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Cần phát huy vai trò của chính quyền
các cấp trong quản lý môi trường

T

rong các ngày từ 30/10-1/11, tại Phiên
chất vấn và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ
6 Quốc hội khóa XIV, Bộ trưởng Bộ
TN&MT Trần Hồng Hà đã nhận được 21 câu
hỏi của các Đại biểu Quốc hội (ĐBQH). Nội
dung tập trung vào các nhóm vấn đề: Quản
lý đất đai tại các thành phố lớn; tình trạng ô
nhiễm môi trường và công tác xử lý ở các làng
nghề, cụm, khu công nghiệp, lưu vực sông;
quản lý cát sỏi lòng sông; giải pháp ứng phó với
biến đổi khí hậu (BĐKH); nhập khẩu phế liệu;
bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH); tài nguyên
nước… Trong đó, vấn đề môi trường được các
ĐBQH đặc biệt quan tâm.
Đặt câu hỏi chất vấn với Bộ trưởng Trần
Hồng Hà, Đại biểu (ĐB) Trần Tất Thế (Hà
Nam) đề cập đến tình trạng ô nhiễm môi
trường tại lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy và
quan điểm xử lý của Bộ. Đây cũng là mối quan
tâm của ĐB Leo Thị Lịch (Bắc Giang) đối với
lưu vực sông Cầu. Trả lời về vấn đề này, Bộ
trưởng Trần Hồng Hà khẳng định, để trả lại
màu xanh cho các dòng sông, trước hết, phải
xử lý tại nguồn, “người gây ô nhiễm" phải chịu
trách nhiệm xử lý. Thủ tướng Chính phủ đã
ban hành Đề án tổng thể xử lý ô nhiễm môi
trường các lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy; Đề
án tổng thể bảo vệ và phát triển bền vững môi
trường sinh thái, cảnh quan lưu vực sông Cầu,
tuy nhiên cơ chế phối hợp triển khai chưa
hiệu quả; đặc biệt chưa bố trí đủ nguồn lực;
chưa thu gom và xử lý tập trung nước thải sinh
hoạt. Bộ trưởng khuyến nghị, chính quyền địa
phương cần phải đánh giá các nguồn thải và
lựa chọn mô hình xử lý phù hợp; làm rõ trách
nhiệm của Nhà nước trong đầu tư hạ tầng và
xác định các doanh nghiệp có công nghệ và
năng lực xử lý; đồng thời xem xét lại cơ chế
tính chi phí xử lý; tăng cường giám sát, kiểm
soát kết quả xử lý thông qua việc quan trắc để
đánh giá chính xác nguồn thải… Trong thời
gian tới, Ban chỉ đạo BVMT các lưu vực sông
cần phải gắn với trách nhiệm cụ thể của các
địa phương và tiến hành xã hội hóa, trên cơ
sở đó mới có thể giải quyết được tình trạng ô
nhiễm môi trường lưu vực sông.

VVBộ trưởng Trần Hồng Hà trả lời chất vấn ĐBQH tại Kỳ họp
thứ 6 Quốc hội khóa XIV ngày 31/10/2018

Trả lời chất vấn của ĐB
Nguyễn Trường Giang (Đắc
Nông) về tình trạng ô nhiễm
môi trường ở các làng nghề,
cụm, khu công nghiệp, Bộ
trưởng Trần Hồng Hà cho
biết, đã có trên 80% khu
công nghiệp đầu tư hệ thống
hạ tầng xử lý nước thải tập
trung, trong đó khoảng 10%
đã lắp đặt các hệ thống quan
trắc tự động. Tuy nhiên,
nguồn lực và việc đầu tư
hạ tầng xử lý nước thải tập
trung, cũng như giám sát
môi trường ở các cụm công
nghiệp còn hạn chế. Trước
tình hình đó, Chính phủ
đã ban hành 4 Nghị định,
trong đó quy định cụ thể
quyền hạn, trách nhiệm, nội
dung về kiểm soát đối với
các khu công nghiệp, cụm
công nghiệp và làng nghề.
Việc chấp hành và tuân
thủ các quy định của pháp
luật về môi trường đối với

các khu, cụm công nghiệp,
làng nghề đều gắn với trách
nhiệm quản lý của các Bộ:
TN&MT, NN&PTNT, Công
Thương…, đặc biệt là vai trò
của chính quyền cấp huyện
trong quản lý môi trường.
Vì vậy, trong thời gian tới,
Bộ TN&MT sẽ tích cực tiến
hành thanh tra, kiểm tra,
đồng thời, phối hợp với Bộ
NN&PTNT xem xét, đánh
giá lại tiêu chí số 17 về môi
trường trong Chương trình
mục tiêu quốc gia Xây dựng
nông thôn mới. Đối với các
khu công nghiệp, sẽ tiến
hành kiểm tra, thanh tra,
giám sát thường xuyên để
đến cuối nhiệm kỳ đảm bảo
tất cả các khu công nghiệp
đều đáp ứng và tuân thủ các
quy định về môi trường.
Nhập khẩu phế liệu là
một trong những vấn đề
nóng được dư luận quan tâm
trong thời gian qua đã được
Số 11/2018
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ĐB Hà Thị Lan (Bắc Giang) đặt ra. Trả lời câu
hỏi này, Bộ trưởng Trần Hồng Hà chia sẻ, Bộ
TN&MT đã tham mưu cho Chính phủ các cơ
chế chính sách để phòng ngừa, bảo vệ từ xa và
kiểm soát trước tình trạng phế liệu nhập khẩu.
Bộ trưởng cho rằng, các hành lang pháp lý đã
đầy đủ, tuy nhiên, chưa có sự phối hợp hiệu
quả giữa các cơ quan quản lý để kiểm soát
hàng hóa trước khi vào Việt Nam. Để xử lý
số container phế liệu tồn ở cảng, Bộ TN&MT
đã tham mưu Chính phủ yêu cầu tổ chức, cá
nhân nhập khẩu phải bỏ tiền ra tái xuất; đối
với 58% không có giấy tờ hợp pháp, không đủ
điều kiện nhập khẩu, yêu cầu cần có một cơ
quan điều tra và tổ chức lựa chọn các doanh
nghiệp có năng lực để xử lý. Còn về lâu dài, Bộ
TN&MT đề xuất, phải yêu cầu độc lập kiểm
tra trước khi các lô hàng vào Việt Nam; giảm
các danh mục phế liệu nhập khẩu; không cho
doanh nghiệp nhập khẩu chỉ để sơ chế mà đã
nhập về thì phải sản xuất các sản phẩm có giá
trị, hiệu quả kinh tế cao…
Băn khoăn về các cơ sở gây ô nhiễm môi
trường thuộc khu vực công ích của ĐB Lê
Thủy (Bến Tre) cũng được Bộ trưởng Trần
Hồng Hà trả lời rõ ràng. Bộ trưởng cho biết,
Quyết định số 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để
các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm
trọng đến năm 2020 chỉ quy định xử lý ô
nhiễm đối với các cơ sở ô nhiễm môi trường
nghiêm trọng thuộc khu vực công ích là các
bệnh viện, bãi rác mà nhà nước đầu tư. Hiện
nay, quan điểm của Chính phủ là tất cả cơ sở
do tổ chức, cá nhân đầu tư mà gây ô nhiễm
sẽ phải có trách nhiệm xử lý ô nhiễm triệt
để. Tuy nhiên, việc triển khai Quyết định
này còn gặp một số vướng mắc do kinh phí
xử lý chỉ bằng 30%. Do đó, cần phải làm rõ
quan điểm là đối với công trình công ích gây
ô nhiễm, tồn tại từ nhiều năm nay, muốn xử
lý được thì Nhà nước phải đầu tư kinh phí,
công nghệ.
Trả lời ĐB Nguyễn Thị Kim Bé (Kiên
Giang) đối với việc triển khai Nghị quyết số
120/NQ-CP về các giải pháp ứng phó với
BĐKH tại đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL),
Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, vấn
đề BĐKH tại ĐBSCL được Đảng, Nhà nước,
Chính phủ đặc biệt quan tâm và đã ban hành
các Nghị quyết có liên quan về chủ động ứng
phó với BĐKH. Để triển khai Nghị quyết số
120/NQ-CP, các Bộ, ngành, địa phương đã và
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đang đề xuất những nhiệm vụ,
dự án cụ thể trên tinh thần tiếp
cận quản lý tổng hợp vùng đối
với ĐBSCL. Song song với xây
dựng chương trình hành động
và các dự án, hiện nay, Dự án
của Ngân hàng Thế giới do Bộ
NN&PTNT chủ trì đang được
thực hiện, tập trung vào xây
dựng thí điểm các mô hình
sinh kế, liên quan đến hoàn
thiện cơ sở dữ liệu điều tra
cơ bản, xây dựng Trung tâm
tích hợp dữ liệu vùng ĐBSCL.
Bên cạnh đó, Chính phủ đã
chi trên 1.500 tỷ đồng để giải
quyết các vấn đề sạt lở bờ
sông, bờ biển…
Đối với câu hỏi về BVMT
đầm phá Tam Giang - Cầu
Hai của ĐB Đặng Ngọc
Nghĩa (Thừa Thiên - Huế), Bộ
trưởng Trần Hồng Hà khẳng
định, hệ đầm phá Tam Giang
- Cầu Hai là một trong vùng
sinh cảnh đất ngập nước có
tầm cỡ khu vực và quốc tế. Ở
đây hội tụ tính ĐDSH cao với
22 loài quý hiếm, gần 376 loại
thực vật phù du, đặc biệt là hệ
sinh thái đất ngập nước. Hiện
Bộ Khoa học và Công nghệ
và Bộ TN&MT đã tham mưu
Chính phủ phê duyệt Quy
hoạch khu vực bảo vệ đất

ngập nước hệ đầm phá Tam
Giang - Cầu Hai, với tổng
diện tích trên 20 nghìn ha.
Thủ tướng cũng đã phê duyệt
Quy hoạch tổng thể bảo tồn
ĐDSH của cả nước đến năm
2020, định hướng đến năm
2030, trong đó có Quy hoạch
bảo tồn ĐDSH hệ đầm phá
Tam Giang - Cầu Hai. Đặc
biệt, Bộ TN&MT đã chọn
Tam Giang - Cầu Hai để thực
hiện Dự án “Bảo tồn các khu
đất ngập nước quan trọng
và sinh cảnh liên kết" nhằm
nâng cao năng lực quản lý cấp
tỉnh, đảm bảo lồng ghép các
khu bảo tồn và sinh cảnh đất
ngập nước liên kết hiệu quả
hơn.
Có thể nói, Phiên chất vấn
và trả lời chất vấn tại Kỳ họp
thứ 6 Quốc hội khóa XIV đã
thu hút sự quan tâm của báo
chí và cử tri cả nước. Đây được
đánh giá là phiên chất vấn sôi
động, súc tích nhất và đi tới
cùng trách nhiệm của Quốc
hội từ trước tới nay. Trong đó,
các câu trả lời của Bộ trưởng
Trần Hồng Hà được nhiều
ĐBQH đánh giá là rõ ràng,
thẳng thắn, cầu thị và trách
nhiệm.
HỒNG NHUNG (Tổng hợp)
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Tập trung nguồn lực bảo vệ môi trường
các lưu vực sông

V

ừa qua, Bộ TN&MT đã tổ
chức Phiên họp lần thứ 10
và Lễ chuyển giao chức vụ
Chủ tịch Ủy ban BVMT lưu vực
sông (LVS) Nhuệ - sông Đáy (ngày
19/11/2018, tại Nam Định); Phiên
họp lần thứ 14 và Lễ chuyển giao
chức vụ Chủ tịch Ủy ban BVMT lưu
vực sông Cầu (ngày 26/11/2018, tại
Bắc Ninh) nhằm tổng kết, đánh giá
tình hình thực hiện Đề án BVMT các
lưu vực sông (LVS) năm 2018, triển
khai kế hoạch hoạt động năm 2019 và
đề xuất những giải pháp, hướng giải
quyết riêng từng cho địa phương và
toàn bộ lưu vực.

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
NƯỚC TRÊN LVS NHUỆ SÔNG ĐÁY ĐÃ ĐƯỢC CẢI
THIỆN
Giai đoạn 2017-2018, Ủy ban
BVMT LVS Nhuệ – sông Đáy đã tổ
chức thành công 2 đoàn kiểm tra công
tác triển khai Đề án BVMT LVS trên
địa bàn 5 tỉnh/thành phố (Hà Nội, Hà
Nam, Hòa Bình, Nam Định và Ninh
Bình); Tổ chức các đoàn khảo sát,
đánh giá và đề xuất giải pháp BVMT
trong xử lý chất thải sinh hoạt và chất
thải y tế trên lưu vực; Đã giải quyết
vấn đề ô nhiễm môi trường liên tỉnh
trên sông Nhuệ và sông Châu Giang;
Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính
sách trong công tác BVMT. Cùng
với sự phối hợp giữa các Bộ, ngành,
5 tỉnh, thành phố đã triển khai hàng
trăm dự án, công trình hạ tầng, mô
hình quản lý, BVMT như: Trồng
rừng đầu nguồn tại tỉnh Hòa Bình;
mô hình xử lý môi trường làng nghề
của tỉnh Hà Nam, Ninh Bình và Hà
Nội; đầu tư xây dựng hệ thống xử
lý nước thải y tế cho bệnh viện các
tỉnh, thành phố trên lưu vực... Các hệ
thống quan trắc, phân tích được thiết
lập từ Trung ương đến địa phương,
giúp các địa phương nâng cao sự

VVThứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân tặng hoa cho
nguyên Chủ tịch Ủy ban nhiệm kỳ IV và tân Chủ tịch Ủy ban
BVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy nhiệm kỳ V
quản lý và giám sát chặt chẽ
ô nhiễm môi trường trên LVS
Nhuệ - sông Đáy…
Có thể nói, Đề án BVMT
LVS Nhuệ - sông Đáy đã được
triển khai một cách sâu rộng,
nhận thức, cũng như ý thức
của các địa phương, người
dân về trách nhiệm BVMT
trên toàn lưu vực được nâng
lên; ô nhiễm môi trường
nước trên lưu vực đã được
cải thiện; đầu tư cho hạ tầng
kỹ thuật môi trường không
ngừng gia tăng; hệ thống
quan trắc và giám sát môi
trường được đầu tư và từng
bước hoàn thiện; công tác
thanh tra, kiểm tra ngày càng
hiệu quả, tạo sự chuyển biến
về nhận thức và hành động
của doanh nghiệp.

NGUỒN NƯỚC Ở
NHIỀU NƠI TRÊN LVS
CẦU CÓ THỂ SỬ DỤNG
CHO SINH HOẠT
Trải qua 4 nhiệm kỳ hoạt
động của Ủy ban BVMT LVS
Cầu, đặc biệt là trong nhiệm
kỳ 4 (2016 -2018), cùng với sự

chung sức phối hợp giữa các
Bộ, ngành và 6 tỉnh, thành
phố: Bắc Cạn, Thái Nguyên,
Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc
Ninh và Hải Dương, việc
triển khai Đề án tổng thể
sông Cầu đã đạt được một
số kết quả đáng ghi nhận
trong nỗ lực giải quyết triệt
để ô nhiễm và cải thiện chất
lượng môi trường nước LVS
Cầu. Ủy ban đã tổ chức thành
công 3 Phiên họp (lần thứ 12,
13 và lần thứ 14); tổ chức 2
đoàn kiểm tra công tác triển
khai Đề án tổng thể sông Cầu
trên 6 tỉnh thuộc LVS; đã giải
quyết vấn đề ô nhiễm môi
trường liên tỉnh trên sông
Cầu, đặc biệt là ảnh hưởng
của đợt ô nhiễm nặng trên
sông Cầu đoạn giáp ranh giữa
tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang
do tiếp nhận nước sông Ngũ
Huyện Khê trong mùa khô.
Ủy ban cũng đẩy mạnh thanh
tra, kiểm tra các nguồn xả
nước thải có lưu lượng 200
m3/ngày, đêm trở lên; thường
xuyên quan trắc, phân tích
môi trường nước LVS Cầu,
Số 11/2018
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đặc biệt khu vực giáp ranh giữa các tỉnh trên
LVS ở cả cấp Trung ương và địa phương.
Cùng với đó, Bộ TN&MT đã đề xuất, trình
Thủ tướng Chính phủ xem xét thành lập tổ
chức Ủy ban LVS mới trong đó có LVS Cầu;
Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở
gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc
đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020 đã được
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định
số 807/QĐ-TTg ngày 3/7/2018, trong đó có dự
án ưu tiên về xử lý nước thải trên LVS Cầu…
Các tỉnh trên LVS Cầu cũng đã ban hành hơn
40 văn bản thực thi tại địa phương tập trung
vào xử lý nước thải và rác thải sinh hoạt. Đồng
thời, các tỉnh đã triển khai hàng chục dự án,
công trình hạ tầng, mô hình quản lý, BVMT
LVS Cầu, như: Dự án nạo vét sông Cầu đoạn
chảy qua nội thành thành phố Bắc Cạn; lò đốt
rác thải tập trung công suất 150 tấn/ngày, đêm
đã đưa vào vận hành của tỉnh Thái Nguyên; hệ
thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung khu
vực phía Bắc TP. Thái Nguyên; xử lý nước thải
làng nghề Vân Hà (Bắc Giang)… Nhìn chung,
trong giai đoạn 2016-2018, chất lượng nước
trên LVS sông Cầu ở nhiều nơi đã đạt mức tốt,
nước có thể sử dụng cho sinh hoạt, điển hình
ở khu vực thượng nguồn đoạn chảy qua tỉnh
Bắc Cạn.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Đề
án, các tỉnh còn gặp một số khó khăn, hạn chế,
tình trạng ô nhiễm môi trường nước tại khu
vực nội thành, nội thị và ô nhiễm do nước thải
sản xuất vẫn diễn biến phức tạp; hiện tượng vi
phạm pháp luật trong lĩnh vực BVMT vẫn xảy
ra; sự phối hợp giữa các địa phương trong việc
giải quyết các vấn đề môi trường liên vùng,
liên tỉnh chưa thực sự đồng bộ và hiệu quả.
Phát biểu tại các Phiên họp, Thứ trưởng
Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân ghi nhận và đánh
giá cao những nỗ lực của các Bộ, ngành liên
quan, đặc biệt là của các tỉnh trên LVS Nhuệ
- sông Đáy và sông Cầu trong tổ chức thực
hiện kế hoạch triển khai Đề án BVMT LVS
đến năm 2020. Để đạt được mục tiêu đặt ra
trong Đề án giai đoạn năm 2019 - 2020, Thứ
trưởng đề nghị, các tỉnh trên LVS cần lựa chọn
và bố trí kinh phí xây dựng công trình xử lý
nước thải, chất thải rắn thiết thực cho khu đô
thị, làng nghề, khu công nghiệp và cụm công
nghiệp trên địa bàn mỗi tỉnh; Đẩy mạnh công
tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các cơ
sở gây ô nhiễm môi trường theo quy định của
pháp luật; Thường xuyên nâng cao nhận thức
6
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VVLễ chuyển giao chức vụ Chủ tịch Ủy ban BVMT LVS Cầu

VVPhiên họp lần thứ 14 Ủy ban BVMT LVS Cầu
về BVMT cho các tổ chức,
cá nhân và cộng đồng dân
cư trên LVS. Đồng thời, tích
cực, duy trì triển khai điều
tra thống kê, xây dựng cơ sở
dữ liệu các nguồn thải (nước
thải) và kế hoạch quản lý, xử
lý các nguồn thải trên LVS;
đánh giá, khoanh vùng các
nguồn nước thải lớn, tiềm
ẩn rủi ro gây ra sự cố môi
trường; từng tỉnh chủ động
phối hợp, đề xuất, bố trí kinh
phí đối ứng cho dự án thực
hiện tại mỗi tỉnh trong khuôn
khổ Chương trình mục tiêu
xử lý triệt để các cơ sở gây ô
nhiễm môi trường nghiêm
trọng thuộc đối tượng công
ích giai đoạn 2016 - 2020.
Ủy ban BVMT LVS phải đẩy
mạnh vai trò trong việc giải

quyết các vấn đề môi trường
liên vùng, liên tỉnh; xem xét
vai trò giám sát của Ủy ban
đối với các dự án tác động
đến môi trường…
Cũng tại hai Phiên họp,
Chủ tịch UBND tỉnh Nam
Định Phạm Đình Nghị đã
chuyển giao chức vụ Chủ
tịch Ủy ban BVMT LVS
Nhuệ - sông Đáy nhiệm kỳ
V (2019 - 2020) cho Chủ tịch
UBND tỉnh Ninh Bình Đinh
Văn Điến. Chủ tịch UBND
tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử
Quỳnh đã chuyển giao chức
vụ Chủ tịch Ủy ban BVMT
LVS Cầu nhiệm kỳ V (20192020) cho Chủ tịch UBND
tỉnh Hải Dương Nguyễn
Dương Thái.

VŨ NHUNG
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HỘI BẢO VỆ THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM:

Kỷ niệm 30 năm xây dựng và trưởng thành

VVToàn cảnh Lễ kỷ niệm

N

gày 26/11/2018, tại Hà Nội, Hội Bảo
vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt
Nam (VACNE) tổ chức Lễ kỷ niệm
30 năm xây dựng và trưởng thành (19882018). Tới dự Lễ kỷ niệm có Chủ tịch Liên
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
(KH&KTVN) GS. Viện sĩ Đặng Vũ Minh;
Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành;
Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường
Nguyễn Văn Tài, cùng đông đảo các nhà
khoa học và các hội viên trực thuộc VACNE.
Trải qua 30 năm xây dựng và trưởng
thành, VACNE đã không ngừng lớn mạnh,
tập hợp ngày càng đông đảo các nhà khoa
học và cộng đồng mong muốn hành động
vì môi trường trong lành, phát triển bền
vững. Trong nhiệm kỳ 2018-2023, bên cạnh
việc không ngừng củng cố phát triển về tổ
chức, VACNE luôn xác định hoạt động về
tư vấn, giám định và phản biện xã hội trong
lĩnh vực tài nguyên, môi trường là nhiệm vụ
trọng tâm. Bên cạnh đó, VACNE đẩy mạnh
các hoạt động nghiên cứu khoa học, áp dụng
công nghệ; đổi mới phương thức và nâng cao
hiệu quả truyền thông về tài nguyên, môi

trường, ứng phó biến đổi
khí hậu phục vụ phát triển
bền vững đất nước; thường
xuyên tổ chức các hội thảo
khoa học với nhiều nội dung
học thuật mới và cấp thiết
đưa vào thực tiễn.
Một trong những hoạt
động nổi bật và đáng tự hào
của VACNE trong thời gian
qua là việc phát động và tổ
chức bảo tồn Cây Di sản Việt
Nam, thu hút đông đảo cộng
đồng tham gia hưởng ứng.
Được khởi xướng từ năm
2010, sự kiện bảo tồn Cây
Di sản đã trở thành phong
trào rộng khắp, nhờ sự minh
bạch, mục tiêu rõ ràng và
đáp ứng được nguyện vọng
của người dân. Phong trào
không chỉ nhằm bảo vệ đa
dạng sinh học, bảo vệ cảnh
quan môi trường, mà còn
góp phần thúc đẩy phát triển

kinh tế, tạo sinh kế mới cho
cộng đồng. Đến nay đã có
gần 4.000 cây cổ thụ thuộc
122 loài thực vật ở 54 tỉnh,
thành phố của nước ta được
công nhận là Cây Di sản Việt
Nam.
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm,
Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê
Công Thành đánh giá cao
những kết quả đạt được
của VACNE trong thời gian
qua. Các hoạt động của
VACNE đã trở thành cầu
nối giữa cơ quan quản lý
nhà nước về môi trường với
cộng đồng, góp phần huy
động sức mạnh của cộng
đồng trong công tác bảo
vệ TN&MT. Một trong các
hoạt động nổi bật của Hội là
công tác tư vấn, phản biện
và giám định xã hội. Hội đã
tích cực tham gia công tác
thẩm định các dự án về môi
Số 11/2018
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VVThứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành
trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TN&MT
cho 10 tập thể thuộc VACNE

trường có tầm cỡ quốc gia, điển hình là các
dự án công trình năng lượng, xử lý chất
thải và quy hoạch phát triển của các ngành,
vùng miền, khu công nghiệp, vùng kinh tế
trọng điểm… Thứ trưởng mong rằng trong
thời gian tới, Hội chủ động đề xuất và tham
gia thực hiện các nhiệm vụ liên quan của
ngành TN&MT; tiếp tục chú trọng công
tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội,
mạnh dạn đưa ra các quan điểm, ý kiến tư
vấn, phản biện về các vấn đề của ngành,
lĩnh vực có liên quan, đặc biệt là các vấn đề
lớn, nhạy cảm.
Tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ TN&MT

VVCác đại biểu chụp ảnh lưu niệm
8
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VVChủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KTVN GS. Viện sĩ
Đặng Vũ Minh trao tặng Bằng khen của Liên hiệp các
Hội KH&KTVN cho 9 đơn vị của VACNE

Lê Công Thành đã trao
Bằng khen của Bộ trưởng
Bộ TN&MT cho 10 tập thể
thuộc VACNE vì đã có thành
tích xuất sắc trong lĩnh vực
môi trường, góp phần vào sự
phát triển ngành TN&MT;
Chủ tịch Liên hiệp các Hội
KH&KTVN GS. Viện sĩ
Đặng Vũ Minh trao tặng
Bằng khen của Liên hiệp các
Hội KH&KTVN cho 9 tập
thể của VACNE đã có thành
tích xuất sắc trong hoạt

động của VACNE, góp phần
phát triển Liên hiệp các Hội
KH&KTVN.
Sau Lễ kỷ niệm, VACNE
tiến hành Đại hội lần thứ
VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Với sự thống nhất cao, Đại
hội đã bầu 130 đại biểu tiêu
biểu tham gia Ban Chấp
hành Trung ương VACNE
Khóa VII; Tiến sĩ Nguyễn
Ngọc Sinh tái đắc cử Chủ
tịch Hội.

NGUYỄN HẰNG

LUẬT PHÁP - CHÍNH SÁCH

Phát triển kinh tế biển xanh
gắn với bảo vệ môi trường biển
TS. ĐOÀN QUANG SINH - Cục trưởng
HÀ THANH BIÊN
Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết về Chiến lược Phát
triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm từng
bước đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; đạt cơ bản các tiêu chí về phát triển bền
vững kinh tế biển; hình thành văn hóa sinh thái biển; chủ động thích ứng với biến đổi khí
hậu (BĐKH), nước biển dâng; ngăn chặn ô nhiễm, suy thoái môi trường biển, tình trạng sạt
lở bờ biển và biển xâm thực; phục hồi và bảo tồn các hệ sinh thái (HST) biển quan trọng.
Những thành tựu khoa học mới, tiên tiến, hiện đại trở thành nhân tố trực tiếp thúc đẩy phát
triển bền vững kinh tế biển. Một trong những điểm mới, nổi bật trong Chiến lược Phát triển
bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đó là việc phát
triển kinh tế biển xanh (KTBX) gắn liền với việc BVMT biển. So với Chiến lược Biển Việt Nam
đến năm 2020, đây là quan điểm chỉ đạo nổi bật rõ nét.

S

au hơn 10 năm thực hiện Chiến
lược Biển Việt Nam đến năm
2020 được thông qua tại Nghị
quyết của Hội nghị lần thứ tư Ban
chấp hành Trung ương Đảng khóa X,
Việt Nam đã đạt được nhiều thành
tựu đáng kể. Kinh tế biển ngày càng
đóng vai trò quan trọng đối với nền
kinh tế nước nhà, quốc phòng, an
ninh được đảm bảo, đối ngoại, hợp
tác quốc tế được tăng cường trên mọi
mặt. Tuy nhiên, đi cùng với sự phát
triển về mọi mặt, trong 10 năm thực
hiện Chiến lược Biển Việt Nam đã
gặp nhiều khó khăn, thách thức. Phát
triển kinh tế biển chưa gắn kết hài
hòa với phát triển xã hội và BVMT. Ô
nhiễm môi trường biển ở nhiều nơi
còn diễn ra nghiêm trọng, ô nhiễm
rác thải nhựa đã trở thành vấn đề cấp
bách; các HST biển, đa dạng sinh học
(ĐDSH) biển bị suy giảm; một số tài
nguyên biển bị khai thác quá mức;
công tác ứng phó với BĐKH, nước
biển dâng, biển xâm thực còn nhiều
hạn chế, bất cập.

PHÁT TRIỂN
KINH TẾ BIỂN XANH
Có nhiều khái niệm về KTBX,
theo báo cáo “Phát triển KTBX bền

vững" tại Hội nghị Đại dương
thế giới năm 2015 đã định
nghĩa: “KTBX là một nền
kinh tế biển phát triển bền
vững, ở đó hoạt động kinh tế
biển cân bằng với khả năng
đáp ứng của các HST biển
một cách liên tục". Có thể
hiểu đơn giản rằng, KTBX
ở đó vẫn đảm bảo cho kinh
tế phát triển mà vẫn đảm
bảo được sự phát triển của
các HST biển thông qua các
phương thức như: Giảm phát
thải các bon, tăng trưởng
theo chiều sâu, tiết kiệm tài
nguyên thiên nhiên, thân
thiện với môi trường…
Nhìn lại Chiến lược Biển
Việt Nam năm 2007, có thể
thấy, tư duy phát triển KTBX
Chiến lược Biển mới đã được
thể hiện rõ ràng. Cụ thể,
trong Chiến lược Biển năm
2007 đã nêu thứ tự "đột phá"
về kinh tế biển, ven biển như
sau: Khai thác, chế biến dầu;
xây dựng các khu kinh tế,
khu công nghiệp tập trung và
khu chế xuất ven biển gắn với
phát triển các khu đô thị ven

biển". Chiến lược Biển năm
2007 tập trung ưu tiên khai
thác tài nguyên biển như dầu
khí, hải sản…, trong khi các
ngành sử dụng ít tài nguyên
hoặc tài nguyên tái tạo không
đóng góp vai trò lớn trong
bức tranh nền kinh tế. Việc
phát triển “kinh tế nâu" theo
xu hướng sử dụng nhiều tài
nguyên, hàm lượng công
nghệ và chất xám ít… phần
nào đáp ứng được yêu cầu
phát triển kinh tế và trình độ
sản xuất trong thời kỳ trước
đây, tuy nhiên đi kèm theo là
nhiều hệ lụy ảnh hưởng đến
môi trường biển.
Chiến lược Phát triển
bền vững kinh tế biển Việt
Nam 2018 quy định rõ “Phát
triển thành công, đột phá về
các ngành kinh tế biển theo
thứ tự ưu tiên: Du lịch và
dịch vụ biển; Kinh tế hàng
hải; Khai thác dầu khí và các
tài nguyên khoáng sản biển
khác; Nuôi trồng và khai
thác hải sản; Công nghiệp
ven biển; Năng lượng tái tạo
và các ngành kinh tế biển
Số 11/2018
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MỤC TIÊU
BVMT BIỂN

VVChiến lược Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam ưu tiên hoàn thiện
hành lang pháp lý, phát triển mô hình tăng trưởng xanh, BVMT
mới". Có thể thấy, các ngành kinh tế sử dụng
nhiều tài nguyên đã được giảm mức độ ưu
tiên và được thay thế bằng các ngành sử dụng
tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên hơn như du
lịch, hàng hải. Điểm mới của Chiến lược đó
là sự xuất hiện của ngành nuôi trồng hải sản
bên cạnh khai thác hải sản. Trong bối cảnh
sản lượng đánh bắt hải sản có dấu hiệu giảm
sút, các ngư trường truyền thống trong nước
không đáp ứng được nhu cầu khai thác, sự
quan tâm của quốc tế về vấn nạn đánh bắt hải
sản trái phép… thì việc đẩy mạnh nuôi trồng
hải sản sẽ là cứu cánh cho ngành hải sản
nước ta. Ngoài ra, Chiến lược cũng đề cập
đến ngành năng lượng tái tạo và các ngành
kinh tế biển mới như công nghiệp điện gió,
điện điện mặt trời trên biển, điện sóng biển,
khai thác tài nguyên ĐDSH biển như dược
liệu biển, nuôi trồng và chế biến rong, tảo,
cỏ biển… Đây là những ngành sử dụng tiết
kiệm tài nguyên thiên nhiên hoặc sử dụng
tài nguyên tái tạo. Các ngành kinh tế biển
mới giá trị hàm lượng khoa học kỹ thuật cao
hướng tới tăng trưởng bền vững. Đây là một
điểm đột phá của Chiến lược Biển hướng tới
phát triển KTBX.
Việc phát triển KTBX theo định nghĩa tại
Hội nghị Đại dương thế giới năm 2015 đã nêu
vai trò của việc bảo tồn, phát triển bền vững
HST biển, hay còn gọi phát triển theo hướng
tiếp cận HST. Để thực hiện điều này, Chiến
lược Biển Việt Nam đến năm 2020 đã xác định
10

Số 11/2018

khâu đầu tiên để đột phá đó
là về quản lý biển, trong đó
tập trung hoàn thiện thể chế
phát triển bền vững kinh
tế biển, ưu tiên hoàn thiện
hành lang pháp lý, đổi mới,
phát triển mô hình tăng
trưởng xanh, BVMT, nâng
cao năng suất, chất lượng,
sức cạnh tranh quốc tế của
các ngành kinh tế biển, các
vùng biển, ven biển; hoàn
thiện cơ chế quản lý tổng
hợp và thống nhất về biển.
Rà soát, điều chỉnh, bổ sung
và lập mới các quy hoạch
liên quan đến biển, bảo
đảm tính liên kết, đồng bộ
giữa các ngành/địa phương.
Hiện nay trong các hoạt
động quản lý biển như:
Quản lý tổng hợp vùng bờ,
quy hoạch không gian biển
quốc gia, quy hoạch tổng
thể khai thác, sử dụng bền
vững tài nguyên vùng bờ…
đều áp dụng cách tiếp cận
dựa vào HST. Đây là điểm
thuận lợi để Chiến lược
Phát triển bền vững kinh tế
biển Việt Nam có thể triển
khai trong thực tế.

BVMT biển là một
nội dung xuyên suất trong
Chiến lược Phát triển bền
vững kinh tế biển Việt Nam.
Một trong những quan
điểm được nêu trong Chiến
lược đó là BVMT biển gắn
với phòng ngừa, ngăn chặn
ô nhiễm, sự cố môi trường,
tăng cường hợp tác khu vực
và toàn cầu. Trước những
thách thức về môi trường
biển như: Chất thải nhựa
đại dương, nguồn thải lục
địa, sự cố môi trường…
Chiến lược Phát triển bền
vững kinh tế biển Việt Nam
tập trung vào định hướng
các hoạt động kiểm soát
chất thải tại nguồn. Chiến
lược đã đưa ra mục tiêu:
Ngăn ngừa, kiểm soát và
giảm đáng kể ô nhiễm môi
trường biển; tiên phong
trong khu vực về giảm
thiểu chất thải nhựa đại
dương. Ở các tỉnh/thành
phố ven biển, 100% chất
thải nguy hại, chất thải rắn
sinh hoạt được thu gom và
xử lý đạt quy chuẩn môi
trường; 100% khu kinh
tế, khu công nghiệp và
khu đô thị ven biển được
quy hoạch, xây dựng theo
hướng bền vững, sinh thái,
thông minh, thích ứng với
BĐKH, nước biển dâng, có
hệ thống xử lý nước thải
tập trung, đáp ứng các quy
chuẩn, tiêu chuẩn về môi
trường.
Chiến lược cũng đã
nhìn nhận vai trò của các
khu bảo tồn biển trong việc
tạo dựng HST biển khỏe
mạnh. Mục tiêu đến năm
2030 tăng diện tích các khu
bảo tồn biển, ven biển đạt
tối thiểu 6% diện tích tự
nhiên vùng biển quốc gia;
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VVTăng cường diện tích các khu bảo tồn biển nhằm bảo vệ HST trước thách thức
của BĐKH
phục hồi diện tích rừng ngập mặn ven biển
tối thiểu bằng mức năm 2000. Đây là một con
số rất lớn, theo Quy hoạch hệ thống khu bảo
tồn biển đến năm 2020, trong giai đoạn 2010 2015 mới chỉ đưa ra mục tiêu 0,24 % diện tích
vùng biển Việt Nam được bảo tồn. Con số 6
% diện tích tự nhiên vùng biển quốc gia được
bảo vệ bảo tồn đã thể hiện quyết tâm cao của
Việt Nam trong việc bảo tồn các HST biển.

NHỮNG THUẬN LỢI
VÀ THÁCH THỨC
CHỦ YẾU
Việc hoàn thành các mục tiêu đã đề ra
trong Chiến lược Phát triển bền vững kinh tế
biển Việt Nam là nhiệm vụ hết sức khó khăn.
Trong tình hình hiện tại, việc thực hiện Chiến
lược Biển có những thuận lợi:
Một là, vị trí, vai trò về biển, đảo đối với
sự phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền đối với
nhận thức của toàn hệ thống chính trị, nhân
dân và đồng bào ta ở nước ngoài đã được nâng
cao rõ rệt.
Hai là, trên cơ sở Chiến lược Biển Việt
Nam 2007 đã xây dựng được hệ thống chính
sách, pháp luật, bộ máy quản lý nhà nước về
biển, đảo từ Trung ương đến địa phương, từng
bước được hoàn thiện và phát huy hiệu lực,
hiệu quả. Các phương thức quản lý biển hiện

tại đều áp dụng theo hướng
tiếp cận HST, quản lý tổng
hợp đa ngành thông qua hệ
thống văn bản luật pháp và
chính sách.
Ba là, nước ta có điều
kiện tự nhiên và kinh tế - xã
hội thuận lợi, có tiềm năng
và lợi thế cho phát triển
kinh tế biển hướng tới phát
triển KTBX gắn với BVMT
biển. Đặc biệt là vị thế của
vùng ven biển, các đảo và
quần đảo cho phép xây dựng
thành những khu kinh tế ven
biển và kinh tế đảo đặc thù,
gắn kinh tế với quốc phòng.
Tuy nhiên, đi kèm với
thuận lợi là nhiều khó khăn
và thách thức đặc biệt là phát
triển hiệu quả KTBX gắn với
BVMT.
Nhận thức của người
dân, các cấp, các ngành…
về BVMT biển còn chưa đầy
đủ. Điều kiện cơ sở hạ tầng
các vùng biển, ven biển và
hải đảo còn yếu kém, lạc hậu,
manh mún, thiết bị chưa

đồng bộ, hiệu quả sử dụng
thấp vấn đề quan tâm bảo
vệ môi trường thường chưa
được xem trọng.
Quản lý biển mới chỉ
là lĩnh vực mới triển khai ở
Việt Nam do vậy mọi thứ vẫn
còn rất bỡ ngỡ, nguồn nhân
biển vẫn còn thiếu hụt, chưa
nhận được sự đầu tư tương
xứng.
Các lĩnh vực về biển đòi
hỏi số lượng vốn đầu tư lớn,
thu hồi vốn chậm, hệ số rủi
ro cao, áp dụng khoa học
công nghệ tiên tiến nên rất
khó tìm kiếm các nhà đầu tư
đủ tầm và đủ tâm huyết.
Bối cảnh BĐKH và
nước biển dâng diễn biến
khó lường, bối cảnh kinh tế
trong nước và tình hình thế
giới cũng có nhiều diễn biến
phức tạp do đó việc thực
hiện Chiến lược Biển cũng
gặp nhiều khó khăn do các
tác động bên ngoài mang lại.
Để thực hiện mục tiêu đã
đề ra trong Chiến lược Phát
triển bền vững kinh tế biển
Việt Nam trước hết cần sự
thống nhất tư tưởng, nhận
thức về vị trí, vai trò và tầm
quan trọng đặc biệt của biển
đối với sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc. Trước
mắt, cần tập trung vào xây
dựng và hoàn thiện hệ thống
luật pháp và chính sách biển
quốc gia, địa phương theo
cách tiếp cận liên ngành để
quản lý tổng hợp và thống
nhất về biển và hải đảo. Hiện
nay, Chính phủ đang chỉ đạo
xây dựng Quy hoạch biển
Quốc gia. Đây sẽ là công cụ
quan trọng để cụ thể hóa nội
dung của Chiến lược Phát
triển bền vững kinh tế biển
Việt Nam đặc biệt là các mục
tiêu về Phát triển KTBX gắn
với BVMT biểnn
Số 11/2018
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Siết chặt việc sử dụng phế liệu nhập khẩu
làm nguyên liệu sản xuất
PHẠM MỸ HẠNH
Tổng cục Hải quan

Tình trạng nhập khẩu phế liệu vào Việt
Nam trong thời gian qua diễn biến
phức tạp, nghiêm trọng. Hiện còn tồn
đọng nhiều container phế liệu nhập
khẩu tại các cảng làm ảnh hưởng đến
môi trường và cuộc sống nhân dân.
Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày
17/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về
một số giải pháp cấp bách tăng cường
quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và
sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên
liệu sản xuất (Chỉ thị số 27/CT-TTg), Bộ
Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Hải quan
và Cục Hải quan các địa phương tăng
cường kiểm soát từ xa đối với phế liệu
nhập khẩu có nguy cơ gây ô nhiêm môi
trường; buộc tái xuất các lô hàng rác
phế liệu.
KIỂM TRA HÀNG NGHÌN
CONTAINER PHẾ LIỆU TỒN ĐỌNG

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, có
khoảng 15.442 container phế liệu nhập khẩu
đang lưu tại các cảng. Trong đó, nhiều nhất là
cảng Hải Phòng với hơn 6.000 container, tiếp
đến là Bà Rịa-Vũng Tàu hơn 4.600 container,
TP. Hồ Chí Minh 3.000 container, Bình Dương
hơn 1.500 container… Số lưu dưới 90 ngày là
10.535 container (chiếm 68%) và số tồn đọng
quá 90 ngày là 4.907 container (chiếm 32%).
Các phế liệu chủ yếu là nhựa, sắt thép, giấy,
nhôm, kim loại màu…
Mặc dù cơ quan hải quan đã gửi thông báo,
nhưng đến nay chỉ số ít doanh nghiệp chịu liên
hệ làm thủ tục nhận hàng. Trước thực trạng đó,
Hội đồng xử lý hàng tồn đọng của ngành Hải
quan (Hội đồng xử lý) trên cả nước đã quyết
định đồng loạt mở kiểm tra container để xử
lý. Tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh, đợt kiểm tra
diễn ra từ ngày 31/10 đến 15/11, tại cảng Hiệp
Phước. Theo kế hoạch, Hội đồng xử lý sẽ mở
kiểm tra toàn bộ hơn 2.500 container hàng
đọng theo hình thức cuốn chiếu thành nhiều
đợt, mỗi đợt khoảng 200 container. Trong quá
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trình mở kiểm tra, Hội đồng
xử lý sẽ thực hiện kiểm kê,
phân loại phế liệu, sau đó sẽ
trưng cầu giám định từng loại
để có căn cứ xử lý. Đối với phế
liệu không đạt tiêu chuẩn, chất
lượng sẽ buộc các hãng tàu vận
chuyển đưa ra khỏi lãnh thổ
Việt Nam theo quy định. Qua
kiểm tra bước đầu, tổ công
tác nhận thấy phế liệu chứa
trong các container chủ yếu là
phế liệu nhựa, ống nhựa, chai
lọ nhựa… được đóng thành
bánh. Một số container phế
liệu lẫn nhiều tạp chất, bốc
mùi hôi.
Để khắc phục tình trạng
tồn đọng phế liệu, Bộ Tài
chính cũng đã có văn bản báo
cáo Thủ tướng Chính phủ,
với quan điểm: Phế liệu là
mặt hàng có nguy cơ cao gây
ô nhiễm môi trường, nhiều
lô hàng không đủ điều kiện
nhập khẩu hoặc thuộc diện
cấm nhập khẩu, sẽ ảnh hưởng
lớn đến môi trường, sức khỏe
nhân dân. Do vậy, Bộ Tài

chính đã đề xuất Thủ tướng
Chính phủ cần có sự kiểm kê,
phân loại và kiểm soát chặt
chẽ đối với các lô hàng phế
liệu tồn đọng, xác định chủ
sở hữu, người vận chuyển và
buộc tái xuất đối với các lô
hàng không đủ điều kiện nhập
khẩu.
Bộ Tài chính đã có văn
bản đề nghị Bộ Giao thông
vận tải thông báo và yêu cầu
các hãng tàu vận chuyển ra
khỏi lãnh thổ Việt Nam đối
với hàng hóa là chất thải, hàng
hóa gây ô nhiễm môi trường
theo đúng quy định. Trường
hợp các hãng tàu không thực
hiện theo quy định thì đề nghị
Bộ Giao thông vận tải xem xét
áp dụng biện pháp không cho
phép hãng tàu đó được khai
thác kinh doanh tại Việt Nam
cho đến khi vận chuyển toàn
bộ hàng hóa nêu trên ra khỏi
lãnh thổ Việt Nam, trường
hợp vượt thẩm quyền thì báo
cáo cấp có thẩm quyền quyết
định.

VVCơ quan hải quan kiểm tra container phế liệu
tại cảng Hải Phòng
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NGĂN CHẶN TỪ XA CHẤT THẢI,
PHẾ LIỆU KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN
NHẬP KHẨU
Để triển khai hiệu quả, Bộ Tài chính yêu
cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực
hiện áp dụng biện pháp ngăn chặn từ xa, không
cho phép dỡ hàng xuống cảng đối với hàng hóa
là chất thải, phế liệu không đủ điều kiện nhập
khẩu.
Trong việc tiếp nhận và xử lý hải quan đối
với hồ sơ tàu biển nhập cảnh, Bộ Tài chính yêu
cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra
trên Bản khai báo hàng hóa (Manifest) phải đầy
đủ các thông tin cụ thể về doanh nghiệp nhận
hàng tại tiêu chí “Người nhận hàng/Consignee"
(tên doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ, số của
giấy xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong
nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất,
số của Giấy xác nhận ký quỹ); về hàng hóa (loại
phế liệu, mã HS tối thiểu 4 số).
Nếu thông tin tại tiêu chí “Người nhận
hàng/Consignee" trên Manifest khi khai báo là
“To order" hoặc “To order of…" thì thực hiện
kiểm tra thông tin khai báo tại tiêu chí “Người
được thông báo/Notificated party" phải đầy
đủ các thông tin cụ thể về doanh nghiệp (tên
doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ, số của giấy
xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập
khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, số của
Giấy xác nhận ký quỹ).
Trường hợp không khai báo cụ thể về
doanh nghiệp nhận hàng, hàng hóa như trên
thì không chấp nhận khai báo, thông báo lý do
chưa tiếp nhận và yêu cầu người khai hải quan
khai bổ sung thông qua Cổng thông tin một cửa
quốc gia; đồng thời thông báo cho hãng tàu, đại
lý hãng tàu và doanh nghiệp kinh doanh cảng
không được phép dỡ hàng hóa đó xuống cảng.
Bộ Tài chính cũng yêu cầu các Cục Hải
quan tỉnh, thành phố thực hiện rà soát, phân
tích thông tin khai trên Manifest trong thời hạn
4 giờ làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận thông
tin khai báo trên Hệ thống E-Manifest và xử lý
như sau:
- Trường hợp có cơ sở xác định hàng hóa
vận chuyển trên tàu biển là chất thải theo quy
định tại khoản 12 Điều 3 Luật BVMT thì thông
báo ngay cho hãng tàu và doanh nghiệp kinh
doanh cảng về việc không được phép dỡ hàng
hóa đó xuống cảng; đồng thời yêu cầu hãng tàu
vận chuyển hàng hóa đó ra khỏi lãnh thổ Việt
Nam và xử lý vi phạm theo quy định.
- Trường hợp tàu biển chưa cập cảng Việt

Nam hoặc đã cập cảng Việt Nam
nhưng chưa dỡ hàng hóa xuống
bãi cảng, có thông tin hàng
hóa khai báo trên Hệ thống
e-Manifest là phế liệu, đối chiếu
thông tin người nhận hàng trên
Manifest với danh sách các
doanh nghiệp đã được cấp giấy
xác nhận đủ điều kiện về BVMT
trong nhập khẩu phế liệu làm
nguyên liệu sản xuất còn hiệu
lực và xử lý:
+ Người nhận hàng trên
Manifest có tên trong danh
sách các doanh nghiệp đã được
cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện
BVMT trong nhập khẩu phế liệu
làm nguyên liệu sản xuất còn
hiệu lực, còn hạn ngạch nhập
khẩu, đã thực hiện ký quỹ bảo
đảm phế liệu nhập khẩu thì thực
hiện theo quy định.
+ Nếu người nhận hàng
trên Manifest không có trong
danh sách hoặc có trong danh
sách nhưng Giấy xác nhận đủ
điều kiện BVMT trong nhập
khẩu phế liệu làm nguyên liệu
sản xuất đã hết hiệu lực hoặc
doanh nghiệp đã nhập khẩu hết
số lượng trên Giấy xác nhận đủ
điều kiện BVMT trong nhập
khẩu phế liệu làm nguyên liệu
sản xuất. Hoặc doanh nghiệp
chưa thực hiện ký quỹ bảo đảm
phế liệu nhập khẩu theo quy
định thì thông báo ngay cho
hãng tàu và doanh nghiệp kinh
doanh cảng về việc không được
phép dỡ lô hàng phế liệu đó
xuống cảng, đồng thời yêu cầu
hãng tàu đưa hàng hóa đó ra
khỏi lãnh thổ Việt Nam.
- Trường hợp hàng hóa khai
báo trên Manifest là hàng đã
qua sử dụng, không khai báo
là phế liệu nhưng có đặc trưng
của phế liệu và người nhập
khẩu hoặc người được thông
báo không thuộc danh sách
các doanh nghiệp đã được cấp
Giấy xác nhận đủ điều kiện về
BVMT trong nhập khẩu phế
liệu làm nguyên liệu sản xuất

còn hiệu lực thì Chi cục Hải
quan giám sát chặt chẽ việc dỡ
hàng xuống cảng, đưa hàng hóa
vào diện kiểm soát trọng điểm
và tiến hành thủ tục hải quan
theo hướng dẫn của Tổng cục
Hải quan.
Bên cạnh đó, Bộ Tài chính
yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh,
thành phố quản lý cảng biển
thông báo cho hãng tàu/đại lý
hãng tàu vận chuyển, doanh
nghiệp kinh doanh cảng, cơ
quan quản lý cảng không cho
phép dỡ hàng là phế liệu từ tàu
xuống cảng đối với chủ hàng
không có trong Danh sách tổ
chức, cá nhân đã được cấp Giấy
chứng nhận/Giấy xác nhận đủ
điều kiện về BVMT trong nhập
khẩu phế liệu làm nguyên liệu
sản xuất còn hiệu lực, hạn ngạch
nhập khẩu và chưa thực hiện ký
quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu
theo quy định của pháp luật.
Đối với trường hợp doanh
nghiệp được Sở TN&MT cấp
Giấy xác nhận, khi thực hiện
thủ tục hải quan thực hiện tra
cứu, kiểm tra Giấy xác nhận đã
được cập nhật công khai trên
Cổng thông tin điện tử của Bộ
TN&MT hoặc Cổng thông tin
một cửa quốc gia đối chiếu với
Giấy xác nhận do doanh nghiệp
nộp nếu thấy phù hợp thì xem
xét, giải quyết thủ tục hải quan
theo đúng quy định, trong đó
lưu ý về thời hạn hiệu lực của
Giấy xác nhận và các nội dung
khác có liên quan.
Trường hợp trên Cổng
thông tin điện tử của Bộ
TN&MT hoặc Cổng thông tin
một cửa quốc gia không có
thông tin Giấy xác nhận của Sở
TN&MT do doanh nghiệp nộp
thì phải trao đổi bằng điện fax
hoặc văn bản với Sở TN&MT
để xác nhận thông tin, nếu
thông tin xác nhận đúng và
phù hợp thì xem xét, giải quyết
thủ tục hải quan theo đúng quy
địnhn
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TRIỂN KHAI CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC
GIA VÀ CÔNG KHAI GIẤY XÁC NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ BVMT TRONG NHẬP
KHẨU PHẾ LIỆU LÀM NGUYÊN LIỆU
SẢN XUẤT

N

gày 19/11/2018, Bộ
TN&MT ban hành văn
bản số 6352/BTNMT-CNTT
đề nghị các tỉnh, TP trực
thuộc Trung ương, các Sở
TN&MT đẩy nhanh việc triển
khai cơ chế một cửa quốc gia
và công khai Giấy xác nhận
đủ điều kiện về BVMT trong
nhập khẩu phế liệu (NKPL)
làm nguyên liệu sản xuất
(NLSX). Bộ xác định đây là
các công việc quan trọng để
thực hiện chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ về một số
giải pháp cấp bách tăng cường
công tác quản lý đối với hoạt
động nhập khẩu và sử dụng
phế liệu nhập khẩu là NLSX
(Chỉ thị số 27/CT-TTg); Kế
hoạch hành động thúc đẩy
Cơ chế một cửa quốc gia,
Cơ chế một cửa ASEAN, cải
cách công tác kiểm tra chuyên
ngành đối với hàng hóa xuất
khẩu, nhập khẩu và tạo thuận
lợi thương mại giai đoạn 2018
- 2020 (Quyết định số 1254/
QĐ-TTg). Theo đó, Bộ đề
nghị UBND các tỉnh, TP đôn
đốc và chỉ đạo thực hiện các
công việc sau:
Một là, cập nhật thường
xuyên, kịp thời danh sách các
tổ chức, cá nhân được cấp
Giấy chứng nhận/Giấy xác
nhận đủ điều kiện về BVMT
trong NKPL làm NLSX lên
Cổng thông tin điện tử của Bộ
TN&MT và Cổng thông tin
Một cửa quốc gia. Đối với 21
tỉnh, TP chưa thực hiện cập
nhật và công khai Giấy xác
nhận đã cấp, khẩn trương thực
hiện các nội dung công việc
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theo hướng dẫn tại Văn bản số
4418/BTNMT-CNTT, hoàn
thành trong tháng 11/2018.
Hai là, chỉ đạo Sở
TN&MT và các đơn vị có liên
quan phối hợp với đơn vị đầu
mối của Bộ để tiếp nhận hệ
thống Một cửa quốc gia triển
khai tại địa phương, giải quyết
hồ sơ thuộc thẩm quyền được
thực hiện theo Cơ chế Một cửa
quốc gia cho các thủ tục hành
chính liên quan đến cấp Giấy
xác nhận khi hệ thống vận
hành chính thức. Đối với các
hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua
dịch vụ bưu chính công ích
phải được cập nhật và công
khai đầy đủ thông tin Giấy xác
nhận theo hướng dẫn tại văn
bản số 4418/BTNMT-CNTT
của Bộ TN&MT.
Bộ TN&MT giao Cục
Công nghệ thông tin và Dữ
liệu Tài nguyên môi trường
là đơn vị đầu mối để phối
hợp triển khai các công việc
trên tại địa phương. Thông
tin chi tiết như sau:
+ Liên hệ để cập nhật
và công khai Giấy xác nhận:
Ông Nguyễn Tuấn Anh, số
điện thoại: 0978336989, email:
ntanh ccntt@monre.gov.vn;
+ Liên hệ để triển khai hệ
thống Một cửa Quốc gia/Một
cửa ASEAN ngành TN&MT:
ông Đinh Hải Dương, số điện
thoại: 0984585282, email:
dhduong ccntt@monre.gov.
vn:
+ Liên hệ bộ phận hỗ trợ
kỹ thuật: số điện thoại (024)
37.548.925, email: dvctt@
monre. gov.vn.

Bảo tồn, phát triển
và sử dụng
bền vững tài
nguyên đa dạng
sinh học trên địa
bàn tỉnh Hà Tĩnh
NGÔ XUÂN QUÝ
Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

H

à Tĩnh nằm trong khu vực Trung
Trường Sơn, có tính đa dạng sinh học
(ĐDSH) cao với các hệ sinh thái (HST)
điển hình và nhiều loài quý, hiếm, đặc hữu có
giá trị sinh thái, kinh tế. Tuy nhiên, hiện nay,
địa phương đang phải đối mặt với những thách
thức như sự phát triển công nghiệp làm phát
thải chất ô nhiễm; tình trạng khai thác, đánh
bắt và buôn bán trái phép các loài động, thực
vật quý, hiếm trên địa bàn tỉnh vẫn đang xảy
ra... Xuất phát từ thực tế đó, ngày 18/7/2018,
Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hà Tĩnh đã
ban hành Nghị quyết số 90/NQ-HĐND thông
qua Quy hoạch bảo tồn ĐDSH tỉnh Hà Tĩnh
đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với mục
tiêu bảo tồn, phát triển và sử dụng bền vững tài
nguyên ĐDSH trên địa bàn.

HIỆN TRẠNG VÀ TỔNG QUAN ĐDSH
Hà Tĩnh là tỉnh thuộc vùng duyên hải Bắc
Trung bộ, diện tích đất tự nhiên 599.066,74 ha,
phía Bắc tiếp giáp tỉnh Nghệ An, phía Nam tiếp
giáp tỉnh Quảng Bình, phía Tây tiếp giáp tỉnh
Bôlikhămxay và Khămmuộn của Lào (với gần
150 km biên giới quốc gia), phía Đông là biển
Đông với chiều dài bờ biển hơn 137 km. Với vị
trí như vậy, Hà Tĩnh được xác định là nơi kết
hợp sự giao thoa giữa vùng núi, đồng bằng và
biển, giữa các tỉnh lân cận và những nước láng
giềng.
Hà Tĩnh có diện tích rừng tự nhiên gần
218.259 ha và 95.175 ha diện tích rừng trồng.
Căn cứ trên kết quả phân tích từ bản đồ hiện
trạng thảm thực vật, sử dụng đất và kết quả các
đợt khảo sát cho thấy, Hà Tĩnh có các HST cơ
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bản như: Rừng kín thường xanh cây lá rộng;
rừng thường xanh nửa rụng lá; rừng tre nứa;
trảng cỏ, cây bụi; sông, suối và hành lang sông,
rạch; đồng ruộng; hồ, ao; rừng ngập mặn;
vùng cửa sông và biển ven bờ...
Với nhiều HST đặc thù, độ che phủ cao
(52,32%), nằm trong các vùng rừng đặc dụng
ở Vũ Quang, Kẻ Gỗ, Giăng Màn, các dải rừng
xanh Vũ Quang - Khe Nét, Vũ Quang - Pù
Mát, vùng đất ngập nước cửa sông ven biển,
nên tính ĐDSH loài, nguồn gen quý, hiếm cao.
Đến nay, đã thống kê được 5.339 loài sinh vật,
trong đó có 2.993 loài thực vật bậc cao (1.067
chi, 228 họ thuộc 6 ngành); 1.095 loài động vật
có xương sống (thuộc 621 giống, 205 họ, 55 bộ
của 6 lớp: Thú (145 loài), chim (417 loài), bò
sát (98 loài), lưỡng cư (77 loài), cá xương (352
loài) và cá sụn (6 loài); 850 loài côn trùng; 101
loài động vật nổi; 87 loài động vật đáy và 213
loài thực vật nổi.
Trên cơ sở đó đã thống kê có 345 loài động,
thực vật quý, hiếm được ghi trong Danh lục
đỏ thế giới (IUCN, 2016); Sách đỏ Việt Nam
(2007); Nghị định số 32/2006/NĐ-CP. Trong
đó có 163 loài thực vật bậc cao, 55 loài thú,
38 loài chim, 35 loài bò sát, 14 loài lưỡng cư,
29 loài cá và 11 loài côn trùng. Đặc biệt theo
IUCN ghi nhận 120 loài nguy cấp (14 loài CR,
34 loài EN, 72 loài VU); Sách đỏ Việt Nam có
231 loài nguy cấp (18 loài CR, 74 loài EN và
139 loài VU); Nghị định số 32/2006/NĐ-CP
có 112 loài nguy cấp (trong đó, thực vật ở phụ
lục IA có 4 loài và phụ lục IIA 28 loài; còn động
vật phụ lục IB có 37 loài và phụ lục IIB có 43
loài). Ngoài ra, Hà Tĩnh còn là nơi phát hiện

được nhiều loài mới cho khoa
học như sao la, mang lớn, gà
lôi Hà Tĩnh (đuôi trắng), cá
sao Vũ Quang…

QUY HOẠCH BẢO TỒN
ĐDSH
Thực hiện Luật ĐDSH
năm 2008, Nghị định số
65/2010/NĐ-CP quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành
một số điều của Luật ĐDSH,
ngày 18/7/2018, HĐND tỉnh
Hà Tĩnh đã ban hành Nghị
quyết số 90/NQ-HĐND
thông qua Quy hoạch bảo tồn
ĐDSH tỉnh Hà Tĩnh đến năm
2020, tầm nhìn đến năm 2030
với mục tiêu bảo tồn, phát
triển và sử dụng bền vững tài
nguyên ĐDSH về các nguồn
gen, loài sinh vật và HST
phong phú trên địa bàn. Mục
tiêu đến năm 2020 là duy trì,
phát triển ổn định VQG Vũ
Quang; thành lập Khu dự
trữ thiên nhiên (KDTTN) Kẻ
Gỗ; 2 Vườn thực vật và Nhà
bảo tàng mẫu vật tại VQG Vũ
Quang và KDTTN Kẻ Gỗ; 1
Trung tâm cứu hộ động vật
tại VQG Vũ Quang.
Tầm nhìn đến năm 2030
duy trì và phát triển ổn định
VQG Vũ Quang; KDTTN Kẻ

Gỗ; 2 Vườn thực vật, Nhà
bảo tàng mẫu vật tại VQG Vũ
Quang và KDTTN Kẻ Gỗ; 1
Trung tâm cứu hộ động vật tại
VQG Vũ Quang đã có từ giai
đoạn trước; thành lập mới 1
Khu bảo vệ cảnh quan cấp
tỉnh (Khu bảo vệ cảnh quan
núi Hồng Lĩnh); 1 Vườn thực
vật tại KDTTN Giăng Màn; 1
Trung tâm dược liệu tại Khu
di tích Hải Thượng Lãn Ông;
tôn tạo và phát triển vườn
sưu tập cây thuốc tại các trạm
y tế xã, phường, thị trấn trên
địa bàn tỉnh. Xác định phần
ranh giới trên địa bàn tỉnh
HLĐDSH Vũ Quang - Pù
Mát và HLĐDSH Vũ Quang Khe Nét; xác định phần ranh
giới thuộc địa bàn tỉnh phục
vụ thành lập mới KDTTN
cấp quốc gia núi Giăng Màn.

QUY HOẠCH HLĐDSH
HLĐDSH Vũ Quang Khe Nét với diện tích khoảng
58.786 ha, ranh giới thuộc
địa phận các xã Hòa Hải,
Hương Bình, Hương Long,
Hương Vĩnh, Hương Xuân,
Hương Lâm, Hương Liên,
Phú Gia thuộc huyện Hương
Khê. HLĐDSH Khe Nét - Vũ
Quang có vai trò hỗ trợ quá
trình di cư trong tương lai
của các loài sinh vật dưới tác
động của biến đổi khí hậu
(BĐKH), đặc biệt là nhóm gà
lôi đặc hữu có biên độ sinh
thái hẹp; Mở rộng vùng sống
và sinh cảnh được ưu tiên bảo
vệ cho quần thể voi á đi qua
vùng núi Giăng Màn có tính
ĐDSH cao.
HLĐDSH Vũ Quang
- Pù Mát quy hoạch phần
ranh giới trên địa bàn tỉnh
Hà Tĩnh thuộc địa phận thị
trấn Vũ Quang thuộc huyện
Vũ Quang và các xã Sơn Kim
I, Sơn Tây, Sơn Hồng thuộc

VVRừng nguyên sinh tại VQG Vũ Quang
Số 11/2018

15

LUẬT PHÁP - CHÍNH SÁCH

huyện Hương Sơn với diện tích 30.000 ha.
HLĐDSH Vũ Quang - Pù Mát có vai trò hỗ
trợ di chuyển của các loài có vùng sống rộng;
Hỗ trợ quá trình di cư trong tương lai của các
loài sinh vật dưới tác động của BĐKH.

QUY HOẠCH BẢO TỒN VÀ PHÁT
TRIỂN HST RỪNG TỰ NHIÊN
ĐẶC THÙ
Quy hoạch bảo tồn và phát triển rừng
tự nhiên với tổng diện tích 218.390 ha, gồm
HST rừng nguyên sinh, kiểu rừng đặc thù,
loài động vật, thực vật quý, hiếm có nguy cơ
bị tuyệt chủng đã được đưa vào quản lý trong
hệ thống rừng đặc dụng, vùng lõi của VQG
Vũ Quang, KBTTN Kẻ Gỗ và các Ban quản lý
rừng phòng hộ đầu nguồn.
Quy hoạch các kiểu rừng cần bảo vệ và
phát triển bền vững gồm: Rừng đặc dụng tại
VQG Vũ Quang và KBTTN Kẻ Gỗ với tổng
diện tích 74.510 ha, trong đó VQG Vũ Quang
là 52.742 ha và KBTTN Kẻ Gỗ là 21.768 ha.
Rừng phòng hộ với tổng diện tích là 113.218
ha, trong đó rừng tự nhiên 80.806 ha, rừng
trồng 22.015 ha, đất chưa có rừng 9.658 ha
và đất khác 739 ha. Rừng phòng hộ tập trung
chủ yếu tại các khu vực do Ban Quản lý rừng
phòng hộ Ngàn Phố, Hồng Lĩnh, Sông Tiêm,
Ngàn Sâu, Nam Hà Tĩnh và Hương Sơn quản
lý.
Bảo tồn và phát triển bền vững HST biển
ven bờ gồm 4 khu vực: Vùng Cửa Hội và biển
ven bờ Nghi Xuân, vùng Cửa Sót và biển ven
bờ Lộc Hà - Thạch Hà, vùng Cửa Nhượng và
biển ven bờ Thạch Hà - Cẩm Xuyên, vùng Cửa
Khẩu và biển ven bờ Kỳ Anh.

QUY HOẠCH HỆ THỐNG CÁC KHU
BẢO TỒN
Khu bảo tồn cấp quốc gia: Giữ nguyên và
phát triển ổn định VQG Vũ Quang với diện
tích quản lý là 57.038 ha, diện tích rừng đặc
dụng là 52.742 ha để bảo tồn các loài động
thực vật, HST đặc thù. Phạm vi, ranh giới
gồm: Phía Đông giáp với xã Hòa Hải và Phú
Gia, huyện Hương Khê; phía Tây giáp với xã
Sơn Kim II, huyện Hương Sơn; phía Nam
giáp với biên giới Việt - Lào; phía Bắc giáp
với xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, các xã
Hương Quang, Hương Minh, Hương Thọ và
thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang.
KDTTN cấp quốc gia theo định hướng
đến năm 2030: Quy hoạch phần diện tích tự
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nhiên phòng hộ thuộc 4 xã
Hương Lâm, Hương Vĩnh,
Phú Gia, Hương Bình thuộc
huyện Hương Khê với diện
tích khoảng 16.000 ha, là khu
vực dự kiến thành lập mới
KDTTN cấp quốc gia (vùng
núi Giăng Màn).
KDTTN cấp tỉnh: Duy trì,
bảo vệ và chuyển tiếp KBTTN
Kẻ Gỗ thành KDTTN Kẻ Gỗ
với diện tích quy hoạch là
42.062 ha, trong đó đất có
rừng là 38.977 ha gồm rừng
tự nhiên 31.496 ha và rừng
trồng 7.481 ha; đất chưa có
rừng là 3.036 ha; đất khác 49
ha.
Quy hoạch khu bảo vệ
cảnh quan cấp tỉnh: Quy
hoạch toàn bộ dãy núi Hồng
Lĩnh thành khu bảo vệ cảnh
quan cấp tỉnh thuộc địa phận
thị xã Hồng Lĩnh và ba huyện
Nghi Xuân, Can Lộc, Lộc
Hà có tổng diện tích khoảng
9.707 ha. Trong đó diện tích
có rừng là 6.778 ha và diện
tích chưa có rừng là 2.929 ha.

GIẢI PHÁP THỰC
HIỆN
Tổ chức công bố quy
hoạch, tuyên truyền, thông
tin về quy hoạch trên các
phương tiện thông tin đại
chúng; Tuyên truyền, vận
động cộng đồng tham gia
duy trì, bảo vệ và phát triển
các chức năng của HST, loài
động vật quý hiếm.
Xây dựng cơ chế khuyến
khích, tạo điều kiện thuận lợi
cho các nhà đầu tư thực hiện
các dự án nghiên cứu, bảo tồn
ĐDSH. Ban hành các văn bản
quy định về cơ chế phối hợp,
hợp tác trong và ngoài nước
về bảo tồn ĐDSH; có cơ chế
chính sách về tài chính thúc
đẩy phát triển hiệu quả bảo
tồn ĐDSH, nhất là đầu tư
trang thiết bị cho các đơn vị

quản lý VQG, KDTTN phục
vụ công tác bảo tồn ĐDSH...
Nâng cao năng lực quản
lý của cán bộ các cấp, nhất
là hỗ trợ cấp huyện, xã về
chuyên môn quản lý nhà
nước về ĐDSH, đồng thời
đẩy mạnh việc đào tạo, bồi
dưỡng nâng cao năng lực cho
các cán bộ nòng cốt trong các
cơ quan quản lý.
Xây dựng hoàn chỉnh hệ
thống cơ sở dữ liệu về ĐDSH;
cập nhật cơ sở dữ liệu cho
mỗi giai đoạn. Ứng dụng các
tiến bộ mới trong công tác
điều tra ĐDSH. Tăng cường
nghiên cứu sử dụng các
phương pháp, công cụ và áp
dụng các mô hình mới, đặc
biệt là phương pháp tiếp cận
dựa vào HST thích ứng với
BĐKH trong công tác quản lý
ĐDSH.
Tăng cường huy động
nguồn vốn của Trung ương
và địa phương, đa dạng hóa
nguồn lực để thực hiện quy
hoạch. Huy động và sử dụng
có hiệu quả các nguồn vốn
xã hội hóa để thực hiện quy
hoạch bảo tồn sau khi được
phê duyệt; sử dụng cơ chế
chi trả dịch vụ môi trường
và tăng thu nguồn vốn phục
vụ bảo tồn và phát triển tài
nguyên ĐDSH.
Xây dựng, ban hành
chính sách hỗ trợ phát triển
kinh tế vùng đệm như đầu tư
phát triển cơ sở hạ tầng nông
thôn cho khu vực vùng đệm,
thu hút các nguồn vốn đầu tư
từ các tổ chức trong và ngoài
nước về nghiên cứu, duy trì,
phát triển rừng tại khu vực
vùng đệm; tiếp tục có những
chính sách hỗ trợ vùng đệm
như tập huấn về kỹ thuật
chăn nuôi, trồng trọt, cho vay
vốn ưu đãi lãi suất thấp... để
khuyến khích phát triển kinh
tế dân cư vùng đệm...n
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Bình Phước chủ động ứng phó với
biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý
tài nguyên và bảo vệ môi trường
TRẦN KIM YẾN
Sở NN&PTNT Bình Phước

Nhận thức được những tác động của
biến đổi khí hậu (BĐKH) đối với tài
nguyên thiên nhiên, cuộc sống con
người và sự phát triển kinh tế - xã hội
(KT -XH), những năm qua, tỉnh Bình
Phước đã quan tâm chỉ đạo các cấp,
ngành, cơ quan chuyên môn tổ chức
triển khai thực hiện công tác ứng phó
với BĐKH, tăng cường quản lý tài
nguyên và BVMT trên địa bàn tỉnh.

B

ình Phước là tỉnh miền núi thuộc vùng
Đông Nam bộ, nằm trong vùng kinh tế
trọng điểm phía Nam cùng với TP. Hồ
Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng
Tàu, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Tiền
Giang. Tỉnh có diện tích tự nhiên là 6.856 km²,
với nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào; hệ
động, thực vật đa dạng, phong phú, đặc biệt
có Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Bù Gia
Mập và Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên.
Trong những năm qua, Bình Phước có tốc
độ tăng trưởng kinh tế cao so với cả nước (bình
quân hàng năm tăng trên 12%); quá trình công
nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp được
đẩy mạnh; tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh
chóng. Tuy vậy, cùng với sự phát triển kinh tế,
Bình Phước đang phải đối mặt với các vấn đề
môi trường tại một số khu vực, đặc biệt là khu
dân cư, khu công nghiệp, tác động xấu đến quá
trình phát triển KT - XH của tỉnh.
Thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường
quản lý tài nguyên và BVMT (gọi tắt là Nghị
quyết số 24-NQ/TW), Tỉnh ủy Bình Phước đã
tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị
quyết cho lãnh đạo và cán bộ ngành Tuyên
giáo, TN&MT các cấp. Đồng thời, Tỉnh ủy đã
ban hành Chương trình hành động số 32-CTr/
TU ngày 14/10/2013 về việc thực hiện Nghị
quyết số 24-NQ/TW. Ngay sau khi Nghị quyết

được phổ biến, quán triệt đến các
cấp, ngành đã nhận được sự đồng
thuận cao của cán bộ, Đảng viên
và các tầng lớp nhân dân.
Nhằm thực hiện hiệu quả
Nghị quyết số 24-NQ/TW và
Chương trình hành động số 32CTr/TU của Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Bình Phước đã chỉ đạo các Sở,
ban, ngành phối hợp Sở Thông tin
và Truyền thông, UBND huyện,
thị xã đẩy mạnh công tác tuyên
truyền trên các phương tiện thông
tin đại chúng; treo băng rôn, khẩu
hiệu, phát tờ rơi và tổ chức các
hoạt động tuyên truyền về BĐKH,
BVMT dưới nhiều hình thức.
Ngoài ra, để cụ thể hóa những nội
dung của Nghị quyết số 24-NQ/
TW, tỉnh đã ban hành các văn bản
chỉ đạo triển khai thực hiện việc
chủ động ứng phó với BĐKH như
Kế hoạch hành động ứng phó với
BĐKH của tỉnh giai đoạn 2012 2020; Đề án nâng cao nhận thức
cộng đồng và quản lý rủi ro thiên
tai dựa vào cộng đồng đến năm
2020; Quyết định số 980/QĐUBND ngày 25/4/2017 về việc
ban hành quy chế phối hợp quản
lý nhà nước về khí tượng thủy văn
và BĐKH trên địa bàn tỉnh…
Trong công tác quản lý tài
nguyên khoáng sản, tỉnh đã phê
duyệt Quy hoạch thăm dò, khai
thác, sử dụng khoáng sản trên địa
bàn tỉnh Bình Phước đến năm
2020 và định hướng đến năm
2030. Công tác cấp phép hoạt
động khai thác khoáng sản được
thực hiện theo đúng quy định
của pháp luật. Các đơn vị khai
thác khoáng sản đã chú trọng và
có trách nhiệm trong đầu tư, xây
dựng, bảo trì, sửa chữa hạ tầng
giao thông, bảo vệ, phục hồi môi

trường khu vực thăm dò, khai thác
khoáng sản. Đến nay, UBND tỉnh
đã phê duyệt kinh phí cấp quyền
khai thác khoáng sản đối với 55
đơn vị, với tổng số tiền 195,763 tỷ
đồng.
Nhận thấy công tác BVMT là
một nhiệm vụ quan trọng trong
quá trình phát triển bền vững,
tỉnh đã chỉ đạo tăng cường sự phối
hợp giữa các ngành, địa phương,
đơn vị trên địa bàn tỉnh trong
việc đẩy mạnh công tác thông
tin, tuyên truyền, phổ biến giáo
dục pháp luật về BVMT. Hàng
năm, tỉnh đã tổ chức phát động
các hoạt động hưởng ứng nhiều
sự kiện môi trường như Ngày
Môi trường thế giới (5/6), Ngày
Đất ngập nước (22/2), Ngày Đa
dạng sinh học (22/5)... Bên cạnh
đó, UBND tỉnh đã ban hành các
văn bản có liên quan như: Quyết
định số 56/2009/QĐ-UBND ngày
10/2/2009 phê duyệt Quy hoạch
BVMT tỉnh Bình Phước năm
2015, định hướng đến năm 2020;
Quyết định số 1469/2011/QĐUBND ngày 21/6/2011 về phân
vùng môi trường tiếp nhận nước
thải và khí thải công nghiệp trên
địa bàn tỉnh Bình Phước; Quyết
định số 1587/2011/QĐ-UBND
ngày 8/7/2011 về Kế hoạch triển
khai thực hiện đề án BVMT lưu
vực hệ thống sông Đồng Nai
trên địa bàn tỉnh năm 2011 và
giai đoạn 2011 - 2015. Ngoài việc
hoàn thiện hệ thống văn bản pháp
luật về BVMT, tỉnh đã tăng cường
công tác quản lý, kiểm soát và
phòng ngừa ô nhiễm môi trường.
Trong giai đoạn 2010 - 2015, tỉnh
đã thẩm định và phê duyệt Báo
cáo đánh giá tác động môi trường
(ĐTM) cho khoảng hơn 300 Dự
Số 11/2018
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án đầu tư; duy trì hệ thống mạng lưới quan trắc
đảm bảo ổn định; quan tâm chấn chỉnh công tác
quản lý chất thải rắn. Nhờ đó, tỷ lệ thu gom chất
thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đạt trên 90%
tại các khu vực đô thị, công nghiệp, dịch vụ và
du lịch; 50% tại các khu vực nông thôn; tỷ lệ thu
gom rác thải công nghiệp đạt khoảng 95%; chất
thải rắn nguy hại đạt khoảng 99% (các chỉ tiêu
này đều đạt theo Chương trình hành động số 32CTr/TU của Tỉnh ủy).
Hàng năm, Sở TN&MT đã tiến hành kiểm
tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật
về BVMT của cơ sở sản xuất, khu công nghiệp,
cụm công nghiệp, cơ sở gây ô nhiễm môi trường
nghiêm trọng; cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn
tỉnh... Qua đó, đã phát hiện những vi phạm và xử
phạt theo đúng quy định pháp luật. Từ năm 2014
- 2017, Sở đã ban hành 87 quyết định xử phạt,
với tổng số tiền 1.792.690.000 đồng; trình Chủ
tịch UBND tỉnh ban hành 19 quyết định xử phạt,
với tổng số tiền 5.654.100.000 đồng. UBND các
huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn tăng cường
công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra đối
với các cơ sở sản xuất có nguồn nước thải lớn,
mức độ ô nhiễm cao; giải quyết khiếu nại, tố cáo
có liên quan đến lĩnh vực môi trường. Đến nay, 5
cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo
Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003
của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch
xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường
nghiêm trọng đã hoàn thành việc xử lý triệt để,
khắc phục ô nhiễm môi trường.
Trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học, Sở
TN&MT đã phối hợp với các ngành nghiên cứu,
bảo vệ động, thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt
chủng, bảo tồn và phát triển các vùng đa dạng
sinh học, đất ngập nước quan trọng trên sông
Đồng Nai, lòng hồ Thác Mơ, Trảng cỏ Bù Lạch;
bảo tồn và phục hồi các loại giống thủy sản nước
ngọt quan trọng có giá trị kinh tế; đẩy mạnh sinh

sản nhân tạo các loài cá có giá
trị kinh tế cao: lóc, lăng, bống
tượng... Tỉnh tiếp tục kiểm soát
an toàn sinh học và đa dạng
sinh học theo quy trình, chú
trọng vấn đề môi trường đối
với hệ sinh thái nông nghiệp và
phát huy các mô hình tận dụng
đất đai, tận dụng tài nguyên
rừng, tài nguyên nước trong sản
xuất nông nghiệp và đảm bảo
tiêu chí môi trường.
Qua 5 năm thực hiện Nghị
quyết số 24-NQ/TW của Ban
Chấp hành TW Đảng, công tác
ứng phó với BĐKH, tăng cường
quản lý tài nguyên và BVMT
trên địa bàn tỉnh đã được sự
quan tâm của các cấp Ủy, chính
quyền, sự tham gia đông đảo
của cán bộ và nhân dân trong
toàn tỉnh. Công tác phối hợp
giữa các Sở, ban, ngành, đoàn
thể được chú trọng. Công tác
tuyên truyền, giáo dục, nâng
cao nhận thức về chủ động ứng
phó BVMT, tăng cường quản
lý tài nguyên và BVMT đã đạt
được những kết quả nhất định.
Tuy nhiên, trong quá trình triển
khai thực hiện Nghị quyết số
24-NQ/TW trên địa bàn tỉnh
Bình Phước trong thời gian
qua vẫn còn tồn tại một số hạn
chế như: Một số cấp Ủy đảng,
chính quyền chưa quan tâm
đúng mức đến việc lãnh đạo,
chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối
với công tác quản lý tài nguyên
và BVMT; Chức năng quản

VVNhà máy xử lý nước thải tại thị xã Đồng Xoài, Bình Phước
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lý tài nguyên còn chồng chéo
giữa các ngành, dẫn đến việc
đùn đẩy trách nhiệm; Một số
quy định về sử dụng đất trong
hoạt động khoáng sản được quy
định trong Luật Đất đai và Luật
Khoáng sản chưa thống nhất.
Một bộ phận cán bộ, đảng viên
và nhân dân chưa có nhận thức
đầy đủ về công tác quản lý tài
nguyên, BVMT, chưa có ý thức
tốt trong việc chấp hành pháp
luật BVMT. Lực lượng cán bộ
thanh tra môi trường còn mỏng,
dẫn đến các hoạt động thanh tra
chưa được chủ động. Tình hình
ô nhiễm môi trường trong các
khu công nghiệp và khu dân cư
gần khu công nghiệp vẫn chưa
giải quyết dứt điểm. Hệ thống
cơ sở hạ tầng BVMT ở các đô
thị không đáp ứng được tốc độ
đô thị hóa, đặc biệt là hệ thống
thoát nước, hệ thống thu gom,
xử lý rác…
Để thực hiện hiệu quả Nghị
quyết số 24-NQ/TW, thời gian
tới, tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức triển
khai thực hiện các nội dung của
Nghị quyết; Chương trình hành
động số 32 - Ctr/TU của Tỉnh
ủy đến toàn thể cán bộ, doanh
nghiệp, tổ chức và nhân dân
trên địa bàn, nhằm tạo sự thống
nhất cao trong nhận thức và
hành động về ứng phó BĐKH,
tăng cường quản lý tài nguyên
và BVMT; Nâng cao năng lực
chủ động ứng phó với BĐKH,
quản lý tài nguyên và BVMT tại
cấp cơ sở; Đẩy mạnh công tác
thanh tra, kiểm tra về quản lý tài
nguyên và BVMT; Quán triệt
và vận dụng có hiệu quả các
nguyên tắc người gây ô nhiễm
phải trả chi phí để xử lý, khắc
phục hậu quả, cải tạo, phục
hồi môi trường và tăng cường
tuyên truyền, giáo dục nâng cao
ý thức bảo vệ TN&MT nhằm
đáp ứng yêu được cầu phát triển
KT - XH bền vững trên địa bàn
tỉnhn
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Hưng Yên tập trung phát triển
công nghiệp theo hướng bền vững
Từ một tỉnh thuần nông, Hưng Yên đã có nhiều chủ trương đúng đắn trong phát triển công
nghiệp, đưa tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh khá nhanh, góp phần vào sự phát triển chung
của cả nước. Cùng với sự phát triển công nghiệp, Hưng Yên luôn chú trọng công tác BVMT,
đặc biệt coi trọng việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp
luật của Nhà nước về BVMT tới các tầng lớp nhân dân; đồng thời, ban hành nhiều văn bản
chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng phương án BVMT phù hợp với thực tế địa phương; xây dựng
và triển khai thực hiện tốt kế hoạch BVMT gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của tỉnh.
PHÁT TRIỂN KINH TẾ
GẮN VỚI BVMT
Xác định công nghiệp là động lực
chủ yếu để chuyển dịch cơ cấu kinh
tế trên địa bàn, từ năm 2006 đến nay,
Hưng Yên đã ban hành 22 Nghị quyết
về phát triển KT-XH. Thực hiện Nghị
quyết của HĐND, UBND tỉnh đã có
nhiều giải pháp thu hút các nhà đầu
tư, tiến hành lập quy hoạch phát triển
khu, cụm công nghiệp để các dự án
có điều kiện thuận lợi trong khâu giải
phóng mặt bằng, rút ngắn thời gian
thực hiện thủ tục pháp lý. Theo Quy
hoạch phát triển các khu công nghiệp
(KCN) đến năm 2020 do Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt, tỉnh Hưng Yên
có 11 KCN tập trung, với tổng diện
tích là hơn 2.480 ha; 35 cụm công
nghiệp, tổng diện tích là gần 1.400
ha, tạo thuận lợi cho phát triển công
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Hiện
nay, trên địa bàn tỉnh có 5 KCN đã
được đầu tư đồng bộ, đưa vào hoạt
động, thu hút nhiều dự án đầu tư. Các
KCN đã đóng góp nhiều vào nguồn
thu cho địa phương thông qua hoạt
động xuất khẩu như KCN Phố Nối,
Như Quỳnh A, Như Quỳnh B. Đặc
biệt, KCN Thăng Long II được đầu
tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại, là điểm
nhấn trong phát triển công nghiệp
của tỉnh.
Với mục tiêu phát triển công
nghiệp không gây ô nhiễm môi
trường (ÔNMT), tỉnh Hưng Yên yêu
cầu các dự án trước khi đi vào hoạt

động phải có đánh giá tác
động môi trường (ĐTM) và
cam kết BVMT được cấp có
thẩm quyền phê duyệt. Ngoài
ra, tỉnh ban hành nhiều chủ
trương, chính sách nhằm
BVMT, cụ thể: Kế hoạch
số 114/KH-UBND ngày
3/10/2008 về tăng cường
công tác phòng chống tội
phạm và vi phạm pháp luật
về BVMT trong thời kỳ hội
nhập; Chỉ thị số 04/2009/
CT - UBND của UBND tỉnh
về việc tăng cường công tác
BVMT trên địa bàn tỉnh.
Trước sự phát triển của các
KCN, nhiều vấn đề mới nảy
sinh, nhất là vấn đề môi
trường, UBND tỉnh Hưng
Yên đã đề ra Chương trình
hành động số 51/CTr-UBND,
ngày 26/4/2013 của UBND
tỉnh thực hiện Nghị quyết số
11-NQ/TU ngày 21/3/2013
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
về tăng cường quản lý, xử lý
tình trạng ÔNMT trên địa
bàn tỉnh. Theo Báo cáo của
Sở TN&MT tỉnh Hưng Yên,
trong 10 năm (từ năm 2007 2017), Sở đã tham mưu, góp
ý kiến về BVMT cho 679 dự
án đầu tư vào tỉnh; từ chối
tiếp nhận 36 dự án có nguy
cơ tiềm ẩn gây ÔNMT; tổ
chức thẩm định và tham mưu

UBND tỉnh quyết định phê
duyệt hơn 260 báo cáo ĐTM;
48 đề án BVMT chi tiết; kiểm
tra và cấp 66 giấy phép xác
nhận đã thực hiện các công
trình, biện pháp BVMT phục
vụ giai đoạn vận hành dự
án. Từ năm 2011-2016, Sở
TN&MT Hưng Yên thẩm
định, thu phí BVMT đối với
nước thải công nghiệp, thu
hơn 3,6 tỷ đồng. Ở cấp huyện
và Ban Quản lý các KCN, tỉnh
đã xác nhận 349 bản cam kết
BVMT, 82 đề án BVMT.
Tăng cường sự quản lý
việc xả nước thải của các
doanh nghiệp, năm 2016,
Sở TN&MT Hưng Yên đã rà
soát, lập danh sách 11 cơ sở
có lưu lượng nước thải trên
500 m3/ngày đêm và lập kế
hoạch giám sát, quan trắc
định kỳ; 17 cơ sở có nguy cơ
gây ÔNMT, các cơ sở phát
sinh lưu lượng nước thải
trên 200 m3/ngày đêm và
lập kế hoạch giám sát, quan
trắc định kỳ với tần suất 2
tháng/lần. Hướng dẫn, kiểm
tra các đơn vị thực hiện hiệu
chuẩn, kiểm định trạm quan
trắc nước thải tự động, liên
tục; hướng dẫn các đơn vị
thực hiện việc truyền, nhận
số liệu quan trắc tự động liên
tục.
Số 11/2018
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VVKCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên
Bên cạnh đó, Sở TN&MT Hưng Yên luôn
coi trọng công tác phối hợp tuyên truyền nâng
cao nhận thức về BVMT. Hàng năm, Sở đã tổ
chức hội nghị tập huấn tuyên truyền về Luật
BVMT, các Nghị định hướng dẫn thi hành...
cho đại diện hàng trăm doanh nghiệp; Lãnh
đạo các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn
tỉnh. Năm 2016, Sở TN&MT đã tổ chức 10 hội
nghị tập huấn tuyên truyền công tác BVMT
cho trên 4.500 người gồm đại diện lãnh đạo
các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, lãnh đạo
UBND các xã, thị trấn...
Đến nay có 6 doanh nghiệp lắp đặt trạm
quan trắc tự động nguồn nước thải, như các
nhà máy xử lý nước thải của Khu công nghiệp
Thăng Long II; Nhà máy giấy lụa của Công ty
TNHH JP Corelex Việt Nam, Công ty Kinh
Đô miền Bắc... Sở TN&MT Hưng Yên đang
thực hiện đầu tư, lắp đặt thiết bị nhận dữ liệu
để tiếp nhận dữ liệu truyền về từ các đơn vị
thực hiện quan trắc môi trường tự động nhằm
quản lý, kiểm soát hoạt động xả thải vào môi
trường.
Cùng với phát triển công nghiệp, Hưng
Yên luôn quan tâm tới vấn đề xử lý chất
thải công nghiệp, năm 2006 Hưng Yên cấp
giấy phép cho Công ty Môi trường và đô thị
URENCO 11 xây dựng khu xử lý chất thải tại
xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm. Dự án đi vào
hoạt động từ năm 2008, với công suất xử lý
200 tấn/ngày.
10 năm qua, Sở TN&MT đã phối hợp với
các Sở chuyên môn thanh tra, kiểm tra tại các
KCN của tỉnh được hơn 1.150 doanh nghiệp.
Trong các năm 2010 - 2016, Sở phối hợp với
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thanh tra của Bộ TN&MT,
các cơ quan chức năng thực
hiện 53 cuộc thanh tra, kiểm
tra tại 7 KCN của tỉnh, kiến
nghị xử lý vi phạm pháp luật
về BVMT đối với 3 KCN
và tiến hành thanh tra 381
doanh nghiệp, xử lý vi phạm
130 doanh nghiệp, với số
tiền phạt nộp ngân sách nhà
nước gần 7,4 tỷ đồng; đình
chỉ xả thải nước thải sản xuất
chưa qua xử lý ra môi trường
đối với 2 doanh nghiệp; kiểm
tra việc chấp hành các quy
định về BVMT đối với các
doanh nghiệp nằm dọc sông
Cầu Lường, đã phát hiện và
xử phạt 5 công ty với hành
vi xả nước thải không qua
xử lý ra môi trường, xả nước
thải vượt quy chuẩn ra môi
trường...
Bên cạnh những mặt tích
cực nêu trên, trước sức ép
phát triển kinh tế, tình trạng
ÔNMT trên địa tỉnh Hưng
Yên có chiều hướng gia tăng,
điển hình là làng nghề tái
chế nhựa thôn Minh Khai,
thị trấn Như Quỳnh và làng
nghề tái chế chì Đông Mai xã
Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm...
Có nhiều nguyên nhân
dẫn đến tình trạng ÔNMT ở

Hưng Yên, như hệ thống pháp
luật và chính sách liên quan
đến môi trường, áp dụng các
công cụ kinh tế trong quản
lý môi trường, hỗ trợ và ưu
đãi đẩy mạnh xã hội hóa hoạt
động BVMT, khuyến khích
phát triển dịch vụ môi trường
còn thiếu và chưa đồng bộ.
Kinh phí chi cho sự nghiệp
BVMT của tỉnh trong thời
gian qua tuy có tăng nhanh
nhưng hàng năm mới đáp
ứng khoảng 25% nhu cầu
thực tế.
Cùng với đó, các doanh
nghiệp chưa thật sự có ý thức,
trách nhiệm BVMT, coi việc
lập ĐTM chỉ là một thủ tục
hành chính. Nhiều doanh
nghiệp chưa bố trí cán bộ
chuyên môn chuyên trách về
BVMT. Số các dự án đầu tư
nằm ngoài KCN tập trung còn
chiếm tỷ lệ lớn (khoảng 80%
tổng số dự án đầu tư trên địa
bàn tỉnh), gây khó khăn cho
công tác quản lý, giám sát việc
xử lý chất thải đảm bảo môi
trường của các dự án khi đi
vào hoạt động. Ngoài ra, đội
ngũ cán bộ làm công tác môi
trường ở các cấp còn mỏng,
nhất là ở cấp huyện; việc xử
lý cơ sở gây ÔNMT nghiêm
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trọng còn gặp khó khăn và tốn
kém như làng nghề tái chế chì
thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo vượt
quá khả năng của tỉnh. Công tác
tuyên truyền nâng cao nhận thức
về môi trường tuy đã được quan
tâm nhưng chưa sâu rộng, nội
dung và hình thức chưa được đổi
mới nên hiệu quả chưa cao. Vai
trò chỉ đạo, điều hành của cấp ủy,
chính quyền một số địa phương
trong tổ chức triển khai thực hiện
công tác BVMT còn bị thụ động,
trông chờ sự hỗ trợ của cấp trên,
chưa xác định rõ trách nhiệm của
cơ quan, đơn vị…

MỘT SỐ GIẢI PHÁP BVMT
TRONG PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP HIỆN NAY
Thứ nhất, nâng cao nhận thức,
năng lực lãnh đạo, quản lý của
chính quyền cấp tỉnh về BVMT
ở các KCN; Tăng cường hiệu
lực, hiệu quả các công cụ, biện
pháp quản lý nhà nước về BVMT
thông qua việc tăng cường phối
hợp giữa Tổng cục Môi trường
với Sở TN&MT; Xác định rõ
trách nhiệm và phân công, phân
cấp hợp lý khắc phục tình trạng
chồng chéo như hiện nay.
Thứ hai, phát huy vai trò, làm
rõ trách nhiệm của các ngành,
cấp chính quyền về xây dựng
năng lực quản lý, giải quyết vấn
đề môi trường, khắc phục tình
trạng tổ chức thực hiện thiếu
quyết liệt, mang tính hình thức,
tư duy coi nặng tăng trưởng kinh
tế, bỏ qua hoặc buông lỏng quản
lý nhà nước về BVMT.
Tạo lập cơ sở pháp lý thuận
lợi nhằm khuyến khích các nguồn
đầu tư cho công tác BVMT, nhân
rộng mô hình phát triển bền
vững trong ngành công nghiệp.
Các KCN khác lên tham khảo mô
hình KCN Thăng Long II. Quy
hoạch các khu, cụm công nghiệp
phải gắn liền với quy hoạch hạ
tầng kỹ thuật xử lý chất thải, nước
thải, hệ thống cây xanh,…
Có cơ chế, chính sách hỗ

trợ, khuyến khích doanh nghiệp
tham gia nghiên cứu, áp dụng các
quy trình sản xuất hiện đại, thân
thiện môi trường. Hợp tác với các
viện, trường đại học trong nước
để nghiên cứu, chuyển giao các
giải pháp khoa học công nghệ và
kỹ thuật mới trong sản xuất và
BVMT. Nghiên cứu, áp dụng các
giải pháp, mô hình về công nghệ
kỹ thuật hiện đại trong và ngoài
nước mang lại hiệu quả cao, phù
hợp với điều kiện thực tế tại địa
phương.
Đôn đốc, hướng dẫn các
doanh nghiệp thực hiện đúng cam
kết trong báo cáo ĐTM. Nâng cao
ý thức trách nhiệm BVMT cho
các doanh nghiệp. Tổ chức tuyên
dương và khen thưởng những
doanh nghiệp thực hiện tốt các
quy định về BVMT.
Thứ ba, tăng cường công tác
kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm
pháp luật về BVMT tại các KCN;
xử lý nghiêm cán bộ vi phạm.
Phát huy kết quả đã đạt được
trong công tác thanh tra, kiểm
tra, xử lý các doanh nghiệp vi
phạm luật BVMT, để thực hiện
tốt hơn luật BVMT, các ngành
chức năng Hưng Yên cần đẩy
mạnh hoạt động thanh tra, giám
sát. Việc kiểm tra, kiểm soát
môi trường phải có trọng tâm,
trọng điểm, giải quyết dứt điểm
những nội dung, những điểm
bức xúc về môi trường.
Xây dựng cơ chế phối hợp
giữa Hưng Yên với các tỉnh/TP
lân cận như Hà Nội, Hải Dương,
Bắc Ninh... để tăng cường hơn
nữa công tác quản lý nhà nước về
BVMT, xử lý hiệu quả những vấn
đề ÔNMT xảy ra trong vùng.
Thứ tư, đào tạo đội ngũ cán
bộ quản lý, lực lượng thanh tra,
kiểm tra có tinh thần trách nhiệm
và tính cơ động cao, luôn nêu cao
đạo đức nghề nghiệp; có chế tài
xử lý nghiêm đối với cán bộ quản
lý môi trường vi phạm trách
nhiệm và đạo đức nghề nghiệpn

CAO VĂN KHỞI

Tăng cường
công tác quản
lý chất thải y
tế trên địa bàn
tỉnh Bắc Cạn
NGÔ VĂN VIỆN - Phó Giám đốc
Sở TN&MT tỉnh Bắc Cạn

T

rong những năm qua, công
tác quản lý chất thải y tế
trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn
đã được các cấp chính quyền địa
phương quan tâm, bố trí kinh
phí đầu tư xử lý chất thải y tế cho
các bệnh viện, góp phần tạo môi
trường trong lành, đồng thời cải
thiện môi trường sống của người
dân, mang lại hiệu quả thiết thực
về kinh tế, xã hội của địa phương.
Trước năm 2016, hầu hết các cơ sở
y tế trên địa bàn tỉnh áp dụng mô
hình xử lý tại chỗ chất thải rắn y
tế nguy hại, với 9 bệnh viện/Trung
tâm y tế được trang bị lò đốt chất
thải y tế nguy hại, gồm 2 cơ sở y
tế tuyến tỉnh (Bệnh viện Đa khoa
tỉnh và Trung tâm Phòng chống
HIV/AIDS) và 7 bệnh viện tuyến
huyện (Chợ Mới, Chợ Đồn, Na Rì,
Bạch Thông, Ba Bể, Pác Nặm và
TP. Bắc Cạn). Đối với các cơ sở y
tế nhỏ, trạm y tế xã nằm xa trung
tâm thành phố chưa được đầu tư
lò đốt, chất thải y tế nguy hại được
xử lý bằng lò đốt thủ công hoặc
theo phương pháp chôn lấp tại chỗ
chưa đảm bảo theo quy chuẩn môi
trường.
Để tăng cường công tác quản lý
chất thải y tế trên địa bàn tỉnh, đảm
bảo chất thải y tế nguy hại được
thu gom và xử lý đảm bảo theo quy
định, Sở TN&MT đã phối hợp với
Sở Y tế xây dựng, trình UBND tỉnh
Bắc Cạn ban hành Quyết định số
Số 11/2018
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966/QĐ-UBND ngày 20/10/2016
phê duyệt Kế hoạch thu gom, vận
chuyển và xử lý chất thải y tế nguy
hại trên địa bàn tỉnh. Theo đó, chất
thải y tế nguy hại được áp dụng
mô hình xử lý theo cụm và xử lý
tại chỗ, cụ thể: Tuyến tỉnh đặt hệ
thống xử lý chất thải y tế nguy hại
tại cụm Bệnh viện Đa khoa tỉnh,
thực hiện xử lý chất thải y tế nguy
hại phát sinh của Bệnh viện Đa
khoa và một số đơn vị y tế trên địa
bàn thành phố; Tuyến huyện đặt
hệ thống xử lý chất thải y tế nguy
hại tại 8 cụm Trung tâm Y tế các
huyện, thành phố, thực hiện xử lý
chất thải y tế nguy hại phát sinh tại
các Trung tâm Y tế tuyến huyện
đặt làm cụm xử lý và một số trạm
y tế, cơ sở y tế tư nhân lân cận. Đối
với tuyến xã, chất thải y tế nguy hại
của các trạm y tế phát sinh không

nhiều, nên trong giai đoạn
2016 - 2020 dự kiến đặt 3
cụm xử lý tại Phòng khám
Đa khoa khu vực Nà Phặc,
huyện Ngân Sơn; Trạm Y tế
xã Yên Hân, huyện Chợ Mới
và Trạm Y tế xã Hảo Nghĩa,
huyện Na Rì, thực hiện xử lý
chất thải y tế nguy hại phát
sinh tại các trạm y tế đặt làm
cụm xử lý và một số trạm y
tế, cơ sở y tế tư nhân lân cận.
Các trạm y tế xã còn lại và các
phòng khám tư nhân trên địa
bàn, tùy theo tình hình thực
tế phát sinh và khoảng cách
đến các đơn vị trực tiếp xử lý
theo cụm, các đơn vị sẽ vận
chuyển để xử lý theo cụm
hoặc áp dụng hình thức xử lý
tại chỗ đảm bảo phù hợp với
điều kiện của địa phương.

VVLò đốt chất thải y tế nguy hại tại bệnh viện huyện Pác Nặm
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Sau 2 năm triển khai thực
hiện Kế hoạch thu gom, vận
chuyển và xử lý chất thải y tế
nguy hại trên địa bàn tỉnh, về
cơ bản khối lượng chất thải y
tế nguy hại phát sinh tại các
cơ sở y tế trong toàn tỉnh đã
được thu gom, vận chuyển và
xử lý triệt để theo quy định.
Hầu hết, các cơ sở y tế (chủ
yếu là các cơ sở y tế công lập)
đã chuyển giao chất thải rắn y
tế nguy hại cho cụm cơ sở y tế
để xử lý theo quy định. Công
tác phân loại, thu gom, lưu giữ
chất thải y tế nguy hại đã được
các cơ sở y tế thực hiện theo
quy định tại Thông tư liên
tịch số 58/2015/TTLT-BYTBTNMT ngày 31/12/2015 của
Bộ Y tế và Bộ TN&MT. Tuy
nhiên vẫn còn một số khó
khăn tồn tại như: Trung tâm
Y tế huyện Ngân Sơn chưa
được bố trí kinh phí đầu tư
hệ thống xử lý chất thải y tế
theo mô hình cụm cơ sở y tế,
một số cơ sở y tế tư nhân chưa
thực hiện vận chuyển chất
thải y tế nguy hại đến cụm
cơ sở y tế để xử lý. Nhận thức
của một bộ phận cán bộ y tế,
người bệnh, người nhà người
bệnh, đặc biệt là đồng bào
dân tộc trong công tác quản lý
chất thải y tế và giữ gìn vệ sinh
môi trường y tế còn hạn chế.
Trong thời gian tới, Sở
TN&MT Bắc Cạn tiếp tục
phối hợp với Sở Y tế tham
mưu cho UBND tỉnh Bắc
Cạn ưu tiên bố trí kinh phí
đầu tư hệ thống xử lý chất
thải y tế cho Trung tâm Y tế
huyện Ngân Sơn; chỉ đạo các
cơ sở y tế tăng cường công
tác quản lý chất thải y tế; đẩy
mạnh truyền thông về quản
lý chất thải y tế, giữ gìn vệ
sinh môi trường trong các
bệnh viện, cơ sở y tế cho cán
bộ y tế, người bệnh, người
nhà người bệnhn
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THÚC ĐẨY CÁC HOẠT ĐỘNG MUA SẮM CÔNG XANH TẠI VIỆT NAM

V

ừa qua, tại Hà Nội, Tổng cục Môi
trường phối hợp với Viện Công nghệ
và Công nghiệp môi trường Hàn
Quốc (KEITI) tổ chức Hội thảo tổng kết các
hoạt động mua sắm công xanh nhằm chia sẻ
các kết quả đạt được cũng như phương hướng
thúc đẩy mua sắm công xanh tại Việt Nam
trong thời gian tới.
Phát biểu khai Hội thảo, Phó Vụ trưởng
vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế
(Tổng cục Môi trường) Nguyễn Minh Cường
cho biết, các chính sách, hoạt động liên quan
đến mua sắm công xanh đã được đưa vào
thực tiễn trên toàn thế giới và mang lại nhiều
lợi ích không chỉ cho bên mua, bên cung cấp,
mà còn cho môi trường và toàn bộ nền kinh
tế - xã hội theo hướng phát triển bền vững.
Tại Việt Nam, trong những năm qua,
Chính phủ đã có nhiều nỗ lực nhằm thực
hiện mua sắm công bền vững thông qua việc
ban hành Chương trình hành động quốc gia
về Sản xuất và Tiêu dùng bền vững giai đoạn
2010 - 2020; Chiến lược quốc gia về Tăng
trưởng xanh; Kế hoạch hành động quốc gia
về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020; Kế
hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương
trình nghị sự 2020 về Phát triển bền vững;
Chương trình Nhãn xanh Việt Nam, nhãn tiết
kiệm năng lượng; Dịch vụ du lịch bông sen
xanh... Chiến lược mua sắm công xanh của
Chính phủ Việt Nam mang tính cách mạng,
đột phá, hướng tới cải thiện chất lượng mua
sắm công, giảm thiểu ô nhiễm môi trường,
thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng bền vững.

Đặc biệt, nhằm thúc
đẩy quá trình thực hiện
mua sắm công xanh tại Việt
Nam, tháng 11/2017, Tổng
cục Môi trường đã ký kết
Thỏa thuận hợp tác các hoạt
động về mua sắm công xanh
với KEITI. Trong đó, việc tổ
chức các khóa đào tạo tăng
cường năng lực cho cán bộ
quản lý nhà nước chịu trách
nhiệm về mua sắm công là
rất quan trọng và được coi
là một trong những hoạt
động ưu tiên thực hiện trong
khuôn khổ triển khai Thỏa
thuận giữa Tổng cục Môi
trường và KEITI về mua sắm
công xanh.
Sau một năm thực hiện
Thỏa thuận hợp tác, nhiều
hoạt động đã được triển khai
và đạt được các kết quả ban
đầu như: Xây dựng Dự thảo
các báo cáo khuyến nghị sửa
đổi khung pháp lý về mua
sắm công xanh; Dự thảo
hướng dẫn mua sắm công
xanh cho Việt Nam; Dự thảo
Lộ trình về Mua sắm công
xanh. Ngoài ra, trong khuôn
khổ hợp tác cũng bao gồm
các hoạt động hỗ trợ Chương
trình Nhãn xanh Việt Nam

thông qua việc xây dựng Dự
thảo tiêu chí Nhãn xanh Việt
Nam cho 3 nhóm sản phẩm.
Đồng hành với các hoạt động
nghiên cứu, Tổng cục Môi
trường cũng đã phối hợp với
KEITI tổ chức 2 khóa đào
tạo nâng cao nhận thức về
mua sắm công xanh cho cán
bộ quản lý nhà nước, khu
vực tư nhân, các giảng viên,
nhà nghiên cứu.
Tuy nhiên, Việt Nam
cũng gặp nhiều khó khăn,
vướng mắc trong việc thực
hiện mua sắm công xanh.
Trước hết là sự thiếu liên kết
thống nhất giữa các văn bản
pháp luật, dẫn đến sự phối
hợp lỏng lẻo giữa các cơ quan
chủ quản. Ngoài ra, nhận
thức và năng lực của các cán
bộ mua sắm, đấu thầu về
mua sắm công xanh còn hạn
chế, cũng như thiếu các văn
bản pháp lý và tài liệu hướng
dẫn lồng ghép tiêu chí bền
vững vào quy trình đấu thầu.
Có thể nói, mặc dù đây
không phải là hoạt động
hợp tác quy mô lớn, nhưng
những kết quả đạt được của
Dự án có ý nghĩa quan trọng,
nhằm tăng cường năng lực
của các bên liên quan, đặc
biệt đã đưa ra lộ trình và
hướng dẫn cụ thể để có thể
thực hiện mua sắm công
xanh tại Việt Nam, góp phần
nâng cao nhận thức, tăng
cường năng lực về mua sắm
công bền vững cho các cơ
quan quản lý nhà nước, đồng
thời thay đổi phương thức
sản xuất cho doanh nghiệp
theo hướng tích cực và nâng
cao hiệu quả các chương
trình nhãn sinh thái của Việt
Nam.

GIA LINH
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Đề án hỗ trợ thôn, bản,
ấp của các xã đặc biệt khó
khăn khu vực biên giới,
vùng núi, bãi ngang ven
biển và hải đảo xây dựng
nông thôn mới giai đoạn
2018 - 2020

OO

Ngày 21/10/2018, Thủ tướng
Chính phủ ban hành Quyết định số
1385/QĐ-TTg phê duyệt Đề án hỗ
trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt
khó khăn khu vực biên giới, vùng
núi, vùng bãi ngang ven biển và hải
đảo xây dựng nông thôn mới (NTM)
và giảm nghèo bền vững giai đoạn
2018 - 2020. Đề án đề ra mục tiêu
chung nhằm góp phần hoàn thành
mục tiêu phấn đấu cả nước không
còn xã dưới 5 tiêu chí và trực tiếp cải
thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống
vật chất, tinh thần cho người dân tại
các thôn của các xã khó khăn khu
vực biên giới, vùng núi, bãi ngang
ven biển và hải đảo.
Mục tiêu cụ thể của Đề án là:
Tại các xã thuộc phạm vi Đề án, tỷ lệ
hộ nghèo bình quân hàng năm giảm
ít nhất 5% (theo chuẩn nghèo tiếp
cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn
2016 - 2020); đến năm 2020, thu
nhập của người dân tại các xã thuộc
phạm vi Đề án tăng ít nhất từ 1,6 1,8 lần so với năm 2015. Các thôn
đạt được các mục tiêu: Có mô hình
sản xuất, kinh doanh hiệu quả gắn
với liên kết vùng nguyên liệu hoặc
mô hình phát triển làng văn hóa du
lịch cộng đồng, mô hình mỗi làng
một sản phẩm; cơ bản hoàn thành
một số công trình hạ tầng thiết yếu
cấp thôn phục vụ sản xuất và sinh
hoạt của người dân (điện, nước sinh
hoạt và hạ tầng phục vụ sản xuất);
phấn đấu 50% thôn trong phạm vi
Đề án được công nhận hoàn thành
tiêu chí NTM cấp thôn do UBND
tỉnh ban hành…
Đề án sẽ thực hiện hỗ trợ cho
khoảng 3.513 thôn, bản, ấp của 363
xã khó khăn đạt dưới 10 tiêu chí
khu vực biên giới, vùng núi, vùng
bãi ngang ven biển và hải đảo của 36
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tỉnh, trong đó có: 564 thôn, bản, ấp
thuộc 52 xã dưới 5 tiêu chí.
Để thực hiện mục tiêu trên,
Đề án đề ra một số giải pháp: Đẩy
mạnh công tác tuyên truyền nâng
cao nhận thức của các ngành, các
cấp về ưu tiên, tăng nguồn lực hỗ
trợ các thôn, bản về xây dựng NTM
gắn với giảm nghèo bền vững, xem
đây là một trong những nhiệm vụ
trọng tâm để góp phần đạt mục tiêu
của Chương trình đến năm 2020;
phát huy vai trò chủ thể và tinh thần
chủ động vươn lên của người dân và
cộng đồng; Khẩn trương tổ chức rà
soát, đánh giá thực trạng các thôn
so với tiêu chí của tỉnh ban hành,
làm cơ sở để xây dựng kế hoạch
thực hiện cụ thể cho từng năm và cả
giai đoạn 2018 - 2020, trình cấp có
thẩm quyền phê duyệt; tập trung hỗ
trợ các công trình hạ tầng thiết yếu
phục vụ sản xuất, sinh hoạt cộng
đồng và cải thiện điều kiện sống
trực tiếp cho người dân; phát triển
sản xuất, tạo sinh kế nâng cao thu
nhập cho người dân…

Ban hành Kế hoạch
hành động thực hiện Nghị
quyết số 26-NQ/TW

OO

Ngày 15/11/2018, Bí thư Ban
Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT
Trần Hồng Hà đã ban hành Kế hoạch
hành động số 444-KH/BCSĐTNMT
thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW
Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành
Trung ương Khóa XII về tập trung
xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp,
nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất,
năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm
vụ (Nghị quyết số 26-NQ/TW).
Nghị quyết số 26-NQ/TW đã
đề ra mục tiêu tổng quát: “Xây dựng
đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp
chiến lược có phẩm chất, năng lực,
uy tín ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số
lượng, có chất lượng và cơ cấu phù
hợp với chiến lược phát triển kinh tế
- xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm
sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng
giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo,

đưa Việt Nam trở thành nước công
nghiệp theo hướng hiện đại vào năm
2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở
thành nước công nghiệp hiện đại,
theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân
chủ, công bằng, văn minh, ngày càng
phồn vinh, hạnh phúc".
Kế hoạch hành động đặt ra các
nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện
ngay và thường xuyên; các nhóm
nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, từng
tổ chức. Các cấp ủy, tổ chức đảng,
lãnh đạo cơ quan, đơn vị thuộc ngành
TN&MT theo chức năng, nhiệm vụ
quyền hạn, chỉ đạo xây dựng kế hoạch
và tổ chức thực hiện, kiểm soát việc
thực hiện có hiệu quả; quán triệt,
tuyên truyền, giáo dục chính trị tư
tưởng bằng các hình thức phù hợp;
triển khai đồng bộ, quyết liệt; thực
hiện nghiêm quy định về công tác cán
bộ; coi trọng công tác bảo vệ chính trị
nội bộ; nâng cao chất lượng công tác
tham mưu, phối hợp chặt chẽ, hiệu
quả…
Nhiệm vụ cụ thể tập trung vào
công tác thông tin, tuyên truyền;
hoàn thiện các văn bản, quy định về
công tác cán bộ bảo đảm thống nhất,
đồng bộ, liên thông trong hệ thống
chính trị và phù hợp với thực tế; xây
dựng đội ngũ cán bộ ngành TN&MT
có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp
ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Về tổ chức thực hiện, ngay trong
Quý IV/2018, Thủ trưởng các đơn vị,
tổ chức trực thuộc Bộ TN&MT xây
dựng và ban hành Kế hoạch hành
động thực hiện; yêu cầu cụ thể hóa
cho từng năm, 6 tháng, quý, tháng
và tổ chức thực hiện bảo đảm thiết
thực, khả thi, hiệu quả.
Sở TN&MT các tỉnh, TP trực
thuộc Trung ương theo chức năng,
nhiệm vụ được giao, trên cơ sở
Kế hoạch này và Kế hoạch của địa
phương, xây dựng Kế hoạch hành
động phù hợp với tình hình, điều
kiện địa phương; chủ động phối hợp,
đề xuất, kiến nghị Bộ các biện pháp
để bảo đảm thực hiện đồng bộ, hiệu
quản
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Thực trạng pháp luật kiểm soát ô nhiễm
môi trường biển ở Việt Nam hiện nay
TS. BÙI ĐỨC HIỂN
Viện Nhà nước và Pháp luật
ThS. LƯƠNG NGỌC HOÁN
Đại học TN&MT

T

ừ khi tiến hành sự nghiệp đổi mới, mở
cửa đến nay, Việt Nam đã ban hành
nhiều văn bản pháp luật về kiểm soát
ô nhiễm môi trường biển (KSÔNMTB). Các
văn bản này quy định khá cụ thể về trách
nhiệm, nghĩa vụ của các chủ thể trong phòng
ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý ô nhiễm môi
trường (ÔNMT) biển. Tuy nhiên, thực tiễn
KSÔNMTB những năm qua cho thấy, các quy
định pháp luật về vấn đề này vẫn còn nhiều hạn
chế, bất cập.
Để tạo xương sống cho việc thực hiện
KSÔNMTB, pháp luật hiện hành quy định
có hai nhóm quy chuẩn kỹ thuật (QCKT) về
KSÔNMTB là: Nhóm QCKT môi trường đối
với nước biển và Nhóm quy chuẩn với chất thải,
nước thải ra biển. Trên cơ sở đó, năm 2015, Việt
Nam đã ban hành QCKT quốc gia QCVN 10MT:2015/BTNMT về chất lượng nước biển để
đánh giá và kiểm soát chất lượng nước biển
của các vùng biển, phục vụ mục đích thể thao,
giải trí dưới nước, nuôi trồng thủy sản, BVMT
biển và các mục đích khác; các QCKT quốc gia
về quản lý chất thải nhằm kiểm soát hiệu quả
ÔNMT biển. Tuy nhiên, qua nghiên cứu cho
thấy, đa số các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật
về chất thải, nước thải ra biển đã được ban hành
cách đây hơn 10 năm, nhiều thông số đã bị lạc
hậu so với quy chuẩn của khu vực và quốc tế,
không đáp ứng được yêu cầu KSÔNMTB trên
thực tế. Chẳng hạn, QCKT quốc gia QCVN
10:2008/BTNMT về chất lượng nước biển ven
bờ; QCKT quốc gia QCVN 11:2008/BTNMT
về nước thải công nghiệp chế biến thủy sản;
QCKT quốc gia QCVN 38:2011/BTNMT
về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy
sinh…
Luật BVMT năm 2014, Luật TNMT biển
và hải đảo năm 2015, Bộ luật Hàng hải năm
2015, Luật Dầu khí năm 1993, sửa đổi, bổ sung
năm 2008, Luật Du lịch năm 2005, Luật Thủy
sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn, quy
định về KSÔNMTB đều dựa quy định dựa
trên nguyên tắc BVMT phải lấy phòng ngừa là

VVKinh tế biển đóng góp phần lớn vào quá trình phát triển
của Việt Nam
chính. Tuy nhiên, thực tế cho
thấy còn nhiều bất cập như:
Chưa xây dựng được Danh
mục thu hút đầu tư các lĩnh
vực sản xuất, kinh doanh thân
thiện môi trường theo quan
điểm đề ra trong Chiến lược
phát triển bền vững Việt Nam
giai đoạn 2011-2020 được Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt tại
Quyết định số 432/QĐ-TTg;
Thiếu các quy định cụ thể về
phát hiện ÔNMT biển; thiếu
các công cụ đánh giá thiệt hại
do ÔNMT biển gây ra...
Cụ thể, trong Luật BVMT
năm 2014 đã có quy định
chung về phát hiện ÔNMT
như: Quan trắc môi trường,
thông tin về tình hình môi
trường, thanh tra, kiểm tra
ÔNMT…, nhưng chưa quy
định cụ thể về phát hiện
ÔNMT biển. Luật TN&MT
biển và hải đảo năm 2015 có
quy định về vấn đề này cụ
thể hơn, nhưng thực tiễn cho
thấy vẫn còn thiếu các yếu tố
bảo đảm cho quá trình này,
như: Nguồn lực con người, tài
chính, cơ sở vật chất, khoa học
công nghệ, đặc biệt là chưa có

quy định về ứng dụng thành
tựu của cuộc cách mạng công
nghiệp 4.0. Về thông tin tình
hình môi trường biển, các
quy định pháp luật mới chủ
yếu nhấn mạnh hợp tác chia
sẻ thông tin ÔNMT biển mà
chưa nhấn mạnh đến hợp tác
chia sẻ kinh nghiệm, nguồn
tài chính, khoa học công nghệ
để tạo cơ sở tổng hợp cho
KSÔNMTB được hiệu quả.
Hơn nữa, pháp luật vẫn chưa
quy định và đánh giá đúng
mức vai trò của cộng đồng,
truyền thông báo chí, tổ chức
cá nhân sử dụng biển như ngư
dân, thủy thủ tàu biển, các lực
lượng trên biển... trong giám
sát, phát hiện ÔNMT biển,
trong khi đó đây là những chủ
thể quan trọng.
Theo quy định của pháp
luật, xử lý ÔNMT biển là trách
nhiệm của các chủ nguồn thải,
cơ quan nhà nước, chủ thể có
thẩm quyền. Ngoài việc phải
khắc phục ô nhiễm, phục hồi
hiện trạng môi trường biển,
các chủ thể có hành vi vi phạm
pháp luật môi trường có thể
phải chịu trách nhiệm pháp lý.
Số 11/2018
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Tùy theo mức độ vi phạm pháp luật thì chủ thể
có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý khác nhau
như trách nhiệm hành chính, hình sự, dân sự,
kỷ luật. Thực tế những năm qua cho thấy, môi
trường biển ở Việt Nam bị ô nhiễm trầm trọng
và có xu hướng gia tăng. Trong khi đó, trách
nhiệm hình sự với hành vi gây ÔNMT, vi phạm
các quy định về quản lý chất thải, hủy hoại
nguồi lợi thủy sản… đã được quy định từ Bộ
luật Hình sự năm 1999 đến nay, thậm chí trong
Bộ luật Hình sự năm 2015 và sửa đổi, bổ sung
năm 2017 đã áp dụng trách nhiệm hình sự với
cả pháp nhân có hành vi làm ÔNMT, nhưng
đến nay chưa có một cá nhân, tổ chức nào bị xử
lý hình sự về hành vi này.
Đối với trách nhiệm bồi thường thiệt hại về
TN&MT đã được quy định cụ thể tại Nghị định
số 03/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Nghị định
đã xác định trách nhiệm yêu cầu bồi thường
thiệt hại này thuộc về cơ quan nhà nước có
thẩm quyền, nhưng thực tế vẫn chưa hiệu quả.
Còn với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, tài
sản và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức
đã được quy định trong Bộ luật Dân sự năm
2015, Luật BVMT năm 2014, mặc dù vậy, đến
nay có thể thấy, chưa có vụ yêu cầu bồi thường
thiệt hại môi trường nào được giải quyết tại Tòa
án; quy định pháp luật hiện hành cũng gây khó
khăn cho cá nhân, tổ chức trong quá trình yêu
cầu bồi thường thiệt hại do khó để chứng minh
được mối quan hệ nhân quả giữa hành vi làm
ÔNMT và thiệt hại xảy ra.
Pháp luật môi trường hiện hành quy định
cụ thể trách nhiệm từ Chính phủ đến UBND
các cấp tỉnh, huyện, xã, cũng như trách nhiệm

của các Bộ: TN&MT, Giao
thông Vận tải, Xây dựng, Quốc
phòng, Công an… các Sở,
phòng, ban trong KSÔNMTB.
Mặc dù có sự tham gia của
nhiều chủ thể như vậy nhưng
những năm gần đây, môi
trường biển Việt Nam vẫn xảy
ra tình trạng ô nhiễm. Thực tế
này cho thấy, hiệu quả quản lý
nhà nước về môi trường biển
là rất thấp. Trong khi đó, cơ
chế giám sát từ phía Nhà nước
cũng như cộng đồng, truyền
thông, báo chí đối với hoạt
động KSÔNMTB vẫn chưa
hiệu quả.
Hiện nay, Luật Tài nguyên
Môi trường biển và hải đảo
quy định nội dung các nguồn
thải từ đất liền phải được kiểm
soát. Tuy nhiên trong thời
gian vừa qua, thải nhựa trên
biển phát sinh nhiều vấn đề
báo động. Điều này chứng tỏ
việc kiểm soát chất thải từ đất
liền vẫn chưa được quan tâm
thích đáng. Cần có các quy
chế quy định chặt chẽ hơn về
vấn đề này. Các nội dung về
kiểm soát ÔNMT biển và hải
đảo được quy định tại Điều
43 của Luật Tài nguyên Môi
trường biển và hải đảo mới
chỉ dừng lại ở mức độ điều tra,

thống kê, đánh giá, phân loại
ô nhiễm từ nguồn phát thải từ
đất liền. Việc thực thi các biện
pháp giải pháp, hạn chế, kiểm
soát việc ô nhiễm này lại liên
quan đến luật môi trường và
các luật chuyên ngành trên đất
liền. Việc này vô hình chung
làm quá trình kiểm soát ô
nhiễm biển từ đất liền không
được thực hiện một cách thống
nhất liên tục. Chính sách pháp
luật về bảo vệ TN&MT biển
đóng vai trò quan trọng trong
quá trình phát triển kinh tế
biển của Việt Nam. Mặc dù,
đến nay, nhiều quy định pháp
luật về KSÔNMTB đã bộc lộ
những bất cập, hạn chế, dẫn
tới môi trường biển ngày càng
bị ô nhiễm, suy thoái nghiêm
trọng. Vì vậy, để tăng cường
công tác BVMT biển, cần
nghiên cứu và hoàn thiện
các quy định pháp luật về
KSÔNMTB. Đồng thời, nâng
cao hiệu quả thực hiện pháp
luật về kiểm sát ÔNMT biển,
tăng cường công tác phối hợp
kiểm soát môi trường biển với
các bên liên quan và các cá
nhân trên biển. Tăng cường
ứng dụng công nghệ mới
trong việc kiểm soát ÔNMT
biển...n

QUẢNG NINH: XÂY DỰNG NHÀ MÁY XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ HIỆN ĐẠI

N

gày 6/11/2018, UBND tỉnh Quảng Ninh
tổ chức cuộc họp khởi động Dự án xây
dựng hệ thống xử lý và quản lý chất thải y tế.
Hiện nay, tổng lượng chất thải phát sinh từ các
cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vào
khoảng 3.350kg mỗi ngày, trong đó có khoảng
700kg là chất thải nguy hại. Trên địa bàn tỉnh
hiện còn 7/19 cơ sở y tế đang sử dụng lò đốt để
xử lý rác thải nguy hại. Các lò đốt đang trong
tình trạng cũ và lạc hậu, hiệu quả không cao,
chi phí vận hành, sửa chữa tốn kém. 12 cơ sở
y tế còn lại hợp đồng thuê các đơn vị chuyên
trách vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại,
nhưng giá thuê cũng rất cao.
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Dự án xây dựng hệ thống
xử lý và quản lý chất thải y tế
do Bộ Môi trường Nhật Bản
tài trợ sẽ giúp tỉnh Quảng
Ninh giải bài toán khó trong
xử lý rác thải y tế. Với công
nghệ đốt chưng cất khí khô
(công suất xử lý 4 tấn rác/
ngày) cho phép rác thải đưa
thẳng vào lò không cần xử lý
trước, quá trình đốt sử dụng
chính nguồn nhiệt do việc đốt
rác thải tạo ra, nên có thể tiết
kiệm được khoảng 50% lượng

dầu cần thiết và làm giảm chi
phí xử lý.
Dự án sẽ được đẩy nhanh
tiến độ, với mục đích đến cuối
năm 2019 phải đưa lò đốt rác
thải y tế đi vào hoạt động.
UBND tỉnh cũng giao cho Sở
Y tế, Sở TN&MT, Sở Xây dựng
thống kê lại số lượng rác thải
y tế, khảo sát các đơn vị xử lý
rác thải của các tỉnh lân cận để
có kế hoạch hoạt động lâu dài,
hiệu quả.

VŨ HỒNG

TRAO ĐỔI - DIỄN ĐÀN

Đẩy mạnh công tác truyền thông về
bảo vệ môi trường trong cơ sở y tế
Truyền thông trong công tác quản lý chất thải y tế nói riêng và bảo vệ môi trường (BVMT)
trong cơ sở y tế nói chung đóng vai trò quan trọng nhằm tránh được sự phơi nhiễm cho nhân
viên y tế và cộng đồng. Để công tác truyền thông đạt hiệu quả thì người lãnh đạo cơ sở y tế có
vai trò quyết định trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về BVMT và thu
hút được sự tham gia, hưởng ứng tích cực của các nhân viên y tế, người bệnh và người nhà
người bệnh. Để tìm hiểu về vấn đề này, Tạp chí Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Phạm
Bá Hiền - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đống Đa.

9Được biết Bệnh viện Đa khoa Đống
Đa là một trong những cơ sở y tế rất
tích cực trong việc xây dựng bệnh
viện “xanh - sạch - đẹp", hướng đến
sự hài lòng của người bệnh, ông có
thể chia sẻ một số kinh nghiệm của
bệnh viện trong việc tổ chức các hoạt
động truyền thông nhằm thu hút sự
tham gia và hưởng ứng tích của nhân
viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh
nhân?
Ông Phạm Bá Hiền: Có thể nói,
hoạt động truyền thông đóng vai trò
rất quan trọng trong việc thay đổi
hành vi và nhận thức của nhân viên y
tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân
trong quản lý chất thải y tế và giữ gìn
vệ sinh môi trường bệnh viện. Mục
tiêu phát triển của bệnh viện không
ngoài mục đích đáp ứng nhu cầu và sự
hài lòng của người bệnh khi đến khám
bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện, do vậy
xây dựng môi trường bệnh viện “xanh
- sạch - đẹp" là tiêu chí mà chúng tôi
hướng đến và luôn chú trọng.
Để đạt được kết quả như hiện nay,
bệnh viện đã phát động rất nhiều hoạt
động BVMT như phát động phong
trào “Tết trồng cây - Vì một môi trường
bệnh viện xanh - sạch - đẹp", với kết
quả 100% các tổ công đoàn tham gia
đóng góp 116.800.000 đồng để mua cây
trồng, tạo cảnh quan bệnh viện thêm
xanh, sạch, đẹp và thể hiện tinh thần
gắn bó, đoàn kết trong bệnh viện. Bên
cạnh đó, phong trào 5 phút để bệnh
viện “xanh - sạch - đẹp" đã nhận được
sự hưởng ứng và tham gia của tất cả

các cán bộ, nhân viên y tế và
bệnh nhân trong bệnh viện.
Theo đó, mỗi cán bộ y tế và
bệnh nhân cùng dành 5 phút
mỗi ngày và 1 giờ ngày thứ 6
hàng tuần để vệ sinh nơi làm
việc và nơi điều trị. Ngoài ra,
bệnh viện cũng triển khai
và thực hiện có hiệu quả
tiêu chí 5s bao gồm sắp xếp,
sàng lọc, sạch sẽ, sẵn sàng,
săn sóc nhằm nâng cao chất
lượng hoạt động tại các khoa,
phòng và góp phần hướng tới
sự hài lòng của người bệnh
từ những việc làm đơn giản
nhất.
Để thu hút sự tham gia và
hưởng ứng tích cực của nhân
viên y tế, bệnh nhân, người
nhà bệnh nhân, bệnh viện
đã thực hiện treo băng rôn,
áp phích, khẩu hiệu tuyên
truyền tại các địa điểm như
khu vực tiếp đón người bệnh
tại khoa Khám bệnh, hành
lang các phòng bệnh với chủ
đề “Cộng đồng chung tay xây
dựng, sử dụng nhà tiêu hợp
vệ sinh",“Hãy hành động vì
một môi trường không rác",
“Rửa tay để bảo vệ cuộc sống
của bạn và người bệnh", “Bảo
vệ sự sống, hãy vệ sinh tay"...
Bên cạnh các hoạt động
mang tính phong trào, bệnh
viện còn phân công Phòng
Điều dưỡng và điều dưỡng

trưởng các khoa, phòng tổ
chức phổ biến, tuyên truyền
rộng rãi cho người bệnh,
người nhà người bệnh trong
các buổi sinh hoạt và họp Hội
đồng người bệnh về quản lý
và phân định chất thải, hạn
chế sử dụng túi nilon trong
việc thu gom chất thải, giữ
gìn vệ sinh môi trường, bỏ
rác đúng nơi quy định đóng
góp chung làm cho thế giới
sạch hơn bằng hành động
thiết thực.
9Bên cạnh việc xây dựng
bệnh viện “ xanh - sạch đẹp", thì công tác quản lý
chất thải y tế của bệnh viện
được triển khai như thế nào
và giải pháp của bệnh viện
trong thời gian tới, thưa
ông?
Ông Phạm Bá Hiền: Là
đơn vị trực thuộc Sở Y tế
Hà Nội, được giao nhiệm vụ
triển khai thực hiện công tác
chỉ đạo tuyến và hoạt động
của chuyên khoa đầu ngành
Truyền nhiễm, nên công
tác kiểm soát nhiễm khuẩn
bệnh viện nói chung, cũng
như việc phân loại, thu gom
xử lý chất thải y tế luôn được
Lãnh đạo bệnh viện quan
tâm hàng đầu. Bệnh viện đã
thực hiện đầy đủ và nghiêm
túc các quy định pháp luật về
quản lý chất thải và BVMT
Số 11/2018
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VVÔng Phạm Bá Hiền (phải) và đại diện lãnh đạo Công đoàn ngành y tế Hà Nội tham gia trồng cây
tại Lễ phát động Tết trồng cây năm 2017
như được Sở TN&MT Hà Nội cấp
Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải
nguy hại, Giấy phép xả thải nước
thải vào nguồn nước; Bệnh viện
cũng ký hợp đồng với Công ty CP
Môi trường đô thị và Công nghiệp
13 - URENCO 13 để vận chuyển và
xử lý chất thải y tế nguy hại.
Đối với công tác quản lý chất thải
y tế, bệnh viện thực hiện nghiêm túc
quy định của Thông tư liên tịch số
58/2015/TTLT-BYT-BTNMT về quản
lý chất thải y tế. Tại các khoa, phòng,
chất thải rắn được phân loại và đựng
trong các túi, thùng có mã mầu đúng
quy định (xanh, vàng, trắng…). Chất
thải y tế nguy hại được phân loại, thu
gom và vận chuyển về khu tập trung
1-2 lần/ngày và có sổ theo dõi, bàn
giao hàng ngày cho khoa Kiểm soát
nhiễm khuẩn. Bên cạnh đó, bệnh
viện thường xuyên phổ biến, hướng
dẫn phân loại, thu gom, xử lý chất
thải y tế theo Thông tư số 58/2015/
TTLT- BYT-BTNMT cho 100% cán
bộ, nhân viên y tế; duy trì công tác
kiểm tra, giám sát việc phân loại, thu
gom chất thải tại các khoa phòng; xây
28
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dựng Bảng tóm tắt Quy định
phân định chất thải rắn y tế và
treo tại nơi để các thùng đựng
chất thải; thực hiện quan trắc
tác động môi trường từ hoạt
động khám chữa bệnh của
bệnh viện (3 tháng/lần) và các
chỉ số đạt chỉ tiêu QCVN 28:
2010/BTNMT.
Mặt khác, bệnh viện tổ
chức các hoạt động tuyên
truyền về mục đích, ý nghĩa
của Ngày Môi trường thế
giới 5/6/2018 với chủ đề
“Giải quyết ô nhiễm nhựa và
nilon". Hưởng ứng tích cực
bằng những việc làm cụ thể,
bệnh viện cũng đã có sáng
kiến “Giảm chi phí trong
việc thu gom chất thải tái chế
(thu gom vỏ chai nhựa huyết
thanh)". Theo đó, các vỏ chai
bằng dây truyền được buộc
lại với nhau và không dùng
túi ni lông trắng để thu gom.
Kết quả đã giảm thiểu một
khối lượng lớn túi ni lông thải
ra môi trường (>280kg/năm).

Để đẩy mạnh hoạt động
truyền thông về quản lý chất
thải y tế, trong thời gian tới
Bệnh viện Đa khoa Đống
Đa tiếp tục tổ chức các hoạt
động truyền thông về mục
đích, ý nghĩa của công tác
BVMT và quản lý chất thải y
tế đến nhân viên y tế, người
bệnh, người nhà người bệnh
và cộng đồng vì môi trường
bệnh viện “xanh - sạch đẹp" bằng các hình ảnh, bài
viết sinh động; duy trì phong
trào 5 phút để bệnh viện
“xanh - sạch - đẹp", tiếp tục
hưởng ứng Ngày Môi trường
thế giới, đồng thời áp dụng
các hình thức khen thưởng,
kỷ luật đối với lãnh đạo, cán
bộ, nhân viên trong việc thực
hiện các quy định về quản lý
chất thảiy tế, thực hiện bệnh
viện “xanh - sạch - đẹp".
9Xin cám ơn ông về cuộc
trao đổi!
NGUYỄN HẰNG
(Thực hiện)

GIẢI PHÁP - CÔNG NGHỆ XANH

Phát triển năng lượng tái tạo nhằm lan tỏa
tương lai xanh
NGUYỄN THU HÀ
Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

P

hát triển năng lượng tái tạo (NLTT) và
sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng
là hướng đi phù hợp để đáp ứng nhu cầu
năng lượng ngày càng tăng cao, giảm phụ thuộc
nhập khẩu than và mang lại lợi ích về kinh tế,
môi trường, xã hội. Tuy nhiên, những hạn chế
trong nhận thức và hiểu biết của cộng đồng về
lĩnh vực NLTT đang là một rào cản lớn, nhất
là đối với người dân sống tại các vùng nông
thôn, miền núi, hải đảo, những địa bàn chưa
có điện lưới, đòi hỏi cần được ưu tiên chú trọng
để giảm bớt khoảng cách phát triển cho những
cộng đồng này.
Nhằm thúc đẩy phát triển NLTT và sử
dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng tại Việt
Nam thông qua xây dựng năng lực cho các tổ
chức xã hội, nghề nghiệp và cá nhân lòng cốt
tại địa phương, Trung tâm Phát triển Sáng tạo
Xanh (GreenID) đã triển khai Dự án “Tăng
cường năng lực cho các tổ chức xã hội, nghề
nghiệp và địa phương về các giải pháp NLTT
và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng"
(E-Enhance). Dự án do Liên minh châu Âu tài
trợ từ nguồn vốn ODA không hoàn lại, được
GreenID và Viện các vấn đề môi trường độc lập
của Đức (UfU) đồng thực hiện trong 4 năm, từ
tháng 8/2017 - 8/2021, với tổng số tiền trị giá
685.326 EURO. Trong đó, Liên minh châu Âu
cam kết tài trợ không hoàn lại 600.000 EURO,
phần còn lại sẽ do GreenID và UfU đối ứng.
Với thông điệp “Sẻ chia và lan tỏa tương lai
Xanh", Dự án E-Enhance tập trung vào các hoạt
động chính như: Tổ chức khóa đào tạo, tọa đàm
về NLTT và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng
lượng; Truyền thông và triển khai lắp đặt các
mô hình NLTT và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả
năng lượng; Thực hiện các hoạt động sử dụng
tiết kiệm, hiệu quả năng lượng. Thông qua các
khóa đào tạo cơ bản và nâng cao, các tổ chức xã
hội, nghề nghiệp, cộng đồng địa phương sẽ được
đào tạo chuyển giao kiến thức, công nghệ về lĩnh
vực này. Đồng thời, Dự án sẽ cung cấp gói hỗ trợ
tài chính giúp người dân ứng dụng các mô hình
năng lượng bền vững tại hộ gia đình và cơ sở
công cộng. Nhận thấy, nhu cầu tiếp cận nguồn
năng lượng ổn định và phù hợp với thu nhập của

VVKhóa tập huấn “Giảng viên cộng đồng về Năng lượng
bền vững" tại xã Cư Pui (Krông Bông, Đắc Lắc)
người dân tại địa bàn chưa có
điện lưới, hoặc khu vực có tỷ lệ
hộ nghèo cao, Dự án ưu tiên hỗ
trợ các cộng đồng tự sản xuất
ra năng lượng để đáp ứng nhu
cầu cơ bản trong đời sống.
Thúc đẩy các sáng kiến
sử dụng NLTT, tiết kiệm,
hiệu quả trong trường học
là hợp phần quan trọng và
là điểm nhấn của Dự án. Do
đó, Chương trình “Trường
học Xanh" được thiết kế với
2 nhóm chủ đề chính: Năng
lượng xanh; Nếp sống xanh.
Trong mỗi nhóm chủ đề có
nhiều hợp phần khác nhau và
được thực hiện song song với
các bước: Xây dựng, công bố
tài liệu học tập, truyền thông;
Chọn trường, khởi động; Xây
dựng kế hoạch thực hiện tại
từng trường; Thực hiện hoạt
động giáo dục nâng cao nhận
thức, ứng dụng thực hành...
Sáng kiến “Trường học Xanh"
sẽ được triển khai thí điểm tại
ít nhất 10 trường học ở khu
vực phía Bắc, sau đó sẽ lan
tỏa ra các địa phương khác.
Nhờ đó, học sinh và giáo viên
không chỉ được nâng cao nhận
thức và hành động về lĩnh vực
này, mà còn có thể giúp nhà
trường cắt giảm chi phí năng

lượng, góp phần xây dựng
thành công mô hình trường
học thân thiện môi trường.
Đến nay, sau 1 năm triển
khai Dự án, GreenID đã phối
hợp với Sở Công Thương tỉnh
Đắc Lắc bàn giao hệ thống
cung cấp điện và nước sạch sử
dụng năng lượng mặt trời cho
người dân thôn Ea Rớt thuộc
xã Cư Pui, huyện Krông Bông.
Hệ thống tích hợp này có công
suất lắp đặt 6,24 kW và có thể
triển khai đến 24 kW, sử dụng
các pin năng lượng mặt trời
để tạo ra năng lượng điện cho
mục đích sinh hoạt của người
dân và cung cấp điện cho hệ
thống lọc nước tinh khiết RO
có thể uống ngay tại chỗ. Theo
công suất thiết kế, hệ thống có
thể sản xuất 20 kWh/ngày đáp
ứng đủ nhu cầu thắp sáng cho
khoảng 20 hộ gia đình và cung
cấp từ 700 - 1.000 lít nước sạch
mỗi ngày cho người dân trong
thôn. Lượng điện làm ra còn
lại sẽ được tích trữ vào bình
ắc quy để bà con dùng cho
việc thắp sáng vào buổi tối.
Khi nhu cầu sử dụng điện của
người dân tăng lên, công suất
phát điện của hệ thống có thể
dễ dàng điều chỉnh tăng theo
để đáp ứng nhu cầu. Đây là
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mô hình tích hợp cung cấp nước sạch và năng
lượng lần đầu tiên được triển khai tại khu vực,
mở ra một hướng tiếp cận mới trong việc giải
quyết hai vấn đề quan trọng cho cuộc sống
đồng bào thiểu số tại Tây Nguyên và hướng tới
phát triển bền vững.
Cùng với đó, GreenID đã tổ chức thành
công buổi Triển lãm kết hợp gameshow tại khu
vực Tượng đài Lý Thái Tổ, hồ Hoàn Kiếm, Hà
Nội, trong khuôn khổ sự kiện “Ngôi làng châu
Âu". Buổi triển lãm thu hút gần 200 lượt người
đến tham quan, khoảng 80 người tham gia
Thách thức Xanh và hơn 100 trẻ em, các bạn
trẻ... cùng chung tay tạo nên 2 bức tranh dài
14 m với thông điệp nổi bật “Năng lượng Xanh
- Không khí Sạch". GreenID cũng đã tổ chức
được một khóa Tập huấn về NLTT và sử dụng
năng lượng tiết kiệm, hiệu quả cho hơn 35 học
viên là cán bộ quản lý, đoàn thể địa phương,
hoạt động môi trường các tỉnh miền Trung Tây Nguyên; 2 Khóa đào tạo giảng viên nguồn
nâng cao về NLTT và Sử dụng năng lượng
tiết kiệm và hiệu quả cho 26 học viên đến từ
12 tỉnh, thành phố từ Tây Bắc đến đất mũi Cà
Mau. Các khóa tập huấn, đào tạo này tập trung
vào nội dung năng lượng bền vững và các giải
pháp thúc đẩy ứng dụng quy mô cộng đồng về
NLTT, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.
Đặc biệt, chương trình “Ra mắt Câu lạc bộ Sao
Xanh", “Tìm hiểu về Ô nhiễm không khí" và
khởi động “Trường học xanh" đã được GreenID
thực hiện tại trường THCS, THPT Đoàn Thị
Điểm, Hà Nội. Trong mỗi chương trình, các
em học sinh đã được tìm hiểu kiến thức về chủ
đề không khí, tiết kiệm năng lượng, nâng cao
kỹ năng giao tiếp tư duy phản biện qua các trò
chơi câu đố mang tính tương tác cao. Với mong
muốn nâng cao nhận thức, chia sẻ câu chuyện
truyền cảm hứng trong lĩnh vực năng lượng
bền vững, đồng thời, trang bị hành trang cho
các em học sinh tự bảo vệ sức khỏe bản thân và
gia đình khỏi vấn nạn ô nhiễm không khí, các
chương trình được xây dựng dựa trên cấu trúc
cuộc thi nhằm thúc đẩy tối đa sự tham gia, trao
đổi của các em học sinh với chuyên gia, thầy cô
trong trường.
Hy vọng, những kết quả bước đầu của Dự án
góp phần không nhỏ trong việc nâng cao nhận
thức và ứng dụng các giải pháp năng lượng bền
vững tại cộng đồng, từ đó thúc đẩy phát triển
NLTT, tăng trưởng xanh, giảm phát thải khí nhà
kính, theo định hướng phát triển bền vững đất
nướcn
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GẠCH SINH THÁI ECOBRICKS:

Giải pháp
cho môi trường xanh
PHẠM THỊ HUẾ
Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải

VVCác bạn trẻ CLB Les Pas Verts với sản phẩm gạch sinh thái

N

hững năm gần
đây, các câu lạc
bộ (CLB), tổ chức
tình nguyện đã có nhiều
sáng kiến, chương trình,
dự án BVMT hữu ích, dần
hình thành làn sóng “sống
xanh" trong giới trẻ. Theo
đó, Dự án chế tạo một loại
gạch từ vật liệu nhựa phế
thải có tên gọi là gạch sinh
thái “Ecobicks" do nhóm
bạn trẻ (là học sinh, sinh
viên trường Lê Quý Đôn,
Trần Phú, Amsterdam,
Viện Đại học mở Hà Nội...)
đến từ CLB Les Pas Verts
thực hiện là một giải pháp
cho môi trường xanh.
Trước đây, ý tưởng về
công nghệ gạch sinh thái
“Ecobricks" đã được thử
nghiệm ở Philíppin. Từ các

chai, lọ bằng nhựa bỏ đi,
trôi nổi tự do trên sông, hồ,
đại dương, các nhà khoa
học hoạt động về lĩnh vực
môi trường ở Philíppin đã
biến chúng thành những
viên gạch có ích, xây dựng
nên những công trình kiên
cố và đẹp mắt như nhà
trọ, ký túc xá hay nhà tắm
mini. Năm 2016, Ziggie
Gonzales, ông chủ chuỗi
nhà nghỉ tại Zambales, La
Union và Baler ở Philíppin
biết đến cách thức làm
gạch sinh thái từ những
chai nhựa bỏ đi trên mạng
internet và quyết định áp
dụng. Ông tìm kiếm lượng
lớn chai nhựa trên bãi biển
và bắt đầu nhồi tất cả các
thứ rắn khác vào trong
chai, sau đó đóng nắp chai
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chặt lại để không cho chai nhựa
biến dạng. Sau khi tự làm gạch từ
các chai nhựa bỏ đi và xây nên
những công trình như nhà tắm,
nhà trọ thành công, Gonzales đã
chia sẻ với mọi người dân thông
qua Sáng kiến mới có tên “The
Plastic Solution" (giải pháp cho
chất thải nhựa) với hy vọng giúp
người dân nhận thức được tầm
quan trọng trong việc BVMT.
Như vậy, chỉ cần một chai nhựa
hay bất kỳ chiếc hộp đựng nào
cũng có thể biến thành một viên
gạch từ nhựa tái chế. Có thể tất
cả các loại chai, lọ, hộp đều được
dùng làm gạch tái chế, nhưng
với loại chai nhựa 500ml thì phù
hợp nhất bởi nó nhỏ gọn. Trong
vòng 4 năm (từ 2010 - 2014),
phong trào sản xuất gạch sinh
thái “Ecobricks" được phổ biến
rộng rãi tại 1.700 trường học
ở Philíppin để các em học sinh
nhận thức được việc BVMT, cũng
như xử lý rác thải nhựa tại nơi
mình sinh sống. Sau đó, phong
trào tái chế các chai nhựa thành
gạch sinh thái phát triển mạnh
hơn tới Nam Phi, Zambia, Mỹ và
Inđônêxia, hình thành Khối liên
minh Ecobricks toàn cầu.
Ở Việt Nam, Dự án chế tạo
gạch sinh thái được hình thành
từ cuối năm 2017 và bắt đầu được
triển khai từ cuối tháng 1/2018.
Với thông điệp “Vì một tương lai
không chịu ảnh hưởng của rác
thải nhựa, hãy hành động ngay
từ hôm nay", CLB Les Pas Verts
thuộc Tổ chức tình nguyện Water
Wise Vietnam (tổ chức dành cho
những bạn trẻ yêu môi trường
do Đại sứ quán Mỹ tài trợ) đã tổ
chức nhiều đợt truyền thông và
những hoạt động ngoại khóa như
workshop, Triển lãm “Ngày hội
sống xanh", Chương trình làm
gạch sinh thái “Ecobricks" cho
các em học sinh, nhờ đó, số lượng
người tham gia và hưởng ứng Dự
án ngày càng tăng.
Nguyên liệu để chế tạo gạch

VVNgôi nhà được xây bằng gạch sinh thái “Ecobricks”
ở Philíppin
sinh thái phải được chọn lọc,
bao gồm: Chai nhựa được
phơi khô, sạch, còn nguyên
hình dạng, không bị thủng,
vỡ (có thể dùng chai 500ml
- 1,5l), túi ni lông mềm hoặc
cứng, hộp xốp, cốc nhựa
dùng 1 lần, vỏ bao bì, giấy bọc
nhựa, ống hút… Để viên gạch
cứng, không bị bục vỡ hoặc
nấm mốc sinh sôi thì những
nguyên liệu trên bắt buộc
phải khô và sạch. Cách làm
một viên gạch cũng khá đơn
giản, chỉ việc mở nắp chai và
nhồi những vật liệu nhựa thải
vào trong. Việc nhồi chúng
vào chai cần có kỹ thuật vì
đối với những nguyên liệu
cứng và to cần cắt nhỏ vật
liệu. Bạn cần có một chiếc
đũa hoặc que dài để nhồi và
ấn chặt nguyên liệu vào chai.
Phần đáy chai nên nhồi ni
lông mềm hoặc vật liệu dễ vò,
đây là phương pháp hiệu quả
để không khí không bị lọt vào
trong chai nhựa. Xung quanh
thành chai càng chèn chặt, ở
giữa chai sẽ tự động chặt và
cứng. Sau khi chai đã được
chèn chặt và cứng, đóng chặt
nắp là đã được 1 sản phẩm
hoàn chỉnh. Lúc này sản

phẩm có trọng lượng gấp 0,35
lần so với thể tích chai tính
bằng ml (ví dụ: chai 500ml
có cân nặng tối thiểu khoảng
180g, chai 1,5l khoảng 500g).
Nhiều viên gạch sinh thái nhỏ
khi được gắn chặt lại với nhau
sẽ tạo thành khối lớn và được
sử dụng với nhiều mục đích
khác nhau như: bàn, ghế, bồn
hoa, giá sách… Gạch sinh thái
“Ecobricks" đạt tiêu chuẩn về
độ cứng, chặt và đồng đều về
kích thước có thể ghép thành
những chiếc bàn, ghế và một
số công trình lớn hơn như
xây những ngôi nhà xanh.
Gạch
sinh
thái
“Ecobricks" không chỉ đơn
giản, rẻ tiền mà còn hiệu
quả hơn so với các loại gạch
thông thường. Nó khá vững
chắc, thậm chí khi có động
đất, gạch thường có thể rơi
vỡ nhưng gạch được làm từ
chai nhựa thì không, nó chỉ
lắc lư nên rất an toàn. Hy
vọng, Dự án chế tạo gạch
sinh thái “Ecobricks" sẽ được
phát triển rộng rãi trong
cộng đồng, đặc biệt là với
trẻ em, góp phần giảm thiểu
tình trạng ô nhiễm rác thải
nhựa tại Việt Namn
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Thu hái bền vững cây dược liệu tự nhiên
góp phần bảo vệ đa dạng sinh học tại
Bắc Cạn
ĐỖ PHƯƠNG LIÊN
Traffic tại Việt Nam

B

ắc Cạn là địa phương có tỷ lệ các hộ
nghèo cao, khoảng 40% các hộ dân
được xếp dưới mức nghèo. Hoạt động
thu hái cây dược liệu và hương liệu tự nhiên
(MAP) đóng vai trò quan trọng đối với nền
kinh tế địa phương, chiếm tới 20% thu nhập
của các hộ gia đình. Trước đây, nhiều cây
dược liệu như giảo cổ lam và cẩu tích… đã
từng bị thu hái không bền vững. Chính điều
này đã khiến cho nguồn tài nguyên dược liệu
ngày càng trở nên khan hiếm và nguồn thu
nhập chính của các hộ dân cũng bị giảm.
Trước thực trạng đó, năm 2011, Mạng lưới
giám sát buôn bán động, thực vật hoang dã
(TRAFFIC) đã phối hợp với Chi cục Kiểm
lâm tỉnh Bắc Cạn (FPD) nghiên cứu về các
hoạt động thu hái thực vật tự nhiên tại tỉnh
Bắc Cạn.

sinh thái, xã hội, kinh tế đối
với việc thu hái bền vững
thực vật tự nhiên, bộ phận
của thực vật, sản phẩm từ
thực vật, nấm, địa y, được
thu hái từ môi trường sống
tự nhiên. Đồng thời, Tiêu
chuẩn FairWild thúc đẩy
các thông lệ thực hành kinh
doanh có trách nhiệm xã
hội. Chứng nhận FairWild là
hệ thống chứng nhận được
kiểm toán của bên thứ ba cho
các nguyên liệu thành phần
hoặc sản phẩm, xác nhận
cho người mua rằng thành
phần (từ người thu hái, đến
người bán và đến người tiêu
dùng) được thu hái bền vững
và giao dịch công bằng, hợp
pháp.
Chính vì vậy, để đảm bảo

THU HÁI THẢO DƯỢC VÀ HƯƠNG
LIỆU TỰ NHIÊN BỀN VỮNG
Nhằm thu hút sự tham gia của cộng đồng
trong hoạt động thu hái bền vững, TRAFFIC
đã triển khai Dự án thí điểm thu hái bền
vững cây dược liệu tự nhiên (2011-2015) tại
tỉnh Bắc Cạn như giảo cổ lam, lông cu li, sa
nhân, thảo đậu khấu và các loài thực vật tự
nhiên khác. Dự án đã thu hút được 100 người
tham gia, trong đó có 51 người đăng ký chính
thức với Chi cục Kiểm lâm để thành lập hợp
tác xã (HTX).
Trên cơ sở đó, giai đoạn 2015 - 2018, Dự
án đã thúc đẩy hoạt động bảo tồn MAP bằng
cách cải thiện các liên kết xuyên suốt chuỗi
thương mại, tăng cường năng lực cho cộng
đồng và các cấp chính quyền theo nguyên tắc
của Tiêu chuẩn FairWild (một bộ tiêu chuẩn
khung về thông lệ thực hành tốt nhất được
quốc tế công nhận cho các hoạt động sử dụng
và thương mại bền vững đối với thực vật tự
nhiên được thu hái).
Tiêu chuẩn FairWild bao gồm 11 nguyên
tắc và 29 tiêu chí, đề cập đến các yêu cầu về
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chất lượng sản phẩm từ thực
vật tự nhiên và tăng khả năng
thu hút thị trường trong
nước, quốc tế, TRAFFIC đã
sử dụng Tiêu chuẩn FairWild
làm nền tảng cho Dự án này
như một phương tiện hướng
dẫn rõ ràng cho người thu
hái địa phương và các công ty
sản xuất sản phẩm được thu
hái tự nhiên, có nguồn gốc
bền vững. Khi bắt đầu Dự án,
Tiêu chuẩn FairWild đã được
sử dụng như một công cụ để
đánh giá hiện trạng của hoạt
động thu thập MAP tự nhiên
ở tỉnh Bắc Cạn và xác định
phương tiện để cải thiện
hoạt động này. Dự án tập
trung vào việc đào tạo người
thu hái MAP về các phương
pháp thu thập, chế biến và
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bảo quản được cải thiện; xây dựng
quy tắc thu hái và xử lý; cải thiện khả
năng truy xuất nguồn gốc; nâng cao
khả năng tiếp cận thị trường cho các
sản phẩm được chứng nhận.
Phần lớn, các hoạt động của Dự
án được thực hiện trên địa bàn tỉnh
Bắc Cạn tại vùng đệm của Khu bảo
tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc,
Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ,
Vườn quốc gia Ba Bể và một số xã
của huyện Na Rì. Đến nay đã có ít
nhất 893 hộ gia đình người dân tộc
thiểu số ở nông thôn, có thu nhập
thấp đã tham gia Dự án. Các hộ gia
đình này được đào tạo về cách thu
hái bền vững MAP, cũng như về sự
nhạy bén kinh doanh liên quan đến
hoạt động mua bán MAP. Kết quả là
các hộ gia đình này đã tăng 31% thu
nhập từ MAP tự nhiên. Thông qua
Dự án, nhiều nỗ lực đã được thực
thi nhằm bảo vệ tài nguyên thực vật
tự nhiên, đảm bảo thu hái tự nhiên
bền vững, thông qua việc xây dựng
một kế hoạch quản lý loài, khu vực
dựa trên kiểm đếm tài nguyên và
đào tạo thực hành thu hái bền vững.
Dự án còn cung cấp các loại máy
sấy dược liệu và thiết bị hỗ trợ khác
cho các hộ dân thu hái nhằm nâng
cao năng suất. Máy có thể sản xuất
với khối lượng lớn, đồng thời giúp
kéo dài tuổi thọ của sản phẩm cũng
như đảm bảo tiêu chí vệ sinh an toàn
thực phẩm so với phương thức sấy
khô truyền thống.

MỘT SỐ MÔ HÌNH THÀNH
CÔNG CẦN ĐƯỢC NHÂN
RỘNG
Xuân Lạc là một mô hình nhóm
thu hái MAP tự nhiên thành công
kiểu mẫu. Thông qua các khóa đào
tạo về kỹ thuật thu hái bền vững,
nhóm Xuân Lạc đã phát triển sản
phẩm và mang lại những hiệu quả về
kinh tế. Các cải tiến được áp dụng
cho sản phẩm trà giảo cổ lam (khả
năng truy xuất nguồn gốc, thông tin
về xuất xứ và an toàn, bao bì chân
không và thời hạn sử dụng tăng) đã
giúp tăng mức giá thành sản phẩm

và khả năng tiếp thị.
Với các kỹ năng học
được trong các khóa đào
tạo, cùng với sự hỗ trợ
của TRAFFIC, nhóm
Xuân Lạc đã đàm phán
ký kết thành công một
hợp đồng 3 năm với
Công ty DK Nature để
giao dịch giảo cổ lam.
Hợp đồng được ký với
mức giá cao hơn 5% so
với giá thị trường nguyên
liệu và Công ty DK
Nature cam kết hỗ trợ
nhóm nâng cao kỹ thuật
tiền chế biến nguyên
liệu phơi khô theo yêu
cầu chất lượng của sản
phẩm thành phẩm. Khi
kết thúc Dự án, nhóm
cũng đã đàm phán bán
giảo cổ lam cho Công ty
Vherb. Ngoài việc hợp
tác thương mại thành
công, nhóm đã xây dựng
mối quan hệ với chính
quyền địa phương.
Chính quyền xã đã phối
hợp với nhóm để hoàn
thành các thủ tục giấy
tờ liên quan (đăng ký
người thu hái, lưu trữ hồ
sơ), tái cấu trúc doanh
nghiệp và tìm kiếm
người thu hái.
HTX Bảo Châu
cũng là một ví dụ điển
hình về thu hái MAP
tự nhiên. Mặc dù HTX
Bảo Châu được hình
thành trước khi Dự án
bắt đầu, nhưng HTX đã
tiên phong trong việc sử
dụng các kỹ thuật quản
lý kinh doanh và phát
triển sản phẩm hiệu quả.
Hợp đồng mua bán giữa
Công ty DK Natura và
HTX Bảo Châu đã được
ký kết để thu mua giảo
cổ lam, gừng, song quắn
thùy... HTX Bảo Châu

đã được Sở NN&PTNT
Bắc Cạn chứng nhận
phù hợp với tiêu chí an
toàn thực phẩm theo quy
định trong Quyết định
số
97/QĐ-CCQLCL.
Các cơ sở sản xuất của
HTX Bảo Châu được
thiết kế, sắp xếp theo
các tiêu chí an toàn thực
phẩm và đăng ký sản
phẩm an toàn. Sự thay
đổi cơ sở hạ tầng kinh
doanh và chứng nhận
này là chìa khóa để nâng
cao giá cả sản phẩm, khả
năng tiếp cận thị trường.
HTX có đủ điều kiện về
mặt kỹ thuật để được cấp
chứng nhận và đăng ký,
nhận hỗ trợ từ Chương
trình “Mỗi xã một sản
phẩm" vào năm 2019 về
phát triển ba sản phẩm
chủ lực: Chè dây, giảo cổ
lam và cà gai leo.
Dự án đã giới thiệu
Tiêu chuẩn FairWild và
các khái niệm liên quan
sẽ có tác động lâu dài
đến chính sách quốc
gia, địa phương. Đồng
thời góp phần chia sẻ
lợi ích công bằng và sử
dụng bền vững đa dạng
sinh học làm phương
tiện để Việt Nam thực
hiện Công ước về Đa
dạng sinh học (CBD),
Nghị định thư Nagoya
và Công ước quốc tế
buôn bán các loại động,
thực vật hoang dã nguy
cấp (CITES). Việc triển
khai Dự án tại Bắc Cạn
sẽ giúp tỉnh có kế hoạch
quản lý loài, tiến tới ổn
định hóa MAP và hệ
sinh thái rừng ở miền
Bắc Việt Nam trong khi
tạo ra các cơ chế khuyến
khích hoạt động bảo tồn
dựa vào khu vựcn
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Xanh hóa ngành dệt may:
Cơ hội và thách thức trong tiến trình
hội nhập quốc tế
LÊ THỊ HƯỜNG
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Dệt may là một trong những ngành quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam, đóng góp 15% tổng
giá trị xuất khẩu và có tốc độ tăng trưởng cao, trung bình đạt trên 12% từ năm 2010 - 2017. Với hơn
6.000 nhà máy, cung cấp khoảng 3 triệu việc làm trên cả nước, ngành không chỉ quan trọng đối với
nền kinh tế mà còn với xã hội Việt Nam. Tuy nhiên, đây cũng là một ngành có thể gây ra nhiều tác
động lên tới môi trường. Quá trình sản xuất của ngành sẽ phải khai thác, sử dụng và xả thải một
lượng nước lớn, đồng thời sử dụng nhiều năng lượng cho việc đun nóng và tạo ra hơi nước. Đây
chính là những yếu tố tác động lên nguồn nước và góp phần gia tăng khí phát thải nhà kính.
TÁC ĐỘNG TỚI MÔI TRƯỜNG
Dệt may là một trong những ngành công
nghiệp xuất khẩu trọng điểm của cả nước.
Năm 2017, ngành đã đạt 31,7 tỷ USD kim
ngạch xuất khẩu; năm 2018 dự kiến đạt từ
34 - 34,5 tỷ USD. Mặc dù vậy, đây cũng là một
trong những ngành công nghiệp có mức độ
phát thải khí nhà kính cao, sau ngành điện và
nhiệt, nông nghiệp, giao thông đường bộ và
sản xuất dầu khí. Theo Hiệp hội Dệt May Việt
Nam, trung bình mỗi năm, ngành dệt may
Việt Nam đang phải chi khoảng 3 tỷ USD
cho năng lượng sản xuất, đội giá thành sản
xuất lên cao và trở thành một trong những
điểm yếu của sản phẩm dệt may Việt Nam.
Nguyên nhân chủ yếu là do doanh nghiệp
(DN) dệt may trong nước có quy mô nhỏ
và vừa, tiềm lực tài chính hạn chế nên vẫn
duy trì hệ thống công nghệ sản xuất cũ, tiêu
tốn nhiều năng lượng. Cơ cấu sử dụng năng
lượng của DN Việt Nam cho thấy chủ yếu là
sử dụng năng lượng điện (chiếm 70%), năng
lượng hóa thạch (29%) và còn lại là năng
lượng sinh khối. Quy trình kiểm soát năng
lượng và tiết kiệm năng lượng (TKNL) chưa
được các chủ DN quan tâm. Do vậy, cải tiến
công nghệ sản xuất theo hướng xanh, sạch,
giảm thiểu sử dụng năng lượng là giải pháp
cần thiết để tăng năng lực cạnh tranh.
Không chỉ sử dụng nhiều năng lượng,
ngành dệt may còn gây ô nhiễm nguồn nước
do sử dụng chất hóa học độc hại. Để tạo ra các
sản phẩm thời trang, nhiều DN đã đầu tư vào
các nhà máy dệt, nhuộm. Các nhà máy dệt,
nhuộm sử dụng rất nhiều loại hóa chất như
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axít, dung môi hữu cơ kiềm
tính, thuốc nhuộm và chất
màu, các hoạt chất bề mặt.
Theo nghiên cứu, trong nước
thải dệt nhuộm có cả những
chất dễ phân giải vi sinh như
bột sắn dùng hồ sợi dọc và
những chất khó phân giải vi
sinh như: Polyvinyl axetat,
thuốc nhuộm phân tán, thuốc
nhuộm hoạt tính và các chất
dùng tẩy trắng vải. Với các
loại vải càng sử dụng nhiều
xơ sợi tổng hợp như polyester
thì càng dùng nhiều thuốc
nhộm và các chất hỗ trợ gây
khó hoặc không phân giải vi
sinh, dẫn tới lượng chất gây
ô nhiễm môi trường trong
nước thải càng cao.

NHỮNG CƠ HỘI VÀ
THÁCH THỨC TRONG
TIẾN TRÌNH HỘI
NHẬP
Việt Nam ngày càng hội
nhập sâu vào thế giới qua
các Hiệp định thương mại
tự do (FTA) thế hệ mới như
Hiệp định Đối tác toàn diện
và Tiến bộ xuyên Thái Bình
Dương (CPTPP), các hiệp
định thương mại tự do song
phương. Dòng vốn FDI được
dự báo là sẽ tiếp tục gia tăng

mạnh mẽ và ngành may mặc
sẽ là một trong những ngành
được hưởng lợi. Các hiệp
định thương mại tự do thế
hệ mới chuẩn bị có hiệu lực
như CPTPP hay Hiệp định
thương mại tự do Việt Nam EU đều có quy định về cam
kết BVMT, phát thải các bon
thấp. Đây vừa là thách thức,
vừa là cơ hội, để DN hướng
đến đầu tư công nghệ sản
xuất hiện đại, sản xuất sạch
hơn, tăng tính cạnh tranh của
sản phẩm khi xuất khẩu, tăng
uy tín thương hiệu đối với
người tiêu dùng trong nước.
Dệt may Việt Nam đang
xuất khẩu sang 4 thị trường
lớn là: Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn
Quốc và bắt đầu đẩy mạnh
hàng hóa vào thị trường mới
như Trung Quốc hay Nga.
Từ tháng 3/2018, Việt Nam
gia nhập CPTPP, mở ra cơ
hội để tăng cường xuất khẩu
vào những thị trường phi
truyền thống như Canada
và Ôxtrâylia. Tuy nhiên, sản
phẩm dệt may Việt Nam
đang chịu áp lực cạnh tranh
lớn về giá thành, chi phí sản
xuất và tiêu chuẩn an toàn
môi trường, sức khỏe người
lao động.
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VVCải tiến công nghệ trong sản xuất ngành dệt may đáp ứng yêu cầu về TKNL
TKNL, giảm phát thải đang được coi là
hàng rào thương mại lớn của ngành dệt may
Việt Nam khi thâm nhập thị trường quốc tế.
Hiện nay, một số thị trường lớn như: Mỹ, Liên
minh châu Âu đang có quy định về dán nhãn
các bon, trong đó, yêu cầu các nhà nhập khẩu
phải đáp ứng yêu cầu về mức độ phát thải các
bon trên dây chuyền công nghệ sản xuất ra
sản phẩm dệt may. Các nghiên cứu cho thấy,
ngành dệt may đang chiếm 11% tổng nhu
cầu năng lượng trong các ngành kinh tế công
nghiệp và phát thải khoảng 5 triệu tấn CO2.
Công nghiệp dệt may của Việt Nam vẫn nằm
trong nhóm nước có cường độ sử dụng năng
lượng lớn nhất thế giới, bởi theo tính toán,
cứ 1 đồng sản xuất phải mất 1 đồng cho chi
phí năng lượng. Có đến gần 200 DN dệt may
thuộc diện DN phát thải trọng điểm (tiêu thụ
1.000 tấn CO2 quy đổi). Hiện nay, đa số DN
dệt may đã tiếp nhận yêu cầu dán nhãn các
bon trên sản phẩm từ nhà nhập khẩu. Bên
cạnh đó, nhiều thương hiệu lớn trên thế giới
cũng bắt đầu ưu tiên lựa chọn những đối tác
DN thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, giảm
thiểu ô nhiễm môi trường.
Để chủ động ứng phó rào cản kỹ thật
ngày càng nghiêm ngặt, Nhà nước cần tạo
điều kiện cho DN phối hợp với các nhà khoa
học, tổ chức tín dụng để tiếp cận nguồn vốn,
khoa học công nghệ về tiết kiệm điện năng;
nhân rộng những mô hình TKNL hiệu quả.
Các Bộ, ngành liên quan cần thiết phải xây
dựng quy định tiêu chuẩn năng lượng tối
thiểu cho từng lĩnh vực; hình thành tín chỉ
thương mại về các bon; thị trường mua bán

tín chỉ các bon; tiêu chuẩn
hiệu suất… Đối với các DN
cần phải thay đổi tư duy về
TKNL trong giảm chi phí và
hạ giá thành sản xuất, chủ
động tiếp cận chính sách và
các chương trình hỗ trợ phát
thải thấp. Về lâu dài, cần có
cơ chế hoạt động minh bạch
cho các công ty dịch vụ năng
lượng, công ty tìm kiếm giải
pháp tài chính hỗ trợ DN
triển khai giải pháp TKNL,
từng bước hình thành quỹ
quay vòng vốn cho DN.

XANH HÓA
NGÀNH DỆT MAY
Trong thời gian qua,
Hiệp hội Dệt May Việt
Nam phối hợp với WWF Tổ chức Quốc tế về Bảo vệ
Thiên nhiên triển khai một
Dự án “Xanh hóa ngành dệt
may Việt Nam thông qua cải
thiện quản lý nước và năng
lượng bền vững" nhằm thúc
đẩy quản lý lưu vực sông
tốt hơn, góp phần cải thiện
chất lượng nguồn nước và sử
dụng năng lượng bền vững.
Dự án này là một phần của
dự án “Thúc đẩy giảm thiểu
tác động thông qua chuỗi
cung ứng dệt may", được tài

trợ bởi HSBC, nhằm xanh
hóa ngành dệt may tại Trung
Quốc, Bangladesh, Ấn Độ và
Việt Nam.
Dự án sẽ được triển khai
từ năm 2018 tới 2020 với mục
tiêu là chuyển đổi ngành dệt
may tại Việt Nam thông qua
tham gia vào các chính sách
quản lý ngành và môi trường
để mang lại lợi ích xã hội,
kinh tế và bảo tồn cho Việt
Nam và toàn bộ khu vực sông
Mê Công, nơi tập trung gần
50% nhà máy may mặc của
cả nước. Trọng tâm chính
của Dự án là cải thiện hiệu
suất nước và năng lượng, từ
đó giảm thiểu tác động của
ngành lên tới môi trường. Dự
án sẽ hợp tác với các DN để
khuyến khích họ chủ động
tham gia hơn vào công tác
quản lý sông Mê Công, quy
hoạch năng lượng bền vững
và tạo cơ hội cho các DN này
thảo luận về kế hoạch hành
động chung nhằm đầu tư và
phát triển ngành dệt may một
cách bền vững.
Việt Nam cũng cam kết
giảm phát thải nhà kính từ
nay đến 2030. Do vậy, xanh
hóa thành công ngành may
mặc Việt Nam sẽ góp phần
vào thực hiện mục tiêu về
quản trị nguồn nước và sử
dụng năng lượng hiệu quả.
Sự ra đời của Dự án vào
đúng thời điểm mà ngành
công nghiệp dệt may đang
cần củng cố hệ thống quản
lý, nâng cao các tiêu chuẩn
về môi trường và xã hội.
Cùng với đó, các DN cũng
sẽ phải cải tiến công nghệ
sản xuất theo hướng xanh,
sạch, giảm thiểu sử dụng
năng lượng để phù hợp với
môi trường kinh doanh toàn
cầu nếu không muốn mất đi
khả năng cạnh tranh trên thị
trường quốc tến
Số 11/2018
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Công ty Nestlé Việt Nam hướng tới
mục tiêu phát triển bền vững
Hơn 20 năm phát triển tại thị trường
Việt Nam, Tập đoàn Nestlé luôn kiên
định trong việc tạo ra những giá
trị tốt đẹp cho cộng đồng. Không
chỉ tập trung vào phát triển kinh
doanh, Tập đoàn còn chủ trương
mang tới những lợi ích cụ thể cho
trẻ em, người lao động, đặc biệt là
các hoạt động hỗ trợ những mục
tiêu phát triển bền vững. Nhân dịp,
NestléViệt Nam vinh danh trong Top
10 Doanh nghiệp bền vững (Tại sự
kiện Công bố 100 doanh nghiệp bền
vững Việt Nam năm 2018 do Hội
đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển
bền vững Việt Nam - VBCSD thuộc
Phòng Thương mại và Công nghiệp
Việt Nam - VCCI tổ chức). Để tìm
hiểu về hoạt động này, phóng viên
Tạp chí Môi trường có cuộc trao đổi
ông Ganesan Ampalavanar - Tổng
Giám đốc Nestlé Việt Nam.
9Xin ông cho biết đôi nét về Giải thưởng
Doanh nghiệp bền vững do VCCI trao
tặng cho Công ty?
Ông Ganesan Ampalavanar: Để trở
thành top 10 Doanh nghiệp bền vững,
Nestlé Việt Nam đã vượt qua hàng trăm bộ
hồ sơ trong tổng số hơn 500 bộ hồ sơ được
xét duyệt lần này, thỏa mãn 131 tiêu chí của
Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững (CSI Corporate Sustainability Index). Bộ chỉ số
này chính là thước đo giá trị của doanh
nghiệp dựa trên các tiêu chí về phát triển
bền vững trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội
và môi trường. Đây cũng là năm thứ 2 liên
tiếp Nestlé Việt Nam được VCCI bình chọn
Top 100 Doanh nghiệp bền vững.
9 Được biết, đầu năm học mới 2018, Công
ty có trao tặng gạch không nung làm từ cát
thải lò hơi trong quá trình sản xuất cà phê
hòa tan cho trường tiểu học tại Đồng Nai,
vậy cụ thể hoạt động này là gì, thưa ông?
Ông Ganesan Ampalavanar: Vừa
qua, Công ty Nestlé Việt Nam đã tổ chức
36
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VVLãnh đạo VCCI trao Giấy chứng nhận Top 10 Doanh
nghiệp bền vững 2018 do đại diện Công ty Nestlé Việt Nam
trao tặng 10.000 viên gạch không
nung làm từ cát thải lò hơi trong
quá trình sản xuất cà phê hòa
tan tại Nhà máy Nestlé Trị An,
khu công nghiệp Amata, để xây
dựng nhà ăn cho hơn 1.000 em
học sinh trường tiểu học Nguyễn
Huệ, phường Tân An, Biên Hòa,
Đồng Nai. Đây là một hoạt động
thiết thực hưởng ứng Chiến dịch
“Làm cho Thế giới sạch hơn năm
2018", do Tổng cục Môi trường,
Bộ TN&MT, phát động, cũng
như góp phần giáo dục, nâng cao
nhận thức BVMT cho trẻ em tuổi
đến trường.
9Ông có thể chia sẻ kết quả ứng
dụng mô hình gạch không nung
của Công ty này đối với cộng
đồng và môi trường?
Ông Ganesan Ampalavanar:
Những viên gạch là thành quả của
một quy trình được nghiên cứu
kỹ lưỡng cho mục tiêu không chất
thải ra môi trường trong sản xuất,
mà còn là một ứng dụng thực tiễn
của mô hình kinh tế tuần hoàn
(Circular economy), một mô hình
kinh tế trong đó các hoạt động thiết
kế, sản xuất và dịch vụ đặt ra mục
tiêu kéo dài tuổi thọ của vật chất và

loại bỏ tác động tiêu cực đến môi
trường.
Nestlé bắt đầu thu gom cát
thải lò hơi, hình thành sau quá
trình sản xuất cà phê từ năm
2014. Tính đến hết quý 3/2018 đã
có hơn 2 triệu tấn cát thải, thay
vì bị thải ra môi trường, đã được
thu gom và dùng để sản xuất gần
5 triệu viên gạch không nung đạt
tiêu chuẩn quốc gia trong ngành
xây dựng, được ứng dụng rộng
rãi ở các công trình dân dụng
lẫn công nghiệp. Đây là một
trong những hoạt động thực hiện
mục tiêu không chất thải ra môi
trường trong sản xuất (Path to
Zero). Các hoạt động khác bao
gồm tập trung rác sinh hoạt, chất
thải rắn không nguy hại giao cho
nhà thầu xử lý đốt thu hồi nhiệt
thay vì xử lý chôn lấp; bùn thải
không nguy hại sau khi được xử
lý nội bộ cũng dùng để sản xuất
phân bón; vỏ hộp sữa được xử lý
làm tấm lợp sinh thái.
9Được biết, Tập đoàn Nestlé đã
công bố kế hoạch tái chế và tái
sử dụng 100% bao bì sản phẩm
tới năm 2025, vậy xin ông chia
sẻ về kế hoạch này?
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Ông Ganesan Ampalavanar: Tập đoàn
Nestlé đã công bố kế hoạch tái chế và tái sử
dụng 100% bao bì sản phẩm tới năm 2025.
Tầm nhìn này xuất phát từ quan điểm không
có loại bao bì nào, gồm cả bao bì nhựa bị chôn
lấp hay trở thành rác thải sau khi sử dụng.
Nestlé tin rằng, việc giảm thiểu tác động của
bao bì đóng gói tới môi trường là một nhu cầu
cấp thiết.
Để thể hiện trách nhiệm BVMT của một
nhà đầu tư tại các địa phương, tháng 6 vừa qua,
Công ty Nestlé Việt Nam đã tham gia vào “Ngày
hội tái chế chất thải" do Sở TN&MT tỉnh Đồng
Nai tổ chức nhân Tuần lễ Đồng Nai Xanh 2018
để giới thiệu về những thành tựu đạt được. Song
song với việc kêu gọi cộng đồng bên ngoài cùng
chung tay góp sức, trong dịp này Công ty cũng
vận động toàn bộ 2.500 nhân viên tham gia Cuộc
thi “Chống lại rác thải nhựa", tham gia đóng góp
các sáng kiến thực tiễn, mang tính ứng dụng cao
tại các địa điểm như văn phòng, nhà máy.
Thông qua một loạt hoạt động cụ thể trên,
Công ty Nestlé Việt Nam một lần nữa khẳng
định cam kết “Nâng cao chất lượng cuộc sống
và góp phần vào một tương lai khỏe mạnh
hơn", đồng thời thể hiện trách nhiệm BVMT
của một nhà đầu tư tại địa phương nơi Công ty
đang hoạt động.
Hiện nay, tất cả 6 Nhà máy do Tập đoàn
Nestlé Thụy Sỹ đầu tư và đang vận hành tại Việt
Nam đều được thiết kế và xây dựng nhằm đáp
ứng những tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng
thống nhất trong cả tập đoàn, đồng thời luôn
tuân thủ pháp luật Việt Nam về BVMT, phòng
ngừa ô nhiễm và áp dụng những sáng kiến
nhằm giảm phát thải ra môi trường, tiết kiệm
nước. Đến năm 2018, toàn bộ các Nhà máy đã
hoàn thành mục tiêu không chất thải ra môi
trường trong sản xuất.
9Không chỉ là một Doanh nghiệp có trách
nhiệm với môi trường, Công ty Nestlé Việt
Nam còn giúp nông dân trồng cà phê nâng cao
năng suất và thu nhập, vậy hiệu quả hoạt động
này là gì, thưa ông?
Ông Ganesan Ampalavanar: Với hơn 20
năm hoạt động tại Việt Nam, Nestlé Việt Nam
trực thuộc tập đoàn Nestlé toàn cầu đã và
đang tích cựcthực hiện các cam kết này. Điển
hình là Dự án NESCAFÉ Plan được triển khai
tại Việt Nam từ năm 2011 với mục tiêu phát
triển canh tác cà phê bền vững.Với kỹ thuật
của NESCAFÉ Plan, người nông dân trồng
cà phê đã tăng hơn 20% sản lượng cà phê thu

VVĐại diện Công ty Nestlé Việt Nam trao tặng gạch tái chế cho
đại diện Trường Tiểu học Nguyễn Huệ

VVCán bộ nông nghiệp Công ty Nestlé Việt Nam hướng dẫn kỹ
thuật chăm sóc cà phê cho nông dân tỉnh Đắc Lắc
hoạch nhờ đó tăng thu nhập
lên 30%, góp phần nâng cao
đời sống kinh tế cho cộng
đồng trồng cà phê tại khu vực
cao nguyên miền Trung gồm
các tỉnh Đắc Lắc, Đắc Nông,
Gia Lai, Lâm Đồng, Kon
Tum. Bên cạnh đó, Dự án còn
góp phần giảm thiểu những
tác động tới môi trường bằng
kỹ thuật canh tác tiên tiến
góp phần tiết kiệm 40% lượng
nước tưới, giảm 20% lượng
phân bón hóa học và thuốc
trừ sâu. Qua gần 8 năm thực
hiện, Dự án đã hình thành
được những vùng sản xuất
nguyên liệu và người nông
dân đã học được kỹ thuật
canh tác để đạt năng suất cao,
BVMT và tạo được những tác

động cuối cùng tích cực nhất
lên cộng đồng.
Tại Hội nghị Diễn đàn Kinh
tế Thế giới về ASEAN 2018
(WEF ASEAN 2018) diễn ra tại
Hà Nội vừa qua, tham gia buổi
thảo luận “Các Hệ thống Lương
thực - ASEAN đổi mới", chúng
tôi đưa ra những ví dụ thực tiễn
mà Nestlé Việt Nam đã và đang
thực hiện giúp hơn 20.000 hộ
nông dân trồng cà phê như là
minh chứng sống động thể hiện
sự cam kết, đồng hàng cùng
người dân nhằm nâng cao năng
suất và thu nhập từ cây cà phê
thông qua việc áp dụng những
kỹ thuật và công nghệ mới từ
Dự án NESCAFÉ Plan.
9Xin cảm ơn ông
PHẠM TUYÊN (Thực hiện)
Số 11/2018
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Nâng cao ý thức vệ sinh môi trường trong
các cơ sở y tế và cộng đồng xung quanh
cơ sở y tế
Môi trường bệnh viện (không khí, đất,
nước và nhân tố trung gian truyền
bệnh) có ảnh hưởng lớn đến tình trạng
nhiễm khuẩn bệnh viện. Sự tương tác
giữa vật chủ (bệnh nhân, nhân viên y
tế...), vi sinh vật và môi trường bệnh
viện có ý nghĩa quyết định đến tỷ lệ
nhiễm khuẩn bệnh viện. Do đó, việc bảo
đảm vệ sinh môi trường trong các bệnh
viện có vai trò rất quan trọng nhằm
giảm tình trạng nhiễm khuẩn và nâng
cao chất lượng khám, chữa bệnh của
các cơ sở y tế.

N

hiễm khuẩn bệnh viện là những nhiễm
khuẩn mắc phải trong thời gian người
bệnh điều trị tại bệnh viện và thường
xuất hiện sau 48 giờ kể từ khi người bệnh nhập
viện. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tỷ lệ
nhiễm khuẩn bệnh viện tại các quốc gia châu
Âu khoảng 5%, trong khi con số này tại các
nước thu nhập thấp và trung bình là 5,7%19,1%. Đây là một trong các nguyên nhân hàng
đầu đe dọa sự an toàn của người bệnh, tăng
biến chứng, ngày điều trị, chi phí nằm viện, tỷ lệ
tử vong. Tại Việt Nam, tỉ lệ nhiễm khuẩn bệnh
viện là 8% và viêm phổi bệnh viện là nguyên
nhân thường gặp nhất. Để ngăn ngừa việc lây
lan nhiễm khuẩn bệnh viện tại các cơ sở y tế là
cô lập nguồn gây bệnh và xóa bỏ các đường phát
tán bệnh. Việc cô lập nguồn bệnh không chỉ là
tách riêng những bệnh nhân nhiễm bệnh, mà
còn gồm các kỹ thuật khử trùng. Mọi vật tiếp
xúc với bệnh nhân nên được xem là tiềm ẩn
khả năng lây bệnh, cần được loại bỏ (nếu là loại
dùng một lần) hoặc làm sạch, khử trùng hoặc
vô trùng (nếu là loại có thể tái sử dụng), trong
đó quản lý tốt chất thải y tế cũng là cách không
để mầm bệnh lây lan ra ngoài cộng đồng.
Trong những năm qua, ngành Y tế đã xây
dựng và ban hành các văn bản quy định liên
quan đến công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, vệ
sinh môi trường trong cơ sở y tế như: Thông
tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ
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VVNhân viên y tế thực hành kỹ năng vệ sinh bệnh viện
trưởng Bộ Y tế quy định về
kiểm soát nhiễm khuẩn trong
các cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh; Quyết định số 3638/
QĐ-BYT ngày 15/7/2016 của
Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt
Kế hoạch triển khai cơ sở y tế
xanh-sạch-đẹp…; Các cơ sở
khám, chữa bệnh cũng luôn
nỗ lực nâng cao chất lượng
phục vụ và điều trị cho người
bệnh. Để đảm bảo công tác vệ
sinh môi trường trong các cơ
sở y tế, ngành Y tế cũng đã tổ
chức các lớp tập huấn, cung
cấp các kiến thức về vệ sinh
môi trường cho nhân viên vệ
sinh. Theo đó, các học viên
được trang bị các kiến thức về
nguyên tắc, kỹ thuật vệ sinh
môi trường bề mặt bệnh viện,
hướng dẫn vệ sinh bề mặt
thông thường và khi có dịch
cơ thể; hướng dẫn cách sử
dụng hóa chất làm sạch, khử
khuẩn; cách vệ sinh các khoa
phòng đặc biệt; cách phân
loại, thu gom, vận chuyển chất
thải y tế.
Hiện nay, hầu hết các
bệnh viện đã hợp đồng với
các doanh nghiệp làm dịch vụ
dọn dẹp, vệ sinh buồng bệnh,
khuôn viên và thu gom rác

thải. Các cơ sở y tế cũng đã
phân công cụ thể cho cán bộ,
nhân viên y tế trong công tác
giữ gìn vệ sinh môi trường.
Đồng thời, thực hiện nghiêm
chỉnh quy trình kiểm soát
vệ sinh như: Quy trình khử
khuẩn, tiệt khuẩn đồ vải và
các dụng cụ y tế; quy trình thu
gom, phân loại, quản lý và xử
lý chất thải y tế... Các cơ sở y
tế đều đã đầu tư hệ thống xử
lý nước thải và thực hiện quan
môi trường theo quy định.
Ngoài ra, các cơ sở y tế cũng
đã quan tâm đầu tư phương
tiện, trang thiết bị cho công
tác chống nhiễm khuẩn, từ đó,
giảm tối đa sự lây nhiễm chéo
giữa người bệnh với người
bệnh, giữa người bệnh với
nhân viên y tế.
Bên cạnh đó, ngành Y
tế còn triển khai xây dựng
cơ sở y tế "xanh-sạch-đẹp"
nhằm đảm bảo vệ sinh môi
trường; các bệnh viện, cơ sở
y tế đã chủ động đầu tư xây
dựng khuôn viên thoáng mát
với cây xanh; không để tình
trạng vứt rác bừa bãi, không
có mùi hôi trong khu vực
nhà vệ sinh; các khoa, phòng,
buồng bệnh, hành lang sạch
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sẽ; bố trí ghế ngồi, quạt
mát cho bệnh nhân ở
khu vực chờ khám; có
thùng đựng rác đặt tại
các điểm công cộng; chất
thải được xử lý theo quy
định... Nhờ đó, cảnh
quan môi trường của các
cơ sở y tế có sự thay đổi
tích cực; góp phần nâng
cao chất lượng dịch vụ y
tế và sức khỏe cộng đồng.
Tuy nhiên, trên thực tế,
sự thay đổi đó chưa đồng
đều trong toàn bộ hệ
thống, tại một số bệnh
viện, cơ sở y tế vẫn còn
có không ít người thiếu ý
thức trong việc giữ gìn vệ
sinh chung nơi công cộng
như tình trạng hút thuốc
lá và vứt rác bừa bãi, nhà
vệ sinh bệnh viện thiếu
nước, thiếu xà phòng
rửa tay, thiếu giấy vệ sinh
và còn mùi hôi.... Ngoài
ra, sự phối hợp giữa các
bệnh viện, cơ sở y tế với
cộng đồng dân cư xung
quanh trong việc giữ gìn
vệ sinh môi trường cơ sở
y tế chưa cao nên vẫn còn
tình trạng xả rác thải, tập
kết rác thải cạnh khuôn
viên cơ sở y tế, nhất là tại
các thành phố, khu đô thị
đông dân cư.
Để giữ gìn vệ sinh môi
trường trong cơ sở y tế
ngày càng xanh-sạch-đẹp,
góp phần nâng cao chất
lượng dịch vụ y tế và sức
khỏe cộng đồng, làm giảm
tình trạng nhiễm khuẩn
và nâng cao chất lượng
khám, chữa bệnh của các
cơ sở y tế, rất cần sự hợp
tác tích cực giữa cán bộ
nhân viên y tế với người
bệnh, người nhà người
bệnh và cộng đồng dân
cư xung quanh cơ sở y tế
trong thời gian tớin

M.HÙNG

Nâng cao hiệu quả công tác
bảo tồn voi ở Đắc Lắc

VVCán bộ Trung tâm bảo tồn voi Đắc Lắc điều tra, giám sát voi rừng

T

ây Nguyên là nơi hiện có đàn voi
rừng lớn nhất cả nước, chiếm
khoảng 70% quần thể voi rừng
toàn quốc, trong đó, Đắc Lắc được coi
là thủ phủ voi của Việt Nam. Tuy nhiên,
do nhiều nguyên nhân tác động, đến
nay đàn voi tại Đắc Lắc đang đứng trước
nguy cơ tuyệt chủng.
Năm 1980, Đắc Lắc có hơn 550 cá
thể voi rừng, nhưng hiện nay chỉ còn
khoảng 60 - 80 cá thể voi hoang dã.
Do sinh cảnh sống của voi là rừng bị
thu hẹp, chia cắt, thoái hóa và do biến
đổi thời tiết nên vào mùa khô, voi rừng
thiếu thức ăn, thường di chuyển đến các
nơi trồng hoa màu, cây ăn trái, nương
rẫy của nhân dân quanh vùng và gây ra
xung đột với người làm cho nhân dân
bị thiệt hại hoa màu, tài sản. Theo đánh
giá của Tổng cục Lâm nghiệp, quần
thể voi hoang dã ở Việt Nam đã giảm
khoảng 95% sau 40 năm (1975 - 2015).
Riêng ở Đắc Lắc, trong vòng 8 năm
(2009 - 2016) đã có ít nhất 23 cá thể voi
rừng bị chết, trong đó, gần 75% là voi
con dưới một tuổi. Đàn voi nhà có số
lượng cũng giảm mạnh, những năm 80
của thế kỷ trước, số lượng voi nhà tại
Đắc Lắc là 502 con. Đến nay, voi nhà
chỉ còn 45 cá thể được nuôi theo hộ gia
đình hoặc làm du lịch.

Trước thực trạng trên và thực hiện
Quyết định số 940/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch
hành động khẩn cấp bảo tồn voi ở Việt
Nam đến năm 2020, cuối năm 2013,
tỉnh Đắc Lắc phối hợp với Tổng cục
Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) triển khai
Dự án khẩn cấp bảo tồn voi tỉnh Đắc
Lắc đến năm 2020, thời gian thực hiện
từ năm 2014 - 2020, với tổng mức đầu
tư hơn 84,6 tỷ đồng. Phạm vi Dự án là
trong các khu rừng đặc dụng và hành
lang di chuyển của voi hoang dã, voi
nhà thuần dưỡng tại huyện Buôn Đôn,
Ea Súp, Lắk. Mục tiêu của Dự án nhằm
bảo tồn, phát triển bền vững quần thể
voi hoang dã và voi nhà; khôi phục, bảo
vệ nguồn gen động, thực vật nguy cấp
quý hiếm và đa dạng sinh học trong
vùng sinh cảnh của voi; ngăn chặn,
phòng ngừa hiệu quả xung đột giữa voi
với người.
Đến nay, sau 5 năm triển khai, Dự
án đã mang lại những thay đổi tích cực
trong công tác bảo tồn voi trên địa bàn
tỉnh. Dự án góp phần nâng cao nhận
thức của cộng đồng dân cư trong khu
vực có voi hoang dã phân bố về ý thức
bảo tồn voi, kỹ năng phòng chống xung
đột giữa voi với người. Đồng thời, cải
thiện năng lực điều tra, giám sát quần
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thể voi hoang dã; thu hút sự quan tâm của
các tổ chức quốc tế, hình thành cơ sở dữ liệu
về voi hoang dã và voi thuần dưỡng để tăng
cường năng lực quản lý, giám sát... Theo đó,
từ năm 2014 đến nay, Trung tâm Bảo tồn voi
Đắc Lắc đã lập hồ sơ, gắn chip điện tử trên
45/45 cá thể voi nhà, giúp cho việc quản lý và
theo dõi sức khỏe của voi thuận lợi; tổ chức
120 đợt khám sức khỏe định kỳ và đột xuất
cho voi. Trung tâm đã cử cán bộ tham gia lớp
tập huấn tại các nước trên thế giới về thú y,
sinh sản trên voi, qua đó, chữa trị được nhiều
ca do nhiễm trùng đường ruột, bệnh lao mà
trước đây voi có thể chết. Đồng thời, Trung
tâm cũng đẩy mạnh quá trình nghiên cứu,
ghép cặp cho voi nhà sinh sản và có những tín
hiệu tích cực khi một cá thể voi ở huyện Lắk
đã mang thai sau 30 năm voi nhà không thể
mang thai, sinh sản. Hiện Trung tâm tiếp tục
nghiên cứu, theo dõi 8 cá thể voi cái trong độ
tuổi sinh sản để áp dụng biện pháp cho giao
phối trong thời gian tới.
Đối với công tác bảo tồn voi hoang dã, theo
nghiên cứu, trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc có 5 đàn
voi hoang dã, với khoảng 60 - 80 cá thể (gồm
voi đực, voi cái, voi trưởng thành và voi con),
sinh sống trong khu vực rừng thuộc Vườn
quốc gia Yok Đôn và rừng của các Công ty lâm
nghiệp Ya Mơ, Ya Lốp, huyện Ea Súp. Hiện tại,
tỉnh Đắc Lắc đã thành lập được 9 tổ bảo vệ
voi hoang dã tại các huyện: Buôn Đôn, Ea Súp
và Ea H’leo, đây là địa bàn đàn voi hoang dã
thường xuyên xuất hiện, di chuyển và kiếm ăn.

VVVoi nhà được khám sức khỏe định kỳ
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Các tổ bảo vệ voi hoang dã và
Trung tâm bảo tồn voi Đắc Lắc
tổ chức theo dõi, nắm bắt tình
hình di chuyển của đàn voi, hỗ
trợ xua đuổi khi voi xâm nhập
vào khu vực sản xuất, khu dân
cư; hạn chế xung đột giữa voi
với người; phát hiện và tham
gia cứu hộ khi voi bị thương.
Từ năm 2013 đến nay, Trung
tâm đã cứu hộ thành công 3 cá
thể voi hoang dã bị thương. Bên
cạnh đó, công tác tuyên truyền,
phổ biến giáo dục pháp luật
về bảo tồn voi cũng được chú
trọng, góp phần thay đổi nhận
thức của người dân trong việc
chăm sóc, sử dụng đàn voi nhà
theo hướng tích cực, bảo vệ sức
khỏe cho voi nhà; tránh xung
đột, xâm hại đàn voi rừng…
Công tác hợp tác quốc tế trong
lĩnh vực bảo tồn voi cũng đã đạt
được nhiều thành tựu, trong
đó Tổ chức động vật châu Á đã
hỗ trợ Trung tâm Bảo tồn voi
trong công tác khám chữa bệnh,
chăm sóc và cứu hộ voi.
Bên cạnh những kết quả
đã đạt được, công tác bảo
tồn voi thời gian qua còn gặp
nhiều tồn tại như: Quá trình
phẫu thuật, chữa trị bệnh và

làm các xét nghiệm thú y cho
voi còn gặp nhiều khó khăn; số
lượng voi nhà còn lại quá ít, đã
lớn tuổi và được quản lý độc
lập nên không có cơ hội gặp
gỡ, giao phối nhằm sinh sản,
bảo tồn nòi giống; số lượng và
chất lượng dinh dưỡng cho voi
nhà chưa đầy đủ, cộng thêm
việc thường xuyên được sử
dụng phục vụ du lịch nên tuổi
thọ ngày càng giảm. Mặc dù
trong quá trình thực hiện Dự
án, tỉnh Đắc Lắc đã có nhiều
biện pháp phòng tránh xung
đột giữa người với voi hoang
dã và giữa voi hoang dã với voi
nhà, song do nhiều nguyên
nhân mà những xung đột trên
vẫn ở mức đáng lo ngại, gây
hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể,
từ năm 2011 - 2016 có 2 người
chết và 1 người bị thương khi
bị voi hoang dã tấn công, từ
năm 2016 - 2017, có 7 voi nhà
bị chết do xung đột với voi
hoang dã hoặc sa xuống nước
khi đi kiếm ăn.
Để công tác bảo tồn voi đạt
được hiệu quả cao, thời gian
tới, các cấp, ngành có liên quan
cần tiến hành điều tra chi tiết
toàn thể quần thể voi hoang dã
tại tỉnh Đắc Lắc để làm cơ sở
theo dõi và biến động của voi
hoang dã; tích cực triển khai
các biện pháp nhằm giảm thiểu
xung đột giữa voi và người, bảo
vệ tài sản và tính mạng, sức
khỏe của người dân; xây dựng
và triển khai kế hoạch bảo tồn
sinh cảnh voi hoang dã; tăng
cường công tác quản lý, chăm
sóc sức khỏe, nâng cao tuổi thọ
cho voi nhà. Đồng thời, tiếp
cận, học tập các phương pháp
sinh sản nhân tạo để gia tăng
số lượng voi nhà; đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, giáo dục
về bảo tồn voi; tăng cường kinh
phí để chăm sóc sức khỏe, cứu
hộ, nghiên cứu sinh sản voi…n
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Làng trồng mai truyền thống Nhơn An
trước nỗi lo ô nhiễm môi trường
LÊ SỸ CƯƠNG
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bình Định

N

gày nay, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình
Định được nhiều người biết đến
như là “Thủ phủ mai vàng Việt
Nam". Trong đó, xã Nhơn An (thị xã An
Nhơn) có khoảng 2.800 hộ trồng mai vàng
Tết thương phẩm, cung ứng thị trường cả
nước. Năm 2009, UBND tỉnh Bình Định đã
công nhận địa phương này đạt chuẩn làng
nghề trồng mai truyền thống. Tuy nhiên,
những năm gần đây, việc sử dụng các loại
thuốc, hóa chất trừ sâu, rầy, kích thích ra
hoa… đã làm môi trường bị ô nhiễm nghiêm
trọng.
Cây mai ở xã Nhơn An được nhiều
thương buôn cả nước biết đến và ưa chuộng,
nhiều gia đình ở Nhơn An đã biết làm giàu
với việc phát triển cây mai. Chính vì vậy,
diện tích trồng mai ở xã Nhơn An cũng như
một số xã lân cận của thị xã An Nhơn phát
triển nhanh. Hiện nay, xã Nhơn An có 6 làng
nghề trồng mai, trong đó nhiều nhất là làng
Háo Đức. Nhờ cây mai, bộ mặt nông thôn
ở Nhơn An đã thay đổi diệu kỳ và đã biến
hàng trăm hộ nông dân Nhơn An thành
triệu phú. Tuy nhiên, để đảm bảo cây phát
triển tốt, hàng trăm tấn thuốc BVTV các
loại, cùng các chất kích thích sinh trưởng có
nguồn gốc hóa học đã được sử dụng. Chu kỳ
phun thuốc thường từ 20 - 30 ngày/1năm;
nhưng từ tháng 10 âm trở đi, gần như chủ
vườn nào cũng tăng cường phun các loại
thuốc phòng sâu bệnh, nấm mốc. Nếu tính
bình quân mỗi hộ dân xã Nhơn An trồng
500 cây mai, với 2.800 hộ trồng thì tại “thủ
phủ mai" Nhơn An có đến hơn 1 triệu chậu
mai. Định kỳ từ 7- 10 ngày phun thuốc trừ
sâu 1 lần, cứ 100 chậu phun 4 bình thuốc;
nay vườn nhà này, mai vườn nhà kia phun,
cứ thế xoay vòng thì bầu không khí ở xã
Nhơn An không lúc nào là không có mùi
thuốc trừ sâu. Đặc biệt, muốn cây ra hoa vào
dịp tết đúng hẹn, người trồng phải chăm sóc
bộ lá thật tốt. Nếu lá mai bị sâu tấn công
hoặc thân cây bị bệnh thán thư hoặc nấm
hồng mà không điều trị kịp thời thì sẽ bị
mất thu nhập nên nhu cầu phun thuốc trừ

VVNgười dân phun thuốc trừ sâu cho mai

VVMai Nhơn An ngày càng được nhiều người biết đến
sâu ngày càng cao.
Ngoài ra, do thiếu hiểu
biết, những người trồng mai
còn sử dụng thuốc BVTV
tùy tiện. Trong khi phun
thuốc nhiều người không
bịt khẩu trang, mặt đồ bảo
hộ để hạn chế việc ngộ độc.
Nhiều lúc sử dụng liều lượng
thuốc khá cao. Ô nhiễm hóa
chất ở Nhơn An không chỉ
từ việc phun thuốc mà còn
đến từ việc bảo quản, bao bì
đựng thuốc sau khi sử dụng
xong được hủy không đúng
cách, ảnh hưởng đến mạch
nước ngầm. Bởi theo những

người trồng mai, mai trồng
sau một năm là phải thay
đất, số đất bị nhiễm các hóa
chất lại không thể đem bỏ đi
đâu mà chỉ đổ xuống tại chỗ.
Lượng hóa chất còn tồn lưu
trong đất trồng mai khi gặp
mưa sẽ thấm sâu xuống đất.
Vì thế, đã làm ảnh hưởng
đến sức khỏe của các hộ dân
do mùi hôi và những độc
hại từ thuốc trừ sâu gây nên.
Theo báo cáo của trạm Y tế
xã Nhơn An, trong những
năm gần đây, số người dân
trong xã mắc các bệnh về
máu, phổi, gan và ung thư
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tăng cao. Năm 2017, có 8 người chết vì ung thư, còn
8 tháng đầu năm 2018 có 5 người…
Trước thực trạng trên, Sở NN&PTNT Bình Định
đã khuyến khích và vận động người dân phun thuốc
trừ sâu sinh học để BVMT, nhưng thực tế, người trồng
mai ở đây không mặn mà với thuốc trừ sâu sinh học,
do thuốc này không diệt được bọ trĩ tức thì, bệnh thán
thư và nấm hồng cũng “vô nhiễm" đối với thuốc trừ
sâu sinh học. Do đó, để bảo vệ sức khỏe cộng đồng
dân cư, Sở NN&PTNT đã lập Đề án chuyển toàn bộ
số lượng cây mai từ trong các vườn nhà ra ruộng,
thực hiện điển hình tại xã Nhơn An để trong quá
trình chăm sóc mai, hạn chế nạn thuốc trừ sâu bệnh
làm ảnh hưởng đến người dân. Hiện nay, xã đã quy
hoạch 40 ha ruộng đang sản xuất lúa để thực hiện Đề
án. Nếu người trồng mai có diện tích đất ruộng nằm
trong vùng quy hoạch thì dùng ruộng của mình để đặt
chậu mai, những người trồng không có đất ruộng nằm
trong vùng quy hoạch thì hoán đổi ruộng cho những
chủ ruộng nằm trong vùng quy hoạch.
Đồng thời, Chi cục trồng trọt và BVTV tỉnh phối
hợp Trạm trồng trọt và BVTV thị xã An Nhơn đã tổ
chức các lớp tập kỹ thuật trước khi vào vụ sản xuất
cho các hộ nông dân ở xã Nhơn An. Theo đó, cán bộ
kỹ thuật của Chi cục và Trạm trồng trọt và BVTV đã
hướng dẫn nông dân một số biện pháp kỹ thuật sử
dụng các loại thuốc BVTV an toàn, hiệu quả, dự báo
tình hình sâu bệnh và hướng dẫn cách phòng, trừ
một số đối tượng sâu bệnh thường xảy ra trên cây
trồng; giải đáp các vấn đề còn vướng mắc và hướng
dẫn cách khắc phục các hạn chế gặp phải trong quá
trình sử dụng thuốc BVTV liên quan đến sản xuất
thực tế tại địa phương.
Để giảm thiểu việc sử dụng thuốc BVTV trong
quá trình trồng mai tại thị xã An Nhơn nói chung và
Nhơn An nói riêng, trong thời gian tới cần tiếp tục tổ
chức các lớp học, tập huấn về quản lý dịch hại tổng
hợp trên cây trồng cho cán bộ chuyên môn và nông
dân; có chính sách để nông dân được học tập, tiếp cận
với kỹ thuật mới, nhằm tiến tới không sử dụng thuốc
BVTV trong sản xuất; quy định chặt chẽ việc đăng ký
thuốc BVTV; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận
động nông dân nâng cao ý thức trong việc sử dụng
thuốc BVTV gắn với BVMT. Nhằm hạn chế tình
trạng bao bì, vỏ thuốc BVTV thải ra môi trường, cần
xây dựng kế hoạch vệ sinh đồng ruộng, thu gom vỏ
bao bì thuốc BVTV; phối hợp với đài truyền thanh xã
đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các đợt phun
thuốc phòng trừ sâu bệnh trên đồng ruộng; xây bể
chứa bằng bê tông hoặc sử dụng các bao xác rắn, gắn
biển “nơi thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV" đặt ở đầu
bờ ruộng, thuận tiện cho việc nông dân bỏ các loại vỏ
bao bì thuốc BVTV…n
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ĐẢM BẢO NƯỚC SẠCH,
VỆ SINH MÔI TRƯỜNG,
QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ
SAU BÃO LŨ

VVĐường 2/4, TP. Nha Trang bị
ngập sâu trong nước do ảnh hưởng
của cơn bão số 8

T

rong những ngày qua, do ảnh hưởng
của cơn bão số 8, tại các tỉnh từ Bình
Định đến Bà Rịa - Vũng Tàu đã có mưa
lớn kéo dài gây sạt lở đất, ngập lụt nghiêm
trọng ở nhiều tỉnh như Khánh Hòa, Phú
Yên.
Để đảm bảo nước sạch và vệ sinh
môi trường, phòng chống nguy cơ ô
nhiễm môi trường từ chất thải, góp phần
phòng chống dịch bệnh sau lũ, Cục Quản
lý môi trường y tế (Bộ Y tế) đã có Công
văn khẩn đề nghị Sở Y tế các địa phương
chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương
kiểm tra, theo dõi tình hình ngập lụt, tình
hình vệ sinh môi trường và quản lý chất
thải trong các cơ sở y tế trên địa bàn; bố
trí và cung cấp đủ hóa chất, phương tiện,
trang thiết bị để xử lý nước, xử lý môi
trường như cloramin B, aquatabs, máy
phun hóa chất diệt khuẩn... Đồng thời,
hỗ trợ, hướng dẫn các cơ sở y tế và người
dân thực hiện các biện pháp xử lý môi
trường; thu gom, xử lý xác súc vật chết;
xử lý các giếng khoan, giếng đào, bể nước
bị ngập lụt theo hướng dẫn của Bộ Y tế;
Tăng cường kiểm tra, giám sát vệ sinh
chất lượng nước cấp cho ăn uống, sinh
hoạt từ các nhà máy nước, trạm cấp nước
tập trung đảm bảo nồng độ clo dư luôn
đạt từ 0,3 - 0,5 mg/lít tại vòi sử dụng; tăng
cường kiểm tra vệ sinh chất lượng nước
tại hộ gia đình.
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KHU BẢO TỒN CỘNG ĐỒNG VÀ TƯ NHÂN:

Hướng tiếp cận quản lý mới
VŨ THỊ THANH NGA, HOÀNG HỒNG HẠNH, HOÀNG THỊ HIỀN
Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường

V

iệc phát triển các khu bảo tồn (KBT)
cộng đồng và tư nhân là một xu hướng
có lợi cho công tác bảo tồn trên thế giới.
Nghiên cứu của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên
Quốc tế (IUCN) năm 2014 cho thấy, một trong
các lợi ích lớn nhất của cơ chế quản lý KBT dựa
trên cộng đồng và tư nhân là thu hút được sự
tham gia, cũng như nâng cao được nhận thức
của nhóm cộng đồng và tư nhân với công tác
bảo tồn. Cơ chế này giúp mở rộng được diện
tích, tạo nên hành lang của các KBT quan trọng
trong khi không yêu cầu các khoản đầu tư lớn từ
Chính phủ. Tại Việt Nam, công tác quản lý bảo
tồn hiện nay phải đối mặt với nhiều thách thức
lớn do thiếu nguồn lực tài chính, tương xứng với
các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học (ĐDSH).
Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết cần phải có cơ
chế quản lý mới nhằm huy động nhiều nguồn
lực hơn nữa cho công tác bảo tồn từ cộng đồng
và tư nhân.

KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
VỀ QUẢN LÝ CÁC KBT CỘNG ĐỒNG
VÀ TƯ NHÂN
Tính đến năm 1997 đã có 12.754 các loại
KBT tư nhân và cộng đồng được IUCN công
nhận. Ngoài ra, còn có khoảng hơn 17.500 điểm
khác không được đưa vào danh sách vì diện tích
nhỏ hơn 1.000 ha. Dù ở dạng nào, các KBT này
đã được quản lý nhằm mục đích bảo vệ nghiêm
ngặt các dạng tài nguyên cho đến việc khai thác
tài nguyên được kiểm soát hoặc được sử dụng
theo mục đích khác, góp phần vào mục tiêu bảo
tồn ĐDSH. Mỗi KBT chọn lựa mục tiêu bảo tồn
riêng của mình và trong đa số các trường hợp
đều quan tâm đến điều kiện xã hội, kinh tế, môi
trường, văn hóa của địa phương.
Tại Ôxtrâylia
Chính phủ Ôxtrâylia nhận thức được rằng,
để đảm bảo sự thành công trong việc thiết lập
và quản lý Hệ thống Dự trữ Quốc gia, các KBT
không thể chỉ được xây dựng trên đất công mà
còn có vai trò quan trọng của các nhóm bản
địa, cộng đồng địa phương, chủ đất tư nhân và
tổ chức phi chính phủ. Định nghĩa khu vực bảo
vệ tư nhân nêu rõ: “Một yêu cầu cơ bản cho bất

kỳ khu vực nào đủ điều kiện
để đưa vào Hệ thống Dự trữ
Quốc gia là phải đáp ứng được
định nghĩa của IUCN về một
“khu vực được bảo vệ", với
ba tiêu chuẩn áp dụng chung
trong tất cả các loại hình
quyền sở hữu: Có giá trị, được
quản lý tốt và được xác định
rõ ràng".
Tại Ôxtrâylia, các giao ước
bảo tồn và thu hồi đất là cơ chế
chính được sử dụng để bảo vệ
lâu dài tài sản tự nhiên trên
đất tư nhân. Các tiểu bang và
vùng lãnh thổ có luật riêng
cho phép áp dụng các giao
ước bảo tồn khác nhau. Các
giao ước này thường thực hiện
bằng cách thay đổi loại hình
đất, ràng buộc trách nhiệm
bảo tồn với tất cả các chủ sở
hữu tương lai của mảnh đất
đó. Giao ước chỉ có thể bị hủy
bỏ khi có thỏa thuận giữa
chủ sở hữu đất và Bộ trưởng
có liên quan của Chính phủ.
Ngoài các quy định pháp lý,
Ôxtrâylia còn có chính sách
hỗ trợ các KBT tư nhân. Đối
với các khu vực có giá trị bảo
tồn cao nằm trong chiến lược
bảo tồn quốc gia, Chính phủ

có thể hỗ trợ các quỹ tín thác
tư nhân 2/3 số tiền mua đất
để xây dựng các khu vực bảo
tồn. Ngoài ra, tùy từng bang
mà chính quyền bang có thể
khấu trừ thuế đất hoặc thuế
thu nhập cho các chủ đất.
Tính đến tháng 9/2013,
ở Ôxtrâylia có khoảng 5.000
khu vực đất liền có thể được
coi là các KBT tư nhân, với
diện tích khoảng 8,9 triệu ha.
Trong đó, bao gồm hơn 4.900
giao ước bảo tồn trên 4,45
triệu ha và khoảng 140 KBT
thuộc sở hữu của các quỹ tín
thác tư nhân trên khoảng 4,59
triệu ha còn lại. Tuy nhiên, có
một điểm khác biệt giữa các
KBT tư nhân và KBT do Nhà
nước quản lý tại Ôxtrâylia, đó
là, các KBT tư nhân không thể
ngăn cản việc thăm dò hoặc
khai thác khoáng sản của Nhà
nước trong khu vực được bảo
vệ. Đây chính là một trong
những cản trở đối với các KBT
tư nhân tại Ôxtrâylia.
Nam Phi
Các KBT đã được sử dụng
trong nhiều thập niên ở Nam
Phi như một công cụ quan
trọng để bảo tồn di sản văn
hóa và tự nhiên của quốc gia.
Hiện nay, Nam Phi có khoảng
hơn 400 KBT trên cạn và 23
KBT biển, chiếm diện tích
tương đương 6% diện tích đất
liền và 20% diện tích biển. Kể
từ năm 2003, Chính phủ Nam

VVKBT thiên nhiên Mũi Hảo Vọng, Nam Phi
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Phi đã có những cải cách lớn trong công tác
bảo tồn với sự ra đời của Luật KBT 2003. Luật
này công nhận một loạt các loại hình quản trị
đối với KBT, khác nhau về mục tiêu và mức độ
nghiêm ngặt trong sử dụng đất. Luật KBT cũng
cho phép các chủ đất tư nhân tuyên bố khu vực
bảo tồn trên đất riêng, chỉ cần có 1 cơ quan quản
lý hợp pháp đồng ý chỉ định KBT đó. Việc thành
lập KBT tư nhân được coi như một chiến lược
nhằm bù đắp và hỗ trợ cho diện tích các KBT
nhà nước.
KBT tư nhân của Nam Phi bao gồm chủ sở
hữu đất tư nhân, doanh nghiệp, tổ chức phi chính
phủ và nhà thờ. Đất cộng đồng cũng bao gồm
trong phân loại này mặc dù đất được sở hữu bởi
Nhà nước (thường là các cơ quan công hoặc một
Vụ thuộc Bộ Nông nghiệp, rừng và nghề cá). Các
chủ đất này có thể cho thuê lại hoặc thực hiện
các hoạt động kinh doanh với điều kiện phù hợp
với quy định về quản lý KBT và hợp đồng thỏa
thuận giữa chủ đất và chính quyền. Các khu vực
này được quản lý theo các quy định về KBT nói
chung và dưới sự quản lý trực tiếp của Vụ Các
vấn đề môi trường Nam Phi.
Ngoài KBT, ở Nam Phi còn có các khu vực
bảo tồn không được quản lý theo Luật KBT
nhưng cũng được chủ đất duy trì một số dạng
thức quản lý nhằm bảo vệ ĐDSH. Mặc dù các
khu vực này không đóng góp một cách chính
thức cho công tác bảo tồn nhưng cũng là thành
phần quan trọng trong bảo vệ cảnh quan và
quản lý ĐDSH chung.
Trung Quốc
Một số mô hình KBT tư nhân nổi bật đã
xuất hiện ở Trung Quốc thời gian gần đây. Đầu
tiên, có thể kể đến KBT Baiyanggou, huyện
Changping, ngoại ô Bắc Kinh, được coi là KBT
tư nhân đầu tiên của Trung Quốc. KBT được sở
hữu bởi Chang Zhongming, một trợ lý quản lý
khách sạn tại Bắc Kinh. Năm 2015, Ông Chang
đã trả 32 nghìn Yuan (xấp xỉ 4.000 USD) để
thuê 10,7 ha một khu vực thung lũng rừng trong
khoảng thời gian 70 năm. Tuy nhiên, KBT này
chỉ duy trì hoạt động được đến năm 2001, do
thiếu vốn để duy trì hoạt động. Sau đó, khu
vực này được chuyển thành khu thắng cảnh và
được quản lý bởi một số công ty du lịch. Mô
hình nổi bật thứ 2 là khu vực Mingrenshan, TP.
Wenchang. Năm 1994, một thương nhân ở tỉnh
Hải Nam, Xing Yiqian, đã thuê 66 ha đất ở khu
vực này. Ông Xing bắt đầu mua giống cây rừng
ở các khu vực lân cận và trồng trên diện tích đất
được thuê. Sau 3 năm, khu vực này trở thành
khu vực thu hút rất nhiều loài chim hoang dã.
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Xing bắt đầu thành lập nhóm
điều hành và thiết lập KBT tư
nhân của riêng mình. Tuy nhiên,
sau đó Ông Xing cũng không còn
kinh phí để duy trì KBT này và
buộc phải bán lại. Chính quyền
TP. Wenchang đã công nhận
KBT này vào năm 1997. Năm
2000, 2002, TP cũng ban hành 2
văn bản khác cho phép mở rộng
KBT này lên đến 2.173 ha bao
gồm 38 làng và hơn 2.000 hộ dân
sống trong KBT này. Ngày nay,
KBT được tài trợ nhờ các hoạt
động du lịch sinh thái, Hội đồng
rừng địa phương cũng góp phần
tài trợ tài chính và kỹ thuật cho
khu vực này.
Laohegou là KBT tư nhân duy
nhất thuộc sở hữu của một tổ chức
phi chính phủ, Tổ chức Bảo tồn
Thiên nhiên Tứ Xuyên (SNCF).
Đây là tổ chức phi chính phủ được
thành lập bởi 20 doanh nhân hàng
đầu của Trung Quốc, bắt đầu huy
động vốn để thử nghiệm mô hình
Quỹ Tín thác đất đai ở Trung
Quốc. Tháng 2/2012, SNCF đã
ký thỏa thuận với Chính quyền
quận Pingwu, Tứ Xuyên và thuê
11.000 ha rừng già thuộc sở hữu
nhà nước và một số khu vực rừng
tập thể xung quanh trong thời
gian 50 năm và chính thức thành
lập KBT Laohegou (còn được gọi
là KBT Tín thác đất Motianling).
Ước tính có khoảng 10 con gấu
trúc Ôxtrâylia lớn sống ở khu vực
Laohegou cùng với khoảng 200
loài bướm, 12 loài lưỡng cư, 12 loài
bò sát, 188 loài chim và 23 loài thú.

BÀI HỌC CHO CÔNG TÁC
QUẢN LÝ BẢO TỒN CỦA
VIỆT NAM
Từ kinh nghiệm của các
quốc gia trên thế giới cho thấy,
việc xây dựng các KBT cộng đồng
và tư nhân là một xu hướng mới
không những có thể giúp giảm
áp lực đầu tư của Chính phủ
cho bảo tồn, giúp duy trì bền
vững nhiều nguồn tài nguyên tự
nhiên khác nhau một cách linh

hoạt, đồng thời có thể mang lại
lợi ích kinh tế đáng kể từ du lịch
và các hoạt động hỗ trợ khác cho
cộng đồng, tư nhân. Với những
lợi ích và khả năng thành công
mà cơ chế mang lại, Việt Nam
hoàn toàn có cơ sở để xây dựng,
áp dụng cơ chế mới trong điều
kiện hiện nay.
Để quản lý và vận hành
được cơ chế bảo tồn mới, các
quốc gia đều có hệ thống quy
định pháp lý chặt chẽ, tuy
nhiên khung pháp lý cũng phải
có tính linh hoạt ví dụ cần dựa
trên các thỏa thuận quản lý
có hiệu quả và có thể thay đổi
theo nhu cầu. Một số quốc gia
quản lý các KBT cộng đồng và
tư nhân trong hệ thống quản
lý KBT chung nhằm chia sẻ
lợi ích và an ninh mà hệ thống
quản lý của Nhà nước có thể
mang lại. Trong khi đó, một
số quốc gia khác lại thừa nhận
các khu vực bảo tồn tự nguyện,
tuy không tham gia vào hệ
thống chính thức nhưng vẫn
được khuyến khích trong các
hoạt động bảo tồn. Như vậy, ở
Việt Nam, áp dụng bài học này,
trước hết Chính phủ cần xây
dựng được khung pháp lý thừa
nhận khái niệm, vai trò và các
biện pháp quản lý nhà nước đối
với các KBT cộng đồng và tư
nhân. Ngoài ra, cần có một số
chính sách khác có thể hỗ trợ
sự hình thành và phát triển của
các KBT cộng đồng và tư nhân
như các giao ước gắn liền với
đất, các chương trình hỗ trợ kỹ
thuật hoặc hình thành Quỹ tín
thác đất. Các quỹ tín thác có
thể giúp huy động nguồn vốn
từ các doanh nghiệp, sau đó
mua lại hoặc nhận đất (do tư
nhân hiến tặng) để thực hiện
việc bảo tồn. Quỹ cũng có thể
giúp thúc đẩy các biện pháp
hoặc giao ước bảo tồn và thực
hiện hoạt động tìm kiếm và
đàm phán chuyển nhượng khi
chủ sở hữu có nhu cầun
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Chuyển biến tích cực trong thực hiện
tiêu chí môi trường ở huyện Bình Xuyên,
tỉnh Vĩnh Phúc
ĐỖ THANH HƯỚNG
Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc

H

uyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) có
13 xã, thị trấn; diện tích đất tự nhiên
14.847,31 ha; dân số 116.731 người.
Từ một huyện thuần nông, cơ sở hạ tầng còn
khó khăn, sau 20 năm tái lập (1998 - 2018), Bình
Xuyên đã vươn lên, trở thành huyện trọng điểm
công nghiệp của tỉnh, với giá trị sản xuất trong
công nghiệp đạt trên 89%. Những năm gần
đây, tốc độ đô thị hóa trên địa bàn huyện Bình
Xuyên diễn ra nhanh và phát triển. Cùng với đó,
lượng rác thải phát sinh tại các khu đô thị, khu
công nghiệp ngày càng gia tăng, gây ô nhiễm môi
trường và trở thành mối quan ngại cần được quan
tâm.
Để giải quyết vấn đề này, với sự quyết tâm
vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân,
sau 8 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng nông thôn mới (NTM), Bình Xuyên
là huyện thứ hai của tỉnh Vĩnh Phúc được Thủ
tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM,
trong đó tiêu chí môi trường được đảm bảo.
Thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường trong
xây dựng NTM, huyện Bình Xuyên đã ban hành
Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 12/7/2011 của
BCH Đảng bộ huyện (khóa XVIII), nhiệm kỳ
2010 - 2015 “Về tăng cường công tác lãnh đạo,
chỉ đạo xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật
về đất đai, xóa bỏ lò gạch thủ công ở khu dân cư
trên địa bàn huyện". Cùng với việc ban hành Nghị

VVCác đoàn viên thanh niên tham gia
dọn vệ sinh môi trường

quyết, huyện thực hiện đồng bộ
nhiều giải pháp như đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, nâng cao
nhận thức của người dân; tổ
chức ra quân hưởng ứng Ngày
Môi trường thế giới, Chiến dịch
Làm cho thế giới sạch hơn; lồng
ghép nội dung môi trường với
cuộc vận động “Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn hóa
ở khu dân cư"; phối hợp với các
Sở, ngành của tỉnh tổ chức 26
cuộc kiểm tra, xác minh, giải
quyết các nội dung liên quan
công tác BVMT trên địa bàn.
Ngoài ra, huyện còn tích cực
phát động BVMT trong công
tác hội, đoàn thể như: Hội Phụ
nữ với phong trào đẩy mạnh
thực hiện việc xây dựng gia đình
“5 không, 3 sạch"; Đoàn Thanh
niên với phong trào “Xung kích
vì cộng đồng"; Hội Nông dân
tổ chức tập huấn, tuyên truyền
cho hội viên vệ sinh môi trường
trong sản xuất nông nghiệp...
Bên cạnh đó, huyện còn
phối hợp với các cơ quan
chuyên môn, tổ chức và đoàn
thể tích cực tuyên truyền, vận
động nhân dân sử dụng nước
giếng khoan kết hợp bể lọc
nước; dùng nước từ trạm cấp
nước sạch, bình lọc nước sạch
quy mô hộ gia đình. Nhờ vậy, tỷ
lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh
trên địa bàn 10 xã, thị trấn đạt
98,7%, tỷ lệ số hộ sử dụng nước
sạch đạt 60%.
Đối với vấn đề xử lý rác thải
sinh hoạt, huyện Bình Xuyên
đặc biệt quan tâm. Mỗi ngày,
trên địa bàn huyện, lượng rác
thải sinh hoạt phát sinh khoảng
90,46 tấn/ngày đêm, trong đó
khu vực đô thị 33,64 tấn/ngày,
khu vực nông thôn 56,82 tấn/
ngày; lượng chất thải rắn công

nghiệp thông thường phát
sinh tại các cơ sở sản xuất công
nghiệp khoảng 70 tấn/ngày. Để
đảm bảo lượng rác thải phát
sinh không gây ô nhiễm, huyện
chỉ đạo thành lập tổ vệ sinh
môi trường, hố tập kết rác thải.
Đến nay, 100% số thôn đã có
tổ vệ sinh môi trường, 100% xã
đã có hố tập kết rác thải, 10/10
xã, thị trấn có Hợp tác xã môi
trường hoặc nông nghiệp. Tỷ lệ
thu gom của các xã, thị trấn đạt
khoảng 89,8% lượng rác thải
sinh hoạt phát sinh. Hiện có 3
địa phương đã được trang bị
lò đốt rác thải quy mô cấp xã,
trong đó có 1 lò đốt rác do tư
nhân đầu tư theo mô hình xã
hội hóa là Công ty Cổ phần xây
dựng Century Vina.
Tân Phong là một trong
2 xã đầu tiên của huyện Bình
Xuyên cán đích NTM. Năm
2011, khi bắt đầu xây dựng
NTM, Tân Phong mới đạt
6/19 tiêu chí, gồm: Bưu điện,
điện, y tế, giáo dục, hệ thống
chính trị và an ninh trật tự.
Trong 13 tiêu chí còn lại, tiêu
chí số 17 về môi trường là một
trong những “nút thắt" khiến
địa phương gặp khó khăn
trong thực hiện, do trên địa
bàn các thôn Mỹ Đô, Thịnh
Đức, Yên Định… có nhiều
hộ dân làm nghề nung đốt
gạch thủ công gây ô nhiễm
môi trường. Việc sử dụng
than, củi để đốt lò đã thải ra
các khí độc hại như SO2, SO3,
CO2…, gây ảnh hưởng tới
môi trường và sức khỏe con
người. Tuy nhiên, với phương
châm “Dân biết, dân bàn, dân
kiểm tra, dân thụ hưởng",
xã Tân Phong đã phát động
phong trào thi đua sôi nổi
Số 11/2018

45

MÔI TRƯỜNG & PHÁT TRIỂN

trong xây dựng NTM từ các thôn, làng, đến
tất cả cơ quan, đơn vị. Dưới sự vận động,
tuyên truyền của chính quyền địa phương,
các hộ dân đã tự nguyện dỡ bỏ 36 lò đốt,
chuyển sang chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ,
góp phần BVMT, nâng cao thu nhập. Nhờ
đó, thu nhập bình quân đầu người từng bước
được nâng lên, từ 24 triệu đồng năm 2011
tăng lên 31,5 triệu đồng năm 2015. Hiện toàn
xã có 8/8 thôn đạt tiêu chuẩn làng văn hóa;
100% hộ dân sử dụng nước đảm bảo vệ sinh
môi trường; 77,8% cơ sở sản xuất đạt chuẩn
về môi trường.
Là một trong những làng nghề mộc nổi
tiếng của tỉnh, thị trấn Thanh Lãng đã tạo việc
làm cho hơn 2 nghìn lao động trực tiếp, gần 6
nghìn lao động thời vụ, với mức thu nhập từ 4
- 7 triệu đồng/người/tháng, góp phần thúc đẩy
kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, bên
cạnh lợi ích về kinh tế, việc giải quyết vấn đề ô
nhiễm môi trường là thách thức lớn với huyện
Bình Xuyên nhằm tạo bước đi bền vững cho
làng nghề. Huyện đã triển khai Dự án “Nâng
cao năng lực quản lý và xử lý ô nhiễm môi
trường làng nghề mộc Thanh Lãng"; hỗ trợ
cho các hộ gia đình xây dựng 8 lò xử lý bụi sơn
giúp giảm từ 70 - 80% lượng bụi gỗ, sơn thải
ra trong quá trình sản xuất. Huyện cũng thực
hiện nhiều chính sách khuyến khích các hộ
làm nghề ứng dụng công nghệ cao, giảm thiểu
ô nhiễm môi trường; đồng thời tăng cường
kiểm tra, giám sát, xử phạt nghiêm khắc các hộ
vi phạm và khen thưởng các hộ thực hiện tốt
công tác BVMT...
Có thể thấy, với việc quyết tâm triển khai
thực hiện tiêu chí môi trường, bộ mặt nông
thôn của huyện Bình Xuyên đã có nhiều đổi
thay, đường làng ngõ xóm luôn xanh, sạch,
đẹp. Tuy nhiên, để đảm bảo thực hiện tốt
tiêu chí môi trường và giữ vững danh hiệu
đạt chuẩn NTM là thách thức không nhỏ
của huyện Bình Xuyên. Thời gian tới, Bình
Xuyên sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên
truyền nâng cao ý thức BVMT của người
dân; đưa nội dung BVMT vào quy ước gắn
với tiêu chí gia đình, làng và thôn văn hóa.
Bên cạnh đó, huyện cũng tăng cường biện
pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở các
cụm công nghiệp, làng nghề; phát huy công
suất hoạt động trạm xử lý nước thải; chỉ đạo
hướng dẫn 100% các cơ sở sản xuất kinh
doanh có giấy cam kết thu gom, xử lý chất
thải nguy hại…n
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VINH DANH TẬP THỂ, CÁ NHÂN
TIÊU BIỂU TRONG 5 NĂM TÁI CƠ CẤU
NGÀNH NÔNG NGHIỆP

VVĐại diện
Công ty CP
Vedan Việt
Nam nhận giải
thưởng Bông
lúa vàng

N

gày 9/11/2018, tại Hà
Nội, Bộ NN&PTNT đã
tổ chức Lễ tuyên dương tập
thể, cá nhân tiêu biểu xuất
sắc trong 5 năm thực hiện Đề
án “Tái cơ cấu ngành nông
nghiệp", nhân dịp kỷ niệm 73
năm Ngày truyền thống ngành
NN&PTNT (14/11/1945 14/11/2018).
Sau 5 năm triển khai, với
sự quyết tâm của cả hệ thống
chính trị, sự nỗ lực của toàn
ngành và cố gắng vượt khó
của cộng đồng doanh nghiệp
và người nông dân, nhiều chỉ
tiêu phát triển của Đề án đã
đạt hoặc gần tiệm cận được
đến mục tiêu của năm 2020
về 3 trụ cột phát triển bền
vững kinh tế, xã hội và môi
trường. Hệ thống chính sách
về NN&PTNT được tiếp tục
đổi mới, hiệu quả hơn, cơ cấu
sản xuất, kinh tế nông nghiệp
chuyển dịch theo hướng phát
huy lợi thế, phù hợp với nhu
cầu thị trường và thích ứng
biến đổi khí hậu…
Phát biểu tại buổi Lễ, Ủy
viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung
ương Đảng, Trưởng ban Kinh
tế Trung ương Nguyễn Văn
Bình khẳng định, thành tựu
của ngành NN&PTNT sau
5 năm thực hiện chủ trương
tái cơ cấu là rất đáng tự hào,
góp phần duy trì sự ổn định và
phát triển kinh tế - xã hội của

đất nước. Trong thành tích
chung đó có sự đóng góp công
sức, trí tuệ của các nhà khoa
học, nhà quản lý, các doanh
nghiệp, người lao động trực
tiếp và nông dân tiêu biểu trên
cả nước. Đồng chí Nguyễn
Văn Bình tin tưởng rằng đây là
những tấm gương sáng, là đầu
tàu để ứng dụng công nghệ
đổi mới sản xuất, nâng cao
hiệu quả, hướng đến nền nông
nghiệp công nghệ cao, hiện
đại và phát triển bền vững.
Tại
buổi
Lễ,
Bộ
NN&PTNT đã trao tặng Bằng
khen cho 20 hợp tác xã và 20
nông dân/chủ trang trại tiêu
biểu xuất sắc có thành tích
đóng góp trong việc thực hiện
tái cơ cấu nông nghiệp gắn
với xây dựng nông thôn mới;
trao tặng Giải thưởng “Bông
lúa vàng Việt Nam" lần thứ III
cho 45 cá nhân, nhóm tác giả
có sản phẩm tiêu biểu, xuất
sắc đã được khẳng định trong
thực tiễn, góp phần tạo ra
những thành quả về tái cơ cấu
ngành nông nghiệp. Bộ cũng
trao tặng danh hiệu “Doanh
nghiệp vì nhà nông" lần thứ
II cho 53 doanh nghiệp đầu
tư, hoạt động trong lĩnh vực
NN&PTNT, có vai trò “đầu
tàu" trong thực hiện tái cơ cấu
ngành nông nghiệp trong 5
năm qua.
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC
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VVThủ tướng gặp gỡ bà con thôn Nội Ninh, xã Minh Sơn, huyện Việt Yên,
tỉnh Bắc Giang

N

gày 10/11/2018, Thủ tướng
Chính phủ Nguyễn Xuân
Phúc đã về dự Ngày hội Đại
đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Nội
Ninh, xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên,
tỉnh Bắc Giang nhân kỷ niệm 88 năm
Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018).
Báo cáo với Thủ tướng, lãnh đạo
thôn Nội Ninh đã nêu bật những thành
quả thực hiện cuộc vận động “Toàn
dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới
(NTM), đô thị văn minh" và các phong
trào thi đua yêu nước ở khu dân cư.
Hiện thôn có 409 hộ, 1.780 nhân khẩu,
với thu nhập bình quân đầu người đạt
35,5 triệu đồng/năm; toàn bộ các gia
đình trong thôn được sử dụng nước
sạch hợp vệ sinh; cán bộ, đảng viên,
nhân dân luôn đoàn kết một lòng
chung sức xây dựng quê hương ngày
càng khang trang, sạch, đẹp; gắn phát
triển sản xuất đi đôi với BVMT…
Phát biểu tại Ngày hội, Thủ tướng
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu
dương, chúc mừng những thành tích
của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ
quốc, nhân dân địa phương trong phát
triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh
quốc phòng, đoàn kết xây dựng NTM.
Đồng thời nhấn mạnh, Ngày hội Đại
đoàn kết dân tộc có ý nghĩa lớn lao,
là hoạt động thiết thực để tránh bệnh

quan liêu, xa dân mà một bộ phận cán
bộ mắc phải. Đối với khu dân cư, đây
là dịp tổng kết tình làng nghĩa xóm, sự
đóng góp của mỗi người dân trong việc
xây dựng thôn, làng ngày càng giàu
mạnh và phát triển bền vững.
Dẫn lời căn dặn của Bác Hồ:
“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết,
thành công, thành công, đại thành
công", Thủ tướng đề nghị cán bộ, đảng
viên, nhân dân thôn Nội Ninh cần tiếp
tục thực hiện đúng quy chế dân chủ,
khơi dậy sức mạnh nội lực trong dân,
từ đó phấn đấu, hoàn thành tốt các
nhiệm vụ đề ra. Thủ tướng cũng yêu
cầu cấp ủy, chính quyền tiếp tục phối
hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ban,
ngành, đoàn thể đổi mới nội dung,
phương thức vận động, tổ chức thực
hiện tốt phong trào thi đua góp phần
phát triển kinh tế, giảm nghèo bền
vững, xây dựng NTM gắn với BVMT.
Trước đó, ngày 8/11/2018, Phó
Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo các
Chương trình mục tiêu quốc gia
Vương Đình Huệ đã thừa ủy quyền
của Thủ tướng Chính phủ ký công
nhận Việt Yên đạt chuẩn huyện NTM
năm 2018. Đây cũng là địa phương
tiêu biểu mới được chọn thí điểm
nhất thể hóa hai chức danh bí thư, chủ
tịch tại Bắc Giang.
BÍCH HỒNG

V

ới hơn 7 triệu con gia
cầm, 733 nghìn con
lợn và gần 38 nghìn
con trâu, bò, Nam Định là
một trong những tỉnh có đàn
gia súc, gia cầm lớn ở vùng
đồng bằng sông Hồng. Tuy
nhiên, bên cạnh hiệu quả
kinh tế đem lại, việc xử lý chất
thải, nước thải, bảo đảm vệ
sinh môi trường trong chăn
nuôi đã và đang trở thành “bài
toán khó" đối với tỉnh.
Hiện nay, tỷ lệ chăn nuôi
nông hộ trên địa bàn tỉnh
chiếm khoảng 70% (hơn
70.000 hộ) số hộ chăn nuôi.
Các cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ
chủ yếu nằm trong khu dân
cư, với hệ thống xử lý chất
thải còn khá thô sơ. Điều này
dẫn đến tình trạng ô nhiễm
môi trường, gây ảnh hưởng
đến sức khỏe của người dân.
Một số cấp chính quyền địa
phương vẫn ưu tiên phát triển
kinh tế mà coi nhẹ yếu tố môi
trường, nên việc quản lý và
xử lý môi trường chăn nuôi
mang nặng tính hình thức.
Để phát triển chăn nuôi
bền vững, hiệu quả, thân
thiện với môi trường, trong
thời gian qua, Sở NN&PTNT
tỉnh Nam Định đã tham mưu
với UBND tỉnh chỉ đạo các
ngành, địa phương triển khai
thực hiện nhiều giải pháp
như: Xây dựng quy hoạch
chăn nuôi; áp dụng biện pháp
chăn nuôi an toàn sinh học,
thực hành chăn nuôi theo
tiêu chuẩn VietGAP; sử dụng
các chế phẩm sinh học trong
xử lý chất thải, khử mùi hôi
chuồng trại và xây dựng bể
biogas, vừa đảm bảo vệ sinh
môi trường, vừa cung cấp
chất đốt phục vụ sinh hoạt…
Qua triển khai thực hiện,
nhiều địa phương trên địa
bàn tỉnh đã có cách làm hiệu
quả, góp phần giảm thiểu ô
nhiễm môi trường.
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Nam Định: Cải thiện chất lượng
môi trường trong chăn nuôi
NGUYỄN THỊ NGỌC
Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nam Định
Tại huyện Hải Hậu, với tổng đàn lợn đạt
gần 146 nghìn con, đàn gia cầm 1,3 triệu con,
mỗi năm sản xuất gần 24 nghìn tấn thịt hơi
xuất chuồng các loại, nên lượng chất thải trong
chăn nuôi khá lớn. Để kiểm soát tốt dịch bệnh
và xử lý triệt để chất thải trong chăn nuôi,
huyện Hải Hậu đã quy hoạch vùng chăn nuôi
tập trung, có hệ thống xử lý nước thải. Đồng
thời, khuyến khích các hộ phát triển chăn
nuôi trang trại, gia trại để từng bước giảm và
thay thế chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán; nâng cao
năng suất, chất lượng và tạo ra khối lượng sản
phẩm hàng hóa lớn, đảm bảo vệ sinh an toàn
thực phẩm. Ngoài ra, huyện còn đẩy mạnh các
hoạt động khuyến nông, chuyển giao tiến bộ
khoa học kỹ thuật cho nông dân và áp dụng
những mô hình chăn nuôi mới thân thiện với
môi trường. Dự án hỗ trợ nông nghiệp các
bon thấp giai đoạn 2013 - 2018 đã hỗ trợ 1.090
trang trại, gia trại trên địa bàn huyện Hải Hậu
xây dựng 1.172 công trình khí sinh học quy
mô nhỏ, góp phần giảm đáng kể ô nhiễm môi
trường.
Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp,
trong lĩnh vực chăn nuôi, huyện Ý Yên đã và
đang phát triển mạnh chăn nuôi trang trại,
gia trại quy mô lớn, ứng dụng công nghệ chăn
nuôi hiện đại, giảm ô nhiễm môi trường. Toàn
huyện hiện có 35 trang trại đạt tiêu chí của Bộ
NN&PTNT và 2.500 gia trại chăn nuôi. Tổng
đàn lợn luôn được duy trì trên 147 nghìn con,
đàn gia cầm 907 nghìn con và đàn trâu, bò hơn
14 nghìn con. Trong quá trình phát triển chăn
nuôi, một số hợp tác xã (HTX) đã có sự sáng
tạo và đạt hiệu quả. Điển hình như HTX chăn
nuôi Yên Lợi (xã Yên Lợi) đã xây dựng quy
trình sản xuất lợn an toàn sinh học và được các
thành viên áp dụng, với 2 giai đoạn: Giai đoạn
1, từ lúc lợn mới sinh đến 3 tháng được cho ăn
thức ăn vi sinh; giai đoạn 2, từ tháng thứ 3 trở
đi, lợn được cho ăn ngô, cám gạo, đậu tương…
Để xử lý chất thải, hầu hết các thành viên HTX
đều xây hầm biogas và thường xuyên làm vệ
sinh, phun khử trùng tiêu độc…, góp phần
giảm nguy cơ ô nhiễm trong chăn nuôi.
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Từ đầu năm 2016 đến
nay, Chi cục Chăn nuôi và
Thú y tỉnh đã triển khai xây
dựng mô hình chăn nuôi an
toàn, giảm thiểu ô nhiễm
môi trường tại xã Xuân Ngọc,
huyện Xuân Trường. Mô hình
đã hướng dẫn cho người dân
vệ sinh chuồng nuôi, dụng
cụ chăn nuôi, phun thuốc sát
trùng xung quanh (định kỳ
mỗi tuần 1 lần), rắc vôi bột
tại khu vực chăn nuôi. Ngoài
ra, hộ chăn nuôi cũng được
hướng dẫn sử dụng chế phẩm
sinh học xử lý ô nhiễm môi
trường, giúp hạn chế mùi hôi
cho chuồng nuôi. Sau khi áp
dụng các biện pháp kỹ thuật
tại xã Xuân Ngọc, kết quả
kiểm tra, xét nghiệm bệnh,
môi trường chăn nuôi đều đạt
yêu cầu. Có thể thấy, thành
công ở xã Xuân Ngọc là tiền
đề để nhân rộng ra các địa
phương khác, mở hướng phát
triển chăn nuôi bền vững,

giảm thiểu ô nhiễm môi
trường, nâng cao giá trị sản
phẩm.
Với việc đẩy mạnh thực
hiện tiêu chí môi trường,
nhất là đảm bảo vệ sinh môi
trường trong chăn nuôi,
Nam Định trở thành một
trong những địa phương có
thành tích cao nhất cả nước
trong xây dựng nông thôn
mới (NTM), với 200/209
xã, thị trấn đạt chuẩn NTM
(96%); 6 huyện (Hải Hậu,
Nghĩa Hưng, Trực Ninh,
Xuân Trường, Giao Thủy và
Mỹ Lộc) và TP. Nam Định
có 100% số xã đạt chuẩn
NTM. Thời gian tới, tỉnh sẽ
tiếp tục quán triệt ý nghĩa
của chương trình xây dựng
NTM trong nhận thức và
hành động, hướng tới mục
tiêu cao nhất là nâng cao đời
sống vật chất, tinh thần của
người dân nông thônn

VVMô hình chăn nuôi an toàn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường
của gia đình chị Nguyễn Thị Toan tại xã Xuân Kiên, huyện
Xuân Trường
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Huyện Điện Biên: Quyết tâm hoàn thành
đúng lộ trình Chương trình xây dựng
nông thôn mới

VVGiám đốc Sở NN&PTNT - Phó trưởng Ban Chỉ đạo
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Điện
Biên Hà Văn Quân (Ngoài cùng bên phải) trao Quyết định
công nhận xã đạt chuẩn NTM cho đại diện lãnh đạo xã
Thanh Yên, huyện Điện Biên vào ngày 10/8/2018

L

à huyện miền núi biên
giới tỉnh Điện Biên
với điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn,
nhưng trong quá trình triển
khai thực hiện Chương trình
mục tiêu quốc gia về xây
dựng nông thôn mới (NTM),
huyện Điện Biên đã đạt được
nhiều kết quả tích cực, góp
phần cải thiện môi trường
nông thôn và nâng cao chất
lượng đời sống người dân.
Trong 3 năm (giai đoạn
2016 - 2018) thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc
gia về xây dựng NTM, UBND
huyện Điện Biên đã tập trung
chỉ đạo các xã đầu tư, đưa
vào sử dụng nhiều công trình
trọng điểm như: Làm đường
giao thông trục xã, trục thôn;
nâng cấp các tuyến kênh
mương nội đồng để phát huy
thế mạnh của vựa lúa lòng
chảo Mường Thanh; xây dựng

cơ sở vật chất văn hóa, nâng
cấp cơ sở hạ tầng trường, lớp
học… Hiện, 25/25 xã trên địa
bàn huyện có trụ sở làm việc
kiên cố, khang trang; 62 nhà
văn hóa được xây mới, nâng
tổng số thôn, bản có nhà văn
hóa lên 144/465 thôn, bản;
320/465 thôn, bản đạt tiêu
chuẩn bản làng văn hóa; hơn
10 km đường trục xã, liên
xã, 100 km đường trục thôn
được nâng cấp, sửa chữa; 52
km đường làng, ngõ xóm
được cứng hóa… đáp ứng
nhu cầu đi lại của người dân
và tạo điều kiện thuận lợi cho
việc phát triển kinh tế - văn
hóa, xã hội, đảm bảo quốc
phòng - an ninh.
Đẩy mạnh thực hiện
tiêu chí môi trường, đến
nay, huyện Điện Biên đã có
11/25 xã hoàn thành tiêu chí.
Huyện đã thực hiện hỗ trợ
xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh

cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách tại
các xã Núa Ngam, Mường Nhà, Mường Pồn từ
vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương năm 2018;
thành lập các tổ tự quản BVMT, qua đó, nâng
cao nhận thức của người dân và các tổ chức về
BVMT trong chăn nuôi, sản xuất chế biến, từng
bước thay đổi nhận thức và hành vi của người
dân trong bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường khu
dân cư.
Tính đến hết tháng 6/2018, toàn huyện Điện
Biên có 9 xã, bao gồm: Thanh Chăn, Noong Hẹt,
Thanh Luông, Thanh Hưng, Pom Lót, Thanh
Xương, Thanh Nưa, Thanh An, Thanh Yên
được công nhận đạt chuẩn NTM. Số tiêu chí
bình quân/xã của huyện trong xây dựng NTM
đạt 12,2 tiêu chí/xã, tăng 5,2 tiêu chí/xã so với
năm 2015. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cơ
bản của huyện Điện Biên đạt cao hơn so với các
huyện trên địa bàn tỉnh như: Tổng thu nhập bình
quân khu vực nông thôn đạt gần 19 triệu đồng/
người/năm (tăng gần 1,5 lần so với năm 2015); tỷ
lệ hộ dân được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh
đạt hơn 87%; số hộ dân được sử dụng điện từ các
nguồn điện đạt hơn 94%; tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn
tiêu chí NTM đạt gần 80%...
Trong thời gian tới, UBND huyện Điện Biên
sẽ tiếp tục phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng; nâng
cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân và
xây dựng lối sống tiên tiến, đậm đà bản sắc dân
tộc, tạo chuyển biến trong phát triển kinh tế nông
thôn. Phấn đấu đến cuối năm 2018, xã Mường
Phăng cơ bản đạt chuẩn 19 tiêu chí NTM; 3 xã
Núa Ngam, Nà Nhạn, Noong Luống cơ bản đạt
từ 15 - 18 tiêu chí, số tiêu chí đạt chuẩn bình quân
chung của toàn huyện nâng lên 14,84 tiêu chí/xã
và duy trì các xã đạt chuẩn, không còn xã dưới
5 tiêu chí. Giai đoạn 2019 - 2020, huyện sẽ đẩy
mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong
xây dựng NTM, như: Điều chỉnh quy hoạch xây
dựng NTM các xã phù hợp với Bộ tiêu chí xã
NTM của tỉnh; lựa chọn các thôn, bản tiêu biểu
để xây dựng mô hình thôn, bản NTM kiểu mẫu,
hướng tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Huyện
cũng sẽ ưu tiên cân đối, bố trí nguồn lực từ ngân
sách và tăng cường huy động, lồng ghép các
nguồn lực khác để thực hiện nhiệm vụ xây dựng
NTM, tập trung đầu tư công trình hạ tầng thiết
Số 11/2018
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Hoài Nhơn: Phát triển
hợp tác xã dịch vụ
góp phần xây dựng
nông thôn mới
PHẠM OANH
Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
VVNgười dân bản Tông Khao, xã Thanh Nưa
làm đường bê tông vào bản
yếu tại các xã, thôn, bản, phục vụ trực tiếp cho
sản xuất, đời sống dân sinh…
Để hoàn thiện lộ trình xây dựng NTM theo
kế hoạch đề ra, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM
của huyện sẽ tiến hành rà soát, đánh giá mức
độ hoàn thành tiêu chí NTM của từng xã; xây
dựng tiêu chí thôn, bản văn hóa mang màu sắc
riêng, trong đó tập trung vào các yếu tố phát
triển sản xuất, văn hóa và an ninh nông thôn,
môi trường; chú trọng công tác khen thưởng và
tranh thủ nguồn vốn xã hội hóa, tạo động lực
cho các xã thi đua xây dựng NTM. Đối với các
cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện
đến cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương,
chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về
xây dựng NTM; khơi dậy tính tích cực, tự giác
của cộng đồng dân cư, các thành phần kinh tế
trong quá trình triển khai nhiệm vụ xây dựng
NTM. Đồng thời, tập huấn nâng cao trình độ
cho đội ngũ Ban phát triển thôn, bản; đào tạo
nghề cho lao động nông thôn theo hướng đa
ngành, hướng dẫn tại chỗ, truyền nghề thực
nghiệm trên các mô hình sản xuất. Ngoài ra,
tích cực huy động, sử dụng hiệu quả nguồn
lực từ doanh nghiệp, vốn tín dụng, đóng góp
của nhân dân cho các công trình công cộng
theo phương châm “Nhà nước và nhân dân
cùng làm"; chỉ đạo các xã rà soát quỹ đất chưa
sử dụng, đất canh tác không hiệu quả, có khả
năng sinh lời để đấu giá, tạo nguồn kinh phí
thực hiện xây dựng NTM.
Với những giải pháp thiết thực, cụ thể, công
cuộc xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Điện
Biên nói chung, huyện Điện Biên nói riêng sẽ
đạt được những thành quả quan trọng, góp
phần đưa bộ mặt nông thôn Điện Biên thêm
phần khởi sắcn

NGUYỄN THU HÀ
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rong những năm qua,
phát triển kinh tế hợp
tác xã (HTX) đóng
vai trò quan trọng trong xây
dựng nông thôn mới (NTM)
ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình
Định. Hầu hết các HTX đều
hoạt động hiệu quả và đang
tiếp tục phát triển, góp phần
xóa đói, giảm nghèo, ổn định
an sinh xã hội và chuyển dịch
cơ cấu kinh tế ở nông thôn.
Sau hơn 7 năm thực hiện
xây dựng NTM, đến nay,
huyện Hoài Nhơn có 10/15 xã
đạt chuẩn NTM. Năm 2017,
toàn huyện đã đầu tư trên 350
tỷ đồng, xây dựng 187,6 km bê
tông xi măng và nhựa đường
giao thông liên xã; bê tông
hóa trên 725 km đường giao
thông liên thôn, xóm; kiên cố
hóa trên 156 km kênh, mương
nội đồng… Ngoài ra, huyện
chú trọng chỉnh trang diện
mạo cảnh quan, vệ sinh môi
trường, các công trình điện,
đường, trường, trạm, chợ
được đầu tư xây dựng khang
trang, từng bước nâng cao
chất lượng các tiêu chí có ảnh
hưởng trực tiếp đến đời sống
của người dân.
Thực hiện Đề án tái cơ cấu
ngành nông nghiệp, huyện đã
triển khai Chương trình cánh
đồng mẫu lớn sản xuất lúa với
tổng diện tích 2.890 ha, năng
suất bình quân 68,5 tạ/ha; đẩy
mạnh liên kết sản xuất giữa

các hợp tác xã trong tiêu thụ
sản phẩm gắn với áp dụng
tiến bộ khoa học kỹ thuật,
BVMT… Đồng thời, xác
định vai trò của HTX trong
việc hoàn thành mục tiêu về
đích NTM trong năm 2019,
huyện chú trọng phát triển
các HTX kiểu mới. Theo Ban
chỉ đạo xây dựng NTM huyện
Hoài Nhơn, toàn huyện có 15
HTX nông nghiệp, 1 HTX
sản xuất đá xây dựng và 4 quỹ
tín dụng nhân dân. Qua hoạt
động sản xuất, kinh doanh,
các HTX trên địa bàn đã góp
phần thực hiện tốt các tiêu
chí về xây dựng NTM, như
hình thức tổ chức sản xuất,
hộ nghèo, lao động có việc
làm thường xuyên, thu nhập
của người dân, môi trường…
Nhiều HTX còn đóng góp
tích cực trong xây dựng hạ
tầng nông thôn, như đường
giao thông, kênh mương thủy
lợi, hệ thống lưới điện… Thực
hiện Luật HTX năm 2012,
nhiều HTX đã mở rộng quy
mô sản xuất, kinh doanh đa
dịch vụ, ứng dụng tiến bộ
khoa học kỹ thuật trong trồng
trọt, chăn nuôi; hình thành
chuỗi liên kết sản xuất, tiêu
thụ nông sản; góp phần tăng
năng suất, thu nhập cho người
dân.Điển hình như HTX sản
xuất đá xây dựng Bình Đê,
đơn vị tiên phong trong hoạt
động sản xuất kinh doanh
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VVChương trình Cánh đồng mẫu lớn được triển khai tại huyện Hoài Nhơn
theo mô hình kinh tế HTX trên địa bàn huyện
Hoài Nhơn. Được thành lập từ tháng 9/1998,
sau khi chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012,
năng lực quản lý, điều hành của đội ngũ lãnh
đạo từng bước được nâng cao. Xác định công
nghệ là yếu tố để thúc đẩy phát triển, đến nay,
HTX đã đầu tư gần 50 tỷ đồng mở rộng quy mô
nhà xưởng, hiện đại hóa dây chuyền sản xuất.
Quan tâm đến công tác BVMT ngay từ khi xây
dựng cơ sở hạ tầng, HTX đã thiết kế nhà xưởng
thoáng mát, hạn chế những tác động của yếu tố
độc hại đến con người. Ngoài ra, HTX thường
xuyên tuyên truyền nội quy, quy chế làm việc
cũng như quy định trong sản xuất để các thành
viên và người lao động nâng cao nhận thức, tự
giác thực hiện các biện pháp an toàn lao động
và BVMT.
HTX nông nghiệp Ngọc An (xã Ngọc
Thanh Tây) cũng là một điển hình trong kinh
tế hợp tác của huyện. HTX đã gặt hái được
nhiều thành công với mô hình sản xuất và kinh
doanh các sản phẩm từ dừa như bánh tráng
nước dừa, dầu dừa tinh khiết… HTX hiện có
hơn 1.200 hộ thành viên, quản lý 218 ha đất
sản xuất nông nghiệp. Lĩnh vực chế biến dầu
dừa tinh khiết mang lại cho HTX mỗi năm
khoảng 3,5 tỷ đồng, trong đó thu nhập từ bán
dừa tươi khoảng 2,4 tỷ đồng, từ sản xuất bánh
tráng nước dừa đạt hơn 1 tỷ đồng/năm. Theo
kế hoạch trong giai đoạn 2017 - 2020, HTX sẽ
đầu tư khoảng 3,3 tỉ đồng để xây dựng, nâng
cấp nhà xưởng, đổi mới máy móc, thiết bị; đầu
tư dây chuyền nướng bánh tráng, đóng gói tự

động; công bố chất lượng sản
phẩm, thực hiện chứng nhận
hệ thống quản lý an toàn
thực phẩm (HACCP) cho
sản phẩm dầu dừa tinh khiết
và bánh tráng nước dừa. Đặc
biệt, sản phẩm dầu dừa tinh
khiết của HTX là 1 trong số
sản phẩm của tỉnh Bình Định
vừa được công nhận sản phẩm
công nghiệp nông thôn tiêu
biểu quốc gia năm 2017.
Bên cạnh phát triển các
HTX trong xây dựng NTM,
Ban chỉ đạo xây dựng NTM
huyện Hoài Nhơn đã đề ra
các giải pháp cụ thể cho từng
xã, đặc biệt là việc thực hiện
tiêu chí môi trường. Đối với
10 xã đã đạt chuẩn NTM,
huyện sẽ nỗ lực duy trì, nâng
cao chất lượng các tiêu chí.
Tuy còn nhiều khó khăn,
nhưng với quyết tâm của cả
hệ thống chính trị, sự đồng
lòng của người dân, huyện
phấn đấu trong năm 2018 có
thêm 5 xã (Hoài Đức, Hoài
Hải, Hoài Mỹ, Hoài Xuân,
Hoài Phú) về đích NTM; tập
trung xây dựng xã Hoài Châu
Bắc thành xã NTM kiểu mẫu
của huyện.

Trong thời gian tới, để các
HTX hoạt động hiệu quả, góp
phần xây dựng NTM tại địa
phương, huyện sẽ phối hợp
với Liên minh HTX tỉnh rà
soát, phân loại tình hình hoạt
động của các HTX trên địa
bàn để có kế hoạch, biện pháp
củng cố, sắp xếp các HTX hợp
lý và hiệu quả hơn; tiếp tục xây
dựng mô hình liên kết mới,
nhân rộng mô hình hoạt động
của HTX tiên tiến... từng bước
tạo ra những chuyển biến theo
chiều sâu trong từng HTX,
tăng dần tỷ lệ HTX hoạt động
khá giỏi, nhằm phát triển sản
xuất, kinh doanh, phát huy
nội lực, khai thác tiềm năng,
thu hút lao động, thực hiện
các chính sách an sinh xã hội
ở khu vực nông thôn...Đồng
thời, phổ biến các văn bản quy
phạm pháp luật, cơ chế, chính
sách về BVMT cho các HTX;
tổng kết, phổ biến và nhân
rộng các mô hình HTX tổ
chức, hoạt động có hiệu quả,
điển hình tiên tiến về BVMT,
tổ chức các phong trào thi đua
BVMT trong khu vực kinh tế
tập thể .
Cùng với đó, đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, vận
động các HTX phối hợp với
tổ chức đoàn thể, Hội Phụ
nữ, Hội Nông dân trên địa
bàn thực hiện các biện pháp
vệ sinh môi trường khu dân
cư, khử trùng tiêu độc khu
vực chuồng trại, đường làng
ngõ xóm, khơi thông cống
rãnh, thu gom, xử lý rác thải
và xây dựng các công trình
nước sạch, vệ sinh môi trường
đạt chuẩn; khuyến khích phát
triển sản xuất, chăn nuôi gắn
với BVMT (làm bể biogas để
xử lý chất thải chăn nuôi);
trồng, chăm sóc và bảo vệ
rừng, tạo môi trường trong
lành và cảnh quan Xanh Sạch - Đẹpn
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Phát triển mô hình trang trại thông minh,
thân thiện với môi trường - Giải pháp
hữu hiệu cho nền nông nghiệp xanh

P

hát triển nông nghiệp theo hướng hiện
đại, thông minh, thân thiện với môi
trường là xu hướng tất yếu của thế giới
trong bối cảnh quỹ đất nông nghiệp ngày càng
hạn hẹp, cùng với ảnh hưởng của biến đổi khí
hậu và mực nước biển dâng. Một trong những
giải pháp bền vững trong sản xuất nông nghiệp
là xây dựng trang trại thông minh, tiết kiệm
diện tích, tiêu tốn ít nước. Hiện nay, mô hình
trang trại thông minh đã được triển khai tại
nhiều quốc gia trên thế giới như Singapo, Nhật
Bản, Mỹ… và đã đem lại nhiều kết quả tích cực.

TRANG TRẠI SKY GREEN FARM
(SINGAPO)
Với một quốc gia có diện tích khoảng 710
km và hơn 5 triệu dân thì lương thực là vấn
đề lớn (nhập khẩu thực phẩm chiếm 93%) đối
với Singapo. Để đáp ứng yêu cầu của cuộc sống,
người dân Singapo đã tìm cách tăng cường sản
lượng bằng những phương pháp canh tác hiện
đại và Sky Green Farm là một thành công khi
áp dụng mô hình trang trại công nghệ cao, thân
thiện với môi trường.
Sky Green Farm do Công ty Sky Green
hợp tác với Cơ quan Thực phẩm Nông nghiệp
Singapo thực hiện, trên một hệ thống canh tác
theo chiều thẳng đứng, với tên gọi A Go-Grow.
Cụ thể, các luống rau được bố trí trên một
chiếc kệ gồm nhiều tầng, hình chữ A. Tùy vào
loại rau mà khoảng cách giữa các tầng sẽ khác
nhau để tương ứng với nhu cầu sinh trưởng
của chúng. Mỗi tầng có 38 bậc thang, với nhiều
máng trồng rau liền nhau tạo thành một máng
lớn. Các máng rau di chuyển từ dưới lên và từ
trên xuống dưới, thông qua một chiếc ròng
rọc. Các con quay nước được trọng lực hỗ trợ,
tiêu thụ ít điện năng. Khi lên cao, những máng
rau sẽ thu nhận ánh sáng mặt trời, khi xuống
thấp, chúng được tưới nước. Nguồn nước tưới
chủ yếu được dự trữ từ nước mưa. Một hệ
thống tưới tiêu tuần hoàn sẽ được bố trí dọc
theo phần khung của kệ nhằm đảm bảo lượng
nước cần thiết cho mỗi luống rau, tiết kiệm
nước tưới tiêu ở mức thấp nhất. Lượng nước
2
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VVTrang trại Sky Green Farm chủ yếu trồng các loại
rau quả nhiệt đới
tưới dư sẽ được bơm trở lại
khu vực dự trữ để tái sử dụng.
Tất cả các chất thải hữu cơ sẽ
được ủ và tái sử dụng. Với chi
phí xây dựng không quá đắt,
chỉ khoảng 10.000 USD, Sky
Green Farm có thể trồng được
các loại rau quả nhiệt đới như
cải thảo, rau muống...
Trang trại Sky Green Farm
bắt đầu hoạt động từ tháng
10/2012 và hiện nay là nguồn
cung cấp rau xanh chính cho
người dân Singapo.

TRANG TRẠI GREEN
SPIRIT (MỸ)
Trang trại Green Spirit
được xây dựng tại tiểu bang
Michigan và bắt đầu hoạt động
từ tháng 6/2013. Với tổng kinh
phí lên tới 27 triệu USD, trang
trại có diện tích 220.000 m2 và
trồng được 17 triệu cây rau,
quả các loại.
Thay vì bố trí dạng kệ
giống như trang trại Sky

Green Farm ở Singapo, Green
Spirit tiến hành canh tác ở mặt
trong những ống trụ tròn đặt
ngang, trong đó có chứa các
bông sợi khoáng, còn gọi là
bông len đá. Trang trại được
vận hành tự động, sử dụng
nguồn ánh sáng nhân tạo
nhằm bổ sung cho ánh sáng tự
nhiên để giúp cây phát triển.
Cường độ ánh sáng được
điều chỉnh phù hợp với từng
loại thực vật và giai đoạn sinh
trưởng. Dưới sự tác động của
trọng lực, tốc độ sinh trưởng
của thực vật xảy ra nhanh
hơn so với thông thường, rút
ngắn 30% thời gian từ lúc gieo
trồng tới khi thu hoạch. Đồng
thời, cắt giảm 98% lượng nước
cần thiết so với phương pháp
truyền thống, tiết kiệm 96%
diện tích canh tác và sử dụng
ít hơn 40% năng lượng so với
các trang trại khác. Đặc biệt,
chất lượng cũng như độ an
toàn thực phẩm của các loại
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rau, củ, quả được đảm bảo do không sử dụng
phân bón hóa chất, thuốc tăng trưởng và thuốc
trừ sâu.
Sản phẩm rau, củ, quả của trang trại Green
Spirit được bán cho các nhà phân phối và
siêu thị trong toàn TP. New Buffalo, tiểu bang
Michigan.

TRANG TRẠI NUVEGE (NHẬT BẢN)

Phát huy vai trò của
Hội Liên hiệp Phụ nữ
Việt Nam trong xây
dựng nông thôn mới
NGUYỄN THỊ KIM OANH
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

T

VVCác loại rau, củ, quả được trồng trong
những chiếc lồng hình trụ tròn đặt ngang tại
trang trại Green Spirit
Nuvege là một trang trại dạng thẳng đứng
trồng cây trong nước (thủy canh) rất độc đáo
tại Nhật Bản, với kiểu trồng rau sạch kết hợp cả
nông nghiệp và công nghiệp, đảm bảo được số
lượng, chất lượng sản phẩm. Bằng cách sử dụng
mạng lưới chiếu sáng để cung cấp cho quá trình
quang hợp, người nông dân có thể tăng cường
sản lượng của hoa màu, nhưng vẫn đảm bảo tối
thiểu lượng khí thải CO2.
Mô hình trang trại Nuvege giúp cây phát
triển tốt, độ đồng đều cao, thời gian thu hoạch
nhanh (giảm 10 - 15 ngày so với trồng theo
cách thông thường). Sau 5 tuần gieo giống, rau
cho thu hoạch mà không phải phun bất cứ loại
thuốc bảo vệ thực vật nào. Tại trang trại, công
nhân viên làm việc được mặc áo bảo hộ lao
động vô trùng, đảm bảo rau sạch, không bị sâu
bệnh. Đặc biệt, rau, củ của trang trại Nuvege
thuận tiện khi thu hoạch, bởi rễ cây sạch, không
dính chất bẩn hay đất, chỉ cần rút cây khỏi hộp
nhựa, cắt gốc, sau đó mang bán.
Hiện tại, các loại sản phẩm chính của trang
trại Nuvege bao gồm rau diếp, cải bắp, cải xoăn…
Mô hình này đang được áp dụng rộng rãi tại
Nhật Bản để cung cấp rau sạch cho người dânn

NGUYỄN VĂN LÃM

hực hiện Nghị quyết
Hội nghị lần thứ
7 Ban Chấp hành
Trung ương Đảng Cộng
sản Việt Nam khóa X về
nông nghiệp, nông dân,
nông thôn, ngày 4/6/2010,
Thủ tướng Chính phủ đã
ký Quyết định số 800/QĐTTg, phê duyệt Chương
trình mục tiêu quốc gia về
xây dựng nông thôn mới
(NTM) giai đoạn 2010 2020. Sau hơn 5 năm triển
khai, ngày 16/8/2016, Thủ
tướng Chính phủ ban hành
Quyết định số 1600/QĐTTg, phê duyệt Chương
trình mục tiêu quốc gia về
xây dựng NTM giai đoạn
2016 - 2020, với nhiều nội
dung, giải pháp cụ thể,
trong đó đề cao vai trò của

các tổ chức đoàn thể chính
trị - xã hội.
Là tổ chức chính trị - xã
hội đại diện chăm lo, bảo
vệ quyền, lợi ích hợp pháp,
chính đáng của các tầng lớp
phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ
nữ (LHPN) Việt Nam luôn
xác định, tham gia xây dựng
NTM là trách nhiệm và
nhiệm vụ trọng tâm của Hội
trong giai đoạn hiện nay.
Hội đã vận động phụ nữ cả
nước tích cực tham gia xây
dựng NTM bằng nhiều hoạt
động thiết thực, trong đó có
triển khai sâu rộng cuộc vận
động “Xây dựng gia đình 5
không, 3 sạch" với các nội
dung 5 không gồm: Không
đói nghèo, không có người
vi phạm pháp luật và tệ nạn
xã hội, không có bạo lực gia

VVCon đường rợp sắc hoa do Hội LHPN xã Định Bình,
TP. Cà Mau vận động thực hiện tại ấp Ba Dinh
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đình, không vi phạm chính sách dân
số, không có trẻ suy dinh dưỡng, bỏ
học và 3 sạch là sạch nhà, bếp, ngõ.
Ðây là cuộc vận động hướng vào từng
hộ gia đình, nhằm hỗ trợ hội viên,
phụ nữ nâng cao chất lượng cuộc
sống của bản thân, gia đình, qua đó
thực hiện 11/19 tiêu chí NTM, trong
đó nội dung 3 sạch góp phần thực
hiện tiêu chí 17 về môi trường trong
xây dựng NTM. Nhận thức được phụ
nữ là người sử dụng, tiếp cận và giải
quyết hàng ngày vấn đề rác thải, nước
sinh hoạt, giữ gìn vệ sinh gia đình...,
các cấp Hội đã chú trọng vận động hội
viên tham gia BVMT thông qua việc
thực hiện sạch nhà, bếp, ngõ. Theo
đó, nội dung sạch nhà được thể hiện
qua các việc: giữ gìn nhà cửa sạch sẽ,
sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp; Có nhà
tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt
hợp vệ sinh; Sử dụng nước hợp vệ
sinh và nước sạch trong sinh hoạt;
Có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ
sinh môi trường. Nội dung sạch bếp
gồm: giữ gìn nơi đun nấu, nồi, xoong,
bát, đĩa, dụng cụ, đồ đựng thức ăn
luôn sạch sẽ, gọn gàng, hợp vệ sinh;
Thu dọn chai, lọ, vỏ bao đựng phân
bón và thuốc trừ sâu sau khi sử dụng,
đem tiêu hủy tại nơi quy định. Nội
dung sạch ngõ gồm: giữ sân, ngõ của
gia đình và khu vực đường làng, ngõ
xóm sạch sẽ, không để nước đọng,
rác thải bừa bãi làm ảnh hưởng đến
mỹ quan và sức khỏe của con người;
Có thùng chứa rác thải và thực hiện
phân loại rác thải theo hướng dẫn;
Tham gia xây dựng cảnh quan, môi
trường chung của cộng đồng xanh sạch - đẹp.
Bên cạnh đó, Hội đã xây dựng
đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền
viên có kiến thức, kỹ năng vận động,
huy động phụ nữ, cộng đồng tham
gia BVMT. Các tuyên truyền viên
của Hội đã tổ chức hàng nghìn cuộc
họp nhóm, thôn, bản tuyên truyền về
việc vệ sinh môi trường, giúp nhau
xây dựng và sử dụng các công trình
nước sạch. Hội đã biên soạn và phát
hành 6.394 sổ tay tới các tỉnh/thành;
5.280 cuốn sổ tay tuyên truyền viên
54

Số 11/2018

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

VVPhụ nữ xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm
về BVMT, hàng nghìn tờ
gấp về hạn chế sử dụng túi
ni lông; 15.000 tài liệu thực
hành vệ sinh cá nhân, vệ
sinh hộ gia đình, rửa tay với
xà phòng; 95.000 cuốn sách
về Cuộc vận động “Xây dựng
gia đình 5 không 3 sạch"...
Cùng với việc đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, giáo
dục nâng cao nhận thức về
BVMT, các cấp Hội còn xây
dựng các mô hình về BVMT.
Trong đó, nhiều mô hình
BVMT đang được triển khai
hiệu quả như: con đường hoa
(Cà Mau, Nam Định); hạn
chế xả rác xuống sông Kiến
Giang (Quảng Bình); phụ
nữ ứng phó với biến đổi khí
hậu, BVMT (Điện Biên); hùn
vốn xây nhà tiêu hợp vệ sinh
(Trà Vinh); làng 3 sạch (Bắc
Ninh), biến điểm rác thành
vườn hoa (Long An); bể thu
gom bao bì thuốc bảo vệ thực
vật (Ninh Bình); mẹ và bé
cùng BVMT (Hải Dương)…
Đặc biệt, Hội đã chỉ đạo đưa
nội dung BVMT trong việc
thực hiện phong trào vào
điểm đánh giá phong trào thi
đua hàng năm của các cấp

hội, tạo khí thế sôi nổi tham
gia của đông đảo hội viên và
phụ nữ trong cả nước. Năm
2015, có 6 tập thể, 1 cá nhân
cán bộ, hội viên phụ nữ đã
vinh dự được nhận cúp và
bằng khen của Bộ TN&MT.
Có thể thấy, với vai trò
là một đoàn thể quần chúng
với trên 19 triệu hội viên, có
tổ chức chặt chẽ từ cơ sở lên
đến cấp quốc gia, các hoạt
động của Hội đã có sức lan
tỏa lớn, góp phần nâng cao
chất lượng cuộc sống cho
cộng đồng. Để tiếp tục góp
phần xây dựng NTM gắn với
BVMT, trong thời gian tới,
Hội LHPN Việt Nam sẽ tiếp
tục chủ trì, hướng dẫn triển
khai thực hiện Cuộc vận
động “Xây dựng gia đình 5
không, 3 sạch" trong Chương
trình mục tiêu quốc gia xây
dựng NTM giai đoạn 2016
- 2020. Đồng thời, khuyến
khích, hỗ trợ nhân rộng các
sáng kiến của phụ nữ tham
gia BVMT, giảm nhẹ rủi ro
thiên tai và thích ứng với
biến đổi khí hậu, góp phần
xây dựng NTM ngày càng
giàu, đẹpn
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Costa Rica: Thực hiện nhiều giải pháp
giảm thiểu ô nhiễm môi trường

VVCosta Rica là quốc gia dẫn đầu thế giới về tỷ lệ sử dụng NLTT

L

à một trong những quốc gia tích cực
trong cuộc chiến chống biến đổi khí
hậu, BVMT, Costa Rica đang tiếp tục có
những hành động kiên quyết và nghiêm túc
nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hướng
đến phát triển bền vững đất nước.

ĐỨNG ĐẦU THẾ GIỚI VỀ SỬ DỤNG
NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
Tháng 6/2016, Costa Rica đã đình chỉ hoạt
động của tất cả các nhà máy nhiệt điện chạy
bằng than trên toàn quốc và phát triển hiệu
quả nguồn năng lượng tái tạo (NLTT). Năm
2017, Costa Rica dẫn đầu thế giới về tỷ lệ sử
dụng NLTT, cũng là năm thứ 3 liên tiếp phá
kỷ lục về số ngày chỉ sử dụng năng lượng sạch.
Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát năng
lượng quốc gia Costa Rica (CNCE) công bố
ngày 26/2/2018, năm 2017, Costa Rica đã có
300 ngày chỉ sử dụng điện năng từ các nguồn
NLTT, vượt mức 299 ngày và 271 ngày, tương
ứng của năm 2016, 2015.
Sản lượng điện từ NLTT của Costa Rica
trong năm 2017 đã đáp ứng được 99,62% nhu
cầu điện tiêu thụ của 4,8 triệu dân nơi đây,
trong đó, thủy điện là nguồn năng lượng chủ
chốt, cung cấp 78,26% lượng điện tiêu thụ,

tiếp đến là điện gió (phong
điện) với 10,29% và địa nhiệt
10,23%. Riêng nguồn điện gió
đã đạt sản lượng kỷ lục trong
năm 2017, với 1.015 GW/h,
đáng chú ý, năm 1996, Costa
Rica mới chỉ có 1 công viên
phong điện nhưng hiện nay
đã lên đến 16 công viên, hoạt
động tại hai tỉnh Guanacaste
và San Jose, đạt công suất
1.088 GW. Trong khi đó, điện
mặt trời là nguồn năng lượng
tiềm năng nhưng chưa được
khai thác mạnh, do giá thành
cao. Mới đây, Costa Rica đã
đưa vào hoạt động công viên
năng lượng mặt trời Solar
Juanilama, công suất 9 GWh
tại tỉnh Guanacaste, đảm bảo
cung cấp điện cho 2.100 hộ
dân, góp phần giảm thải 1.500
tấn CO2 vào bầu khí quyển
mỗi năm. Costa Rica cũng
đã nghiên cứu thành công
phương pháp sản xuất điện từ
chất thải cà phê, giúp hạn chế

khí nhà kính phát thải ra môi
trường.
Đặc biệt, ngày 9/5/2018,
tân Tổng thống Costa Rica
Carlos Alvarado đã công bố
Kế hoạch cấm sử dụng hoàn
toàn nhiên liệu hóa thạch và
là quốc gia đi đầu trong cuộc
chiến chống biến đổi khí hậu
toàn cầu, phấn đấu tới năm
2021, trở thành quốc gia
không phát thải khí CO2 công
nghiệp. Trong đó, mục tiêu
của ngành giao thông là 100%
phương tiện chạy bằng năng
lượng sạch. Hiện đã có 2 dự án
luật được đệ trình Quốc hội
Costa Rica xem xét, hướng tới
miễn thuế nhập khẩu xe ô tô
điện, tạo ra một mạng lưới các
điểm sạc điện cho loại hình xe
hơi và bắt buộc điện hóa một
phần hệ thống phương tiện
vận tải công cộng.
Năm 2017, Chính phủ
Costa Rica cũng đưa vào hoạt
động loại xe buýt sử dụng
nhiên liệu khí hydro, đưa
Costa Rica trở thành nước thứ
3 trong khu vực Mỹ Latinh
áp dụng công nghệ này, sau
Braxin và Ác-hen-ti-na. Dự án
thực hiện trong vòng 6 năm,
tổng số vốn đầu tư là 4,2 triệu
USD, với sức chứa 35 hành
khách, tốc độ tối đa 110 km/
giờ, có thể chạy tối đa 338 km
và tiêu thụ hết 39 kg hydro
nén. Điểm khác biệt của xe
buýt hydro so với các loại xe
tương tự đang lưu hành tại các
nước công nghiệp phát triển
như Nhật Bản và Mỹ là hydro
được tách ra từ phân tử nước
nên không gây ô nhiễm không
khí. Tới đây, Costa Rica sẽ
nhân rộng hình mẫu xe buýt
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hydro hoạt động 100% NLTT trong hệ thống
giao thông công cộng, nhằm giảm nhập khẩu
dầu khí và cải thiện môi trường không khí ở
các TP lớn.

PHẤN ĐẤU ĐẾN NĂM 2021 TRỞ
THÀNH QUỐC GIA TRUNG LẬP VỀ
KHÍ THẢI CÁC BON
Không chỉ được công nhận bởi những
thành tựu trong cuộc chiến ngăn chặn nạn phá
rừng, tiên phong trong thực hiện chi trả dịch
vụ hệ sinh thái từ những năm 1990, mới đây,
Chính phủ Costa Rica còn đưa ra cam kết, đến
năm 2021 sẽ cấm sử dụng hoàn toàn các loại
nhựa dùng một lần, nhằm trở thành quốc gia
trung lập về khí thải các bon. Theo đó, tất cả
những loại đồ dùng một lần như cốc, đĩa, thìa,
ống hút, dao… đều không được phép lưu hành.
Hiện nay, một bãi chứa rác có diện tích lớn
hơn cả bang Texas (Mỹ) đang trôi nổi trên biển
Thái Bình Dương, dự kiến đến năm 2050, lượng
rác thải nhựa trong lòng đại dương có thể sẽ
vượt quá cả số lượng cá. Tại Costa Rica, trung
bình mỗi năm có khoảng 4.000 tấn chất thải
rắn và 20% trong số đó không thể tái chế mà
thải ra môi trường. Vì vậy, quốc gia này quyết
định phải có những kế hoạch, biện pháp cụ
thể để hạn chế sử dụng, tiến tới loại bỏ rác thải
không thể tái chế. Để thực hiện Kế hoạch cấm
sử dụng hoàn toàn các loại nhựa dùng một lần
vào năm 2021, Chính phủ Costa Rica đã đưa
ra nhiều chính sách thiết thực như hỗ trợ tài

chính cho các tổ chức tư nhân
và công cộng chấm dứt việc
sử dụng nhựa một lần. Đồng
thời, khuyến khích những dự
án nghiên cứu sáng tạo, giải
pháp bền vững để tìm ra các
chất có thể thay thế cho nhựa.
Hiện một nhóm nghiên cứu
sinh thuộc trường Đại học
Costa Rica đã thử nghiệm
thành công loại vật liệu làm
từ chuối, có ưu điểm là dẻo,
dai gấp 5 lần nhựa thông
thường và sẽ phân hủy trong
vòng 18 tháng.
Ngoài ra, tháng 4/2018,
được sự hỗ trợ của Bộ Y Tế
Costa Rica, Công ty Truyền
thông và Phát triển bền vững
Próxima Comunicatión đã
phát động Chương trình
tái chế bằng những đồng
crytocpoin “xanh", nhằm
khuyến khích người dân thu
thập, rửa sạch, hong khô gom
và gửi các vật liệu có thể tái
chế (chai thủy tinh, thùng
các tông, lon nhôm…) về 36
trung tâm thu gom được ủy
quyền để đổi lấy tiền điện tử
ecolones. Cách thức tham
gia Chương trình đơn giản,

VVĐến năm 2021, Costa Rica sẽ cấm sử dụng hoàn toàn các loại nhựa dùng một lần
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chỉ cần đăng ký trực tuyến
trên điện thoại di động, mỗi
người sẽ được cấp một tài
khoản sinh thái và khi mang
đồ tái chế đến một trong các
trung tâm ủy quyền, tiền sẽ tự
động thanh toán vào “ví điện
tử". Khi tích lũy đủ ecolones,
người dân có thể sử dụng tiền
mặt để chi trả cho sản phẩm,
dịch vụ hoặc trải nghiệm một
số hoạt động theo ý muốn từ
các công ty, doanh nghiệp
đồng hành cùng Chương
trình. Hiện đã có hơn 10 công
ty hỗ trợ, chấp nhận phương
thức tiền tệ này của Costa
Rica như Musmanni, rạp
chiếu phim Magaly, Florex,
Casa Armonía, Công ty dược
Fischel…
Những kế hoạch, hành
động về BVMT mà Costa
Rica đã và đang nỗ lực thực
hiện không chỉ là giải pháp
tạm thời, nó là quá trình thể
hiện sự kiên quyết với hy
vọng có thể góp phần kiến
tạo nên một thế giới bền vững
hơn trong thời kỳ hiện đại
hóa - công nghiệp hóan
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NGÔ XUÂN QUÝ: Biodiversity conservation, development and sustainable use in
Hà Tĩnh Province
TRẦN KIM YẾN: Bình Phước proactively responds to climate change and enhances
natural resource management and environmental protection
CAO VĂN KHỞI: Hưng Yên focuses on sustainable industrial development
NGÔ VĂN VIỆN: Enhancing medical waste management in Bắc Cạn Province

ĐỖ THANH HƯỚNG: Positive changes in implementing environmental indicators in
Bình Xuyên District, Vĩnh Phúc Province
NGUYỄN THỊ NGỌC: Nam Định improves environmental quality in animal
husbandry
NGUYỄN THU HÀ: Điện Biên District determined in accomplishing roadmap for
developing new rural areas
PHẠM OANH: Hoài Nhơn develops service co-op to contribute to developing new
rural areas
NGUYỄN VĂN LÃM: Developing smart and environmentally friendly farms: effective
solution for green agriculture
NGUYỄN THỊ KIM OANH: Promoting roles of Việt Nam’s Women Union in
developing new rural areas
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TRƯƠNG THỊ GIANG: Costa Rica deploys pollution mitigation measures

