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Ngành Tài nguyên và Môi trường:  
Đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý

Vừa qua, Bộ TN&MT đã tổ 
chức Hội nghị giao ban công 
tác quản lý TN&MT các tỉnh, 

TP trực thuộc Trung ương khu vực 
phía Bắc (tại TP. Hải Phòng, ngày 
13/8/2018) và phía Nam (tại TP. Quy 
Nhơn, Bình Định, ngày 20/8/2018) 
nhằm đánh giá kết quả công tác quản 
lý nhà nước về TN&MT tại các địa 
phương giai đoạn 2016 - 2018; đồng 
thời, trao đổi các biện pháp tháo gỡ 
khó khăn, vướng mắc của địa phương 
và toàn vùng; đề xuất giải pháp, cơ chế 
chính sách nâng cao hiệu quả quản lý 
nhà nước về TN&MT giai đoạn 2019 
- 2021.

Trong thời gian qua, Bộ TN&MT 
đã trình Chính phủ 3 Nghị định giải 
quyết cơ bản các vướng mắc trong 
lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi 
trường. Ngoài ra, Bộ đã tham mưu 
cho Chính phủ ban hành Nghị quyết 
số 120/NQ-CP về phát triển bền vững 
vùng ĐBSCL thích ứng với BĐKH; 
tham mưu cho Đảng, Nhà nước giải 
quyết sự cố môi trường biển tại 4 
tỉnh miền Trung và giám sát chặt chẽ 
việc khắc phục hậu quả của Công ty 
TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà 
Tĩnh (FHS). Đặc biệt, Bộ đang triển 
khai 3 Đề án quan trọng chuẩn bị cho 
giai đoạn mới đó là Đề án: Sửa đổi 
Luật Đất đai, Luật BVMT và tổng kết 
chiến lược biển.

Để tăng cường hiệu quả công tác 
phối hợp, Bộ đã xây dựng vận hành 
thử nghiệm Hệ thống tương tác, chia 
sẻ thông tin chỉ đạo điều hành giữa 
Bộ với các Sở TN&MT; xây dựng Quy 
chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc 
Bộ với Sở TN&MT; tiếp nhận, tổng 
hợp vấn đề vướng mắc về cơ chế, 
chính sách pháp luật trong lĩnh vực 
TN&MT của các địa phương gửi về; 
xây dựng giao diện Cổng thông tin 
điện tử chia sẻ thông tin chỉ đạo điều 
hành, tăng cường trao đổi về các kinh 
nghiệm hay, cách làm sáng tạo nhằm 

nâng cao hiệu quả công tác 
quản lý TN&MT.

Cùng với đó, các địa 
phương đã nỗ lực, quyết tâm, 
đổi mới, sáng tạo trong quá 
trình thực thi chính sách, 
pháp luật, tạo chuyển biến 
lớn trong công tác quản lý 
TN&MT như: Giải quyết 
từng bước vấn đề lãng phí của 
các nông, lâm trường; bước 
đầu đã có mô hình phù hợp 
tập trung đất đai cho sản xuất 
nông nghiệp; chủ động trong 
kiểm soát các cơ sở có nguy 
cơ ô nhiễm môi trường cao; 
hoàn thành chỉ tiêu Quốc hội 
giao về xây dựng hệ thống xử 
lý nước thải tập trung trong 
các KCN; khắc phục cơ bản 
tình trạng khai thác khoáng 
sản trái phép, gắn khai thác 
khoáng sản với BVMT. 
Đồng thời đã thiết lập hành 
lang pháp lý cho quản lý tài 
nguyên biển; thực hiện kinh 
tế hóa tài nguyên nước, xây 
dựng cơ chế quản lý theo lưu 
vực sông, do đó, cơ bản kiểm 

soát các dự án lớn, có nguy cơ 
gây ô nhiễm môi trường cao 
như Khu xử lý rác Đa Phước, 
Nhà máy Giấy Lee & Man 
Việt Nam, Alumina Nhân 
Cơ, Bauxite - Nhôm Lâm 
Đồng, Nhà máy lọc hóa dầu 
Dung Quất…

Tại các Hội nghị, Sở 
TN&MT địa phương đã trao 
đổi, thảo luận về một số giải 
pháp quan trọng như: đề xuất 
hoàn thiện các chủ trương, cơ 
chế, chính sách nhằm nâng 
cao hiệu quả quản lý nhà nước 
về TN&MT giai đoạn 2019 - 
2021 và giai đoạn tiếp theo; 
thống nhất một số nhiệm vụ, 
giải pháp trọng tâm cần triển 
khai trong các tháng cuối năm 
2018; giải quyết các vấn đề liên 
vùng, liên tỉnh; tăng cường 
sự phối hợp giữa Bộ và các 
Sở TN&MT trong công tác 
thanh, kiểm tra; xử lý các kiến 
nghị vướng mắc; xác định các 
nhu cầu về đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, chuyển giao công 
nghệ, truyền thông…

 V Lãnh đạo Bộ TN&MT chủ trì Hội nghị giao ban công tác 
quản lý TN&MT các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam
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Kết luận tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần 
Hồng Hà khẳng định, đây là cuộc họp giao ban 
quan trọng đầu tiên, hết sức đặc biệt với ngành 
TN&MT, nhằm tăng cường mối quan hệ giữa 
Bộ với các Sở TN&MT địa phương để thực hiện 
nhiệm vụ của ngành. Bộ trưởng đề nghị, thời 
gian tới, các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở TN&MT 
địa phương tập trung rà soát, đánh giá, đổi mới 
chủ trương, cơ chế, chính sách, pháp luật để tạo 
được những đột phá có tính cách mạng trong 
giai đoạn tiếp theo, trong đó tập trung các lĩnh 
vực đất đai, BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu, 
quản lý tài nguyên nước, tổng hợp biển và hải 
đảo; đánh giá thực tiễn, nghiên cứu cơ sở khoa 
học để xây dựng mô hình tổ chức của ngành 
phù hợp với chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi 
mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính 
trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đào 
tạo đội ngũ cán bộ từ Trung ương tới địa phương 
phù hợp với yêu cầu đổi mới, phát triển của 

 V Hội nghị giao ban công tác quản lý TN&MT 
các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ  
TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Bộ TN&MT vừa ký Quyết định số 2450/
QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực 
TN&MT. Trong đó, phân công nhiệm vụ cụ 
thể tới từng đơn vị thuộc các lĩnh vực: Đất đai, 
môi trường, địa chất khoáng sản, biển và hải 
đảo, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, tài 
nguyên nước… 

Theo đó, trong lĩnh vực môi trường cần 
thực hiện các nhiệm vụ: Tiếp tục rà soát, sửa 
đổi, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật 
về BVMT bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất 
và hài hòa với pháp luật trong nước và quốc 
tế, đặc biệt là rà soát, xây dựng dự án Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật BVMT và 
các luật có liên quan đến BVMT; rà soát, điều 
chỉnh, xây dựng mới các quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về môi trường phù hợp với điều kiện 
trong nước và yêu cầu hội nhập quốc tế; Triển 
khai thực hiện chương trình quan trắc và cảnh 
báo môi trường, nhất là tại các TP lớn, vùng 
kinh tế trọng điểm, khu tập trung nhiều nguồn 
thải và khu vực nhạy cảm về môi trường; rà 
soát, theo dõi chặt chẽ hoạt động xả thải; xử 
lý có hiệu quả tình trạng xả thải gây ô nhiễm 
môi trường nước tại các lưu vực sông, suối, 
tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp ven sông, 
ven biển…; Xây dựng và 
triển khai hoạt động giám 
sát đối với các cơ sở, dự 
án tiềm ẩn nguy cơ gây 
ô nhiễm môi trường cao, 
nhất là trong thu hút đầu 
tư vào các khu vực nhạy 
cảm về môi trường; triển 
khai Đề án kiểm soát đặc 
biệt đối với các dự án, cơ 
sở có nguy cơ gây ô nhiễm 
môi trường cao sau khi 
được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt; ban hành 
và triển khai có hiệu quả 
các cơ chế, chính sách ưu 
đãi, khuyến khích hoạt 
động giảm thiểu, tái sử 
dụng và tái chế chất thải 
rắn; có lộ trình phù hợp 
giảm thiểu, tiến tới chấm 
dứt việc sử dụng túi nilon 
không thân thiện với môi 
trường; nghiên cứu, nâng 
cao hiệu quả quản lý chất 
lượng không khí; Xây 

dựng cơ chế đột phá huy 
động nguồn lực, thu hút 
đầu tư, xã hội hóa BVMT, 
thực hiện đúng nguyên 
tắc "người được hưởng lợi 
từ môi trường có nghĩa 
vụ đóng góp tài chính 
cho công tác BVMT; 
người gây ô nhiễm, suy 
thoái môi trường phải bồi 
thường, chi trả chi phí xử 
lý, cải tạo và phục hồi môi 
trường"; phối hợp với Sở 
TN&MT tỉnh Hà Tĩnh 
giám sát chặt chẽ việc 
khắc phục các tồn tại, vi 
phạm về BVMT của Công 
ty TNHH Gang thép 
Hưng Nghiệp Formosa 
Hà Tĩnh bảo đảm thực 
hiện đầy đủ các cam kết 
của chủ Dự án trước khi 
đi vào sản xuất; Triển khai 
hệ thống quan trắc và 
cảnh báo môi trường biển 
4 tỉnh miền Trung…
 TRẦN CHÍ

ngành; gắn quy hoạch với 
đào tạo, bồi dưỡng theo 
tiêu chuẩn chức danh và 
đẩy mạnh thực hiện luân 
chuyển cán bộ lãnh đạo, 

quản lý; tăng cường năng 
lực, từng bước tiếp cận 
công nghệ hiện đại trong 
quản lý của ngành.
 HỒNG NHUNG
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ĐẨY MẠNH PHỐI HỢP TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH, 
PHÁP LUẬT VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Ngày 3/8/2018, tại Hà Nội, Bộ TN&MT và 
Cổng thông tin điện tử Chính phủ đã tổ chức 

Lễ ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền về 
TN&MT giai đoạn 2018 - 2023. 

Theo đó, Bộ TN&MT và Cổng thông tin điện 
tử Chính phủ sẽ phối hợp tuyên truyền các nội 
dung: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ 
trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước về TN&MT; Tổ chức các hoạt động lấy ý kiến, 
tham vấn xây dựng chủ trương, chính sách, pháp 
luật về TN&MT; xây dựng chuyên mục hướng 
dẫn, giải đáp kịp thời mối quan tâm của dư luận xã 
hội về lĩnh vực TN&MT; cung cấp thông tin, phối 
hợp thực hiện, nâng cao chất lượng nội dung và 
hình thức các sản phẩm thông tin và truyền thông 
đa phương tiện trong lĩnh vực TN&MT trên Báo 
điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử 
Chính phủ; Tuyên truyền các sự kiện, hoạt động, 
chỉ đạo điều hành của Bộ TN&MT; các hoạt động 
của các đơn vị thuộc Bộ TN&MT thông qua các 
tin, bài, tọa đàm, đối thoại trực tuyến…; Tuyên 
truyền mô hình, điểm sáng trong công tác quản lý, 
sử dụng tài nguyên, BVMT, ứng phó với biến đổi 
khí hậu; công tác cải cách các thủ tục hành chính 
thuộc các lĩnh vực của Bộ TN&MT quản lý...

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ TN&MT 
Lê Công Thành khẳng định, để cụ thể hóa sự chỉ 
đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ, Bộ TN&MT thường xuyên tổ chức các hoạt 
động tăng cường hợp tác với cơ quan thông tấn, 
báo chí. Bộ xác định Cổng thông tin điện tử Chính 

phủ là kênh thông tin chính 
thống, có vai trò quan trọng 
trong công tác tuyên truyền, 
phổ biến chính sách pháp luật 
nói chung và TN&MT nói 
riêng. Sự phối hợp giữa hai cơ 
quan có ý nghĩa quan trọng 
và thiết thực, đánh dấu bước 
phát triển mới trong quan hệ 
hợp tác tuyên truyền.

Tổng giám đốc Cổng 
Thông tin điện tử Chính phủ 
Vi Quang Đạo cho biết, trong 
thời gian qua, Cổng Thông tin 
điện tử Chính phủ đã tổ chức 
các buổi đối thoại trực tuyến, 
tọa đàm, họp báo Chính phủ 

thường kỳ, cung cấp thông 
tin chính thống đáp ứng sự 
quan tâm của dư luận về các 
vấn đề như: Ứng phó với 
biến đổi khí hậu, khai thác tài 
nguyên khoáng sản, BVMT; 
tham mưu, trình lãnh đạo 
Văn phòng Chính phủ báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ, 
các Phó Thủ tướng Chính 
phủ nhiều vấn đề liên quan 
đến lĩnh vực TN&MT… Qua 
đó, góp phần tăng cường hiệu 
quả công tác tuyên truyền, 
phổ biến chính sách, pháp 
luật về TN&MT.
 VŨ NHUNG

HỘI NGHỊ CÁC QUAN CHỨC CẤP CAO VỀ MÔI TRƯỜNG ASEAN LẦN THỨ 29

Từ ngày 15 - 16/8/2018, tại Singapo đã diễn 
ra Hội nghị các Quan chức cấp cao về môi 

trường ASEAN lần thứ 29 (ASOEN 29). Đây là sự 
kiện thường niên quan trọng được tổ chức trong 
khuôn khổ hợp tác ASEAN về môi trường, nhằm 
rà soát các lĩnh vực hợp tác về môi trường trong 
khu vực và đề ra phương hướng hoạt động của 
ASOEN trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận 
nội dung: Bảo tồn đa dạng sinh học; quản lý tài 
nguyên nước, môi trường biển và đới bờ; giáo dục 
môi trường; biến đổi khí hậu; quản lý hóa chất, 
chất thải; thành phố bền vững về môi trường; công 
nghệ thân thiện môi trường; sản xuất, tiêu thụ bền 
vững… Ngoài ra, các đại biểu đã xem xét thông 
qua văn kiện về Dự thảo Kế hoạch chiến lược môi 

trường ASEAN (ASPEN) giai 
đoạn 2016 - 2025 và Kế hoạch 
hoạt động các Nhóm công tác 
của ASOEN.

Hội nghị thông qua đề cử 
4 Vườn quốc gia (VQG)/Khu 
bảo tồn trở thành các Vườn 
Di sản ASEAN, trong đó có 
VQG Bidoup-Núi Bà và VQG 
Vũ Quang của Việt Nam. Hội 
nghị cũng nhất trí Dự thảo 
Tuyên bố ASEAN về đa dạng 
sinh học chuẩn bị cho Hội nghị 
lần thứ 14 của các bên tham gia 
Công ước Đa dạng sinh học; 
Dự thảo Tuyên bố ASEAN về 

biến đổi khí hậu chuẩn bị cho 
Hội nghị lần thứ 24 các Bên 
tham gia Công ước khung của 
Liên hợp quốc về biến đổi khí 
hậu (COP 24); Khung hợp tác 
giữa ASEAN và Ủy ban sông 
Mê Công… Bên cạnh đó, các 
nước thành viên cũng đã thống 
nhất về phương thức triển khai 
đối với vấn đề môi trường cần 
được quan tâm hiện nay như 
rác thải nhựa trên biển, tài 
chính xanh, chiến lược truyền 
thông trong lĩnh vực hợp tác 
môi trường…
 BÌNH MINH
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Chủ động phối hợp từ Trung ương đến địa phương  
trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về  
tài nguyên và môi trường

Ngày 8/8/2018, Bộ TN&MT đã ban 
hành Quyết định số 2499/QĐ-
BTNMT quy định về phối hợp 

công tác giữa các đơn vị trực thuộc Bộ và 
Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ quản 
lý nhà nước về TN&MT. Theo đó, nội dung 
phối hợp bao gồm: Xây dựng và phổ biến 
chính sách, pháp luật; Thanh tra, kiểm tra; 
Giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá 
trình thực thi chính sách, pháp luật; Hướng 
dẫn chuyên môn nghiệp vụ; Giải quyết, ứng 
phó sự cố và các nhiệm vụ đột xuất phát 
sinh; Công tác tổ chức cán bộ; Cải cách hành 
chính; Thi đua, khen thưởng và tuyên truyền; 
Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển 
giao công nghệ; Hợp tác quốc tế; Ứng dụng 
công nghệ thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu 
TN&MT; Mối quan hệ giữa các đơn vị thuộc 
Bộ đóng tại địa phương và các Sở TN&MT.

XÂY DỰNG VÀ PHỔ BIẾN  
CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Đối với hoạt động xây dựng chính sách 
pháp luật của Bộ TN&MT, các đơn vị trực 
thuộc Bộ chủ động phối hợp với Sở TN&MT 

trong hoạt động điều 
tra, khảo sát, đánh giá, 
sơ kết, tổng kết việc thi 
hành chính sách, pháp 
luật để làm cơ sở đề xuất, 
xây dựng, hoàn thiện 
chính sách, pháp luật về 
TN&MT. Vụ Pháp chế là 
cơ quan đầu mối tổ chức 
hoạt động điều tra, khảo 
sát, đánh giá, đề xuất 
xây dựng pháp luật liên 
quan đến các lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ 
TN&MT. Hàng năm, Sở 
TN&MT gửi đề xuất nhu 
cầu xây dựng, sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ các 
quy định pháp luật về 
TN&MT gửi Vụ Pháp 
chế của Bộ tổng hợp, báo 
cáo Bộ trưởng xem xét 
đưa vào Chương trình 
xây dựng và ban hành 
văn bản quy phạm pháp 
luật của Bộ. Đồng thời, 

Sở TN&MT chủ động 
chủ trì tổ chức cuộc họp 
hoặc gửi lấy ý kiến các cơ 
quan có liên quan trên 
địa bàn để tham gia xây 
dựng, góp ý văn bản quy 
phạm pháp luật do Bộ 
TN&MT gửi lấy ý kiến. 

Hoạt động xây 
dựng, thực thi chính 
sách, pháp luật của địa 
phương, trong quá trình 
xây dựng pháp luật về 
TN&MT, nếu thấy cần 
thiết, Sở TN&MT gửi 
hồ sơ dự thảo văn bản 
quy phạm pháp luật về 
Bộ (qua Vụ Pháp chế) để 
tham gia ý kiến. Vụ Pháp 
chế, các đơn vị chuyên 
môn trực thuộc Bộ có 
trách nhiệm nghiên cứu, 
góp ý dự thảo văn bản 
quy phạm pháp luật của 
địa phương bảo đảm 
tiến độ và chất lượng. 

 V Hội nghị của Bộ trưởng Bộ TN&MT với Giám đốc Sở TN&MT các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương tại Hà Nội, ngày 7/1/2018
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Sở TN&MT định kỳ hàng quý, gửi danh mục 
văn bản đã ban hành hoặc tham mưu ban 
hành về Bộ TN&MT qua hộp thư điện tử 
(vpc@monre.gov.vn) để tổng hợp, theo dõi 
và đăng công khai trên Cổng thông tin điện 
tử của Bộ TN&MT.

Đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật, hàng năm, Vụ Pháp chế 
chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ 
tổ chức các lớp tập huấn báo cáo viên pháp 
luật cho địa phương; tổ chức phổ biến văn 
bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong 
lĩnh vực TN&MT cho các địa phương. Mặt 
khác, các Sở gửi đề xuất nhu cầu về tập huấn, 
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 
Bộ (qua Vụ Pháp chế). 

CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA
Hàng năm, căn cứ vào hướng dẫn của 

Thanh tra Chính phủ và yêu cầu công tác 
quản lý của Bộ, Thanh tra Bộ chủ trì, phối 
hợp các đơn vị trực thuộc Bộ và các Sở 
TN&MT xây dựng và trình Bộ trưởng xem 
xét, quyết định về định hướng nội dung công 
tác thanh tra, kiểm tra của ngành TN&MT. 
Trên cơ sở định hướng nội dung công tác 
thanh tra, kiểm tra của ngành, Thanh tra Bộ 
chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ 
và các Sở TN&MT xây dựng kế hoạch thanh 
tra, kiểm tra của Bộ trình Bộ trưởng phê 
duyệt theo quy định; kế hoạch thanh tra của 
Bộ phải được lồng ghép để đảm bảo không 
chồng chéo nhiều đoàn thanh tra trongmột 
năm trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố; kế hoạch 
kiểm tra của Bộ có thể có nhiều đoàn trên 
địa bàn 1 tỉnh, thành phố nhưng phải được 
lồng ghép hoặc điều chỉnh để không chồng 
chéo nội dung, đối tượng, thời điểm thực 
hiện (tính theo tháng hoặc quý). Căn cứ vào 
kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Bộ và yêu 
cầu công tác quản lý của địa phương, Thanh 
tra Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các đơn 
vị trực thuộc Sở xây dựng kế hoạch thanh tra, 
kiểm tra của Sở trình Giám đốc Sở phê duyệt 
theo quy định; kế hoạch thanh tra, kiểm tra 
của Sở phải đảm bảo không chồng chéo về 
đối tượng với kế hoạch thanh tra, kiểm tra 
của Bộ. 

Sở TN&MT có trách nhiệm phối hợp 
chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc Bộ trong 
quá trình triển khai thực hiện kế hoạch 
thanh tra, kiểm tra của Bộ; đồng thời, cung 
cấp thông tin chính xác, kịp thời về nội dung, 

đối tượng thanh tra, kiểm tra 
khi được yêu cầu; cử các cán 
bộ am hiểu pháp luật có liên 
quan đến nội dung thanh 
tra, kiểm tra tham gia các 
Đoàn thanh tra, kiểm tra của 
Bộ TN&MT khi có yêu cầu. 
Hàng năm, Sở TN&MT có 
trách nhiệm báo cáo về kết 
quả thực hiện công tác thanh 
tra, kiểm tra về Thanh tra Bộ 
TN&MT để tổng hợp báo 
cáo Bộ trưởng. Trên cơ sở 
các vướng mắc, bất cập, mâu 
thuẫn, trùng chéo, khoảng 
trống của pháp luật và thực 
thi pháp luật được phát hiện 
trong quá trình thanh tra, 
kiểm tra, Thanh tra Bộ báo 
cáo Bộ trưởng đề xuất sửa 
đổi, bổ sung đối với các văn 
bản thuộc thẩm quyền ban 
hành của Quốc hội, Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ 
và Bộ trưởng; đề nghị các Sở 
TN&MT báo cáo UBND cấp 
tỉnh sửa đổi, bổ sung các văn 
bản thuộc thẩm quyền.

GIẢI QUYẾT, ỨNG 
PHÓ SỰ CỐ VÀ CÁC 
NHIỆM VỤ ĐỘT XUẤT 
PHÁT SINH

Sở TN&MT có trách 
nhiệm theo dõi, phát hiện các 
sự cố, các vấn đề cấp bách, vấn 
đề dư luận, xã hội quan tâm 
về TN&MT tại địa phương 
và xử lý theo thẩm quyền, 
chức năng nhiệm vụ được 
giao; báo cáo ngay UBND cấp 
tỉnh, Bộ TN&MT tình hình, 
nguyên nhân, kết quả xử lý. 
Đối với các vấn đề vượt quá 
thẩm quyền giải quyết của Sở, 
cần có phối hợp, hỗ trợ của 
các đơn vị chuyên môn của 
Bộ, Sở TN&MT liên hệ trực 
tiếp với thủ trưởng các đơn vị 
qua điện thoại hoặc văn bản 
đề nghị để được hỗ trợ. Trong 
trường hợp không xác định 
được đơn vị có thẩm quyền 

hoặc liên quan đến nhiều đơn 
vị trực thuộc Bộ thì liên hệ 
với Văn phòng Bộ. Văn phòng 
Bộ có trách nhiệm tham mưu 
giúp Lãnh đạo Bộ chỉ đạo các 
đơn vị có liên quan phối hợp 
giải quyết. Trường hợp cấp 
bách cần có sự chỉ đạo của 
lãnh đạo Bộ, Giám đốc các 
Sở TN&MT có thể liên hệ 
trực tiếp với Thứ trưởng, Bộ 
trưởng để báo cáo tình hình 
và đề nghị cử đơn vị hỗ trợ 
giải quyết. 

Các đơn vị trực thuộc Bộ 
có trách nhiệm chủ động, kịp 
thời nắm bắt thông tin, phát 
hiện các sự cố, các vấn đề cấp 
bách, vấn đề dư luận, xã hội 
quan tâm hoặc được phản 
ánh qua đường dây nóng. 
Khi phát hiện các thông tin, 
sự cố, các vấn đề dư luận xã 
hội, báo chí phản ánh, lãnh 
đạo đơn vị trao đổi trực tiếp 
hoặc có văn bản đề nghị Sở 
TN&MT xử lý theo thẩm 
quyền, đồng thời báo cáo 
lãnh đạo Bộ. Sở TN&MT 
có trách nhiệm kiểm tra, xử 
lý và báo cáo kết quả về Bộ; 
trường hợp qua kiểm tra có 
nội dung vượt thẩm quyền 
thì báo cáo UBND cấp tỉnh 
và Lãnh đạo Bộ để chỉ đạo 
giải quyết.

ỨNG DỤNG CÔNG 
NGHỆ THÔNG TIN VÀ 
XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ 
LIỆU TN&MT

Cục Công nghệ thông 
tin và Dữ liệu TN&MT có 
trách nhiệm hướng dẫn, hỗ 
trợ các Sở TN&MT trong 
ứng dụng công nghệ thông 
tin tuân thủ Khung kiến trúc 
Chính phủ điện tử ngành 
TN&MT và Khung kiến trúc 
Chính phủ điện tử của địa 
phương; coi Sở TN&MT là 
một đơn vị cấu thành của hệ 
thống điều hành tác nghiệp 
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điện tử của Bộ TN&MT; 
Phối hợp với các đơn vị 
thuộc Bộ TN&MT xây 
dựng các tiêu chuẩn, quy 
định kỹ thuật, hướng dẫn, 
hỗ trợ xây dựng, vận hành, 
sử dụng, công bố, cung 
cấp, chia sẻ cơ sở dữ liệu 
TN&MT ở các địa phương; 
bảo đảm kết nối, liên thông 
giữa Bộ TN&MT và các Sở 
TN&MT; Hướng dẫn, phối 
hợp với các Sở TN&MT 
triển khai các quy định tại 
Nghị định số 73/2017/NĐ-
CP ngày 14/6/2017 của 
Chính phủ và các Thông 
tư hướng dẫn thi hành.

Các Sở TN&MT có 
trách nhiệm tham mưu cho 
UBND tỉnh, thành phố xây 
dựng, cập nhật Khung kiến 
trúc Chính quyền điện tử 
tại địa phương (lĩnh vực 
TN&MT) phù hợp, đảm 
bảo kết nối liên thông với 
Khung kiến trúc Chính phủ 
điện tử tại Bộ TN&MT; Tích 
cực triển khai ứng dụng 
công nghệ thông tin, xây 
dựng cơ sở dữ liệu TN&MT 
phục vụ quản lý, điều hành 
và chuyên môn nghiệp vụ; 
phối hợp chặt chẽ với Cục 
Công nghệ thông tin và 
Dữ liệu TN&MT tổ chức 
xây dựng, triển khai các 
hệ thống thông tin, cơ sở 
dữ liệu có quy mô toàn 
quốc trong ngành TN&MT. 
Hàng năm, Cục Công nghệ 
thông tin đánh giá, xếp 
hạng mức độ ứng dụng 
công nghệ thông tin của 
các đơn vị trực thuộc Bộ và 
các Sở TN&MT.

THI ĐUA,  
KHEN THƯỞNG VÀ 
TUYÊN TRUYỀN

Vụ Thi đua, Khen 
thưởng và Tuyên truyền có 
trách nhiệm chủ trì, phối 

hợp với các đơn vị trực 
thuộc Bộ, thông qua hoạt 
động của các cụm thi đua, 
theo dõi, phát hiện các tổ 
chức, cá nhân có thành 
tích, sáng kiến, đóng góp 
đối với ngành TN&MT 
tại địa phương đề xuất 
với Bộ trưởng quyết định 
khen thưởng hoặc đề nghị 
UBND, Chủ tịch UBND 
tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương khen thưởng 
kịp thời. Hàng năm, Sở 
TN&MT xây dựng kế 
hoạch và phối hợp tổ chức 
các hoạt động tuyên truyền 
về ngành, các lĩnh vực 
thuộc ngành TN&MT gửi 
về Bộ TN&MT (Vụ Thi 
đua, Khen thưởng và Tuyên 
truyền) trước ngày 31/12 để 
tổng hợp. Vụ Thi đua, Khen 
thưởng và Tuyên truyền, 
Trung tâm Truyền thông 
TN&MT tham mưu đề 
xuất các nội dung, chủ đề 
tổ chức các sự kiện truyền 
thông tại các địa phương, 
đồng thời phối hợp với Sở 
TN&MT để tổ chức thực 
hiện.

Để tăng cường hiệu quả 
công tác phối hợp, Bộ đã xây 
dựng cơ chế trao đổi thông 
tin, phối hợp thực hiện 
nhiệm vụ, trong đó có chế 
độ thông tin báo cáo, chế 
độ họp, giao ban, giao lưu 
trực tuyến. Năm 2018 được 
coi là năm bản lề thực hiện 
kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội giai đoạn 2016 - 
2020 của đất nước. Vì thế, 
ngành TN và MT sẽ tiếp tục 
tăng cường kỷ cương hành 
chính; hoàn thiện thể chế, 
chính sách pháp luật để tạo 
bước đột phá trong quản lý, 
sử dụng, phát huy nguồn lực 
tài nguyên, BVMT, ứng phó 
biến đổi khí hậu cho phát 
triển bền vữngn

THANH TRA TOÀN DIỆN  
VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT 
VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
TRONG HOẠT ĐỘNG NHẬP 
KHẨU PHẾ LIỆU

Trong tháng 8/2018, Bộ TN&MT tiến 
hành thanh tra toàn diện việc chấp 

hành pháp luật về BVMT trong hoạt động 
nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên 
liệu sản xuất và công tác cấp giấy chứng 
nhận đủ điều kiện BVMT trong nhập 
khẩu phế liệu (NKPL). 

Theo đó, Bộ TN&MT tập trung thanh 
tra 3 nội dung chính: Việc chấp hành 
pháp luật về BVMT đối với các tổ chức 
được cấp Giấy chứng nhận theo Thông 
tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-
BTNMT hướng dẫn về điều kiện NKPL 
làm nguyên liệu sản xuất và Thông tư số 
41/2015/TT-BTNMT về BVMT trong 
NKPL làm nguyên liệu sản xuất; Việc 
chấp hành pháp luật về BVMT tại các tổ 
chức đã được Bộ TN&MT chỉ định tham 
gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ 
thuật môi trường đối với phế liệu nhập 
khẩu làm nguyên liệu sản xuất; Công tác 
cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về BVMT 
trong NKPL làm nguyên liệu sản xuất của 
Tổng cục Môi trường và cấp Giấy chứng 
nhận của các Sở TN&MT.

Kết quả thanh tra là cơ sở để đánh 
giá toàn diện công tác quản lý nhà nước 
trong việc cấp Giấy chứng nhận; Xử lý 
nghiêm các cán bộ có liên quan nếu 
có sai phạm; Ngăn chặn, xử lý kịp thời 
những hành vi vi phạm pháp luật về 
BVMT của các tổ chức được cấp Giấy 
chứng nhận; Thu hồi Giấy chứng nhận 
nếu phát hiện sai phạm. Đồng thời, nâng 
cao ý thức chấp hành pháp luật về BVMT 
của các tổ chức sản xuất có sử dụng phế 
liệu nhập khẩu; Nhìn nhận lại việc tuân 
thủ pháp luật về BVMT của các tổ chức 
đã được Bộ TN&MT chỉ định tham gia 
chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật 
môi trường đối với phế liệu nhập khẩu 
làm nguyên liệu sản xuất.
 GIA LINH
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Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi 
trường nghiêm trọng thuộc đối tượng 
công ích giai đoạn 2016 - 2020
ThS. NGUYỄN THƯỢNG HIỀN
ThS. NGUYỄN MẠNH HÙNG
Tổng cục Môi trường 

Trong những năm qua, công tác BVMT 
luôn được Đảng, Quốc hội và Chính 
phủ đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Ngày 
3/7/2018, Thủ tướng Chính phủ đã 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 
tại Quyết định số 807/QĐ-TTg (Chương 
trình), nhằm góp phần khắc phục ô 
nhiễm và cải thiện môi trường, tạo tiền 
đề để tăng cường công tác BVMT trong 
thời gian tới.

Mục tiêu tổng quát của Chương trình 
là xử lý, khắc phục ô nhiễm, cải thiện 
và phục hồi chất lượng môi trường 

tại các cơ sở, khu vực công ích, các điểm tồn lưu 
do hóa chất bảo vệ thực vật (BVTV), nước thải 
từ các đô thị loại II trở lên đang gây suy thoái, 
ÔNMTNT, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa ô 
nhiễm môi trường, bảo đảm sức khỏe cộng 
đồng, góp phần vào sự nghiệp phát triển bền 
vững đất nước. Phấn đấu đến năm 2020 sẽ xử 
lý ô nhiễm môi trường của 30 bãi rác, bãi chôn 
lấp không hợp vệ sinh đang gây ÔNMTNT 
theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg, nhằm khắc 
phục ô nhiễm, giảm thiểu suy thoái, cải tạo và 
phục hồi môi trường; Thu gom, tiêu hủy thuốc, 
hóa chất BVTV, bao bì tồn lưu và cải thiện, 
phục hồi môi trường đối với 70 điểm tồn lưu bị 
ÔNMTNT, đặc biệt nghiêm trọng do hóa chất 
BVTV, bao bì tồn lưu gây ra; Đầu tư xây dựng 
3 dự án xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn từ 
các đô thị loại IV trở lên, xả trực tiếp ra 3 lưu 
vực (LV) sông Nhuệ - sông Đáy, sông Cầu và hệ 
thống sông Đồng Nai. 

Theo đó, các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương 
có các dự án, cơ sở gây ÔNMTNT thuộc đối 
tượng hỗ trợ của Chương trình theo các Quyết 
định: số 1788/QĐ-TTg ngày 1/10/2013 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt 
để các cơ sở gây ÔNMTNT 
đến năm 2020; số 1946/QĐ-
TTg ngày 21/10/2010 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc phê 
duyệt Kế hoạch xử lý, phòng 
ngừa ô nhiễm môi trường do 
hóa chất BVTV tồn lưu trên 
phạm vi cả nước; số 57/2008/
QĐ-TTg ngày 29/4/2008 
của Thủ tướng Chính phủ 
về phê duyệt Đề án tổng thể 
BVMT LV sông Nhuệ - sông 
Đáy đến năm 2020; số 1435/
QĐ-TTg ngày 18/8/2014 
của Thủ tướng Chính phủ về 
việc ban hành Kế hoạch thực 
hiện Đề án tổng thể BVMT 
LV sông Nhuệ - sông Đáy 
đến năm 2020; số 174/2006/
QĐ-TTg ngày 28/7/2006 của 
Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Đề án tổng thể bảo vệ 
và phát triển môi trường sinh 
thái, cảnh quan LV sông Cầu; 
số 187/2007/QĐ-TTg ngày 

3/12/2007 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt 
Đề án BVMT lưu vực hệ thống 
sông Đồng Nai đến năm 2020. 
Các tỉnh, TP trực thuộc Trung 
ương có các điểm tồn lưu hóa 
chất BVTV mới phát sinh 
đang gây ÔNMTNT và đặc 
biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng 
đến sức khỏe người dân và sự 
phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước. 

Cơ quan đầu mối quản lý 
Chương trình là Bộ TN&MT. 
Tổng kinh phí thực hiện 
Chương trình là 535 tỷ đồng 
từ nguồn ngân sách Trung 
ương (điều chỉnh tăng khi có 
nguồn nhưng không vượt quá 
mức quy định 4.648 tỷ đồng 
được phê duyệt tại Nghị quyết 
số 73/NQ-CP của Chính phủ 
ngày 26/8/2016 về phê duyệt 
chủ trương đầu tư các chương 
trình mục tiêu giai đoạn 2016 
- 2020), trong đó, vốn đầu tư 
phát triển từ ngân sách Trung 

 V Nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt TX. Thuận An,  
tỉnh Bình Dương đi vào hoạt động đã góp phần giảm thiểu  
ô nhiễm tại lưu vực hệ thống sông Đồng Nai
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ương là 42 tỷ đồng. Trường hợp vốn đầu tư phát 
triển bố trí không đủ trong giai đoạn, cho phép 
kéo dài thời gian để thực hiện và điều chỉnh 
mục tiêu Chương trình; Vốn sự nghiệp BVMT 
từ ngân sách Trung ương là 493 tỷ đồng; Vốn 
ODA và các nguồn vốn hợp pháp khác được bố 
trí khi có nguồn nhưng không vượt quá mức 
quy định là 3.430 tỷ đồng. Trường hợp chưa 
huy động đủ vốn, cho phép kéo dài thời gian 
để thực hiện và điều chỉnh mục tiêu Chương 
trình. Chương trình gồm 3 dự án thành phần: 

Dự án xử lý triệt để các cơ sở gây ÔNMTNT 
thuộc khu vực công ích theo Quyết định số 1788/
QĐ-TTg, với nội dung nhiệm vụ chủ yếu là 
điều tra, đánh giá, xác định mức độ và phạm 
vi ô nhiễm môi trường gây ra từ các bãi chôn 
lấp không hợp vệ sinh đã được đóng cửa; xây 
dựng phương án, kế hoạch khắc phục, cải tạo, 
nâng cấp, hoặc đầu tư mới các công trình xử 
lý môi trường phù hợp với điều kiện thực tế, 
trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu 
tư (Xây dựng, áp dụng thử nghiệm công nghệ 
cải tạo và phục hồi môi trường cho một số bãi 
chôn lấp không hợp vệ sinh đang gây ô nhiễm 
môi trường đặc biệt nghiêm trọng tại các khu 
vực khác nhau để nhân rộng áp dụng ở các giai 
đoạn sau; Di dời các công trình và người dân 
sống trên khu vực bị ô nhiễm; Tiến hành cô lập, 
cách ly, ngăn chặn ô nhiễm môi trường ra môi 
trường xung quanh, xây dựng các hệ thống an 
toàn để ngăn ngừa người dân và gia súc tiếp 
xúc với khu vực bị ô nhiễm; Tiến hành xử lý, cải 
tạo và phục hồi môi trường (đất, nước, không 
khí), đảm bảo các quy định về môi trường 
hiện hành; Quan trắc, giám sát chất lượng môi 
trường trong và sau quá trình triển khai; Triển 
khai dự án theo đúng nội dung đã được phê 
duyệt; Xây dựng và ban hành Quy chế quản 
lý, vận hành bền vững các công trình BVMT 
thuộc Chương trình sau khi kết thúc giai đoạn 
đầu tư, lập báo cáo xác nhận hoàn thành các 
nội dung xử lý, khắc phục ô nhiễm và phục hồi 
môi trường, gửi Bộ TN&MT kiểm tra, tổng hợp 
báo cáo Thủ tướng Chính phủ; Theo dõi, giám 
sát việc triển khai thực hiện và hiệu quả kinh 
tế - xã hội - môi trường của các dự án, đề xuất 
kế hoạch, giải pháp triển khai trên diện rộng.

Dự án xử lý và cải thiện môi trường tại một số 
khu vực bị ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng do hóa 
chất BVTV tồn lưu, với nội dung, nhiệm vụ chủ 
yếu: Điều tra, đánh giá, xác định mức độ và phạm 
vi ô nhiễm 70 điểm tồn lưu hóa chất BVTV gây 
ô nhiễm môi trường đặc biệt nghiêm trọng; xây 
dựng dự án đầu tư, trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt; Triển khai các hoạt động 
xử lý khắc phục ô nhiễm và cải 
thiện môi trường theo các nội 
dung: Di dời các công trình và 
người dân sống trên khu vực bị 
ô nhiễm hóa chất BVTV tồn 
lưu; Tiến hành cô lập, cách ly, 
bao vây ngăn chặn ô nhiễm do 
hóa chất BVTV tồn lưu ra môi 
trường xung quanh, xây dựng 
các hệ thống an toàn để ngăn 
ngừa người dân và gia súc tiếp 
xúc với khu vực bị ô nhiễm; 
Tiến hành xử lý, khắc phục ô 
nhiễm và cải thiện môi trường 
(đất, nước, không khí), đảm 
bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn 
hiện hành về môi trường; Tiến 
hành quan trắc, giám sát chất 
lượng môi trường trong và sau 
quá trình xử lý; Lập báo cáo 
xác nhận việc hoàn thành các 
nội dung xử lý, khắc phục ô 
nhiễm và phục hồi môi trường, 
gửi Bộ TN&MT kiểm tra, tổng 
hợp, báo cáo Thủ tướng Chính 
phủ.

Dự án đầu tư xây dựng 
3 dự án xử lý nước thải sinh 
hoạt tại nguồn từ các đô thị 
loại IV trở lên, xả trực tiếp ra 3 
LV sông Nhuệ - sông Đáy, sông 
Cầu và hệ thống sông Đồng 
Nai, với nội dung, nhiệm vụ 
chủ yếu: Bộ TN&MT chủ trì, 
phối hợp với các đơn vị liên 
quan tổ chức điều tra, khảo 
sát, xây dựng dự án đầu tư 
công trình thu gom, xử lý 
nước thải; tìm kiếm nguồn 
vốn vay ODA và các nguồn 
vốn huy động hợp pháp khác 
sau khi Chương trình được 
Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt; Tiến hành triển khai 
xây dựng các công trình thu 
gom, xử lý nước thải, đảm 
bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn 
hiện hành về môi trường; 
Xây dựng và ban hành Quy 
chế quản lý, vận hành bền 
vững các công trình BVMT 
thuộc Chương trình sau khi 
kết thúc giai đoạn đầu tư; Lập 

báo cáo xác nhận việc hoàn 
thành các nội dung xử lý, 
khắc phục ô nhiễm và phục 
hồi môi trường.

Ngay sau khi Chương 
trình được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt, Bộ TN&MT 
đã khẩn trương xây dựng kế 
hoạch triển khai. Bộ đã có 
Công văn số 4237/BTNMT 
ngày 8/8/2018 gửi các địa 
phương liên quan để hướng 
dẫn xây dựng dự toán ngân 
sách nhà nước năm 2018, 
năm 2019 và kế hoạch tài 
chính - ngân sách nhà nước 
năm 2019 - 2020 thực hiện 
Chương trình theo các 
nguyên tắc, tiêu chí và định 
mức phân bổ cho các dự án 
đề xuất. Trên cơ sở báo cáo 
của các địa phương, Bộ sẽ 
tổng hợp, gửi Bộ Tài chính, 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình 
Thủ tướng Chính phủ xem 
xét, hỗ trợ kinh phí để triển 
khai các dự án. Bên cạnh đó, 
để Chương trình sớm được 
triển khai hiệu quả, đảm 
bảo các mục tiêu đề ra, Thủ 
tướng giao các địa phương 
có những dự án liên quan 
khẩn trương tổ chức thực 
hiện Chương trình; rà soát, 
đề xuất xây dựng và triển 
khai các dự án, cũng như xây 
dựng các mục tiêu, nhiệm 
vụ kế hoạch trung hạn và 
hàng năm của Bộ, ngành, 
địa phương, gửi Bộ TN&MT, 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ 
Tài chính theo quy định của 
Luật Đầu tư công, Luật Ngân 
sách nhà nước và các văn bản 
pháp luật liên quan. Đồng 
thời, Thủ tướng yêu cầu các 
địa phương tổ chức quản lý, 
đánh giá, nghiệm thu kết quả 
thực hiện các dự án thuộc 
Chương trình do địa phương 
quản lý và định kỳ báo cáo Bộ 
TN&MT tiến độ thực hiện 
Chương trình tại địa phương 
theo quy địnn
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Bộ Quốc phòng tăng cường thực hiện 
công tác bảo vệ môi trường và ứng phó 
với biến đổi khí hậu
Đại tá, TS. THÂN THÀNH CÔNG - Phó Cục trưởng
Cục Khoa học Quân sự, Bộ Quốc phòng

Thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI 
về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT (Nghị 
quyết số 24-NQ/TW), thời gian qua, Bộ Quốc phòng đã tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết 
đến các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Qua đó, phát huy sức mạnh của Quân đội tham gia tích 
cực vào các hoạt động BVMT, chủ động ứng phó, giảm thiểu tác động của BĐKH, đảm bảo an toàn 
cho người dân.

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 
SỐ 24-NQ/TW

Chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường 
quản lý tài nguyên và BVMT là trách nhiệm, 
nghĩa vụ của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, 
tổ chức, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân 
dân. Nhận thức rõ điều đó, Quân ủy Trung 
ương đã ban hành Chương trình hành động 
số 251-CTr/QU ngày 14/4/2014 (Chương trình 
hành động 251) thực hiện Nghị quyết số 24-
NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 
Chương trình đã xác định 8 nhóm nhiệm vụ 
quan trọng cần ưu tiên, đồng thời, phân công 
trách nhiệm tổ chức thực hiện đối với Tổng cục 
Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu, Cục Khoa học 

quân sự và các cơ quan, đơn vị 
có liên quan. Đây là cơ sở để 
các cơ quan, đơn vị xây dựng 
kế hoạch, quán triệt và tổ 
chức thực hiện, đảm bảo phù 
hợp với chức năng, nhiệm vụ 
và tình hình thực tiễn, nhằm 
phát huy sức mạnh toàn quân 
trong ứng phó với BĐKH, 
BVMT. 

Nhằm thể chế hóa các 
quan điểm, chủ trương của 
Đảng trong Nghị quyết số 
24-NQ/TW, Bộ Quốc phòng 
đã ban hành một số văn bản 

chỉ đạo, điều hành để các cơ 
quan, đơn vị trong toàn quân 
triển khai thực hiện, bao 
gồm: Kế hoạch hành động về 
BĐKH giai đoạn 2013 - 2020 
(Quyết định số 2262/QĐ-
BQP ngày 29/6/2013); Chiến 
lược BVMT đến năm 2020 và 
định hướng đến 2030 (Quyết 
định số 2887/QĐ-BQP ngày 
28/7/2014); Kế hoạch hành 
động đến năm 2015 và định 
hướng đến năm 2020 khắc 
phục cơ bản hậu quả chất 
độc hóa học do Mỹ sử dụng 
trong chiến tranh ở Việt Nam 
(Quyết định số 3490/QĐ-
BQP ngày 6/9/2013); Quy chế 
phối hợp hoạt động giữa Bộ 
Quốc phòng, Bộ TN&MT số 
8403/Q C - B Q P - B T N M T 
ngày 22/7/2017... Trên cơ sở 
đó, công tác chủ động ứng phó 
với BĐKH, tăng cường quản lý 
tài nguyên, BVMT trong toàn 
quân đã góp phần khắc phục 
ô nhiễm, cải thiện môi trường. 

Để triển khai thực hiện 
hiệu quả Nghị quyết số 24-
NQ/TW, các hoạt động tuyên 
truyền, giáo dục nâng cao 
nhận thức về BVMT, ứng phó 
với BĐKH cho cán bộ, chiến 
sỹ được Bộ Quốc phòng giao 
Tổng cục Chính trị chỉ đạo  V Các chiến sĩ tham gia thu gom rác tại bãi biển huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh
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các cơ quan, đơn vị trong toàn quân thực hiện 
thường xuyên, với nhiều hình thức đa dạng 
như tổ chức 4 hội thi Quân đội với nhiệm vụ 
BVMT và ứng phó với BĐKH, thi ảnh, vẽ tranh 
cổ động; xây dựng phóng sự, điều tra về ứng 
phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và BVMT; 
tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi 
trường thế giới (5/6), Chiến dịch Làm cho Thế 
giới sạch hơn… Từ đó, hình thành ý thức chủ 
động trong các chiến sĩ về ứng phó với BĐKH, 
sử dụng tiết kiệm tài nguyên và BVMT, góp 
phần thực hiện thắng lợi Cuộc vận động "Phát 
huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng 
danh Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới. 

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng đã triển khai 
các nhiệm vụ, dự án trong lĩnh vực BVMT, ứng 
phó với BĐKH và đạt được nhiều kết quả tích 
cực. Từ năm 2013 - 2018, các cơ quan, đơn vị 
đã khảo sát, đánh giá và đề xuất giải pháp ứng 
phó, giảm thiểu tác động của BĐKH đến một 
số lĩnh vực, công trình và hoạt động quân sự 
của các quân khu, quân đoàn, binh chủng, cơ 
sở công nghiệp quốc phòng... Nhiều mô hình 
ứng phó với BĐKH được nghiên cứu, áp dụng 
có hiệu quả như chống sạt lở công sự, trận địa 
vùng đồng bằng sông Cửu Long (Sư đoàn bộ 
binh 330 - Quân khu 9); kiểm soát, giảm thiểu 
tác động của BĐKH đến kho vũ khí, đạn dược 
của Tổng cục Kỹ thuật; mô hình phát triển rừng 
phòng hộ ven biển, đảo...

Trong công tác bảo vệ và phát triển rừng 
vành đai biên giới, các quân khu, quân đoàn, 
quân chủng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng 
đã phối hợp, chỉ đạo thực hiện 52 dự án (giai 
đoạn từ năm 2011 - 2017), trên tuyến biên giới 
(dài 7.710 km, chiều rộng khoảng 1 km) tại 
417 xã biên giới thuộc 25 tỉnh, giúp hạn chế 
lũ lụt, đảm bảo cuộc sống của người dân. Đặc 
biệt, lĩnh vực BVMT đã được Bộ Quốc phòng 
rất chú trọng và triển khai nhiều hoạt động 
tích cực. Bên cạnh việc tổ chức thẩm định 
báo cáo đánh giá tác động môi trường đối 
với các dự án đầu tư trong Quân đội (khoảng 
30 - 40 dự án/năm), Bộ còn tăng cường kiểm 
tra, giám sát môi trường trong các hoạt động 
quân sự; tập trung xử lý các cơ sở gây ô nhiễm 
môi trường nghiêm trọng (đến nay, 15/19 cơ 
sở sản xuất quốc phòng, bệnh viện quân y đã 
hoàn thành biện pháp xử lý; 4/19 cơ sở đang 
được thực hiện các dự án xử lý môi trường 
theo quy định)... 

Căn cứ vào những nhiệm vụ, giải pháp ưu 
tiên trong Chiến lược BVMT, Bộ Quốc phòng 

đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị 
thực hiện điều tra, đánh giá, 
xử lý môi trường. Nhiều đề 
tài, nhiệm vụ, nghiên cứu đã 
được ứng dụng để xử lý chất 
thải công nghiệp, chất thải 
nguy hại (CTNH) tại các cơ 
sở sản xuất quốc phòng, kho 
tàng; xử lý nước sinh hoạt; 
chất thải sinh hoạt, chất thải 
y tế tại các bệnh viện đem lại 
hiệu quả cao. Về công tác khắc 
phục hậu quả bom mìn, chất 
độc hóa học sau chiến tranh, 
Bộ Quốc phòng đã triển khai 
Dự án hợp tác với Mỹ để xử 
lý triệt để 90.000 m3 đất nhiễm 
dioxin, xử lý an toàn 60.000 
m3 đất chứa dioxin ở sân bay 
Đà Nẵng; xây dựng cơ sở hạ 
tầng phục vụ dự án tổng thể 
xử lý dioxin khu vực sân bay 
Biên Hòa bằng nguồn vốn 
ODA không hoàn lại của Mỹ 
và một số nước, tổ chức quốc 
tế; ký kết Bản ghi nhớ giữa 
Cục Khoa học quân sự và Cơ 
quan Phát triển quốc tế Mỹ về 
xử lý chất độc dioxin sân bay 
Biên Hòa...

NHỮNG KHÓ KHĂN, 
THÁCH THỨC VÀ KẾ 
HOẠCH TRIỂN KHAI 
NGHỊ QUYẾT SỐ 24-NQ/
TW THỜI GIAN TỚI

Bên cạnh những kết quả 
đạt được, công tác BVMT, ứng 
phó với BĐKH trong Quân 
đội còn một số hạn chế, bất 
cập như: Công tác quản lý 
môi trường, xử lý ô nhiễm, cải 
thiện điều kiện môi trường ở 
một số đơn vị còn gặp nhiều 
khó khăn do thực hiện các 
nhiệm vụ công ích; chưa xác 
định được cơ chế cụ thể trong 
việc huy động nguồn lực thực 
hiện ứng phó, khắc phục sự cố 
môi trường; sự phối hợp giữa 
các đơn vị liên quan trong 
công tác khắc phục, xử lý chất 
độc hóa học/dioxin tồn lưu 

sau chiến tranh chưa chặt chẽ; 
công tác đánh giá, xác định 
và tổ chức thực hiện các giải 
pháp ứng phó, giảm thiểu tác 
động của BĐKH đối với lĩnh 
vực quân sự, quốc phòng còn 
hạn chế...

Để thực hiện tốt, có 
hiệu quả các nhiệm vụ 
về chủ động ứng phó với 
BĐKH, tăng cường quản lý 
tài nguyên và BVMT, thời 
gian tới, Bộ Quốc phòng 
sẽ tiếp tục tuyên truyền, 
nâng cao nhận thức về ứng 
phó với BĐKH, BVMT; 
thường xuyên kiểm tra, đôn 
đốc, đánh giá kết quả thực 
hiện; lồng ghép hoạt động 
BVMT, ứng phó với BĐKH 
trong thực hiện các đề án, 
dự án, kế hoạch, nhiệm vụ 
công tác của các cơ quan, 
đơn vị; tăng cường trang 
thiết bị, đào tạo cán bộ 
chuyên môn để có đủ năng 
lực hoàn thành các nhiệm 
vụ BVMT trong Quân đội; 
tiếp tục tổ chức thực hiện 
các chương trình, dự án, 
nhiệm vụ phòng ngừa, giảm 
thiểu, xử lý, khắc phục suy 
thoái môi trường, ô nhiễm 
môi trường trong các hoạt 
động quân sự. Mặt khác, Bộ 
cũng sẽ chủ động, tích cực 
tham gia vào thực hiện các 
chương trình, dự án, đề tài, 
nhiệm vụ quan trắc, kiểm 
soát ô nhiễm xuyên biên 
giới, bảo tồn thiên nhiên, đa 
dạng sinh học, phòng ngừa, 
ứng phó sự cố môi trường, 
BĐKH. Đồng thời, phối hợp 
chặt chẽ với các Bộ, ngành, 
địa phương thực hiện hoạt 
động khắc phục hậu quả 
bom mìn, chất độc hóa học 
tồn lưu sau chiến tranh 
theo chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ, đáp ứng yêu cầu, 
nhiệm vụ xây dựng quân đội 
trong thời kỳ mớin
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Quy định về thu thập và báo cáo tiêu thụ 
nhiên liệu của các tàu biển Việt Nam
TRẦN ÁNH DƯƠNG
VŨ HẢI LƯU
Bộ Giao thông vận tải

Tháng 11/2016, Khóa họp thứ 70 Ủy ban 
BVMT biển (MEPC) của Tổ chức Hàng 
hải quốc tế (IMO) đã thông qua Nghị 

quyết MEPC.278(70) sửa đổi, bổ sung đối với 
Phụ lục VI “Quy định về ngăn ngừa ô nhiễm 
không khí từ tàu” của Công ước quốc tế về 
ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra (MARPOL). 
Sửa đổi này bắt buộc việc áp dụng hệ thống thu 
thập dữ liệu tiêu thụ nhiên liệu của tàu biển 
và có hiệu lực từ ngày 1/3/2018, bao gồm Quy 
định 22A về thu thập và báo cáo dữ liệu tiêu 
thụ nhiên liệu của tàu biển. Trong thời gian 3 
tháng sau ngày kết thúc năm, Công ty quản lý 
tàu phải báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền 
của quốc gia tàu mang cờ quốc tịch dữ liệu tiêu 
thụ nhiên liệu của năm đó, thông qua phương 
tiện trao đổi thông tin điện tử và sử dụng mẫu 
báo cáo được tiêu chuẩn hóa theo quy định của 
IMO. Cơ quan có thẩm quyền của quốc gia tàu 
mang cờ quốc tịch phải chuyển dữ liệu báo cáo 
đến cơ sở dữ liệu tiêu thụ nhiên liệu của IMO, 
thông qua phương tiện trao đổi thông tin điện 
tử và sử dụng mẫu báo cáo được tiêu chuẩn hóa 
theo quy định. Việc báo cáo tiêu thụ nhiên liệu 
theo quy định của IMO được áp dụng đối với 
tàu biển Việt Nam chạy tuyến quốc tế.

Đối với tàu biển chạy tuyến nội địa, theo 
nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2359/
QĐ-TTg ngày 22/12/2015 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Hệ thống quốc gia về 
kiểm kê khí nhà kính (KNK), Bộ Giao thông 
vận tải (GTVT) sẽ tiến hành thu thập số liệu 
tiêu thụ nhiên liệu của tàu gửi Bộ KH&ĐT, Bộ 
TN&MT tổng hợp phục vụ kiểm kê KNK quốc 
gia.

Căn cứ Bộ Luật Hàng hải Việt Nam ngày 
25/11/2015; Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm 
và hiệu quả ngày 17/6/2010; Quyết định số 795/
QĐ-TTg ngày 11/5/2016 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện các Phụ lục 
III, IV, V và VI của Công ước quốc tế về ngăn 
ngừa ô nhiễm do tàu gây ra; Các Nghị quyết của 
IMO về Hướng dẫn soạn thảo Kế hoạch quản 
lý hiệu quả năng lượng tàu MEPC.282(70) ngày 

28/10/2016 và Nghị quyết 
thông qua các sửa đổi bổ sung 
quy định về báo cáo dữ liệu 
tiêu thụ nhiên liệu tàu biển 
(Nghị quyết MEPC.278(70) 
ngày 28/10/2016), Bộ GTVT 
đã xây dựng dự thảo quy định, 
tổ chức lấy ý kiến góp ý của 
Hiệp hội chủ tàu, các cơ quan, 
đơn vị, tổ chức, cá nhân liên 
quan và ban hành Thông tư 
số 40/2018/TT-BGTVT ngày 
29/6/2018 quy định về thu 
thập và báo cáo tiêu thụ nhiên 
liệu của các tàu biển Việt Nam 
(Thông tư).

Việc ban hành Thông tư 
đem lại nhiều lợi ích cho chủ 
tàu cũng như cơ quan quản 
lý. Thông qua việc thu thập và 
báo cáo tiêu thụ nhiên liệu của 
tàu, chủ tàu nắm được lượng 
nhiên liệu từng tàu của mình 
tiêu thụ, qua đó, có các giải 
pháp tiết kiệm nhằm giảm tiêu 
hao nhiên liệu và chi phí khai 
thác vận tải. Đối với cơ quan 
quản lý, việc thu thập và báo 
cáo tiêu thụ nhiên liệu giúp 
đánh giá được tình hình tiêu 
thụ nhiên liệu của đội tàu biển 
Việt Nam, từ đó, có thể xây 

dựng, hoạch định các chính 
sách về sử dụng năng lượng 
tiết kiệm, hiệu quả, nhằm hỗ 
trợ doanh nghiệp vận tải biển 
giảm tiêu thụ nhiên liệu trong 
khai thác vận tải, đồng thời, 
giảm phát thải KNK gây ô 
nhiễm môi trường.

Thông tư gồm 5 Chương, 
15 Điều, có hiệu lực từ ngày 
15/8/2018, quy định cụ thể: 
Kế hoạch thu thập dữ liệu tiêu 
thụ nhiên liệu; Báo cáo dữ liệu 
tiêu thụ nhiên liệu; Nguyên 
tắc quản lý và sử dụng cơ sở 
dữ liệu tiêu thụ nhiên liệu; 
Yêu cầu đối với cơ sở dữ liệu 
tiêu thụ nhiên liệu; Xác minh 
báo cáo dữ liệu tiêu thụ nhiên 
liệu; Báo cáo dữ liệu tiêu thụ 
nhiên liệu của tàu tới Cơ quan 
thẩm quyền quốc gia và IMO; 
Trách nhiệm của các tổ chức, 
cá nhân liên quan trong việc 
thu thập, báo cáo dữ liệu tiêu 
thụ nhiên liệu của tàu biển 
Việt Nam.

Theo đó, từ năm 2019, 
chủ tàu sẽ thu thập và lập báo 
cáo dữ liệu tiêu thụ nhiên liệu 
của từng tàu trong mỗi niên 
lịch và gửi qua Cổng thông 

 V Các giải pháp tiết kiệm chi phí khai thác vận tải 
được chủ tàu triển khai thực hiện
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tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam 
trước ngày 28/2 của năm kế tiếp. Trường 
hợp thay đổi chủ tàu, hoặc tàu thay đổi 
đăng ký mang cờ quốc tịch nước ngoài, chủ 
tàu hiện tại sẽ thu thập và lập báo cáo dữ 
liệu tiêu thụ nhiên liệu của tàu tương ứng 
với phần niên lịch mà tàu vẫn thuộc sở hữu 
của mình trước khi hoàn thành việc thay 
đổi chủ tàu, hoặc trước khi hoàn thành việc 
thay đổi mang cờ quốc tịch nước ngoài. 

Việc thu thập lượng tiêu thụ nhiên liệu 
của tàu được thực hiện theo các phương 
pháp được luật hóa trong quy định của 
Thông tư gồm: Phương pháp sử dụng phiếu 
giao nhận nhiên liệu; Phương pháp sử 
dụng thiết bị đo lưu lượng và giám sát két 
nhiên liệu trên tàu. Chủ tàu lựa chọn một 
trong ba phương pháp nêu trên và ghi vào 
Kế hoạch thu thập dữ liệu tiêu thụ nhiên 
liệu của tàu. Đối với tàu có tổng dung tích 
từ 5.000 trở lên tự hành bằng động cơ hoạt 
động tuyến quốc tế, Kế hoạch thu thập dữ 
liệu tiêu thụ nhiên liệu của tàu phải được 
tích hợp trong Phần II của Kế hoạch quản 
lý hiệu quả năng lượng tàu (SEEMP).

Tùy theo phương pháp thu thập lượng 
tiêu thụ nhiên liệu, chủ tàu sẽ lưu trữ 
Phiếu giao nhận nhiên liệu, hoặc Nhật 
ký của thiết bị đo lưu lượng nhiên liệu 
sử dụng trên tàu, hoặc Bản tổng hợp dữ 
liệu giám sát các két nhiên liệu của tàu để 
phục vụ việc xác minh báo cáo dữ liệu tiêu 
thụ nhiên liệu của tàu. Cục Đăng kiểm 
Việt Nam là cơ quan chịu trách nhiệm xác 
minh báo cáo dữ liệu tiêu thụ nhiên liệu và 
trình Bộ GTVT dữ liệu tiêu thụ nhiên liệu 
của đội tàu mang cờ quốc tịch Việt Nam 
theo quy định của Thông tư số 48/2017/
TT-BGTVT ngày 13/12/2017 quy định hệ 
thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo 
thống kê ngành GTVT; đồng thời, báo cáo 
dữ liệu tiêu thụ nhiên liệu của tàu có tổng 
dung tích từ 5.000 trở lên tự hành bằng 
động cơ hoạt động tuyến quốc tế tới cơ sở 
dữ liệu tiêu thụ nhiên liệu tàu của IMO 
theo Mục 9, Quy định 22A, Phụ lục VI 
Công ước MARPOL. 

Việc xác minh báo cáo dữ liệu tiêu thụ 
nhiên liệu của tàu được thực hiện kết hợp 
với đợt kiểm tra chu kỳ phân cấp tàu gần 
nhất của Cục Đăng kiểm Việt Nam nên 
không phát sinh chi phí và thủ tục cho chủ 
tàun

Một số giải pháp tăng 
cường công tác quản 
lý chất thải y tế tại các 
cơ sở y tế trên địa bàn 
thành phố Hà Nội

 V Mục tiêu của TP Hà Nội là 100% chất thải y tế được phân 
loại, thu gom, lưu giữ, xử lý đúng quy định.

Hiện nay, trên địa bàn 
thành phố (TP) Hà 
Nội có 753 cơ sở y tế 

công lập (46 bệnh viện thuộc 
Trung ương và các Bộ, ngành 
quản lý; 41 bệnh viện, 30 
trung tâm y tế quận/huyện/
thị xã, 584 trạm y tế xã, 
phường, trị trấn và 52 phòng 
khám đa khoa do Sở Y tế Hà 
Nội quản lý) và 3.695 cơ sở y 
tế tư nhân (34 bệnh viện, 155 
phòng khám đa khoa, 740 
phòng khám y học cổ truyền, 
2.766 phòng khám chuyên 
khoa do Sở Y tế Hà Nội quản 
lý). Đây là những cơ sở y tế 
trực tiếp tiến hành các hoạt 
động chăm sóc, bảo vệ sức 
khỏe và chất lượng cuộc sống 
của người dân thủ đô và các 
tỉnh lân cận, tuy nhiên cùng 

với sự phát triển và hoạt 
động của các cơ sở y tế cũng 
xuất hiện những nguy cơ gây 
ô nhiễm môi trường do chất 
thải ngày càng gia tăng.

Theo thống kê báo cáo 
năm 2017, trên địa bàn TP. 
Hà Nội, nước thải y tế phát 
sinh khoảng 10.442 m3/ngày 
và chất thải rắn y tế phát sinh 
khoảng 26.531 kg/ngày (chất 
thải nguy hại khoảng 7.457 
kg/ngày và chất thải thông 
thường khoảng 19.074 kg/
ngày). Mục tiêu của TP trong 
thời gian tới là 100% chất 
thải y tế được thu gom và xử 
lý đúng quy định.

Đối với vấn đề xử lý chất 
thải rắn y tế trên địa bàn TP, 
100% cơ sở y tế hợp đồng 
thuê Công ty môi trường địa 
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pháp khắc phục. 
Tuy nhiên, trong 

công tác quản lý chất 
thải rắn, các cơ sở y tế 
trên địa bàn TP cũng gặp 
những khó khăn như 
kinh phí đầu tư cho công 
tác quản lý chất thải rắn y 
tế còn hạn chế (kinh phí 
mua hóa chất, vật tư làm 
sạch môi trường, kinh 
phí mua sắm trang thiết 
bị, phương tiện thu gom, 
lưu giữ, vận chuyển, tiêu 
hủy chất thải rắn y tế); 
Các khu lưu chứa chưa 
đáp ứng theo yêu cầu về 
vị trí, diện tích, cũng như 
điều kiện lưu giữ (chưa 
xây dựng kiên cố, chưa 
có hàng rào phân khu 
riêng biệt, chật hẹp, sát 
khu dân cư); Các trạm 
y tế xã, phường, thị trấn 
nằm rải rác trên địa bàn, 
lượng rác thải y tế phát 
sinh ít nên gặp rất nhiều 
khó khăn cho công tác 
thu gom, vận chuyển, xử 
lý.

Đối với công tác quản 
lý nước thải y tế, một số 
cơ sở y tế đang tiến hành 
đầu tư mở rộng, cải tạo 
nâng số giường bệnh, do 
vậy nhu cầu xử lý nước 
thải của trạm không thể 
đáp ứng trong thời gian 
tới, cần phải có phương 
án đầu tư kịp thời (như 
Phụ sản Hà Nội, Nông 
nghiệp, Ung bướu); một 
số cơ sở y tế được đầu 
tư hệ thống xử lý nước 
thải y tế nhưng đã xuống 
cấp, thời gian tới cần đầu 
tư sửa chữa nâng cấp 
(Đa khoa Hà Đông, Bắc 
Thăng Long, Sơn Tây, K 
cơ sở 1, Bưu Điện…). 

Để tăng cường công 
tác quản lý chất thải y tế, 
trong thời gian tới, Sở Y 

tế TP Hà Nội sẽ rà soát, 
xây dựng kế hoạch và 
lập dự toán kinh phí đề 
xuất với UBND TP từng 
bước đầu tư nâng cấp hệ 
thống xử lý chất thải cho 
các cơ sở y tế công lập 
thuộc Sở Y tế; kiến nghị 
các Bộ, ngành theo thẩm 
quyền tiếp tục quan tâm 
chỉ đạo, đầu tư nâng cấp 
hệ thống xử lý chất thải 
y tế cho các cơ sở y tế 
trực thuộc Bộ, ngành 
đóng trên địa bàn TP; 
Tăng cường hướng dẫn, 
tập huấn, đào tạo nâng 
cao kiến thức và kỹ năng 
chuyên môn cho cán bộ, 
nhân viên trong ngành 
y tế về quản lý chất thải 
y tế; Đẩy mạnh công tác 
kiểm tra, giám sát hoạt 
động quản lý chất thải y 
tế, phát hiện và xử lý kịp 
thời những vi phạm pháp 
luật trong quản lý chất 
thải y tế.

Các cơ sở y tế cần 
phân công rõ trách 
nhiệm của lãnh đạo, các 
khoa phòng và cá nhân 
trong công tác quản lý 
chất thải y tế; Bố trí đủ 
kinh phí, nhân lực, đầu 
tư các trang thiết bị phục 
vụ công tác thu gom, lưu 
giữ theo đúng quy định 
tại Thông tư số 58/2015/
T T LT- B Y T- B T N M T; 
Thường xuyên tự kiểm 
tra, giám sát việc thực 
hiện quản lý chất thải 
tại đơn vị và có hình 
thức khen thưởng hoặc 
kỷ luật nếu có vi phạm; 
Tổ chức truyền thông, 
đào tạo về quản lý chất 
thải cho công chức, viên 
chức, người lao động của 
đơn vị và các đối tượng 
có liên quan.
 HÀ THU

phương thu gom, xử lý tập trung 
và hầu hết các cơ sở y tế thuê xử 
lý chất thải y tế nguy hại theo mô 
hình tập trung. Về xử lý nước thải 
y tế, các cơ sở y tế đều có hệ thống 
xử lý nước thải y tế, nước thải y 
tế phát sinh được thu gom, xử lý 
đáp ứng theo quy định trước khi 
xả thải ra môi trường. Hàng ngày, 
các cơ sở y tế đều có phân công cán 
bộ thực hiện ghi chép hoạt động 
của hệ thống vào sổ theo dõi vận 
hành theo đúng quy định. Các đơn 
vị thực hiện tuân thủ đánh giá tác 
động môi trường/Cam kết BVMT/
Đề án BVMT, quan trắc chất lượng 
nước thải theo quy định. Riêng 
đối với các Trạm y tế xã, phường, 
thị trấn và phòng khám bệnh tư 
nhân có quy mô nhỏ, lượng phát 
sinh nước thải y tế ít (từ 100-300 
lít/ngày) nên nguy cơ gây ô nhiễm 
môi trường không cao. Hiện tại các 
đơn vị này thực hiện thu gom xử lý 
ban đầu bằng hóa chất khử trùng 
(Cloramin B) kết hợp bể tự hoại 
trước khi xả thải vào hệ thống cống 
chung ra môi trường.

Hàng năm, Sở Y tế Hà Nội đều 
có văn bản chỉ đạo các cơ sở y tế 
thực hiện tăng cường công tác quản 
lý, đồng thời xây dựng Kế hoạch 
kiểm tra, giám sát công tác quản lý 
chất thải y tế tại các cơ sở y tế công 
lập và ngoài công lập trên địa bàn 
TP. Năm 2017, Thanh tra Sở Y tế 
Hà Nội đã tổ chức thanh, kiểm tra 
233 cơ sở và xử phạt vi phạm hành 
chính 148 cơ sở với tổng số tiền 
phạt: 3.825.950.000 đồng; xử phạt 
vi phạm hành chính đối với 03 cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân 
về hành vi: Không tổ chức thực 
hiện biện pháp kiểm soát nhiễm 
khuẩn theo quy định (phân loại 
chất thải không đúng quy định) với 
số tiền phạt là: 37.500.000 đồng. 
Bên cạnh đó, các quận, huyện, thị 
xã đã kiểm tra 447 cơ sở, xử phạt 
24 cơ sở với số tiền là 628.900.000 
đồng. Công tác kiểm tra, giám sát 
đã kịp thời phát hiện các tồn tại tại 
một số đơn vị, từ đó đưa ra các biện 
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 l  Phê duyệt Đề án phát 
triển đô thị thông minh bền 
vững Việt Nam 

Ngày 1/8/2018, Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quyết định 
số 950/QĐ-TTg phê duyệt Đề 
án phát triển đô thị thông minh 
(ĐTTM) bền vững Việt Nam giai 
đoạn 2018 - 2025 và định hướng 
đến năm 2030. Theo đó, Đề án đặt 
ra mục tiêu đến năm 2020: Xây 
dựng nền tảng cơ sở pháp lý phát 
triển ĐTTM, tiến hành công tác 
chuẩn bị đầu tư triển khai thí điểm 
ở cấp khu đô thị và đô thị; Rà soát, 
xây dựng khung pháp lý chung về 
phát triển ĐTTM bền vững, ban 
hành các cơ chế chính sách áp 
dụng cho các khu vực triển khai 
thí điểm; Xây dựng kế hoạch tổng 
thể phát triển hệ thống tiêu chuẩn 
quốc gia phục vụ phát triển ĐTTM 
bền vững tại Việt Nam…

 Giai đoạn đến năm 2025: Thực 
hiện giai đoạn 1 thí điểm phát triển 
ĐTTM; Xây dựng, hoàn thiện hành 
lang pháp lý, các quy định quy phạm 
pháp luật trên cơ sở sơ kết, tổng kết 
việc thực hiện thí điểm; triển khai 
áp dụng Khung tham chiếu ICT 
phát triển ĐTTM tại Việt Nam; Thí 
điểm áp dụng hệ thống hỗ trợ ra 
quyết định trong quy hoạch đô thị 
và hệ thống tra cứu thông tin quy 
hoạch đô thị tại tối thiểu 3 đô thị 
từ loại II trở lên; Hỗ trợ ít nhất 6 đô 
thị/6 vùng kinh tế phê duyệt Đề án 
tổng thể về phát triển ĐTTM và tổ 
chức triển khai thực hiện các tiện 
ích ĐTTM phục vụ cư dân đô thị…

 Định hướng đến năm 2030: 
Hoàn thành thí điểm giai đoạn 1, 
từng bước triển khai nhân rộng 
theo lĩnh vực, khu vực, hình thành 
mạng lưới liên kết các ĐTTM, có 
khả năng lan tỏa;Tổng kết các cơ 
chế, chính sách thí điểm, tiếp tục 
hoàn thiện cơ chế chính sách và 
triển khai áp dụng trên diện rộng; 
Hình thành các chuỗi ĐTTM khu 
vực phía Bắc, Trung, Nam và vùng 
đồng bằng sông Cửu Long, lấy TP. 
Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, 

Cần Thơ là hạt nhân, hình thành 
mạng lưới liên kết các ĐTTM.

Để thực hiện mục tiêu trên, Đề 
án đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải 
pháp chủ yếu: Rà soát, hoàn thiện 
hệ thống các văn bản quy phạm 
pháp luật, cơ chế chính sách, định 
mức kinh tế kỹ thuật và ban hành 
các hướng dẫn về phát triển ĐTTM 
bền vững; Từng bước hình thành và 
hoàn thiện hệ thống các quy chuẩn, 
tiêu chuẩn quốc gia về lĩnh vực 
ĐTTM, thúc đẩy nghiên cứu khoa 
học cơ bản và nghiên cứu ứng dụng 
ĐTTM bền vững; Hình thành, kết 
nối liên thông, duy trì và vận hành 
hệ thống dữ liệu không gian đô 
thị số hóa và cơ sở dữ liệu đô thị 
quốc gia; Đẩy mạnh áp dụng công 
nghệ thông minh trong quy hoạch 
và quản lý phát triển đô thị; Phát 
triển hạ tầng ĐTTM; Phát triển các 
tiện ích thông minh cho dân cư đô 
thị; Xây dựng tiềm lực phát triển 
ĐTTM bền vững; Tăng cường huy 
động các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ 
kỹ thuật trong và ngoài nước; Tuyên 
truyền, phổ biến nâng cao nhận 
thức về ĐTTM…

 l  Bộ Công Thương: Tăng 
cường công tác quản lý 
nhà nước đối với hoạt động 
nhập khẩu phế liệu

Ngày 6/8/2018, Bộ Công Thương 
đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-BCT 
về việc tăng cường công tác quản lý 
nhà nước đối với hoạt động nhập 
khẩu phế liệu (NKPL). Theo Chỉ thị, 
thời gian gần đây, lượng phế liệu nhập 
khẩu về Việt Nam ngày càng tăng 
mạnh, gây tồn đọng phế liệu tại các 
cảng biển, làm ảnh hưởng đến hoạt 
động tại cảng và hoạt động xuất nhập 
khẩu của các doanh nghiệp. Nhằm 
góp phần quản lý chặt chẽ việc NKPL, 
giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường, 
Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị 
thuộc Bộ, các Sở Công Thương và các 
Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty trực 
thuộc Bộ tập trung triển khai thực 
hiện các nội dung sau: 

Đối với các đơn vị trực thuộc 
Bộ: Vụ Khoa học và Công nghệ được 
giao chủ trì cùng các đơn vị liên 
quan trong Bộ, phối hợp với các đơn 
vị thuộc Bộ TN&MT rà soát các quy 
định của pháp luật về NKPL để tăng 
cường công tác quản lý nhập khẩu 
phù hợp với yêu cầu bối cảnh hiện 
nay; Phối hợp với các đơn vị thuộc 
Bộ TN&MT xây dựng các điều kiện, 
quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối 
với phế liệu theo hướng quản lý 
chặt chẽ hoạt động NKPL; Vụ Thị 
trường châu Á - châu Phi, Vụ Thị 
trường châu Âu - châu Mỹ chỉ đạo 
các Thương vụ Việt Nam tại nước 
ngoài thường xuyên trao đổi, liên hệ 
với cơ quan quản lý xuất nhập khẩu 
của nước sở tại tìm hiểu chính sách, 
quy định của pháp luật về quản lý 
xuất khẩu phế liệu (chủng loại, tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật...); báo 
cáo Bộ để phối hợp với Bộ TN&MT 
trong việc xây dựng chính sách pháp 
luật nhằm ngăn chặn NKPL trái 
phép vào Việt Nam…

Sở Công Thương các tỉnh, TP 
trực thuộc Trung ương: Tăng cường 
công tác phối hợp với đơn vị liên 
quan, Sở TN&MT trong việc hướng 
dẫn doanh nghiệp thực hiện các 
quy định về NKPL và tham gia xử lý 
các vấn đề phát sinh liên quan đến 
NKPL tại địa bàn khi được yêu cầu; 

Tập đoàn, Tổng công ty, Công 
ty (doanh nghiệp) trực thuộc Bộ 
(được cơ quan có thẩm quyền của 
Bộ TN&MT cấp Giấy xác nhận đủ 
điều kiện về BVMT trong NKPL 
làm nguyên liệu sản xuất) tuân thủ 
và thực hiện nghiêm các quy định 
của pháp luật về nhập khẩu, sử dụng 
phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và 
xử lý môi trường; 

Các Hiệp hội ngành hàng: Phối 
hợp với Cục Công nghiệp đánh giá 
nhu cầu và tính hiệu quả trong việc 
sử dụng phế liệu nhập khẩu làm 
nguyên liệu sản xuất, khả năng cung 
ứng phế liệu từ nguồn trong nước 
và xây dựng danh mục phế liệu 
được phép nhập khẩu làm nguyên 
liệu sản xuất theo lộ trình…
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Phát huy vai trò của lãnh đạo cơ sở y tế
trong công tác quản lý chất thải y tế

Quản lý chất thải y tế đóng vai trò quan 
trọng nhằm tránh được sự phơi nhiễm 
cho nhân viên y tế và cộng đồng. Để 
công tác quản lý chất thải y tế đạt hiệu 
quả thì người lãnh đạo cơ sở y tế có vai 
trò quyết định trong việc chỉ đạo thực 
hiện các quy định pháp luật về quản lý 
chất thải y tế nói riêng và bảo vệ môi 
trường trong cơ sở y tế nói chung. Chia 
sẻ kinh nghiệm về vấn đề này, Tạp chí 
Môi trường đã có cuộc trao đổi với GS.TS 
Lê Ngọc Thành - Giám đốc Bệnh viện E.

 V GS.TS Lê Ngọc Thành - Giám đốc Bệnh viện E.

9Xin ông cho biết đôi nét về quá trình hình 
thành và phát triển của Bệnh viện E?

GS.TS Lê Ngọc Thành: Bệnh viện E là bệnh 
viện đa khoa Trung ương hạng I, trực thuộc Bộ 
Y tế, được thành lập từ năm 1967. Đến nay, 
bệnh viện đã phát triển với quy mô hơn 900 
giường bệnh (gồm 4 trung tâm, 40 khoa lâm 
sàng và cận lâm sàng, 11 phòng chức năng) trên 
diện tích 41.000 m2 với khuôn viên rộng rãi, 
thoáng mát, xanh, sạch, đẹp. Với truyền thống 
51 năm thành lập - phát triển, Bệnh viện E có 
đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm, các bác sĩ có 
trình độ sau đại học chiếm 70% gồm các Giáo 
sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ... Phương châm 
hành động của đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện 
E là: “Chăm sóc người bệnh toàn diện bằng 
những phương pháp khoa học kỹ thuật tiên 
tiến và hiệu quả nhất với tấm lòng thầy thuốc 
như mẹ hiền”. Mặc dù đang trong quá trình xây 
dựng, nhưng bệnh viện rất quan tâm tới công 
tác vệ sinh môi trường, đặc biệt đã giao cho 
khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn giám sát, theo 
dõi, hoạt động rất hiệu quả, góp phần giảm tỷ 
lệ nhiễm trùng, tăng sự hiểu biết nhận thức của 
nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người 
bệnh về BVMT.
9Bên cạnh công tác khám chữa bệnh và chăm 
sóc sức khỏe nhân dân thì công tác quản lý chất 
thải y tế của bệnh viện được triển khai như thế 
nào, thưa ông? 

GS.TS Lê Ngọc Thành: 
Bên cạnh công tác khám chữa 
bệnh và chăm sóc sức khỏe 
nhân dân, bệnh viện đã và 
đang triển khai công tác quản 
lý chất thải y tế theo đúng 
Thông tư liên tịch số 58/2015/
TTLT-BYT-BTNMT của Bộ 
Y tế và Bộ TN&MT quy định 
quản lý chất thải y tế, được 
ban hành ngày 31/12/2015. 
Dựa trên Thông tư liên tịch số 
58/2015/TTLT-BYT-BTNMT, 
tôi đã phân công Phó Giám 
đốc bệnh viện PGS.TS. Hà 
Kim Trung và Trưởng khoa 
Kiểm soát nhiễm khuẩn phụ 
trách công tác quản lý chất 
thải y tế; giao cho khoa Kiểm 
soát nhiễm khuẩn soạn thảo 
hướng dẫn quản lý chất thải y 
tế tại bệnh viện theo đúng quy 
định của nhà nước về quản lý 
chất thải y tế.

Đối với chất thải y tế 
thông thường, bệnh viện ký 
hợp đồng với Ban Quản lý 
đô thị xây dựng Quận Cầu 
Giấy vận chuyển và xử lý 
hàng ngày. Riêng chất thải y 
tế nguy hại, bệnh viện ký hợp 

đồng với Công ty TNHH Môi 
trường Phú Hà là đơn vị có 
giấy phép hành nghề quản lý 
chất thải nguy hại vận chuyển 
2 ngày/lần. Khi chuyển giao 
chất thải nguy hại, bệnh viện 
có sổ giao nhận chất thải y tế 
nguy hại theo Phụ lục 8 của 
Thông tư liên tịch số 58/2015/
TTLT-BYT-BTNMT, định 
kỳ hàng tháng xuất một bộ 
chứng từ chất thải nguy hại 
cho lượng chất thải y tế nguy 
hại đã được chuyển giao trong 
tháng. Đối với chất thải tái 
chế, bệnh viện ký hợp đồng 
với Công ty TNHH Sản xuất 
Thương mại Dịch vụ nhựa 
Kiên Giang là đơn vị có tư 
cách pháp nhân trong việc tái 
chế chất thải y tế thu gom 2 
lần/tháng. Khi bàn giao chất 
thải tái chế, bệnh viện có sổ 
bàn giao chất thải phục vụ 
mục đích tái chế theo mẫu quy 
định tại Phụ lục 4 của Thông 
tư liên tịch số 58/2015/TTLT-
BYT-BTNMT. Với nước thải 
y tế, bệnh viện có hệ thống 
thu gom nước thải y tế tại các 
khoa phòng dẫn về trạm xử lý 
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nước thải y tế xây dựng với công suất 800m3/
ngày, đêm để xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường 
trước khi xả thải. Hiện tại bệnh viện ký hợp 
đồng với Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi 
trường tiến hành quan trắc nước thải 3 tháng/
lần về các chỉ số theo quy định. Hàng năm, 
bệnh viện có báo cáo kết quả quản lý chất thải 
y tế gửi về Sở Y tế và Sở TN&MT trước ngày 
31/1 của năm tiếp theo.

Ngoài ra, bệnh viện bố trí đủ kinh phí để 
mua trang thiết bị phục vụ cho mục đích phân 
loại chất thải y tế tại nguồn, trong đó các loại 
túi, thùng đựng chất thải y tế với mã màu sắc 
theo đúng quy định. Hàng năm, bệnh viện 
giao cho khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn tổ chức 
truyền thông, phổ biến pháp luật, đào tạo về 
quản lý chất thải y tế cho tất cả cán bộ, viên 
chức, hợp đồng, sinh viên theo học tại bệnh 
viện. Tại các khoa phòng, điều dưỡng có trách 
nhiệm hướng dẫn người nhà người bệnh và 
người bệnh thực hiện phân loại chất thải đúng 
theo quy định.
9Xin ông cho biết những thuận lợi và khó 
khăn của bệnh viện trong công tác quản lý chất 
thải y tế và với vai trò người lãnh đạo bệnh 
viện, ông đã có những chỉ đạo cụ thể gì trong 
công tác quản lý chất thải y tế?

GS.TS Lê Ngọc Thành: Trong công tác 
quản lý chất thải y tế, bệnh viện cũng có những 

thuận lợi và khó khăn. Thuận 
lợi là với sự tham mưu của 
khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, 
bệnh viện đã có hướng dẫn 
quản lý chất thải y tế tại bệnh 
viện cho các khoa/phòng. 
Theo đó, các khoa/phòng đã 
có sự bố trí lưu trữ chất thải tại 
khoa phù hợp. Bên cạnh đó, 
các cán bộ y tế tại các khoa/
phòng nghiêm túc thực hiện 
phân loại chất thải y tế ngay 
tại nguồn phát sinh theo đúng 
hướng dẫn. Bệnh viện có nhà 
lưu trữ chất thải y tế đúng theo 
quy định của Thông tư liên 
tịch số 58/2015/TTLT-BYT-
BTNMT và bố trí đủ kinh phí 
mua các vật tư tiêu hao phục 
vụ cho việc phân loại, thu gom 
chất thải y tế. Bên cạnh những 
thuận lợi, bệnh viện cũng gặp 
một số khó khăn, đó là với chất 
thải ở ngoại cảnh, bệnh viện 
có bố trí đủ các loại túi/thùng 
phân loại chất thải y tế với các 
hướng dẫn phân loại chất thải 
dán trên thùng kèm hình ảnh, 
tuy nhiên người nhà người 

bệnh và người bệnh cũng 
như khách thăm người bệnh 
còn phân loại chưa đúng giữa 
chất thải thông thường phục 
vụ mục đích tái chế và không 
phục vụ mục đích tái chế. Về 
vấn đề này, trong thời gian tới, 
chúng tôi tiếp tục tăng cường 
công tác truyền thông về quản 
lý chất thải y tế, thực hiện 
cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp tới 
người bệnh, người nhà người 
bệnh và cộng đồng.

Với vai trò là người lãnh 
đạo, tôi đã chỉ đạo cán bộ nhân 
viên trong bệnh viện thực hiện 
đúng việc phân loại, thu gom 
chất thải y tế theo đúng quy 
định của nhà nước, trong đó 
khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 
có nhiệm vụ giám sát việc phân 
loại chất thải y tế của các cán bộ 
y tế ngay tại các khoa/phòng. 
Để nâng cao nhận thức của cán 
bộ, nhân viên y tế, hàng năm 
chỉ đạo khoa Kiểm soát nhiễm 
khuẩn tổ chức đào tạo, tuyên 
truyền, phổ biến kiến thức về 
quản lý chất thải y tế theo quy 
định của pháp luật cho các cán 
bộ, nhân viên, người lao động 
trong toàn bệnh viện. Mặt 
khác, tôi bố trí đủ kinh phí mua 
trang thiết bị phục vụ mục đích 
phân loại và thu gom đúng theo 
quy định và có có kế hoạch mua 
sắm, sử dụng các trang thiết bị, 
vật tư tiêu hao y tế như thuốc, 
nhằm tránh phát sinh chất thải 
y tế từ dược phẩm quá hạn sử 
dụng, vật tư tiêu hao quá hạn 
sử dụng. Bên cạnh đó, tôi có 
cơ chế khen thưởng, kỷ luật với 
những cá nhân, khoa/phòng 
tuân thủ đúng hay vi phạm việc 
phân loại, thu gom chất thải y tế 
và khuyến khích các sáng kiến 
nhằm giảm thiểu chất thải y tế 
trong hoạt động sinh hoạt hàng 
ngày và chuyên môn.
9Xin cảm ơn ông về cuộc trao 
đổi này!
NGUYỄN HẰNG (Thực hiện)

 V GS. Lê Ngọc Thành cùng Bộ Trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trong lễ khai trương 
nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn của Bệnh viện E
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Cần có cơ chế điều phối vùng nhằm  
hỗ trợ, ứng phó với biến đổi khí hậu

Chương trình Quản lý tổng hợp vùng ven biển đồng 
bằng sông Cửu Long (ICMP) do Chính phủ Đức và Úc 
tài trợ, ủy quyền cho Tổ chức Hợp tác phát triển Đức 
(GIZ) thực hiện. Sau 8 năm triển khai, Chương trình 
đã hỗ trợ cho 5 tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long 
(ĐBSCL) gồm Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, 
An Giang ứng phó với sự thay đổi của môi trường và 
tạo nền móng cho tăng trưởng bền vững. Nhân dịp 
Hội nghị tổng kết Chương trình ICMP cấp tỉnh với chủ 
đề "Đổi mới để chuyển mình, hành động vì ĐBSCL 
thịnh vượng, bền vững về khí hậu”, phóng viên Tạp chí 
Môi trường có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Sơn - 
Phó Trưởng Ban quản lý các Dự án Lâm nghiệp, Giám 
đốc Quốc gia Chương trình ICMP.

9Xin ông cho biết đôi nét về kết quả sau 8 
năm Chương trình ICMP triển khai tại 5 tỉnh 
ĐBSCL?

Ông Nguyễn Văn Sơn: Qua 8 năm thực 
hiện, Chương trình ICMP đã góp phần nâng 
cao nhận thức của người dân, cán bộ các cấp 
trong thực hiện, quản lý hoạt động liên quan 
tới biến đổi khí hậu (BĐKH), đặc biệt là việc 
áp dụng tiến bộ khoa học trong sản xuất nông 
nghiệp; Bước đầu thí điểm các cơ chế phối hợp 
trong quản lý, lập kế hoạch và chia sẻ thông 
tin trong công tác quản lý điều hành liên tỉnh. 
Đồng thời, hỗ trợ cơ quan quản lý xây dựng 
chính sách, hướng dẫn kỹ thuật và quy trình 
kỹ thuật, nhằm sử dụng có hiệu quả tài nguyên 
thiên nhiên trong bối cảnh BĐKH. Cùng với 
đó, tổ chức đối thoại giữa cấp quản lý với 
doanh nghiệp (DN), tổ chức quốc tế, giữa DN 
với người dân trong lĩnh vực nông nghiệp, nuôi 
trồng thủy sản; Xây dựng các mô hình thí điểm 
hợp tác công tư (PPP) và cấp chứng chỉ cho 
một số mô hình (lúa, tôm), hướng tới nền nông 
nghiệp bền vững, góp phần nâng cao giá trị của 
sản phẩm nông nghiệp...

Mặt khác, Chương trình ICMP định hướng 
theo tác động tổng hợp ngành, trong đó, tập 
trung nghiên cứu mô hình thí điểm, hỗ trợ 

phát triển công nghệ trên các 
lĩnh vực: Xây dựng quy trình 
thực hành canh tác nông 
nghiệp thích ứng với BĐKH; 
Nuôi trồng thủy sản bền vững 
và có tính cạnh tranh cao tại 
ĐBSCL; Quản lý và sử dụng 
bền vững nguồn tài nguyên 
thiên nhiên; Lồng ghép các 
giải pháp bảo vệ vùng ven 
biển ở quy mô địa phương vào 
hệ thống chính sách đồng bộ 
của quốc gia; Nâng cao chất 
lượng công tác quản lý và vận 
hành cơ sở hạ tầng thủy lợi; 
Lập kế hoạch và ngân sách hỗ 
trợ ra quyết định thích ứng 
với BĐKH… Từ đó, Chương 
trình ICMP đã tạo ra nhiều 
tác động, giúp tăng khả năng 
chống chịu của vùng ven biển 
trước những thay đổi về môi 
trường.

Ngoài ra, Chương trình 
ICMP đã giúp hơn 7 triệu 
người vùng ĐBSCL được bảo 
vệ tốt hơn trước tác động của 
BĐKH; Xây dựng quy chế 
thí điểm về điều phối vùng 
ĐBSCL được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt (tại 

Quyết định số 593) được kỳ 
vọng sẽ nâng cao hiệu suất và 
hiệu quả của chính sách và các 
khoản đầu tư cho BĐKH tại 13 
tỉnh ĐBSCL, mang lại lợi ích 
cho hơn 17 triệu người đang 
sinh sống ở đây… Qua đó, góp 
phần gắn kết các chủ thể với 
nhau trên hành trình chuyển 
mình - một hành trình gian 
nan nhưng cần thiết để đối 
mặt với những thách thức của 
BĐKH ở ĐBSCL. Bên cạnh 
đó, Chương trình ICMP còn 
góp phần đáng kể vào công 
tác truyền thông, quảng bá 
và gợi mở những vấn đề cấp 
thiết của ĐBSCL trước BĐKH 
đến cộng đồng quốc tế, nhà 
tài trợ nhằm thu hút sự quan 
tâm và các nguồn vốn đầu tư 
vì một ĐBSCL thịnh vượng, 
bền vững.
9Bên cạnh những thành tích 
nêu trên, Chương trình ICMP 
có gặp những khó khăn, thách 
thức gì không, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Sơn: 
Các mô hình thí điểm có quy 
mô và phạm vi còn khiêm tốn, 
vì vậy, bài học kinh nghiệm, 

 V Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban 
quản lý các Dự án Lâm nghiệp, Giám đốc  
Quốc gia Chương trình ICMP
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đánh giá hạn chế, chưa thể bao quát được 
đầy đủ tác động để có thể tiến tới nhân 
rộng; Việc vận hành cơ chế phối hợp liên 
tỉnh thực sự rất khó khăn và chưa tạo ra 
được đột biến. Bên cạnh đó, tác động của 
thời tiết cực đoan, BĐKH đối với ĐBSCL 
trong thời gian qua luôn diễn biến phức 
tạp, do đó, trong vấn đề lập kế hoạch, 
triển khai phối hợp thực hiện Chương 
trình phải luôn linh hoạt, thường xuyên 
thay đổi để thích ứng, phù hợp với điều 
kiện ngoại cảnh.

Bối cảnh khó khăn của cả nước tác 
động nhiều tới việc thu hút nguồn vốn đầu 
tư đối với vùng ĐBSCL nhằm thích ứng 
với BĐKH. Ngoài ra, Luật Ngân sách, Luật 
Đầu tư công có hiệu lực bước đầu gặp khó 
khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn ODA 
tại các địa phương… Những yếu tố đó 
cũng ảnh hưởng đến một trong các mục 
tiêu của Chương trình ICMP trong việc hỗ 
trợ địa phương về định hướng, lập ngân 
sách và thu hút đầu tư.
9Sau 8 năm triển khai, Chương trình đã 
rút ra những bài học gì cho giai đoạn tiếp 
theo?

Ông Nguyễn Văn Sơn: Trước hết, cần 
tăng cường cơ chế phối hợp trong lập kế 
hoạch, chia sẻ thông tin giữa các tỉnh; Tập 
trung thực hiện một lĩnh vực cụ thể trong 
phối hợp liên tỉnh (cơ chế chia sẻ nguồn 
nước giữa các tỉnh…) làm cơ sở đánh giá 
và rút ra bài học kinh nghiệm cho các 
hoạt động về sau. Việc định hướng hoạt 
động từ vùng địa lý nay chuyển thành 
định hướng theo tác động, điều này có 
nghĩa là, các hoạt động nên xây dựng theo 
lĩnh vực và áp dụng ở nơi phù hợp. Luôn 
sáng tạo, đổi mới, phối hợp chặt chẽ trong 
triển khai các hoạt động vì vấn đề ứng phó 
BĐKH luôn mang yếu tố tổng hợp; cũng 
như tăng cường công tác điều phối liên 
tỉnh, liên ngành và toàn vùng. Đồng thời, 
Chương trình ICMP cần đi tiên phong 
làm cầu nối gắn kết (đối thoại) giữa nhà 
tài trợ, nguồn vốn và địa phương nhằm 
huy động tối đa, hiệu quả các nguồn lực 
vì ĐBSCL bền vững về khí hậu.
9Trong bối cảnh hiện nay, BĐKH ở khu 
vực ĐBSCL có nhiều điểm khác biệt và 
thách thức hơn giai đoạn trước. Vậy Dự án 
có cách tiếp cận như thế nào, nhằm mang 
lại kỳ vọng mà Chương trình đặt ra?

Ông Nguyễn Văn Sơn: 
Cần tập trung thực hiện một 
lĩnh vực cụ thể trong phối 
hợp liên tỉnh để từ đó rút 
kinh nghiệm cho các lĩnh vực 
khác có hiệu quả hơn. Tiếp tục 
thu hút và xây dựng những 
Chương trình, dự án đầu tư, 
hoặc dự án tương tự nhằm 
tiếp nối kết quả của Chương 
trình ICMP. Hiện nay, cả nước 
nói chung và ĐBSCL nói riêng 
nhận được sự quan tâm của 
các nhà tài trợ quốc tế và có 
nhiều Chương trình về ứng 
phó BĐKH như: Chương 
trình Quốc gia về BĐKH; 
Chiến lược Tăng trưởng 
xanh… cùng hoạt động ở 
các địa phương. Tuy nhiên, 
thường kém hiệu quả do thiếu 
sự hợp tác và điều phối liên 
tỉnh. Do đó, cần hướng đến 
cách tiếp cận mang tính hệ 
thống, nhằm tăng cường hơn 
nữa sự hợp tác, điều phối giữa 
các tỉnh và vùng.
9Là đơn vị chủ quản của 
Chương trình, ông có những 
đề xuất, kiến nghị gì với các cơ 
quan chức năng để thúc đẩy 
sự phát triển bền vững vùng 
ĐBSCL trước thách thức của 
BĐKH?

Ông Nguyễn Văn Sơn: 
Quản lý và sử dụng bền vững 
tài nguyên thiên nhiên, trong 

đó, chú trọng tới quản lý 
nguồn nước và sử dụng hợp 
lý sẽ giảm nguy cơ sụt lún 
và khai thác quá mức nguồn 
nước ngầm. Đồng thời, tăng 
cường chất lượng sản phẩm 
nông nghiệp thông qua hợp 
tác chặt chẽ với DN, cơ quan 
nghiên cứu, cũng như đảm 
bảo các sản phẩm này đáp 
ứng được chứng chỉ an toàn; 
Thống nhất quy hoạch chung 
và định hướng phát triển cho 
toàn vùng thông qua cơ chế 
phù hợp; Thu hút và kêu gọi 
sự hỗ trợ của các tổ chức, 
cộng đồng quốc tế, nhà tài 
trợ.

Sau các hoạt động hỗ trợ 
kỹ thuật, cần có những dự án 
đầu tư, nhằm kế thừa và phát 
huy tối đa các kết quả của 
những nghiên cứu đã thực 
hiện. Đồng thời, cần có sự 
phối hợp chặt chẽ hơn nữa 
giữa các Chương trình, dự án 
để tránh chồng chéo mục tiêu, 
hoạt động và phát huy tối đa 
nguồn lực trong việc hỗ trợ 
ĐBSCL thích ứng với BĐKH. 
Bên cạnh đó, có cơ chế điều 
phối vùng và phân bổ ngân 
sách, nhằm hỗ trợ trong việc 
phát triển kinh tế - xã hội gắn 
với ứng phó BĐKH. 
9Xin cảm ơn ông.

PHẠM ĐÌNH (Thực hiện)

 V Họp Ban Chỉ đạo Chương trình ICMP tháng 12/2017 tại Hà Nội
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CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG CẦU BÂY: 

Nỗ lực từ nhiều phía
Tình trạng ô nhiễm sông Cầu Bây (Hà 
Nội) đã tồn tại từ nhiều năm nay. Mặc 
dù, TP. Hà Nội đang nỗ lực triển khai 
các giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm 
nước sông, nhưng đây là một bài toán 
khó, chưa thể giải quyết trong “một 
sớm, một chiều”.

Sông Cầu Bây có tổng chiều dài khoảng 
12 - 13 km, là sông đào, thượng lưu là hồ 
Kim Quan, phường Việt Hưng, Long Biên 

và hạ lưu đổ ra hệ thống sông Bắc Hưng Hải tại 
cửa xả Xuân Thụy ở xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm. Hiện 
nay, sông Cầu Bây là nguồn cung cấp cho canh 
tác nông nghiệp, tuy nhiên đang bị ô nhiễm do 
phần lớn nước thải sinh hoạt và công nghiệp 
chưa qua xử lý. 

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV 
Đầu tư Phát triển thủy lợi Hà Nội, tổng số điểm 
xả nước thải vào sông Cầu Bây là 38 điểm, trong 
đó trên địa bàn quận Long Biên là 12 điểm và 
huyện Gia Lâm là 26 điểm. Trong đó có 28 
điểm xả dân sinh, 10 điểm xả công nghiệp, 
xưởng và nhà máy sản xuất. Kết quả quan trắc 
chất lượng sông Cầu Bây của Trung tâm quan 
trắc TN&MT (Sở TN&MT Hà Nội) từ năm 
2014 - 2016 cho thấy, hầu hết các thông số quan 
trắc đều vượt quy chuẩn cho phép, nhóm chất 
hữu cơ (COD, BOD), chất dinh dưỡng (amôni, 
nitrít, phốtphát) và những thông số khác (tổng 
dầu mỡ, phenol, coliform, chất hoạt động bề 
mặt), trong đó, tổng dầu mỡ và thông số về 
dinh dưỡng vượt quy chuẩn cao. Tình trạng ô 
nhiễm nước sông Cầu Bây đã làm ảnh hưởng 
đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của các hộ 
dân không chỉ trong khu vực quận Long Biên, 
huyện Gia Lâm, mà còn trên địa bàn tỉnh Hưng 
Yên, Bắc Ninh, Hải Dương do được nối ra hệ 
thống sông Bắc Hưng Hải, đây là nguồn nước 
tưới tiêu quan trọng phục vụ sản xuất nông 
nghiệp ở các tỉnh trên. 

Trước tình hình đó, UBND TP. Hà Nội đã 
chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND quận Long 
Biên, huyện Gia Lâm tăng cường công tác quản 
lý nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi 
trường sông Cầu Bây. Thực hiện chỉ đạo của 
UBND TP. Hà Nội, Sở TN&MT, UBND quận 

Long Biên, UBND huyện Gia 
Lâm đã tăng cường giám sát, 
thanh tra, kiểm tra, xử lý vi 
phạm pháp luật về BVMT và 
quản lý tài nguyên nước theo 
thẩm quyền tại các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ. 
Trong năm 2016 và 6 tháng 
đầu năm 2017, Sở đã tiến 
hành thanh tra, kiểm tra việc 
chấp hành pháp luật về quản 
lý tài nguyên nước và BVMT 
đối với 30 cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ đang hoạt 
động xả thải vào lưu vực sông 
(LVS) Cầu Bây; UBND quận 
Long Biên đã kiểm tra 667 
cơ sở; UBND huyện Gia Lâm 
kiểm tra 53 cơ sở. Theo các 
kết quả kiểm tra, các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh xả thải vào 
LVS đã đầu tư, xây dựng hệ 
thống xử lý nước thải (XLNT). 
Tuy nhiên, tại một số cơ sở, 
việc vận hành, bảo dưỡng hệ 
thống XLNT còn mang tính 
chất đối phó. Các cơ sở chưa 
quan tâm đến chất lượng nước 
thải sau khi xử lý, nên còn hiện 
tượng xả nước thải vượt quá 

quy chuẩn cho phép ra môi 
trường. Đoàn kiểm tra đã xử 
lý vi phạm hành chính và yêu 
cầu thực hiện các biện pháp 
khắc phục theo quy định.

Để tháo gỡ khó khăn về 
nguồn lực đầu tư xử lý ô nhiễm 
sông Cầu Bây, ngày 28/7/2017, 
UBND TP. Hà Nội đã ban 
hành Quyết định số 5015/
QĐ-UBND phê duyệt đề xuất 
Dự án hệ thống thu gom và 
XLNT lưu vực Long Biên của 
Công ty CP Đầu tư xây dựng 
và Thương mại Phú Điền 
(Công ty Phú Điền). Theo đó, 
Công ty sẽ xây dựng hệ thống 
thu gom toàn bộ nước thải 
trên các lưu vực Long Biên 
2, Long Biên 3 thuộc địa bàn 
các phường Giang Biên, Việt 
Hưng, Phúc Đồng, Phúc Lợi, 
Sài Đồng, Đức Giang, Ngọc 
Lâm, Bồ Đề, Gia Thụy, Long 
Biên, Thạch Bàn, Cự Khối 
(quận Long Biên). Đồng thời, 
Công ty sẽ triển khai xây dựng 
Nhà máy XLNT Phúc Đồng 
(quận Long Biên), với diện 
tích là 1,68 ha, công suất là 

 V Khu vực sông Cầu Bây tại xã Đa Tốn (huyện Gia Lâm,  
TP. Hà Nội)
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31.500 m³/ngày, đêm; Nhà máy XLNT An Lạc 
(Thạch Bàn, huyện Gia Lâm), diện tích 3,9 ha, 
công suất 29.600 m³/ngày, đêm. Dự kiến đến 
năm 2020, 2 nhà máy trên sẽ hoàn thành xây 
dựng và đi vào hoạt động, giúp giải quyết tình 
trạng ô nhiễm trên địa bàn quận Long Biên, 
cũng như cải thiện chất lượng môi trường nước 
sông Cầu Bây. 

Ngoài ra, UBND TP cũng yêu cầu các Sở, 
ngành liên quan giám sát chặt chẽ việc vận 
hành hệ thống XLNT của khu công nghiệp 
(KCN) Sài Đồng B, KCN Hà Nội - Đài Tư, Cụm 
công nghiệp (CCN) Thực phẩm Hapro và tăng 
cường kiểm tra, hướng dẫn, giám sát việc đầu 
tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại các 
CCN trên LVS Cầu Bây, đảm bảo xử lý đạt Quy 
chuẩn kỹ thuật nước thải công nghiệp trên địa 
bàn Thủ đô Hà Nội. Mặt khác, TP sẽ lắp đặt 
trạm quan trắc môi trường nước mặt tự động 
trên sông Cầu Bây tại Trạm bơm Am, thuộc 
thôn Ngọc Động (xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm). 

Nhằm ngăn chặn tình trạng xả thải vào 
sông Cầu Bây, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống 
và sinh hoạt của nhân dân, thời gian tới, UBND 
TP. Hà Nội, Sở TN&MT, UBND quận Long 
Biên, huyện Gia Lâm sẽ tăng cường giám sát, 
thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về 
BVMT và quản lý tài nguyên nước tại các cơ 
sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ xả nước thải 
vào LVS, đặc biệt là cơ sở có lưu lượng xả thải 

lớn có nguy cơ gây ô nhiễm 
cao nằm ngoài khu, CCN tập 
trung. Đồng thời, kiểm soát 
chặt chẽ việc thẩm định, cấp 
phép xả nước thải vào nguồn 
nước sông Cầu Bây, xem xét 
việc phê duyệt các dự án mới 
xả thải ra sông Cầu Bây phù 
hợp với khả năng tiếp nhận 
nước thải và áp dụng biện 
pháp ngăn chặn hành vi xả 
thải gây ô nhiễm đối với LVS 
Cầu Bây. Bên cạnh đó, UBND 
TP đã chấp thuận cho Sở 
NN&PTNT triển khai thực 
hiện Dự án cải tạo, nâng cấp 
sông Cầu Bây bằng nguồn vốn 
ngân sách của TP; Sở Kế hoạch 
và Đầu tư nghiên cứu bổ sung 
Dự án vào danh mục kế hoạch 
đầu tư công trung hạn giai 
đoạn 2018 - 2020 của TP. Hiện 
nay, UBND huyện Gia Lâm 
xây dựng kế hoạch triển khai 
công tác thu gom nước thải 
sinh hoạt khu dân cư xả trực 
tiếp vào sông Cầu Bây đoạn 
qua địa bàn huyện Gia Lâm. 
Huyện đã bố trí các điểm thu 
gom và có kế hoạch xử lý nước 

thải bằng biện pháp sinh học 
hiếu khí; bố trí khu vực lưu 
giữ để chia khoảng xử lý riêng, 
cung cấp ôxy tăng khả năng 
hoạt động của vi sinh vật, bổ 
sung chế phẩm tạo lắng trước 
khi thải ra sông Cầu Bây, định 
kỳ hút bùn. 

Tuy nhiên, việc giải quyết 
tình trạng ô nhiễm sông 
Cầu Bây là việc làm khó, liên 
quan đến nhiều lĩnh vực, 
cấp, ngành và cần sự đầu tư 
lớn. Trao đổi về vấn đề này, 
Phó Giám đốc Sở TN&MT 
Lê Tuấn Định chia sẻ, việc 
cải thiện nước sông Cầu Bây 
phải giải quyết từng bước và 
cần sự chung sức của cấp ủy, 
chính quyền, nhân dân các địa 
phương trong LVS. Với những 
giải pháp tích cực, đồng bộ, hy 
vọng trong thời gian tới, sông 
Cầu Bây sẽ được “giải cứu”, để 
thực hiện tốt chức năng thoát 
lũ, tưới tiêu cho nông nghiệp, 
góp phần tạo cảnh quan thiên 
nhiên cho Thủ đô đang trên 
đà phát triển, hội nhậpn 
 THU HÀ

CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI,  
CHẤT THẢI Y TẾ SẼ ĐƯỢC ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

Vừa qua, Bộ Y tế đã và đang tổ chức lấy ý 
kiến đóng góp để hoàn thiện Dự thảo 

Thông tư quy định về đầu tư theo hình thức 
đối tác công tư (PPP) trong lĩnh vực y tế. Dự 
thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 
4/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình 
thức PPP. 

Theo đó, lĩnh vực đầu tư xây dựng công 
trình kết cấu hạ tầng y tế gồm có: Các dự án 
xây dựng mới, cải tạo, mở rộng, nâng cấp 
công trình kết cấu hạ tầng y tế cho các đơn vị 
theo lĩnh vực hoạt động trong ngành y tế và 
theo quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế đã được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt; các dự án xây 
dựng công trình thu gom, xử lý nước thải, 
chất thải y tế; dự án xây dựng công trình phụ 

trợ, công trình hạ tầng khác 
trong các công trình như nhà 
giữ xe, nhà vệ sinh, nhà lưu 
trú…

Đối với lĩnh vực vận hành, 
kinh doanh, khai thác, quản 
lý công trình kết cấu hạ tầng 
y tế bao gồm: Dự án vận hành, 
kinh doanh, khai thác, quản 
lý công trình kết cấu hạ tầng 
y tế (quản trị bệnh viện, quản 
trị dịch vụ công; quản trị khai 
thác vận hành, sử dụng các 
dịch vụ công trên công trình, 
kết cấu hạ tầng y tế; ứng dụng 
công nghệ thông tin; thu gom, 
xử lý nước thải, chất thải y 

tế; dịch vụ kiểm định, kiểm 
nghiệm, kiểm chuẩn, giám 
định chất lượng, bảo hành, 
bảo trì; dịch vụ cung ứng 
thực phẩm, vận chuyển, điện, 
nước) và dự án cung cấp trang 
thiết bị, dịch vụ công trong 
lĩnh vực y tế.

Dự thảo Thông tư còn đưa 
ra một số quy định cụ thể đối 
với hợp đồng theo hình thức 
Xây dựng - Cho thuê - Chuyển 
giao (BLT) các dự án nước 
thải, chất thải một phần hoặc 
toàn bộ cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh, ứng dụng công 
nghệ thông tin.
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Tiêu chuẩn không khí trong nhà 
cần sớm được ban hành
NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
Bộ TN&MT

Hiện nay, các nguồn gây ô nhiễm không 
khí trong nhà như nấm, lông vật nuôi, 
đun nấu, sưởi ấm bằng than, điều 

hòa, khí gas, đốt vàng mã, hút thuốc, hóa chất 
tẩy rửa… đang gây tác động lớn đến sức khỏe 
con người, do đó, cần có nhiều giải pháp để cải 
thiện chất lượng không khí (CLKK) trong nhà. 

CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TRONG 
NHÀ VƯỢT NGƯỠNG

Theo Báo cáo của Viện Sức khỏe nghề 
nghiệp và môi trường (Bộ Y tế), năm 2017, ở 
các đô thị, không khí trong nhà có nồng độ bụi 
vượt tiêu chuẩn cho phép. Tại Hà Nội, phòng 
khách các hộ gia đình ở mặt đường, có nồng độ 
bụi (PM10) vượt quá tiêu chuẩn 2,5 lần, nồng 
độ bụi mịn (PM 2.5) vượt quá tiêu chuẩn 3 lần; 
ở các nhà trong hẻm, nồng độ bụi tương ứng 
vượt quá tiêu chuẩn 1,6 - 1,8 lần; các căn hộ 
mới (vượt tiêu chuẩn 1,1 - 1,3 lần), còn tại căn 
hộ cũ (vượt tiêu chuẩn 1,2 - 1,4 lần); trong các 
văn phòng (vượt tiêu chuẩn 1,4 - 1,7 lần). Ngoài 
ra, tổng số vi khuẩn hiếu khí, liên cầu tan huyết 
và nấm tại hầu hết các gia đình được nghiên 
cứu đều không đạt tiêu chuẩn.

Trong khi đó, nồng độ bụi tại những nơi 
xa trung tâm TP như huyện Kiến Xương (Thái 
Bình) đều đáp ứng tiêu chuẩn, còn về tổng số 
vi khuẩn hiếu khí, nấm 100% gia đình được 
nghiên cứu cũng không đạt tiêu chuẩn. So 
sánh CLKK trong nhà giữa các hộ gia đình cho 
thấy, nồng độ bụi PM10, PM2.5 và CO, SO2, NO2 
tại các hộ gia đình ở Kiến Xương thấp nhất; ở 
những căn hộ cũ của Hà Nội cao hơn các căn 
hộ mới, trong hẻm thấp hơn các hộ gia đình 
sống gần mặt đường.

Một nghiên cứu khác về ô nhiễm không 
khí (ÔNKK) trong nhà của Viện Khoa học an 
toàn và vệ sinh lao động tại 6 văn phòng trong 4 
tòa nhà ở nội thành Hà Nội năm 2017 cho thấy, 
nồng độ CO2 trong không khí trung bình là 860 
ppm (nơi cao nhất là 940 ppm), formaldehyde 
là 0,023 ppm (cao nhất là 0,046 ppm), ôzôn 
là 0,067 ppm (cao nhất là 0,091ppm), các 
chất hữu cơ dễ bay hơi là 6,33 ppm, nồng độ 
bụi hô hấp là 0,208 mg/m3. Nếu áp các chỉ số 

trên vào một số tiêu chuẩn 
của quốc tế thì thấy vượt tiêu 
chuẩn cho phép. Ví dụ, nồng 
độ forrmaldehyde vượt quy 
định của Viện quốc gia về an 
toàn và sức khỏe nghề nghiệp 
của Mỹ (NIOSH), nồng độ 
bụi hô hấp vượt tiêu chuẩn 
theo tiêu chuẩn CLKK quốc 
gia (NAAQS) của Cơ quan 
BVMT Mỹ (USEPA, 1987).

Hiện Việt Nam chỉ mới 
có tiêu chuẩn CLKK bên 
ngoài, xung quanh, chưa có 
tiêu chuẩn CLKK trong nhà. 
Trong khi các nước trên thế 
giới đã ban hành tiêu chuẩn 
CLKK bên trong, chia ra tiêu 
chuẩn cho từng đối tượng là 
nhà ở, trường học, văn phòng 
làm việc… Các quy định này 
quy định chặt chẽ CLKK trong 
các khung giờ khác nhau, đưa 
ra quy chuẩn không khí sạch, 
trong đó có quy chuẩn về nấm 
mốc, sẽ đáp ứng tốt hơn cho 
việc tính toán mức độ tiếp 
xúc, ảnh hưởng đến sức khỏe 
con người. 

CÁC NGUỒN GÂY 
ÔNKK TRONG NHÀ

Đánh giá của Tổ chức Y 
tế thế giới (WHO) cho thấy, 
ÔNKK trong nhà đáng lo 
ngại nhất vì phần lớn hoạt 
động của con người diễn ra 
trong nhà. Đây là “sát thủ 
thầm lặng” - một trong những 
nguyên nhân gây ra bệnh tật 
và tử vong hàng đầu thế giới. 
Số liệu thống kê của WHO 
cũng cho thấy, 6/10 bệnh có tỷ 
lệ chết cao nhất tại Việt Nam 
là những bệnh có liên quan 
đến ÔNKK trong nhà. 

Theo các chuyên gia, hiện 
ở Việt Nam, việc đánh giá 
ảnh hưởng của không khí tới 
sức khỏe con người vẫn đang 
căn cứ vào ÔNKK bên ngoài. 
Trong khi lượng vi sinh vật 
gây bệnh từ không khí trong 
nhà cao hơn ngoài trời. Gánh 
nặng bệnh tật do ÔNKK trong 
nhà đôi khi cao hơn gấp 2 lần 
so với gánh nặng bệnh tật 
do ÔNKK xung quanh. Báo 
cáo của Bộ Y tế cho thấy, tỷ 

 V Các nguồn gây ÔNKK trong nhà chủ yếu là vi khuẩn,  
nấm mốc



25Số 8/2018

TRAO ĐỔI - DIỄN ĐÀN

lệ bệnh hô hấp chiếm tới 
3 - 4% dân số, trong đó tỷ lệ 
này ngày càng cao hơn ở các 
TP lớn như Hà Nội, Hồ Chí 
Minh. Theo nghiên cứu năm 
2017 tại TP. Hồ Chí Minh 
trong suốt mùa khô (từ tháng 
11 đến tháng 4), số trẻ nhập 
viện gia tăng vì tiếp xúc với 
không khí ô nhiễm. Nguy cơ 
mắc bệnh tăng từ 7 - 18% nếu 
nồng độ NO2 trong không khí 
tăng 10 μg/m3.

Các nguồn gây ÔNKK 
trong nhà chủ yếu là do vi 
khuẩn, nấm mốc và nấm men 
gây ra, có thể nguy hiểm như 
các tế bào sống gây bệnh và 
tiết ra một số chất có hại cho 
sức khỏe. Các nghiên cứu 
dịch tễ học cho thấy, nồng 
độ cao của vi sinh vật trong 
không khí có thể gây dị ứng, 
thậm chí nồng độ rất thấp 
của một số vi sinh vật đặc biệt 
có thể gây ra bệnh nghiêm 
trọng. Theo kết quả thống kê, 
có khoảng 30% các vấn đề sức 
khỏe liên quan đến CLKK 
trong nhà là do phản ứng 
cơ thể người đối với các loại 
nấm mốc. Bên cạnh đó, hệ 
thực vật nấm có thể gây nguy 
hiểm cho sức khỏe, đặc biệt 
là trong phòng có hệ thống 
sưởi ấm, thông gió, điều hòa 
không khí có thể gây ra dị 
ứng hay "hội chứng bệnh" gây 
kích ứng màng nhầy, bệnh 
hen phế quản... Ngoài ra, bụi 
có thể phát sinh từ sàn nhà 
và đồ dùng bẩn. Khi các hoạt 
động diễn ra, bụi xâm nhập 
vào không khí, có thể lan rộng 
vào trong nhà từ bên ngoài và 
lắng đọng trên các vật thể, là 
điều kiện thuận lợi để vi sinh 
vật có hại phát triển. 

TĂNG CƯỜNG CÁC 
GIẢI PHÁP

Để cải thiện CLKK 
trong nhà, người dân nên 
có các biện pháp bảo vệ 

bằng cách thường xuyên vệ 
sinh nhà cửa, hút bụi, hạn 
chế dùng thảm, tránh đun 
nấu bằng than, củi trong 
nhà, trồng thêm cây xanh 
để điều hòa không khí… 
Khi làm sạch đồ trong nhà, 
mọi người nên sử dụng vải 
ẩm để tránh bụi. Nhà cửa, 
văn phòng, trường học nên 
mở cửa sổ thường xuyên để 
làm tăng ánh sáng mặt trời 
và chất độc hại trong nhà 
có thể bay ra ngoài. Các loại 
nấm mốc thường phát triển 
nhanh trong môi trường 
nóng và ẩm, vì vậy, nên giữ 
độ ẩm trong nhà dưới 60% 
để tránh nấm mốc phát 
triển. Đối với trường học ở 
nông thôn, sân trường cần 
được bê tông hóa để các 
hoạt động của học sinh có 
thể hạn chế bụi phát sinh 
và phát tán vào lớp; trồng 
cây bonsai trong nhà hoặc 
văn phòng để có không khí 
trong lành. Bên cạnh đó, do 
tác động của thời tiết cực 
đoan gây những ảnh hưởng 
quan trọng đối với CLKK 
trong nhà. Điều này có thể 
dẫn đến nhiệt độ trong nhà 
quá cao hay quá thấp hoặc 
không khí bị ẩm ướt, nên 
cần bổ sung thêm thiết bị 
cách nhiệt và thông gió. 

Mặt khác, có thể dùng 
nhiên liệu thay thế than đá 
sang nhiên liệu sạch hơn như 
khí hóa lỏng, biogas, năng 
lượng mặt trời… Khu vực 
nhà bếp cần được thiết kế, 
lắp đặt đúng cách nhằm giảm 
khói bụi, giảm mức phát thải, 
giúp cải thiện thời gian nấu 
nhanh hơn. Ngoài ra, Việt 
Nam cần có nghiên cứu sâu 
và đầy đủ hơn về ảnh hưởng 
của CLKK trong nhà đến sức 
khỏe con người, trong đó việc 
ban hành tiêu chuẩn CLKK 
trong nhà là hết sức quan 
trọngn

TP. HỒ CHÍ MINH:  
XÃ HỘI HÓA THU GOM  
VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI Y TẾ

Nhằm đảm bảo điều kiện an toàn trong 
thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y 

tế nguy hại, Sở TN&MT đã đề xuất với UBND 
TP. Hồ Chí Minh về lộ trình xã hội hóa xử lý 
rác y tế đối với cơ sở y tế tư nhân nhỏ lẻ và cơ 
sở y tế công lập. 

Theo đó, đối với rác thải y tế nguy hại của 
các cơ sở y tế tư nhân nhỏ lẻ, các công ty dịch 
vụ công ích quận, huyện thực hiện xã hội hóa 
từ năm 2018 trở đi. Đối với cơ sở y tế công lập, 
năm 2018, thực hiện xã hội hóa công đoạn thu 
gom, vận chuyển và ngân sách TP bao cấp công 
đoạn xử lý chất thải rắn y tế. Đến năm 2019, 
thực hiện xã hội hóa công đoạn thu gom, vận 
chuyển và một phần công đoạn xử lý, TP bao 
cấp khoảng 40% tổng chi phí. Từ năm 2020 trở 
đi, công tác xã hội hóa được thực hiện toàn bộ 
đối với công tác thu gom, vận chuyển và xử lý 
chất thải rắn y tế công lập.

Từ ngày 1/6/2018 trở về trước, đơn giá thu 
gom áp dụng khoảng 5.500 đồng/kg, riêng tiền 
xử lý được ngân sách TP bao cấp. Tuy nhiên, 
kể từ ngày 1/6/2018, UBND TP. Hồ Chí Minh 
chỉ hỗ trợ chi phí xử lý rác thải y tế cho cơ sở 
y tế công lập, riêng chủ nguồn thải là phòng 
khám tư nhân phải tự chi trả toàn bộ. Chi phí 
xử lý trên nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí 
nhiên liệu, nhân công áp dụng cho các quận 
huyện (ngoại trừ Tân Phú, Bình Tân, Bình 
Chánh) có mức giá dự tính khoảng trên 11.000 
đồng/kg. Riêng chi phí thu gom vận chuyển và 
xử lý rác y tế trên địa bàn quận Tân Phú, Bình 
Tân, Bình Chánh có đơn giá 16.500 đồng/kg. 
Điều này đảm bảo nguyên tắc công bằng là nơi 
nào phát sinh nhiều chất thải thì phải trả chi 
phí nhiều hơn. TP không bao cấp chi phí xử lý 
chất thải cho những cơ sở y tế ngoài công lập 
có phát sinh lợi nhuận và phòng khám tư nhân 
có quyền lựa chọn hình thức khoán, hoặc tính 
theo trọng lượng rác thải y tế phát sinh thực tế 
để chi trả. THU HẰNG

 V Hoạt động thu gom rác thải y tế 
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Sự cần thiết của việc xây dựng định mức 
kinh tế kỹ thuật cho hoạt động xử lý 
nước thải y tế tại bệnh viện

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 
2014 và Nghị định số 38/2015/NĐ-CP 
ngày 24/4/2015 của Chính phủ quy 

định về quản lý chất thải và phế liệu, Bộ Y tế 
đã phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường 
ban hành Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-
BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 quy định về 
quản lý chất thải y tế nhằm hướng dẫn các cơ 
sở y tế thực hiện đúng quy định về phân định, 
phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử 
lý chất thải y tế. Đồng thời, Bộ Y tế cũng đã ban 
hành: Chỉ thị số 05/CT-BYT ngày 06/7/2015 
về việc tăng cường quản lý chất thải y tế trong 
bệnh viện; Kế hoạch truyền thông về quản lý 
chất thải y tế giai đoạn 2017-2021; Bộ tài liệu 
truyền thông về quản lý chất thải y tế, gồm: 
poster hướng dẫn phân loại, thu gom, lưu giữ 
các loại chất thải y tế; tờ rơi truyền thông cho 
bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về chất thải 
y tế; phim hướng dẫn phân loại chất thải y tế; 
các tài liệu hướng dẫn áp dụng công nghệ xử lý 
nước thải y tế, công nghệ xử lý chất thải rắn y tế, 
sổ tay hướng dẫn quản lý chất thải bệnh viện,... 
Tuy nhiên, hiện chưa có hướng dẫn xác định 
đơn giá và định mức cụ thể cho hoạt động xử 
lý nước thải y tế tại bệnh viện, cũng như chưa 
có định mức và đơn giá cho các hoạt động vận 
hành, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải y 
tế định kỳ thuộc các vùng miền có điều kiện 
kinh tế và môi trường tiếp nhận khác nhau, với 
các công nghệ/thiết bị, quy mô công suất xử lý 
nước thải y tế khác nhau. 

Nhằm tiếp tục hệ thống văn bản, tài liệu 
hướng dẫn kỹ thuật về lĩnh vực bảo vệ môi 
trường trong hoạt động y tế, trong giai đoạn 
2018-2019, Cục Quản lý môi trường y tế phối 
hợp với Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi 
trường và các cơ quan có liên quan xây dựng 
và trình Bộ Y tế ban hành định mức kinh tế kỹ 
thuật cho hoạt động xử lý nước thải y tế tại bệnh 
viện theo 04 nhóm công nghệ xử lý nước thải 
y tế chính đang được áp dụng tại các bệnh viện 
công lập, bao gồm: (1) nhóm công nghệ theo 

nguyên lý hợp khối; (2) nhóm 
công nghệ AAO (Anaerobic/
Yếm khí - Anoxyc/Thiếu khí 
- Oxyc/Hiếu khí); (3) nhóm 
công nghệ lọc sinh học nhỏ 
giọt; (4) nhóm công nghệ bùn 
hoạt tính trong bể hiếu khí. 
Trong đó, với mỗi nhóm công 
nghệ xử lý nước thải y tế sẽ 
có một hệ số hiệu chỉnh định 
mức kinh tế kỹ thuật tương 
ứng theo công suất xử lý, thời 
hạn vận hành hệ thống xử lý, 
theo các nhóm công nghệ/ 
thiết bị và theo vùng miền.

Định mức kinh tế kỹ thuật 
cho hoạt động xử lý nước thải 
y tế tại bệnh viện được xây 
dựng sẽ là tổng hợp của các 
định mức kinh tế kỹ thuật về 
mức tiêu hao lao động, vật 
tư, thiết bị, dụng cụ, hóa chất, 
điện và các thành phần khác 
của từng thành phần công 
việc trong toàn bộ quy trình 
xử lý bao gồm: thu gom nước 
thải y tế, vận hành hệ thống 
xử lý nước thải và giám sát 
chất lượng nước thải sau xử 
lý. Hay nói cách khác, định 

mức kinh tế - kỹ thuật cho 
hoạt động xử lý nước thải y tế 
là xác định mức các nội dung 
và mức chi phí cần thiết cho 
lao động, vật tư, dụng cụ và 
thiết bị để hoàn thành nhiệm 
vụ xử lý nước thải y tế của 
bệnh viện đáp ứng các quy 
chuẩn môi trường hiện hành 
từ khâu chuẩn bị đến khâu kết 
thúc (kể cả những hao phí cần 
thiết do yêu cầu kỹ thuật và 
tổ chức nhằm đảm bảo đúng 
quy trình kỹ thuật trong vận 
hành hệ thống xử lý nước thải 
y tế và đảm bảo nước thải y tế 
sau xử lý đạt QCVN 28:2010/
BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về nước thải y tế).

Định mức kinh tế kỹ thuật 
cho hoạt động xử lý nước thải 
y tế tại bệnh viện được ban 
hành sẽ giúp các bệnh viện 
xây dựng được đơn giá và lập 
dự toán kinh phí cho hoạt 
động xử lý nước thải y tế hằng 
năm, đồng thời cũng giúp các 
bệnh viện tính đúng, tính đủ 
trong công tác thu gom và xử 
lý nước thải y tến

 V Khu xử lý nước thải y tế thân thiện với môi trường

LÊ MẠNH HÙNG
Cục Quản lý môi trường y tế
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Nhân rộng mô hình nuôi tôm chứng chỉ 
sinh thái kết hợp bảo tồn rừng ngập 
mặn tại Việt Nam
Những năm gần đây, sự phát triển ồ 
ạt, thiếu quy hoạch của ngành tôm đã 
tàn phá nhiều diện tích rừng ngập mặn 
(RNM) tại Việt Nam. Trong bối cảnh đó, 
việc phát triển mô hình nuôi tôm chứng 
chỉ sinh thái (CCST) kết hợp bảo tồn RNM 
tại Cà Mau là giải pháp thích hợp, mang 
lại hiệu quả cao. Tạp chí Môi trường có 
cuộc phỏng vấn ông Đinh Xuân Lập - Phó 
Giám đốc Trung tâm Hợp tác Quốc tế 
Nuôi trồng và Khai thác Thủy sản Bền 
vững (ICAFIS) về kết quả, cũng như giải 
pháp phát triển mô hình này.

 V Ông Đinh Xuân Lập - Phó Giám đốc ICAFIS

9Xin ông cho biết về kết quả mô hình nuôi 
tôm CCST kết hợp bảo tồn RNM ở Cà Mau? 

Ông Đinh Xuân Lập: Thống kê cho thấy, 
hiện có tới 50% diện tích RNM ở Việt Nam 
bị suy giảm, do bị phá bỏ để nuôi tôm nước 
lợ. Nếu như năm 1943, Việt Nam có khoảng 
408.500 ha RNM thì đến năm 2006, chỉ còn 
khoảng 200.000 ha, trong đó vùng bị suy giảm 
nhiều nhất là đồng bằng sông Cửu Long. Để 
bảo vệ và phát triển bền vững hệ sinh thái 
(HST) RNM, ổn định sinh kế của người dân, 
từ năm 2000, Tổ chức Phát triển Hà Lan và 
Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế 
(IUCN) đã triển khai Dự án Khôi phục RNM 
thông qua mô hình nuôi tôm CCST và giảm 
phát thải (MAM), thí điểm tại Cà Mau. Dự 
án MAM đã hướng dẫn các trang trại nuôi 
tôm trong môi trường tự nhiên của RNM để 
giảm thiểu tác động của ô nhiễm môi trường 
và dịch bệnh cho tôm. Tôm được thả nuôi với 
mật độ thấp và phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu 
50% diện tích là RNM. Hình thức nuôi tôm 
quảng canh này có chi phí thấp hơn nhiều so 
với nuôi thâm canh; các sản phẩm tôm nuôi tại 
các trang trại sẽ được Hiệp hội Nông nghiệp 
hữu cơ Đức cấp Chứng chỉ tôm sinh thái 
Naturland. Để đạt được Chứng chỉ trên, yêu 
cầu các trang trại nuôi tôm trong RNM không 
được sử dụng hóa chất. Chứng chỉ Naturland 
là một cơ chế quản trị môi trường dựa vào thị 

trường hiệu quả, trong 
đó các mục tiêu kinh tế, 
xã hội, môi trường đều 
được đảm bảo. Một mặt, 
giúp tạo ra sản phẩm 
tôm an toàn cho người 
sử dụng, mặt khác, bảo 
vệ RNM ở khu vực nuôi 
tôm. Đến nay, toàn tỉnh 
Cà Mau có 13.657 ha 
diện tích tôm được cấp 
Chứng chỉ Naturland; 80 
ha RNM bị phá hủy để 
nuôi tôm đã được trồng 
lại. Như vậy, hiệu quả của 
Dự án MAM là rất rõ rệt, 
thể hiện qua giá trị kinh 
tế và BVMT. Mô hình 
nuôi tôm sinh thái ngày 
càng thu hút nhiều hộ 
dân tham gia, giúp nông 
dân Cà Mau thoát nghèo 
bền vững.
9Ông có thể cho biết 
những thuận lợi và khó 
khăn khi Việt Nam áp 
dụng rộng rãi mô hình 
nuôi tôm CCST kết hợp 
bảo tồn RNM?

Ông Đinh Xuân 
Lập: Việc áp dụng mô 
hình nuôi tôm sinh thái 
kết hợp bảo vệ RNM đã 
mang lại những lợi ích 
về kinh tế, cũng như môi 
trường. Là nước có đường 
bờ biển dài hơn 3.000 km, 
nên Việt Nam rất thuận 
lợi để phát triển mô hình 
này. Đây là hướng đi mới 
cho người dân các địa 
phương có RNM. RNM 
là môi trường cư trú, sinh 
sản tự nhiên của tôm và 
các loài thủy sinh khác, 
cung cấp nguồn thức ăn 
từ các chất thải hữu cơ, 
bóng mát che nắng, gốc, 
rễ cây là nhà cho tôm. 

Ngoài ra, với tiêu chí 
phát triển kinh tế phải 
đảm bảo vấn đề môi 
trường, nhiều tổ chức 
kinh tế thế giới đã đặt ra 
các tiêu chí khắt khe hơn 
cho nhà sản xuất, chế 
biến và xuất khẩu tôm. 
Do đó, các sản phẩm tôm 
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nuôi phải đáp ứng các yêu cầu truy xuất 
nguồn gốc, quy trình xử lý nước thải… 
mới được xuất khẩu sang các nước khác. 
Với ưu điểm là an toàn môi trường, chi 
phí thấp, lợi nhuận cao, mô hình nuôi 
tôm sinh thái kết hợp bảo vệ RNM đã 
được nhiều địa phương lựa chọn. Thông 
qua cơ chế đảm bảo sản phẩm đầu ra, 
các chi phí liên quan đến quá trình áp 
dụng hệ thống chứng nhận sản phẩm 
tôm đạt CCST sẽ được công ty chế biến 
thủy sản chi trả. Đồng thời, người nuôi 
cũng được nhận thêm kinh phí hỗ trợ từ 
công ty chế biến thủy sản cho việc bảo vệ 
và phát triển RNM. 

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt 
được vẫn còn một số khó khăn như năng 
lực áp dụng các hệ thống chứng nhận 
quốc tế của hộ nuôi tôm quy mô nhỏ 
hạn chế; lượng tôm bố mẹ từ tự nhiên 
suy giảm, nên việc sản xuất giống phục 
vụ cho các khu vực nuôi theo chứng 
nhận sinh thái, hữu cơ chưa đáp ứng kịp 
thời. Một số khu vực RNM chưa phục 
hồi nên khó đạt được các tiêu chí về môi 
trường trong quá trình áp dụng chứng 
nhận; liên kết sản xuất theo chuỗi chưa 
chặt chẽ…
9Trong thời gian tới, ICAFIS sẽ triển 
khai những giải pháp gì để đẩy mạnh 
phát triển mô hình trên tại Việt Nam?

Ông Đinh Xuân Lập: 
Hiện tại, ICAFIS đang 
phối hợp với Tổ chức 
OXFAM tại Việt Nam và 
các đối tác địa phương 
triển khai Dự án Phát 
triển chuỗi giá trị sản xuất 
tôm bền vững - công bằng 
(SusV), do Liên minh 
Châu Âu tài trợ. Thông 
qua Dự án, ICAFIS sẽ 
thúc đẩy các mô hình sản 
xuất bền vững gắn với 
bảo vệ tài nguyên thiên 
nhiên, trong đó có RNM; 
nâng cao năng lực cho 
người nuôi và cộng đồng 
trong sản xuất gắn với 
thị trường; thúc đẩy hình 
thành các liên kết chuỗi 
tôm. Qua đó, chia sẻ lợi 
ích, trách nhiệm của các 
bên trong sản xuất và bảo 
vệ tài nguyên, đặc biệt là 
trong bối cảnh biến đổi 
khí hậu.

Trong thời gian tới, 
ICAFIS sẽ tiếp tục phối 
hợp với Tổng cục Thủy 
sản (Bộ NN&PTNT), 
các trường đại học, viện 

nghiên cứu tổ chức tập 
huấn cho các địa phương 
nâng cao chất lượng và 
sản lượng tôm sinh thái; 
mở rộng diện tích nuôi 
tôm sinh thái RNM gắn 
với chứng nhận quốc tế; 
xây dựng thương hiệu 
tôm Việt gắn với sản 
phẩm sinh thái, hữu cơ; 
xúc tiến thương mại, 
mở rộng thị trường cho 
sản phẩm tôm sinh thái 
RNM; tạo cơ chế bình 
đẳng giữa các doanh 
nghiệp trong xây dựng 
chứng nhận quốc tế; 
tăng cường liên kết, công 
khai, minh bạch trong 
việc chia sẻ trách nhiệm, 
quyền lợi giữa các bên 
trong chuỗi giá trị tôm và 
bảo vệ rừng; hoàn thiện 
hành lang pháp lý khuyến 
khích doanh nghiệp và tổ 
chức tham gia mô hình 
nuôi tôm sinh thái có 
chứng nhận quốc tế.
9Xin cảm ơn ông!

CHÂU LOAN  
(Thực hiện)

 V Nuôi tôm trong vùng RNM ở Cà Mau
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Cựu chiến binh Việt Nam chung sức, 
đồng lòng xây dựng nông thôn mới

Thực hiện phong trào Cựu chiến binh 
(CCB) chung sức xây dựng nông thôn 
mới (NTM), những năm qua, các cấp 

Hội CCB Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích 
cực, cùng các cấp ủy, chính quyền địa phương 
trên cả nước đẩy nhanh việc hoàn thành các 
tiêu chí đề ra về xây dựng NTM.

NHIỀU KẾT QUẢ TÍCH CỰC
Từ năm 2012 - 2017, Hội CCB Việt Nam 

đã tự nguyện hiến tặng gần 12 triệu m2 đất, 
đóng góp hơn 719 tỷ đồng và 3,35 triệu ngày 
công để làm mới, sửa chữa, nâng cấp 18.035 
km đường giao thông nông thôn; sửa chữa, xây 
dựng 25.770 km kênh mương nội đồng, 3.360 
cầu, cống; trồng hàng triệu cây xanh... Không 
những thế, Hội CCB còn hăng hái thi đua lao 
động sản xuất, hỗ trợ nhau phát triển kinh 
tế, nâng cao đời sống và giảm nghèo nhanh. 
Trong nhiệm kỳ qua, toàn Hội có 155.750 hội 
viên đạt Danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi, 
tạo việc làm cho hơn 703.000 CCB và con em 
CCB, gia đình người có công. Trong xóa đói, 
giảm nghèo, các cấp Hội đã giúp đỡ nhiều gia 
đình CCB vươn lên thoát nghèo, giúp hội viên 
ổn định nơi ở, yên tâm lao động sản xuất, phát 
triển kinh tế.

Bên cạnh đó, Hội CCB các tỉnh, TP phối 
hợp với các hợp tác xã, doanh nghiệp do CCB 
làm chủ tổ chức nhiều cuộc triển lãm, hội chợ 
trưng bày, giới thiệu sản phẩm, đưa hàng hóa 
đến vùng nông thôn, miền núi, phục vụ đời 
sống người dân; tích cực tham gia phong trào 
BVMT và vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng 
thời, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ 
chức 11.145 lớp tập huấn về công tác khuyến 
nông, khuyến ngư, chuyển giao khoa học, kỹ 
thuật, bồi dưỡng kiến thức làm kinh tế cho hơn 
600.000 hội viên CCB…

NHỮNG MÔ HÌNH XÂY DỰNG NTM
Hội CCB tỉnh Quảng Ninh là một trong 

những điển hình về CCB tham gia phong trào 
NTM đóng góp 1,5 tỷ đồng và hàng nghìn 
ngày công lao động để xây dựng công trình 
cầu dân sinh bản Cấu Phùng (xã Quảng Sơn, 
huyện Hải Hà); hỗ trợ xã Đông Hải (huyện 

Tiên Yên) 698 triệu đồng để 
xây dựng cơ sở hạ tầng; xã 
Thắng Lợi (huyện Vân Đồn) 
580 triệu đồng để xây dựng 
công trình nước sạch... Ngoài 
ra, các cấp hội CCB tỉnh đã 
thực hiện hiệu quả và duy trì 
mô hình Thắp sáng đường 
quê, lắp đặt hơn 23.000 bộ 
bóng đèn chiếu sáng tại gần 
10.000 km đường thôn, bản; 
đồng thời, sử dụng nguồn 
vốn hơn 13 tỷ động từ Quỹ 
Nghĩa tình đồng đội kết hợp 
với nguồn lực xã hội hóa để tu 
sửa, xây dựng nhà ở cho hàng 
chục hội viên có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn; thăm, tặng 
quà các đối tượng chính sách, 
CCB nghèo, gia đình cán bộ, 
hội viên tiêu biểu; tặng sổ 
tiết kiệm cho các Bà mẹ Việt 
Nam Anh hùng, thương binh 
nặng… Riêng năm 2017, các 
cấp Hội CCB của tỉnh đã lắp 
đặt hơn 1.000 bộ bóng đèn 
chiếu sáng trên 46 km đường 
quê, kinh phí gần 1 tỷ đồng, 
giúp gần 1.500 hộ dân, 65 cơ 
quan, nhà văn hóa, trường 
học được hưởng lợi; xóa 248 
nhà tạm cho hội viên CCB. 

Với phương châm “Xây 
dựng NTM là trách nhiệm, 
nghĩa vụ của CCB”, thời gian 
qua, Hội CCB các cấp TP. Cần 
Thơ đã chủ động tham mưu 
cho cấp ủy, chính quyền địa 
phương; phối hợp chặt chẽ 
với các ban, ngành, đoàn thể; 
tích cực vận động cán bộ, 
hội viên hưởng ứng Chương 
trình mục tiêu quốc gia về Xây 
dựng NTM, mang lại nhiều 
kết quả thiết thực. Nhiều hội 
viên CCB tự nguyện hiến tặng 
hàng trăm m2 đất để xây dựng 
đường giao thông, trường 
học, nhà thông tin, cầu dân 
sinh; tham gia nạo vét kênh 
mương, trồng hoa, cây cảnh, 
tạo cảnh quan môi trường 
xanh - sạch - đẹp. Tổng số tiền 
đóng góp để xây dựng NTM 
của các CCB TP trong những 
năm qua đã lên đến hơn 7 tỷ 
đồng, góp phần hỗ trợ 20 xã, 
1 huyện được công nhận đạt 
chuẩn NTM và 3 phường đô 
thị văn minh. Điển hình trong 
phong trào CCB tham gia xây 
dựng NTM là Hội CCB huyện 
Phong Điền. Hàng năm, Hội 
CCB huyện vận động hội viên 

 V CCB xã Dương Huy (Cẩm Phả, Quảng Ninh) tham gia xây 
dựng đường giao thông nông thôn
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và nhân dân chung tay sửa chữa hàng 
chục km đường giao thông nông thôn, 
làm mới hơn 40 cây cầu, xây dựng các 
tuyến đường sạch, đẹp với chiều dài gần 
50 km, tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng. 

Cũng giống như các địa phương 
trên, để giúp huyện Phước Long (Bạc 
Liêu) cán đích NTM, các cấp Hội CCB 
trên địa bàn đã có những đóng góp 
nhất định trong Chương trình Xây 
dựng NTM. Năm 2017, đã có hơn 1.200 
hội viên CCB tham gia phát quang các 
tuyến đường giao thông liên xã, liên 
ấp, làm hàng rào cây xanh; sửa chữa 86 
cây cầu; xây dựng 16 tuyến lộ bê tông, 
chiều dài hơn 16 km; vận động cán bộ, 
hội viên hiến tặng 29.500 m2 đất để xây 
dựng các công trình công cộng. Nhiều 
mô hình phát triển kinh tế của hội viên 
CCB đã trở thành mô hình điểm cho 
người dân học tập, nhân rộng như: Mô 
hình trồng thanh long ruột đỏ; nuôi 
cá chình, cá bống tượng; sản xuất lúa 
chất lượng cao; nuôi tôm - trồng lúa 
kết hợp… Đặc biệt, các cấp Hội CCB 
huyện Phước Long đã thực hiện thành 
công phong trào “CCB gương mẫu” gắn 
với tuyên truyền, vận động hội viên, 
nhân dân tham gia xây dựng NTM, gia 
đình đạt chuẩn NTM và các chương 
trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã 
hội, an ninh - quốc phòng; phong trào 
“CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh 
tế giỏi”. Trung bình mỗi năm, giúp từ 
15 - 20 hội viên thoát nghèo bền vững, 
góp phần thực hiện hiệu quả tiêu chí 
giảm nghèo trong xây dựng NTM, đưa 
huyện trở thành một trong những địa 
phương đạt 19/19 tiêu chí về xây dựng 
NTM trên toàn tỉnh.

Với ý chí của người lính Cụ Hồ, 
phong trào xây dựng NTM của Hội CCB 
Việt Nam đã nhận được sự đồng thuận, 
hưởng ứng của các hội viên CCB và 
nhân dân trên cả nước. Để tiếp tục thực 
hiện hiệu quả Chương trình xây dựng 
NTM, Hội CCB sẽ tăng cường tuyên 
truyền sâu rộng trong nhân dân, lực 
lượng CCB, cựu quân nhân về nội dung 
và biện pháp thực hiện hiệu quả các tiêu 
chí, tạo động lực thúc đẩy Chương trình 
xây dựng NTM đạt kết quả cao.
 PHẠM BẮC

XU HƯỚNG SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG 
XANH, TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TẠI VIỆT NAM

Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ 
Xây dựng tổ chức Hội 
thảo Xu hướng sử dụng 

vật liệu xây dựng xanh, tiết kiệm 
năng lượng tại Việt Nam.

Vật liệu xây dựng xanh là 
những vật liệu giảm thiểu tác 
động tiêu cực tới môi trường 
trong quá trình khai thác, chế 
tạo, vận chuyển, thi công, sử 
dụng và phá dỡ công trình. Vật 
liệu xây dựng xanh phải đảm 
bảo các điều kiện không độc hại, 
tiết kiệm tài nguyên, giảm thiểu 
ô nhiễm môi trường, tiết kiệm 
năng lượng, nhiên liệu, hạn chế 
các ảnh hưởng tiêu cực, độc hại 
của môi trường bên ngoài tới 
không gian trong phòng như 
cách âm, cách nhiệt, vòng đời 
sử dụng lâu dài và có thể tái 
chế sau khi sử dụng. Một công 
trình đáp ứng được các tiêu chí 
quan trọng của công trình xanh, 
trong đó có sử dụng vật liệu 
xây dựng xanh, thân thiện với 
môi trường, các cư dân sẽ được 
hưởng thụ những lợi ích như: 
tăng 3 - 5% năng suất lao động; 
giảm nguy cơ bệnh tật và nâng 
cao sức khỏe; giảm 30 - 50% 
tài nguyên nước và năng lượng 
nhân tạo, qua đó giảm phát thải 
khí nhà kính; giảm 10 - 15% 
chi phí vận hành và bảo dưỡng; 
tăng giá trị, sự bền vững và tuổi 
thọ công trình. Mặt khác, các 
công trình xanh khi vận hành 

cũng góp phần không nhỏ vào 
quá trình phát triển đô thị, tạo 
lập môi trường sống bền vững, 
thay đổi và chỉnh trang hạ tầng 
kiến trúc, quảng bá hình ảnh đô 
thị, thu hút đầu tư nước ngoài, 
phát triển kinh tế du lịch.

Tại Hội thảo, các đại biểu 
đã tập trung thảo luận một số 
nội dung như: Đánh giá thực 
trạng và đề xuất giải pháp phát 
triển các công trình xanh, tiết 
kiệm năng lượng tại Việt Nam; 
Các tiêu chuẩn vật liệu xanh 
cho các công trình Việt Nam; 
Góc nhìn quốc tế - Giới thiệu 
các tiêu chuẩn xanh đã được áp 
dụng vào hệ thống profile uPVC 
Koemmerling trên toàn thế giới 
của Hãng Profine (CHLB Đức); 
Góc nhìn quốc tế - Giới thiệu về 
sản phẩm kính tiết kiệm năng 
lượng NSG-Pilkington của Tập 
đoàn NSG; Giới thiệu năng lực 
Eurowindow với sản phẩm đáp 
ứng tiêu chuẩn vật liệu xanh… 
Trên cơ sở những thông tin chia 
sẻ bổ ích về sản phẩm, giải pháp 
thực tiễn triển khai các công 
trình xanh trên thế giới và tại 
Việt Nam, các chủ đầu tư, đơn 
vị tư vấn, thiết kế, kiến trúc sư 
có thể lựa chọn, ứng dụng sản 
phẩm vật liệu xanh để áp dụng 
cho từng thiết kế, hướng tới sự 
phát triển đô thị bền vững trong 
tương lai.
  TUẤN ANH

 V Các đại biểu tham dự tọa đàm tại Hội thảo
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Giảm thiểu sử dụng túi ni lông  
tại Hội An - Bài học thành công đến từ  
sự đồng thuận của người dân
Cù Lao Chàm là một điểm sáng tiêu 
biểu trên cả nước về thực hiện hiệu quả 
Chương trình “Giảm thiểu sử dụng túi 
ni lông”. Bài học thành công của Cù 
Lao Chàm đã được nhân rộng tại các 
phường, xã ở Hội An - nơi được vinh 
danh là Di sản văn hóa thế giới.

ĐIỂM SÁNG CÙ LAO CHÀM
Quần đảo Cù Lao Chàm gồm 8 hòn đảo 

lớn nhỏ theo hình cánh cung trải rộng trên 
diện tích biển 15 km², cách đô thị cổ Hội An 
khoảng 19 km. Năm 2009, Cù Lao Chàm được 
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của 
Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Khu 
Dự trữ sinh quyển thế giới (DTSQTG) với các 
giá trị đặc trưng về tài nguyên thiên nhiên và hệ 
sinh thái biển đa dạng, phong phú. 

Trước đây, tại Cù Lao Chàm, các loại túi 
ni lông cùng với rác thải sinh hoạt, rác thải từ 
hoạt động du lịch, khai thác thủy sản đều thải 
ra biển, gây ô nhiễm môi trường… Trước tình 
hình đó, tháng 5/2009, TP. Hội An đã phối 
hợp với UBND xã Tân Hiệp (vùng lõi của Khu 
DTSQTG) phát động Chiến dịch “Cù Lao 
Chàm nói không với túi ni lông”, huy động sự 
tham gia tích cực của người dân, đặc biệt là phụ 
nữ, nhằm BVMT, bảo tồn đa dạng sinh học tại 
quần đảo Cù Lao Chàm.

Với sự quyết liệt của các cấp lãnh đạo TP, sự 
nỗ lực của chính quyền xã Tân Hiệp và sự đồng 
lòng hưởng ứng của người dân, Chiến dịch đã 
được thực hiện thành công với nhiều hoạt động 
thiết thực nhằm giảm thiểu túi ni lông trên 
quần đảo. Để người dân thay đổi thói quen sử 
dụng túi ni lông, xã đã thành lập một tổ công tác 
gồm 10 thành viên để tuyên truyền, vận động 
người dân không sử dụng túi ni lông; đồng 
thời, đưa chủ trương giảm thiểu sử dụng túi ni 
lông vào Nghị quyết của HĐND xã và làm tiêu 
chí xét chọn “Gia đình văn hóa”. Bên cạnh đó, 
xã còn xây dựng các chương trình phát thanh 
tuyên truyền cho người dân về tác hại của túi 
ni lông; treo các biển hiệu, pa nô, áp phích trên 

đường, cầu cảng… với khẩu 
hiệu “Vì Cù Lao Chàm, vì biển 
xanh, đảo xanh”; “Xách giỏ đi 
chợ - phong cách của người 
nội trợ”; “Tiết kiệm bao bì là 
BVMT”… Các hộ gia đình, 
cơ sở kinh doanh, dịch vụ tại 
Cù Lao Chàm phải ký vào bản 
cam kết không sử dụng túi ni 
lông trong sinh hoạt, không 
phát túi ni lông cho người 
mua hàng. Đầu năm 2010, 
UBND xã Tân Hiệp đã thành 
lập đội kiểm tra liên ngành để 
giám sát, xử lý vi phạm hành 
chính về sử dụng túi ni lông. 
Nếu doanh nghiệp vi phạm 
sẽ bị phạt từ 1 - 2 triệu đồng, 
tiểu thương bị phạt từ 300.000 
- 500.000 đồng, riêng hộ gia 
đình thì bị nhắc nhở, phê bình 
trước toàn khu phố, đồng thời 
cắt danh hiệu “Gia đình văn 
hóa”. 

Bên cạnh việc đưa ra quy 
định pháp lý, UBND xã Tân 
Hiệp còn cung cấp hàng nghìn 

giỏ nhựa và túi sinh thái tự 
hủy cho hộ gia đình, hộ kinh 
doanh trên quần đảo. Người 
dân cũng chủ động sử dụng 
túi lưới, lá chuối, lá môn, cặp 
lồng, giỏ đan từ tre, nứa… để 
đựng đồ ăn, thực phẩm, hàng 
hóa. Thậm chí, chị em phụ nữ, 
đoàn viên, thanh niên trong 
xã còn có “sáng kiến” lấy sách 
báo, bao bì cũ làm thành túi 
giấy. Du khách đến với Cù Lao 
Chàm cũng được nhắc nhở 
không sử dụng túi ni lông và 
cung cấp các loại túi sinh thái, 
túi giấy để sử dụng. 

Tại các điểm thăm quan, 
khu nghỉ dưỡng, sau khi phục 
vụ du khách, các nhân viên 
đều thu gom và phân loại 
rác cẩn thận. Toàn bộ túi ni 
lông và rác thải khó phân hủy 
được vận chuyển bằng thuyền 
chuyên dụng từ Cù Lao Chàm 
vào đất liền xử lý. Chiếc 
thuyền trông giống thuyền du 
lịch, với hầm chứa khoảng 8 

 V Đoàn Thanh niên trong xã tặng túi giấy cho các tiểu thương 
trong chợ 
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- 9 m³ rác, làm bằng inox và có bộ lọc 
không cho nước bẩn rò rỉ ra biển. Ngoài 
ra, Cù Lao Chàm còn được trang bị 5 xe 
chở rác và các thuyền thúng vớt rác trên 
biển. Để thuận tiện cho việc thu gom, 
người dân còn kết hàng trăm cây tre với 
nhau, chắn quanh các mép nước ngăn 
không cho rác và túi ni lông dạt từ biển 
vào các kẽ đá. 

Nhờ những việc làm tích cực và ý 
nghĩa trên, Chiến dịch “Cù Lao Chàm 
nói không với túi ni lông” đã thành 
công, góp phần tạo nên một bài học lớn 
về sự gắn kết, đồng thuận giữa chính 
quyền và người dân trong công tác 
BVMT. Môi trường Xanh - Sạch - Đẹp 
tại Cù Lao Chàm là điều mà du khách 
khi đến với Cù Lao Chàm đều cảm 
nhận. Việc “nói không với túi ni lông” 
tại Cù Lao Chàm không chỉ tạo ra một 
sản phẩm du lịch độc đáo, mà qua đó 
còn góp phần BVMT, bảo tồn đa dạng 
sinh học tại Khu DTSQTG.

LAN TỎA ĐẾN TOÀN TP. HỘI AN
Từ kinh nghiệm “nói không với túi 

ni lông” ở Cù Lao Chàm, chính quyền 
TP. Hội An đã nỗ lực nhân rộng mô 
hình. Ngày 9/9/2009, lần đầu tiên, TP. 
Hội An phát động phong trào “Ngày 
không túi ni lông” và hàng năm, cứ vào 
ngày này, TP lại tổ chức nhiều hoạt động 
thiết thực, ý nghĩa nhằm giảm thiểu việc 

sử dụng túi ni lônng trên địa 
bàn TP. Năm 2010. TP thực 
hiện thí điểm Chương trình 
“Giảm thiểu sử dụng túi ni 
lông” trên địa bàn phường 
Minh An và khu vực chợ Hội 
An. Đến năm 2014, Hội An đã 
triển khai phát động Chương 
trình trên toàn TP để không 
chỉ một ngày mà hàng ngày, 
người dân TP sẽ loại bỏ dần 
thói quen sử dụng túi ni lông. 
Với quyết tâm đó, TP đã đẩy 
mạnh và đa dạng hóa các hình 
thức tuyên truyền, nhằm nâng 
cao nhận thức cho người dân 
về giảm thiểu sử dụng túi ni 
lông như treo băng rôn, pa 
nô, áp phích, phát tờ rơi; tổ 
chức các buổi họp dân, tọa 
đàm, tập huấn; tuyên truyền 
qua hệ thống phát thanh của 
TP, xã, phường; xây dựng và 
thực hiện những mô hình, 
chương trình tự quản về 
BVMT, trong đó lồng ghép 
nội dung giảm thiểu sử dụng 
túi ni lông. Các tổ chức hội 
như Cựu chiến binh, Phụ nữ 
các cấp cũng tổ chức nhiều 
chương trình như gấp túi giấy 
tặng phụ nữ tiểu thương, vận 
động hội viên đăng ký thực 

hiện, cấp phát giỏ xách đi chợ, 
thay thế túi ni lông… Không 
chỉ các hội đoàn thể, Chương 
trình “Giảm thiểu sử dụng túi 
ni lông” tại Hội An cũng thu 
hút các doanh nghiệp, khách 
sạn, nhà hàng trên địa bàn 
TP nhiệt tình hưởng ứng, góp 
phần thay thế túi ni lông bằng 
các loại túi thân thiện với môi 
trường.

Qua các hoạt động tuyên 
truyền và tổ chức thực hiện 
trong gần 10 năm qua tại 
Hội An, Chương trình đã tạo 
được hiệu ứng tích cực trong 
công tác BVMT, từng bước 
loại bỏ thói quen sử dụng túi 
ni lông của người dân, các 
cơ sở kinh doanh, dịch vụ, 
xây dựng hình ảnh Hội An 
ngày càng Xanh - Sạch - Đẹp. 
Bài học giảm thiểu sử dụng 
túi ni lông ở Hội An là một 
mô hình tiêu biểu để các địa 
phương tham khảo, học tập, 
góp phần thực hiện cam kết 
của Việt Nam chung tay cùng 
cộng đồng quốc tế quản lý 
rác thải nhựa, giảm thiểu và 
loại bỏ các sản phẩm nhựa sử 
dụng một lầnn

 ĐỖ THỊ HUYỀN TRANG

 V Người dân 
sử dụng túi 
giấy để thay 
thế túi ni lông
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bền vững và thương mại lâm 
sản hợp pháp và có trách 
nhiệm dọc khu vực châu Á 
Thái Bình Dương. Với mục 
tiêu giảm 50% tỷ lệ phá rừng 
và suy thoái rừng nhiệt đới 
vào năm 2020, RAFT đã hợp 
tác với Tổng cục Lâm nghiệp 
(TCLN) Việt Nam, cùng sự 
hỗ trợ của WWF, Mạng lưới 
giám sát buôn bán động thực 
vật hoang dã (TRAFFIC) 
và Trung tâm vì Con người 
và Rừng (RECOFTC), thực 
hiện Dự án “Quản lý rừng 
bền vững và thương mại lâm 
sản có trách nhiệm” nhằm 
thúc đẩy quản lý rừng bền 
vững, nhận dạng gỗ hợp 
pháp, thay đổi chính sách và 
bước đầu tạo thị trường nội 
địa cho các sản phẩm gỗ có 
trách nhiệm. 

Mục tiêu của Dự án là 
đến năm 2020, đẩy mạnh 
thực hiện thương mại gỗ hợp 
pháp, có trách nhiệm và hoạt 
động quản lý rừng trồng bền 
vững trở thành hoạt động 
thường xuyên ở Việt Nam. 
Dự án có 2 hợp phần gồm: 
Thúc đẩy quản lý rừng trồng 

bền vững theo tiêu chuẩn 
quốc tế và Tăng cường thực 
hiện thương mại gỗ hợp pháp 
và có trách nhiệm. Theo đó 
có 4 kết quả chính cần đạt 
được là: Năng lực quản lý của 
các công ty trồng rừng (quản 
lý ít nhất 3.000 ha) được nâng 
cao nhằm đáp ứng với các yêu 
cầu về gỗ hợp pháp và quản 
lý rừng bền vững; Ít nhất một 
chính sách quan trọng về thúc 
đẩy quản lý rừng bền vững 
được rà soát, sửa đổi hoặc 
xây dựng; Thương mại gỗ 
hợp pháp và minh bạch được 
thúc đẩy thông qua 7 khóa 
tập huấn về thương mại gỗ 
hợp pháp cho doanh nghiệp, 
hiệp hội gỗ, cơ quan hải quan 
và kiểm lâm, biên soạn cẩm 
nang hướng dẫn nhận dạng 
gỗ thuộc danh mục cấm, hạn 
chế buôn bán; Bước đầu tạo 
thị trường nội địa đối với mặt 
hàng lâm sản có trách nhiệm 
với ít nhất 3 doanh nghiệp 
chế biến lâm sản sản xuất các 
sản phẩm có trách nhiệm cho 
thị trường Việt Nam và 3 cửa 
hàng bán lẻ cam kết bán các 
sản phẩm này tại Việt Nam. 

Thúc đẩy quản lý rừng bền vững và 
thương mại gỗ hợp pháp tại Việt Nam

Trong những năm gần đây, các hiện tượng 
thời tiết tự nhiên có những diễn biến bất 
thường và phức tạp (hạn hán, sạt lở đất, 

lũ lụt) làm cho thiên nhiên bị tàn phá nghiêm 
trọng. Do đó, quản lý rừng bền vững là một 
trong những giải pháp hữu hiệu nhằm phòng 
ngừa và ngăn chặn những hiện tượng thời tiết 
cực đoan. Trong thời gian qua, Quỹ Quốc tế về 
bảo vệ thiên nhiên (WWF) tại Việt Nam và các 
đối tác đã triển khai môt số dự án quản lý những 
cánh rừng trồng bền vững thông qua hệ thống 
chứng chỉ được quốc tế công nhận. Điều này 
không chỉ giúp con người có những sản phẩm 
thân thiện với sức khỏe và thiên nhiên, mà còn 
trực tiếp giảm sức ép tiêu thụ ngày càng tăng lên 
những khu rừng tự nhiên. Một trong số đó là Dự 
án “Quản lý rừng bền vững và thương mại lâm 
sản có trách nhiệm” được triển khai từ 2016 - 
2018. 

Xuất khẩu đồ gỗ là một trong những ngành 
mang lại lợi nhuận cao cho Việt Nam, với tổng 
doanh thu năm 2017 là gần 8 tỷ USD. Các công 
ty trong nước thường hướng tới xuất khẩu sản 
phẩm sang các thị trường có lợi nhuận cao như 
châu Âu, Nhật hay Mỹ. Tuy nhiên, các thị trường 
này có nhiều yêu cầu khắt khe đối với các sản 
phẩm nhập khẩu, từ chất lượng cho tới tính hợp 
pháp, cũng như tác động về mặt xã hội và môi 
trường của sản phẩm. Trong những năm qua, 
Chính phủ Việt Nam và các công ty đã có nhiều 
nỗ lực để đáp ứng nhu cầu trên. Nhiều chương 
trình và chính sách đã được thông qua như 
khuyến khích trồng rừng gỗ lớn theo Quyết định 
số 147/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
về một số chính sách phát triển rừng sản xuất 
giai đoạn 2007-2015; đặc biệt là việc ký kết hiệp 
định Đối tác Tự nguyện trong Thực thi lâm luật, 
Quản trị và Thương mại Lâm sản (VPA/FLEGT), 
theo đó Việt Nam phải nâng cao quản lý rừng và 
thúc đẩy thương mại gỗ hợp pháp giữa Việt Nam 
và châu Âu. 

Thương mại và Lâm sản có trách nhiệm 
châu Á (RAFT) là một chương trình hỗ trợ các 
quốc gia châu Á Thái Bình Dương thực hành 
quản lý và thương mại rừng bền vững và hợp 
pháp. Đối tác RAFT bao gồm 7 tổ chức phi 
chính phủ cùng hợp tác để thúc đẩy khả năng 
lãnh đạo, sáng kiến và năng lực quản lý rừng 

 V Người dân thực hiện kỹ năng kiểm tra tăng trưởng rừng trồng 
trước chuyên gia FSC
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Đến nay, sau 2 năm thực hiện, Dự án đã đạt 
được một số thành công, thể hiện qua các nội 
dung:

Quản lý rừng bền vững: Dự án đã hỗ trợ 
thành công cam kết hướng tới sự bền vững 
của 3 công ty trồng rừng tại tỉnh Phú Yên, Cà 
Mau và Bình Định. Các công ty này đang nỗ lực 
trồng và quản lý rừng theo các tiêu chuẩn của 
Hội đồng Quản trị rừng Thế giới (FSC). Với sự 
hỗ trợ kỹ thuật và thông qua các khóa tập huấn 
của WWF, gần 3.000 ha rừng trồng đã đạt được 
chứng chỉ FSC, góp phần giúp Chính phủ đạt 
mục tiêu có 350.000 ha rừng trồng đạt chứng 
chỉ vào năm 2020. Ngoài ra, một cuốn sổ tay 
hướng dẫn quản lý rừng trồng bền vững cũng 
được in, phát miễn phí cho các công ty lâm 
nghiệp và chủ sở hữu rừng trên cả nước. Hoạt 
động này nhằm thực hiện cam kết của Dự án 
là nâng cao năng lực của các chủ sở hữu rừng 
địa phương. 

Nhận dạng gỗ hợp pháp: TRAFFIC qua 
nhiều năm làm việc với các cán bộ hải quan 
và kiểm lâm đã hiểu được khó khăn của cán 
bộ trong việc nhận dạng và xử lý gỗ bất hợp 
pháp. Để giải quyết vấn đề này, TRAFFIC đã 
xây dựng bộ Tài liệu hướng dẫn nhận dạng 35 
loài gỗ thương mại thông dụng nhất tại Việt 
Nam và tổ chức ba đợt tập huấn đã diễn ra tại 
ba miền Bắc, Trung, Nam. Dự án gửi tặng 1.000 
ấn bản Bộ tài liệu tới cán bộ tham gia tập huấn 
và các Chi cục Kiểm lâm và Hải quan trên toàn 
quốc. 

Sửa đổi chính sách: Luật Lâm nghiệp mới 
đã được thông qua tháng 11/2017 và sẽ chính 
thức có hiệu lực từ tháng 1/2019. Một điểm 
thay đổi lớn trong Luật Lâm nghiệp mới là việc 
đảm bảo thương mại sản phẩm gỗ có trách 
nhiệm và đẩy mạnh quản lý rừng bền vững. 

Do những thay đổi này, TCLN 
cần có một Thông tư mới 
hướng dẫn về quản lý rừng 
bền vững. RECOFTC đã cùng 
đồng hành và hỗ trợ TCLN 
trong suốt quá trình này. Một 
báo cáo rà soát các chính sách 
về quản lý rừng bền vững ở 
Việt Nam đã được xây dựng. 
Báo cáo đã đánh giá chung về 
các chính sách trên thực tế, 
những tồn tại cần giải quyết và 
khuyến nghị phát triển chính 
sách về quản lý rừng bền 
vững phù hợp với Luật Lâm 
nghiệp mới. Báo cáo cũng đã 
được tham vấn với các bên 
liên quan, những đối tượng sẽ 
chịu ảnh hưởng khi Luật Lâm 
nghiệp mới có hiệu lực. 

Dựa trên kết quả của báo 
cáo và ý kiến đóng góp của 
các bên liên quan, Dự án đã 
tổng hợp các ý kiến thảo luận 
về quản lý rừng bền vững, 
xây dựng Tóm tắt chính sách. 
Đặc biệt, Dự án cũng hỗ trợ 
mở một diễn đàn điện tử trên 
trang web của TCLN để chia 
sẻ và phổ biến các kết quả của 
dự án và thông tin liên quan. 
Dự án đã xây dựng một bản 
tổng hợp chi tiết các ý kiến 
cần đưa vào Thông tư mới về 
quản lý rừng bền vững và gửi 
cho nhóm soạn thảo. Hiện 
nay, Thông tư mới đã được 
đưa lên mạng của Chính phủ 

để lấy ý kiến rộng rãi trước 
khi phê duyệt có hiệu lực vào 
tháng 1/2019.

Thúc đẩy thị trường nội địa 
đối với các sản phẩm có chứng 
chỉ: Gỗ có chứng chỉ vẫn là một 
khái niệm mới đối với đa số 
người dân Việt Nam. Một trong 
những lý do chính đó là các sản 
phẩm này ít được bày bán tại 
Việt Nam, do nhu cầu chưa có. 
Hầu hết, sản phẩm làm từ gỗ 
có chứng chỉ được xuất khẩu. 
Nhưng điều này có thể thay đổi 
nếu như người tiêu dùng Việt 
Nam hiểu được vai trò của họ 
trong việc thúc đẩy quản lý và 
thương mại gỗ có trách nhiệm. 
Nâng cao nhận thức cho người 
tiêu dùng và các cửa hàng đồ gỗ 
là những bước đi đầu tiên của 
WWF nhằm thực hiện mục 
tiêu tạo thị trường nội địa đối 
với các sản phẩm gỗ có chứng 
chỉ. Hàng trăm người dân TP. 
Hồ Chí Minh đã tới dự sự kiện 
về rừng có chứng chỉ của WWF 
tại hội chợ đồ gỗ VIFA HOME 
tháng 11/2017 và hàng nghìn 
người đã biết tới gỗ có chứng 
chỉ thông qua hoạt động online.

Nhìn chung, các kết quả 
của Dự án đã được thể hiện 
toàn diện và đồng bộ. Hy vọng 
rằng, các kết quả của Dự án sẽ 
được nhân rộng và triển khai 
có hiệu quả trong thực tến

 PHƯƠNG NGÂN

KON TUM: ĐƯA CHẤT THẢI RẮN Y TẾ NGUY HẠI VÀO XỬ LÝ TẬP TRUNG 
THEO CỤM

Theo Sở Y tế tỉnh Kon Tum, trên địa bàn 
tỉnh sẽ có 2 khu xử lý chất thải rắn y tế 

nguy hại tập trung theo cụm. Khu thứ nhất đặt 
tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, với vốn đầu tư hơn 
10 tỉ đồng, có công suất xử lý 160 kg/ngày, bao 
gồm toàn bộ chất thải y tế nguy hại thu gom 
từ 10 cơ sở khám chữa bệnh và phòng khám 
đa khoa tại các huyện Ngọc Hồi, Đắk Tô, Tu 
Mơ Rông và Đắk Glei. Khu thứ 2 đặt tại Bệnh 
viện Y học cổ truyền tỉnh Kon Tum, với vốn 
đầu tư hơn 13 tỉ đồng, có công suất xử lý 280 
kg/ngày bao gồm toàn bộ chất thải y tế nguy 

hại gom từ 18 cơ sở y tế, bệnh 
viện, trung tâm y tế, trạm y tế, 
phòng khám tư nhân tại TP. 
Kon Tum và các huyện lân cận 
như Đắk Hà, Kon Rẫy, Kon 
Plông, Sa Thầy.

Hai dự án do Sở Y tế 
tỉnh Kon Tum làm chủ đầu 
tư với mục tiêu quản lý và 
xử lý triệt để chất thải y tế, 
ngăn chặn dịch bệnh lây lan, 
ngăn ngừa suy thoái môi 

trường, đảm bảo các cơ sở y 
tế trên địa bàn tỉnh xử lý chất 
thải rắn y tế đạt chuẩn môi 
trường. Hiện các hạng mục 
công trình xử lý chất thải y tế 
theo cụm đã hoàn thành và 
đang chờ kết quả kiểm định 
đạt tiêu chuẩn về môi trường 
của ngành chức năng. Dự 
kiến, đến tháng 9/2018, hai 
khu xử lý chất thải trên sẽ đi 
vào hoạt động.
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Tiêu chuẩn Văn phòng Xanh tại Việt Nam
NGUYỄN THỊ BÍCH HÒA - HOÀNG THANH HÀ
Viện Công nghệ châu Á tại Việt Nam (AIT-VN)

Biến đổi khí hậu (BĐKH) là một trong 
những thách thức lớn nhất đối với các quốc 
gia, Chính phủ, Công ty và công dân trong 

những thập kỷ tới. Sự phát thải của khí CO2 và các 
loại khí nhà kính (KNK) khác do hoạt động của 
con người, thông qua việc đốt các nhiên liệu hóa 
thạch, sẽ có ảnh hưởng đến khí hậu. BĐKH tác 
động đến sản xuất nông nghiệp, gây nguy hiểm 
cho an ninh lương thực, nước biển dâng, tăng 
cường sạt lở ở các vùng ven biển, cũng như cường 
độ của thảm họa tự nhiên, mất đa dạng sinh học 
và sự lây lan của bệnh truyền nhiễm. Do vậy, việc 
tăng cường nỗ lực để giảm phát thải KNK do con 
người gây ra đang ngày càng cấp bách. Hiện tại, 
chính sách của các Chính phủ sẽ không đủ để giải 
quyết vấn đề. Nó cần phải đi đôi với sự lãnh đạo 
và đổi mới trong kinh doanh để thực hiện quá 
trình cắt giảm phát thải KNK. Hành động trong 
việc giảm phát thải KNK cũng thể hiện tinh thần 
kinh doanh có trách nhiệm của Công ty. Từ đó, 
Công ty có thể xác định cơ hội nhằm đạt được các 
mục tiêu giảm phát thải, cũng như rủi ro và khám 
phá những lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp 
(DN) mình. Các Công ty cũng cần phải bắt đầu 
lập kế hoạch cho quá trình chuyển đổi, bởi quyết 
định của họ sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của DN 
trong nhiều năm tới. Văn phòng xanh (VPX) là 
một công cụ đơn giản, hiệu quả để DN góp phần 
giải quyết vấn đề này.

Hiện nay, trên thế giới đang có nhiều Chương 
trình VPX với các tiêu chí chứng nhận khác nhau. 
Chương trình VPX đề xuất bởi Quỹ Bảo tồn Thiên 
nhiên Thế giới (WWF) yêu cầu các tổ chức tham 
gia xây dựng hệ thống quản lý môi trường; chỉ 
định người phụ trách chuyên biệt; thiết lập chương 
trình môi trường, đào tạo về phân loại, tái chế rác 
thải, giảm phát thải CO2; đưa ra cam kết liên tục 
cải tiến, giám sát và báo cáo định kỳ tới WWF. 
Chuyên gia WWF sẽ tiến hành đánh giá hệ thống. 
Nếu đạt các tiêu chí, văn phòng (VP) sẽ được cấp 
chứng nhận và có quyền sử dụng logo VPX của 
WWF. Hàng năm, VP cần phải đóng phí và báo 
cáo định kỳ để duy trì chứng nhận. WWF sẽ định 
kỳ đánh giá 3 năm/lần tại VP.

Một số trường Đại học ở Mỹ và châu Âu đã hỗ 
trợ kỹ thuật thực hiện sáng kiến VPX cho các VP 
bằng cách đánh giá tính bền vững trong hành vi 
của nhân viên thông qua khảo sát. Khảo sát có thể 
được tiến hành qua trực tuyến, hoặc điền thông tin 

vào các danh mục yêu cầu liên 
quan đến tiết kiệm năng lượng, 
giảm chất thải và tái chế, mua 
sắm, vận tải... Sau khi nhận 
được kết quả khảo sát, Chương 
trình tính toán điểm số để xét 
hạng VPX theo các cấp, ví dụ 
như vàng, bạc, đồng... Trong 
quá trình xét hạng, một số 
Chương trình có thể yêu cầu 
đánh giá tại hiện trường (field 
visit) trước khi cấp chứng 
nhận. 

Nhằm mang đến cách tiếp 
cận mới, thúc đẩy, triển khai VPX 
tại Việt Nam, thông qua thay đổi 
hành vi, hướng tới tiêu dùng bền 
vững cho nhân viên VP, thiết lập 
và duy trì chính sách này, Viện 
Công nghệ châu Á tại Việt Nam 
(AIT-VN) đã xây dựng Bộ tiêu 
chuẩn VPX dựa trên tiêu chuẩn 
ISO 14064, GHG Protocol được 
phát triển bởi Viện Tài nguyên 
Thế giới (WRI) và Hội đồng DN 
vì sự phát triển bền vững thế giới 
(WBCSD), thiết kế dành riêng 
cho hoạt động VP tại Việt Nam. 
Tiêu chuẩn VPX AIT-VN bao 
gồm các hướng dẫn đánh giá 
phát thải KNK dựa trên số liệu 
về sử dụng tài nguyên, đồng thời, 
đưa ra hướng dẫn về giám sát, 
báo cáo, thẩm tra và cấp chứng 
chỉ cho VPX tại Việt Nam.

Tiêu chuẩn VPX của AIT-
VN đánh giá qua hai cấp. Cấp 
1, chứng nhận VP đã có hệ 

thống quản lý VPX, có chính 
sách môi trường, giảm phát 
thải KNK, nhân viên được 
đào tạo, nâng cao nhận thực 
để thực hiện giảm phát thải... 
Cấp 2, đánh giá lượng hóa 
mức độ giảm phát thải thực tế 
của VP so với năm cơ sở trước 
khi áp dụng VPX. Đối với cấp 
1, chứng nhận VP đã thiết 
lập hệ thống quản lý VPX, 
báo cáo và tính toán phát thải 
KNK theo tiêu chuẩn của Dự 
án. Các tiêu chí có cam kết của 
lãnh đạo thực hiện VPX, đồng 
thời, ban hành chính sách môi 
trường với mục tiêu giảm phát 
thải được xác định cụ thể; 
Thực hiện lựa chọn năm cơ sở, 
ranh giới phát thải, giai đoạn 
báo cáo và các nguồn phát 
thải theo quy định của tiêu 
chuẩn; Đưa ra phương pháp 
thu thập dữ liệu giám sát của 
các chỉ tiêu, có quy trình quản 
lý thông tin, lưu trữ tài liệu và 
hồ sơ cho chỉ tiêu lựa chọn 
theo quy định của tiêu chuẩn; 
Thực hiện tính toán phát thải 
KNK theo hướng dẫn của 
tiêu chuẩn; Đào tạo thực hiện 
lối sống xanh tại VP và có kế 
hoạch triển khai cụ thể; Báo 
cáo các kết quả theo mẫu mới 
ban hành kèm với tiêu chuẩn; 
Phát thải của VP được đánh 
giá và xác nhận phù hợp với 
tiêu chuẩn VPX AIT-VN.

 V Tập huấn và thảo luận về các biện pháp giảm phát thải, tiết 
kiệm tài nguyên
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Cấp 2, chứng nhận VP là VPX và đã giảm được phát thải theo tiêu chuẩn của Dự án (tính theo %). Các tiêu chí cần 
đạt được như: VP đã đạt được chứng chỉ cấp 1; Phát thải của giai đoạn báo cáo so với năm cơ sở thấp hơn mức tiêu chuẩn 
của Dự án. Tiêu chuẩn giảm phát thải của Dự án cho chứng nhận loại 2 được xác định dựa trên: (1) Những nghiên cứu 
về tiềm năng giảm phát thải từ thay đổi hành vi đã được thực hiện. Theo nghiên cứu Đánh giá tiềm năng đóng góp từ 
thay đổi hành vi (TRANSrisk, 2017), mức giảm phát thải từ các nguồn như sau:

STT Giảm phát thải từ thay đổi hành vi đối với nguồn Mức giảm phát thải trung bình từ năm 2011 tới 2050
1 Giảm thải bỏ thực phẩm thừa 2.4%
2 Sử dụng phương tiện công cộng đi làm 0.7%
3 Làm việc từ xa 0.3%
4 Sử dụng xe đạp 0.6%
5 Sử dụng xe chung 1.1%
6 Tránh những chuyến bay ngắn 0.5%
7 Đi du lịch gần hơn 0.5%
8 Giảm tiêu thụ năng lượng sưởi ấm và làm mát 0.6%
9 Tái chế chất thải hữu cơ 1.1%

10 Tái chế giấy thải 0.6%
11 Tái chế chất thải nhựa, kim loại, thủy tinh 1.7%

Cũng trong nghiên cứu này, 3 kịch bản về giảm phát thải KNK từ thay đổi hành vi đã được đưa ra:

Kịch bản Mô tả Mức giảm phát thải
Enthusiastic Các biện pháp giảm phát thải được thực hiện tối đa từ các nguồn 16.2%
Conscious Thay đổi hành vi ở mức trung bình 12%

Convenient
Thay đổi hành vi tương đối thụ động, đảm bảo việc giảm phát thải 

nhưng vẫn thoải mái đối với người tiêu dùng
5.9%

VP phẩm, rác thải... Kết quả 
thu thập dữ liệu ban đầu từ một 
số VP thu được như sau: Công 
ty TNHH Siam City Cement 
Việt Nam và VP Cục BVMT 
miền Trung đạt mức giảm phát 
thải tuyệt đối khoảng 15% và 
10.2% so với năm cơ sở (trước 
khi thực hiện Dự án); Công ty 
TNHH TUV Nord Việt Nam 
đạt mức giảm phát thải tuyệt 
đối 6.02% sơ với năm cơ sở.

Dựa trên các tiềm năng 
giảm phát thải tối thiểu và để 
phù hợp với cam kết quốc gia 

của Việt Nam, giảm phát thải 
KNK ở mức 8% trước năm 
2030, Dự án VPX đã lựa chọn 
Tiêu chuẩn giảm phát thải của 
Dự án theo chứng nhận cấp 2 
cho VP là 6%. Trong các năm 
tiếp theo, Tiêu chuẩn giảm phát 
thải của Dự án cho chứng nhận 
cấp 2 sẽ được hiệu chỉnh theo 
chiều hướng tăng từ 8 - 10% 
khi điều kiện áp dụng các biện 
pháp giảm phát thải thuận lợi 
hơn (giá thành...) và nhận thức 
của nhân viên VP về tiêu dùng 
bền vững được nâng caon

Tiêu chuẩn VPX AIT-VN và Tiêu chuẩn giảm phát thải 
thông qua thay đổi hành vi của nhân viên và chính sách 
tiêu dùng của DN được xây dựng trong khuôn Dự án “Thúc 
đẩy và nhân rộng lối sống VPX tại Việt Nam”. Sáng kiến 
này thuộc Chương trình Khung 10 năm về Sản xuất và Tiêu 
dùng bền vững, do Liên minh châu Âu và Bộ Môi trường 
Nhật Bản tài trợ, với sự điều phối của Tổ chức Môi trường 
Liên hợp quốc. 

 V Phân loại rác thải để tái chế tại VPX

Trong một nghiên cứu khác về 
“Thay đổi hành vi hộ gia đình để giảm 
phát thải các bon” (Courtney, 2013), 
ước lượng một cách thận trọng cho 
giảm phát thải từ thay đổi hành vi của 
các hộ gia đình tại Mỹ, tỷ lệ giảm có thể 
đạt là 7%. (2) Thực tế triển khai dự án 
VPX của AIT-VN tại 11 VP trên 3 TP 
(4 VP tại Hà Nội, 3 tại Đà Nẵng và 4 tại 
TP. Hồ Chí Minh) cho thấy, các VP phối 
hợp cùng với nhóm tư vấn của Dự án đã 
tập huấn lối sống VPX cho nhân viên, 
thực hiện các giải pháp giảm phát thải 
từ nguồn tiêu thụ chính như điện, nước, 
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Sản xuất sạch hơn giúp giảm phát thải 
gây ô nhiễm môi trường ngành Sơn
NGUYỄN VĂN CƯỜNG
Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Trong những năm qua, cùng với sự phát 
triển kinh tế, ngành Sơn ở nước ta 
đã phát triển nhanh chóng (đạt mức 

tăng 8-10% trong năm 2017), với nhiều loại 
sản phẩm đa dạng, phong phú, đáp ứng yêu 
cầu của khách hàng. Tuy nhiên, sự phát triển 
của ngành Sơn cũng kéo theo các hệ lụy về 
ô nhiễm môi trường. Để nâng cao năng lực 
sản xuất và giảm thiểu chất thải, tiết kiệm tài 
nguyên thiên nhiên, ngành Sơn đã áp dụng 
nhiều giải pháp sản xuất sạch hơn (SXSH), 
nhằm thay đổi mô hình sản xuất theo hướng 
bền vững, thân thiện với môi trường.

Theo thống kê của Hiệp hội Sơn và mực 
in Việt Nam (VPIA), nước ta có hơn 500 cơ sở 
sản xuất sơn nước, với nhiều nhãn hiệu khác 
nhau. Hiện ngành Sơn đang tiêu thụ nhiều 
dung môi hữu cơ nhất trên thị trường công 
nghiệp (chiếm trên 44% lượng dung môi tiêu 
thụ trên thị trường, bao gồm cả mực in) và 
một phần dung môi được thải ra môi trường 
dưới dạng khí và lỏng. Ngoài ra, trong quá 
trình sản xuất sơn phải sử dụng một lượng 
lớn hóa chất, nên sẽ thải ra nước thải có hàm 
lượng SS, COD cao, cùng với đó, các chất tạo 
màng, dung môi, bột màu, phụ gia biến tính 
và hóa dẻo đều gây ô nhiễm môi trường với 
độ phân tán cao. Bên cạnh đó, việc sử dụng 
bột màu chứa các ôxit kim loại, trong đó các 
kim loại nặng độc hại phát thải dưới dạng bụi, 
một số chất độc hại khác cũng phát sinh từ 

công đoạn trộn nguyên liệu 
trước khi ủ hỗn hợp. Một 
lượng nhất định bột màu 
dính ở các thùng, bao bì… 
được thải ra môi trường dưới 
dạng chất thải rắn. Như vậy, 
các chất thải của ngành Sơn 
nếu không được xử lý tốt, sẽ 
gây tác động tiêu cực tới môi 
trường.

Để đảm bảo lợi ích kinh 
tế và môi trường, việc áp 
dụng giải pháp SXSH đã 
giúp các doanh nghiệp (DN) 
ngành Sơn tiết kiệm năng 
lượng, giảm chất thải, chi 
phí đầu vào và chi phí xử lý 
môi trường, đồng thời nâng 
cao chất lượng, hạ giá thành 
sản phẩm. Nhiều DN ngành 
Sơn đã luôn đổi mới sáng 
tạo, đa dạng sản phẩm, phát 
triển những tính năng độc 
đáo để tạo dựng được thương 
hiệu. Điển hình như Công 
ty TNHH Sơn Nero đã sản 
xuất sản phẩm sơn chống 
thấm trang trí, có chất lượng 
tương đương sản phẩm ngoại 
nhưng có giá bán thấp hơn từ 
30 - 50%. Bên cạnh đó, Công 
ty còn có các sản phẩm sơn 
ngoại thất ứng dụng công 
nghệ Nano UV Shield, với 

tính năng chống các bon hóa 
cao, độ bền màu được duy trì 
lâu dài. Tương tự, sơn Kova 
cũng hấp dẫn người tiêu dùng 
với hàng loạt tính năng mới 
như chống cháy, diệt khuẩn, 
chống bám bụi… Tuy nhiên, 
hiện nay, tỷ lệ các DN ngành 
Sơn áp dụng SXSH chưa cao, 
nguyên nhân là do các DN 
chưa nhận thấy lợi ích của 
SXSH nên cho rằng, SXSH là 
việc xây dựng hệ thống xử lý 
chất thải sẽ làm tăng chi phí. 
Do đó, nhiều DN vẫn duy trì 
hệ thống công nghệ sản xuất 
cũ, với công đoạn pha trộn 
sản xuất sơn thủ công. Đặc 
biệt, do hạn chế về năng lực 
kỹ thuật, dẫn đến không tiết 
kiệm năng lượng, gây phát 
thải cao; các chuyên gia tư 
vấn về SXSH còn thiếu. 

Trong những năm tới, 
ngành Sơn đặt ra mục tiêu 
trở thành một ngành kinh tế 
mạnh với tốc độ tăng trưởng 
cao và bền vững. Để đạt được 
mục tiêu trên, ngành Sơn cần 
đẩy mạnh thực hiện các giải 
pháp SXSH sau:

Thứ nhất, cần chuyển đổi 
sản xuất các loại sơn sử dụng 
dung môi ít độc hại (sơn có 
hàm lượng rắn cao; sơn bột; 
sơn gốc nước nhũ tương). Do 
các dung môi hữu cơ dùng 
trong sản xuất sơn thường 
chứa vòng thơm vì các đặc 
tính bay hơi nhanh, tạo bề 
mặt sơn đẹp. Tuy nhiên, các 
dung môi khi bay hơi lại rất 
độc hại cho môi trường và 
con người. Việc thay các hóa 
chất độc hại này bằng các tác 
nhân hóa sinh sẽ làm giảm 
độ độc của dòng thải. Nên sử 
dụng loại dung môi este của  V Sơn Califo, một loại sơn an toàn và thân thiện với môi trường
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axit lactic là sản phẩm của 
quá trình lên men đường có 
thể hòa tan nhiều loại nhựa 
như epoxy, acrylic, alkids, 
polyester. Loại dung môi 
này ít độc, có khả năng phân 
hủy sinh học, độ bay hơi 
thấp nên ít phát tán vào môi 
trường, ngoài ra loại dung 
môi này chưng cất dễ nên có 
thể thu hồi sử dụng lại. Nên 
thay thế các bột màu chứa 
kim loại chì và crôm bằng 
các bột màu khác. Thay thế 
thủy ngân và chì trong tác 
nhân chống nấm mốc sơn 
bằng tác nhân chống nấm 
mốc sinh học.

Thứ hai, áp dụng các biện 
pháp quản lý nội vi, kiểm 
soát vận hành sản xuất sơn 
sẽ mang lại những hiệu quả 
trong giảm thiểu phát thải 
hóa chất vào môi trường. 
Việc thực hiện biện pháp này 
đơn giản, không cần chi phí 
như lên kế hoạch sản xuất 
thích hợp theo thứ tự màu từ 
nhạt đến đậm. Đối với việc 
sản xuất sơn lớn, cần xác định 
công thức pha kỹ lưỡng trong 
phòng thí nghiệm để đảm bảo 
đơn công nghệ pha là chính 
xác. Đồng thời, cần thống kê 
về nguyên liệu thô sử dụng 
cho các loại sản phẩm khác 
nhau trên máy tính, giúp xác 
định nguyên liệu thô tổn thất 
ở từng công đoạn. Nên ghi 
chép về lượng chất thải trên 
máy tính, để biết được lượng 
phát thải và nguồn phát thải, 
sau đó tìm nguyên nhân, thực 
hiện các giải pháp giảm chất 
thải phát sinh.

Thứ ba, giảm tiêu thụ 
năng lượng, bụi và nước trong 
quá trình sản xuất sơn thông 
qua kiểm soát thời gian muối 
ủ, nghiền, khuấy, sử dụng các 
động cơ có công suất hợp 
lý, hiệu suất cao, kiểm soát 
áp suất nén và nhiệt độ làm 
lạnh tối ưu. Qua đó, có thể 

giảm tiêu thụ điện tới 30% 
so với mức hiện tại. Cũng 
như điện, cần phải giảm 
tiêu thụ nước, thông qua các 
biện pháp tránh rò rỉ, chảy 
tràn hay rửa thiết bị bằng vòi 
phun áp lực…, có thể giảm 
tới 80% lượng nước rửa (so 
với khi rửa bằng vòi nước 
thường). Quá trình tháo vật 
liệu bột và trộn phát sinh bụi 
chứa các kim loại nặng độc 
hại, gây ô nhiễm môi trường. 
Do đó, cần sử dụng hệ thống 
hút bụi, lọc bụi túi, sau đó thu 
hồi lượng bụi bột để sử dụng 
lại. Giải pháp này giúp giảm 
lượng bụi hóa chất phát tán ra 
môi trường và giảm được tổn 
thất nguyên liệu, có thể thu 
hồi được khoảng 80 - 90% 
lượng bụi thải.

Thứ tư, cần phải sử dụng 
chất pha loãng để làm giảm 
độ nhớt của sơn khi tạo 
màng phủ và đảm bảo các 
tính chất cần thiết khác của 
sơn. Dilulin là chất pha loãng 
có nguồn gốc từ dầu lanh có 
khả năng làm giảm độ nhớt 
của quá trình tạo màng phủ 
của nhựa alkyd và urethane, 
hoặc tungsolve có nguồn gốc 
từ dầu cây tung (cùng họ cây 
trầu) cũng làm giảm lượng 
phát thải. Ngoài ra, quá trình 
tự động hóa các công đoạn 
trong quy trình sản xuất sơn 
sẽ đảm bảo kiểm soát các 
thông số sản xuất một cách 
chuẩn xác, giúp tối ưu hóa 
quy trình sản xuất và giảm 
chất thải vào môi trường.

Thứ năm, ngành Sơn 
cần xây dựng và thực hiện lộ 
trình đổi mới công nghệ theo 
hướng thân thiện với môi 
trường… nhằm đáp ứng các 
yêu cầu của thị trường. Bên 
cạnh đó, các nhà sản xuất sơn 
cần áp dụng tiêu chuẩn sản 
xuất xanh, xử lý nước thải, 
giải pháp tái chế phụ phẩm 
phát sinh trong sản xuấtn

TP. Hồ Chí Minh 
thực hiện các 
giải pháp giảm 
phát thải khí 
nhà kính
NGUYỄN THANH THỦY
Viện Hàn lâm Khoa học - xã hội Việt Nam

Là trung tâm phát triển kinh tế lớn trên 
cả nước, với tốc độ đô thị hóa cao, 
dân số tăng nhanh, TP. Hồ Chí Minh 

đang phải đối mặt với những thách thức từ ô 
nhiễm môi trường và phát thải khí nhà kính 
(KNK). Trong khi đó, nhận thức của cộng 
đồng, doanh nghiệp và người dân về giảm 
nhẹ phát thải KNK còn hạn chế.

LƯỢNG PHÁT THẢI CAO NHẤT  
CẢ NƯỚC

TP. Hồ Chí Minh tập trung nhiều khu 
chế xuất, khu công nghiệp, chung cư, trung 
tâm thương mại - dịch vụ, nên có lượng 
phát thải KNK cao. Theo báo cáo về giám 
sát phát thải KNK của TP. Hồ Chí Minh do 
Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) 
công bố, lượng khí thải trong năm 2013 của 
TP khoảng 38,5 triệu tấn CO2, chiếm 16% 
lượng phát thải quốc gia, trong khi dân số 
chỉ khoảng 9% của cả nước. Trong đó, 46% 
lượng KNK phát thải từ việc sử dụng năng 
lượng tại các tòa nhà (dân cư, thương mại, 
hành chính); hoạt động giao thông chiếm 
45%; chất thải chiếm 6%; 3% còn lại là từ 
các lĩnh vực khác.

Lượng phát thải KNK của TP. Hồ Chí 
Minh được xếp vào nhóm cao nhất trên thế 
giới. Trong 91 TP là thành viên nhóm C40 
(nhóm các TP cam kết giải quyết vấn đề về 
biến đổi khí hậu), lượng phát thải KNK trên 
bình quân đầu người của TP khoảng 4,2 
tấn CO2, tương đương với TP. Seoul (Hàn 
Quốc) là 4,6 tấn CO2, London (Anh) là 4,7 
tấn CO2, Buenos Aires (Argentina) là 4,4 tấn 
CO2… Phát thải của TP. Hồ Chí Minh bằng 
khoảng 50% mức phát thải của TP Tokyo 
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kế hoạch và thực hiện các 
hoạt động giảm thiểu phù 
hợp với điều kiện quốc gia 
theo phương thức giám sát, 
báo cáo, thẩm định (MRV) 
(Dự án SPI-NAMA). Trong 
giai đoạn 2015 - 2017, Dự 
án SPI-NAMA đã nâng cao 
nhận thức và tăng cường 
năng lực giám sát phát thải 
KNK cho TP; đồng thời, xây 
dựng Hướng dẫn quy trình 
quản lý và kiểm kê KNK 
tổng hợp, qua đó giúp TP. 
Hồ Chí Minh, cũng như các 
TP khác thực hiện công tác 
kiểm kê KNK.

Trong thời gian tới, để 
đóng góp vào Chương trình 
giảm phát thải KNK quốc 
gia, TP sẽ xây dựng và triển 
khai các dự án giảm thiểu 
phát thải KNK trong 10 
lĩnh vực: Quy hoạch đô thị; 
năng lượng; giao thông vận 
tải; công nghiệp; quản lý 
nước; quản lý chất thải; xây 
dựng; y tế; nông nghiệp; du 
lịch. Việc kiểm kê KNK đã 
giúp định lượng cụ thể các 
nguồn gây phát thải KNK và 
dự báo được lượng phát thải 
trong thời gian tới của TP. 
Qua đó, các cơ quan quản lý 
xác định được các khu vực 

cần giảm phát thải KNK. 
TP sẽ ban hành quy định 
quản lý các hoạt động giảm 
phát thải KNK, kể cả đối với 
các hoạt động không thuộc 
danh mục chương trình, 
dự án ứng phó với BĐKH 
giai đoạn 2017 - 2020; 
đồng thời, đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, nâng cao 
nhận thức cho cộng đồng, 
doanh nghiệp, người dân về 
giảm thiểu KNK. Ngoài ra, 
TP sẽ đưa ra chính sách ưu 
tiên, khuyến khích các dự 
án sử dụng vật liệu không 
nung, tiết kiệm năng lượng, 
tăng cường sử dụng những 
nguồn năng lượng sạch như 
điện mặt trời; mở rộng diện 
tích cây xanh, vườn hoa, 
công viên, nhất là ở khu vực 
trung tâm TP và các khu đô 
thị, khu dân cư mới. 

Về nguồn lực thực hiện, 
TP sẽ huy động sự đóng 
góp của cộng đồng quốc tế 
và trong nước; thúc đẩy các 
chương trình xúc tiến đầu 
tư, giới thiệu, tìm kiếm các 
nguồn hỗ trợ kỹ thuật, công 
nghệ, tài chính để phát triển 
nguồn nhân lực và cơ sở hạ 
tầng ứng phó với BĐKH, 
giảm phát thải KNKn

 V Phát triển các công trình sử dụng vật liệu thân thiện  
với môi trường giúp giảm phát thải KNK

(Nhật Bản) và tương đương 70% mức phát 
thải của Singapo.

TĂNG CƯỜNG CÁC GIẢI PHÁP 
GIẢM PHÁT THẢI KNK

Để thích ứng, giảm thiểu biến đổi khí 
hậu (BĐKH), đồng thời từng bước kiểm 
soát KNK, thời gian qua, TP. Hồ Chí Minh 
khuyến khích thực hiện các chương trình, 
dự án ứng dụng công nghệ, giải pháp sạch, 
thân thiện với môi trường… Điển hình là 
Chương trình hợp tác Phát triển TP phát thải 
các bon thấp giữa TP. Hồ Chí Minh và TP. 
Osaka (Nhật Bản) thực hiện trong giai đoạn 
2016 - 2020. Tháng 10/2013, 2 TP ký kết Biên 
bản ghi nhớ hướng đến việc phát triển đô thị 
các bon thấp. Năm 2015, TP. Osaka đã triển 
khai 2 Dự án Cơ chế Tín chỉ chung (JCM) 
cho TP. Hồ Chí Minh, cụ thể: Dự án Tiết 
kiệm năng lượng trong nhà máy bằng cách sử 
dụng hệ thống kiểm soát điều hòa không khí 
(triển khai tại 6 công ty con của Tổng Công 
ty Nidec Corporation từ năm 2017), với mục 
tiêu giảm lượng phát thải 4.681 tCO2/năm; 
Dự án Sử dụng năng lượng mặt trời tại trung 
tâm mua sắm TP. Hồ Chí Minh (triển khai 
từ năm 2016 tại Công ty Aeon Việt Nam), 
với mục tiêu giảm lượng phát thải 274 tCO2/
năm.

Để giảm lượng phát thải KNK từ các 
hoạt động giao thông, năm 2017, TP. Hồ Chí 
Minh đã đầu tư các phương tiện xe buýt sử 
dụng nhiên liệu sạch, với khoảng 841 xe sử 
dụng khí nén thiên nhiên (CNG), hoạt động 
trên 39 tuyến xe buýt có trợ giá của TP. Các 
xe buýt được nạp nhiên liệu (khí CNG) tại 
4 trạm do Công ty CP Kinh doanh khí hóa 
lỏng miền Nam cung cấp (gồm: Bãi xe buýt 
Phổ Quang, Bến xe buýt Đại học Quốc gia, 
Bến xe An Sương và trạm Tân Kiên), với số 
lượng là 256/380 xe và giá cung cấp bằng 60% 
so với giá dầu DO. Để tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc đầu tư các phương tiện vận tải 
sử dụng nhiên liệu sạch, thân thiện với môi 
trường, Công ty đã xây dựng 9 vị trí trạm nạp 
nhiên liệu CNG (tại các bến xe buýt: Công 
viên 23/9, Chợ Lớn, Tân Phú, Miền Đông, 
Miền Tây, Ngã 4 Ga, HTX 19/5, Củ Chi và Ga 
hành khách quận 8) và mở rộng 4 trạm nạp 
nhiên liệu CNG. 

Phát huy kết quả của Dự án, năm 2018, 
JICA sẽ hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh triển 
khai giai đoạn mở rộng Dự án Hỗ trợ lập 
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QUẢNG TRỊ: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 
THÔNG TIN TRONG XÂY DỰNG ĐÔ THỊ 
THÔNG MINH 

UBND tỉnh Quảng Trị vừa 
có Quyết định số 1765/

QĐ-UBND về việc ban hành Đề 
án xây dựng đô thị thông minh 
(ĐTTM) tỉnh giai đoạn 2018 - 
2023, tầm nhìn 2030 (Đề án).

Việc ứng dụng công nghệ 
thông tin (CNTT) và các giải 
pháp đồng bộ vào các ngành 
kinh tế - xã hội (KT - XH) trong 
toàn tỉnh giúp nâng cao năng 
lực quản lý, chất lượng, hiệu quả 
các hoạt động KT - XH, tạo ra 
môi trường sống tiện lợi cho 
người dân, các nhà đầu tư và du 
khách đến với Quảng Trị. Cụ 
thể, xác định mô hình ĐTTM 
với các thành phần phù hợp với 
tỉnh Quảng Trị; xây dựng cơ sở 
hạ tầng cho ĐTTM với trung 
tâm điều hành, nền tảng tích 
hợp đảm bảo kết nối với các 
thành phần của ĐTTM, cơ sở 
dữ liệu tích hợp tiến đến một cơ 
sở dữ liệu mở; xây dựng chính 

quyền điện tử làm nòng cốt để 
xây dựng ĐTTM.

Các giải pháp thực hiện 
nội dung của Đề án bao gồm: 
Tổ chức quản lý về xây dựng 
ĐTTM; xây dựng cơ chế chính 
sách; phát triển nguồn nhân lực 
CNTT; tăng cường ứng dụng 
CNTT hướng đến đô thị văn 
minh; thúc đẩy hợp tác quốc 
tế, liên doanh liên kết; giải 
pháp tài chính; khoa học - công 
nghệ; an toàn, an ninh thông 
tin; nâng cao nhận thức về vai 
trò của CNTT trong xây dựng 
ĐTTM... 

 LƯU TRANG

TUẦN LỄ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO NĂM 2018

Từ ngày 21 - 26/8/2018, Tuần 
lễ Năng lượng tái tạo năm 

2018 được tổ chức tại 3 TP lớn 
là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và 
Cần Thơ.

Đây là chương trình do 
Liên minh Năng lượng bền 
vững Việt Nam (VSEA) và 
Nhóm Công tác về Biến đổi 
khí hậu tổ chức, với nhiều sự 
kiện như hội thảo, tọa đàm, 
triển lãm... Với thông điệp 
“Mở đường cho năng lượng 
tái tạo tới từng gia đình Việt,” 
Tuần lễ nhằm khuyến khích 
mọi công dân trở thành một 
phần của quá trình chuyển 
dịch năng lượng và là những 
người hưởng lợi trực tiếp của 
quá trình này.

Chương trình thu hút sự 
tham gia của các nhà quản lý, 
hoạch định chính sách, chuyên 
gia về năng lượng tái tạo, để 
cùng thảo luận, tìm giải pháp, 
thúc đẩy thành công và sáng tạo, 
đổi mới ở Việt Nam.

VSEA đã khởi xướng Tuần 
lễ Năng lượng tái tạo lần thứ 
nhất tại Việt Nam từ năm 2016. 
Đến nay, Chương trình đã trở 
thành diễn đàn thường niên để 
các nhà hoạch định chính sách, 
nhà đầu tư và công chúng cùng 
thảo luận về mối quan tâm, 
ý tưởng và đề xuất giải pháp 
đóng góp cho lộ trình chuyển 
dịch năng lượng ở Việt Nam 
theo hướng bền vững.  

 VŨ HỒNG

BÌNH DƯƠNG:  
TRIỂN KHAI  
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH  
HÀNH ĐỘNG VỀ  
TĂNG TRƯỞNG XANH 

UBND tỉnh Bình Dương vừa 
ban hành Kế hoạch hành 

động số 1847/KH-UBND về 
tăng trưởng xanh (TTX) trên địa 
bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020. 
Theo đó, Kế hoạch gồm 4 chủ đề 
chính theo Quyết định số 403/
QĐ-TTg ngày 20/3/2014 của 
Thủ tướng Chính phủ duyệt Kế 
hoạch hành động quốc gia về 
TTX giai đoạn 2014 - 2020. Căn 
cứ tình hình phát triển kinh tế 
- xã hội của địa phương, Bình 
Dương cũng đề ra các hoạt động, 
nhiệm vụ cụ thể cho giai đoạn 
2018 - 2020.

Chủ đề 1, xây dựng Kế hoạch 
hành động của UBND tỉnh Bình 
Dương về TTX, triển khai 4/8 
hoạt động so với Kế hoạch quốc 
gia; Chủ đề 2, giảm cường độ 
phát thải khí nhà kính và thúc 
đẩy sử dụng năng lượng sạch, 
năng lượng tái tạo, triển khai 
18/20 hoạt động; Chủ đề 3, thực 
hiện xanh hóa sản xuất, triển 
khai 22/25 hoạt động; Chủ đề 4, 
thực hiện xanh hóa lối sống và 
tiêu dùng bền vững, triển khai 
11/13 hoạt động.

UBND tỉnh Bình Dương giao 
Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan 
đầu mối phối hợp triển khai, theo 
dõi, tổng hợp báo cáo đánh giá 
quá trình thực hiện Chiến lược, 
Kế hoạch hành động quốc gia và 
Kế hoạch hành động của UBND 
tỉnh về TTX; chủ trì, phối hợp và 
báo cáo UBND tỉnh tham dự các 
hội nghị thuộc hoạt động số 5 về 
tham gia các hoạt động xúc tiến 
quốc tế và chia sẻ kinh nghiệm 
thực hiện TTX theo thời gian 
triển khai từ Bộ, ngành Trung 
ương…
 PHƯƠNG LINH



 

Công ty CP thực phẩm 
Minh Dương là cơ sở 
sản xuất kinh doanh 

có văn phòng, trụ sở chính 
tại xã Minh Khai, huyện Hoài 
Đức, TP. Hà Nội và cơ sở sản 
xuất đóng trên địa bàn xã Di 
Trạch, huyện Hoài Đức, TP. 
Hà Nội. Trải qua hơn 25 năm 
hoạt động và phát triển, Công 
ty đã trở thành đơn vị dẫn đầu 
trong lĩnh vực sản xuất, cung 
ứng các sản phẩm hàng công 
nghiệp phụ trợ phục vụ cho 
ngành công nghiệp thực phẩm 
và sản phẩm các mặt hàng thực 
phẩm tiêu dùng truyền thống 
có nguồn gốc từ tinh bột, ngũ 
cốc. Từ khi hoạt động đến nay, 
Công ty thường xuyên thực 
hiện các yêu cầu pháp luật về 
quản lý môi trường, trong đó 
có thủ tục hành chính liên 
quan đến BVMT kết hợp với 
các giải pháp kỹ thuật nhằm 
giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường trong hoạt động sản 
xuất như đầu tư cơ sở hạ tầng, 
công nghệ, máy móc thiết bị, 
đưa vào vận hành đồng bộ 
hệ thống xử lý nước thải theo 
công nghệ vi sinh hiếu khí.

Sản phẩm của Công ty 
gồm 2 nhóm chính: Nhóm sản 
phẩm phụ trợ (đường glucoza 
tinh thể, đường glucose - malto 
lỏng, mạch nha bột); Nhóm 
sản phẩm tiêu dùng (miến 
dong, bún gạo, mỳ gạo, miến 
khoai tây, miến Điền Bảo 1, 3, 
6, 8, miến khoai lang…). Các 
sản phẩm của Công ty, từ sản 
phẩm ngành hàng phụ trợ đến 

các sản phẩm miến, mỳ thuộc 
ngành hàng tiêu dùng đều 
được thực hiện công bố Tiêu 
chuẩn chất lượng hàng hóa 
theo Tiêu chuẩn cơ sở. Sản 
phẩm đa dạng và chất lượng là 
tiền đề để Công ty cạnh tranh, 
chiếm lĩnh, đứng vững trên thị 
trường trong nước cũng như 
mở rộng ra nước ngoài. 

Để xây dựng doanh nghiệp 
theo mô hình phát triển 
bền vững, từ khi đi vào hoạt 
động, Công ty luôn thực hiện 
nghiêm túc các yêu cầu pháp 
luật về quản lý môi trường, 
trong đó có thủ tục hành chính 
liên quan đến BVMT kết hợp 
với các giải pháp kỹ thuật 
nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường. Toàn bộ quá trình sản 
xuất của Công ty được kiểm 
soát chặt chẽ, từ nguồn nguyên 

liệu trước khi đưa vào sản xuất 
đến quá trình chế biến và cho 
ra sản phẩm, nhập kho giao 
khách hàng. Công ty thường 
xuyên phổ biến, yêu cầu cán 
bộ, công nhân thực hiện 
nghiêm túc quy chế hoạt động, 
quy định về vệ sinh an toàn 
thực phẩm, an toàn lao động. 
Để đảm bảo các quy định về 
an toàn vệ sinh thực phẩm 
và an toàn lao động, Công ty 
áp dụng Tiêu chuẩn Quốc tế 
ISO 22000:2005 và Tiêu chuẩn 
Halal MS 1500:2009 trong sản 
xuất, kinh doanh.

Đối với công tác BVMT, 
Công ty thực hiện quan trắc 
môi trường định kỳ 4 lần/
năm và báo cáo giám sát môi 
trường cơ sở 2 lần/năm; Thực 
hiện đầy đủ các nội dung giám 
sát môi trường nhất quán với 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM MINH DƯƠNG: 

Đẩy mạnh sản xuất gắn với bảo vệ 
môi trường

 V Khu văn phòng hành chính Công ty tại Di Trạch, Hoài Đức, 
Hà Nội



những cam kết trong báo cáo 
đánh giá tác động môi trường 
và các quyết định đã được 
phê duyệt; Kê khai và nộp phí 
BVMT đối với nước thải 4 lần/
năm theo quy định. Đồng thời, 
thực hiện đúng các nội dung 
của Giấy phép khai thác nước 
dưới đất được cấp; Lắp đặt 
đồng hồ đo lưu lượng khai thác, 
thiết bị đo mực nước; Thiết lập 
vùng bảo hộ sinh học khu vực 
giếng khoan và báo cáo tình 
hình khai thác, sử dụng nước 
dưới đất 1 lần/năm.

Công ty đã đầu tư xây dựng 
và đưa vào vận hành hệ thống 
xử lý nước thải, công suất 700 
m3/ngày.đêm. Tổng lượng 
nước thải sản xuất và sinh hoạt 
của Công ty khoảng 130 - 200 
m3/ngày, đêm, nước thải được 
thu gom về bể lắng sơ bộ sau 
đó cho đi qua song chắn rác, rồi 
chuyển qua hố gom, bể trung 
hòa, bể lắng, hệ thống bể hiếu 
khí SBR để xử lý theo công nghệ 
vi sinh hiếu khí. Nước thải sau 
xử lý đạt tiêu chuẩn loại B - Quy 
chuẩn kỹ thuật về nước thải 
công nghiệp trên địa bàn thủ 

đô Hà Nội QCTĐHN 02:2014/
BTNMT của Bộ TN&MT. Đối 
với chất thải rắn, chất thải nguy 
hại, được thu gom, phân loại, 
lưu giữ, bảo quản trong nhà 
kho có mái che, nền bê tông 
chống thấm, đảm bảo không 
phát tán, rò rỉ ra môi trường và 
ký hợp đồng với cơ quan chức 
năng định kỳ vận chuyển, xử lý. 
Về khí thải và tiếng ồn, Công 
ty đầu tư hệ thống xử lý khí 
thải lò hơi, sử dụng dung dịch 
Ca(OH)2 để xử lý khí thải. Khí 
thải sau xử lý đạt Quy chuẩn kỹ 
thuật về khí thải công nghiệp 
đối với bụi và các chất vô cơ 
trên địa bàn thủ đô Hà Nội 
QCTĐHN 01:2014/BTNMT 
của Bộ TN&MT; Tiếng ồn phát 
ra từ các thiết bị, máy móc phục 
vụ sản xuất đều nhỏ hơn mức 
chịu đựng của con người theo 
TCVN 3733-QĐ/BYT. Ngoài 
ra, Công ty còn trang bị hệ 
thống biển báo các quy định 
về an toàn môi trường, biển 
cảnh báo an toàn lao động, vệ 
sinh môi trường tại các khu vực 
trong và xung quanh Công ty; 
Bố trí công nhân quét dọn vệ 

sinh hàng ngày; Hoàn thành các 
cuộc thanh, kiểm tra của các cơ 
quan quản lý nhà nước và luôn 
được đánh giá cao trong việc 
thực hiện nghiêm túc các quy 
định của pháp luật.

Từ những nỗ lực và thành 
tích đạt được, Công ty CP thực 
phẩm Minh Dương vinh dự 
được Nhà nước tặng thưởng 
Huân chương Lao động hạng 
Nhất, Nhì, Ba; Bằng khen, Giấy 
khen của Thủ tướng Chính 
phủ, các Bộ, ngành Trung ương, 
UBND TP. Hà Nội… Đặc biệt, 
sản phẩm của Công ty được 
nhận Giải Vàng - Giải thưởng 
Chất lượng Việt Nam năm 
2009, 2015; Cúp vàng thương 
hiệu an toàn vì sức khỏe cộng 
đồng, sản phẩm an toàn và an 
sinh xã hội. Riêng Tổng Giám 
đốc Nguyễn Duy Hồng được 
nhận Huân chương Lao động 
Hạng Nhì, hạng Ba; Bằng khen 
của Ban Tổ chức Trung ương 
Đảng Cộng sản Việt Nam; Bằng 
khen của Thủ tướng Chính phủ 
và các Bộ, ngành, TP. Hà Nội...■

 V Hệ thống hồ sinh học chứa nước thải sau xử lý



những cam kết trong báo cáo 
đánh giá tác động môi trường 
và các quyết định đã được 
phê duyệt; Kê khai và nộp phí 
BVMT đối với nước thải 4 lần/
năm theo quy định. Đồng thời, 
thực hiện đúng các nội dung 
của Giấy phép khai thác nước 
dưới đất được cấp; Lắp đặt 
đồng hồ đo lưu lượng khai thác, 
thiết bị đo mực nước; Thiết lập 
vùng bảo hộ sinh học khu vực 
giếng khoan và báo cáo tình 
hình khai thác, sử dụng nước 
dưới đất 1 lần/năm.

Công ty đã đầu tư xây dựng 
và đưa vào vận hành hệ thống 
xử lý nước thải, công suất 700 
m3/ngày.đêm. Tổng lượng 
nước thải sản xuất và sinh hoạt 
của Công ty khoảng 130 - 200 
m3/ngày, đêm, nước thải được 
thu gom về bể lắng sơ bộ sau 
đó cho đi qua song chắn rác, rồi 
chuyển qua hố gom, bể trung 
hòa, bể lắng, hệ thống bể hiếu 
khí SBR để xử lý theo công nghệ 
vi sinh hiếu khí. Nước thải sau 
xử lý đạt tiêu chuẩn loại B - Quy 
chuẩn kỹ thuật về nước thải 
công nghiệp trên địa bàn thủ 

đô Hà Nội QCTĐHN 02:2014/
BTNMT của Bộ TN&MT. Đối 
với chất thải rắn, chất thải nguy 
hại, được thu gom, phân loại, 
lưu giữ, bảo quản trong nhà 
kho có mái che, nền bê tông 
chống thấm, đảm bảo không 
phát tán, rò rỉ ra môi trường và 
ký hợp đồng với cơ quan chức 
năng định kỳ vận chuyển, xử lý. 
Về khí thải và tiếng ồn, Công 
ty đầu tư hệ thống xử lý khí 
thải lò hơi, sử dụng dung dịch 
Ca(OH)2 để xử lý khí thải. Khí 
thải sau xử lý đạt Quy chuẩn kỹ 
thuật về khí thải công nghiệp 
đối với bụi và các chất vô cơ 
trên địa bàn thủ đô Hà Nội 
QCTĐHN 01:2014/BTNMT 
của Bộ TN&MT; Tiếng ồn phát 
ra từ các thiết bị, máy móc phục 
vụ sản xuất đều nhỏ hơn mức 
chịu đựng của con người theo 
TCVN 3733-QĐ/BYT. Ngoài 
ra, Công ty còn trang bị hệ 
thống biển báo các quy định 
về an toàn môi trường, biển 
cảnh báo an toàn lao động, vệ 
sinh môi trường tại các khu vực 
trong và xung quanh Công ty; 
Bố trí công nhân quét dọn vệ 

sinh hàng ngày; Hoàn thành các 
cuộc thanh, kiểm tra của các cơ 
quan quản lý nhà nước và luôn 
được đánh giá cao trong việc 
thực hiện nghiêm túc các quy 
định của pháp luật.

Từ những nỗ lực và thành 
tích đạt được, Công ty CP thực 
phẩm Minh Dương vinh dự 
được Nhà nước tặng thưởng 
Huân chương Lao động hạng 
Nhất, Nhì, Ba; Bằng khen, Giấy 
khen của Thủ tướng Chính 
phủ, các Bộ, ngành Trung ương, 
UBND TP. Hà Nội… Đặc biệt, 
sản phẩm của Công ty được 
nhận Giải Vàng - Giải thưởng 
Chất lượng Việt Nam năm 
2009, 2015; Cúp vàng thương 
hiệu an toàn vì sức khỏe cộng 
đồng, sản phẩm an toàn và an 
sinh xã hội. Riêng Tổng Giám 
đốc Nguyễn Duy Hồng được 
nhận Huân chương Lao động 
Hạng Nhì, hạng Ba; Bằng khen 
của Ban Tổ chức Trung ương 
Đảng Cộng sản Việt Nam; Bằng 
khen của Thủ tướng Chính phủ 
và các Bộ, ngành, TP. Hà Nội...■

 V Hệ thống hồ sinh học chứa nước thải sau xử lý
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Chiến lược phát triển bền vững của 
Heineken Việt Nam

Heineken Việt Nam là thành viên 
của Tập đoàn Heineken, một trong 
những nhà sản xuất bia hàng đầu 

thế giới, được thành lập ngày 9/12/1991. 
Heineken Việt Nam bao gồm Công ty TNHH 
Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam và Heineken 
Hà Nội. Những năm qua, Heineken Việt Nam 
luôn tiên phong áp dụng các sáng kiến, công 
nghệ, mô hình phát triển tiên tiến, bền vững; 
đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm 
hứng cho cộng đồng doanh nghiệp cùng theo 
đuổi con đường tăng trưởng xanh.

Từ sự khởi đầu với 20 nhân viên, Heineken 
Việt Nam ngày nay đã trở thành nhà sản xuất 
bia lớn thứ hai tại Việt Nam, với hơn 3.000 
nhân viên. Hàng năm, Heineken Việt Nam đã 
đóng góp đáng kể cho nền kinh tế Việt Nam, 
chiếm khoảng 0,88% GDP quốc gia. Hiện nay, 
Heineken Việt Nam sản xuất và phân phối các 
nhãn hiệu bia: Heineken, Tiger, Larue, BGI, 
BIVINA, Desperados, Affligem và nước táo 
lên men Strongbow. Heineken Việt Nam đang 
vận hành 6 nhà máy tại các địa phương: Hà 
Nội, Đà Nẵng, Quảng Nam, TP. Hồ Chí Minh, 
Vũng Tàu và Tiền Giang. Với chiến lược hoạt 

động theo định hướng tích 
cực cho con người, hành tinh 
và nền kinh tế, Heineken Việt 
Nam tiếp tục gắn phát triển 
bền vững vào chiến lược hoạt 
động cốt lõi, đặt ra các chuẩn 
mực mới trong phát triển 
bền vững thông qua việc liên 
tục cải tiến, đánh giá nghiêm 
ngặt và báo cáo công khai các 
kết quả hoạt động.

Chiến lược phát triển của 
Heineken toàn cầu nói chung 
và Heineken Việt Nam nói 
riêng luôn song hành và hỗ 
trợ các Mục tiêu phát triển 
bền vững của Liên hợp quốc 
(SDGs). Thông qua mối 
quan hệ hợp tác sáng tạo với 
các đối tác liên quan thuộc cả 
khu vực kinh tế tư nhân và cơ 
quan Chính phủ, Heineken 
đã góp phần hiện thực hóa 
8/17 Mục tiêu phát triển bền 
vững toàn cầu. Hiện Chiến 
lược phát triển bền vững 

của Heineken Việt Nam tập 
trung vào 6 lĩnh vực trọng 
tâm, bao gồm: Tuyên truyền 
uống có trách nhiệm; Bảo 
vệ nguồn nước; Giảm khí 
thải CO2; Hỗ trợ cộng đồng; 
Nguồn cung ứng bền vững; 
Sức khỏe và an toàn. Qua 
nhiều năm, các quy trình 
sản xuất của Heineken Việt 
Nam liên tục được cải tiến 
để chuyển đổi sang mô hình 
kinh tế tuần hoàn, trong đó 
tài nguyên được tái sử dụng, 
tái chế và thu hồi trong suốt 
vòng đời sản phẩm, qua đó, 
cho phép sử dụng các nguồn 
lực một cách hiệu quả và 
có trách nhiệm. Trong quá 
trình nấu bia có sử dụng một 
số lượng lớn hơi nước nên 
Heineken Việt Nam đã lhợp 
tác với các nhà cung cấp hơi 
nước để cải thiện quy trình 
làm việc và quy tắc an toàn, 
nhằm đảm bảo việc cung cấp 
ổn định nguồn năng lượng 
tái tạo. Các phụ phẩm nông 
nghiệp như vỏ trấu, mùn cưa 
và dăm gỗ (thường bị đốt 
hoặc thải ra sông nếu không 
sử dụng) đã được Heineken 
Việt Nam thu mua để sản 
xuất nhiên liệu bio, giảm 
thiểu tình trạng ô nhiễm môi 
trường, giúp tăng thêm thu 
nhập cho nông dân. Đặc biệt, 
các phế phẩm và phụ phẩm 
chính trong quá trình nấu 
bia bao gồm bã hèm, men 
thừa và các vật liệu như thủy 
tinh, các tông, nhôm, nhựa 
và giấy sẽ được tái sử dụng, 
tái chế (làm thức ăn chăn 
nuôi và phân bón) để giảm 
thiểu chất thải chôn lấp. 
Trong năm 2017, 99,01% phụ 
phẩm, phế phẩm được tái sử 

 V  Nhà máy Heineken Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh
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dụng và hơn 52.800 tấn trấu, trị 
giá khoảng 42,2 tỷ đồng đã được 
thu mua, tạo ra 100% nhiệt năng 
cho 4 trong số 6 nhà máy bia của 
Heineken Việt Nam.

Với cam kết tăng cường sử 
dụng năng lượng sinh khối, 
Heineken Việt Nam đã giảm 
khoảng 50% lượng phát thải CO2 
ra môi trường so với sử dụng 
nhiên liệu hóa thạch. Đối với nước 
thải, sau khi xử lý, được tái sử dụng 
cho mục đích sản xuất như làm vệ 
sinh, nuôi cá, tưới cây. Quy trình 
sản xuất nước sạch cũng giúp tạo 
ra một lượng khí sinh học, được 
sử dụng trong tổng nhu cầu nhiệt 
năng của các nhà máy. Thêm vào 
đó, Heineken tiếp tục nỗ lực để 
có thể hoạt động bền vững tối 
đa trong quá trình vận hành các 
sản phẩm hàng ngày. Đến nay, 
100% tủ lạnh mang nhãn hiệu 
Heineken® trên thị trường đều là 
tủ lạnh xanh thân thiện với môi 
trường. Mặt khác, khu vực đón 
khách tham quan bên trong Nhà 
máy Heineken tại Quận 12, TP. 
Hồ Chí Minh được vận hành bằng 
100% năng lượng mặt trời. 

Không dừng lại trong phạm vi 
các nhà máy, Heineken Việt Nam 
còn lan tỏa văn hóa phát triển bền 
vững ra toàn xã hội, thông qua việc 
khởi động chiến dịch “Chọn sống 
Xanh” trên mạng xã hội Facebook. 
Qua chiến dịch này, Heineken Việt 
Nam muốn khuyến khích cộng 
đồng cùng chung tay BVMT bằng 
những hành động thiết thực và 
hiệu quả, từ đó góp phần xây dựng 
Việt Nam xanh hơn, tốt đẹp hơn. 

Nhờ những nỗ lực trên, năm 
2017, Heineken Việt Nam đã được 
vinh danh là Doanh nghiệp sản 
xuất bền vững nhất Việt Nam 
do Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức, 
theo Chương trình đánh giá và 
xếp hạng các Doanh nghiệp bền 
vững ở Việt Nam (CSI)n

 LÊ VÂN

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC BẢO VỆ MÔI 
TRƯỜNG GIỮA BỘ TN&MT VÀ CÔNG TY 
FRIESLANDCAMPINA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 
2018 - 2021

Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ 
TN&MT và Công ty 
FrieslandCampina Việt 

Nam đã ký kết Thỏa thuận hợp tác 
“Vì môi trường Việt Nam xanh” 
giai đoạn 2018 - 2021, nhằm chung 
tay cùng cộng đồng cải thiện môi 
trường.

Theo đó, Chương trình “Vì 
môi trường Việt Nam xanh” sẽ 
thực hiện các hoạt động chính: 
Phối hợp tổ chức “Giải thưởng 
sáng tạo xanh”; Thực hiện một số 
Chương trình truyền hình “Giáo 
dục môi trường” cho học sinh, sinh 
viên; Phối hợp tổ chức Ngày Môi 
trường thế giới, Ngày Đại dương 
thế giới, Chiến dịch Làm cho thế 
giới sạch hơn và các sự kiện về môi 
trường cấp quốc gia khác.

Trước đó, trong năm 2015 
- 2016, FrieslandCampina Việt 
Nam cũng đã phối hợp với Tổng 
cục Môi trường phát động Cuộc 
thi “Giải thưởng sáng tạo xanh” 
với gần 1.500 bài dự thi của học 
sinh, sinh viên của 50 tỉnh/TP 
trên cả nước. 

Chiến lược sản xuất kinh 
doanh của FrieslandCampina 
Việt Nam luôn gắn liền với hoạt 
động BVMT, góp phần vào sự 
phát triển bền vững, mang lại lợi 
ích cho thế hệ hôm nay và tương 

lai, thông qua việc cân bằng hoạt 
động của doanh nghiệp cùng cam 
kết vì xã hội và môi trường. 

Với ý thức trách nhiệm 
BVMT, FrieslandCampina Việt 
Nam luôn hướng tới mục tiêu 
tăng trưởng xanh, góp phần vào 
sự phát triển tương lai xanh của 
Việt Nam. Do đó, Công ty luôn 
chú trọng tới các yếu tố môi 
trường trong chuỗi hoạt động 
cung ứng nhằm mục đích giảm 
thiểu tác động môi trường như 
giảm phát thải khí CO2, hạn 
chế sử dụng nước và nước thải. 
Ở Việt Nam, Công ty đã thành 
công trong việc cắt giảm tiêu 
hao năng lượng, giảm sử dụng 
nước và giảm khí thải CO2. 
Đồng thời, FrieslandCampina 
đang tiến hành đổi mới sáng 
tạo về công nghệ để đạt được sự 
bền vững cao hơn trong các dây 
chuyền sản xuất và việc chăn 
nuôi bò sữa. Các Nhà máy của 
FrieslandCampina Việt Nam ở 
Bình Dương và Hà Nam được 
đầu tư trang bị công nghệ hiện 
đại, hệ thống quản lý tự động, 
xử lý nước thải khép kín, các giải 
pháp tiết kiệm năng lượng và sử 
dụng nguồn năng lượng sạch 
nhằm mục đích BVMT.  

 LÂM ANH

 V Lãnh đạo Công ty FrieslandCampina Việt Nam và đại diện Bộ 
TN&MT ký kết thỏa thuận hợp tác
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Bảo vệ môi trường: Bắt đầu từ các hòn đảo
VŨ LÂN

Thời gian gần đây, tôi có dịp quay trở 
lại Côn Đảo, nơi đã từng được gọi 
là “Địa ngục trần gian”. So với lần ra 

trước cách đây 20 năm, Côn Đảo đã “thay 
da đổi thịt” khá nhiều: Cơ sở hạ tầng giao 
thông được mở rộng và nâng cấp; cơ quan, 
nhà nghỉ, khách sạn, khu dân cư, cơ sở tham 
quan, du lịch đã và đang được nâng cấp; dân 
cư trên hòn đảo này cũng bắt đầu tăng lên; 
khách du lịch, nhất là du lịch tâm linh ngày 
càng đông do có nhiều tuyến giao thông khác 
nhau ra Côn Đảo. Tất cả những sự phát triển 
đó là tất yếu đáng mừng, nhưng, đằng sau 
đó là tiềm ẩn những vấn đề về ô nhiễm môi 
trường và cần có giải pháp bảo vệ kịp thời. 

Cách đây 8 năm, vào tháng 6/2010, tôi 
cũng có dịp ra công tác tại Đảo Ngọc, Phú 
Quốc. Mặc dù Phú Quốc khi đó còn hoang 
sơ, vắng khách, nhưng tôi có một số nhận 
định: Ở Phú Quốc hiện nay, việc bổ sung quy 
hoạch mới, trong khi quy hoạch cũ đã được 
phê duyệt, sẽ nảy sinh nhiều vấn đề liên quan 
đến người dân và các doanh nghiệp; Công tác 
dân vận phải góp phần giải quyết hài hòa giữa 
phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã 
hội với bảo vệ rừng, BVMT sinh thái ở Phú 
Quốc. Phú Quốc sẽ không còn là Phú Quốc 

nữa nếu chúng ta phát triển 
mà không giữ được diện tích 
rừng tự nhiên như hiện nay, 
không giữ được những con 
sông, hồ nước ngọt trong 
sạch mà biến chúng thành 
những sông, hồ “chết” và 
nếu như các hộ dân, doanh 
nghiệp, cơ sở kinh doanh, 
dịch vụ hy sinh vấn đề môi 
trường sinh thái ở hòn Đảo 
Ngọc này. Đến nay, tình hình 
phát triển “nóng” kinh tế 
ở Phú Quốc đang kéo theo 
nhiều vấn đề môi trường, 
nhất là việc sử dụng đất, bảo 
vệ rừng, bảo vệ cảnh quan 
Đảo Ngọc. 

Từ tình hình phát triển 
kinh tế - du lịch ở một số 
hòn đảo ở nước ta hiện nay 
đặt ra một loạt vấn đề về 
công tác BVMT. Ngoài bảo 
vệ rừng, vấn đề xử lý chất 
thải, nhất là chất thải nhựa 
mà chủ đề Ngày Môi trường 
thế giới năm 2018 đặt ra, 

cũng là vấn đề nan giải trong 
công tác BVMT trên các hòn 
đảo nước ta. Tuy nhiên, nếu 
nhìn theo xu hướng tích 
cực, công tác BVMT trên 
các hòn đảo cũng có nhiều 
thuận lợi. Trước hết, các hòn 
đảo ở nước ta có vị trí quan 
trọng về kinh tế, văn hóa, xã 
hội, nhất là về an ninh, quốc 
phòng, tiền tiêu của Tổ quốc. 
Do đó, để một hòn đảo hay 
cụm đảo nào đó bị tàn phá về 
môi trường, mất đi điều kiện 
sống là rừng - đất - nước, tức 
là làm suy yếu thế trận trên 
biển. Hơn nữa, vấn đề biển 
đảo trong khu vực ngày càng 
diễn biến phức tạp. Vì vậy, 
sự quan tâm của Đảng, Nhà 
nước về sự phát triển các hòn 
đảo, giữ gìn chúng cho muôn 
đời sau chưa bao giờ quan 
trọng như lúc này. 

Đặc biệt, phần lớn các 
hòn đảo của nước ta đều có 
rừng. Rừng gắn liền với nước 

 V Đảo Ngọc (Phú Quốc)
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ngọt, nhu cầu thiết yếu của sự sống, 
nếu mất rừng nghĩa là mất sự sống. 
Do vậy, vấn đề sống còn ở các hòn 
đảo hiện nay là giữ và trồng rừng 
để duy trì sự sống. Nếu không làm 
được điều này thì các hòn đảo sẽ 
dần trở thành “đảo chết”. Do đó, mọi 
người phải có trách nhiệm giữ gìn, 
bảo vệ rừng như chính bảo vệ mạng 
sống của mình. Nói chung, các 
hòn đảo hay quần đảo là địa hình 
khép kín, một yếu tố thuận lợi cho 
việc BVMT nói chung và giữ rừng 
nói riêng, ít khi người ở đất liền ra 
đảo chặt phá rừng, các yếu tố gây ô 
nhiễm môi trường thì chính quyền, 
tổ chức trên đảo hoàn toàn có thể 
kiểm soát được.

Bên cạnh đó, dân cư trên các hòn 
đảo không quá đông nên công tác 
tuyên truyền thực hiện chính sách, 
pháp luật của Nhà nước nói chung, 
công tác BVMT nói riêng cũng có 
nhiều thuận lợi. Nếu chính quyền 
làm tốt công tác quản lý dân cư trên 
địa bàn các đảo, phối hợp với công 
ty du lịch từ đất liền xây dựng, thực 
hiện cơ chế, quy định về BVMT thì 
có thể kiểm soát được các yếu tố gây 
ô nhiễm, hủy hoại môi trường trên 
các hòn đảo. 

Thiết nghĩ, từ những thuận lợi 
nói trên, công tác BVMT trên các 
hòn đảo của nước ta hiện nay cần 
được kiểm soát chặt chẽ, nghiêm 
ngặt với những giải pháp trọng tâm, 
cơ bản sau:

Quy hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội (KT-XH) trên các hòn đảo cần 
được thực hiện dựa trên quan điểm 
ưu tiên cho việc giữ gìn, BVMT, 
không vì mục tiêu kinh tế mà coi 
nhẹ, hy sinh lợi ích môi trường, phát 
triển bền vững. Tư duy nhiệm kỳ, 
điều chỉnh quy hoạch là “căn bệnh” 
ở nhiều tỉnh, TP trong đất liền, do 
đó cần tránh để diễn ra trên các hòn 
đảo. Cần công khai quy hoạch sử 
dụng đất, bảo vệ rừng, tài nguyên 
thiên nhiên trên đảo và vùng biển 
lân cận để các cơ quan chức năng, tổ 
chức chính trị - xã hội và nhân dân 
kiểm soát kịp thời, hiệu quả.

Trong quá trình phát 
triển KT-XH, an ninh, 
quốc phòng trên các hòn 
đảo, không thể không 
xây dựng cơ sở hạ tầng, 
quy hoạch khu dân cư, 
cơ quan, đơn vị lực lượng 
vũ trang... Ngay cả những 
doanh trại, khu sản xuất, 
kinh doanh của đơn vị, 
lực lượng vũ trang làm 
công tác bảo vệ đảo cũng 
cần nêu gương và cấp có 
thẩm quyền phải kiểm 
soát chặt chẽ, tránh hiện 
tượng “trảm trước, tâu 
sau” trong việc khai thác 
đất rừng, lấp sông, hồ làm 
khu nghỉ dưỡng, trang 
trại, khu chăn nuôi, biến 
thành đất thuộc quyền sử 
dụng của cá nhân hoặc 
một nhóm người. 

Vấn đề nan giải hiện 
nay là giải quyết chất thải 
sinh hoạt, chất thải rắn 
và chất thải độc hại trên 
các hòn đảo. Hiện nay, 
các chất thải này chủ yếu 
được chôn, lấp, đốt hoặc 
thải ra biển. Hầu như 
chưa có đảo nào có cơ sở 
tái chế, phân loại chất thải 
sinh hoạt cũng như nước 
thải của nhà hàng, khách 
sạn, khu dân cư một cách 
căn cơ, bài bản và triệt để. 
Nếu đà phát triển của du 
lịch như hiện nay chẳng 
bao lâu nữa, không ít hòn 
đảo của nước ta trở thành 
bãi thải khổng lồ của du 
khách. Việc không dùng 
bao gói bằng túi ni lông 
cũng như kiểm soát chặt 
chẽ không để người dân, 
du khách mang bao gói 
bằng nhựa từ đất liền ra 
đảo, như cách làm của Cù 
Lao Chàm, tỉnh Quảng 
Nam, là rất hay, cần 
được nhân rộng. Cùng 
với nguồn lực của địa 

phương, cần sự đầu tư từ 
nguồn ngân sách Trung 
ương, các tổ chức quốc tế 
để môi trường ở các hòn 
đảo mãi Xanh - Sạch - 
Đẹp.

Việc biến một số hòn 
đảo thành Đặc khu kinh 
tế, như đảo Phú Quốc, 
trong thời gian tới thì vẫn 
phải có sự nghiên cứu, cân 
nhắc kỹ lưỡng, thận trọng 
giữa lợi ích kinh tế với 
công tác BVMT, an ninh 
quốc gia, nhất là việc giữ 
rừng, đất rừng và thời hạn 
cho thuê đất sao cho phù 
hợp; có cơ chế kiểm soát 
công tác BVMT tại Đặc 
khu. 

Để công tác BVMT 
trên các hòn đảo của Tổ 
quốc hiệu quả, lực lượng 
mang tính quyết định là 
quần chúng nhân dân. 
Phát huy vai trò tham 
vấn, phản biện, giám sát 
xã hội của Mặt trận Tổ 
quốc, đoàn thể chính trị - 
xã hội và nhân dân tham 
gia xây dựng, thực hiện, 
giám sát các chủ trương, 
chính sách phát triển KT-
XH, nhất là BVMT trên 
các hòn đảo. Bên cạnh đó, 
cần xây dựng các tổ chức 
tình nguyện, có tiếng nói 
độc lập trong phản biện, 
giám sát công tác BVMT. 

Với diện tích không 
lớn, dân cư không nhiều, 
tương đối ổn định và 
không quá phức tạp, 
chúng ta hoàn toàn có thể 
làm tốt công tác BVMT 
ở các hòn đảo. Từ đó sẽ 
có kinh nghiệm hay, bài 
học quý để nhân rộng mô 
hình tốt trong công tác 
BVMT ở nhiều nơi khác, 
bảo đảm phát triển bền 
vững trong quá trình xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốcn
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The People truyền cảm hứng bảo vệ 
môi trường cho thế hệ trẻ

Hiện nay, việc phát triển các phong trào 
nói không với nhựa, như sử dụng ống 
hút inox hoặc thay thế ly nhựa dùng 

một lần ở quán nước bằng ly mang từ nhà… đã 
góp phần hạn chế lượng rác thải nhựa đối với 
môi trường. Đặc biệt, những ý tưởng BVMT 
của các câu lạc bộ, tổ chức tình nguyện, trong 
đó có The People được cộng đồng tích cực 
hưởng ứng, mang lại hiệu quả sâu rộng và thiết 
thực.

The People là một tổ chức phi lợi nhuận do 
những bạn học sinh - sinh viên tại TP. Hồ Chí 
Minh sáng lập năm 2016, hoạt động dựa trên 
nguyên tắc: “Bắt đầu nhỏ, kết thúc lớn” và triển 
khai những dự án BVMT. Hiện nay, The People 
có tổng cộng 70 tình nguyện viên, phần lớn 
là học sinh Trung học phổ thông, một số ít là 
học Trung học cơ sở. Ngoài địa bàn hoạt động 
chính tại TP. Hồ Chí Minh, đã có một số bạn 
đến từ các tỉnh thành khác ở Việt Nam và cả du 
học sinh ở nước ngoài. Từ năm 2016 đến nay, 
The People đã và đang xây dựng tổ chức theo 
định hướng BVMT và dự định sẽ mở rộng sang 
những lĩnh vực khác. Theo The People, ngoài 
lý thuyết, mỗi người chúng ta đều có thể đóng 
góp cho môi trường thông qua những hành 
động đơn giản, thiết thực. 

Trong 3 năm (từ 2016 - 2018), The People 
đã tổ chức nhiều hoạt động cũng như sự kiện 
lớn như: “Finding Papier - Hành Trình Tìm 
Papier”; “Papertown - TP Giấy giữa lòng Sài 
Gòn”; “Thôi! Xuống đi! Down-to-earth”… 
Trong đó, Triển lãm “Thôi! Xuống đi! Down-
to-earth” được tổ chức trong tháng 7/2018 đã 
đem đến cho người tham dự những kiến thức 
nhằm giảm thiểu rác thải cũng như nguyên vật 
liệu, thông qua hình thức tái chế và tái sử dụng. 
Khác với những sự kiện trước, năm nay, Triển 
lãm có nhiều điều mới mẻ và hấp dẫn, thu hút 
sự chú ý của nhiều bạn trẻ. Họ đến đây không 
chỉ để tham quan những tác phẩm nghệ thuật 
tái chế từ rác mà còn trực tiếp tham gia thực 
hành, được hướng dẫn làm các đồ dùng hàng 
ngày từ rác thải. Đó là những chậu cây cảnh, 
những chiếc vòng trang trí được làm từ chai 
nhựa; nắp chai được kết thành một chú rùa; 
những chiếc túi ni lông biến thành “cư dân phố 
biển” là mực, bạch tuộc, cá; mô hình con tàu 

Titanic từ giấy; những chiếc 
móc khóa, hộp đựng bút... Tất 
cả đều sống động, đầy màu sắc 
và gần gũi. Nếu không được 
các bạn tình nguyện viên giải 
thích, không ai nghĩ những 
sản phẩm ấy được tái tạo từ 
nguyên liệu bỏ đi trong cuộc 
sống hàng ngày. Đặc biệt, Ban 
Tổ chức Triển lãm đã đề ra 
một số nội quy như: Không 
xả rác trong khuôn viên sự 
kiện, bất kỳ trường hợp nào 
xả rác bừa bãi sẽ được yêu 
cầu rời khỏi sự kiện ngay lập 

tức; Không có hành vi gây 
ảnh hưởng đến chất lượng 
sản phẩm Triển lãm; Vui lòng 
dùng nước của Pepsi ở đúng 
khu vực quy định và trả lại ly 
dùng nước. Để tiện lợi, bạn 
có thể mang theo chai riêng 
và có tình nguyện viên rót ra 
chai riêng. Do yếu tố BVMT, 
nhóm không phát hành thông 
cáo báo chí bản giấy và sẽ gửi 
qua thư điện tử cho các phóng 
viên, cơ quan truyền thông…

Năm nay, Triển lãm gồm 
4 hoạt động chính: Trưng bày 

 V Triển lãm thu hút sự tham gia tích cực của các bạn trẻ

 V Sản phẩm làm từ đồ tái chế của The People



51Số 8/2018

MÔI TRƯỜNG & PHÁT TRIỂN

sản phẩm tái chế (nghệ thuật và tương tác); 
workshop hướng dẫn tái chế; các diễn giả giao 
lưu cùng khách mời; gây quỹ từ những vật lưu 
niệm làm bằng đồ tái chế. Những nguyên liệu 
tái chế được dùng sáng tạo mô hình tại Triển 
lãm là nhựa, giấy, kim loại, thủy tinh, pin, hữu 
cơ và vải. Năm 2016 và 2017, các bạn trẻ trong 
The People đã dùng giấy vụn để làm các sản 
phẩm với thông điệp BVMT. Bắt đầu từ một 
ý tưởng nhỏ, lại là tổ chức của học sinh - sinh 
viên nên để duy trì hoạt động sang năm thứ 3 
là nỗ lực lớn của cả nhóm The People. Trong 
quá trình hoạt động, nhóm cũng gặp không ít 
khó khăn, đầu tiên là xin tài trợ địa điểm. Năm 
nay, The People đã tìm đến 40 nơi, gửi email 
nhưng đều bị từ chối và chỉ có duy nhất một 
đơn vị nhận lời hỗ trợ. Những năm đầu hoạt 
động, vì chưa có nền móng nên vấn đề xin tài 
trợ là thử thách lớn. Riêng về thành viên, 1-2 
năm đầu, có một số thành viên không gắn bó 
lâu dài. Năm 2018 là năm thứ 3 The People đi 
vào hoạt động nên đã có những biến chuyển 
tích cực hơn, số lượng nhà tài trợ giúp nhóm 
có đủ kinh phí tổ chức Triển lãm, các buổi trao 
đổi, thực hành trong 2 ngày liên tiếp đạt hiệu 
quả cao. Kinh nghiệm qua các năm tổ chức, 
nhóm đã nhận ra rằng, để thuyết phục được, 
vấn đề cốt lõi là ý tưởng phải hay, làm cái gì 
chưa ai làm để mọi người cùng muốn thử. Bên 
cạnh đó, cũng cần thể hiện sự chuyên nghiệp, 
lễ phép vì các thành viên còn rất trẻ. 

Thành quả đầu tiên mà The People đạt 
được không phải là những Triển lãm quy mô 
mà là việc giúp chính các bạn tham gia thay 
đổi nhận thức, hành vi, thói quen BVMT và 
lan tỏa những điều ý nghĩa ấy ra cộng đồng. 
The People muốn truyền tải rằng, nếu bạn đã 
muốn BVMT, từng hành động nhỏ bé đều có 
ích. Từ việc từ chối lấy bao ni lông khi đi mua 
đồ, tắt đèn khi rời khỏi phòng cho đến việc 
dừng lại khi đang đi để nhặt rác bỏ vào thùng, 
tất cả đều mang ý nghĩa lớn đối với môi trường 
sống. 

Có thể nói, sự phát triển của các hoạt động 
tình nguyện vì môi trường cho thấy một dấu 
hiệu tích cực về sự phát triển của một xã hội 
dân sự tại Việt Nam, khi mà những công dân 
trẻ tuổi muốn bày tỏ sự quan tâm và vai trò 
của họ trong việc xây dựng một cuộc sống bền 
vững, góp phần nâng cao ý thức BVMT của 
người dân, từ đó xây dựng cảnh quan, môi 
trường ngày càng Xanh - Sạch - Đẹpn

 TRƯƠNG THỊNH

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BÌNH ĐỊNH: 

Thực hiện hiệu quả  
phong trào bảo vệ  
môi trường, góp phần 
xây dựng nông thôn mới
NGUYỄN THẢO
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phù Mỹ (Bình Định)

Trong những năm 
qua, Hội Liên hiệp 
Phụ nữ (LHPN) 

tỉnh Bình Định đã tăng 
cường triển khai các hoạt 
động tuyên truyền, giáo 
dục, nâng cao nhận thức 
cho các hội viên Hội Phụ 
nữ và cộng đồng về BVMT. 
Nhiều phong trào BVMT 
đã được các cấp Hội trong 
tỉnh triển khai hiệu quả, 
góp phần xây dựng môi 
trường nông thôn ngày 
càng xanh - sạch - đẹp.

Gần 5 năm phát động 
phong trào thi đua “Phụ 
nữ BVMT”, các cấp Hội 
Phụ nữ trong tỉnh đã triển 
khai hiệu quả 5.211 mô 
hình BVMT, với 13.930 
thành viên, điển hình là 
cuộc vận động “Xây dựng 
gia đình 5 không, 3 sạch”, 
Hội LHPN tỉnh đã lồng 
ghép vào nội dung toàn 
dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa khu dân 
cư để các hội viên tham 
gia đăng ký và có cơ sở 
cuối năm bình xét các hộ 
dân đạt gia đình văn hóa. 
Nhiều cán bộ Hội LHPN 
đã đi đầu trong các hoạt 
động, thực hiện các tiêu 
chí của cuộc vận động “5 
không, 3 sạch” như quét 
dọn đường làng, ngõ xóm, 

hạn chế sử dụng túi ny 
lông; vận động người dân 
phòng chống tệ nạn xã 
hội, thực hành tiết kiệm, 
hỗ trợ chị em phụ nữ vượt 
qua đói nghèo... Hiện nay, 
toàn tỉnh có gần 150.400 
hộ gia đình hội viên hoàn 
thành các tiêu chí của 
cuộc vận động, đạt tỷ lệ 
gần 68% với số hộ đăng 
ký. Cuộc vận động đã phát 
triển rộng khắp, tác động 
tích cực đến nhận thức 
của mỗi hội viên, nhất là 
phụ nữ ở nông thôn, miền 
núi.

Bên cạnh đó, để 
giữ gìn cảnh quan, vệ 
sinh môi trường, các 
địa phương trong tỉnh 
đã thành lập tổ phụ nữ 
tự quản, thu gom rác 
thải tại các thôn xóm. 
Đồng thời, đẩy mạnh 
hoạt động BVMT nông 
thôn, trong năm qua, 
Hội LHPN tỉnh đã đăng 
ký với Ban Chỉ đạo xây 
dựng nông thôn mới 
(NTM) tỉnh để thành 
lập Tổ tự quản vệ sinh 
môi trường và hỗ trợ 78 
xe thu gom rác thải cho 
39 xã, phường, thị trấn 
của 11 huyện, thị, TP đạt 
chuẩn NTM năm 2017. 
Hàng năm, mỗi cơ sở hội 
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căn cứ vào tình hình thực tiễn của xã, 
khảo sát thực trạng của các thôn để lựa 
chọn và xác định nội dung thực hiện mô 
hình, tiêu biểu như mô hình Phụ nữ tự 
quản về môi trường của Hội LHPN xã 
Nhơn Phúc (TX. An Nhơn). Năm 2016, 
Hội thành lập 2 mô hình thu gom rác 
thải tại chi hội phụ nữ thôn An Thái và 
Thái Thuận, đầu năm 2017, có thêm 6 
tổ thu gom rác thải ở các chi hội khác 
(mỗi tổ có 2 thành viên), hoàn thành 
100% thôn trên địa bàn xã. Các tổ thu 
gom rác 2 lần/tuần ở các khu dân cư xa 
trục đường chính và vận chuyển bằng xe 
rác ra đường lớn để xe của Ban Quản lý 
các dịch vụ đô thị An Nhơn đến chở đi. 
Việc thành lập các tổ thu gom rác đã góp 
phần chấm dứt tình trạng vứt rác thải, 
xác súc vật ra đường giao thông, kênh 
mương, sông suối. 

Ngoài ra, mỗi cơ sở Hội đăng ký với 
cấp ủy, chính quyền thực hiện các hoạt 
động thiết thực, góp phần hoàn thành tiêu 
chí môi trường trong xây dựng NTM. Hội 
LHPN xã Mỹ Cát (huyện Phù Mỹ) đã phối 
hợp với Đoàn Thanh niên xã Mỹ Cát tổ chức 
thành lập mô hình Đoạn đường tự quản vệ 
sinh môi trường tại thôn Hội Thuận dài gần 
2 km, với hơn 50 hộ gia đình tham gia. Chi 
hội phụ nữ khu phố 3, phường Nguyễn Văn 
Cừ (TP. Quy Nhơn) cũng xây dựng mô hình 
Đoạn đường hoa phụ nữ, các hội viên đã 
trồng hoa tại các bồn cây trên tuyến đường 
Ngô Mây, góp phần xây dựng tuyến đường 
đô thị văn minh Xanh - Sạch - Đẹp.

Trước thực trạng môi 
trường nông thôn bị ô 
nhiẽm nghiêm trọng do 
người dân sử dụng bừa 
bãi phân bón hóa học và 
thuốc bảo vệ thực vật, 
Hội đã tổ chức nhiều hoạt 
động tập huấn về sản xuất 
nông nghiệp bền vững. 
Năm 2018, Hội đã phối 
hợp với Ban Quản lý Dự 
án các bon thấp (LCASP) 
(Sở NN&PTNT tỉnh) tổ 
chức 4 lớp tập huấn về 
quản lý toàn diện chất 
thải chăn nuôi cho nông 
dân trên địa bàn tỉnh Bình 
Định. Tại lớp tập huấn, 
các hội viên phụ nữ đã 
được cán bộ Dự án phổ 
biến kiến thức về chất thải 
chăn nuôi; an toàn thực 
phẩm trong sản xuất, kinh 
doanh nông, lâm, thủy 
sản, phương pháp quản lý 
phân hữu cơ từ chất thải 
chăn nuôi… Trong khuôn 
khổ Dự án, các hội viên đã 
tham quan mô hình nuôi 
trùn quế tại xã Cát Hanh 
(huyện Phù Cát). Các hoạt 
động tập huấn đã giúp cho 
hội viên nâng cao kiến 
thức về BVMT, đặc biệt 
là sử dụng hiệu quả chất 

thải chăn nuôi thông qua 
chăn nuôi khép kín, đem 
lại hiệu quả kinh tế và 
BVMT.

Phát huy kết quả đạt 
được, trong thời gian 
tới, Hội Phụ nữ các cấp 
trong tỉnh tiếp tục thực 
hiện hiệu quả phong trào 
Phụ nữ thi đua sản xuất, 
kinh doanh giỏi đi đôi 
với BVMT gắn với xây 
dựng NTM. Đồng thời, 
góp phần hỗ trợ phụ nữ 
phát triển kinh tế, nâng 
cao thu nhập; vận động 
cán bộ, hội viên tích cực 
tham gia xây dựng cơ 
sở hạ tầng nông thôn và 
công trình phúc lợi xã 
hội; đẩy mạnh các hoạt 
động tuyên truyền, giáo 
dục thực hiện chính sách 
pháp luật về BVMT, sử 
dụng hợp lý tài nguyên, 
thiên nhiên; xây dựng các 
mô hình phụ nữ BVMT. 
Cùng với đó, Hội Phụ nữ 
tỉnh sẽ tăng cường vận 
động các hội viên tham 
gia cải tạo tuyến đường, 
trồng cây xanh và khen 
thưởng các hội viên có 
sáng kiến trong công tác 
BVMT…n

 V Các hội viên 
phụ nữ xã Nhơn 
Phúc (An Nhơn, 
Bình Định) quét 
dọn đường làng, 
ngõ xóm 
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Phát triển du lịch gắn với nông nghiệp 
bền vững tại Lâm Đồng
NGUYỄN THỊ THU HOÀI
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng 

Lâm Đồng là tỉnh có nhiều lợi thế về điều 
kiện tự nhiên, tài nguyên đất đai, nguồn 
nước, nhân lực và điều kiện sinh thái cho 

phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, đặc 
biệt là những loại nông sản đặc sản có ưu thế 
như rau, hoa cao cấp, có nguồn gốc ôn đới và 
á nhiệt đới. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để 
Lâm Đồng phát triển du lịch nông nghiệp bền 
vững (NNBV), góp phần mang lại nguồn lợi 
kinh tế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho 
cộng đồng dân cư.

Hiện nay, diện tích sản xuất rau, hoa công 
nghệ cao của Lâm Đồng đứng đầu cả nước, với 
23.300 ha đất sản xuất rau, hoa và cây đặc sản 
ứng dụng công nghệ cao, trong đó, rau 19.500 
ha, hoa 3.800 ha. Trước đây, Lâm Đồng chỉ sản 
xuất để cung cấp nhu cầu sản phẩm rau, hoa 
tiêu dùng, giờ đây nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao đã trở thành một trong những tiềm 
năng lớn để phát triển nông nghiệp hàng hóa, 
đồng thời mang lại giá trị đáng kể cho ngành du 
lịch, góp phần tạo sự đa dạng trong sản phẩm 
du lịch của tỉnh. Năm 2017, lượng du khách 
đến với Lâm Đồng - Đà Lạt tăng 7,8% so với 
năm 2016, đạt khoảng 6 triệu lượt. Thành tích 
này có được chính là nhờ ngành du lịch Lâm 
Đồng không ngừng nỗ lực đổi mới, đa dạng 
hóa sản phẩm, trong đó có đầu tư, phát triển du 
lịch canh nông.

Thời gian qua, Việt Nam đã phối hợp với 
Nhật Bản xây dựng kế hoạch phát triển nông 
nghiệp trung và dài hạn, chọn tỉnh Lâm Đồng 
làm mô hình kiểu mẫu. Theo đó, Cơ quan 
hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã hỗ trợ 
tỉnh Lâm Đồng thực hiện Dự án xây dựng mô 
hình phát triển nông nghiệp theo hướng tiếp 
cận đa ngành và cải thiện môi trường đầu tư. 
Dự án đã tiến hành khảo sát, xây dựng chiến 
lược thương hiệu, quảng bá nông sản và du lịch 
nông nghiệp của tỉnh Lâm Đồng; cải thiện mức 
độ và nhận diện thương hiệu còn hạn chế của 
nông sản, du lịch nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng 
trên thị trường nội địa, nước ngoài. Các nông 
sản đặc trưng và dịch vụ du lịch của tỉnh Lâm 
Đồng bao gồm rau, hoa, cà phê Arabica, du lịch 

canh nông được đánh giá, xác 
định là những sản phẩm độc 
đáo, có tiềm năng thương mại. 
Sự kết nối giữa các nông sản 
đặc trưng, du lịch canh nông 
thành một chỉ dẫn địa lý để 
quảng bá về vùng đất, con 
người, địa danh Lâm Đồng 
với các địa phương khác trong 
nước và quốc tế.

Trước đây, giữa hai ngành 
nông nghiệp và du lịch cũng 
có nhiều cơ hội để gắn kết, 
nhưng vẫn tồn tại nhiều hạn 
chế như: Sự liên kết giữa hai 
ngành còn thiếu chặt chẽ, 
chưa có sự tương đồng về 
chất lượng giữa sản phẩm 
nông nghiệp và dịch vụ du 
lịch, người nông dân vẫn còn 
thiếu nhiều về tài chính, năng 
lực vận hành, cung cấp dịch 
vụ còn chưa chuyên nghiệp... 
Hầu hết các hoạt động du 
lịch nông nghiệp vẫn mang 
tính tự phát, nhỏ lẻ, manh 
mún, trùng lặp. Sản phẩm du 
lịch nông nghiệp chưa thực 
sự hấp dẫn du khách nội địa 
và quốc tế. Nhưng từ khi có 

định hướng mục tiêu của tỉnh, 
ngành nông nghiệp và du lịch 
Lâm Đồng đã phối hợp chặt 
chẽ trong thẩm định và góp 
ý để hoàn thiện các mô hình 
du lịch từ quy trình sản xuất 
khoa học đến dịch vụ du lịch 
chuyên nghiệp...

Đến nay, các sản phẩm du 
lịch canh nông chất lượng cao 
tại Lâm Đồng nhằm phục vụ 
du khách có nhiều triển vọng. 
Các khu trang trại (Trung tâm 
Nghiên cứu và thực nghiệm 
Nông nghiệp Đà Lạt; Khu du 
lịch Rừng hoa Đà Lạt; Công 
ty Đà Lạt Thiên nhiên; Vườn 
lan YSA Orchid; Vườn dâu 
Thanh Trung; Vườn rau Trần 
Đức Quang...) đều được làm 
bằng nhà kính, quy trình canh 
tác hiện đại đã tạo ra các loại 
cây giống sạch bệnh có tính 
đồng nhất và ổn định về năng 
suất, chất lượng; ứng dụng hệ 
thống tự động thông minh 
trong tưới nước, phân bón; 
ứng dụng công nghệ cảm biến 
đo nhiệt độ, độ ẩm, cường độ 
ánh sáng... Một số mô hình 

 V Mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao trồng rau sạch 
thủy canh của Công ty TNHH Đà Lạt GAP
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(Khu du lịch canh nông Green Box, Khu du lịch 
trang trại rau và hoa, thủy canh Đức Tín...) sử 
dụng công nghệ sinh học trong canh tác rau, hoa, 
trồng cây trong môi trường không sử dụng đất 
mà dùng giá thể hoặc trồng bằng phương pháp 
thủy canh, khí canh... Sản phẩm được sản xuất 
theo các mô hình này đều cho năng suất cao, 
mẫu mã đẹp, đặc thù, mới, lạ và an toàn đối với 
sức khỏe cho người tiêu dùng. Du khách tham 
quan các mô hình này sẽ được trải nghiệm từ quy 
trình sản xuất, khâu chăm sóc đến thu hoạch…

Đặc biệt, các mô hình Du lịch canh nông ứng 
dụng công nghệ cao tại các nông trại sản xuất 
(Cầu Đất Farm, Long Đỉnh farm, Tâm Châu) với 
nhiều cảnh quan thoáng đãng, đẹp và thơ mộng 
để du khách vừa thưởng lãm, vừa chụp hình lưu 
niệm cũng tạo được nhiều dấu ấn, hay tham 
quan quy trình sản xuất dược liệu Đông trùng 
hạ thảo, nấm linh chi đỏ (Đông trùng hạ thảo 
Dalat New farm; Khu du lịch canh nông Đa Lạch 
Noah) cũng là điểm nhấn về sản phẩm du lịch 
canh nông độc đáo của Lâm Đồng. 

Để phát triển du lịch gắn với NNBV và đưa 
du lịch canh nông thành thương hiệu mỗi khi 
nhắc tới Lâm Đồng, trước hết, cần xây dựng 
những văn bản cụ thể hướng dẫn khai thác, kinh 
doanh du lịch gắn với bảo vệ TN&MT; phải có 
quy hoạch sản xuất phù hợp, tổ chức quản lý 
sản xuất theo chuỗi giá trị, liên kết chặt chẽ với 
các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp 
và doanh nghiệp lữ hành trong quá trình hoạt 
động. Đồng thời, có những chính sách cụ thể 
trong việc đào tạo kỹ năng dịch vụ du lịch nông 
nghiệp. Mặt khác, cần tập trung xây dựng các 
mô hình cảnh quan kết hợp với sản xuất NNBV, 
sản xuất cây đặc sản, cây dược liệu, các loại rau 
hoa đặc trưng của từng vùng (TP. Đà Lạt về rau, 
hoa; các vùng phụ cận: cà phê, chè, dược liệu)... 
kết hợp với các tour du lịch trải nghiệm thực tế 
nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, 
tăng thu nhập cho người nông dân, đồng thời 
đa dạng hóa các loại hình du lịch; tiếp tục công 
tác xúc tiến, quảng bá, tạo mối liên kết giữa nhà 
nông - doanh nghiệp để phát triển du lịch nông 
nghiệp trên địa bàn, làm phong phú và đa dạng 
hơn cho sản phẩm du lịch; phát huy được các lợi 
thế của địa phương trong hoạt động du lịch, đặc 
biệt là tạo cơ hội cho người nông dân có thêm 
hướng phát triển mới cho cây rau, hoa, cây đặc 
sản dựa vào các hoạt động du lịch.

Với những thế mạnh, tiềm năng riêng sẵn 
có cùng với chiến lược phát triển của tỉnh, Lâm 
Đồng hứa hẹn sẽ có nhiều mô hình du lịch 
NNBV thành công trong tương lai không xan

Màu xanh hồi sinh 
nơi rừng đặc dụng 
cảnh quan Đray Sáp
VŨ THỊ HẠNH 
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắc Nông

Những năm trước đây, khu vực rừng đặc dụng cảnh 
quan Đray Sáp thuộc xã Đắc Sôr (Krông Nô, Đắc 
Nông) được xem là một trong những điểm nóng 

về tình trạng phá rừng. Thế nhưng, vài năm trở lại đây, với 
sự tăng cường quản lý, bảo vệ chặt chẽ của Ban quản lý 
(BQL) rừng đặc dụng cảnh quan Đray Sáp và chính quyền 
địa phương, nạn phá rừng đã được hạn chế, rừng đang dần 
xanh trở lại.

Rừng đặc dụng cảnh quan Đray Sáp được quy hoạch và 
xác lập tại Quyết định số 1904/QĐ-UB ngày 10/9/1998 của 
UBND tỉnh Đắc Lắc (cũ), với tổng diện tích 6.539,18 ha, 
trong đó rừng đặc dụng 1.652,17 ha và rừng phòng hộ xung 
yếu là 4.887,01 ha thuộc địa giới hành chính các xã Đắc Sôr, 
Nam Đà, Đắc Drồ và xã Buôn Choăh, huyện Krông Nô, tỉnh 
Đắc Nông. Kết quả điều tra năm 2015 bước đầu đã xác định 
và ghi nhận, rừng đặc dụng cảnh quan Đray Sáp có 1.047 
loài thực vật bậc cao có mạch thuộc 571 chi và 141 họ của 
4 ngành thực vật khác nhau. Hệ thực vật nơi đây tập trung 
chủ yếu ở ngành mộc lan, chiếm 82,98% số họ (117 họ), 
92,47% số chi (528 chi) và 91,88% số loài (962 loài); trong 
đó lớp mộc lan là phong phú nhất. Trong số 1.047 loài thực 
vật đã thống kê, có 59 loài bị đe dọa ở cấp quốc gia (Sách đỏ 
Việt Nam, 2007) và toàn cầu (IUCN, 2014) có giá trị bảo tồn 
cao, cần ưu tiên bảo vệ. Trong đó, ở mức độ cấp quốc gia có 
42 loài, bao gồm: 1 loài rất nguy cấp (CR), 16 loài nguy cấp 
(EN) và 25 loài sẽ nguy cấp (VU); ở mức độ toàn cầu có 28 
loài trong đó có 4 loài rất nguy cấp (CR), 8 loài nguy cấp 
(EN), 7 loài sẽ nguy cấp (VU) và 9 loài ít nguy cấp (LR). Đặc 
biệt, một số loài có mức độ nguy cấp cao có trong Sách đỏ 
Việt Nam và trên thế giới như cẩm lai Bà Rịa, cẩm lai, cẩm 
lai vú, cà te, vên vên.

Do đặc điểm vị trí địa lý, địa hình, đất đai, khí hậu và 
hệ sinh thái rừng đã góp phần hình thành nên khu hệ động 
vật ở đây cũng mang tính chất điển hình. Kết quả điều tra, 
bước đầu đã xác định và thống kê được tại rừng đặc dụng 
cảnh quan Đray Sáp có 289 loài động vật có xương sống, 
trong đó có 54 loài thú, 187 loài chim, 32 loài bò sát và 16 
loài ếch nhái (lưỡng cư) thuộc 85 họ, 25 bộ. Trong số 54 
loài thú được ghi nhận tại khu rừng đặc dụng cảnh quan 
Đray Sáp có 14 loài bị đe dọa ở cấp quốc gia (Sách đỏ Việt 
Nam, 2007) và toàn cầu (IUCN, 2014). Trong tổng số 187 
loài chim đã ghi nhận, có 7 loài bị đe dọa ở cấp quốc gia 
(Sách đỏ Việt Nam, 2007) và toàn cầu (IUCN, 2014), 4 loài 
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đặc hữu, phân bố hẹp. Trong đó, ở mức độ cấp 
quốc gia có 4 loài sẽ nguy cấp (VU) và 3 loài 
ít nguy cấp (LR); ở mức độ quốc tế có 3 loài ít 
nguy cấp (LR), điển hình là gà lôi trắng, gà tiền 
mặt đỏ, khướu đầu đen và khướu mỏ dài. 

Trong hơn một thập kỷ qua, do quá trình 
quản lý, khai thác và sử dụng không bền vững 
đã làm cho diện tích, chất lượng rừng tại khu 
rừng đặc dụng cảnh quan Đray Sáp bị suy giảm 
và xuống cấp nghiêm trọng. Tỷ lệ rừng nghèo 
chiếm 68,95% diện tích, các kiểu thảm thực vật 
rừng bị biến đổi mạnh cả về cấu trúc, kiểu rừng 
và thành phần loài (phát sinh các kiểu rừng mới 
- kiểu phụ), đặc biệt kiểu rừng khộp gần như 
không còn hiện hữu tại đây. Rừng đặc dụng cảnh 
quan Dray Sáp có diện tích quy hoạch 1.652,17 
ha, nhưng với sự tàn phá rừng của người dân, 
chỉ trong vòng 5 năm (2005-2010) rừng đã mất 
đi trên 360 ha. Nguyên nhân chính dẫn đến hiện 
tượng này là do tác động của hành vi khai thác 
gỗ trái phép quá mức, tập trung vào các loài cây 
gỗ lá rộng thường xanh và cây quý hiếm, có giá 
trị về kinh tế cao như cẩm lai, cà te, sao đen, căm 
xe, giáng hương… và nạn phá rừng, lấn chiếm 
đất rừng trái pháp luật để lấy đất sản xuất nông 
nghiệp, chuyển mục đích sử dụng rừng, xây 
dựng các công trình hạ tầng cơ sở. 

Trước thực trạng trên, thời gian qua, BQL 
rừng đặc dụng cảnh quan Đray Sáp đã triển 
khai nhiều biện pháp để tăng cường công 
tác quản lý, bảo vệ rừng cũng như bảo tồn 
ĐDSH. Hàng năm, BQL tổ chức giao khoán 

1.205,66 ha rừng cho 3 nhóm 
hộ (34 hộ) để quản lý bảo 
vệ và hưởng lợi, đối tượng 
nhận khoán là người dân 
địa phương tại các xã giáp 
ranh với khu rừng, mức giao 
khoán bình quân từ 100.000 
- 200.000 đồng/ha; thành lập 
2 chốt bảo vệ rừng thường 
trực tại vùng giáp ranh với 
xã Đray Sáp, Ea Na, huyện 
Krông Ana, tỉnh Đắc Lắc và 
tại thôn Nam Tân, xã Nam 
Đà, huyện Krông Nô, tỉnh 
Đắc Nông nhằm tăng cường 
công tác kiểm tra, ngăn chặn 
và xử lý kịp thời các hành vi 
xâm phạm đến khu rừng, đặc 
biệt là hành vi khai thác gỗ, 
phá rừng trái pháp luật. Nhờ 
đó, số vụ vi phạm các quy 
định của Nhà nước về quản 
lý, bảo vệ, phát triển rừng và 
quản lý lâm sản giảm đáng kể, 
từ 83 vụ (năm 2004 - tháng 
9/2010) xuống còn 31 vụ (từ 
tháng 10/2010 đến nay).

Cùng với việc tổ chức tập 
huấn nghiệp vụ cho cán bộ, 
công chức Kiểm lâm của đơn 
vị, các nhóm hộ nhận khoán 
quản lý bảo vệ rừng, BQL còn 

hướng dẫn kỹ thuật cho các 
hộ nhận khoán trồng và chăm 
sóc, bảo vệ rừng trồng; theo 
dõi và cập nhật diễn biến tài 
nguyên rừng. Đồng thời, làm 
mới 150 bảng nội quy, 180 
biển cấp lửa, 3 bảng dự báo 
cấp cháy rừng; 38,7 ha đường 
băng trắng cản lửa, chăm 
sóc và giảm vật liệu cháy cho 
120,67 ha rừng trồng (rừng 
trồng đã thành rừng và chưa 
thành rừng); Thành lập các 
Ban chỉ huy, xây dựng quy chế 
phối hợp với các ngành, chính 
quyền địa phương, đặc biệt là 
cấp thôn, xã và chủ rừng giáp 
ranh nhằm bảo vệ rừng trên 
toàn bộ phạm vi diện tích đơn 
vị quản lý; Mua sắm các trang 
thiết bị, phương tiện phục vụ 
cho công tác quản lý, bảo vệ và 
phòng cháy, chữa cháy rừng.

Điều đáng ghi nhận là 
tính từ năm 2010 đến nay, 
BQL rừng đặc dụng cảnh 
quan Đray Sáp đã trồng được 
120,67 ha rừng trồng tập 
trung và cây phân tán, với cơ 
cấu loài cây gồm: Sao đen, 
dầu rái, keo lá tràm, bồ kết, đa 
búp đỏ. Đặc biệt, để bảo tồn 
theo hướng bền vững, hiện 
tại, Sở NN&PTNT đang lập 
“Quy hoạch, kế hoạch bảo vệ 
và phát triển rừng tỉnh Đắc 
Nông giai đoạn 2016-2025, 
định hướng đến năm 2030” để 
trình UBND tỉnh xem xét, phê 
duyệt. Rừng đặc dụng cảnh 
quan Đray Sáp đang được lập 
Quy hoạch bảo tồn và phát 
triển bền vững; Đề án cho 
thuê môi trường rừng.

Với những nỗ lực của 
BQL, chính quyền địa 
phương và cộng đồng, rừng 
đặc dụng cảnh quan Đray 
Sáp đang dần hồi sinh, không 
những góp phần BVMT sinh 
thái mà còn là tiền đề để phát 
triển du lịch bền vững cho địa 
phươngn

 V Một góc rừng được trồng năm 2010 đang sinh trưởng và phát triển tốt 
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MÔI TRƯỜNG & PHÁT TRIỂN

Bảo tồn các loài chim ở vịnh Hạ Long
LÊ ĐẮC TRƯỜNG
Đại học Tài nguyên &Môi trường Hà Nội

Vịnh Hạ Long hiện đang sở hữu vùng 
sinh cảnh chim với 76 loài, thuộc 23 họ, 
sinh sống ở các dạng sinh cảnh khác 

nhau. Tùy theo đặc điểm sinh trưởng, có loài 
chim chuyên ăn thịt, hạt và quả, cá, côn trùng 
và có loài ăn tạp. Hầu hết các loài chim làm tổ, 
đẻ và ấp trứng vào mùa xuân tới mùa thu. Chủ 
yếu các loài chim chỉ ghép đôi vào mùa sinh 
sản, nhiều loài chim ghép đôi một đực, một cái, 
song cũng có loài một con đực ghép với nhiều 
con cái. Chim non nở ra được chim bố mẹ 
chăm sóc cho tới khi có thể tự kiếm ăn được...

 Phần lớn, các vùng sinh cảnh chim của 
vịnh Hạ Long còn nguyên sơ và khó tiếp cận 
như quần thể lớn chim mỏ sừng lông đen trắng 
phương Đông, đại diện của loài chim ăn quả 
kích thước lớn. Để thích nghi với sinh cảnh 
sống, nhiều loài chim ở vịnh Hạ Long làm tổ ở 
những bụi cây thấp trên đảo đá vôi với độ cao 
khoảng 200 m so với mặt nước biển. Theo thống 
kê của Ban quản lý (BQL) vịnh Hạ Long, trong 
tổng số 1.969 đảo của vịnh có đến 1.921 đảo đá 
vôi. Vùng tập trung các đảo đá có phong cảnh 
và nhiều hang động đẹp là vùng trung tâm Di 
sản Thiên nhiên vịnh Hạ Long, bao gồm phần 
lớn vịnh Hạ Long (vùng lõi), một phần vịnh Bái 
Tử Long và vịnh Lan Hạ thuộc quần đảo Cát Bà 
(vùng đệm). Với hệ thực vật vùng đá vôi phong 
phú về loài và có tính đặc hữu cao. Ước tính 
có hơn 1.000 loài thực vật có giá trị kinh tế và 
dược liệu, đây cũng là nguồn thức ăn đồi dào 
cho các loài chim. 

Các đảo trên vịnh Hạ Long có những 
phong cảnh độc đáo riêng, là nơi thu hút một 
lượng lớn khách du lịch đến tham quan, cũng 

như các nhà khoa học đến 
nghiên cứu, quan sát các loài 
chim. Một số tuyến du lịch 
vịnh Hạ Long có thể quan sát 
chim thuận lợi, như hòn Cát 
Lán thuộc tuyến du lịch Cảng 
tàu - Sửng Sốt - Mê Cung - Hồ 
Ba Hầm, hòn Hang Chạm, 
đảo Hang Trai thuộc tuyến du 
lịch Sửng Sốt - Cửa Vạn - Ba 
Trái Đào, hòn Bái Đông, khu 
vực hồ Ba Hầm... Ở các tuyến 
du lịch này, các loài chim nước 
thường gặp như choắt bụng 
trắng, chim lặn, mòng két, 
te vàng, vịt trời, gà nước, rẽ 
giun thường, kịch, cuốc ngực 
trắng... Đặc biệt, đảo Cống Đỏ 
là nơi cư ngụ của nhiều loài 
chim quý như hồng hoàng, cắt 
lớn, diều hoa miến điện, cao 
cát bụng trắng… Trong đó, 
hồng hoàng là loài có số lượng 
nhiều nhất trên đảo, với tập 
tính sinh học riêng biệt, khi 
con cái ấp trứng và nuôi con 
non thì chim đực dùng đất bít 
kín miệng tổ chỉ chừa một lỗ 
nhỏ. 

Những năm gần đây, 
nhiều loài chim trên vịnh Hạ 
Long đã bị suy giảm về số 
lượng loài, mật độ, nhiều loài 
gần như biến mất ngoài tự 
nhiên hoặc rất hiếm gặp, do 
sinh cảnh sống bị thu hẹp và 
môi trường sinh thái tự nhiên 
của khu vực bị ô nhiễm bởi các 
hoạt động du lịch. Tình trạng 
săn bắn, bẫy chim vẫn diễn ra 
thường xuyên, hoạt động mua 
bán chim không những diễn 
ra tại các vùng rừng trên các 
đảo mà còn công khai tại các 
trung tâm TP, thị xã, thị trấn. 
Nhu cầu mua chim làm thực 
phẩm hay nuôi làm cảnh vẫn 
diễn ra nên người dân tìm 
mọi cách để săn, bắt bẫy chim, 
nhất là các loài chim quý có 

giá trị thương mại lớn. Trong 
khi đó, lực lượng bảo vệ rừng 
mỏng, cán bộ có chuyên môn 
về nghiên cứu, bảo tồn các 
loài động vật hoang dã nói 
chung và loài chim nói riêng 
còn thiếu. Việc thực thi pháp 
luật về bảo vệ các loài chim 
chưa nghiêm. Một số vùng có 
rừng ngập mặn như hang Đầu 
Gỗ của vịnh Hạ Long do tình 
trạng đánh bắt tận diệt các loài 
thủy, hải sản, cũng ảnh hưởng 
đến nhiều loài chim di cư do 
cạn kiệt nguồn thức ăn.

Để bảo vệ các loài chim, 
BQL vịnh Hạ Long cần tiếp 
tục xây dựng chương trình 
giám sát các loài chim quý, 
hiếm; tiến hành điều tra hiện 
trạng, thành phần, đặc điểm 
phân bố các loài chim trên 
các tuyến của khu vực. Đồng 
thời, tăng cường công tác 
tuần tra giám sát, bảo vệ sinh 
cảnh sống của các loài chim 
trong khu vực. Thông qua 
các đợt tuần tra theo tuyến, 
cần phát hiện, ngăn chặn kịp 
thời, xử lý nghiêm các hành 
vi săn, bắn, bẫy, bắt, mua bán, 
vận chuyển, tiêu thụ động vật 
nói chung và các loài chim tự 
nhiên di cư, kể cả trong nhà 
hàng dịch vụ ăn uống, trái với 
quy định của pháp luật hiện 
hành; triển khai thực hiện 
biện pháp kiểm tra, tịch thu, 
phá dỡ, tiêu hủy và xử lý bẫy 
lưới giăng và dụng cụ để săn, 
bẫy, bắt chim tự nhiên di cư 
đang tồn tại; tuyên truyền, 
nâng cao nhận thức cho 
người dân về bảo vệ đa dạng 
sinh học, bảo tồn các loài 
chim; tổ chức ký cam kết đối 
với các hộ dân và cộng đồng 
trong vùng có chim tự nhiên 
di cư để không đánh bắt, tiêu 
thụ chim tự nhiênn

 V Loài mòng biển phân bố ở sinh cảnh biển 
ven bờ của vịnh Hạ Long
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NHÌN RA THẾ GIỚI

Cùng làm xanh Pari

Nhắc đến Pari, người ta 
thường nghĩ đến sự hoa lệ, 
hào nhoáng của kiến trúc 

nghệ thuật, nhưng trong tương lai 
thành phố (TP) sẽ còn xanh và đẹp 
hơn với chủ trương phủ xanh đô thị. 
Với hơn 2 triệu dân, chính quyền TP. 
Pari đã đề ra mục tiêu đến năm 2020 
phủ xanh được 100 ha mái nhà và bờ 
tường của những tòa nhà trong TP, 
trong đó 1/3 diện tích dành cho mô 
hình nông nghiệp đô thị.

Phủ xanh đô thị nhằm góp phần 
cải thiện chất lượng sống của người 
dân, tạo điều kiện cho sự phát triển 
đa dạng sinh học và giúp các đô thị 
thích nghi với quá trình biến đổi khí 
hậu. Để cây xanh trở thành một phần 
không thể thiếu trong mọi công trình 
của TP, Pari đã và đang huy động sự 
phối hợp của mọi đối tác, từ người 
dân cho đến chủ đầu tư của các công 
trình xây dựng và nhà thiết kế phong 
cảnh… cùng thực hiện những dự án 
tích hợp yếu tố phủ xanh.

Để đạt được mục tiêu trên, chính 
quyền Pari đã phát hành cuốn hướng 
dẫn kỹ thuật và các phương pháp 
thực hiện dự án một cách hiệu quả. 
Tháng 6/2017, TP lập trang web 
Vegetalisons Paris (Cùng làm xanh 
Pari) làm cầu nối giữa người dân với 
những người quan tâm đến thực vật 
để cùng trao đổi, hợp tác trong việc 
trồng cây xanh. Trang web này giống 
như một kho báu giúp người dân thủ 
đô có thể tìm hiểu những dự án xanh 
đã được thực hiện, khám phá những 
khu vườn chung ở từng quận và chia 
sẻ về các dự án trồng cây. 

CẤP MIỄN PHÍ HẠT VÀ CÂY 
GIỐNG

Chính sách khuyến khích trồng 
cây của chính quyền Pari còn được 
thể hiện ở việc cung cấp miễn phí hạt, 
củ giống hoặc cây giống ở vườn ươm 
của TP cho người dân. Để giúp người 
dân có nguồn cung cấp dưỡng chất 
cho cây, chính quyền đã trang bị miễn 

phí các bình ủ phân hữu cơ 
để chế biến thành phân bón 
tự nhiên. Hiện tại, Pari tặng 
miễn phí 500 bình ủ phân 
hữu cơ và để nhận được bình 
ủ, người dân phải đăng kí trên 
trang web Vegetalisons Paris. 
Để phủ xanh Pari, các yếu tố 
xanh, sạch và bảo vệ thiên 
nhiên là những tiêu chí được 
đề cao, điều này có nghĩa là 
người dân không dùng thuốc 
trừ sâu, không dùng phân hóa 
học khi trồng cây. 

Chỉ cần một khoảng đất 
dưới gốc cây trên hè phố, một 
thảm cỏ nhỏ, một khoảng trống 
trên tường nhà, người dân Pari 
có thể gieo hạt giống để trồng 
cây. Ngoài ra, người dân có thể 
trồng cây ngoài ban công, trên 
mái nhà, hoặc đơn giản là làm 
một góc vườn nhỏ bên cửa sổ. 
Đối với các khu vực công cộng, 
người dân cần phải viết đơn xin 
phép trồng cây và được chính 
quyền TP cấp giấy phép. Để 
được trồng cây trên mái nhà, 
người dân phải xin phép ban đại 
diện của tòa nhà để nghiên cứu 
về mức độ chịu đựng của mái 
nhà, vì không phải tòa nhà nào 

cũng có thể chịu được sức nặng. 
Sau khi nhận được đơn, chính 
quyền TP sẽ cử đội ngũ chuyên 
gia kỹ thuật đến khảo sát, kiểm 
tra khả năng thực hiện dự án 
và loại cây có thể trồng được 
trước khi đồng ý. Chính vì vậy, 
chính quyền Pari luôn khuyến 
cáo người dân phải luôn chú ý 
đến đa dạng sinh học, mối liên 
hệ xã hội, thẩm mỹ, bảo vệ tòa 
nhà… trước khi trồng cây trên 
mái nhà.

NÔNG NGHIỆP ĐÔ 
THỊ TRÊN MÁI NHÀ 

Ngày 11/1/2016, chính 
quyền Pari đã đề ra mục tiêu 
phủ xanh 100 ha các công 
trình đô thị, trong đó 1/3 
diện tích dành cho phát triển 
mô hình nông nghiệp đô thị. 
Đến nay, 74 tổ chức đã ký kết 
vào một điều lệ để hợp tác với 
chính quyền Pari trong việc 
lập kế hoạch cho chiến dịch 
này. Chính quyền TP đã phê 
duyệt phát triển 75 dự án và 
dự kiến các dự án sẽ sản xuất 
ra hơn 500 tấn sản phẩm. 

Trong vụ mùa đầu tiên 
năm 2016, các loại cây cà 

 V Người dân Pari chăm sóc vườn rau trên sân thượng
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chua, xà lách và nhiều loại rau tươi khác được 
ưu tiên trồng trên mái nhà của 33 doanh 
nghiệp và cơ quan nhà nước, như khách sạn 
Pullman, trụ sở của RATP - cơ quan quản lý 
phương tiện công cộng Pari và vùng Ile-de-
France… Đến vụ mùa 2017 - 2018, có thêm 41 
đối tác mới tham gia và cây hoa bia trở thành 
đối tượng chính. Một trong những dự án điển 
hình của mô hình nông nghiệp đô thị là trang 
trại La Chambeaudie của Công ty khởi nghiệp 
Aéromate. Trang trại đã trồng được hơn 40 
loại thực vật, thảo dược và sử dụng hệ thống 
thủy canh (dùng nước để truyền chất dinh 
dưỡng chứ không phụ thuộc vào đất). Phương 
pháp này phù hợp với môi trường TP, nước 
có thể tái chế để giảm chất thải, trong khi cây 
trồng trong nước giàu dinh dưỡng hơn đất. 
Các sản phẩm được bán cho các nhà hàng và 
cửa hàng tạp hóa trong khu vực.

Tính đến nay, Pari đã thực hiện được 
khoảng 15 ha nông nghiệp đô thị và mục tiêu 
30 ha vào năm 2020 là một thách thức. Tuy 
nhiên có rất nhiều dự án đang được xúc tiến. 
Năm 2019, Chapel International Project sẽ mở 
rộng 7.061 m2 nông trại và đây được xem là 
nông trại trên tầng thượng lớn nhất tại Pari. 
Sản phẩm của dự án sẽ được phân phối bởi 
Franprix, một chuỗi cửa hàng thực phẩm hữu 
cơ tại Pari. Có thể thấy, người dân Pari ngày 
càng quan tâm đến không gian xanh và muốn 
cải thiện môi trường ở thủ đô. Do đó, mục tiêu 
phủ xanh 100 ha mái nhà và bờ tường mà TP 
đã đề ra là hoàn toàn có khả năng thực hiện 
đượcn

 LỆ HÀ

 V Trang trại trên sân thượng của Công ty 
khởi nghiệp Aéromate

Nỗ lực của Malaixia 
trong cân bằng lợi 
ích giữa phát triển 
kinh tế với bảo vệ 
môi trường
ThS. NGUYỄN VIỆT CƯỜNG
Bộ Ngoại giao

Với diện tích 328.543 
km2, dân số 32 triệu 
người, Malaixia đặc 

biệt quan tâm tới vấn đề 
BVMT thông qua cam kết 
giảm phát thải khí nhà kính 
(KNK) xuống 40% vào năm 
2020. Đồng thời, ban hành 
nhiều đạo luật nhằm phát 
triển kinh tế xanh, thân 
thiện với môi trường và đã 
đạt được những kết quả tích 
cực.

QUY ĐỊNH BVMT 
NGHIÊM NGẶT

Malaixia là một trong 
những quốc gia dẫn đầu 
thế giới về sản xuất và xuất 
khẩu dầu cọ. Tuy nhiên, nhu 
cầu đất canh tác cây cọ ngày 
càng tăng, làm hủy hoại và 
biến các khu rừng nhiệt đới 
trở thành đồn điền. Điều này 
đe doạ nghiêm trọng đến hệ 
sinh thái, dẫn đến nguy cơ 
tuyệt chủng một số loài động 
vật quý, hiếm như đười ươi, 
cọp, voi, tê giác… 

Trước tình hình đó, ngay 
từ thập niên 70 của thế kỷ 
XX, Malaixia đã xây dựng hệ 
thống thu phí, cấp giấy phép 
đối với các cơ sở sản xuất 
dầu cọ. Lúc đầu, Malaixia áp 
dụng mức phí rất thấp nên 
chưa tác động nhiều đến các 
cơ sở sản xuất dầu cọ để họ 

giảm thiểu chất thải ra môi 
trường. Vì vậy, Chính phủ 
Malaixia đã điều chỉnh mức 
phí theo hướng nộp phí cấp 
phép gồm hai phần: Lệ phí 
hành chính và phí ô nhiễm 
theo lượng chất thải gây ô 
nhiễm. Nhờ đó, chỉ sau 2 
năm áp dụng mức phí trên, 
lượng chất thải gây ô nhiễm 
nguồn nước từ các cơ sở sản 
xuất dầu cọ đã giảm mạnh. 
Nối tiếp thành công trên, 
Chính phủ Malaixia đã đưa 
ra quy định tịch thu giấy 
phép của các cơ sở vi phạm 
tiêu chuẩn môi trường. Có 
thể nói, Malaixia đã kết hợp 
biện pháp kinh tế với hành 
chính một cách linh hoạt, 
buộc các cơ sở sản xuất 
phải tuân thủ các quy định 
BVMT.

Để tăng cường xử lý chất 
thải, Malaixia đã ban hành 
Luật Quản lý chất thải rắn 
(CTR) và vệ sinh công cộng 
với những quy định chi tiết, 
chặt chẽ từ phát thải, thu 
gom đến vận chuyển, xử lý, 
quy hoạch, mô hình quản 
lý… Trong đó, mô hình quản 
lý CTR của Malaixia theo 
chế độ liên bang và tư nhân 
hóa được nhiều quốc gia 
khác học tập. Tổng Công ty 
quản lý CTR và vệ sinh công 
cộng có trụ sở chính và chi 
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nhánh tại tất cả các bang ở Malaixia, chuyên 
cung cấp dịch vụ quản lý CTR và vệ sinh công 
cộng; thực hiện chính sách, kế hoạch, chiến lược 
của chính quyền liên bang; đề xuất tiêu chuẩn, 
quy chuẩn về quản lý CTR; xây dựng và thực 
hiện các chương trình đào tạo, nghiên cứu phát 
triển, xác định mức phí - giá đối với những dịch 
vụ mà Tổng Công ty cung cấp… Ngoài ra, Chính 
phủ Malaixia cũng triển khai đồng bộ nhiều giải 
pháp nhằm tăng cường công tác quản lý CTR, 
đặc biệt là thực hiện chiến lược kiểm soát, quản 
lý chất thải theo 3R (giảm thiểu, tái sử dụng, tái 
chế), biến chất thải thành tài nguyên. 

Không chỉ ban hành nhiều đạo luật về 
BVMT, Malaixia còn áp dụng chế tài xử phạt 
nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm pháp 
luật về BVMT. Điều 22, Luật Chất lượng môi 
trường Malaixia năm 1974, sửa đổi, bổ sung 
năm 2001 quy định, người nào xả thải CTR, 
chất thải lỏng, khí vượt quá tiêu chuẩn cho phép 
trong giấy phép môi trường thì bị phạt tiền 
100.000 ringgit, hoặc bị phạt tù 5 năm, hoặc cả 
hai hình phạt trên. Điều 23 của Luật quy định, 
người nào gây tiếng ồn vượt quá tiêu chuẩn cho 
phép, hoặc vượt quá định mức mà giấy phép đã 
quy định thì bị phạt tiền đến 100.000 ringgit, 
hoặc bị phạt tù 5 năm, hoặc bị áp dụng cả hai 
hình phạt trên. Điều 27 quy định, người nào có 
hành vi xả thải xăng dầu trái phép vào nguồn 
nước thì bị phạt tiền đến 500.000 ringgit, hoặc 
bị phạt tù 5 năm, hoặc bị áp dụng cả hai hình 
phạt trên… Nhờ việc áp dụng các hình thức 
phạt nặng, Malaixia đã ngăn chặn đáng kể các 
hành vi vi phạm pháp luật về BVMT. 

HƯỚNG ĐẾN  
GIẢM CƯỜNG ĐỘ 
PHÁT THẢI KNK

Quy hoạch TP các bon 
thấp đã trở thành một phần 
quan trọng trong Chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội 
của Malaixia. Thông qua 
việc khởi động Chương trình 
Khuôn khổ các TP các bon 
thấp, Chính phủ Malaixia 
cam kết giảm cường độ phát 
thải KNK xuống 40% vào 
năm 2020. Trong đó, thúc đẩy 
năng lượng tái tạo trở thành 
mục tiêu trọng điểm, đạt tỷ 
lệ 11% năng lượng tái tạo 
trong tổng các nguồn năng 
lượng của Malaixia vào năm 
2020. Nhiều TP của Malaixia 
cũng đang nỗ lực phấn đấu để 
giảm phát thải, điển hình như 
Iskandar và Kuching.

TP. ISKANDAR
Iskandar, bang Johor, là 

một trong những TP kinh 
tế phát triển nhanh nhất tại 
Malaixia. Trước đây, quy 
hoạch tổng thể của Iskandar 
không tính đến các yếu tố 
liên quan đến phát triển các 
bon thấp. Tuy nhiên, đến 
năm 2011, các chuyên gia của 

Trường Đại học Teknologi 
Malaixia (UTM) đã triển 
khai giúp đỡ Cơ quan Phát 
triển Vùng Iskandar (IRDA) 
xây dựng quy hoạch hướng 
tới mục tiêu giảm KNK 
đến năm 2025, đưa TP trở 
thành địa phương phát triển 
các bon thấp đầu tiên tại 
Malaixia. 

TP. KUCHING
Kuching là TP ở phía 

Đông Malaixia, với dân số 
khoảng 600.000 người. Thị 
trưởng TP cam kết về mục 
tiêu hướng tới TP các bon 
thấp, tuy nhiên, hiện TP phải 
đối mặt với một số khó khăn 
do chưa có nhiều dự án chi 
tiết về giảm thiểu khí thải. 
Để giải quyết vấn đề này, 
chính quyền TP lập kế hoạch 
tiến hành kiểm kê KNK và 
huy động mọi nguồn lực 
thực hiện mục tiêu TP các 
bon thấp. Đồng thời, TP 
tăng cường năng lực cho cán 
bộ thông qua đào tạo, nâng 
cao nhận thức về TP các bon 
thấp, cách lập kế hoạch, thực 
hiện và giám sát hoạt động 
giảm phát thải; tiêu chuẩn 
kiểm kê KNK trên cơ sở 
đánh giá và báo cáo lượng 
khí thải định kỳ dựa trên các 
con số thống kê thực tế để 
đảm bảo mức độ chính xác 
và khả năng tương thích với 
quốc tế; sử dụng phần mềm 
cho quy hoạch TP các bon 
thấp để đo lường chính xác 
lượng KNK và xác định các 
biện pháp giảm thiểu tương 
thích…

Với việc xây dựng quy 
định BVMT nghiêm ngặt 
thông qua các đạo luật, cũng 
như cam kết giảm cường độ 
phát thải KNK, Chính phủ 
Malaixia đang nỗ lực thực 
hiện chính sách phát triển 
kinh tế gắn với BVMTn

 V Iskandar phấn đấu trở thành TP các bon thấp đầu tiên tại Malaixia
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