bảo chất lượng chè an toàn,
HTX thu thập thông tin và đàm
phán với công ty phân bón về
chủng loại, số lượng để tiến hành
sản xuất chè theo yêu cầu. Có thể
hình thành hai kiểu chuỗi giá trị:
Chuỗi liên kết ngắn - ít trung gian
(HTX chế biến chè về đầu ra và
cung cấp cho tư thương. Trong
chuỗi liên kết này chủ yếu có 3 tác
nhân chính là nông dân trồng chè
- HTX - tư thương); chuỗi liên kết
dài - nhiều trung gian: (Nông dân
trồng chè - thương lái thu mua HTX - các tiểu thương bán chè tại
chợ - công ty chế biến chè).
Các hộ nông dân trồng chè
tham gia HTX trong chuỗi giá trị
sẽ có được vị thế thuận lợi trong
liên kết với các doanh nghiệp cung
ứng vật tư, thu mua chè nguyên
liệu để chế biến và xuất khẩu chè;
giảm chi phí giao dịch, chống bị
ép giá. Liên kết giữa các hộ trồng
chè thông qua HTX, còn cho phép
các hộ trồng chè mua được các
vật tư nông nghiệp đảm bảo chất
lượng; nhận được sự hỗ trợ về kỹ
thuật sản xuất chè an toàn thông
qua hợp đồng kinh tế giữa hợp tác
xã và doanh nghiệp; tạo ra vùng
nguyên liệu chè đạt chất lượng,
đảm bảo vệ sinh môi trường, có
xuất sứ địa lý rõ ràng.
Hiện toàn tỉnh Thái Nguyên
hiện có 36 HTX kiểu mới sản
xuất kinh doanh chè theo chuỗi
giá trị. Bước đầu các HTX đạt
được kết quả nhất định, doanh
thu bình quân hàng năm của các
HTX chè tăng 10% -15%, khoảng
135 tỷ đồng/năm. Kết quả cho
thấy, việc tham gia HTX kiểu mới
chất lượng chè được nâng cao giúp
người nông dân giải quyết nhiều
khó khăn về vốn đầu tư, xây dựng
thương hiệu cũng như hình thành,
phát triển chuỗi giá trị sản phẩm

chè, tạo sự gắn kết giữa
nhà quản lý, nhà khoa
học trong định hướng
phát triển ngành chè.
Ngoài ra, các HTX kiểu
mới còn đóng vai trò là
đầu mối cho sự hợp tác
của các hộ sản xuất chè
với doanh nghiệp trong
việc quảng bá, giới thiệu
sản phẩm, đưa thương
hiệu chè vươn xa. Tạo ra
vùng nguyên liệu chè có
chất lượng tốt, đảm bảo
vệ sinh, an toàn thực
phẩm, có xuất sứ địa
lý rõ ràng. Nhờ đó, sản
phẩm chè sau chế biến
có thể chiếm lĩnh được
thị trường trong nước
và quốc tế bền vững, đạt
hiệu quả kinh tế cao.
Trong thời gian tới,
để đẩy mạnh phát triển
mô hình hợp tác xã
kiểu mới sản xuất, kinh
doanh sản phẩm chè
theo chuỗi, Liên minh
HTX tỉnh Thái Nguyên
tiếp tục xây dựng quy
hoạch, kế hoạch phát
triển kinh tế hợp tác;
phối hợp với các ngành
liên quan triển khai thực
hiện các nội dung Đề án
phát triển kinh tế tập thể
tỉnh Thái Nguyên giai
đoạn 2017 - 2020, trong
đó tập trung hỗ trợ xây
dựng mô hình HTX
sản xuất, kinh doanh
chè gắn với chuỗi giá trị
như: Đẩy mạnh các hoạt
động tư vấn, hướng dẫn
để các HTX kiểu mới
xây dựng phương án
sản xuất - kinh doanh;
Tạo điều kiện cho các
HTX vay vốn ưu đãi để
mở rộng đầu tư, tạo việc
làm, tăng thu nhập cho
thành viên và người lao
động; Tổ chức các khóa

đào tạo, bồi dưỡng nâng
cao năng lực cho cán bộ
quản lý HTX kiểu mới
và đơn vị thành viên;
Hỗ trợ ứng dụng khoa
học kỹ thuật, đưa dây
chuyền công nghệ cao
trong sản xuất; xây dựng
thương hiệu sản phẩm,
nhãn hiệu hàng hóa;
xây dựng mô hình tiêu
thụ sản phẩm cho các
HTX, chương trình kết
nối cung cầu giữa người
trồng chè…
Cùng với đó, Liên
minh HTX tỉnh cần
tăng cường công tác
quản lý thuốc BVTV
trong sản xuất chè thông
qua các hoạt động tuyên
truyền, phổ biến các văn
bản pháp luật về quản
lý, sử dụng thuốc BVTV
an toàn cho các HTX.
Đồng thời, tổ chức
thường xuyên các lớp
tập huấn về sử dụng an
toàn thuốc BVTV cho
nông dân ở các vùng
sản xuất chè trọng điểm;
tăng cường tuyên truyền
về ứng dụng các biện
pháp kỹ thuật vào sản
xuất như “bón phân 4
đúng”, “3 giảm, 3 tăng”…
trong sản xuất chè; triển
khai áp dụng công nghệ
mới trong khảo nghiệm,
sản xuất thử giống chè
mới…
Ngoài ra, cần tăng
cường các hoạt động
BVMT gắn với vai trò
của người nông dân
trong HTX sản xuất
chè, giúp khắc phục khó
khăn; nâng cao năng
lực, mở rộng hoạt động
phát triển sản xuất kinh
doanh, góp phần thúc
đẩy HTX kiểu mới phát
triển hài hòa, bền vữngn
Số 7/2018

45

MÔI TRƯỜNG & PHÁT TRIỂN

Tấm gương sáng trong xây dựng
nông thôn mới ở Quảng Bình

VVĐoạn đường NTM kiểu mẫu tại xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy

C

ông tác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ
(HLHPN) huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng
Bình từ năm 2002, đến nay, chị Võ
Thị Thanh Thủy, Chủ tịch HLHPN huyện
Lệ Thủy đã có nhiều đóng góp tích cực cho
phong trào thi đua và công tác Hội. Chị cũng
là một trong những nhân tố quan trọng, góp
phần đẩy mạnh phong trào xây dựng nông
thôn mới (NTM) ở địa phương sớm cán đích.
Năm 2011, chị Võ Thị Thanh Thủy được
bầu làm Chủ tịch HLHPN huyện Lệ Thủy,
đây cũng là thời điểm Thủ tướng Chính phủ
phát động phong trào “Cả nước chung sức
xây dựng NTM”. Là người trực tiếp chỉ đạo và
chịu trách nhiệm về hoạt động của HLHPN,
chị xác định, phụ nữ có vai trò quan trọng
trong việc xây dựng NTM tại địa phương,
do phụ nữ chiếm hơn 60% lao động ở nông
thôn. Vì vậy, chị đã chủ động tham mưu Ban
Thường vụ HLHPN huyện xây dựng, triển
khai Chương trình đến toàn thể hội viên
thông qua nhiều hoạt động thiết thực gắn với
các phong trào thi đua của Hội.
Nhận thấy việc tổ chức triển khai Cuộc
vận động “Xây dựng gia đình 5 không,
3 sạch” sẽ góp phần thực hiện hiệu quả
Chương trình xây dựng NTM, chị Thủy
cùng với Ban Thường vụ HLHPN huyện có
nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động,
thu hút sự tham gia tích cực của hội viên
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phụ nữ, tiêu biểu như: Hội
thi “Phụ nữ Lệ Thủy chung
tay xây dựng NTM”; Lồng
ghép tuyên truyền về xây
dựng NMT trong các buổi
sinh hoạt chi, tổ phụ nữ;
Biểu dương các mô hình dân
vận khéo tại cơ sở… Bên
cạnh đó, xác định việc phát
triển kinh tế - xã hội, xóa
đói giảm nghèo là nhiệm
vụ trọng tâm trong công tác
Hội, chị đã tham mưu cho
Hội Phụ nữ huyện chỉ đạo,
gắn việc hỗ trợ phụ nữ phát
triển kinh tế với thực hiện
các chương trình kinh tế
trọng điểm của huyện; Phối
hợp với Phòng nông nghiệp,
Trạm thú y, Trạm bảo vệ thực
vật tổ chức tập huấn chuyển
giao khoa học kỹ thuật chăn
nuôi, trồng trọt, nuôi trồng,
chế biến thủy, hải sản; Mở
lớp đào tạo nghề cho hội
viên phụ nữ… Đồng thời, tổ
chức Hội nghị biểu dương
điển hình phụ nữ làm kinh
tế giỏi, mạnh dạn đầu tư
phát triển ngành nghề, khôi

phục nghề truyền thống,
ứng dụng khoa học kỹ thuật
vào sản xuất. Mặc khác, để
góp phần chuyển dịch cơ
cấu kinh tế chung của toàn
huyện, chị trực tiếp chỉ đạo
các cấp Hội vận động cán bộ,
hội viên xây dựng nhiều mô
hình sản xuất mới, chuyển
đổi giống cây trồng, vật nuôi
nhằm khai thác, tận dụng
tối đa tiềm năng của từng
vùng, miền. Đến nay, toàn
huyện có 1.518 mô hình sản
xuất giỏi, trong đó có 763
mô hình cho thu nhập từ
100 triệu đồng trở lên.
Ngoài ra, chị luôn tìm
kiếm nguồn hỗ trợ từ chương
trình, dự án của UBND
huyện để thúc đẩy vai trò của
Hội phụ nữ các cấp trong
xây dựng NTM. Đặc biệt, để
thực hiện tiêu chí môi trường
trong xây dựng NTM, cán
bộ, hội viên HLHPN huyện
đã tích cực vận động các hộ
gia đình xây dựng nhà tiêu
hợp vệ sinh thuộc Dự án
Cải thiện vệ sinh cộng đồng
tại 15 xã trên địa bàn huyện.
Hiện toàn huyện đã hoàn
thành 5.282 công trình, với
số tiền 3,5 tỷ đồng, nâng tỷ lệ
hộ dân có nhà vệ sinh tự hủy
lên 68%. Năm 2017, sau khi
tham quan phong trào xây
dựng NTM kiểu mẫu tại Hà
Tĩnh, chị Thủy cùng với Ban
Thường vụ HLHPN huyện
đã xây dựng kế hoạch và
trình UBND huyện xin chủ
trương, kinh phí thực hiện
các đoạn đường NTM kiểu
mẫu. Trong dịp kỷ niệm 87
năm Ngày thành lập HLHPN
Việt Nam (tháng 10/2017),
HLHPN huyện Lệ Thủy đã
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tổ chức phát động phong trào
tại một số đoạn đường của
các xã Phú Thủy, Mai Thủy,
Mỹ Thủy, chiều dài 3,5 km,
tạo không khí thi đua sôi nổi
trong các tầng lớp phụ nữ và
cộng đồng dân cư về xây dựng
vườn, khu dân cư kiểu mẫu.
Đến nay, 26/28 xã trên địa bàn
huyện có đường giao thông
được trồng hoa, cây cảnh, cây
ăn quả các loại, tổng chiều dài
trên 100 km. Những kết quả
bước đầu của mô hình không
chỉ thúc đẩy các hoạt động
của Hội, mà còn góp phần
nâng cao đời sống vật chất và
tinh thần của người dân vùng
nông thôn.
Với những đóng góp cho
HLHPN huyện Lệ Thủy nói
riêng, công cuộc BVMT,
xây dựng NTM nói chung,
nhiều năm qua, chị Võ Thị
Thanh Thủy đã được xếp
loại công chức, đảng viên
hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ; đạt danh hiệu Chiến sỹ
thi đua cấp cơ sở liên tục
trong các năm 2012, 2013,
2014; Chiến sỹ thi đua cấp
tỉnh năm 2015, cùng nhiều
bằng khen, giấy khen của
các cấp, ngành.
Có thể nói, diện mạo
NTM ở Lệ Thủy đang khởi
sắc từng ngày, trong đó có
một phần công sức không
nhỏ của các cán bộ, hội viên
phụ nữ, đặc biệt là Chủ tịch
HLHPN huyện Võ Thị Thanh
Thủy. Thời gian tới, chị sẽ tiếp
tục chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở
Hội đẩy mạnh tuyên truyền,
vận động cán bộ, hội viên phụ
nữ thực hiện tốt các tiêu chí
về xây dựng NTM; tích cực
đổi mới phương thức hoạt
động và có nhiều giải pháp
góp phần nâng cao chất lượng
cuộc sống cho hội viên gắn
với phát triển kinh tế, xóa đói
giảm nghèon

BÍCH PHƯƠNG

Nâng cao ý thức của người dân
trong thu gom, xử lý bao bì thuốc
bảo vệ thực vật ở Lâm Đồng

T

hời gian qua, tình trạng
ô nhiễm môi trường do
bao bì thuốc bảo vệ thực
vật (BVTV) ở Lâm Đồng diễn ra
phức tạp và đáng lo ngại. Ở nhiều
địa phương trong tỉnh, sau mỗi
vụ sản xuất, người nông dân sử
dụng và thải ra môi trường một
lượng lớn bao bì, chai lọ thuốc
BVTV, làm môi trường đất, nước
bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức
khỏe cộng đồng.
Lâm Đồng có lợi thế về điều
kiện tự nhiên, đất đai, khí hậu
thuận lợi cho việc phát triển nông
nghiệp, nhất là các loại cây trồng,
vật nuôi có giá trị kinh tế cao.
Theo Sở NN&PTNT Lâm Đồng,
năm 2017, tổng diện tích gieo
trồng của tỉnh đạt 373.840,9 ha
(tăng 2,25% so với cùng kỳ), trong
đó, cây hàng năm đạt 129.247,2
ha; cây lương thực đạt 30.342,5
ha... Với diện tích gieo trồng lớn,
diễn biến sâu bệnh ngày càng

tăng, nên mức độ sử dụng thuốc
BVTV cao. Ước tính, hàng năm,
thuốc BVTV sử dụng của người
dân trong tỉnh từ 8.000 - 10.000
tấn. Theo đó, lượng bao gói thuốc
BVTV thải ra môi trường tại Lâm
Ðồng khoảng 357 - 391 tấn/năm,
trong đó tỷ lệ bao bì thuốc BVTV
là chai nhựa chiếm 70%, gói và
loại khác chiếm 30%.
Các loại cây trồng sử dụng
thuốc BVTV nhiều nhất là chè,
cà phê, rau và hoa. Đặc biệt,
phần lớn người dân thường sử
dụng các nhóm thuốc có độc tố
cao (nhóm II và III) kết hợp việc
trộn từ 2 - 3 loại thuốc để phun
một lần, nhiều nông dân sử dụng
thuốc với liều lượng tăng gấp
1,5 - 2 lần so với khuyến cáo.
Mặc dù, các cơ quan chức năng
đẩy mạnh công tác tuyên truyền
cho bà con nông dân sử dụng và
thu gom thuốc BVTV đúng cách
nhưng tình trạng lạm dụng thuốc

VVThu gom bao bì thuốc BVTV trên cánh đồng lúa ở huyện Đạ Tẻh
(Lâm Đồng)
Số 7/2018
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BVTV trong sản xuất nông nghiệp
vẫn tăng cao. Tại một số vùng sản
xuất nông nghiệp trên địa bàn, vỏ
bao bì thuốc BVTV chưa được thu
gom, xử lý đúng quy định, như tại
cánh đồng rau màu rộng 100 ha
tại thị trấn Thạnh Mỹ (huyện Đơn
Dương). Nhiều người dân tại đây
chia sẻ, do khoảng cách đặt quá xa
nên người dân vẫn chọn cách thu
gom vỏ thuốc lại thành đống nhỏ
sau đó chôn, đốt.
Mỗi bao bì thuốc BVTV thường
có khoảng 1,8% lượng hóa chất
dính vào, khi bị thải bỏ, lượng hóa
chất này sẽ lan truyền ra môi trường
và xâm nhập trở lại cơ thể sinh vật
thông qua thức ăn. Tại Lâm Đồng
có khoảng 90% lượng bao bì thuốc
BVTV được nông dân tiêu hủy theo
hình thức chôn, đốt hoặc thải ra môi
trường. Trong khi, Thông tư liên
tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNTBTNMT của Bộ NN&PTNT và Bộ
TN&MT về hướng dẫn việc thu
gom, vận chuyển và xử lý bao bì
thuốc BVTV sau sử dụng quy định,
bao bì thuốc BVTV lưu chứa ở bể
chứa hoặc khu vực lưu chứa phải
được chuyển đi xử lý trong vòng 12
tháng và chuyển giao cho đơn vị có
chức năng, năng lực phù hợp để xử
lý theo quy định về quản lý chất thải
nguy hại.
Để hạn chế lượng bao bì thuốc
BVTV sau sử dụng phát sinh trên
địa bàn, hiện nay tại 12 huyện, TP
của tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng kế
hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý.
Tuy nhiên, chỉ có các huyện Đạ Tẻh,
Đạ Huoai, TP. Đà Lạt đã triển khai
thực hiện thí điểm thu gom, vận
chuyển và xử lý bao bì thuốc BVTV,
còn lại hầu hết các địa phương
khác đã có kế hoạch nhưng chưa
triển khai thực hiện nên việc tuyên
truyền, hướng dẫn nông dân thu
gom bao bì thuốc BVTV đúng quy
định còn gặp nhiều vướng mắc.
Nhiều địa phương do khó khăn
cho việc phân bổ kinh phí nên số
lượng bể chứa bao bì thuốc BVTV
còn hạn chế, khoảng cách đặt bể
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quá xa khiến thói quen
của người dân chưa thay
đổi. Chẳng hạn như
huyện Đam Rông, theo
kế hoạch năm 2018 sẽ
xây dựng 65 bể chứa/65
thôn. Nếu tính mỗi thôn
có diện tích rau màu, cây
công nghiệp với diện tích
trung bình khoảng 380
ha thì một bể chứa bao
bì thuốc BVTV là quá ít,
rất khó khăn khi tuyên
truyền, vận động người
dân thực hiện đúng quy
định. Còn tại huyện Đạ
Tẻh và Đạ Huoai, 2 địa
phương triển khai sớm
nhất việc đặt bể chứa trên
địa bàn tỉnh nhưng đến
nay việc tiêu hủy bao bì
thuốc BVTV cũng khá
nan giải. Theo UBND
huyện Đạ Tẻh và Đạ
Huoai, sau đợt chống bọ
xít muỗi trên cây điều vào
tháng 5 - 6/2017, lượng
bao bì thuốc BVTV lên
tới gần 3 tấn vỏ thuốc
Wamtox 100EC, nhưng
do chưa có kinh phí
tiêu hủy kịp nên người
dân đã tự tiêu hủy theo
hình thức tự đốt hay thu
gom như rác thải thông
thường.
Nhằm tăng cường
công tác thu gom, xử
lý bao bì thuốc BVTV,
trong thời gian tới, tỉnh
Lâm Đồng cần tiến hành
điều tra cơ bản đặc điểm
các vùng canh tác nông
nghiệp tập trung, sử
dụng nhiều thuốc BVTV,
qua đó, xác định, lựa
chọn địa điểm xây dựng
các bể chứa, khu vực lưu
chứa bao bì thuốc BVTV
sau sử dụng phù hợp.
Đồng thời, giao nhiệm
vụ cụ thể cho đơn vị quản
lý bể chứa, khu vực lưu

chứa ở từng địa phương
và hướng dẫn các đơn vị
này lập sổ đăng ký chủ
nguồn thải chất thải nguy
hại theo quy định; hàng
năm, lập kế hoạch và tổ
chức thanh tra, kiểm tra
các tổ chức, cá nhân sử
dụng, phát sinh nhiều
bao bì thuốc BVTV; các
địa phương tổng hợp,
báo cáo tình hình phát
sinh, thu gom, xử lý bao
bì thuốc BVTV sau sử
dụng trên địa bàn quản
lý; đồng thời, bố trí kinh
phí kịp thời để thực hiện
công tác này.
Ngoài nguồn lực từ
Trung ương, tỉnh cần
huy động nguồn lực từ
các tổ chức, thành phần
kinh tế tham gia công tác
BVMT nói chung và việc
thu gom, vận chuyển, xử
lý bao bì thuốc BVTV
sau sử dụng nói riêng;
thực hiện chính sách
khuyến khích, ưu đãi,
hỗ trợ doanh nghiệp và
người dân tham gia thu
gom, vận chuyển, xử lý
bao bì thuốc BVTV; tăng
cường sự phối hợp giữa
các Sở, ngành liên quan,
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc,
chính quyền các cấp, tổ
chức chính trị - xã hội
và cơ quan truyền thông
trong công tác tuyên
truyền nâng cao nhận
thức, ý thức trách nhiệm
trong hoạt động sản
xuất nông, lâm nghiệp
và sử dụng bao bì thuốc
BVTV; thường xuyên
nghiên cứu, xây dựng nội
dung các chương trình,
kế hoạch truyền thông
theo hướng đổi mới,
phong phú, hấp dẫn, phù
hợp…n

VŨ CÚC

MÔI TRƯỜNG & PHÁT TRIỂN

Tình hình buôn bán động, thực vật hoang dã
qua thương mại điện tử tại Việt Nam

T

rong thời gian qua, TRAFFIC - Mạng lưới
giám sát buôn bán động, thực vật hoang dã
đã có nghiên cứu về “Thực trạng thương mại
điện tử tại Việt Nam: Đánh giá tức thời về hành vi
thương mại điện tử động, thực vật hoang dã ở Việt
Nam trong năm 2017”. Nghiên cứu đã khảo sát trên
13 địa chỉ website với tên miền kết thúc bằng .vn
thông qua việc sử dụng từ khóa tìm kiếm sản phẩm
động vật hoang dã như voi, báo đốm hoa, tê tê, tê
giác, linh dương Saiga, rùa biển và hổ. Trên tổng
số những website được khảo sát, chỉ có 30% trong
số đó xuất hiện quảng cáo cho loài mục tiêu. Có
tổng số 14 quảng cáo với kết quả tương tự xuất hiện
1.072 sản phẩm từ động, thực vật hoang dã, 90%
trong số những sản phẩm này được tìm thấy trong
một quảng cáo từ tháng 3 - 10/2017. Trong số đó,
chỉ có 6 trên tổng số những sản phẩm quảng cáo
được làm từ ngà voi, các sản phẩm còn lại được làm
từ hổ.
Kết quả này trái ngược với kết quả của những
nghiên cứu trước đây về thực trạng thương mại
điện tử động, thực vật hoang dã tại Việt Nam bao
gồm cả những trang web có tên miền kết thúc bằng
đuôi .com, trong đó có cả những trang mạng xã
hội với nhiều quảng cáo về sản phẩm động, thực
vật hoang dã hơn. Những trang web này nằm trong
khảo sát năm 2017 của TRAFFIC đã tìm thấy 1.095
sản phẩm từ hổ được bày bán trên 187 quảng cáo từ
85 người bán hàng trực tuyến, tại 4 trang mua sắm
trực tuyến và 2 trang mạng xã hội trong khoảng thời
gian 25 ngày tiến hành khảo sát. Phần lớn, những
quảng cáo này (chiếm 95% trên tống số) được tìm
thấy ngay trên một trang mạng xã hội duy nhất.
Website mua sắm trực tuyến tương tự cũng chiếm
89% tổng số sản phẩm từ động vật hoang dã (ngoại
trừ những sản phẩm được tính bằng khối lượng).
Tất cả các loài thuộc phạm vi của nghiên cứu này
được liệt kê trong Phụ lục của Công ước về buôn bán
quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp
(CITES). Như vậy, việc buôn bán các loài này bị hạn
chế hoặc bị cấm theo Nghị định số 82/2006/NĐ-CP
của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập
khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi
sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các
loài động, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.
Việc buôn bán các loài được liệt kê trong Nghị định
số 32/2006/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động
vật rừng nguy cấp, quý hiếm cũng bị cấm hoặc hạn
chế. Việc buôn bán bất hợp pháp các loài trong Phụ

VVNgà voi là một trong những mặt hàng được rao bán nhiều
trên mạng
lục I hoặc II của CITES và/hoặc
được liệt kê trong Nghị định
số 32/2006/NĐ-CP sẽ bị xử lý
hình sự theo Luật Hình sự số
37/2009/QH12 có hiệu lực từ
ngày 1/1/2018, Bộ luật Hình sự
số 100/2015/QH13 và Luật số
12/2017/QH14 sửa đổi Bộ luật
Hình sự. Theo đó, voi châu Á,
hổ, 2 loài tê tê (Manis javanica,
M. pentadactyla), tê giác Java,
4 loài rùa biển (Eretmochelys
imbricata,
Lepidochelys
olivacea,
Caretta
caretta,
Chelonia mydas) và báo bị cấm
khai thác thương mại dưới mọi
hình thức theo Nghị định số
160/2013/NĐ-CP và Nghị định
số 32/2006/NĐ-CP.
Luật Thương mại điện tử
Việt Nam được quy định bởi
Bộ luật số 51/2005/QH11 về
những giao dịch điện tử và
Nghị định số 52/2013/NĐCP về hoạt động thương mại
điện tử, trong đó nghiêm cấm
mọi hành vi thương mại điện
tử cho một số danh mục hàng
hóa, bao gồm những sản phẩm
từ động, thực vật hoang dã nếu
như được phát hiện. Những
đối tượng vi phạm này sẽ bị xét
xử cùng mức như những đối
tượng buôn bán động, thực vật
hoang dã trực tiếp. Tuy nhiên,
việc xác định nghi phạm và thu
thập bằng chứng về buôn bán

động, thực vật hoang dã qua
mạng bất hợp pháp vẫn là một
thách thức đối với việc thực thi
pháp luật. Rất ít vụ bắt giữ tội
phạm buôn bán động, thực vật
hoang dã qua mạng được thực
hiện.
Với những phát hiện từ
nghiên cứu này, TRAFFIC
đưa ra các khuyến nghị:
Chính phủ Việt Nam nên tìm
hiểu và áp dụng những khung
chương trình hiện hành nhằm
đưa ra những biện pháp xử lý
vi phạm hiệu quả cho những
kênh thương mại điện tử.
Bên cạnh đó, Chính phủ Việt
Nam có thể thành lập Nhóm
chuyên gia giám sát hành vi
thương mại điện tử động,
thực vật hoang dã. Nghiên cứu
còn đề ra giải pháp yêu cầu
những đơn vị thực thi pháp
luật và cộng đồng báo cáo về
tội phạm buôn bán động, thực
vật hoang dã trái phép. Hoạt
động này có thể tiến hành
thông qua việc sử dụng ứng
dụng trên điện thoại Giám sát
động, thực vật hoang dã, Mẫu
báo cáo về thương mại điện
tử của Phòng Công an Môi
trường Việt Nam, hoặc thông
qua đường dây nóng của Tổ
chức Giáo dục Thiên Nhiên
Việt Nam (18001522) n
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Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai:
Mái nhà chung của nhiều loài động, thực vật
quý hiếm
PHẠM THỊ LAN ANH
Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững vùng

Đ

ược thành lập trên cơ sở đổi tên Khu
bảo tồn (KBT) thiên nhiên và di tích
Vĩnh Cửu, KBT thiên nhiên - văn hóa
Đồng Nai nằm trải dài qua địa bàn các xã của
huyện Vĩnh Cửu, Tân Phú, Trảng Bom, Thống
Nhất và Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Hiện KBT
giữ vai trò quan trọng trong công tác bảo tồn tài
nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học (ĐDSH),
BVMT, điều hòa nguồn nước cho thủy điện Trị
An, chống xói lở, bảo vệ đất, khu dân cư sống
ven khu rừng và bảo tồn các giá trị di tích lịch
sử nhân văn.
Theo Báo cáo “Quy hoạch bảo tồn ĐDSH
tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến
năm 2030 và điều tra, đánh giá bổ sung, cập
nhật hiện trạng ĐDSH tỉnh đến năm 2015”,
KBT thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai có tổng
diện tích tự nhiên là 100.303,8 ha, trong đó,
rừng và đất rừng 67.903,8 ha, hồ Trị An 32.400
ha. Nơi đây tập trung phần lớn rừng tự nhiên
còn lại của tỉnh Đồng Nai, với hầu hết các loại
rừng trong khu vực được hình thành, từ kiểu
rừng trên đất thấp ven sông đến rừng trên núi,
giữ chức năng quan trọng trong phòng hộ đầu
nguồn hồ Trị An, góp phần tái tạo sự cân bằng
sinh thái cho vùng tam giác trọng điểm phía
Nam.

GIÁ TRỊ ĐDSH
Theo thống kê cho thấy, KBT có tổng số
1.552 loài thực vật bậc cao, 166 họ, 95 bộ, 10
lớp, thuộc 6 ngành, trong đó, 43 loài nằm trong
Danh lục đỏ IUCN (2015), 36 loài trong Sách
đỏ Việt Nam (2007), 11 loài nguy cấp, quý hiếm
theo Nghị định số 32/2006/NĐ-CP, 6 loài thực
vật đặc hữu của Đồng Nai như: Cù đèn, lát hoa,
ngâu, bướm bạc, hạ đệ, xú hương Biên Hòa.
Ngoài ra, KBT còn có 103 loài cây dược liệu
quý, hiếm cần được bảo vệ nguồn gen và phát
triển rộng như: Củ bình vôi, rau sắng, giảo cổ
lam, ba kích, lan kim tuyến (nhóm 1B)…
Không chỉ đa dạng về các loài thực vật, KBT
thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai còn phong
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VVCỏ thìa châu Âu - Loài chim có tên trong Sách đỏ Việt
Nam và Danh lục đỏ IUCN, được ghi nhận tại KBT

phú về động vật, với 1.817
loài. Nhiều loài được ghi vào
Sách đỏ Việt Nam như: Voi,
báo gấm, gấu chó, bò tót…
Lớp thú có 85 loài, 27 họ và
10 bộ, trong đó, có 36 loài quý
hiếm, đặc hữu của Việt Nam
và khu vực Đông Nam Á gồm:
bò tót, bò bangten, voi, gấu
chó, sói lửa...; 25 loài ghi trong
Danh lục đỏ IUCN; 27 loài
ghi trong Sách đỏ Việt Nam;
27 loài ghi trong Nghị định
số 32/2006/NĐ-CP. Chim có
284 loài, 59 họ và 18 bộ (với
21 loài chim quý hiếm, 12 loài
ghi trong Sách đỏ Việt Nam;
11 loài ghi trong Danh lục đỏ
IUCN). Nhóm lưỡng cư - bò
sát đã ghi nhận 27 loài quý
hiếm, với 13 loài trong Danh
lục đỏ IUCN, 19 loài trong
Sách đỏ Việt Nam, 15 loài ghi
trong Nghị định số 32/2006/
NĐ-CP. Nhóm cá gồm 27 loài
quý hiếm hoặc có giá trị bảo
tồn, trong đó, 6 loài nằm trong
Sách đỏ IUCN và 6 loài trong
Sách đỏ Việt Nam. Đặc biệt,
có 2 loài bướm phượng cánh

chim chấm liền và rừng đuôi
trái đào được ghi tên trong
Danh sách các loài nguy cấp,
quý hiếm thuộc Nghị định số
32/2006/NĐ-CP.
Bên cạnh đó, KBT thiên
nhiên - văn hóa Đồng Nai còn
có 3 di tích lịch sử được công
nhận là di tích cấp quốc gia,
bao gồm: Căn cứ Khu ủy miền
Đông Nam bộ; căn cứ Trung
ương cục miền Nam; địa đạo
Suối Linh. Ngoài ra, trong
KBT có nhiều hồ như Bà Hào,
đặc biệt hồ Trị An, với diện
tích đất ngập nước khoảng
32.400 ha xen lẫn một số đảo
nhỏ trên hồ, là nơi lý tưởng
để phát triển nghề đánh bắt
và nuôi trồng thủy sản cũng
như du lịch, tham quan, nghỉ
dưỡng.

CÔNG TÁC BẢO TỒN
CÁC LOÀI ĐỘNG,
THỰC VẬT QUÝ HIẾM
Hiện nay, KBT thiên nhiên
- văn hóa Đồng Nai cơ bản đã
giám sát được tài nguyên rừng,
không còn khai thác rừng.
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VVCán bộ KBT thiên nhiên - văn hóa và người dân Đồng Nai hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2014

Nhằm sử dụng bền vững tài
nguyên rừng, vùng nước nội địa,
ngày 21/11/2011, UBND tỉnh Đồng
Nai đã ban hành Quyết định số
3107/QĐ-UBND về việc phê duyệt
Dự án quy hoạch tổng thể KBT
thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai giai
đoạn 2011 - 2020. Đây là quy hoạch
không chỉ có ý nghĩa về mặt bảo vệ
đa dạng tài nguyên thiên nhiên mà
còn có giá trị về mặt nhân văn, bảo
tồn giá trị văn hóa - lịch sử. Tổng
vốn đầu tư là 1.055.213 triệu đồng
và được chia thành nhiều hạng
mục: Phát triển rừng và phục hồi
sinh thái; phòng cháy và chữa cháy
rừng; bảo tồn ĐDSH; nghiên cứu
khoa học; quản lý, khai thác tổng
hợp hồ Trị An…
Ngày 8/12/2017, HĐND tỉnh
Đồng Nai đã thông qua Nghị quyết về
Quy hoạch bảo tồn ĐDSH tỉnh Đồng
Nai đến năm 2020, định hướng đến
năm 2030. Cụ thể, tỉnh đề ra mục tiêu,
đến năm 2020 bảo vệ và phát triển bền
vững khu dự trữ sinh quyển Đồng
Nai, KBT thiên nhiên - văn hóa Đồng
Nai, các rừng tự nhiên, bao gồm rừng
kín thường xanh, hệ sinh thái rừng tre
nứa thuần loại và hỗn giao, rừng ngập
mặn; quy hoạch, nâng cấp hệ thống
các cơ sở bảo tồn chuyển chỗ ĐDSH
(các vườn sưu tập cây thuốc, vườn

động vật, vườn thực vật, các
trung tâm cứu hộ động vật
hoang dã). Đặc biệt, tỉnh sẽ
xây dựng khu Safari (Vườn
thú hoang dã) tại KBT thiên
nhiên - văn hóa Đồng Nai,
kết hợp giữa hoạt động bảo
tồn ĐDSH và phát triển du
lịch, nhằm tăng cường xã hội
hóa công tác bảo tồn.
Bên cạnh đó, Ban Quản
lý (BQL) KBT còn thường
xuyên tổ chức các hoạt động
tuần tra, trồng rừng và bảo vệ
rừng; theo dõi các cá thể voi
rừng thường xuyên xuất hiện
tại xã Phú Lý; xây dựng dự án
bảo tồn, bảo vệ và phát triển
quần thể bò tót, bò rừng;
tiếp tục thực hiện các đề
tài nghiên cứu như chương
trình giám sát, đánh giá
một số loài động vật hoang
dã nguy cấp, quý hiếm, loài
chỉ thị cho sinh cảnh và
môi trường có sự tham gia
của người dân địa phương;
nghiên cứu bảo tồn quần
xã thú móng guốc chẵn...
Ngoài ra, BQL KBT còn
tiến hành điều tra, khảo sát,
thu thập các loài cây thuốc
và bài thuốc của cộng đồng

dân tộc Chơ Ro; tiếp nhận
172 bộ hồ sơ hiện vật tại Bảo
tàng tỉnh Đồng Nai và 97
hồ sơ tại Trung tâm lưu trữ
II viết về Chiến khu Đ; phát
hành 1.200 cuốn sách nhằm
quảng bá, giới thiệu về KBT;
tổ chức các đợt tuyên truyền
lưu động tại các xã trên địa
bàn huyện Vĩnh Cửu về công
tác BVMT, quản lý bảo vệ
rừng trong cộng đồng dân
cư, cùng nhiều hoạt động
thiết thực hưởng ứng Ngày
ĐDSH, Ngày Môi trường thế
giới…
Ngoài nhiệm vụ khôi
phục, bảo tồn và phát triển sự
ĐDSH hệ sinh thái của rừng
cây tự nhiên bản địa, duy
trì nguồn gen các loài động,
thực vật quý hiếm của Đồng
Nai và vùng Đông Nam bộ,
KBT thiên nhiên - văn hóa
Đồng Nai còn ẩn chứa nhiều
tiềm năng phát triển du lịch.
Thời gian tới, tỉnh sẽ đẩy
mạnh khai thác du lịch văn
hóa - lịch sử - tâm linh, sinh
thái - nghỉ dưỡng và coi đó là
một trong những điểm nhấn
của du lịch Đồng Nai trong
tương lain
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Hành trình của túi ni lông

R

a đời từ đầu những năm 1970, ngày nay
túi ni lông đã trở thành một sản phẩm
phổ biến toàn cầu, được sản xuất với
tốc độ 1.000 tỷ túi mỗi năm. Túi ni lông thậm
chí có mặt ở nơi sâu nhất của đại dương cho
đến nơi cao nhất là đỉnh núi Everest, tạo ra
thách thức lớn về môi trường. Chúng ta hãy
cùng nhìn lại chặng đường phát triển của loại
vật liệu này.
1933: Polyethylene, loại nhựa được sử
dụng phổ biến nhất hiện nay để sản xuất túi ni
lông, được tạo ra do một tai nạn hóa chất ở thị
trấn Northwich, hạt Cheshire, Anh. Trước đó,
nhựa polyetylene thường được sản xuất với số
lượng rất ít, đây là lần đầu tiên vật liệu này
được sản xuất với số lượng lớn trong ngành
công nghiệp và được quân đội Anh sử dụng bí
mật trong thế chiến thứ 2.
1965: Công ty Celloplast, Thụy Điển cấp
bằng sáng chế cho túi ni lông. Với sự thiết
kế của kỹ sư Sten Gustaf Thulin, túi ni lông
nhanh chóng thay thế vải và hộp nhựa ở châu
Âu trong các hoạt động mua sắm.
1979: Túi ni lông chiếm 80% thị trường túi
ở châu Âu, được xuất khẩu sang nước ngoài,
tiêu biểu như thị trường Mỹ. Các công ty nhựa
bắt đầu tích cực đưa ra thị trường các sản
phẩm túi ni lông với nhiều ưu điểm vượt trội
hơn túi giấy và các loại túi tái sử dụng khác.
1982: Safeway và Kroger, 2 trong số các
chuỗi siêu thị lớn nhất ở Mỹ, chuyển sang sử
dụng túi ni lông. Nhiều cửa hàng đi theo xu
hướng này và đến cuối thập kỷ, túi nhựa đã
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gần như thay thế toàn bộ túi
giấy trên toàn thế giới.
1997: Nhà nghiên cứu
kiêm thủy thủ Charles Moore
đã phát hiện ra "đảo rác Thái
Bình Dương", nơi mật độ rác
thải trên biển lớn nhất thế
giới, đe dọa nghiêm trọng đến
sinh vật biển. Trong đó, túi ni
lông là nguyên nhân chính
dẫn đến cái chết của nhiều loài
rùa biển, do rùa biển tưởng
nhầm túi ni lông là sứa biển và
ăn chúng.
2002: Băng-la-đét là quốc
gia đầu tiên trên thế giới thực
thi lệnh cấm các túi nhựa
mỏng, sau khi phát hiện ra
chúng là nguyên nhân quan
trọng làm tắc nghẽn hệ thống
thoát nước trong các thảm
họa lũ lụt. Từ đây, các quốc gia
khác cũng bắt đầu lưu ý hơn
về vấn đề này.
2011: Cứ mỗi phút trôi
qua, trên thế giới có 1 triệu túi
ni lông được tiêu thụ.
2017: Kenya ban hành
lệnh cấm túi ni lông. Đây là
1 trong hơn 20 nước trên thế
giới thực hiện các biện pháp
mạnh để giảm thiểu sử dụng
túi ni lông, thông qua việc

đánh thuế hoặc cấm sử dụng
túi ni lông.
2018: "Chống ô nhiễm
nhựa và ni lông" được chọn
làm chủ đề của ngày Môi
trường thế giới", được tổ chức
tại Ấn Độ. Các công ty và
Chính phủ trên khắp thế giới
tiếp tục công bố các cam kết
nhằm đối phó với chất thải
nhựa và túi ni lông.
Từ khi ra đời đến nay, đã
có khoảng 9,1 tấn nhựa, bao
gồm cả túi ni lông được sản
xuất trên toàn thế giới. Nếu số
lượng nhựa này được xếp cạnh
nhau thì độ rộng của nó có thể
bao phủ khoảng 98% toàn bộ
bề mặt Trái đất. Nghiêm trọng
hơn, theo một nghiên cứu
công bố trên Tạp chí Science
Advances, 79% lượng vật liệu
này có điểm đến cuối cùng là
bãi rác, sông hồ, hay các đại
dương, bao gồm cả những nơi
xa nhất của biển, đảo và trong
cơ thể của nhiều loài cá, cũng
như động vật hoang dã. 12%
trong số chất thải được đốt,
thải ra khí nhà kính và góp
phần gây ô nhiễm không khí,
chỉ có 9% được tái chế. Tuy
nhiên, ngay cả khi tái chế, rác
thải vẫn bị rò rỉ ra môi trường
do quy trình tái chế còn nhiều
hạn chế.
Khác với vật liệu sinh học,
nhựa có thể không phân hủy
trong hàng trăm năm, ngay cả
khi nằm trong cơ thể của sinh
vật, khi sinh vật chết, cơ thể
của chúng bị phân hủy, nhựa
vẫn tồn tại. Các nhà khoa học
cho biết, khoảng 270.000 tấn
rác thải nhựa đang trôi nổi
trên biển, tuy nhiên, con số
rác thải nhựa nằm trong lòng
biển phải lên đến vài triệu
tấn.
HUYỀN TRANG (Theo UN)
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Cuộc chiến chống lại rác thải nhựa
tại một số quốc gia

D

o tính tiện lợi của các vật dụng từ
nhựa nên lượng rác thải nhựa phát
sinh ngày càng nhiều. Nạn ô nhiễm
rác thải nhựa sử dụng một lần, không hoặc
khó phân hủy đang trở thành vấn đề cấp
thiết toàn cầu và được xem là thách thức môi
trường lớn thứ hai thế giới, sau biến đổi khí
hậu. Theo báo cáo của Liên hợp quốc, mỗi
phút, toàn thế giới tiêu thụ 1 triệu chai nhựa,
trong khi mỗi năm có đến 5.000 tỷ túi nhựa
dùng một lần được sử dụng. Nhằm khắc phục
thực trạng này, nhiều quốc gia đã đưa ra các
chính sách phù hợp để ngăn ngừa, giảm thiểu
nhựa, đồng thời tái sử dụng loại phế liệu này.

1. CÔLÔMBIA ĐÁNH THUẾ TÚI NI
LÔNG NHẰM BẢO VỆ VÙNG BIỂN
CARIBÊ
Côlômbia là một trong những nước giàu
nhất thế giới về đa dạng sinh học biển, với
2.900 km bờ biển (gần 1 triệu km2) thuộc vùng
biển Caribê và Thái Bình Dương. Côlômbia
sở hữu 2.600 loài sinh vật biển, 155 loài san
hô đá và 6 trong 7 loài rùa. Tuy nhiên, tình
trạng ô nhiễm rác thải nhựa đã ảnh hưởng
nghiêm trọng đến hệ sinh thái biển và hoạt
động sinh kế của người dân. Trước tình hình
đó, Chính phủ Côlômbia đã đưa ra các giải
pháp thân thiện với môi trường nhằm thay
thế cho nhựa sử dụng một lần. Kể từ ngày
1/1/2017, Côlômbia đã cấm sử dụng túi ni
lông kích thước nhỏ hơn 30x30 cm, đồng
thời đưa ra các lựa chọn thay thế có khả năng
chịu tải cao hơn, giúp giảm 27% lượng tiêu
thụ loại vật liệu này.
Tháng 7/2017, Chính phủ đã ban hành
thuế đối với toàn bộ túi ni lông nhằm khuyến
khích người dân chuyển hướng sang loại túi
có khả năng tái sử dụng, từ đó, hạn chế rác
thải trong lòng đại dương, mà phần lớn là
chất thải nhựa - một trong những mối đe dọa
lớn nhất đối với môi trường sống của các loài
sinh vật biển. Người dân phải trả một xu Mỹ
(khoảng 233 đồng) cho mỗi chiếc túi ni lông,
hàng năm mức thuế sẽ tăng lên 50%. Khoản
tiền thu được sẽ dùng để phục hồi nguồn sinh
vật biển bị suy giảm và thúc đẩy nền kinh tế
phát triển.

VVCôlômbia đánh thuế túi ni lông nhằm bảo vệ vùng biển Caribê
Trong những năm gần
đây, các tổ chức môi trường
tại Côlômbia cũng góp phần
nâng cao nhận thức người
dân về việc tiêu dùng có
trách nhiệm, đẩy mạnh hoạt
động tái sử dụng, tái chế
rác thải nhựa và tổ chức các
chiến dịch làm sạch bãi biển.
Thêm vào đó, Côlômbia đã
thể hiện quyết tâm chống
lại chất thải nhựa thông qua
việc tham gia vào chiến dịch
làm sạch biển của Liên hợp
quốc. Tuy nhiên, những giải
pháp trên chưa đủ để ngăn
chặn rác xả ra từ nguồn nước
của các đô thị hay các dòng
hải lưu tại Côlômbia. Số liệu
thống kê của Chính phủ và
Quỹ Động vật hoang dã thế
giới cho thấy, mức tiêu thụ
trung bình hàng năm tại
quốc gia này là khoảng 288
túi ni lông/người. Chính phủ
muốn giảm rác thải nhựa
sử dụng một lần xuống 75%
nhằm mang lại những lợi
ích cho xã hội, môi trường
và kinh tế (tiết kiệm được
khoảng 825 triệu đô la từ
việc cắt giảm nhựa). Các
nhà hoạt động môi trường
ở Côlômbia hy vọng, chính

sách mới này sẽ thay đổi thói
quen tiêu dùng của người
dân, từ đó, góp phần giảm ô
nhiễm nhựa trên vùng biển
Caribê.

2. CHILÊ CẤM SỬ
DỤNG TÚI NI LÔNG Ở
TẤT CẢ CÁC THÀNH
PHỐ VEN BIỂN
Tháng 10/2017, Chilê
đã trở thành quốc gia tiên
phong ở khu vực Mỹ Latinh
trong nỗ lực BVMT biển
khi Tổng thống Michelle
Bachelet ký văn bản dự thảo
luật nhằm cấm việc cung cấp
túi ni lông trong hoạt động
kinh doanh thương mại tại
102 TP ven biển của Chilê.
Là quốc gia có khoảng 4.300
km bờ biển, Dự luật này là
tiền đề để giúp Chilê kiểm
soát một cách hiệu quả hơn
vấn đề ô nhiễm đại dương,
đồng thời, tạo cơ hội để
người dân hợp tác nhằm
giảm những thiệt hại về môi
trường, đóng góp vì một sự
thay đổi tích cực. Theo khảo
sát, 92% người dân Chilê ủng
hộ Chính phủ kiểm soát việc
cung cấp túi nhựa trong các
hoạt động mua sắm, điều này
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tạo thuận lợi cho việc thực thi các chính sách
chống lại rác thải nhựa trên toàn lãnh thổ.
Theo số liệu của Bộ Môi trường Chilê,
mỗi năm, 8 triệu tấn nhựa nằm lại trong biển
và nghiêm trọng hơn, có tới 90% số chim
biển chứa nhựa trong ruột. Nếu tình trạng
này cứ tiếp diễn, thì đến năm 2050, số lượng
nhựa trong lòng đại dương sẽ nhiều hơn cá.
Lệnh cấm được Chính phủ Chilê ban hành
nhằm BVMT và đa dạng sinh học đại dương,
sẽ có tác động đến ít nhất 230 khu định cư
(khu vực trên 5.000 cư dân thì được Chính
phủ quy định là 1 khu định cư) tại Chilê.
Trước đó, phát biểu trong phiên họp lần
thứ 72 của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại
TP. New York, Tổng thống Chilê Michele
Bachelet đã thông báo rằng, nước này sẽ cấm
sử dụng túi nilon ở tất cả các TP ven biển
trong vòng 12 tháng tới, nhằm góp phần bảo
vệ các đại dương. Đây là quốc gia đầu tiên
của châu Mỹ phát động chiến dịch này. Bên
cạnh đó, Tổng thống Bachelet cũng nhấn
mạnh các cam kết của Chilê đối với Mục
tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.
Ngoài việc giảm thiểu chất thải nhựa, Chilê
cũng sẽ tăng cường các giải pháp giảm phát
thải CO2 nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu,
thông qua việc thay đổi các mô hình sản xuất
và đưa ra các chính sách khuyến khích tăng
trưởng xanh.

3. ẤN ĐỘ CẤM SỬ DỤNG NƯỚC
UỐNG ĐÓNG CHAI TRONG CÁC
CƠ QUAN CHÍNH PHỦ
Mặc dù là bang có diện tích nhỏ thứ 2
(7.096 km2) với dân số ít nhất Ấn Độ và nằm
trên dãy Himalaya, vị trí gần như cô lập với
các bang khác ở Ấn Độ, song Sikkim lại là
điểm sáng về môi trường, dẫn đầu một cuộc
cách mạng xanh chống lại ô nhiễm rác thải,
đặc biệt là rác thải nhựa.
Năm 1998, Sikkim đã trở thành bang đầu
tiên của Ấn Độ cấm sử dụng túi ni lông dùng
một lần. Đây cũng là một trong những bang
tiên phong chống lại chai nhựa sử dụng một
lần. Năm 2016, Sikkim đã đưa ra 2 lệnh cấm:
Cấm sử dụng nước uống đóng chai trong các
cơ quan Chính phủ và các sự kiện của Chính
phủ; Cấm sử dụng đĩa, dao, kéo, thìa, dĩa làm
từ nhựa polystyren trong toàn bang nhằm cắt
giảm ô nhiễm nhựa độc hại và giảm thiểu rác
thải. Theo chính quyền Sikkim, các sản phẩm
nhựa dùng một lần đã gây nguy hại nghiêm
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VVSikkim (Ấn Độ) nỗ lực giảm thiểu rác thải nhựa, nhằm bảo
tồn đa dạng sinh học dãy Himalaya
trọng đến môi trường nông
thôn và thành thị, tạo ra một
lượng rác thải khổng lồ, gây
quá tải tại các bãi chứa.
Nhờ các quy định
nghiêm ngặt và các hoạt
động tuyên truyền, nâng cao
nhận thức của chính quyền
bang, người dân Sikkim đã
có những thay đổi tích cực,
như chuyển từ đĩa nhựa sang
đĩa giấy, thậm chí họ sử dụng
lá cây, bã mía và mo cau làm
vật dụng đựng thức ăn. Văn
phòng Chính phủ cũng đưa
ra các giải pháp thay thế cho
nước uống đóng chai như
dùng máy lọc nước cỡ lớn tại
cửa các phòng họp, hay dùng
chai, lọ có thể tái sử dụng
để chứa nước uống phục vụ
trong các buổi họp.
Tuy nhiên, với số lượng
lớn khách du lịch tới thăm
Sikkim, kiểm soát sử dụng
nước đóng chai nhựa là một
thách thức không nhỏ. Chính
phủ đang cân nhắc thi hành
lệnh cấm trên toàn bang,
đồng nghĩa, khách du lịch
phải mang theo nước uống từ
máy lọc nước của khách sạn,
nhà hàng hoặc từ các điểm
uống nước công cộng.

Giám đốc điều hành Hội
Du lịch sinh thái và bảo tồn
Sikkim (ECOSS) Rajendra
P Gurung cho biết, Sikkim
đang thực hiện nhiều đợt thu
gom rác thải hàng ngày vào
buổi sáng, tuy nhiên, chỉ có
khoảng 20 - 30% chất thải
được tái chế. Mặt khác, người
dân tại Sikkim đang lựa chọn
túi polypropylenen không
dệt, có kết cấu giống vải,
nhưng thực chất là ni lông. Vì
vậy, theo ông Gurung, Chính
phủ cần phải tăng cường thực
hiện nghiêm túc và thúc đẩy
đưa ra các lựa chọn thay thế
cho túi ni lông, đồng thời
nâng cao nhận thức của người
dân. Ngoài ra, chai nhựa, vỏ
bim bim, vỏ mì tôm cũng là
những chất thải không phân
hủy sinh học, cần có giải pháp
để giảm thiểu.
Hiện, khoảng 66% các
cửa hàng ở Sikkim sử dụng
túi giấy hoặc báo, 34% còn lại
sử dụng túi ni lông, bao gồm
cả túi không dệt. Với những
thành quả đạt được, Sikkim
đang từng bước thoát khỏi
thảm họa ô nhiễm rác thải,
đặc biệt là rác thải nhựa.
 LƯU TRANG (Theo UN)
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Saerbeck, Đức - Thị trấn xanh của tương lai

S

aerbeck - Một thị trấn nhỏ ở huyện
Steinfurt, bang North Rhine-Westphalia,
miền Tây Bắc nước Đức thu hút du khách
không chỉ bởi vẻ đẹp cổ kính và yên bình, mà
còn ở cách người dân địa phương tạo ra nguồn
năng lượng sạch, quản lý nguồn năng lượng này
và duy trì cuộc sống thân thiện với môi trường.
Vì thế, Saerbeck được xem là mô hình “thị trấn
xanh" tiêu biểu mà các thị trấn, TP khác trong
khu vực và trên thế giới muốn học hỏi, hướng
tới trong tương lai.

TỪ KHO ĐẠN DƯỢC CŨ ĐẾN
CÔNG VIÊN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
Nằm cách trung tâm Saerbeck khoảng 1,5
km, khu căn cứ quân sự cũ rộng 90 ha với lô
cốt, hầm xe tăng và lựu đạn từ Thế chiến thứ
2 hiện đã trở thành công viên năng lượng sinh
học. Theo đó, khu vực này đã cải tạo để lắp đặt
7 tuabin gió, mỗi tuabin có công suất 3 MW.
Các hầm chứa đạn cũ được sửa chữa lại và
trang bị các tấm pin mặt trời, có khả năng tạo
ra 5,7 MW. Tổng vốn đầu tư Dự án khoảng 70
triệu Euro, được huy động từ các hợp tác xã,
công ty địa phương và sự đóng góp tự nguyện
của người dân. Tại đây, 4 nhà máy khí sinh
học cung cấp nhiệt, điện, nhiên liệu sinh học
và một số sản phẩm như phân bón chất lượng
cao, vật liệu cách nhiệt, nhựa… Ngoài ra, còn
có một trung tâm nghiên cứu chuyên sâu về
năng lượng sinh học do các cơ sở giáo dục môi
trường hợp tác với viện nghiên cứu hàng đầu
thành lập.
Vào năm 2008, Hội đồng Thị trấn Saerbeck
đã quyết định chuyển đổi năng lượng truyền
thống sang năng lượng tái tạo và nguyên liệu
sạch, nhờ đó, điện năng được sản xuất từ mặt
trời, gió, nước, sinh khối. Theo kế hoạch, thị
trấn sẽ hoàn thành mục tiêu chuyển đổi năng
lượng vào năm 2030, tuy nhiên, với những
chính sách hợp lý và sự chung tay của nhiều
bên liên quan (người dân, chính quyền địa
phương, doanh nghiệp…), thị trấn đã đạt
được mục tiêu vào năm 2012 - 2013. Lúc đầu,
năng lượng mặt trời chỉ tạo ra khoảng 9,9
MW, chiếm 26% sản lượng địa phương, đủ
cung cấp điện cho khoảng 2.000 gia đình. Khi
7 tua bin gió được lắp đặt, hệ thống tiếp tục
sản xuất được thêm 7,2 triệu kWh điện. Đến
năm 2007, thị trấn đã giảm 25% phát thải khí
CO2 và cung cấp được 50% nhu cầu điện của

VVCác tấm pin mặt trời trên nóc nhà của một trường học tại
thị trấn Saerbeck
người dân thông qua nguồn
năng lượng tái tạo.
Hiện, Saerbeck đã tạo ra
nguồn năng lượng tái tạo lớn
gấp khoảng 3,5 lần nhu cầu
sử dụng tối đa của cả thị trấn.
Nhờ đó, thị trấn đã đạt được
những thành tích như 2 lần
đoạt giải Năng lượng châu Âu
và nhận được giải thưởng Bền
vững của Đức vào năm 2013.
Năng lượng tái tạo còn mang
lại doanh thu đáng kể cho
thị trấn và các nhà đầu tư địa
phương từ lượng điện dư thừa
được bán vào lưới điện quốc
gia.

KHI CON NGƯỜI LÀ
NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH
Theo Thị trưởng thị trấn
Wilfried Roos, Dự án năng
lượng tái tạo sẽ không thể
thành công nếu không có sự
hỗ trợ và những sáng kiến
của cộng đồng địa phương.
Mỗi người dân đều được
khuyến khích tìm hiểu, tham
gia vào quá trình xây dựng và
phát triển Dự án. Thị trưởng
Wilfried Roos chia sẻ, mỗi
tháng một lần, chính quyền
thị trấn thảo luận với người
dân về năng lượng. Người dân
là nhân tố quan trọng trong

việc đưa ra quyết định.
Trên cơ sở đó, Dự án xác
định quyền sử dụng và các
lợi ích sinh ra từ nguồn năng
lượng tái tạo là thuộc về cộng
đồng, việc quản lý đô thị gắn
liền với lợi ích của người dân
địa phương. Không chỉ người
lớn, trẻ em cũng được tham
gia vào các dự án giáo dục môi
trường hàng ngày, hay tham
gia lắp đặt tấm pin mặt trời
trong trường học… Ngoài ra,
trong năm 2009, với sự cộng
tác của các học sinh trung học
tại thị trấn, Saerbeck đã xây
dựng một con đường đi bộ với
nhiều mô hình về công nghệ,
thiết bị sử dụng trong ngành
năng lượng tái tạo, cho phép
người dân tham quan, tìm hiểu
một cách trực quan.
Dự kiến, trong tương lai,
Saerbeck có kế hoạch triển
khai các dự án mới, bao gồm
xây dựng thêm một nhà máy
địa nhiệt lớn trong công viên
năng lượng sinh học nhằm tận
dụng tối đa nguồn năng lượng
tái tạo, phát triển nền kinh tế
theo hướng bền vững, đồng
thời cải thiện cuộc sống của
người dânn
TRUNG THẢO
(Theo National Observer)
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ENVIRONMENT & DEVELOPMENT
[46]
[47]
[49]
[50]

BÍCH PHƯƠNG: Good example of new rural development in Quảng Bình
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