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N

gày 9/6/2019, tại Hà Nội, Bộ
TN&MT phối hợp với UBND
TP. Hà Nội và Trung ương
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh tổ chức Lễ ra quân toàn quốc
chống rác thải nhựa. Tham dự buổi Lễ
có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân
Phúc; Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh
Đình Dũng; Chủ tịch Ủy ban Trung
ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh
Mẫn; Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần
Hồng Hà; Chủ tịch UBND TP. Hà Nội
Nguyễn Đức Chung; Bí thư thứ nhất
Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản
Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong cùng lãnh
đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương; đại
diện lãnh đạo các địa phương, tổ chức
chính trị - xã hội, tập đoàn, tổng công
ty, tổ chức quốc tế và đông đảo học sinh,
sinh viên, người dân.
Hiện nay, rác thải nhựa là vấn đề
nhức nhối trên toàn cầu. Mỗi năm,
lượng rác thải nhựa do con người thải
ra đủ để phủ kín 4 lần diện tích bề mặt
Trái đất, trong đó 13 triệu tấn rác nhựa
trôi nổi, đổ ra đại dương. Rác thải nhựa
đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu
cực đến hệ sinh thái, môi trường sống,
sức khỏe con người và sự phát triển bền
vững của mỗi quốc gia.
Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta
đã có nhiều chủ trương, giải pháp nhằm
tăng cường hiệu quả công tác quản lý rác
thải nhựa, cụ thể: Chính phủ ban hành
Nghị định số 38/2015/NĐ-CP về quản
lý chất thải và phế liệu, yêu cầu phân loại
chất thải nhựa tái chế trong chất thải
rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp.
Thủ tướng Chính phủ cũng phê duyệt
điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản
lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025,
tầm nhìn đến năm 2050, trong đó giao
từng Bộ, ngành có trách nhiệm hoàn
thiện hệ thống văn bản pháp luật và cơ
chế chính sách ưu đãi, khuyến khích các
hoạt động giảm thiểu, tái sử dụng, tái
chế chất thải rắn; đề ra phương án tăng
thuế nhập khẩu đối với phế liệu nhựa,
8
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VVThủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu
tại Lễ ra quân

thuế xuất khẩu đối với các sản
phẩm hạt nhựa được tái chế từ
nhựa phế liệu, thuế BVMT đối
với các sản phẩm nhựa không
thân thiện với môi trường, sản
phẩm có chứa hạt vi nhựa…
Bên cạnh đó, Việt Nam luôn
chung tay với cộng đồng quốc
tế ngăn chặn hiểm họa của ô
nhiễm rác thải nhựa. Thực
hiện cam kết của Thủ tướng
Chính phủ và phát động của
Liên hợp quốc về “Giải quyết
ô nhiễm nhựa và ni lông”, năm
2018, Bộ TN&MT phát động
phong trào “Chống rác thải
nhựa” với sự tham gia của
các Bộ, ngành, tổ chức chính
trị, tổ chức quốc tế, hiệp hội
doanh nghiệp, siêu thị, trung
tâm thương mại...
Tại Lễ ra quân, Thủ tướng
Chính phủ Nguyễn Xuân
Phúc kêu gọi và phát động
phong trào cùng chung tay
hành động giải quyết vấn
đề rác thải nhựa tới toàn hệ
thống chính trị và xã hội. Thủ
tướng yêu cầu Bí thư Ban Cán
sự đảng các Bộ, ngành, Bí thư

các Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ
tịch UBND các tỉnh, TP trực
thuộc Trung ương, Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, các đoàn thể, doanh
nghiệp, hiệp hội… chỉ đạo, tổ
chức các hoạt động chống rác
thải nhựa bằng những sáng
kiến và hành động cụ thể; Mỗi
Bộ, ban, ngành tham mưu,
đề xuất cho Chính phủ chiến
lược, chính sách phù hợp để
hạn chế sử dụng sản phẩm từ
nhựa; các hiệp hội, cộng đồng
doanh nghiệp, siêu thị, chuỗi
nhà hàng, khách sạn thành lập
liên minh nói không với túi ni
lông, sản phẩm nhựa sử dụng
một lần, đẩy mạnh thu hồi, tái
chế, tái sử dụng và sử dụng
sản phẩm thân thiện với môi
trường.
Thủ tướng giao Bộ
TN&MT phối hợp với các
Bộ, ngành liên quan tập
trung rà soát, hoàn thiện quy
định, có chính sách phù hợp
để hạn chế việc sử dụng sản
phẩm nhựa một lần và thu
hút đầu tư, ứng dụng phát

SỰ KIỆN - HOẠT ĐỘNG

VVCác đại biểu đi bộ kêu gọi cộng đồng chung tay
chống rác thải nhựa

triển công nghệ tiên tiến về tái sử dụng, tái
chế rác thải, rác thải nhựa; khẩn trương đưa
những cơ sở tái chế nhựa phân tán nhỏ lẻ vào
các khu công nghiệp tập trung; hạn chế, tiến
tới chấm dứt việc nhập khẩu, sản xuất các
loại túi ni lông khó phân hủy… Đối với các
cơ quan nghiên cứu, nhà khoa học, nghiên
cứu, sáng kiến, đổi mới ứng dụng khoa học,
phát triển và chuyển giao công nghệ về vật
liệu thân thiện với môi trường; phát triển sản
phẩm truyền thống thay thế sản phẩm nhựa
một lần; tích cực tham gia vào hoạt động
giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng rác thải nói
chung, rác thải nhựa nói riêng, góp phần xây
dựng nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam. Thủ
tướng cũng kêu gọi mỗi người dân hãy bắt
đầu từ những hành động nhỏ nhất, thay đổi
thói quen sử dụng sản phẩm nhựa và túi ni
lông, vì một tương lai không rác thải nhựa.
Về phía các cơ quan thông tấn, báo chí, tích
cực tuyên truyền đến cộng đồng và kịp thời
phát hiện, biểu dương những tấm gương, mô
hình, cách làm hiệu quả, tạo sức lan tỏa, thắp
sáng nỗ lực chung của toàn xã hội.
Thủ tướng tin tưởng, với quyết tâm cao của
cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, đồng hành của
cộng đồng doanh nghiệp cũng như sự chung
tay, vào cuộc của mỗi người dân, Việt Nam sẽ
tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục
tồn tại, hạn chế, thực hiện thành công mục tiêu
kiểm soát, ngăn chặn, tiến tới không còn rác
thải nhựa, góp phần cải thiện môi trường, đóng
góp trách nhiệm cùng các quốc gia bảo vệ hành
tinh Xanh - Sạch - Đẹp.

VVThủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc,
Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng các em thiếu nhi
vẽ tranh cổ vũ phong trào chống rác thải nhựa
Thay mặt các tỉnh, TP trên
cả nước, Chủ tịch UBND TP.
Hà Nội Nguyễn Đức Chung
cho biết, hưởng ứng lời kêu
gọi của Thủ tướng Chính phủ,
TP sẽ tiến hành tổ chức Lễ ký
Bản cam kết chống rác thải có
nguồn gốc từ nhựa trong lĩnh
vực sản xuất công nghiệp và
phân phối tiêu dùng đến 100%
các doanh nghiệp sản xuất,
doanh nghiệp phân phối; phấn
đấu đến ngày 31/12/2020,
100% các trung tâm thương
mại, siêu thị không dùng túi ni
lông; đẩy mạnh tuyên truyền
về tác hại của các sản phẩm có
nguồn gốc từ nhựa, túi ni lông
sử dụng một lần đối với môi
trường, hệ sinh thái và sức
khỏe con người; xây dựng và
hoàn thiện chính sách hỗ trợ
giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm,
bao gói, túi xách thân thiện
với môi trường; đưa danh
mục dự án đầu tư sản xuất sản
phẩm nhựa tái chế, bao gói,
túi xách thân thiện với môi
trường vào danh mục các dự
án khuyến khích đầu tư xã hội
hóa… Cùng với đó, đẩy mạnh
phát triển hạ tầng, dịch vụ thu
gom, tái chế chất thải nhựa, túi
ni lông khó phân hủy; nghiên

cứu cơ chế chuyển giao công
nghệ tái chế chất thải nhựa, túi
ni lông khó phân hủy thành
sản phẩm hữu ích, thân thiện
với môi trường; thực hiện
phân loại chất thải tại nguồn;
hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất
túi ni lông, nhựa chuyển đổi
công nghệ sang sản xuất các
loại túi vải, túi giấy, trình
HĐND TP xem xét...
Nhân dịp này, Ban Tổ
chức đã trao “Chứng nhận các
thành viên tham gia Liên minh
Chống rác thải nhựa ngành
hàng bán lẻ, ngành hàng tiêu
dùng” và “Chứng nhận cho
các đại sứ phong trào chống
rác thải nhựa”, nhằm tôn vinh
các tổ chức, doanh nghiệp, cá
nhân đã có những hoạt động ý
nghĩa, tiên phong trong phong
trào chống rác thải nhựa.
Sau Lễ ra quân, Thủ tướng
Chính phủ Nguyễn Xuân
Phúc và các đại biểu đã đi bộ
tuần hành kêu gọi cộng đồng
chung tay chống rác thải
nhựa; cùng hoàn thiện bức
tranh tập thể với thiếu nhi Thủ
đô; thăm quan Triển lãm ảnh
và trao Giải thưởng Cuộc thi
ảnh “Thử thách để thay đổi”...
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Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
gửi thư cho Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam

VVCác công ty ký kết thỏa thuận thành lập Liên minh tái chế bao bì Việt Nam trước sự chứng kiến của các cơ quan
Chính phủ và tổ chức quốc tế

H

ưởng ứng “Phong trào chống rác thải
nhựa”, ngày 21/6/2019, tại TP. Hồ Chí
Minh, 9 công ty hàng đầu trong lĩnh
vực hàng tiêu dùng và bao bì đã tổ chức Lễ ký
kết thành lập Liên minh Tái chế bao bì Việt
Nam (PRO Vietnam).
Đánh giá cao sáng kiến thành lập PRO
Vietnam của các công ty hoạt động trong
ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống tại
Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân
Phúc đã gửi thư cho PRO Vietnam. Trong đó
nhấn mạnh, năm 2018, Liên hợp quốc phát
động chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và ni
lông” nhằm tuyên tuyền, vận động, kêu gọi
cộng đồng thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm
nhựa dùng một lần, giảm thiểu ô nhiễm môi
trường và bảo vệ sức khỏe con người. Cùng với
nhiều nước trên thế giới, Chính phủ Việt Nam
cũng đang tích cực hành động để kiểm soát và
kêu gọi, vận động toàn dân chung tay BVMT,
chống rác thải nhựa.
Thủ tướng mong muốn, PRO Vietnam sẽ
chung tay, đồng hành cùng Chính phủ và nhân
dân Việt Nam nỗ lực, quyết tâm phòng chống,
xử lý, giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa; hạn

10
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chế dùng sản phẩm nhựa sử
dụng một lần; tăng cường
ứng dụng công nghệ tiên tiến,
hiện đại nhằm thu gom, tái sử
dụng, tái chế bao bì tại Việt
Nam, đảm bảo chất lượng, an
toàn. Đồng thời, Thủ tướng
đề nghị Bộ TN&MT, Bộ Công
Thương cùng Bộ, ngành liên
quan và các cấp chính quyền
địa phương quan tâm, tạo
điều kiện thuận lợi để PRO
Vietnam hoạt động hiệu
quả, góp phần cải thiện môi
trường, thực hiện mục tiêu
phát triển bền vững.
Các công ty tiên phong
sáng lập PRO Vietnam gồm:
TH Group, Coca-Cola Việt
Nam, Friesland Campina Việt
Nam, La Vie, Nestle, Nutifood,
Suntory PepsiCo Việt Nam,
Tetra Pak và Universal Robina
Corporation. PRO Vietnam
sẽ hỗ trợ phát triển một hệ

sinh thái thu gom, tái chế bao
bì trong nước đủ mạnh, giúp
tăng tỷ lệ tái chế và giảm thiểu
bao bì thải ra môi trường.
Theo đó, PRO Vietnam sẽ đẩy
mạnh nâng cao nhận thức
người tiêu dùng về tái chế và
phân loại rác, làm vững mạnh
hệ sinh thái thu gom bao bì
sẵn có; hỗ trợ các chương
trình tái chế của nhà máy xử
lý và sản xuất nguyên liệu tái
chế. PRO Vietnam cũng hợp
tác với Chính phủ trong khía
cạnh “tái chế” của bộ nguyên
tắc 3R (giảm thiểu, tái sử dụng
và tái chế) thông qua quan hệ
đối tác công - tư tự nguyện.
Ngoài các chính sách trên,
PRO Vietnam cũng phối hợp
với trung tâm nghiên cứu của
các trường đại học nhằm tìm
ra giải pháp phù hợp với môi
trường của Việt Nam.

TRÀ MY
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LỄ PHÁT ĐỘNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI:

Tăng cường nhận thức và quyết tâm
hành động vì môi trường

N

gày 1/6/2019, tại TP. Bạc Liêu, Bộ
TN&MT phối hợp với UBND tỉnh
Bạc Liêu long trọng tổ chức Lễ phát
động Tháng hành động vì môi trường, Tuần
lễ Biển và Hải đảo hưởng ứng Ngày Môi
trường thế giới, Đại dương thế giới năm
2019, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền
về chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước về BVMT, bảo
vệ biển đảo quê hương, tạo sự lan tỏa đến
toàn xã hội. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh
Đình Dũng đến dự và phát biểu chỉ đạo.
Trong những năm qua, công tác quản
lý tài nguyên thiên nhiên, BVMT và thích
ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) là nhiệm
vụ được Đảng, Chính phủ quan tâm sát sao
trong quá trình xây dựng, phát triển kinh tế
- xã hội. Nhiệm vụ này được cụ thể hóa tại
các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Trung ương
Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội,
Chỉ thị, Nghị định của Chính phủ và trở
thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên
của cả hệ thống chính trị. Trên cơ sở đó, công
tác quản lý nhà nước về TN&MT đang từng
bước được hoàn thiện; nền kinh tế có bước
phát triển bền vững, thân thiện hơn với môi
trường; nhận thức, ý thức bảo vệ TN&MT
của người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội
được nâng lên. Tuy nhiên, hiện nay, Việt
Nam đang phải đối mặt với những thách
thức nghiêm trọng do suy thoái, ô nhiễm môi
trường, BĐKH và nước biển dâng, cũng như
việc khai thác, sử dụng quá mức, thiếu bền
vững tài nguyên thiên nhiên. Tình trạng ô
nhiễm môi trường đất, nước, không khí; suy
giảm đa dạng sinh học, xâm nhập mặn, cạn
kiệt tài nguyên biển, xói lở và xâm thực biển
đang đe dọa trực tiếp đến phát triển kinh tế,
sức khỏe và sinh kế bền vững của hàng triệu
người dân.
Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Thủ
tướng Trịnh Đình Dũng kêu gọi mỗi người
dân hãy cùng nhau tăng cường nhận thức và
quyết tâm hành động vì môi trường, bảo vệ
biển, đảo, đặc biệt có trách nhiệm chăm sóc
đại dương xanh bằng cách kết nối, lan tỏa

VVPhó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu
tại Lễ phát động

VVPhó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trao cờ Tổ quốc và lưới
đánh cá làm từ nguyên liệu vi sinh thân thiện với môi trường
cho ngư dân tỉnh Bạc Liêu
và truyền cảm hứng hướng
tới bình đẳng giới, trao
quyền cho phụ nữ và trẻ em
gái trên khắp thế giới trong
tất cả các lĩnh vực liên quan
đến đại dương để đạt được
Mục tiêu phát triển bền
vững của Liên hợp quốc đến
năm 2030.Đồng thời, Phó
Thủ tướng cũng yêu cầu các

Bộ, ngành, địa phương, tổ
chức chính trị - xã hội đoàn
kết, thống nhất ý chí và kiên
quyết bảo vệ chủ quyền lãnh
thổ thiêng liêng và lợi ích
quốc gia trên biển Đông
bằng các biện pháp hòa
bình; triển khai thực hiện tốt
Chiến lược phát triển bền
vững kinh tế biển Việt Nam
Số 6/2019
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lở ven biển, xâm nhập mặn
hạn chế tác động của BĐKH,
BVMT”; Trưng bày tranh,
ảnh về BVMT và phát triển
kinh tế vùng đồng bằng sông
Cửu Long…

HUY ĐỘNG SỰ THAM
GIA CỦA CẢ HỆ
THỐNG CHÍNH TRỊ,
TẠO SỰ LAN TỎA
TRÊN DIỆN RỘNG

VVToàn cảnh Lễ phát động
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; bổ
sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp
luật về quản lý tài nguyên và BVMT, ứng
phó với BĐKH, đảm bảo bám sát thực tế và
theo kịp tiến trình phát triển và hội nhập
quốc tế của đất nước. Cùng với đó, khuyến
khích doanh nghiệp, người dân sản xuất và
sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi
trường; kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen
thưởng các điển hình tiên tiến, mô hình tốt,
cách làm hay, sáng kiến có giá trị trong sử
dụng hiệu quả tài nguyên, bảo tồn đa dạng
sinh học, môi trường, ứng phó với BĐKH
và phát triển bền vững; tăng cường hợp tác,
huy động nguồn lực quốc tế nhằm đảm bảo
khai thác bền vững tài nguyên, BVMT biển
và hải đảo, giải quyết những vấn đề trên
biển có liên quan, góp phần duy trì hòa bình
trong khu vực và trên thế giới.
Cũng tại Lễ phát động, Phó Thủ tướng
Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Trần Hồng
Hà, Bí thư tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang
Dương đã trao biểu trưng cho các Đại sứ Đại
dương xanh; cờ Tổ quốc và lưới đánh cá làm
từ nguyên liệu vi sinh thân thiện với môi
trường cho ngư dân; biểu trưng đăng cai tổ
chức các hoạt động sự kiện năm 2020 cho
tỉnh Phú Yên. Sau đó, Thứ trưởng Bộ TN&MT
Võ Tuấn Nhân và Phó Chủ tịch thường trực
UBND tỉnh Bạc Liêu Lê Minh Chiến đã thực
hiện nghi thức khởi động kết nối, tích hợp dữ
liệu quan trắc môi trường tự động (Envisoft)
từ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc
12
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Liêu về Sở TN&MT tỉnh và
truyền về Bộ TN&MT, nhằm
đáp ứng các nhu cầu về thu
thập, giám sát dữ liệu thời
gian thực, gửi thông tin cảnh
báo, điều khiển và giám sát
lấy mẫu tự động; xử lý và
kiểm duyệt dữ liệu; quản lý
truyền nhận dữ liệu về môi
trường giữa Trung ương và
địa phương.
Trong khuôn khổ các
hoạt động quốc gia hưởng
ứng Tháng hành động vì môi
trường, Tuần lễ Biển và Hải
đảo là các hoạt động: Diễn
đàn đầu tư phát triển thương
hiệu biển Việt Nam Hội nghị
phổ biến Nghị quyết số 36NQ/TW về chiến lược phát
triển bền vững kinh tế biển
Việt Nam đến năm 2030,
tầm nhìn đến năm 2045; Hội
thảo Cựu chiến binh tham
gia BVMT vì đại dương
xanh 13 tỉnh, thành phố
đồng bằng sông Cửu Long;
Lễ khởi công xây dựng Nhà
máy điện gió Hòa Bình 1; Lễ
khởi công Nhà máy xử lý rác
thải tại huyện Vĩnh Lợi; Lễ
phát động ra quân “Trồng
rừng ngập mặn chống sạt

Nhằm tăng cường hiệu
quả truyền thông, tạo sự
lan tỏa trên diện rộng, góp
phần nâng cao nhận thức
về BVMT cho toàn xã hội,
nhiều hoạt động thiết thực
hưởng ứng Ngày Môi trường
thế giới 2019 được tổ chức,
huy động sự tham gia của cả
hệ thống chính trị, tổ chức
cộng đồng và mỗi người dân.
Ngày 5/6/2019, tại Bệnh
viện Phụ sản Trung ương,
Bộ Y tế đã tổ chức Lễ phát
động hưởng ứng Ngày Môi
trường thế giới với Phong
trào “Vệ sinh tay, bay mầm
bệnh”. Bộ Y tế kêu gọi các
đồng chí lãnh đạo và toàn
thể cán bộ công nhân viên
trong các cơ sở y tế (CSYT)
cùng chung tay thực hiện tốt
việc xây dựng CSYT xanh sạch - đẹp, CSYT không
khói thuốc; Tăng cường
quản lý và xử lý chất thải y tế
theo đúng quy định, ưu tiên
sử dụng các công nghệ thân
thiện với môi trường; Giảm
thiểu phát sinh chất thải
nhựa, tăng cường sử dụng
các sản phẩm túi giấy, túi
ni lông thân thiện với môi
trường; Tổ chức nghiên cứu
và đẩy mạnh việc sử dụng
năng lượng mặt trời trong
các hoạt động của CSYT,
tăng cường sử dụng các thiết
bị tiết kiệm điện; Nghiên
cứu và triển khai các biện
pháp dự phòng, phát hiện
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VVCác đại biểu và đông đảo hội viên, phụ nữ ra quân dọn vệ
sinh bờ biển Khu du lịch biển Hải Tiến
sớm ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đến
sức khỏe con người…
Tại Trường Đại học Sư phạm Huế - Đại
học Huế, Bộ GD&ĐT đã phối hợp cùng
UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Lễ
mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế
giới. Tại đây, Bộ phát động Phong trào thi
đua “Xây dựng trường học thân thiện, học
sinh tích cực” thông qua các hoạt động cụ
thể như: Tuyên truyền về BVMT, ứng phó
với BĐKH và mực nước biển dâng; bảo vệ
tài nguyên thiên nhiên; giữ gìn nếp sống sạch
và vệ sinh môi trường. Đồng thời kêu gọi
các thầy cô giáo, các em học sinh, sinh viên
và các bậc phụ huynh tích cực tham gia các
hoạt động BVMT; tổ chức quản lý, thu gom,
vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải; khuyến
khích sử dụng công nghệ, sản phẩm thân
thiện với môi trường, hạn chế sử dụng các
nguồn nguyên nhiên liệu phát sinh nhiều khí
thải gây hiệu ứng nhà kính...
Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ
(LHPN) Việt Nam đã phối hợp với UBND
tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ mít tinh hưởng
ứng Ngày Môi trường thế giới, tại Khu du
lịch sinh thái biển Hải Tiến. Trong những
năm qua, Hội LHPN Việt Nam đã tích cực
phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể vận
động, hỗ trợ phụ nữ tham gia BVMT. Cuộc
vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”
trong đó tiêu chí “3 sạch” là sạch nhà, sạch
bếp, sạch ngõ do Hội LHPN Việt Nam phát
động sau gần 10 năm thực hiện đã góp phần

hiệu quả trong thực hiện
nhiệm vụ BVMT và Chương
trình Mục tiêu quốc gia Xây
dựng Nông thôn mới. Tháng
10/2018, Hội LHPN Việt
Nam đã ký cam kết với Bộ
TN&MT thực hiện phong
trào “Chống rác thải nhựa”,
cùng các cấp Hội tích cực
thực hiện các hoạt động “Nói
không với sản phẩm nhựa
dùng một lần”. Ngay sau
Lễ mít tinh, Lãnh đạo Hội
LHPN Việt Nam, tỉnh Thanh
Hóa cùng hơn 1.300 đại biểu
đã ra quân dọn vệ sinh môi
trường tại Khu du lịch sinh
thái biển Hải Tiến và các khu
vực lân cận, trồng hoa tại
một số đoạn đường phụ nữ
tự quản.
TP. Đà Nẵng là một trong
những tỉnh, thành đầu tiên tổ
chức và có nhiều hoạt động
thiết thực hưởng ứng Ngày
Môi trường thế giới năm
2019. Theo đó, ngày 2/6, tại
sân vận động xã Hòa Nhơn,
huyện Hòa Vang, TP. Đà
Nẵng đã diễn ra Lễ phát động
và các hoạt động ra quân dọn
vệ sinh môi trường, nhặt bao
bì ni lông, thu gom rác thải,

phát quang cỏ dại, trồng cây
xanh… Cùng ngày, Thành
đoàn Đà Nẵng đã tổ chức Lễ
phát động thanh niên, học
sinh, sinh viên tình nguyện
hè với ngày hội “Thanh niên
Đà Nẵng nói không với rác
thải nhựa”, với các nội dung
thiết thực và ý nghĩa như:
Chương trình đổi rác lấy
quà; Thi sáng tác pano tuyên
truyền “Thanh niên Đà Nẵng
nói không với rác thải nhựa”;
Cuộc thi duyên dáng thời
trang tái chế; Trưng bày các
sản phẩm tái chế từ rác và vật
liệu phế thải…
Tại Bình Dương, Sở
TN&MT Bình Dương phối
hợp với UBND TX. Dĩ An tổ
chức Ngày hội Môi trường,
thu hút hơn 800 học sinh,
giáo viên, đoàn viên thanh
niên và cộng đồng dân cư
tham gia. Hưởng ứng Ngày
Môi trường thế giới năm
2019, UBND TX. Dĩ An tổ
chức thực hiện chương trình
“Hành trình giải cứu rác chết
- Phân loại, thu hồi vỏ hộp
sữa” trong các trường học và
phát động phong trào thi đua
“Xóa điểm ô nhiễm - Biến bãi
rác thành vườn hoa” cho các
phường trên địa bàn với mục
đích giảm thiểu những điểm
nóng về rác tự phát và cải
thiện chất lượng môi trường
không khí... Từ những kết
quả đạt được, Ban Tổ chức
đã truyền thông điệp đến tất
cả cộng đồng dân cư hãy tích
cực phát huy hơn nữa đối
với công tác BVMT; tuyên
truyền, vận động và làm
gương trong hành động cho
mọi người noi theo, để có
thể ngăn ngừa, hạn chế mức
độ gia tăng ô nhiễm do hoạt
động của con người gây ra.
Qua đó, góp phần xây dựng
Bình Dương có môi trường
tốt, đảm bảo sự hài hòa giữa
Số 6/2019
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tăng trưởng kinh tế và BVMT. Tại Ngày hộiđã
diễn ra Lễ ký cam kết giảm thiểu chất thải
nhựa giữa UBND TX. Dĩ An với các doanh
nghiệp đang hoạt động kinh doanh trên địa
bàn; người dân địa phương tham gia Chương
trình đổi chất thải rắn sinh hoạt lấy quà…
Lễ phát động Tuần lễ Đồng Nai xanh năm
2019 đã được Sở TN&MT Đồng Nai phối
hợp với UBND TP. Biên Hòa tổ chức, thu hút
hơn 900 đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh
viên và người dân tham gia. Từ năm 2017,
Đồng Nai đã phát động sự kiện Tuần lễ Đồng
Nai xanh với nhiều hoạt động và đã thu được
kết quả đáng khích lệ: Hơn 22.000 lượt người
tham gia diễu hành, cổ động vì BVMT; 573
đợt ra quân dọn dẹp, xóa các điểm nóng về ô
nhiễm môi trường, thu gom 29.000 tấn chất
thải sinh hoạt và chất thải nguy hại, dọn dẹp
248 km đường xá, phát quang hơn 33.000 m2
bụi rậm; trồng và chăm sóc khoảng 33.000
cây xanh, nạo vét hơn 50 km kênh mương tù
đọng tại các tuyến đường thuộc các xã, huyện
trên địa bàn tỉnh. Năm nay, Tuần lễ Đồng Nai
xanh được tổ chức với những hoạt động sôi
nổi, thiết thực như: tổ chức các cuộc thi về tái
chế chất thải, tập huấn về phân loại rác thải
tại nguồn…
UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp Trung
tâm Hỗ trợ phát triển xanh GreenHub tổ
chức Lễ mít tinh “Ngày hội tái chế”. Ngày
hội tái chế cũng là nơi tập trung nhiều gian
hàng của các doanh nghiệp, công ty tái chế,
các tổ chức phi chính phủ và các câu lạc bộ
môi trường hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh
vực rác thải nhựa trên toàn quốc. Với thông
điệp “Tái chế - Tái sử dụng - Tiết kiệm rác
thải nhựa” bằng nhiều hình thức như: Trưng
bày triển lãm, vẽ tranh về sáng kiến BVMT;
giới thiệu và phổ biến tính năng, công dụng
của các sản phẩm tái chế… nhằm thiết thực
nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong
BVMT, giảm thiểu rác thải nhựa. Sau Lễ mít
tinh, các đại biểu đã đồng loạt ra khu vực bờ
biển thuộc khu vực chợ cá tập trung dọn rác
thải và tuyên truyền tới người dân tham gia
ý thức BVMT, đặc biệt là không đổ rác thải
nhựa xuống biển và chung tay xây dựng môi
trường Hạ Long ngày càng trong sạch hơn, là
điểm đến xanh cho khách du lịch trong nước
và quốc tế.
Tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội thảo về công
tác BVMT và ký cam kết tham gia chống
rác thải nhựa. Đại diện các sở, ban, ngành,
14
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VVNgười dân địa phương tham gia Chương trình đổi chất thải rắn
sinh hoạt lấy quà tại Ngày hội Môi trường ở Bình Dương

VVHọc sinh TP Hạ Long trải nghiệm hoạt động BVMT

UBND huyện, thành phố và
các tổ chức xã hội trên địa
bàn tỉnh đã tham gia ký kết.
Tỉnh Hưng Yên có khoảng
60 doanh nghiệp sản xuất
bao bì và các sản phẩm từ
nhựa; hai làng nghề tái chế
nhựa với công suất từ 500
đến 1.000 tấn/ngày. Mỗi ngày,
tỉnh Hưng Yên thải ra môi
trường khoảng 650 tấn rác
thải sinh hoạt, gây ô nhiễm
môi trường. Tại Hội thảo, các
đại biểu đã đề xuất các giải
pháp xử lý hiệu quả rác thải
sinh hoạt, trong đó giải pháp
chủ đạo là phân loại, xử lý rác
thải hữu cơ tại hộ gia đình.
Đến nay, tỉnh Hưng Yên có

khoảng 30% số hộ tham gia
thực hiện phân loại xử lý rác
thải hữu cơ tại gia đình.
Có thể nói, các hoạt động
hưởng ứng Ngày Môi trường
thế giới được các Bộ, ngành, tổ
chức chính trị - xã hội và địa
phương tổ chức đã tạo được
sự lan tỏa và huy động sự
tham gia của cộng đồng trên
khắp cả nước. Những hoạt
động trên tạo sự chuyển biến
mạnh mẽ trong nhận thức và
hành động của toàn xã hội,
góp phần nâng cao nhận thức,
ý thức trách nhiệm của mỗi tổ
chức, cá nhân trong công tác
BVMT.
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Đảm bảo hài hòa, công bằng, minh bạch
trong sửa đổi, bổ sung dự án Luật Bảo vệ
môi trường và Luật Đất đai

N

gày 12/6/2019, tại Hà Nội, Ủy ban
Khoa học, Công nghệ và Môi trường
của Quốc hội, Bộ TN&MT phối hợp
Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức Hội thảo
“Tham vấn đại biểu quốc hội (ĐBQH) về một
số định hướng lớn cần sửa đổi, bổ sung trong
dự án Luật BVMT và Luật Đất đai”. Đây là Hội
thảo tham vấn ĐBQH có quy mô, được tiến
hành trong giai đoạn đầu của quá trình sửa đổi
Luật, thể hiện sự kết nối chặt chẽ giữa cơ quan
soạn thảo và các nhà lập pháp.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bộ trưởng
Trần Hồng Hà cho biết, chiều ngày 11/6, Quốc
hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Chương
trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều
chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh
năm 2019. Theo đó, Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật BVMT và Luật Đất đai sẽ
được Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến tại
Kỳ họp tháng 5/2020 và dự kiến thông qua tại
Kỳ họp tháng 10/2020. Đây là hai dự án Luật
có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh
tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.
Do đó, Bộ TN&MT mong muốn có sự tham
gia, hỗ trợ của các Ủy ban cũng như nhận được
những ý kiến góp ý của ĐBQH từ thực tiễn tại
địa phương trong các vấn đề liên quan đến lĩnh
vực quản lý đất đai, môi trường để Bộ tập trung
sửa đổi, hoàn thiện, bổ sung hai bộ luật sao cho
đáp ứng được với việc phát triển kinh tế - xã hội
cũng như nguyện vọng của nhân dân.
Đối với việc sửa đổi, bổ sung Luật BVMT
lần này dự kiến sẽ tập trung xem xét, hoàn
thiện 8 nhóm chính sách lớn gồm: Tiêu chí
sàng lọc dự án đầu tư để tăng cường tính chủ
động phòng ngừa, giảm thiểu, kiểm soát các
nguồn gây ô nhiễm môi trường; Hoàn thiện
quy định về đánh giá tác động môi trường để
phát huy hiệu quả, hiệu lực của công cụ đánh
giá tác động môi trường, chủ động trong việc
phòng ngừa, giảm thiểu, kiểm soát các nguồn
gây ô nhiễm; Đơn giản hóa các quy định về
thủ tục hành chính đối với các loại hình sản
xuất kinh doanh, công nghệ thân thiện với môi
trường hay hoàn thiện các quy định về quản lý
chất thải và công nghệ xử lý chất thải để rác thải

VVBộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội thảo
trở thành tài nguyên, nguyên
liệu cho sản xuất; Hoàn thiện
các quy định về quy chuẩn kỹ
thuật, tiêu chuẩn môi trường;
Quy định trách nhiệm quản lý
nhà nước và việc phân công,
phân cấp thực hiện trách
nhiệm quản lý nhà nước về
BVMT; Hoàn thiện các công
cụ kinh tế, cơ chế tài chính,
để nâng cao hiệu quả, hiệu
lực công tác quản lý nhà nước
về BVMT phù hợp với cơ chế
thị trường; khuyến khích thúc
đẩy ngành công nghiệp môi
trường, xây dựng nền kinh tế
tuần hoàn ở Việt Nam; Hoàn
thiện các quy định về ứng phó
với biến đổi khí hậu (BĐKH),
đáp ứng yêu cầu phát triển
kinh tế của đất nước, thực
hiện các cam kết quốc tế về
ứng phó với BĐKH.
Đối với dự thảo Luật Đất
đai, tập trung vào 3 mục tiêu:
Quản lý chặt chẽ, nâng cao
hiệu quả sử dụng, phát huy
được nguồn đất đai cho phát
triển kinh tế; Tháo gỡ các
điểm nghẽn, rào cản về chính
sách đất đai, hoàn thiện các

quy định về quyền của người
sử dụng đất để thúc đẩy phát
triển; Giải quyết, giảm khiếu
kiện trọng lĩnh vực đất đai.
Để giải quyết các mục tiêu
trên, Bộ TN&MT dự kiến
xem xét sửa đổi, bổ sung một
số nhóm chính sách lớn như:
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng
đất; Kinh tế, tài chính đất đai
và phát huy nguồn lực đất đai;
Giao đất, cho thuê đất, chuyển
mục đích sử dụng đất…
Phát biểu kết luận tại Hội
nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa
học, Công nghệ và Môi trường
của Quốc hội Phan Xuân Dũng
khẳng định, với các ý kiến góp
ý của các ĐBQH tại Hội thảo
lần này cho thấy tầm quan
trọng của 2 dự án Luật BVMT
và Luật Đất đai trong đời sống
nhân dân, cũng như sự phát
triển kinh tế - xã hội. Quốc hội
sẽ luôn đồng hành cùng Chính
phủ nói chung cũng như Bộ
TN&MT nói riêng để hoàn
thiện 2 dự án Luật đáp ứng
được yêu cầu phát triển thực
tiễn của đất nước.
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Nâng cao hiệu quả xử lý, cải tạo và phục hồi
môi trường tại khu vực bị ô nhiễm
do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu

VVTổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài phát biểu, chủ trì Hội thảo

N

gày 6/7/2019, tại Hà Nội, Tổng cục
Môi trường đã tổ chức Hội thảo “Xử
lý, cải tạo và phục hồi môi trường tại
khu vực bị ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật
(BVTV) tồn lưu theo Quyết định số 1946/QĐTTg và Quyết định số 807/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ”. Tổng cục trưởng Tổng cục
Môi trường Nguyễn Văn Tài đã đến dự và chủ
trì Hội thảo.
Theo số liệu thống kê năm 2010, cả nước có
1.153 điểm tồn lưu hóa chất BVTV trên địa bàn
39 tỉnh/TP, trong đó có 846 khu vực bị ô nhiễm
và 289 kho lưu trữ hóa chất BVTV tồn lưu. Các
loại hóa chất BVTV tồn lưu chủ yếu là các loại
hóa chất độc hại và khó phân hủy trong môi
trường như: DDT, Lindan, Endrin, Wofatox,
Ethyl Parathion, Falisan, Ceresan… Các hóa chất
này đều có cấu trúc phân tử ổn định về mặt hóa
học, có tính chất bền vững trong môi trường và
khả năng tích luỹ sinh học cao trong cơ thể con
người và động vật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng
và lâu dài tới sức khỏe con người, môi trường.
Trước vấn đề ô nhiễm môi trường
(ÔNMT) do hóa chất BVTV tồn lưu, Chính
phủ đã có các chủ trương, chính sách nhằm
BVMT và sức khỏe cộng đồng. Hệ thống
chính sách, thể chế từng bước được hoàn
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thiện, đáp ứng hiệu quả cho
công tác bảo vệ sức khỏe, cải
thiện môi trường sống của
cộng đồng, cụ thể như Quyết
định số 1946/QĐ-TTg về
kế hoạch phòng ngừa, xử lý
ÔNMT do hóa chất BVTV
tồn lưu trên phạm vi cả
nước; Quyết định số 1206/
QĐ-TTg phê duyệt Chương
trình mục tiêu quốc gia khắc
phục ô nhiễm và cải thiện
môi trường giai đoạn 2012
- 2015; Quyết định số 807/
QĐ-TTg phê duyệt Chương
trình mục tiêu xử lý triệt để
các cơ sở gây ÔNMT nghiêm
trọng giai đoạn 2016 - 2020.
Bên cạnh đó, Bộ TN&MT
cũng xây dựng các hướng dẫn
thực hiện, triển khai Chương
trình, dự án, nhiệm vụ nhằm
thúc đẩy hoạt động xử lý, cải
tạo và phục hồi môi trường
tại các khu vực bị ô nhiễm do
hóa chất BVTV tồn lưu trên
phạm vi cả nước.

Phát biểu tại Hội thảo,
Tổng cục trưởng Tổng cục
Môi trường Nguyễn Văn Tài
cho rằng, bên cạnh những kết
quả đạt được trong quá trình
thực hiện Quyết định số 1946/
QĐ-TTg của Thủ tướng Chính
phủ, cũng còn tồn tại những
khó khăn như kết quả xử lý các
điểm ô nhiễm còn thấp so với
kế hoạch đề ra, tình hình triển
khai bố trí vốn từ ngân sách
Trung ương và địa phương cho
công tác xử lý, cải tạo và phục
hồi môi trường còn chưa đạt
tiến độ. Nhằm tháo gỡ những
khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy
công tác xử lý, cải tạo và phục
hồi môi trường tại các khu vực
bị ô nhiễm do hóa chất BVTV
tồn lưu, Tổng cục trưởng nhấn
mạnh trong thời gian tới, cần
quan tâm đến việc thực hiện
điều tra, đánh giá, lập phương
án, dự án xử lý ÔNMT do hóa
chất BVTV tồn lưu; đề xuất sửa
đổi các quy chuẩn, quy trình tổ
chức và thực hiện các dự án xử
lý…
Tại Hội thảo, các đại biểu
cũng đã trao đổi, thảo luận
về trình tự, thủ tục hồ sơ đề
nghị hỗ trợ kinh phí trong
khuôn khổ Chương trình
mục tiêu theo Quyết định số
807/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ; quá trình triển
khai Thông tư số 30/2016/TTBTNMT về quản lý, cải tạo và
phục hồi môi trường khu vực
đất bị ô nhiễm tồn lưu; công
nghệ hữu hiệu để xử lý tồn lưu
thuốc BVTV… nhằm bảo vệ
sức khỏe cộng đồng và phát
triển bền vững của đất nước.

VŨ NHUNG
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Hướng tới công nghệ, sản phẩm và
dịch vụ thân thiện môi trường

VVPhó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Hưng Thịnh cùng các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm

T

ừ ngày 12 - 14/6/2019, tại TP. Hồ Chí
Minh, Bộ TN&MT phối hợp với Bộ
Môi trường Hàn Quốc tổ chức Triển
lãm quốc tế về Công nghệ môi trường, Năng
lượng và Sản phẩm sinh thái năm 2019 (Entech
Viet Nam 2019), với chủ đề “Rác thải và Năng
lượng”. Đây là cơ hội cho các nhà sản xuất trong
nước và nước ngoài có điều kiện trưng bày, giới
thiệu các sản phẩm, thiết bị, công nghệ môi
trường, năng lượng và các dịch vụ thân thiện
với môi trường tiên tiến, từ đó thiết lập và phát
triển quan hệ liên doanh, liên kết thúc đẩy đầu
tư, xúc tiến thương mại và chuyển giao công
nghệ mới. Đồng thời, là diễn đàn để các chuyên
gia, nhà khoa học, nhà quản lý, cộng đồng
doanh nghiệp (DN) trong và ngoài nước tham
gia trao đổi, xây dựng chiến lược, xác định nhu
cầu và các hoạt động chính để thúc đẩy công
tác BVMT tại Việt Nam và trong khu vực nhằm
hướng tới một nền kinh tế phát triển bền vững.
Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Tổng cục
trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT)
Nguyễn Hưng Thịnh cho biết, cùng với sự phát
triển về kinh tế, Việt Nam cũng đang đối mặt
với những vấn đề ô nhiễm môi trường. Thời
gian qua, Chính phủ Việt Nam đã có nhiều nỗ
lực trong việc thực hiện chính sách, giải pháp
về BVMT và phát triển bền vững. Trong đó
nhấn mạnh sự cần thiết của việc xây dựng và
phát triển ngành công nghiệp môi trường của
Việt Nam, quyết tâm thay đổi hình mẫu sản
xuất và tiêu thụ theo hướng thân thiện với môi

trường. Do đó, Entech Viet
Nam 2019, với sự tham gia của
140 tổ chức, DN và 175 gian
hàng, là hoạt động có ý nghĩa
thiết thực và quan trọng để
nâng cao nhận thức của cộng
đồng về công nghệ, sản phẩm
và dịch vụ xanh, thân thiện
với môi trường.
Tại Triển lãm, các DN Việt
Nam mang đến các sản phẩm
như: Hệ thống xử lý rác thải,
nước thải, thiết bị xử lý môi
trường cho các nhà máy giấy;
các dự án xử lý rác thải đang
được thực hiện tại địa phương;
công nghệ xử lý chất thải, nước
thải cho ngành công nghiệp
mỏ, dầu thải… Trong khi đó,
các DN Hàn Quốc trưng bày
hệ thống tái sử dụng nước thải,
kiểm soát nước thải từ xa, các
thiết bị đo lường chất lượng
nước tự động, cung cấp nước
sạch sinh hoạt cho khu dân
cư; linh phụ kiện cho ngành
xử lý nước thải; hút và xử lý
bụi trong các nhà máy, khử
mùi thân thiện với môi trường;
công nghệ đèn LED hiệu suất
cao cho tiêu dùng và chiếu
sáng công cộng…

Trong khuôn khổ Triển lãm
còn diễn ra Hội thảo chuyên đề
“Ứng dụng công nghệ tiên tiến
trong xử lý rác thải và năng
lượng”. Tại Hội thảo, các đại
biểu đã tập trung chia sẻ kết quả
việc ứng dụng công nghệ tiên
tiến, hiện đại vào xử lý, giảm
thiểu phát sinh rác thải, phân
loại rác thải tại nguồn, thu gom,
vận chuyển, xử lý rác thải; Làm
rõ ưu điểm cũng như tồn tại,
hạn chế của các mô hình công
nghệ xử lý rác thải hiện nay trên
thế giới cũng như tại Việt Nam;
Đồng thời đề xuất các giải pháp
nhằm tăng cường việc ứng
dụng công nghệ tiên tiến, hiện
đại trong xử lý rác thải và năng
lượng phù hợp với điều kiện
phát triển của Việt Nam; Tăng
cường các hoạt động xúc tiến
thương mại, chuyển giao công
nghệ giữa các DN trong nước
với nước ngoài...
Nhân dịp này, Tổng cục
Môi trường đã trao tặng Giấy
khen cho 9 tổ chức, DN có
thành tích tiêu biểu tham
gia Hội chợ Triển lãm quốc
tế Entech Viet Nam 2019.
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50 năm thực hiện lời căn dặn của
Chủ tịch Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường
sinh thái

Đ

ã 50 năm trôi qua, kể từ ngày bản Di
chúc đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí
Minh được công bố nhưng cho tới nay,
những giá trị lý luận và thực tiễn của văn kiện
quý giá này vẫn còn nguyên giá trị. Di chúc của
Người là chúc thư của một lãnh tụ thiên tài, một
nhà cách mạng lỗi lạc có tầm nhìn xa, trông rộng,
một chiến sĩ cộng sản suốt đời yêu thương, trân
trọng, phấn đấu hy sinh vì tự do, hạnh phúc của
con người. Một nội dung cốt lõi, bao trùm trong
Di chúc đó là phần viết về BVMT sinh thái - vấn
đề thời sự, mang tính cấp bách toàn cầu. Những
giá trị đó còn mãi tới hôm nay và mai sau.
Trong bản Di chúc với tiêu đề “Tuyệt đối bí
mật” được người chắp bút năm 1965, nội dung
BVMT sinh thái được đề cập: “Nên có kế hoạch
trồng cây trên và xung quanh đồi. Ai đến thăm
thì trồng một vài cây làm kỷ niệm. Lâu ngày, cây
nhiều thành rừng sẽ tốt cho phong cảnh và lợi
cho nông nghiệp...”. Người quan niệm, trồng cây
không chỉ là công việc nông lâm đơn thuần, mà
còn là đòn bẩy cho hoạt động BVMT, giáo dục đạo
đức lao động, đặc biệt là nâng cao ý thức, trách
nhiệm của nhân dân trong BVMT sinh thái…
Đến năm 1968, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bổ
sung một đoạn gồm 6 trang viết tay, trong đó nêu
rõ: “Tôi yêu cầu thi hài tôi được đốt đi, nói chữ
là “hỏa táng”. Tôi mong rằng cách “hỏa táng” dần
dần sẽ được phổ biến, vì như thế, vừa đảm bảo vệ
sinh, lại không tốn đất…”. Có thể thấy, nét đẹp về
trồng cây và BVMT sinh thái của Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã để lại cho chúng ta bài học quý báu, đặc
biệt trong bối cảnh hiện nay, khi nhân loại đang
đối diện với nhiều vấn đề bức xúc về môi trường.
Thực hiện di huấn của Người, Đảng ta nêu
rõ: Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm
của toàn xã hội, trước hết là của cán bộ lãnh
đạo các cấp về BVMT; khẩn trương hoàn thiện
hệ thống pháp luật về BVMT; xây dựng chế
tài đủ mạnh để ngăn ngừa, xử lý nghiêm các
hành vi gây ô nhiễm môi trường; ngăn chặn
hiệu quả nạn phá rừng, cháy rừng và tình trạng
khai thác tài nguyên bừa bãi; xử lý nghiêm các
cơ sở gây ô nhiễm, khắc phục ô nhiễm và cải
thiện môi trường. Cùng với đó, đưa nội dung
BVMT vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
18
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VVBác Hồ trồng cây đa tại xã Vật Lại, Ba Vì, Hà Tây (nay là
Hà Nội) ngày 16/2/1969

VVTết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” được đông đảo các
cấp, các ngành và nhân dân tích cực hưởng ứng

phát triển ngành, lĩnh vực,
vùng và chương trình, dự án
đầu tư; yêu cầu các dự án,
công trình đầu tư xây dựng
mới bắt buộc phải thực hiện
nghiêm các quy định BVMT.
Đồng thời, quản lý, khai thác
hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên
thiên nhiên, bảo đảm cân
bằng sinh thái; chú trọng phát
triển kinh tế xanh, thân thiện
với môi trường; từng bước

phát triển năng lượng sạch,
sản xuất xanh, tiêu dùng bền
vững; chủ động nghiên cứu,
đánh giá, dự báo tác động của
biến đổi khí hậu. Đồng thời,
thực hiện hiệu quả Chương
trình mục tiêu quốc gia về
ứng phó với biến đổi khí hậu;
tích cực tham gia, phối hợp
cùng cộng đồng quốc tế hạn
chế tác động tiêu cực của biến
đổi khí hậu, bảo vệ Trái đất...
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Để hiện thực hóa chủ
trương, đường lối và chính sách
của Đảng, hiện nay, Việt Nam
đã thành lập Ủy ban BVMT;
chủ động tham gia các hội nghị
đối tác về ứng phó với biến
đổi khí hậu tại Côbenhaghen
- Đan Mạch và nhiều hội nghị
quốc tế khác liên quan đến vấn
đề môi trường. Hệ thống pháp
luật về BVMT từng bước được
hoàn thiện, tiêu biểu như Luật
BVMT, Luật Bảo vệ và Phát
triển rừng, Luật Tài nguyên
nước, Luật Đất đai và nhiều
văn bản dưới Luật được công
bố, góp phần thúc đẩy công
tác BVMT. Bên cạnh đó, hoạt
động tuyên truyền về BVMT
được đẩy mạnh, dưới nhiều
hình thức như ra bản tin, đưa
vào quy ước, hương ước cộng
đồng, tổ chức các cuộc thi, liên
hoan phim về môi trường...
Hoạt động nâng cao nhận
thức về môi trường không chỉ
dừng lại ở hình thức sinh hoạt
mang tính văn hóa - xã hội,
mà còn là yếu tố quan trọng
thúc đẩy tiến trình xã hội hóa
công tác BVMT. Đặc biệt, hàng
năm, mỗi dịp Tết đến, Xuân
về, Đảng, Nhà nước và nhân
dân ta vẫn duy duy trì phong
trào Tết trồng cây trên khắp cả
nước, coi đó là nét đẹp truyền
thống mà Chủ tịch Hồ Chí
Minh để lại, nhằm phủ xanh
đất trống, đồi núi trọc, ngăn
chặn lũ lụt, thiên tai, mang lại
bầu không khí trong lành, cảnh
quan thiên nhiên tươi đẹp, góp
phần BVMT, chống lại những
tác động của biến đổi khí hậu.
Tuy nhiên, Việt Nam đang
phải đối mặt với nhiều thách
thức về môi trường, đó là nạn
phá rừng bừa bãi xảy ra nghiêm
trọng, độ che phủ rừng ngày
càng suy giảm, nhiệt độ Trái đất
tăng cao, kéo theo lũ lụt, sạt lở
đất...; tình trạng ô nhiễm môi
trường ở các đô thị, khu công

nghiệp, làng nghề thủ công gia
tăng; dân số tăng nhanh cũng
là áp lực đối với hệ sinh thái nói
chung. Cùng với đó, việc nhập
khẩu công nghệ lạc hậu, phế liệu
ồ ạt, có nguy cơ biến Việt Nam
trở thành bãi thải cho hàng hóa
kém chất lượng, không thân
thiện với môi trường… ảnh
hưởng trực tiếp tới hoạt động
sản xuất, đời sống của người
dân. Thực tế này đòi hỏi, mỗi
công dân Việt Nam phải học tập
và làm theo những lời dạy, việc
làm của Chủ tịch Hồ Chí Minh,
có ý thức, trách nhiệm, tích cực
tham gia các hoạt động bảo vệ,
giữ gìn môi trường, để lời dạy
của Người về BVMT trong Di
chúc được thực hiện hiệu quả
nhất.
Một đất nước Việt Nam
hồi sinh sau những năm dài
chiến tranh đã đạt được những
thành tựu to lớn trên tất cả các
lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã
hội, văn hóa, an ninh, quốc
phòng, đối ngoại…; chủ động
hội nhập quốc tế và ngày càng
khẳng định uy tín, vị thế trong
khu vực cũng như trên trường
quốc tế. Và Chủ tịch Hồ Chí
Minh kính yêu - Người không
chỉ là một nhà tiên tri châu
Á báo trước công cuộc giải
phóng của các dân tộc bị áp
bức, bóc lột, Người còn nhìn
thấy và căn dặn thế hệ đi sau
những việc làm cần thiết để
xây dựng đất nước ngày càng
phồn thịnh, văn minh hơn.
Tấm gương sống giản dị, gần
gũi với thiên nhiên, tư tưởng,
triết lý sống tiến bộ về bảo vệ
cảnh quan môi trường sinh
thái và tài nguyên thiên nhiên
để phát triển bền vững của
Người đã trở thành kim chỉ
nam hành động đúng đắn cho
các thế hệ hôm nay và mãi về
saun
BÍCH PHƯƠNG NGUYỄN THỊ HỒNG

TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG:
TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG GIẢI
BÚA LIỀM VÀNG LẦN THỨ IV
NĂM 2019

N

gày 13/6/2019, Tổng cục Môi trường đã
ban hành Công văn số 2564/TCMTVPTC về việc hưởng ứng Giải Búa liềm vàng
lần thứ IV năm 2019 do Ban Tổ chức Trung
ương cùng với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ
Thông tin và Truyền thông Hội Nhà báo Việt
Nam phối hợp tổ chức.
Theo đó, Tổng cục yêu cầu các đơn vị: Phổ
biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
tham gia giải Búa liềm vàng tới toàn thể cán
bộ, đảng viên trong đơn vị; Phổ biến về thể lệ,
nội dung giải, về công tác xây dựng Đảng trên
Cổng thông tin điện tử của Tổng cục, Tạp chí
Môi trường; Lựa chọn, đề xuất Lãnh đạo Tổng
cục các tác phẩm báo chí đăng ký tham dự giải
theo nội dung và thời hạn nhận tác phẩm…
Mục đích của Giải thưởng nhằm khẳng
định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công
tác xây dựng Đảng; tạo động lực nâng cao chất
lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây
dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại
chúng. Đồng thời, nâng cao nhận thức của cán
bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn
xã hội về công tác xây dựng Đảng, góp phần
xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; ngăn
chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đức, lối sống... Qua đó, động viên, khuyến
khích, tạo sự quan tâm của phóng viên, biên tập
viên các cơ quan thông tấn, báo chí và mọi cán
bộ, đảng viên, nhân dân trong việc viết, sáng
tác ngày càng nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc
về xây dựng Đảng.
Lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng
lần thứ IV năm 2019 được tổ chức tại Hà Nội
đúng dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng
(3/2/1930 - 3/2/2020) và được truyền hình trực
tiếp trên sóng VTV1 - Đài Truyền hình Việt
Nam.
TRÂM ANH
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LUẬT PHÁP - CHÍNH SÁCH

Một số giải pháp chống rác thải nhựa tại Việt Nam
TS. HOÀNG VĂN THỨC - Phó Tổng cục trưởng
Tổng cục Môi trường

B

ước vào giai đoạn đầu của thế kỷ 21, thế
kỷ của sự phát triển như vũ bão khoa
học kỹ thuật, của những dấu ấn từ cuộc
cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nhưng chúng
ta đang phải giải quyết những vấn đề về môi
trường, biến đổi khí hậu, trong đó, một vấn đề
nhức nhối đang được nhiều quốc gia quan tâm
đó là rác thải nhựa. Năm 2018, Liên hợp quốc đã
phát động chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và ni
lông” và tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2019,
Nguyên thủ các nước, lãnh đạo các tập đoàn đa
quốc gia đã có các cam kết mạnh mẽ về chống
rác thải nhựa.
Theo ước tính và số liệu thống kê chưa đầy
đủ của Bộ TN&MT, rác thải nhựa chiếm tỷ
trọng khoảng 5 - 10% trong rác thải sinh hoạt
(tương đương với các nước trên thế giới); cả
nước phát sinh khoảng 23 - 25 triệu tấn rác thải
sinh hoạt/năm, tương ứng từ 1,15 - 2 triệu tấn
rác thải nhựa/năm.
Trong thời gian qua, vấn đề rác thải nhựa
đã được Chính phủ đặc biệt quan tâm, nhiều
chính sách, quy định liên quan trực tiếp đến
quản lý, kiểm soát chất thải nhựa và túi ni lông
đã được ban hành và triển khai thực hiện. Từ
năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành
Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất
thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm
2050 tại Quyết định số 2149/QĐ-TTg (Chiến
lược này tiếp tục được phê duyệt điều chỉnh tại
Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 7/5/2018);
Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 11/4/2013 về
việc phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô
nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó
phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020. Cùng
với quy định về quản lý chất thải rắn trong Luật
BVMT và các văn bản hướng dẫn thi hành
Luật, Quốc hội đã ban hành Luật Thuế BVMT,
trong đó quy định túi ni lông không thân thiện
với môi trường là một trong những đối tượng
chịu thuế BVMT.
Là cơ quan đầu mối được Chính phủ giao
quản lý về chất thải rắn, bên cạnh việc tham
mưu với Chính phủ ban hành các văn bản
pháp luật, Bộ TN&MT đã phối hợp với các Bộ,
ngành và địa phương tổ chức nhiều hội thảo
phổ biến, tuyên truyền tác hại của việc sử dụng
túi ni lông khó phân hủy, khuyến khích cộng
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đồng tăng cường tái sử dụng
túi ni lông, sử dụng túi ni lông
phân hủy sinh học, phát động
phong trào toàn dân tham gia
chống rác thải nhựa. Đặc biệt,
ngày 9/6/2019, tại Hà Nội,
Bộ TN&MT đã phối hợp với
UBND TP. Hà Nội và Trung
ương Đoàn thanh niên cộng
sản Hồ Chí Minh dưới sự
chủ trì của Thủ tướng Chính
phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tổ
chức thành công Lễ ra quân
toàn quốc Phong trào "Chống
rác thải nhựa năm 2019". Tại
TP. Hồ Chí Minh, cũng đã
diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận
thành lập “Liên minh tái chế
bao bì Việt Nam” của 9 tập
đoàn lớn: Cocacola, Lavie,
Frieslandcampina,
Tetra
Pak, TH Truth milk, Nestle,
Nutifood, Suntory Pepsico,
Universal Robina. Các hoạt
động nêu trên bước đầu đạt
được những kết quả khả quan
trong việc nâng cao nhận thức
trong cộng đồng, góp phần
tăng cường quản lý chất thải
nhựa và túi ni lông.
Bên cạnh các kết quả đã
đạt được, công tác quản lý, hạn
chế sử dụng rác thải nhựa, túi
ni lông khó phân hủy cũng
còn nhiều hạn chế, bất cập
như: Thói quen sản xuất, tiêu
dùng, nhận thức của người
dân cùng với công tác tuyên
truyền chưa đồng bộ, hiệu
quả; Việc thu thuế môi trường
đối với túi ni lông khó phân
hủy còn gặp nhiều khó khăn
trong khi giá thành túi ni lông
thân thiện với môi trường còn
cao nên người dân, đặc biệt
là khu vực nông thôn hầu hết
vẫn sử dụng túi ni lông khó
phân hủy; Các cơ sở tái chế
chất thải nhựa hiện còn nhỏ
lẻ, phân tán và sử dụng công
nghệ đơn giản, có nguy cơ gây

ô nhiễm môi trường; Hoạt
động điều tra, thống kê về việc
sản xuất, tiêu thụ và xử lý túi
ni lông vẫn còn hạn chế dẫn
đến thiếu thông tin khi đưa ra
quyết định quản lý.
Để khắc phục các tồn tại,
hạn chế, bất cập trong công
tác quản lý rác thải nhựa hiện
nay, đồng thời thực hiện có
hiệu quả chỉ đạo của Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ về
chống rác thải nhựa, ngay sau
Lễ ra quân toàn quốc Phong
trào “Chống rác thải nhựa
năm 2019”, Tổng cục Môi
trường sẽ phối hợp với các Bộ,
ngành, địa phương và các tổ
chức chính trị - xã hội triển
khai một số nhóm nhiệm vụ,
giải pháp trọng tâm:
Thứ nhất, đẩy mạnh tuyên
truyền, nâng cao nhận thức
cộng đồng, nhân rộng các điển
hình tiên tiến về hạn chế sử
dụng túi ni lông, rác thải nhựa.
Nhằm hạn chế tình trạng
ô nhiễm môi trường do rác
thải nhựa cần có sự chung
tay, góp sức của toàn hệ
thống chính trị và xã hội. Do
đó, phải tiếp tục coi công tác
tuyên truyền, nâng cao nhận
thức của cộng đồng về tác hại
của rác thải nhựa, những biện
pháp tiết kiệm, tái sử dụng rác
thải nhựa là hoạt động trọng
tâm, xuyên suốt.
Đối với các cán bộ, công
chức, viên chức, nhất là thủ
trưởng của đơn vị, cần phổ
biến, quán triệt, yêu cầu mỗi
cá nhân phải nêu cao tinh
thần gương mẫu, đi đầu trong
việc nói không với rác thải
nhựa sử dụng một lần, túi ni
lông khó phân hủy; đồng thời
tăng cường tuyên tuyền vận
động người thân, gia đình và
bà con khu phố về hạn chế sử
dụng rác thải nhựa.
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VVGian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm tái chế từ rác thải
Đối với cộng đồng, doanh nghiệp, tiếp tục
xây dựng, thực hiện các Chương trình tuyên
truyền về phòng chống rác thải nhựa, túi ni lông
sử dụng một lần, với các hình thức phong phú, đa
dạng, phù hợp với từng đối tượng tuyên truyền,
tạo sự lan tỏa sâu rộng, hiệu quả. Thông qua việc
thực hiện các Chương trình tuyên truyền này sẽ
góp phần giúp các doanh nghiệp, cộng đồng dân
cư chuyển biến từ nhận thức sang hành động cụ
thể nhằm sử dụng rác thải nhựa, túi ni lông thân
thiện môi trường một cách tiết kiệm, hiệu quả.
Tổ chức bình chọn và công bố các sản phẩm,
cửa hàng, siêu thị thân thiện với môi trường;
phát hiện và nhân rộng các mô hình, điển hình
tiên tiến, các sáng kiến thiết thực, hiệu quả nhằm
khuyến khích, động viên, tôn vinh kịp thời các
doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có đóng góp
trong việc giải quyết vấn đề rác thải, rác thải
nhựa. Đồng thời, rà soát, xây dựng, đưa nội dung
chống rác thải nhựa vào chương trình giáo dục ở
các cấp học để giáo dục ý thức của học sinh, sinh
viên, giáo viên trong các trường học.
Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính
sách, pháp luật liên quan đến quản lý rác thải
nhựa
Khẩn trương xây dựng, hoàn thành Đề án tăng
cường năng lực quản lý chất thải nhựa, dự kiến
trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11/2019.
Các nội dung chính được nghiên cứu, đề xuất trong
Đề án là: rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách,
pháp luật về quản lý chất thải nhựa; tăng cường cơ
sở vật chất trang thiết bị, ứng dụng khoa học công
nghệ trong công tác quản lý rác thải nhựa; xây dựng
bộ cơ sở dữ liệu điều tra về rác thải nhựa; Triển khai

hoạt động tăng cường thu gom,
phân loại, tái chế, tái sử dụng
chất thải nhựa trong toàn quốc,
thực hiện kinh tế tuần hoàn chất
thải nhựa, tiến tới kiểm soát
và giảm tối đa lượng phát thải
chất thải nhựa ra môi trường;
nghiên cứu sản xuất những vật
liệu thân thiện môi trường, thay
thế việc sử dụng túi ni lông …
Đẩy nhanh tiến độ ban
hành Quyết định số 73/2014/
QĐ-TTg của Chính phủ về
danh mục phế liệu được phép
nhập khẩu theo hướng chỉ cho
phép nhập các loại nhựa có giá
trị tái chế cao.
Tiếp tục nghiên cứu, đề
xuất bổ sung các bao bì nhựa
vào đối tượng chịu thuế và
nâng cao mức thuế suất để
hạn chế việc sản xuất, tiêu
dùng; tăng thuế BVMT đối với
túi ni lôngg khó phân hủy; bổ
sung quy định túi ni lông thân
thiện với môi trường là đối
tượng được miễn thuế BVMT;
ưu đãi cho các hoạt động sản
xuất và tiêu thụ sản phẩm thân
thiện với môi trường thay thế
sản phẩm nhựa.
Xây dựng các chế tài xử
phạt, tăng cường công tác
thanh tra, kiểm tra… Đồng

thời, xây dựng chính sách,
chiến lược, quy hoạch phù
hợp để đưa các cơ sở tái chế
nhựa phân tán nhỏ lẻ với
công nghệ đơn giản hiện nay
vào các khu công nghiệp tập
trung, nâng cấp công nghệ xử
lý, tái chế phù hợp; Thành lập
các khu công nghiệp tái chế
nhựa tập trung.
Thứ ba, tăng cường sự
phối hợp giữa các bộ, ngành,
địa phương; sự tham gia, giám
sát của các tổ chức chính trị,
xã hội, cơ quan thông tấn báo
chí
Tăng cường sự phối
hợp với các Bộ, ngành, địa
phương, doanh nghiệp trong
triển khai phong trào chống
rác thải nhựa, túi ni lông khó
phân hủy, trong đó yêu cầu
triển khai có hiệu quả hoạt
động thu gom, phân loại, tái
sử dụng, tái chế, xử lý chất thải
rắn sinh hoạt nói chung và rác
thải nhựa nói riêng; phát triển
các sản phẩm, vật liệu thay thế
các sản phẩm nhựa sử dụng
một lần.
Phát huy vai trò của Hội
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam,
Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh,
thành phố trong việc tuyên
truyền, vận động hội viên, chị
em phụ nữ tích cực tham gia
vào việc không sử dụng túi ni
lông một lần, thay thế các loại
túi khi đi chợ, mua sắm sản
phẩm, hàng hóa. Hiện nay,
các nội dung này đang được
Hội Phụ nữ tích cực triển khai
thực hiện và đem lại những
hiệu quả tích cực.
Tăng cường vai trò của các
tổ chức chính trị - xã hội, tổ
chức đoàn thể trong tổ chức
các cuộc vận động hội viên
tham gia vào phong trào tiêu
dùng bền vững, không sử
dụng túi ni lông, bao bì nhựa
một lần; tăng cường vai trò
giám sát việc triển khai thực
Số 6/2019
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hiện các cơ chế chính sách hạn chế sử
dụng túi ni lông, nhựa bao bì dùng một
lần... tại các địa phương, khu dân cư, tổ
dân phố….
Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phát
huy vai trò của các cơ quan báo chí
và các phương tiện truyền thông đại
chúng trong việc tuyên truyền các nội
dung liên quan đến việc hạn chế sử
dụng túi ni lông, rác thải nhựa cho
cộng đồng.
Thứ tư, phát triển công nghệ tái chế,
xử lý rác thải nhựa, đẩy mạnh nghiên
cứu ứng dụng vật liệu mới thay thế cho
việc sử dụng túi ni lông.
Tăng cường đầu tư, nghiên cứu,
ứng dụng công nghệ mới, hiện đại
trong xử lý, tái chế rác thải nhựa và phát
triển các sản phẩm, vật liệu thay thế.
Trong quá trình xem xét, thẩm
định báo cáo đánh giá tác động môi
trường, cấp phép đối với các dự án xử
lý chất thải, sẽ yêu cầu chủ đầu tư tăng
cường sử dụng, ứng dụng công nghệ
mới, hiện đại trong xử lý, tái chế chất
thải.
Các viện, trường, nhà khoa học,
các doanh nghiệp cần đẩy mạnh các
hoạt động nghiên cứu, phát triển và
chuyển giao công nghệ về vật liệu thân
thiện với môi trường thay thế các sản
phẩm nhựa sử dụng một lần.
Thứ năm, mở rộng và phát huy vai
trò của Liên minh chống rác thải nhựa,
thúc đẩy hợp tác quốc tế về chống rác
thải nhựa.
Thúc đẩy việc thành lập và phát huy
vai trò của các trung tâm khu vực, toàn
cầu và liên minh các doanh nghiệp,
người tiêu dùng về chống rác thải
nhựa, túi ni lông khó phân hủy; các tổ
chức tái chế bao bì, sử dụng vật liệu, sản
phẩm thân thiện môi trường để cùng
thực hiện việc phòng chống, xử lý, giảm
thiểu ô nhiễm rác thải nhựa; hạn chế sử
dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần.
Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các
quốc gia, tổ chức quốc tế để tranh thủ
sự hỗ trợ về nguồn vốn, chuyển giao
công nghệ, chia sẻ thông tin, kinh
nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả quản
lý, xử lý chất thải nhựa và túi ni lông
khó phân hủy tại Việt Namn
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Tăng cường kiểm soát
loài tôm hùm nước ngọt
ở Việt Nam
Trong thời gian vừa qua, trên các phương tiện thông tin
đại chúng có phản ánh nhiều tỉnh, thành phố đã xuất
hiện tình trạng nhập khẩu và buôn bán loài tôm hùm
nước ngọt. Qua xác định, tôm hùm nước ngọt là một loài
ngoại lai có nguy cơ xâm hại, có tác động tiêu cực tới môi
trường và đa dạng sinh học tại nhiều nơi trên thế giới.
Việc nhập khẩu, phát triển, kinh doanh loài này trái quy
định pháp luật về đa dạng sinh học và thủy sản.

SỰ NGUY HẠI CỦA LOÀI
TÔM HÙM NƯỚC NGỌT
Tôm hùm nước ngọt (còn
có tên gọi trong dân gian là
tôm hùm đất) có tên khoa học
là Procambarus clarkii, thuộc
danh mục loài ngoại lai có
nguy cơ xâm hại ban hành kèm
theo Thông tư số 35/2018/TTBTNMT ngày 28/12/2018 của
Bộ trưởng Bộ TN&MT quy
định tiêu chí xác định và ban
hành Danh mục loài ngoại lai
xâm hại. Loài này không có tên
trong Danh mục loài thủy sản
được phép sản xuất kinh doanh
tại Việt Nam (Phụ lục VIII ban
hành kèm theo Nghị định số
26/2019/NĐ-CP ngày 8/3/2019
của Chính phủ quy định chi tiết
một số điều và biện pháp thi
hành Luật Thủy sản). Như vậy,
việc nhập khẩu, phát triển, kinh
doanh loài này là trái quy định
pháp luật về đa dạng sinh học
và thủy sản.
Tôm hùm nước ngọt có
nguồn gốc từ Bắc Mỹ, là loài
động vật ăn tạp, có khả năng
thích nghi cao với môi trường,
nhanh chóng thiết lập quần thể
ở nơi chúng xuất hiện và cuối
cùng trở thành loài chủ chốt
của hệ sinh thái. Các tác động

của loài đến môi trường và đa
dạng sinh học đã được ghi nhận
trên thế giới gồm cạnh tranh
môi trường sống, truyền bệnh
cho các loài tôm bản địa, giảm
quần thể thực vật thủy sinh,
động vật không xương sống,
động vật thân mềm và động vật
lưỡng cư thông qua mối quan
hệ ăn thịt và cạnh tranh; có thể
ảnh hưởng tới việc thay đổi chất
lượng nước và đặc điểm trầm
tích, tích lũy kim loại nặng; có
khả năng đào hang gây thiệt
hại cho hệ thống tưới tiêu nông
nghiệp; có tác động đến ngành
đánh bắt cá... Loài này đã được
ghi nhận xâm lấn tại nhiều
nước như Trung Quốc, Nhật
Bản, Kenya, Ai Cập, Uganda,
Zambia, Mê hi cô, Cộng hòa
Síp, Pháp, Ý, Bồ Đào Nha, Tây
Ban Nha... Việc du nhập tôm
hùm nước ngọt có thể gây ra
những thay đổi đáng kể trong
quần xã thực vật và động vật
bản địa.
Tại Việt Nam, tôm hùm
nước ngọt được nhập vào từ
Trung Quốc với mục đích nuôi
thử nghiệm ở diện hẹp. Năm
2008, Bộ NN&PTNT đã cho
phép Viện Nuôi trồng thủy sản
I thực hiện đề tài: “Nghiên cứu
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ứng dụng kỹ thuật nuôi thương phẩm tôm hùm
nước ngọt ở các tỉnh miền Bắc, phục vụ phát
triển vùng nguyên liệu xuất khẩu” và “Dự án
nhập công nghệ sản xuất giống tôm hùm nước
ngọt phục vụ phát triển vùng nguyên liệu xuất
khẩu ở các tỉnh miền Bắc”. Kết quả nghiên cứu
cho thấy, tôm hùm nước ngọt có khả năng sinh
trưởng và phát triển tại miền Bắc Việt Nam do
chúng là loài thủy sinh vật dễ nuôi, ít dịch bệnh.
Tuy nhiên, giá trị kinh tế không cao, tỉ lệ thịt
so với khối lượng cơ thể thấp, cỡ thương phẩm
nhỏ (30-50 g), có nhiều đặc tính của sinh vật
ngoại lai có nguy cơ xâm hại như: ăn tạp, phàm
ăn, cạnh tranh thức ăn, có thể chiếm nơi sống
của loài bản địa, có khả năng gây hại sinh vật
bản địa, đào hang hốc (sâu đến 2 m) và có thể
gây hại cho các công trình thủy sản, đê điều nếu

VVHình minh họa các đặc điểm nhận dạng
nhanh cho loài Procambarus clarkii
Hiện nay, trên các phương tiện truyền thông
có đăng tải thông tin nhầm lẫn giữa loài tôm
hùm nước ngọt (Procambarus clarkii) và tôm
càng đỏ (Cherax quadricarinatus). Đây là hai
loài khác nhau song đều nằm trong Danh mục
loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại ban hành kèm
theo Thông tư số 35/2018/TT-BTNMT ngày
28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ TN&MT.
Tôm hùm nước ngọt (Procambarus clarkii)
- Kích thước: Cá thể trưởng thành trọng
lượng từ 5-10 g tới 50-60 g với tổng chiều dài
trong khoảng 5.5-6.5 cm tới 10.5 - 11.5 cm. Kích
thước thương mại phổ biến là 10-30 g hoặc 7.510.5 cm.
- Màu sắc: Toàn thân có màu sắc chủ yếu
là màu đỏ đến màu đỏ sẫm. Trước khi trưởng

thoát ra ngoài… Vì vậy, Viện
đã khuyến cáo không nên phát
triển nuôi đối tượng này ngay
sau khi kết thúc nghiên cứu
vào năm 2010.

CÁC CHẾ TÀI XỬ LÝ
ĐỐI VỚI VIỆC NHẬP
KHẨU, PHÁT TÁN, SẢN
XUẤT, KINH DOANH
TÔM HÙM NƯỚC
NGỌT
Trong thời gian qua, tại
nhiều tỉnh, thành phố đã xuất
hiện tình trạng nhập khẩu và
buôn bán loài tôm hùm nước
ngọt. Việc nhập khẩu, phát tán

loài ngoài lai có nguy cơ xâm
hại chưa được cấp phép là trái
với quy định của pháp luật và
có thể bị xử lý vi phạm theo
quy định của pháp luật.
Theo quy định, loài tôm
hùm nước ngọt là loài có nguy
cơ xâm hại được quy định tại
Phụ lục II của Thông tư số
35/2018/TT-BTNMT, đồng
thời không phải loài trong
Danh mục thủy sản được phép
sản xuất, kinh doanh ở Việt
Nam. Do đó, để được phép
nhập khẩu dùng làm thực
phẩm, loài phải được “đánh giá
rủi ro theo quy định và được

VVHình minh họa các đặc điểm nhận dạng nhanh cho
loài Cherax quadricarinatus
thành, màu sắc chủ yếu là
màu nâu xanh, với độ đậm
được quyết định bởi độ
trong của nước. Tuy nhiên,
các sắc tố đỏ có thể xuất hiện
trên các phần phụ, đặc biệt là
các chân bơi.
- Đặc điểm nổi bật và dễ
nhận dạng nhất của loài: Là
chủy và vùng sau chủy tạo
thành hình mũi nhọn, các gai
mép bên chủy khá phát triển,
rãnh đầu ngực rất hẹp, các
chấm màu đỏ xuất hiện ở hai
càng, cạnh bên của càng có
nhiều bướu nhỏ.

Tôm càng đỏ (Cherax
quadricarinatus)
- Kích thước: Chiều dài
tổng số tối đa lên tới 35 cm,
hiếm khi lớn hơn.
- Màu sắc: Có màu xanh,
lốm đốm với màu be và đỏ
trên khớp và cơ thể, các mảng
màu đỏ bên trên các phần
bụng. Đặc biệt, cá thể đực
trưởng thành có vệt/mảng
màu đỏ tươi ở mặt ngoài của
cặp đôi càng đầu tiên.
- Đặc điểm nhận dạng: Có
4 gờ trông rõ trên giáp đầu ngực.
Mép bên chủy có từ 3 đến 5 đôi gai.
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Bộ NN&PTNT cấp phép” (Khoản 4, Điều 98,
Luật Thủy sản 2017). Như vậy, chiểu theo các
quy định của pháp luật, việc nhập khẩu, kinh
doanh loài tôm hùm nước ngọt là trái với các
quy định của pháp luật và có thể bị xử phạt.
Điều 10, Nghị định số 185/2013/NĐ-CP,
ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử
phạt vi phạm hành chính trong hoạt động
thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng
cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có quy
định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành
vi buôn bán hàng cấm (là hàng hóa chưa được
phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam). Theo đó,
các hành vi buôn bán loài tôm hùm nước ngọt
sẽ bị xử phạt từ 500.000 đồng đến 100.000.000
đồng tùy theo giá trị của tang vật. Ngoài ra,
cần phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả
gồm “Buộc tiêu hủy tang vật là hàng hóa, vật
phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi,
cây trồng, môi trường…”.
Theo quy định tại Khoản 7, Điều 43 Nghị
định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016
quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực BVMT: Hành vi nhập khẩu loài động
vật, thực vật ngoại lai xâm hại bị xử phạt từ
20.000.000 đồng đến 1.000.000.000 tùy theo giá
trị tang vật từ dưới 10.000.000 đồng đến dưới
250.000.000 đồng. Ngoài ra, biện pháp khắc
phục hậu quả là buộc tái xuất toàn bộ loài ngoại
lai xâm hại nhập khẩu trái phép ra khỏi lãnh
thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
đối với trường hợp vi phạm quy định tại khoản
6 và khoản 7 Điều này. Trường hợp không thể
tái xuất được thì buộc tiêu hủy toàn bộ loài
ngoại lai xâm hại nhập khẩu trái phép.
Điều 246, Bộ Luật Hình sự 2015 quy
định: Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến
1.000.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam
giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5
năm đối với các hành vi: Nhập khẩu trái phép
loài động vật, thực vật ngoại lai xâm hại hoặc
loài động vật, thực vật ngoại lai có nguy cơ xâm
hại trong trường hợp vật phạm pháp trị giá từ
250.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng
hoặc trong trường hợp vật phạm pháp trị giá
dưới 250.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt
vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi
phạm; Phát tán loài động vật, thực vật ngoại lai
xâm hại hoặc loài động vật, thực vật ngoại lai
có nguy cơ xâm hại, gây thiệt hại về tài sản từ
150.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp
sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm: Có
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tổ chức; Nhập khẩu trái phép
loài động vật, thực vật ngoại
lai xâm hại hoặc loài động vật,
thực vật ngoại lai có nguy cơ
xâm hại trong trường hợp vật
phạm pháp trị giá 500.000.000
đồng trở lên; Phát tán loài
động vật, thực vật ngoại lai
xâm hại hoặc loài động vật,
thực vật ngoại lai có nguy cơ
xâm hại, gây thiệt hại về tài
sản 500.000.000 đồng trở lên;
Tái phạm nguy hiểm.
Người phạm tội còn có
thể bị phạt tiền từ 50.000.000
đồng đến 500.000.000 đồng,
cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm
hành nghề hoặc làm công việc
nhất định từ 1 năm đến 5 năm.
Ngoài ra, việc nhập khẩu
không khai báo tôm hùm nước
ngọt cũng vi phạm quy định
tại Nghị định số 127/2013/
NĐ-CP ngày 15/10/2013 về
quy định xử phạt vi phạm
hành chính và cưỡng chế thi
hành quyết định hành chính
trong lĩnh vực hải quan. Theo
đó, tại khoản 1, Điều 7 quy
định: Phạt tiền từ 500.000
đồng đến 1.000.000 đồng đối
với hành vi không khai hoặc
khai không đúng các nội
dung trên tờ khai hải quan mà
không thuộc các trường hợp
nêu tại các Khoản 2, 3, 4 Điều
này và Điều 8, Điều 13, Điều
14 Nghị định này.

TĂNG CƯỜNG KIỂM
SOÁT LOÀI TÔM HÙM
NƯỚC NGỌT
Hiện nay, trên thế giới đã
áp dụng các biện pháp kiểm
soát loài tôm hùm nước ngọt
với các biện pháp cơ học, hóa
học và sinh học. Theo đó, biện
pháp cơ học được áp dụng là
dùng bẫy, lưới vợt, lưới vây và
đánh bắt bằng điện. Các biện
pháp kiểm soát khác có thể
kể đến là thoát nước ao nuôi
để bắt tận diệt tôm con, chỉnh

dòng của các con sông, hoặc
xây dựng cơ học, hàng rào điện
để hạn chế sự phát tán của loài
tôm này. Biện pháp hóa học có
thể sử dụng hóa chất để kiểm
soát tôm bao gồm lân hữu cơ,
clo hữu cơ và thuốc trừ sâu
tổng hợp pyrethroid; những
cá thể chịu các mức ảnh
hưởng khác nhau tùy thuộc
vào kích thước của chúng, các
cá thể kích thước nhỏ hơn thì
bị ảnh hưởng nặng nề hơn.
Biện pháp kiểm soát sinh học
có thể sử dụng các động vật ăn
thịt cá, sinh vật gây bệnh và sử
dụng các vi sinh vật sản xuất
độc tố như vi khuẩn Bacillus
thuringiensis var. israeliensis.
Để tăng cường công tác
quản lý, ngày 27/5/2019, Bộ
TN&MT đã có Công văn số
2417/BTNMT-TCMT
gửi
UBND các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương, Tổng
cục Hải quan; Tổng cục Quản
lý thị trường; Cục Cảnh sát
môi trường đề nghị phối hợp
tăng cường kiểm soát loài tôm
hùm nước ngọt nhằm bảo vệ
đa dạng sinh học, môi trường
và tránh các tác động của tôm
hùm nước ngọt tới nền kinh
tế. Đồng thời, Bộ TN&MT đề
nghị UBND các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương
và các cơ quan liên quan chỉ
đạo các đơn vị trực thuộc tổ
chức kiểm tra và xử lý nghiêm
theo quy định pháp luật đối
với các trường hợp vi phạm;
Tăng cường kiểm soát, ngăn
chặn sự phát tán của loài này
ra môi trường tự nhiên; Khi
phát hiện có phát tán ra môi
trường, phải có biện pháp
khoanh vùng, cô lập và diệt
trừ loài tôm hùm nước ngọt;
Tuyên truyền, phổ biến về tác
hại của loài tôm hùm nước
ngọt đối với môi trường, đa
dạng sinh họcn

NGUYÊN HẰNG
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Nâng cao năng lực quản lý môi trường
nước lưu vực sông tại Việt Nam
LÊ THANH NGA
Viện Khoa học Môi trường

D

ự án Tăng cường năng lực
quản lý môi trường nước lưu
vực sông (LVS) được Chính
phủ Nhật Bản hỗ trợ, với mục tiêu:
Tăng cường năng lực, xây dựng và
triển khai chính sách quản lý môi
trường nước LVS cho Bộ TN&MT,
cũng như các Sở TN&MT thông
qua các dự án thí điểm thực hiện ở
LVS Cầu (Thái Nguyên, Bắc Giang,
Bắc Ninh), và lưu vực hệ thống sông
Đồng Nai (Bình Dương, Đồng Nai,
TP. Hồ Chí Minh và Bà Rịa - Vũng
Tàu). Trong hơn 3 năm thực hiện,
Dự án đã đạt được một số kết quả
quan trọng, góp phần thúc đẩy công
tác BVMT nói chung và môi trường
nước LVS nói riêng ở Việt Nam.
Trong thời gian qua, Tổng cục
Môi trường đã phối hợp chặt chẽ
với các chuyên gia Nhật Bản, các địa
phương có liên quan thực hiện nhiều
hoạt động thiết thực, mang tính kỹ
thuật, trong đó có các hoạt động phối
hợp xây dựng các báo cáo kỹ thuật,
văn bản pháp lý và hướng dẫn kỹ
thuật… Đến nay, về cơ bản, Dự án
đã hoàn thành xây dựng một số dự
thảo văn bản pháp luật và hướng dẫn
liên quan trong khuôn khổ các sản
phẩm của Dự án. Các sản phẩm này
sẽ được xem xét áp dụng trong quản
lý LVS tại Việt Nam, đặc biệt trong
việc lập kế hoạch quản lý môi trường
nước LVS dựa trên cơ sở khoa học
kiểm kê nguồn nước thải và tiếp cận
kiểm soát tổng tải lượng ô nhiễm, với
khả năng đáp ứng các yêu cầu mới
được quy định trong Luật BVMT,
Luật Tài nguyên nước (TNN), cũng
như Luật Quy hoạch. Cụ thể, thông
qua Dự án, một số văn bản pháp luật
quan trọng đã được xây dựng như
Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT
của Bộ TN&MT quy định về đánh

VVCác đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Cuộc họp Ban chỉ đạo
Dự án lần cuối, tháng 4/2019
giá khả năng tiếp nhận nước
thải, sức chịu tải của nguồn
nước sông, hồ; Quyết định
số 154/QĐ-TCMT của Tổng
cục Môi trường về việc ban
hành hướng dẫn kỹ thuật
tính toán sức chịu tải nguồn
nước sông; xây dựng Dự
thảo Báo cáo kỹ thuật về cơ
chế điều phối phục vụ quản
lý môi trường nước LVS; Sổ
tay kiểm kê nguồn ô nhiễm
nước thải đối với quản lý môi
trường nước LVS; Hướng
dẫn chia sẻ thông tin và dữ
liệu phục vụ tính toán sức
chịu tải và xây dựng kiểm kê
nguồn xả thải; Hướng dẫn về
cơ chế điều phối trong quản
lý tải lượng chất ô nhiễm...
Bên cạnh việc xây dựng
các văn bản pháp luật, các
hướng dẫn, dựa trên những
kết quả và cách thức quản
lý môi trường nước trong
LVS, Dự án cũng đã phác
thảo các Kế hoạch tổng thể
và Kế hoạch hành động quản
lý môi trường nước LVS tại
các tỉnh thí điểm; đề xuất
Lộ trình quản lý tổng hợp
TNN tại Việt Nam. Trong

đó xác định 5 yếu tố: Chiến
lược, chính sách cần thực
hiện; Xem xét sửa đổi và bổ
sung các văn bản pháp luật
liên quan đến quy hoạch,
phù hợp với tình hình thực
tiễn; Tạo dựng khung thể
chế (quản lý hành chính
nhà nước về TNN; LVS và tổ
chức dịch vụ công, tư đối với
ngành nước); Tăng cường
năng lực về quản lý TNN
(thu thập thông tin số liệu,
nâng cao trình độ nghiệp vụ
trong quản lý, giám sát TNN,
khai thác sử dụng nước và
giám sát vận hành liên hồ
chứa theo quy định pháp
luật); Áp dụng các công cụ
trong quản lý tổng hợp TNN
phù hợp với điều kiện thực
tiễn của Việt Nam.
Đồng thời, Dự án cũng
sử dụng mô hình QUAL2K
(mô hình về chất lượng nước
sông và dòng chảy) để thực
hiện phân tích tải lượng ô
nhiễm thuộc các khu vực
được lựa chọn trên LVS Cầu
và sử dụng mô hình MIKE
11 (ứng dụng mô phỏng
chế độ thủy lực, chất lượng
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nước và vận chuyển bùn cát
vùng cửa sông, trong sông,
hệ thống tưới, kênh dẫn, các
hệ thống dẫn nước khác) để
thực hiện phân tích tải lượng
ô nhiễm thuộc các khu vực
được lựa chọn trên lưu vực
hệ thống sông Đồng Nai.
Qua đó, nghiên cứu mô hình
mô phỏng chất lượng nước
nhằm tính toán sức chịu tải
và đề xuất sử dụng mô hình
cho dự án thí điểm tại các lưu
vực. Ngoài ra, Dự án còn thực
hiện xây dựng quy trình kiểm
kê nguồn thải tại 2 khu vực
đã lựa chọn ở trên và tổ chức
tập huấn nâng cao năng lực
cho cán bộ quản lý cấp Trung
ương và địa phương về môi
trường nước LVS.
Trong hơn 3 năm thực
hiện Dự án, mục tiêu của
các hoạt động Dự án là từng
bước hướng tới quản lý tổng
hợp TNN trên các LVS tại
Việt Nam. Để đạt được mục
tiêu này, thời gian tới, các cơ
quan quản lý cần xem xét,
nghiên cứu thực hiện 3 giai
đoạn theo lộ trình để hướng
tới quản lý tốt hơn TNN LVS.
Giai đoạn từ 2020 - 2024:
Là giai đoạn thực hiện hoàn
thiện chính sách, tạo môi
trường thuận lợi cho các hoạt
động quản lý tổng hợp TNN.
Tiến hành áp dụng cách tiếp
cận quản lý tổng hợp TNN,
lấy LVS Vu Gia - Thu Bồn làm
thí điểm áp dụng các vấn đề:
Thể chế, chính sách, các công
cụ quản lý để xem xét và rút
kinh nghiệm đối với các LVS
khác. Thông qua xây dựng
mô hình tổ chức LVS Vu Gia Thu Bồn, cần xem xét kỹ việc
xây dựng mô hình tổ chức
LVS Vu Gia - Thu Bồn để có
thể áp dụng trên phạm vi toàn
quốc.
Ở Việt Nam, các tổ chức
LVS đã được thành lập,
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nhưng hầu hết chưa thực sự
hoạt động hiệu quả, nên việc
thành lập tổ chức LVS mới
phải hết sức cẩn trọng, cần
nghiên cứu kỹ các mô hình
của các quốc gia có điều kiện
tương tự để có thể vận dụng
hợp lý đối với Việt Nam.
Giai đoạn 2025 - 2030:
Giai đoạn thành lập một số tổ
chức LVS ưu tiên và hỗ trợ Cục
Quản lý TNN vận hành thử
nghiệm chức năng giám sát.
Tiếp tục hoàn thiện các
chính sách, chiến lược có
liên quan. Nghiên cứu các
kinh nghiệm hoạt động của
Ủy ban (UB) LVS Vu Gia Thu Bồn để từ đó tiếp tục
thực hiện và vận hành các
UB LVS theo thứ tự ưu tiên,
phối hợp chặt chẽ giữa Cục
Quản lý TNN và các UB LVS
để áp dụng đồng bộ các giải
pháp quản lý TNN trên LVS.
Sau khi có kinh nghiệm
từ các hoạt động của UB LVS
Vu Gia - Thu Bồn, việc thành
lập các UB LVS được ưu tiên
đối với những LVS quan
trọng như: LVS Hồng - Thái
Bình; Cửu Long; Sre San Sre Pok và Đồng Nai.

Giai đoạn sau 2030: Giai
đoạn thành lập và vận hành
các UB LVS còn lại, hoàn
thiện các chức năng của từng
UB để quản lý tổng hợp TNN
theo LVS. Đẩy mạnh áp dụng
các công cụ kinh tế trong
quản lý tổng hợp TNN, thúc
đẩy sự tham gia của khu vực
doanh nghiệp, tư nhân trong
quản lý TNN, hoàn thiện bổ
sung các chính sach hỗ trợ
cho quản trị TNN.
Đối với giai đoạn này,
tiếp tục hoàn thiện các chính
sách, chiến lược phục vụ
quản lý tổng hợp TNN, hoàn
thiện quy chế hoạt động của
các UB lưu vực và tăng cường
năng lực hoạt động cho các
UB LVS để tự hoạt động và
áp dụng các công cụ quản lý
trong công việc của UB.
Lộ trình quản lý tổng
hợp TNN thực hiện theo các
hoạt động ưu tiên cho giai
đoạn như sau: Hỗ trợ Cục
Quản lý TNN, vận hành UB
LVS chức năng “xử phạt” vi
phạm quy mô nhỏ tại lưu
vực, tiếp tục thành lập thêm
các UB LVS cho các LVS còn
lạin
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Thừa Thiên - Huế: Triển khai thực hiện
xử phạt hành chính các hành vi vi phạm
quy định về bảo vệ môi trường
Trong thời gian qua, phong trào “Ngày
Chủ nhật xanh - Hãy hành động để Thừa
Thiên - Huế thêm xanh - sạch - sáng” đã
huy động sự tham gia rộng rãi của cả
hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân
dân tỉnh Thừa Thiên - Huế, làm thay đổi,
nâng cao nhận thức, trách nhiệm của
mọi người dân trong công tác BVMT.
Bên cạnh quá trình tuyên truyền, vận
động thay đổi nhận thức của cộng
đồng, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng
đã ban hành Công văn số 3976/UBNDTN hướng dẫn thực hiện xử phạt hành
chính các hành vi vi phạm quy định về
BVMT.
SỨC LAN TỎA TỪ PHONG TRÀO
NGÀY CHỦ NHẬT XANH
Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh
Thừa Thiên - Huế đã luôn chú trọng thực hiện
tốt công tác BVMT. Tỉnh đã đầu tư kinh phí để
kiến tạo hạ tầng, cây xanh, bãi cỏ, lắp đặt hệ thống
chiếu sáng, xây dựng cầu đường, nạo vét kênh

mương, vệ sinh môi trường trên
địa bàn toàn tỉnh; phát động
nhiều chương trình, phong
trào, cuộc vận động trong toàn
dân tham gia BVMT, qua đó
nâng cao ý thức, trách nhiệm
của mỗi người dân, mỗi tổ dân
phố, làng, bản, cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp trong BVMT.
Từ vai trò và kết quả hoạt
động BVMT trong thời gian
qua, UBND Thừa Thiên - Huế
đã ban hành và chỉ đạo thực
hiện Đề án tổ chức “Ngày Chủ
nhật xanh - Hãy hành động để
Thừa Thiên - Huế thêm xanh
- sạch - sáng”, nhằm phát động
sâu rộng trong toàn dân, tích
cực tham gia giải quyết những
vấn đề bức xúc về môi trường,
điểm nóng về ô nhiễm môi
trường tại đô thị và các vùng
nông thôn. Sau 6 tháng phát
động phong trào, nhiều mô
hình hay, cách làm sáng tạo

VVHành vi xả rác thải bừa bãi, ném vàng mã xuống sông Đông Ba (TP Huế) do
người dân phản ánh đến Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh sẽ
bị xử lý nghiêm

trong việc đảm nhận xây dựng
mô hình “Thành phố 4 mùa
hoa”, “Dòng Hương trong xanh”,
“Tuyến đường sáng - xanh sạch - đẹp - trật tự trị an”... đã
được nhiều người dân, tổ chức
và doanh nghiệp trên địa bàn
tỉnh triển khai thực hiện sôi nổi,
rộng khắp, góp phần làm cho
Huế ngày càng xanh hơn, sạch
hơn và sáng hơn.
Trong thời gian gần đây,
nhân dân xã Hương Thọ đã tích
cực ra quân thực hiện tuyến
đường hoa di sản với tổng chiều
dài gần 1 km (đoạn từ cầu Hữu
Trạch đến lăng Minh Mạng).
Xã lựa chọn giống cây hoa mười
giờ, chiều tím, mào gà để trồng
và phân chia đoạn đường cụ thể
cho các hội, đoàn thể và mỗi
thôn, xóm. Từ đó, tiến hành
trồng và chăm sóc theo đúng kế
hoạch đề ra dựa vào nguồn kinh
phí hỗ trợ của xã và các nhà hảo
tâm. Với sáng kiến dùng lốp xe
ô tô cũ để làm bồn hoa không
những để BVMT, mà còn phát
huy tinh thần sáng tạo của các
đoàn viên thanh niên tại địa
phương. Từ những lốp xe xù
xì cũ nhám màu đến nay đã trở
thành những bồn hoa sặc sỡ sắc
màu cùng các hình hoạt thú vị.
Qua đó, nâng cao nhận thức
của người dân về ý nghĩa và tạo
hiệu ứng lâu dài trong việc phát
triển “Đường hoa di sản”, cũng
như đánh thức tiềm năng du
lịch thiên nhiên tại địa phương.
Hưởng ứng phong trào
“Nói không với túi ni lông”,
siêu thị Big C Huế đang dần
chuyển sang các sản phẩm thân
thiện với môi trường, loại trừ
túi ni lông ra khỏi kệ hàng, mà
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sử dụng phương pháp bọc hàng hóa, sản phẩm
bằng lá chuối tươi, lá vả, lá sen. Đối với siêu thị
Co.opMart Huế, từ ngày 10/6/2019, túi ni lông
hay các sản phẩm bằng nhựa sử dụng một lần
đã không còn bày bán. Những mặt hàng tại
Co.opMart Huế nay được bọc hay đựng bằng
túi giấy, thùng giấy, lá chuối tươi. Tại trung tâm
thương mại lớn chợ Đông Ba, Ban quản lý đã đưa
ra kế hoạch, tiểu thương ký cam kết thực hiện việc
đựng hàng hóa bằng túi giấy tự hủy - thân thiện
với môi trường, thay vì túi ni lông như lâu nay.
Những việc làm này đã được người dân hưởng
ứng và ủng hộ cao, mở ra một hướng đi kinh
doanh “xanh”, góp phần phát triển bền vững và
BVMT.
Là những chủ nhân tương lai của đất nước,
học sinh Trường THPT Đặng Huy Trứ (thị xã
Hương Trà) đã cùng chung tay làm nên những
chiếc túi giấy, thay thế cho việc sử dụng túi ni lông
sử dụng một lần. Công việc làm túi giấy được các
em học sinh trường THPT Đặng Huy Trứ thực
hiện vào giờ sinh hoạt lớp dịp cuối tuần. Trên mỗi
túi giấy, để tăng thêm tính thẩm mỹ, các em đã
tự vẽ những hình ảnh sinh động, dễ thương, hay
những câu slogan nhóm, thông điệp BVMT…
Túi giấy làm được để các em học sinh sử dụng
cho cá nhân, hoặc dành tặng bạn bè, người thân.
Đồng thời, Đoàn trường còn phối hợp với các xã
đoàn của thị xã để gửi tặng tiểu thương ở các chợ
túi giấy, thông qua đó tuyên truyền người bán và
khách hàng về việc hạn chế sử dụng túi ni lông
để BVMT. Bên cạnh đó, nhà trường bố trí thùng
đựng rác thải và hướng dẫn phân loại theo các
nhóm: thùng đựng giấy; thùng đựng nhựa, kim
loại; thùng đựng rác hỗn hợp.
Bằng việc trang bị giỏ đựng rác treo trên các
xe xích lô, Nghiệp đoàn Xích lô Du lịch Huế đã
góp phần hạn chế hành vi xả rác bừa bãi ra lề
đường, BVMT, cũng như truyền tải hình ảnh Du
lịch “xanh” của tỉnh Thừa Thiên - Huế đến với du
khách trong và ngoài nước. Việc trang bị giỏ đựng
rác được thiết kế gọn, thẩm mỹ treo trên các xe
xích lô và vận động đoàn viên nghiệp đoàn hưởng
ứng “Nhặt một cọng rác, bạn đã làm cho Huế đẹp
hơn” nhằm khuyến khích những hành động đẹp
vì môi trường.
Sau gần 6 tháng tổ chức triển khai thực hiện,
phong trào "Ngày Chủ nhật xanh" đã thực sự có
sức lan tỏa, bước đầu mang lại ý nghĩa thiết thực
cho cộng đồng và toàn xã hội, góp phần nâng
cao nhận thức và trách nhiệm của mọi người
trong BVMT. "Ngày Chủ nhật xanh" không chỉ
là hoạt động ra quân thu gom rác thải, vệ sinh
28
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môi trường vào các ngày chủ
nhật, mang hình ảnh tuyên
truyền, vận động, mà được kết
hợp thực hiện nhiều hoạt động
thường xuyên, liên tục, lâu dài
nhằm nâng cao ý thức chung
của cả cộng đồng xã hội chung
tay BVMT, xây dựng nếp sống
văn minh.

XỬ LÝ NGHIÊM MINH
CÁC HÀNH VI VI
PHẠM QUY ĐỊNH VỀ
BVMT
Nhằm tăng cường công
tác quản lý, kiểm tra, giám sát,
chấn chỉnh và xử lý các hành
vi vi phạm quy định về BVMT,
vệ sinh nơi công cộng trên địa
bàn có hiệu quả, UBND tỉnh
Thừa Thiên - Huế vừa ban hành
Công văn số 3976/UBND-TN
hướng dẫn thực hiện xử lý
một số hành vi vi phạm hành
chính về BVMT. Việc áp dụng
đồng bộ hướng dẫn này được
thực hiện chính thức từ ngày
1/7/2019 trên địa bàn toàn tỉnh.
Theo đó, sẽ xử phạt 500.000
đồng đến 1 triệu đồng hành vi
vứt, thải, bỏ đầu, mẩu và tàn
thuốc lá không đúng nơi quy
định tại khu chung cư, thương
mại, dịch vụ, hoặc nơi công
cộng. Phạt 1 triệu đồng đến 3
triệu đồng hành vi vệ sinh cá
nhân (tiểu tiện, đại tiện) không
đúng nơi quy định tại khu
chung cư, thương mại, dịch
vụ hoặc nơi công cộng. Phạt 3
triệu đồng đến 5 triệu đồng đối
với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải
sinh hoạt không đúng nơi quy
định tại khu chung cư, thương
mại, dịch vụ hoặc nơi công
cộng. Phạt 5 triệu đồng đến
7 triệu đồng hành vi vứt, thải
rác thải sinh hoạt trên vỉa hè,
đường phố hoặc vào hệ thống
thoát nước thải đô thị hoặc hệ
thống thoát nước mặt trong
khu vực đô thị. Ngoài ra, hành
vi chôn, lấp, đổ, thải, tiếp nhận

chất thải rắn sinh hoạt và chất
thải rắn công nghiệp trái với
quy định về BVMT; tiếp nhận
chất thải rắn sinh hoạt, chất thải
rắn công nghiệp nhưng không
có biện pháp xử lý hoặc không
chuyển giao cho đơn vị có chức
năng xử lý sẽ bị xử phạt 2 triệu
đồng đến 1 tỷ đồng; xem xét
tịch thu tang vật, phương tiện
vi phạm hành chính, tính theo
khối lượng đổ thải và mức độ
nguy hại của chất thải.
Đối với rác thải xây dựng
liên quan đến quản lý đường bộ,
đường sắt, phạt từ 300.000 đồng
đến 400.000 đồng với hành vi
đổ chất thải rắn xây dựng ra
đường bộ không đúng nơi quy
định. Phạt từ 4 triệu đồng đến 6
triệu đồng hành vi đổ chất thải
rắn xây dựng trong phạm vi đất
dành cho đường bộ, hành vi
người điều khiển xe thực hiện
đổ trái phép chất thải rắn xây
dựng. Phạt từ 10 triệu đồng đến
15 triệu đồng hành vi người
điều khiển xe thực hiện hành
vi đổ trái phép chất thải rắn xây
dựng ra đường phố.
Có thể nói, nhận thức về
BVMT tại Thừa Thiên - Huế
đang ngày càng thay đổi tích
cực. Từ phong trào “Ngày
Chủ nhật xanh”, nhiều chương
trình, cuộc vận động đã lan tỏa
ở nhiều địa phương. Cùng với
quá trình tuyên truyền, vận
động thay đổi ý thức của cộng
đồng, việc triển khai các chế tài
xử lý vi phạm đối với hành vi
vi phạm làm ảnh hưởng đến
vệ sinh môi trường cũng nhận
được sự đồng tình, ủng hộ của
người dân. Những việc làm
của người dân và sự chỉ đạo
quyết liệt của UBND tỉnh Thừa
Thiên - Huế đã mang lại hiệu
ứng tích cực và lan rộng trên
toàn quốc, trở thành điểm sáng
để nhiều địa phương học tập và
noi theo.
 VĂN DINH - MAI DUNG
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Xử lý tình trạng ô nhiễm nguồn nước
tại hồ Vai Miếu, Thái Nguyên

H

ồ Vai Miếu (hay còn gọi hồ Gò Miếu) là
một trong 3 hồ lớn nhất của tỉnh Thái
Nguyên, nằm ở dưới sườn đông dãy
núi Tam Đảo, thuộc địa phận xã Ký Phú, huyện
Đại Từ. Đây là công trình thủy lợi lớn, phục
vụ nước tưới cho khoảng 500 ha thuộc nhiều
xã. Ngoài chức năng phục vụ nông nghiệp, hồ
còn có tiềm năng phát triển du lịch. Thời gian
gần đây, nước hồ Vai Miếu bị ô nhiễm nghiêm
trọng, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và
sinh hoạt của người dân.

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC HỒ
Theo phản ánh của người dân và chính
quyền xã Ký Phú, từ sau Tết Nguyên đán năm
2019, nước hồ Vai Miếu đổi màu bất thường từ
màu xanh sang vàng và đóng váng. Lớp váng
dày đặc nổi thành dải dài khoảng 100 m, rộng
hơn 50 m, dày khoảng 10 - 20 cm. Phần váng
theo gió thổi dạt sát bờ, có màu vàng như mỡ,
nhưng khi bị chọc vỡ thì có màu trắng ngà như
đậu phụ non, bốc mùi hôi khó chịu. Nước hồ
ô nhiễm theo kênh thoát nước chảy xuống các
khu dân cư, làm ảnh hưởng đến môi trường và
cuộc sống người dân.
Các hộ dân xung quanh hồ cũng phản
ánh, đây là lần đầu tiên nước hồ bị ô nhiễm,
trước đây, có thời điểm nước bị cạn, hồ vẫn
trong xanh và người dân có thể dùng để tắm
giặt hàng ngày, nhưng thời gian gần đây, người
dân còn không thể rửa tay chân vì nước hồ quá
bẩn. Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước
hồ là do hoạt động chăn nuôi cá lồng bè của
Công ty CP Nông nghiệp Việt Nhật. Mô hình
nuôi cá lồng, bè được Công ty triển khai từ năm
2016, do huyện Đại Từ hỗ trợ, Sở NN&PTNT
cấp phép nuôi. Mức độ ô nhiễm nước của hồ
ngày càng nghiêm trọng hơn từ ngày Công ty
chuyển từ sử dụng thức ăn công nghiệp sang
dùng cá tạp, cá mè để nuôi cá lăng đen, cá trê.
Thêm vào đó, do nước hồ Vai Miếu cạn quá
lâu, bùn phơi nắng gặp mưa kích thích tảo thủy
sinh phát triển.

ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÌNH
TRẠNG Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC HỒ
Trước thực trạng trên, sau khi tiếp nhận
thông tin phản ánh của người dân, UBND

VVNước hồ Vai Miếu từng bị ô nhiễm nghiêm trọng

VVNước hồ trong xanh trở lại sau khi xử lý tình trạng ô nhiễm
tỉnh Thái Nguyên đã có
Thông báo số 57/TB-UBND
về kết luận của Phó Chủ
tịch UBND tỉnh Dương Văn
Lượng tại Hội nghị báo cáo
về tình trạng ô nhiễm nguồn
nước tại hồ Vai Miếu. Theo
đó, UBND tỉnh yêu cầu các
cơ quan chức năng và đơn vị
liên quan khẩn trương kiểm
tra, lấy mẫu xét nghiệm để
xác định nguyên nhân và đề
xuất phương án xử lý tình
trạng ô nhiễm nguồn nước tại
hồ Vai Miếu. Đồng thời, giao
nhiệm vụ cho Sở NN&PTNT,
UBND huyện Đại Từ kiểm
tra, rà soát việc sản xuất,

kinh doanh của Công ty CP
Nông nghiệp Việt Nhật đảm
bảo thực hiện đúng cam kết
BVMT, báo cáo UBND tỉnh
trước ngày 30/5/2019.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo
của UBND tỉnh Thái Nguyên,
Công ty TNHH Khai thác
thủy lợi Thái Nguyên đã phối
hợp với Trung tâm Quan trắc
Môi trường (Sở TN&MT),
Phòng TN&MT huyện Đại
Từ, UBND xã Ký Phú tổ chức
lấy mẫu nước mặt trong hồ
Vai Miếu để phân tích, đánh
giá việc ô nhiễm nguồn nước
tại 3 vị trí trong hồ (vị trí 1
trên suối Cái phía đầu nguồn
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VĂN BẢN MỚI
trước khi chảy vào hồ, vị trí 2 tại khu vực giữa lòng
hồ, vị trí 3 phía sau cống lấy nước tưới của hồ).
Trước mắt, đơn vị yêu cầu Công ty CP Nông nghiệp
Việt Nhật tiến hành vớt toàn bộ lượng váng nổi trên
mặt hồ để xử lý chôn lấp.
Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái
Nguyên đã làm việc và yêu cầu Công ty CP Nông
nghiệp Việt Nhật, đơn vị đang có hoạt động chăn
nuôi cá lồng/bè trong khu vực lòng hồ Vai Miếu
thực hiện nghiêm chỉnh các quy chuẩn kỹ thuật
theo Thông tư số 16/2015/TT-BNNPTNT, ngày
10/4/2015 của Bộ NN&PTNT về Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản. Về
phương án xử lý ô nhiễm nguồn nước, yêu cầu
Công ty tiếp tục đánh giá, kiểm tra tất cả các lồng/
bè đang nuôi cá không để phát sinh nguồn gây ô
nhiễm nước trong quá trình nuôi thả cá (như cá
chết, thức ăn dư thừa, vật thể lạ trong lồng và khu
vực lòng hồ…); Không sử dụng cá tạp, cá mè... để
làm thức ăn cho cá nuôi trong lồng và trong khu
vực lòng hồ; Tuân thủ và thực hiện đúng quy trình
kỹ thuật trong chăn nuôi cá lồng bè trên hồ và có
biện pháp xử lý làm sạch nguồn nước để đảm bảo
chất lượng phục vụ sản xuất nông nghiệp; Thường
xuyên vớt và xử lý các vật phẩm nổi trên bề mặt
hồ và trong khu vực lòng hồ...; Chỉ được phép sử
dụng các loại thức ăn được phép sử dụng trong
nuôi trồng thủy sản theo quy định; Xem xét có
thể giảm bớt lượng thức ăn để tránh tồn dư, dư
thừa gây ô nhiễm, tuyệt đối không được sử dụng
thức ăn không có trong danh mục và quy trình kỹ
thuật nuôi cá lồng bè. Nhằm khắc phục tình trạng
ô nhiễm, Công ty CP Nông nghiệp Việt Nhật đã
vớt hết lượng tảo thủy sinh trên mặt hồ, đồng thời,
dừng việc sử dụng cá tạp để nuôi cá lồng và cam
kết không để tình trạng ô nhiễm xảy ra. Theo kết
quả kiểm tra của Công ty TNHH MTV Khai thác
thủy lợi Thái Nguyên ngày 29/5/2019 tại hồ Vai
Miếu, nước trong hồ đã trong xanh trở lại bình
thường, không còn váng đọng trên mặt hồ, nước
không còn mùi tanh hôi.
Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng,
chính quyền địa phương sẽ tiếp tục theo dõi diễn
biến môi trường nước hồ và kiểm tra nhằm phát
hiện các hiện tượng bất thường để có các biệp pháp
khắc phục, xử lý BVMT nước hồ Vai Miếu. Ngoài
ra, tỉnh sẽ tăng cường hơn nữa công tác tuyên
truyền; phổ biến kiến thức về nước sạch và môi
trường trong nhân dân; vận động nhân dân tham
gia các hoạt động giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước;
cải thiện và bảo vệ nguồn nước sông, hồ trên địa
bànn
NGUYỄN TRUNG DŨNG - N.HÀO
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Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển
bền vững Việt Nam đến năm 2030
OO

Ngày 4/6/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn
Xuân Phúc đã ký Quyết định số 681/QĐ-TTg ban
hành Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền
vững (PTBV) Việt Nam đến năm 2030. Đây là hoạt
động nhằm triển khai Kế hoạch hành động quốc gia
thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự PTBV.
Quyết định đề ra lộ trình thực hiện 17 mục tiêu
PTBV như: Chấm dứt mọi hình thức nghèo ở mọi
nơi; Xóa đói, bảo đảm an ninh lương thực, cải thiện
dinh dưỡng và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền
vững; Bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh và tăng cường
phúc lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi; Đảm bảo nền
giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc
đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người;
Đạt được bình đẳng giới; Tăng quyền và tạo cơ hội
cho phụ nữ và trẻ em gái; Đảm bảo tăng trưởng kinh
tế bền vững, toàn diện, liên tục; tạo việc làm đầy đủ,
năng suất và việc làm tốt cho tất cả mọi người; Đảm
bảo sản xuất và tiêu dùng bền vững; Ứng phó kịp
thời, hiệu quả với biến đổi khí hậu và thiên tai…
Tương ứng với mỗi mục tiêu có sự phân công chi
tiết cơ quan chủ trì, lộ trình thực hiện và các mục
tiêu cần đạt.
Đối với mục tiêu đảm bảo đầy đủ và quản lý bền
vững tài nguyên nước, hệ thống vệ sinh cho tất cả
mọi người (mục tiêu 6), Quyết định đề ra lộ trình
đến năm 2020 có 90 - 95% dân số được cung cấp
nước sạch, hợp vệ sinh; 15 - 20% nước thải đô thị
được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo
quy định; 82% khu công nghiệp, khu chế xuất đã đi
vào hoạt động có nhà máy xử lý nước thải tập trung
đạt tiêu chuẩn môi trường.
Mục tiêu đến năm 2030, cải thiện chất lượng
nước, kiểm soát được các nguồn gây ô nhiễm; chấm
dứt việc sử dụng các loại hóa chất độc hại trong sản
xuất công nghiệp, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản
gây ô nhiễm nguồn nước và làm suy giảm đa dạng
sinh học; 100% nước thải nguy hại được xử lý; giảm
một nửa tỷ lệ nước thải đô thị chưa qua xử lý; tăng
cường tái sử dụng nước an toàn; tăng đáng kể hiệu
quả sử dụng nước trong tất cả các lĩnh vực, đảm bảo
nguồn cung nước sạch bền vững; bảo đảm việc khai
thác nước không vượt quá ngưỡng giới hạn khai
thác đối với các sông, không vượt quá trữ lượng có
thể khai thác đối với các tầng chứa nước; thực hiện
quản lý tổng hợp tài nguyên nước theo lưu vực sông,
bao gồm cả nguồn nước xuyên biên giới thông qua
hợp tác quốc tế...
Quyết định cũng nêu rõ, đối với những mục
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tiêu chưa có lộ trình, các Bộ, cơ quan được phân
công chủ trì có kế hoạch, chương trình cụ thể để
thực hiện đối với từng mục tiêu phù hợp với yêu
cầu của Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện
Chương trình Nghị sự 2030 vì sự PTBV đã được
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Rà soát, đánh giá công tác quản lý nhà
nước về chất thải rắn
OO

Thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày
3/2/2019 của Chính phủ, Bộ TN&MT đã có
Quyết định số 867/QĐ- BTNMT ngày 10/4/2019
về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, đánh giá
công tác quản lý chất thải rắn (CTR) trên phạm
vi cả nước.
Để việc triển khai thực hiện đạt kết quả, ngày
28/5/2019, Bộ TN&MT đã có Công văn số 2429/
BTNMT-TCMT đề nghị UBND các tỉnh, thành
phố chỉ đạo Sở TN&MT, Xây dựng, Tài chính và
đơn vị có liên quan chuẩn bị các nội dung đối
với công tác quản lý nhà nước về CTR, bố trí cán
bộ có thẩm quyền làm việc với Đoàn kiểm tra,
đánh giá về các nội dung nêu trên; Chỉ đạo Sở
TN&MT cử lãnh đạo và cán bộ, công chức tham
gia Đoàn kiểm tra, đánh giá của Bộ TN&MT đối
với hoạt động kiểm tra, đánh giá các cơ sở xử lý
CTR sinh hoạt; Tổ chức điều tra, đánh giá đối với
các bãi chôn lấp, cơ sở xử lý CTR sinh hoạt và gửi
báo cáo về Bộ TN&MT để tổng hợp.

Xét tặng Giải thưởng khoa học và công
nghệ lần thứ nhất
OO

Bộ TN&MT vừa ban hành Kế hoạch tổ chức
xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ
(KH&CN) lần thứ nhất, năm 2019 tại Quyết
định số 1548/QĐ-BTNMT ngày 20/6/2019.
Theo đó, các công trình tham gia xét tặng Giải
thưởng phải đáp ứng yêu cầu: Là kết quả nhiệm vụ
KH&CN sử dụng hoặc nhận hỗ trợ từ các nguồn
kinh phí do Bộ TN&MT quản lý và phục vụ trực
tiếp sự phát triển của ngành TN&MT; là kết quả
của nhiệm vụ KH&CN có sử dụng hoặc nhận hỗ
trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước phải được
đăng ký, lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ theo
quy định pháp luật; được công bố hoặc ứng dụng
trong thực tiễn ít nhất 1 năm và chưa nhận bất kỳ
Giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế nào; tính đến
thời điểm xét tặng Giải thưởng, tác giả công trình
không vi phạm quy định tại Điều 8, Luật KH&CN.
Các lĩnh vực xét thưởng bao gồm: Đất đai; tài
nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất;
môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí

hậu; đo đạc và bản đồ; viễn
thám; quản lý tổng hợp tài
nguyên, BVMT biển và hải
đảo; quản lý nhà nước các
dịch vụ công trong các lĩnh
vực thuộc phạm vi quản lý
của Bộ TN&MT.
Đối tượng tham gia xét
tặng giải thưởng là các tác
giả đáp ứng được những
điều kiện, tiêu chuẩn quy
định tại Quy chế xét tặng
Giải thưởng KH&CN của
Bộ TN&MT ban hành
kèm theo Quyết định số
2086/QĐ-BTNMT
ngày
28/6/2018 của Bộ trưởng Bộ
TN&MT.
Tổng số Giải thưởng
xét tặng là 10 giải, trong
đó, công trình khoa học: 5
giải; công trình công nghệ:
5 giải
Hồ sơ tham gia xét tặng
Giải thưởng của các đơn vị
gửi qua đường bưu điện hoặc
gửi trực tiếp về các Tổng cục/
Cục của Bộ TN&MT trước
ngày 30/7/2019.
Đơn vị có công trình đề
nghị xét tặng Giải thưởng
gửi bản điện tử theo địa chỉ
email: vkhcn@monre.gov.vn.

TP. Hồ Chí Minh:
Kiểm soát sản xuất, sử
dụng túi ni lông khó
phân hủy
OO

UBND TP. Hồ Chí
Minh vừa giao Sở TN&MT
thống kê danh sách các tổ
chức, hộ kinh doanh có
hoạt động sản xuất, nhập
khẩu túi ni lông khó phân
hủy trên địa bàn; tham mưu
UBND TP ban hành lộ
trình tổ chức, xúc tiến đầu
tư hạ tầng thu gom tái chế
chất thải túi ni lông, đồng
thời đẩy nhanh tiến độ triển
khai các chương trình phân

loại chất thải rắn tại nguồn
trên địa bàn TP. Song song
với đó, Sở TN&MT nghiên
cứu các hình thức hỗ trợ
sản xuất khác, ngoài cho
vay vốn ưu đãi phù hợp với
nhu cầu của doanh nghiệp
và hộ kinh doanh sản xuất
túi ni lông thân thiện môi
trường…
UBND TP. Hồ Chí
Minh giao Cục Thuế TP tổ
chức thanh tra, kiểm tra các
doanh nghiệp kê khai sai
thuế BVMT nhưng không
cung cấp hoặc cung cấp
không đầy đủ thông tin,
còn sai sót trong hồ sơ khai
thuế BVMT; tăng cường
kiểm tra, kiểm soát đối với
các tổ chức, hộ kinh doanh
có hoạt động sản xuất túi ni
lông khó phân hủy, túi ni
lông tự phân hủy sinh học
và túi ni lông thân thiện với
môi trường trên địa bàn TP
về chấp hành thực hiện thuế
BVMT, giá trị gia tăng, thu
nhập doanh nghiệp.
Sở Tài chính tham
mưu các giải pháp tài chính
tăng cường và đa dạng hóa
nguồn đầu tư từ ngân sách
nhà nước, các tổ chức,
doanh nghiệp trong, ngoài
nước; xây dựng chính sách
ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích
việc kinh doanh, sử dụng
các loại túi, phương tiện
đựng hàng thân thiện môi
trường thay thế túi ni lông
khó phân hủy.
Ngoài ra, UBND các
quận, huyện cần tăng cường
kiểm tra, giám sát đối với các
tổ chức, hộ kinh doanh hoạt
động sản xuất, nhập khẩu
túi ni lông khó phân hủy,
cũng như doanh nghiệp sản
xuất túi ni lông tự phân hủy
sinh học, thân thiện với môi
trường trên địa bànn

Số 6/2019

31

TRAO ĐỔI - DIỄN ĐÀN

Đề xuất các giải pháp kiểm soát ô nhiễm
không khí trong Quy hoạch bảo vệ môi trường
TS. NGUYỄN NHƯ DŨNG
Viện Nhiệt đới môi trường

H

iện nay, vấn đề ô nhiễm không khí
(ÔNKK) ngày càng trở nên nghiêm
trọng, đặc biệt tại các đô thị, khu,
cụm công nghiệp... Nguyên nhân là do hoạt
động của con người gây ra, vì vậy, cần phải
đưa nội dung kiểm soát ÔNKK vào Quy
hoạch BVMT, góp phần BVMT, nhằm hướng
tới phát triển bền vững.

NGUYÊN NHÂN GÂY ÔNKK
ÔNKK được hiểu là sự ảnh hưởng đến
chức năng của bầu khí quyển theo chiều
hướng xấu đi do sự phát thải của các chất khác
nhau vào không khí (cả nguồn tự nhiên và
nhân tạo) như: Phát thải khí CO2, CH4, CFC,
NOx, ODS (các chất gây phá hủy tầng ôzôn),
hơi nước; phát thải sol khí, khói, bụi, muội
than; kim loại nặng, các chất hữu cơ độc hại;
phát thải nhiệt… Các nguồn gây ảnh hưởng
đến bầu khí quyển gồm: Tự nhiên (hoạt động
của núi lửa, cháy rừng…); nhân tạo (hoạt
động sinh hoạt, sản xuất, giao thông, vận tải).
Các nguồn phát thải gây ÔNKK do con
người tạo ra được chia thành các nhóm:
Ngành nhiệt điện than, xi măng, luyện kim,
sản xuất giấy (nhiên liệu sử dụng thường là
than và một số chất thải từ quá trình tái chế
giấy phế liệu); các làng nghề, lò hơi sử dụng
nhiên liệu như than (phổ biến là than chất
lượng thấp); cơ sở đốt chất thải công nghiệp,
chất thải nguy hại, tái chế kim loại; hoạt động
giao thông vận tải, xây dựng… Các chất ô
nhiễm chủ yếu gồm NO2, SO2 và TSP, bụi chứa
ôxít kim loại và diôxin/furans.
Theo Báo cáo Hiện trạng môi trường quốc
gia năm 2016 của Bộ TN&MT, ô nhiễm bụi
(PM 2,5 và PM10) tại một số khu đô thị và làng
nghề, khu công nghiệp ở mức đáng báo động.
Kết quả này cũng được ghi nhận trong quá
trình quan trắc môi trường trong nhiều năm
tại các tỉnh, TP như TP. Đà Nẵng, Đắk Lắk,
Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương
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VVThực hiện quan trắc môi trường trên các tuyến phố ở các đô
thị lớn để theo dõi ÔNKK
cho thấy, diễn biến nồng độ
bụi lơ lửng (chất ô nhiễm
không có khả năng phát tán
xa) tại các địa phương dù
vẫn cao hơn Quy chuẩn chất
lượng không khí xung quanh
(QCVN 05:2013/BTNMT),
nhưng có xu hướng giảm từ
năm 2013 - 2017 và tùy thuộc
vào mức độ công nghiệp hóa
tại từng địa phương mà nồng
độ bụi khác nhau. Trong khi
đó, diễn biến nồng độ các
chất ô nhiễm có khả năng
phát tán xa như NO2 và SO2
thì lại khá đồng đều giữa các
địa phương.
Ngoài ra, kết quả quan
trắc môi trường tại các địa
phương trên cũng cho thấy,
mức độ tác động đến chất
lượng môi trường không khí
do các hoạt động giao thông
vận tải là rất rõ rệt. Ví dụ,
tại điểm ngã 3 Huế (TP. Đà
Nẵng), hàm lượng bụi lơ lửng
trong không khí giảm sau
khi hoàn tất nút giao thông

đa tầng (năm 2015), nhưng
nồng độ TSP, SO2, NO2 và
CO tại đây trong giai đoạn
2013 - 2017 lại cao nhất trên
địa bàn TP. Đà Nẵng; Kết
quả quan trắc môi trường tại
ngã sáu Tượng Đài (tỉnh Đắk
Lắk) cũng cho thấy, nồng độ
SO2, NO2 và CO cao nhất so
với các nơi khác trên địa bàn
tỉnh; tại khu vực cổng bệnh
viện Quân đoàn 4, ngã tư
Phú Lợi (tỉnh Bình Dương)
và vòng xoay Tam Hiệp (tỉnh
Đồng Nai), nồng độ TSP có
giảm sau khi nút giao thông
(hầm chui) hoàn chỉnh,
nhưng nồng độ SO2, NO2 và
CO vẫn cao nhất so với các
khu vực khác trên địa bàn 2
tỉnh trên.
Một trong những hiện
tượng về ÔNKK là mưa axít,
hiện tượng này có mối liên
hệ khá chặt chẽ với việc phát
thải các chất ô nhiễm dạng
khí, chủ yếu là hệ lụy của
quá trình lan truyền và phát
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tán các hơi axít, SO2, NO2. Kết quả quan trắc
mưa axít giai đoạn 2015 - 2018 tại 3 trạm
(Quảng Ngãi, Nha Trang và Đà Lạt) cho thấy,
ở Quảng Ngãi, số trận mưa và tỷ lệ trận mưa
có giá trị pH <5,6 tăng dần từ năm 2016 2018; tại Nha Trang, số trận mưa có giá trị pH
<5,6 diễn biến không theo quy luật và cũng
như kết quả nghi nhận được tại trạm Quảng
Ngãi, nồng độ SO2, NO2 và NH3 nhỏ; ở Đà
Lạt, số trận mưa có giá trị pH <5,6 thấp nhất
trong 3 trạm. Kết quả quan trắc mưa axít tại
3 trạm trên cho thấy, mức độ ảnh hưởng của
các nguồn phát thải khí mang tính chất vùng,
ngoài phạm vi của địa phương và chịu ảnh
hưởng bởi yếu tố địa hình, thời tiết khí hậu.

KIỂM SOÁT ÔNKK
Thứ tự ưu tiên trong kiểm soát ÔNKK
trên quan điểm kinh tế - môi trường: Ngăn
ngừa (sản xuất sạch hơn) → Giảm thiểu (công
nghệ, thiết bị, quản lý sản xuất) → Xử lý cuối
đường ống.
Có thể nói, cách tiếp cận sản xuất sạch
hơn là tích cực trong kiểm soát ô nhiễm môi
trường nói chung và kiểm soát ÔNKK nói
riêng, ví dụ, việc thay thế xăng chứa chì bằng
xăng không chì giúp giảm thiểu hàm lượng
chì trong không khí. Việc nghiên cứu phát
triển các công nghệ và thiết bị sản xuất tiên
tiến, hiện đại là giải pháp hiệu quả như cải
tiến động cơ xe hơi, giúp giảm nhiên liệu
tiêu thụ, từ đó giảm phát thải khí. Giải pháp
xử lý cuối đường ống là cần thiết sau khi áp
dụng 2 giải pháp ưu tiên trên. Hiệu quả xử lý
cuối đường ống phụ thuộc vào nhiều yếu tố,
trong đó bản chất của chất thải đóng vai trò
quan trọng như sự khác biệt trong kiểm soát
ô nhiễm đối với SOx và NOx. Ví dụ, tại Anh,
hàm lượng chì trong không khí giảm mạnh
sau khi Chính phủ Anh có giải pháp kiểm
soát ÔNKK hiệu quả, đặc biệt là bỏ xăng có
chì; khí SOx và NOx cũng giảm mạnh, nhưng
mức độ khác nhau do công nghệ xử lý SOx
đạt hiệu quả cao hơn, trong khi đối với NOx
thì hiệu quả chưa cao.
Đối với các doanh nghiệp có các nguồn
phát thải lớn như nhiệt điện, luyện kim, xi
măng và giấy, giải pháp kiểm soát ÔNKK
thường là giải pháp tổng hợp (gồm: công
nghệ, thiết bị xử lý cuối đường ống tiên
tiến và kiểm soát tốt chất lượng dòng thải,
đáp ứng các quy chuẩn phát thải khí hiện
hành…), thì với các doanh nghiệp nhỏ, hoặc

làng nghề, khả năng áp dụng
các biện pháp tổng hợp tương
đối khó và các trang thiết bị
xử lý cuối đường ống thường
chưa đạt kết quả.
Cùng với quá trình công
nghiệp hóa, đô thị hóa, mật
độ giao thông gia tăng, số
lượng phương tiện cá nhân
tham gia giao thông cũng
tăng lên nhanh chóng, trong
khi các phương tiện công
cộng chưa đáp ứng yêu cầu,
dẫn đến tình trạng ÔNKK
tại các đô thị lớn như Hà Nội
và TP. Hồ Chí Minh gia tăng
trong thời gian qua.

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
KIỂM SOÁT ÔNKK
TRONG QUY HOẠCH
BVMT
Chức năng của Quy
hoạch phát triển không gian
nói chung và Quy hoạch
BVMT nói riêng gồm:
Chức năng điều tiết: Quản
lý sử dụng tài nguyên (đất,
nước) thông qua sự phân
định các chức năng cụ thể, áp
dụng các điều kiện để tránh,
hoặc giảm thiểu xung đột cho
các mục đích sử dụng khác
nhau.
Chức năng phối hợp: Sự
thống nhất giữa các mục tiêu
phát triển và biện pháp (khả
năng tương thích, sự phù hợp,
thống nhất…) để đáp ứng các
mục tiêu khu vực của chương
trình Quy hoạch.
Chức năng thông tin: Việc
tiếp nhận và xử lý dữ liệu về
các vấn đề cụ thể là cơ sở để
thực hiện các chức năng nói
trên cho các mục đích tham
khảo chính sách (chính sách
phát triển, phân bố nguồn
lực tài chính và nhân lực, các
chương trình trợ giúp, hỗ trợ
đầu tư…).
Nội dung lập Quy hoạch
BVMT được căn cứ vào quy

định tại Khoản 5, Khoản
38, Mục III về Quy hoạch
BVMT và Phụ lục 1 ban hành
kèm theo Luật Quy hoạch số
21/2017/QH14; Các nội dung
Quy hoạch BVMT liên quan
đến môi trường không khí,
gồm: Đánh giá hiện trạng,
diễn biến chất lượng môi
trường không khí; tình hình
và dự báo phát sinh chất thải
vào môi trường không khí;
tác động của biến đổi khí hậu;
quản lý và kiểm soát ÔNKK;
phân tích, đánh giá về tổng
quan điều kiện tự nhiên, kinh
tế - xã hội, thực trạng quản
lý, BVMT với trọng tâm liên
quan đến giám sát và kiểm
soát ÔNKK.
Trên cơ sở đó, xin đề xuất
một số giải pháp về kiểm
soát ÔNKK trong Quy hoạch
BVMT: Trong Quy hoạch
BVMT của quốc gia, quy
hoạch kiểm soát ÔNKK cần
tập trung vào hướng hoạch
định phân vùng chức năng
tại các khu vực khác nhau
(không phụ thuộc vào ranh
giới hành chính tỉnh mà dựa
vào các đặc điểm tự nhiên
như địa hình, thảm thực vật,
điều kiện thời tiết, khí hậu…).
Xác lập phân vùng khả
năng chịu tải của môi trường
không khí theo không gian,
từ đó có các điều tiết cụ thể
giữa quy hoạch phát triển các
ngành nhiệt điện than, luyện
kim, xi măng, giấy… với các
hoạt động khác như giao
thông vận tải, đốt chất thải…
theo từng khu vực khác nhau
thông qua xác lập quy chuẩn
xả thải phù hợp. Qua đó, xác
định lộ trình cắt giảm phát
thải chất ÔNKK thông qua
các biện pháp tích cực như
ngăn ngừa, giảm thiểu và xử
lý cuối đường ống.
Xác định các mục tiêu
tổng quát và mục tiêu cụ thể
Số 6/2019
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trong công tác BVMT
trong Quy hoạch 10
năm, tầm nhìn từ 30
- 50 năm, cụ thể:
Thứ nhất, lộ trình
và các nhiệm vụ, giải
pháp giảm phát thải
các chất ÔNKK từ
các nguồn thải công
nghiệp, tiểu, thủ
công nghiệp (các làng
nghề), hoạt động giao
thông vận tải (quy
hoạch phát triển giao
thông liên vùng, quy
hoạch giảm thiểu
phương tiện giao
thông cá nhân trong
các khu vực đô thị).
Thứ hai, thiết kế
khung giám sát chất
lượng môi trường
không khí phù hợp
như là một công cụ
hữu ích, phục vụ
đánh giá hiệu quả và
điều chỉnh một cách
phù hợp công tác quy
hoạch BVMT không
khí; Tích hợp các ưu
điểm của 3 hệ thống
quan trắc đang tồn
tại: Quan trắc môi
trường quốc gia (3
vùng); quan trắc môi
trường tại các địa
phương và quan trắc
môi trường đối với
các nguồn thải do các
doanh nghiệp thực
hiện.
Thứ ba, giải pháp,
nguồn lực thực hiện
Quy hoạch cần căn
cứ vào các vấn đề đã
được xác định để đưa
ra giải pháp, nhân
lực, kinh phí, huy
động tài trợ quốc tế
cho các định hướng,
dự án và giai đoạn
của Quy hoạchn
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Sáng kiến không xả thải ra
thiên nhiên - hướng tới
mô hình kinh tế tuần hoàn
Hiện nay, lượng chất thải nhựa và
túi ni lông cả nước chiếm khoảng
8 - 12% lượng chất thải rắn sinh
hoạt, nếu không có giải pháp quản
lý hiệu quả thì đây sẽ là gánh nặng
cho môi trường. Vì vậy, để giảm
thiểu lượng chất thải nhựa ra môi
trường, góp phần phát triển nền
kinh tế tuần hoàn (KTTH), bên
cạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa các
Bộ, ngành thì cần nhiều mô hình,
cũng như nghiên cứu công nghệ
tái chế xử lý chất thải phù hợp với
điều kiện của Việt Nam... Tại Hội
thảo Thúc đẩy triển khai mô hình
KTTH tại Việt Nam vừa được Hội
đồng Doanh nghiệp (DN) vì sự Phát
triển Bền vững Việt Nam (VBCSD),
Phòng Thương mại và Công nghiệp
Việt Nam (VCCI) tổ chức, Tạp chí
Môi trường đã có cuộc trao đổi với
ông Phạm Hoàng Hải - Điều phối
viên VBCSD về vấn đề này.
9Ông đánh giá thế nào về tình trạng
phát sinh chất thải nhựa và túi ni lông
trên cả nước?
Ông Phạm Hoàng Hải: Hiện nay, các
sản phẩm nhựa và túi ni lông là những vật
dụng phổ biến trong đời sống sinh hoạt của
con người. Theo thống kê, mỗi hộ gia đình
Việt Nam thải ra hơn 1 túi ni lông/ngày,
dẫn đến hàng triệu túi ni lông được thải
ra mỗi ngày. Nhưng phải mất hàng trăm,
thậm chí hàng nghìn năm, các chất thải từ
nhựa và ni lông mới bị phân hủy; chất thải
nhựa, túi ni lông khi đốt sẽ tạo ra khí thải
chứa Dioxin và Furan là những chất kịch
độc, tồn tại lâu dài trong môi trường, ảnh
hưởng xấu đến sức khỏe con người.
Việt Nam hiện xếp thứ 4 trên thế giới
về lượng rác thải nhựa thải ra biển (mỗi
năm, có khoảng 730.000 tấn rác thải nhựa
ra biển, trong đó 80% lượng rác thải nhựa

VVÔng Phạm Hoàng Hải Điều phối viên VBCSD
có nguồn gốc từ đất liền). Đáng lo ngại là
phần lớn người dân, cũng như khách du
lịch chưa nhận thức rõ về mức độ nguy
hiểm của ô nhiễm rác thải nhựa, dẫn
đến nhiều địa điểm du lịch tuyệt đẹp trở
thành “điểm đen” về ô nhiễm môi trường.
9Để thúc đẩy phát triển nền KTTH,
Sáng kiến không xả thải ra thiên nhiên
của VBCSD (VCCI), ông có thể cho biết
cụ thể hơn về Sáng kiến này?
Ông Phạm Hoàng Hải: Nếu áp
dụng triệt để “tư duy tuần hoàn” trong
hoạt động thiết kế, sản xuất và tái chế
hàng hóa, nền KTTH sẽ mở ra cơ hội thị
trường trị giá ít nhất 4,5 nghìn tỷ đô la
cho DN, tạo ra hàng trăm triệu việc làm,
giúp DN giảm thiểu các rủi ro do khan
hiếm nguyên liệu.
Ngày 23/1/2018, Sáng kiến không xả
thải ra thiên nhiên của VBCSD đã được
khởi động. Đây là hoạt động trong khuôn
khổ Dự án Trung tâm KTTH (VCCE),
chủ trì bởi VBCSD, phối hợp thực hiện
với Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt
Nam, Công ty TNHH Nước giải khát
Coca-Cola Việt Nam và Công ty TNHH
Dow Chemical Việt Nam.
Là bước đi tiên phong hướng đến nền
KTTH vì Việt Nam bền vững, Sáng kiến
tập trung vào 4 mục tiêu: Giải quyết các
vấn đề phát sinh từ chất thải nhựa; Xây
dựng lộ trình hình thành và thúc đẩy các
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VVHoạt động đổi rác lấy quà tại Lễ phát động
Sáng kiến không xả thải ra thiên nhiên
mô hình kinh doanh bền vững; Phát triển chuỗi
giá trị theo định hướng KTTH, kiến nghị chính
sách để tạo điều kiện cho việc triển khai nền
KTTH tại Việt Nam. Trong giai đoạn đầu, nội
dung hoạt động chủ yếu của Sáng kiến là phân loại
rác tại nguồn, hoạt động này được tổ chức thực
hiện tại địa bàn quận Tân Phú (TP. Hồ Chí Minh)
do Unilever Việt Nam phối hợp với Công ty Môi
trường Đô thị CITENCO triển khai thực hiện.
Sau đó, Sáng kiến sẽ được thực hiện trong
ngành Nhựa trong 5 năm (2018 - 2022), với sự
tham gia của 3 DN là Công ty TNHH Quốc tế
Unilever Việt Nam, Công ty TNNH nước giải
khát Coca-Cola Việt Nam và Công ty TNHH Dow
Chemical Việt Nam. Trên cơ sở đó, Chương trình
sẽ nhân rộng mô hình với sự tham gia của các DN
khác tại các ngành nhôm, thép, xi măng, kính, gỗ,
nông nghiệp…, từ đó hình thành mô hình KTTH
bền vững và xây dựng thị trường nguyên vật liệu
tái chế, tái sử dụng tại Việt Nam.
9Theo ông, Việt Nam cần triển khai những hoạt
động gì để thúc đẩy nền KTTH?
Ông Phạm Hoàng Hải: KTTH là 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.
Nếu như mô hình kinh tế tuyến tính chỉ quan tâm
đến việc khai thác tài nguyên, sản xuất và thải bỏ
sản phẩm sau tiêu thụ, tạo ra lượng phế thải lớn,
thì nền KTTH chú trọng đến việc quản lý và tái
tạo tài nguyên theo một vòng khép kín, nhằm
tránh tạo ra phế thải. Việc tận dụng tài nguyên đối
với KTTH được thực hiện thông qua nhiều hình
thức như sửa chữa, tái sử dụng, tái chế, chia sẻ,
hoặc cho thuê vật chất.
Thời đại của nền kinh tế tuyến tính đã qua,
chúng ta không thể chỉ khai thác, sử dụng và loại

bỏ các nguyên liệu, sản phẩm
sau khi hết giá trị sử dụng.
Trong bối cảnh nguồn tài
nguyên thiên nhiên ngày càng
trở nên cạn kiệt, mô hình nền
KTTH đã chứng minh được
hiệu quả trong việc tạo ra các
cơ hội kinh doanh, nguồn lợi
nhuận mới dựa trên nguyên
tắc sử dụng nguồn tài nguyên
thiên nhiên và nguyên vật
liệu, phụ liệu hợp lý.
Vì vậy, để áp dụng mô
hình nền KTTH tại Việt
Nam, trước hết, cần hoàn
thiện hệ thống chính sách
quản lý, BVMT, tài chính,
thương mại, xem các chất
thải/phế thải thông thường
là các loại nguyên vật liệu
thứ cấp cho các ngành công
nghiệp khác; có công nghệ
xử lý vật liệu, thực hiện các
nghiên cứu về vật liệu mới
có thuộc tính linh hoạt, tính
ứng dụng và độ bền cao hơn.
Ngoài ra, cần mạnh dạn đầu
tư, thử nghiệm các mô hình
kinh doanh sáng tạo.
9Ông đánh giá thế nào về
khả năng phát triển mô hình
KTTH của các DN sản xuất
tại Việt Nam?
Ông Phạm Hoàng Hải:
Đối với các DN sản xuất tại
Việt Nam, khả năng áp dụng
mô hình này là khả thi. Bên
cạnh đó, sự quan tâm và
nhận thức của cộng đồng
DN, trong đó có DN sản xuất
về KTTH đang tăng lên. Với
bản chất là một vòng tuần
hoàn khép kín, KTTH cần
huy động sự tham gia của đa
ngành, từ đó nguyên vật liệu
thứ cấp của ngành này có thể
trở thành đầu vào có giá trị
sử dụng và giá trị kinh tế cao
cho ngành khác. Càng có sự
tham gia tích cực của nhiều
DN, tính khả thi của mô hình
KTTH sẽ càng cao.
Bên cạnh đó, mặc dù,
phần lớn các DN trong

nước đều là các DN nhỏ và
vừa, nhiều DN lại là nhà
cung ứng của các DN lớn,
họ sở hữu nguồn nhân lực
với khả năng sáng tạo cao,
học hỏi nhanh và tay nghề
tốt. Vì vậy, việc tái thiết kế
các sản phẩm với tính ứng
dụng cao, vòng đời dài, độ
bền và khả năng chống chịu
tốt, đồng thời thiết kế các
quy trình sản xuất tinh gọn,
sử dụng nguyên vật liệu thứ
cấp để thay thế, tiết kiệm
năng lượng, hoặc sử dụng
các nguồn năng lượng sạch
là có khả năng thực hiện
được. Đây là những nguyên
lý cơ bản để một DN bắt đầu
thực hiện KTTH ngay trong
phạm vi một dây chuyền sản
xuất, một mặt hàng của công
ty mình.
Đặc biệt, mô hình KTTH
đang là trọng điểm được
Chính phủ quan tâm. Trong
thời gian tới, các chính sách
nhằm kiến tạo khung pháp
lý giúp luân chuyển nguyên
vật liệu sơ cấp, thứ cấp giữa
DN, các ngành trở nên
thuận lợi, cũng như sự ủng
hộ hoạt động đầu tư cho mô
hình kinh doanh tuần hoàn
cũng sẽ được ban hành. Các
cơ quan tư vấn, hỗ trợ DN
thực hiện KTTH như VCCI,
VBCSD sẽ được thành lập.
Các DN có thể tham gia các
sáng kiến và hoạt động đào
tạo, tuyên truyền kiến thức,
cung cấp thông tin, chia
sẻ các mô hình, từ đó tìm
những mảnh ghép phù hợp
với công ty của mình. Qua
đó, các DN có thể tháo gỡ
khó khăn và thực hiện hoạt
động sản xuất, kinh doanh
theo định hướng tuần hoàn
dễ dàng hơn.
9Xin cảm ơn ông!
VŨ NHUNG (Thực hiện)
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Nguy cơ ô nhiễm rác thải nhựa tại
các khu du lịch biển, đảo và đề xuất
giải pháp giảm thiểu
DƯ VĂN TOÁN, ĐẶNG NGUYỆT ANH
Viện Nghiên cứu biển và hải đảo

V

iệt Nam có tiềm năng biển đảo lớn, với
3.260 km bờ biển, hơn 2.700 hòn đảo,
cụm đảo lớn nhỏ và 125 bãi tắm du lịch
trải khắp 3 miền, trong đó, nhiều bãi biển đẹp,
nổi tiếng, thu hút đông đảo du khách mỗi năm
như Phú Quốc, Nam Du, Bình Thuận, Vũng
Tàu, Đà Nẵng... Tuy nhiên, do lượng khách
du lịch tăng cao, nên một số khu du lịch biển
của Việt Nam đang phải đối mặt với nguy cơ ô
nhiễm rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa (RTN).

NGUY CƠ Ô NHIỄM RTN Ở CÁC
KHU DU LỊCH
Tình trạng ô nhiễm do rác thải, trong đó
có RTN tại một số khu du lịch biển đang ngày
càng gia tăng. Rác thải chưa được thu gom, xử
lý đúng quy trình, dẫn tới tình trạng ô nhiễm
môi trường, nhất là tại một số bãi tắm ven bờ,
gần khu dân cư, nhà hàng, khách sạn… Trong
khi, ý thức BVMT nói chung, BVMT biển nói
riêng của người dân và du khách còn hạn chế,
thường xuyên xảy ra tình trạng vứt rác, thức ăn,
đồ uống bừa bãi trên các bãi tắm, gây ô nhiễm
môi trường biển. Phần lớn rác thải sinh hoạt
chưa được xử lý, nếu có xử lý, chủ yếu chỉ bằng
phương pháp chôn lấp, ảnh hưởng không nhỏ
đến cảnh quan, môi trường tự nhiên và chất
lượng nguồn nước.
Bãi biển Phú Quốc (Kiên Giang) đang đối
mặt về tình trạng quá tải RTN. Theo báo cáo
tháng 7/2018 của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên
nhiên (WWF - Việt Nam) cho thấy, mỗi ngày,
huyện đảo này phát sinh khoảng 155 tấn rác,
nhưng chỉ thu gom được khoảng 91 tấn rác.
Rác thải tại Phú Quốc sau khi thu gom được tập
trung tại các bãi rác Ông Lang và An Thới, chưa
qua xử lý nên gây ô nhiễm môi trường nghiêm
trọng. RTN chủ yếu gồm các chai nhựa, túi ni
lông, hộp sữa (vỏ giấy có cán nhựa), vỏ mì tôm,
bim bim…. Tổng lượng RTN được thu hồi bởi
hệ thống thu gom của người dân là 10,8 tấn/
ngày, đêm, chiếm 33,6% lượng RTN phát sinh.
36
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Trong khi, lượng RTN ở bãi
chôn lấp có khối lượng 10,2
tấn/ngày, đêm, không được
thu nhặt lại với lý do quá bẩn,
rách…
Ngoài ra, xã đảo Nam Du,
thuộc huyện Kiên Hải (Kiên
Giang) cũng đang phải đối mặt
với nguy cơ ô nhiễm rác thải
biển. Xã đảo có 21 hòn/đảo
lớn nhỏ, thuộc 2 xã An Sơn
và Nam Du, diện tích khoảng
1.054 ha. Hiện nay, Nam Du
cũng đang bị quá tải RTN,
trong đó chủ yếu do khách du
lịch và các tàu thuyền thải ra,
tạo thành các mảng lớn, trôi
dạt vào bờ.
Không chỉ tại các bãi biển
trên, ở TP. Phan Thiết, tình
trạng rác thải từ ngoài khơi
trôi dạt vào bờ biển diễn ra
thường xuyên ở các khu vực
du lịch ven vịnh Mũi Né, ảnh
hưởng không nhỏ tới cuộc
sống và sức khỏe của người
dân, gây mất mỹ quan, làm

xấu đi hình ảnh của khu du
lịch.

TÁC ĐỘNG CỦA RTN
ĐẾN MÔI TRƯỜNG
SINH THÁI BIỂN
Theo kết quả đánh giá của
Cơ quan Bảo vệ đại dương Mỹ,
có tới hơn một nửa số RTN
đến từ 5 quốc gia châu Á, dẫn
đầu là Trung Quốc với 2,4
triệu tấn, chiếm khoảng 30%,
sau đó lần lượt là Inđônêxia,
Philipin, Việt Nam và Sri
Lanka. Việt Nam là nước có
lượng RTN thải ra biển nhiều
thứ 4 trên thế giới, lượng RTN
từ Việt Nam thải ra Biển Đông
khoảng 0,28 - 0,73 triệu tấn/
năm, tương đương 6% tổng
lượng RTN thải ra biển của
thế giới.
Theo nhận định của các
chuyên gia, hầu hết chất thải
nhựa có tốc độ phân hủy sinh
học rất nhỏ và sẽ vỡ thành
những hạt nhỏ hơn, cuối cùng

VVBãi rác Hàm Ninh (Phú Quốc) đang quá tải
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là các hạt vi nhựa. Các hạt này gây ra mối đe
dọa nghiêm trọng tới môi trường và các hệ sinh
thái biển. Tính trung bình, mỗi km2 mặt nước
đại dương thế giới hiện nay chứa từ 13.000 18.000 mẩu RTN. 70% RTN ở biển sẽ chìm
xuống đáy biển và phá hoại các sinh vật sống ở
đáy biển. Các mảnh vụn nhựa lớn như lưới, hay
dụng cụ đánh bắt cá có thể khiến động vật biển
bị mắc kẹt và không thể thực hiện chức năng
hô hấp, hoặc bơi. Theo nghiên cứu, có hơn 260
loài động vật biển đã ăn, hoặc bị vướng vào rác
biển. Trong 120 loài động vật có vú ở biển được
Hiệp hội Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN)
liệt kê trong Sách đỏ Thế giới, 54% loài động
vật biển đã ăn, hoặc bị vướng vào các mảnh
rác nhựa. Thú biển, rùa biển, chim biển và các
động vật giáp xác rất dễ bị tổn thương do nuốt
phải và bị hóc RTN.
Tình trạng RTN gia tăng kéo theo nhiều
hệ quả môi trường liên quan tới hạt vi nhựa.
Vi nhựa là những mảnh nhựa có chiều dài nhỏ
hơn 5 mm là kết quả của RTN phân rã sau quá
trình vật lý. Những mảnh vi nhựa xâm nhập
vào môi trường và đi vào chuỗi thức ăn của các
loài động vật, đặc biệt là các loài sinh vật biển,
thậm chí gây tử vong cho nhiều động vật biển.
Các loài động vật biển nuốt phải RTN, hấp thụ
các chất độc chuyển hóa thành thức ăn, cũng
ảnh hưởng đến sức khỏe con người khi con
người ăn các loài động vật đó.
Bên cạnh đó, các mảnh rác thải biển lớn
cũng có thể phá hủy nhiều sinh cảnh biển quan
trọng như bãi cát biển, rừng ngập mặn, thảm
cỏ biển, hay các rạn san hô. Phần lớn trong số

này là các hệ sinh thái biển và
có vai trò thiết yếu đối với sự
sống còn của nhiều loài động
vật biển. Mặt khác, rác thải
biển còn làm giảm giá trị kinh
tế của các vùng ven biển, đặc
biệt là trong ngành du lịch,
giải trí và thủy sản.

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
GIẢM THIỂU RTN Ở
CÁC KHU DU LỊCH
BIỂN
Để nâng cao hiệu quả
quản lý rác thải ở các khu
du lịch biển, hướng tới giảm
thiểu lượng RTN, cần triển
khai những giải pháp sau:
Thứ nhất, cần xây dựng
và hoàn thiện cơ chế, chính
sách pháp luật, tổ chức bộ
máy về kiểm soát ô nhiễm môi
trường biển; vận động chính
quyền địa phương đẩy mạnh
hệ thống chế tài xử lý vi phạm
về quản lý rác thải biển; tăng
cường triển khai các giải pháp
thu gom, vận chuyển, xử lý
chất thải nhựa; xử lý nghiêm
đối với các cơ quan, doanh
nghiệp vi phạm quy định tại
Nghị định số 38/2015/NĐ-CP
của Chính phủ về quản lý chất
thải và phế liệu, Thông tư số

36/2015/TT-BTNMT của Bộ
TN&MT về quản lý chất thải
nguy hại; xây dựng quy trình
phân loại và thu gom phế thải
nhựa có thể tái chế và triển
khai hình thức dán nhãn mác
đối với các vật liệu để xác định
khả năng tái chế chất thải
nhựa…
Thứ hai, các cơ quan liên
quan cần nghiên cứu, xây dựng
phương pháp xác định lượng
chất thải nhựa trên biển, nhất
là tại các khu du lịch biển; áp
dụng công cụ kinh tế để phòng
ngừa, giảm thiểu chất thải
nhựa. Ngoài ra, cần nhân rộng
và ứng dụng các sáng kiến tái
chế nhựa như sản phẩm nghệ
thuật có sử dụng nguyên liệu
tái chế; hỗ trợ mô hình xưởng
tái chế RTN; khuyến khích các
tổ chức, cá nhân nghiên cứu,
sản xuất các loại vật liệu thân
thiện với môi trường thay thế
cho các sản phẩm nhựa, ni
lông sử dụng một lần tại các
khu du lịch…
Thứ ba, tăng cường hiệu
quả thu gom RTN, túi ni lông;
nâng cao hiệu quả quản lý
RTN, ni lông hướng tới giảm
thiểu lượng rác thải cần xử lý
thông qua việc đẩy mạnh tái
chế, phân loại rác tại nguồn,
hạn chế lượng chất thải chôn
lấp, nhằm tiết kiệm tài nguyên
đất và giảm thiểu ô nhiễm môi
trường; đóng cửa các bãi rác
không đạt yêu cầu.
Thứ tư, tuyên truyền
nâng cao nhận thức cho cộng
đồng về sử dụng bền vững tài
nguyên biển, đảo, thân thiện
với môi trường, đặc biệt với
khách du lịch tuyên truyền
không sử dụng đồ nhựa; đánh
giá mối tương quan khách du
lịch và các loại RTN, xác định
ngưỡng chịu tải của khu du
lịch biển, đảo…n

VVBãi biển ở vịnh Mũi Né (Bình Thuận) tràn ngập rác thải
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Cơ hội để Tây Nguyên phát triển bền vững
TS. LÊ TRẦN CHẤN

VVBiển Hồ - Thắng cảnh tự nhiên nổi tiếng của Gia Lai

T

ây Nguyên gồm địa giới hành chính của
5 tỉnh (Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk
Nông và Lâm Đồng) với diện tích tới
56.119 km, chiếm 17,5% diện tích cả nước. Tây
Nguyên được khẳng định là địa bàn chiến lược
quan trọng không chỉ về quốc phòng, kinh tế
mà còn về môi trường. Chính vì vậy, sau khi
giải phóng miền Nam, Nhà nước đã tổ chức
hai chương trình khoa học công nghệ: “Điều
tra tổng hợp Tây Nguyên năm 1976 - 1980”
và “Xây dựng cơ sở khoa học cho quy hoạch
phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) vùng Tây
Nguyên (48C* - Chương trình Tây Nguyên II
từ năm 1984 - 1988)”. Tiếp đến, vào năm 1996,
đề tài “Nghiên cứu xây dựng luận cứ khoa học
cho định hướng phát triển KT - XH các tỉnh
Tây Nguyên giai đoạn 1996 - 2010” nhằm thực
hiện yêu cầu, bất kỳ dự án phát triển nào ở Tây
Nguyên đều phải đạt hiệu quả về KT - XH và
môi trường.
Thời gian qua, Tây Nguyên đã đạt được
những thành quả to lớn về nhiều mặt. Tuy
nhiên, trong điều kiện hiện nay, để Tây
Nguyên phát triển bền vững, cần thiết phải
có những điều chỉnh nhằm sử dụng hợp lý
nguồn tài nguyên quý giá mà thiên nhiên ưu
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đãi dành cho Tây Nguyên,
đó là sự kết hợp chặt chẽ, hài
hòa giữa sự phát triển KT XH và BVMT.
Trong “Lời nói đầu” của
công trình “Các vùng tự nhiên
Tây Nguyên” (1986), cố GS.TS
Nguyễn Văn Chiển đã nhận
định “Thế mạnh trước mắt
của Tây Nguyên là rừng, cây
công nghiệp dài ngày và chăn
nuôi gia súc lớn”. Tuy nhiên,
chỉ trong vòng 10 năm (1991
- 2000) đất nông nghiệp ở Tây
Nguyên tăng lên rất nhanh, từ
8% năm 1991 lên đến 22,6%
năm 2000 (454.300 ha so với
1.233.600 ha) gấp 2,7 lần,
trong khi đó đất lâm nghiệp
giảm từ 59,2% xuống còn
54,9% (3,329 triệu ha so với
2,993 triệu ha).
Cùng với đất lâm nghiệp
bị thu hẹp dẫn đến việc giảm
diện tích rừng kéo theo giảm
độ che phủ. Năm 1995, độ

che phủ rừng Tây Nguyên là
57%, nhưng con số này cũng
nhanh chóng bị thay đổi, sự
suy giảm diện tích rừng Tây
Nguyên vẫn diễn ra với tốc
độ đáng lo ngại, mặc dù Nhà
nước đã đề ra nhiều giải pháp,
nhưng vì một vài lý do, hiệu
quả thu được còn thấp. Số
liệu mới nhất (2017), tổng
diện tích rừng Tây Nguyên
là 2.557.322 ha, trong đó có
2.206.975 ha rừng tự nhiên và
350.347 ha rừng trồng, tỷ lệ
che phủ chỉ còn 46,01%. Một
số liệu khác cho thấy, trong 30
năm qua, 1/3 diện tích rừng
ở Tây Nguyên bị tàn phá với
diện tích hơn 1,5 triệu ha. Mất
rừng đồng nghĩa với việc mất
vai trò giữ và tích lũy nước ở
bất kỳ dạng nào - làm tăng
lượng nước trong đất, giảm
bốc, thoát hơi nước, tăng mực
nước ngầm, giảm dòng chảy
bề mặt, hạn chế xói mòn đất
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qua đó làm tăng và ổn định lượng nước sông
suối cũng như làm sạch nước.
Một ví dụ điển hình về việc mất rừng, đó
là việc chuyển đổi rừng khộp sang trồng cao su
ở Đắk Lắk. Theo Quy hoạch phát triển cao su
đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020, để ổn
định diện tích cao su vào khoảng 280.000 ha,
Tây Nguyên sẽ phải trồng mới khoảng 95.000
ha - 100.000 ha, trong đó riêng Đắk Lắk là
42.500 ha. Điều này dẫn đến việc phải chuyển
đổi một số diện tích rừng tự nhiên, chủ yếu là
rừng khộp sang trồng cao su.
Rừng khộp là một kiểu rừng đặc trưng,
ưu thế cây họ Dầu có ở Tây Nguyên và một số
nước Đông Nam Á như Lào, Campuchia, Thái
Lan, Myanma. Sự tồn tại của rừng khộp góp
phần duy trì cân bằng sinh thái nhờ sự phục hồi
rất nhanh vào mùa mưa. Cần lưu ý rằng, rừng
khộp phân bố trên các loại đất xấu, nghèo dinh
dưỡng, tầng mỏng, trong khi cao su là cây kén
đất, tầng dầy, giàu dinh dưỡng nên ảnh hưởng
xấu đến quá trình sinh trưởng và phát triển của
cây cao su. Những năm đầu mới trồng, cao su
phát triển bình thường, nhưng sau 5 - 6 năm,
cây kém phát triển, sản lượng mủ thấp. Hậu
quả là việc chuyển đổi không đạt được mục tiêu
kinh tế mà rừng thì bị mất.
Ngoài ra, phần chính lượng dự trữ dinh
dưỡng của hệ sinh thái rừng khộp nằm trong
sinh vật (động vật và thực vật), chỉ một phần
nhỏ nằm trong thành phần của đất. Lá cây, hoa,
quả và các bộ phận khác của cây, hàng ngày
cung cấp cho mặt đất một lượng chất hữu cơ
đáng kể. Nếu không còn rừng, đất sẽ nhanh
chóng bị thoái hóa.
Việc chuyển đổi rừng khộp sang trồng cao
su dẫn đến làm mất đi một số hệ sinh thái đặc
thù, suy giảm đa dạng sinh học (ĐDSH), đồng
thời còn làm giảm sinh kế của người dân địa
phương bởi vì rừng khộp cũng có thể được sử
dụng để chăn nuôi gia súc lớn.
Tây Nguyên là một vùng đất bazan lớn nhất
nước. Đất bazan đặc biệt thích hợp với một số
cây công nghiệp như cà phê, cao su…, tạo ra
sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Chủ trương
biến Tây Nguyên thành một vùng trọng điểm
kinh tế của cả nước chính là dựa phần lớn vào
ưu thế này. Tuy nhiên, sức chịu đựng cây công
nghiệp của Tây Nguyên dẫu lớn nhưng cũng
có hạn, phát triển quá một mức nào đó sẽ phải
chuyển đổi rừng. Thực tế cho thấy, không chỉ
cao su mà cà phê hôm nay đã vượt ngưỡng cho
phép, dù muốn hay không vẫn phải thừa nhận

cây cà phê, cây cao su và ngay
cả rừng trồng đều không thể
thay thế rừng nhiệt đới nguyên
sinh ở Tây Nguyên trong vai
trò BVMT, bảo tồn ĐDSH, là
nhân tố quan trọng hàng đầu
đảm bảo sự phát triển bền
vững ở Tây Nguyên. Bởi vì, sự
gia tăng nhu cầu sử dụng nước,
đặc biệt là nước tưới cây cho
cây công nghiệp vượt quá khả
năng đáp ứng nguồn nước của
Tây Nguyên vào mùa khô. Có
một nghịch lý dễ nhận thấy,
cà phê là cây trồng có nhu cầu
tiêu thụ nước cao, trong khi
tại Đắk Lắk quy hoạch đến
năm 2020 đối với cây cà phê là
180.000 ha, nhưng đến nay đã
là 204.808 ha.
Hơn bất kỳ nơi nào trên
đất nước ta, nhịp điệu mùa
được ghi lại có dấu ấn của
mình một cách rõ rệt như ở
Tây Nguyên với ba tháng mưa
liên tục, lượng mưa chiếm 4560% lượng mưa năm. Trung
bình hàng năm các lưu vực
Tây Nguyên đón nhận một
lượng mưa gần 2000 mm. Đó
là nguồn cung cấp khá lớn.
Kinh nghiệm khai thác nguồn
nước tự nhiên ở nhiều nơi cho
thấy, với nguồn cung cấp như
vậy có thể không lo thiếu nước
nếu nguồn nước đó chỉ dùng
cho nhu cầu cục bộ trong
vùng. Vượt ra ngoài khuôn
khổ đó, nước Tây Nguyên còn
là nguồn cung cấp quan trọng
cho các vùng chung quanh
có yêu cầu phát triển kinh tế
(nước sông Ba dùng cho đồng
bằng Phú Yên, Khánh Hòa,
nước sông Đồng Nai chuyển
sang sông Cái Phan Rang và
đồng bằng vùng hạ du…);
Trung bình hàng năm sông
suối Tây Nguyên chuyển ra
khỏi lãnh thổ này trên 40 tỷ
m3 nước. Năm ít nước, lượng
nước chuyển đi cũng khoảng
30 tỷ. Trung bình hàng năm

mỗi km2 đất đai Tây Nguyên
cung cấp một lưu lượng là 26
lít/giây.
Hiện nay, việc sử dụng
không khôn khéo đang làm
tăng nguy cơ thiếu nước ở Tây
Nguyên. Ngoài các dòng chảy
tự nhiên phát sinh từ vùng
đất Tây Nguyên đổ về các khu
vực phụ cận xung quanh, còn
có những công trình nhân tạo
chuyển nước từ Tây Nguyên
sang các lưu vực khác. Hiện
có ít nhất 4 công trình thủy
điện lớn: Đắk Đrinh, An Khê,
Kanak, Đa Nhim và Đại Ninh
chuyển nước từ Tây Nguyên
sang các lưu vực sông khác
ở miền Trung Việt Nam với
khối lượng lớn, khoảng 130
m3/s, làm cho Tây Nguyên
mất khoảng 2,9 tỷ m3/năm,
gây thiếu hụt nguồn nước
và nhiều vấn đề môi trường
nghiêm trọng ở khu vực hạ
lưu các hồ chứa vào mùa khô.
Ý thức được điều này, tại
TP. Đà Lạt (Lâm Đồng), Bộ
NN&PTNT đã tổ chức Hội
nghị Triển khai đề án bảo
vệ, khôi phục và phát triển
bền vững vùng Tây Nguyên
giai đoạn 2016 - 2030, vừa
được Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt với tổng số vốn
thực hiện là 28.554 tỷ đồng
nhằm ngăn chặn, đẩy lùi
tình trạng mất rừng, từng
bước khôi phục, phát triển
rừng ở Tây Nguyên, đến
năm 2030 diện tích rừng
đạt khoảng 2,72 triệu ha,
nâng độ che phủ lên 49,2%.
Hy vọng Đề án không chỉ
BVMT sinh thái, ĐDSH, cải
thiện sinh kế, mà còn góp
phần giữ vững an ninh quốc
phòng khu vực Tây Nguyên.
Vì thế, để Tây Nguyên phát
triển bền vững, bất kỳ dự án
phát triển nào đầu tư ở đây
đều phải đạt được hiệu quả
về KT - XH và môi trườngn
Số 6/2019
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Cần có “quy chuẩn” nuôi nhốt hổ và
các loài thú hoang dã
Ngày 4/6/2019, ông Võ Thành Quới (49
tuổi, quê ở An Giang, nhân viên cũ tại
Khu du lịch sinh thái (KDLST) Thanh
Cảnh) bị hổ tấn công làm đứt lìa hai tay
khi di chuyển gần khu vực chuồng hổ.
Sự việc một lần nữa cho thấy, cần có sự
vào cuộc quyết liệt của UBND tỉnh Bình
Dương và các cơ quan chức năng liên
quan nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động
nuôi nhốt hổ trên địa bàn tỉnh Bình
Dương nói riêng và cả nước nói chung.

VI PHẠM PHÁP LUẬT TẠI KDLST
THANH CẢNH
Năm 2007, KDLST Thanh Cảnh do ông
Huỳnh Văn Hai và bà Huỳnh Thị Mỹ trực tiếp
quản lý đã được Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình
Dương cấp phép thí điểm nuôi hổ và nhiều
loài động vật hoang dã (ĐVHD) nguy cấp, quý,
hiếm khác vì mục đích bảo tồn. Các cá thể này
đều có nguồn gốc bất hợp pháp. Chính vì vậy,
trong giấy phép, các cơ quan chức năng cũng
yêu cầu KDLST Thanh Cảnh phải báo cáo tất cả
các biến động về số lượng hổ đến cơ quan chức
năng cũng như không được phép buôn bán,
vận chuyển, nhốt hoặc tặng, cho hổ và các cá
thể ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm khác mà không
được cấp phép.
Tuy nhiên, gia đình ông Hai đã không thực
hiện yêu cầu khi được cấp phép và bán trái
phép nhiều cá thể hổ. Đến năm 2011, các đối
tượng đã bán trót lọt 4 con hổ chết trái phép và
bị phát hiện khi đang bán con hổ thứ 5. Sau khi
hành vi vi phạm này bị phát hiện, TAND tỉnh
Bình Dương đã tuyên phạt ông Huỳnh Văn Hai
36 tháng tù, cho hưởng án treo và Huỳnh Tấn
Đạt (con ông Huỳnh Văn Hai) 30 tháng tù về
tội vi phạm quy định về bảo vệ ĐVHD quý,
hiếm (theo Bản án số 100/2011/HSPT ngày
6/7/2011). Tuy nhiên, tại thời điểm đó, các cơ
quan chức năng vẫn tiếp tục để cơ sở này nuôi
hổ và các loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm khác.
Cho đến nay, cơ sở đang nuôi nhốt 5 con hổ.
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VVKhu vực nuôi nhốt hổ tại KDLST Thanh Cảnh

HOẠT ĐỘNG NUÔI
NHỐT HỔ KHÔNG
CÓ GIÁ TRỊ BẢO TỒN
VÀ LÀM ẢNH HƯỞNG
ĐẾN TÍNH MẠNG CON
NGƯỜI
Năm 2006, KDLST Thanh
Cảnh bị phát hiện nuôi nhốt hổ
trái phép. Tại thời điểm đó, hổ
đã là loài ĐVHD nguy cấp, quý
hiếm bị nghiêm cấm khai thác,
sử dụng. Tuy nhiên, năm 2007,
KDLST Thanh Cảnh đã được
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình
Dương cấp phép thí điểm nuôi
hổ vì mục đích bảo tồn. Hoạt
động nuôi bảo tồn hổ được
hiểu là nuôi sinh sản và duy trì
nguồn gen thuần chủng để hỗ
trợ công tác nghiên cứu khoa
học hoặc tái thả. Ở một khía
cạnh khác, hoạt động nuôi
hổ (dưới hình thức vườn thú)
nhằm góp phần giáo dục người
dân về tình yêu thiên nhiên,
bảo vệ ĐVHD.
Nhìn nhận ở cả hai khía
cạnh này, hoạt động nuôi nhốt
hổ tại KDLST Thanh Cảnh
đều không đáp ứng được. Cụ

thể, các cá thể hổ tại cơ sở này
đều không xác định có mang
nguồn gen thuần chủng hay
không. Cơ sở này cũng không
thực hiện hoạt động nuôi sinh
sản vì mục đích bảo tồn dưới sự
giám sát của các cơ quan quản
lý nhà nước (số lượng hổ giảm
từ 9 con ban đầu còn 5 con như
hiện nay). Bên cạnh đó, cơ sở
không có các nội dung hỗ trợ
tuyên truyền, nâng cao nhận
thức của người dân về việc bảo
vệ hổ và đã đóng cửa hoạt động
trong một thời gian dài. Từ đó
có thể thấy, hoạt động nuôi
nhốt hổ tại cơ sở này không
đóng góp cho công tác bảo tồn
trong tự nhiên, không đáp ứng
được mục tiêu khi được cấp
phép nuôi nhốt.
Một trong những nguyên
nhân của việc hổ cắn đứt lìa
hai tay của ông Võ Thành
Quới là do cơ sở vật chất, kỹ
thuật không đảm bảo cho hoạt
động nuôi nhốt hổ tại KDLST
Thanh Cảnh. Khu vực nuôi
nhốt hổ không được ngăn
cách riêng, lại giáp với đường

TRAO ĐỔI - DIỄN ĐÀN

đê bao nên những người tò mò có thể dễ dàng
tiếp cận khu vực nuôi hổ. Trong khi đó, các
chuồng hổ chỉ có một lớp rào sắt và các mắt rào
rộng, không đảm bảo an toàn cho những người
đến gần khu vực này. Mặt khác, do một thời
gian dài không hoạt động, các rào sắt cũng có
dấu hiệu rỉ sét, không còn kiên cố và càng tăng
nguy cơ xổng chuồng của hổ.
Trong thời gian qua, Chi cục Kiểm lâm tỉnh
Bình Dương đã nhiều lần thuyết phục KDLST
Thanh Cảnh chuyển giao hổ cho Nhà nước.
Tuy nhiên, việc thuyết phục thôi là chưa đủ. Tất
cả các cá thể hổ đều có nguồn gốc bất hợp pháp
và đơn vị này chỉ được giao “thí điểm” nuôi
nhốt hổ vì mục đích bảo tồn. Do đó, cần phải
đánh giá ý nghĩa bảo tồn hổ và các loài ĐVHD
khác, cũng như chấm dứt hoạt động nuôi nhốt
hổ và ĐVHD tại cơ sở này nếu mục đích bảo
tồn không đạt được.
Chính vì vậy, Trung tâm Giáo dục thiên
nhiên đã đề nghị UBND tỉnh Bình Dương chỉ
đạo kiên quyết để xử lý triệt để hoạt động nuôi
nhốt hổ tại KDLST Thanh Cảnh theo hướng
chấm dứt hoạt động nuôi nhốt hổ và ĐVHD,
đồng thời yêu cầu chủ cơ sở chuyển giao hổ
và các loài ĐVHD nguy cấp, quý hiếm đến các
trung tâm cứu hộ ĐVHD phù hợp.

CẦN CÓ “QUY CHUẨN” NUÔI NHỐT
HỔ VÀ CÁC LOÀI ĐVHD
Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương,
toàn tỉnh có 3 cơ sở được cấp phép nuôi hổ
theo quy định. Trong đó, KDLST Thanh

Cảnh hiện đang nuôi 5 cá
thể; vườn thú Khu du lịch
Đại Nam nuôi 31 cá thể và
Công ty Thái Bình Dương
(TX. Dĩ An) nuôi 14 cá thể.
Ngoài vụ ông Võ Thành Quới
bị hổ tấn công chiều ngày
4/6/2019, trước đó chiều ngày
10/9/2009, trong lúc 3 nhân
viên vườn thú Khu du lịch
Đại Nam đang trồng cây xanh
bất ngờ bị một con hổ chuồng
kế bên nhảy qua vách ngăn
cao 3 m tấn công khiến ông
Nguyễn Công Danh (47 tuổi)
bị hổ cắn chết tại chỗ. Chiều
23/9/2016, ông Lương Văn
Hải (40 tuổi, quê Thái Bình)
cho con hổ cái nặng 120 kg ăn
tại chuồng nuôi của Công ty
Thái Bình Dương thì bất ngờ
bị hổ cắn tử vong tại chỗ.
Hiện nay, tại Việt Nam
chưa có quy chuẩn nào cho
phương án, mô hình chuồng
trại nuôi cấy, sinh sản những
loài thú dữ dẫn đến nhiều
khó khăn cho công tác kiểm
tra, xử lý. Có thể nói, sau 3
vụ tai nạn liên quan đến việc
nuôi nhốt hổ xảy ra tại cả 3
cơ sở được phép nuôi trên
địa bàn tỉnh Bình Dương,

trong lúc chờ đợi một quy
chuẩn được ban hành thì đòi
hỏi các cơ sở chăn nuôi cần
chấp hành nghiêm việc gia cố
chuồng, trại nuôi. Bên cạnh
đó, cần thực hiện các biện
pháp chăm sóc, nuôi dưỡng
bảo đảm an toàn cho nhân
viên, cũng như cho khách
tham quan và cư dân xung
quanh, đề phòng trường hợp
thú dữ sổng chuồng tấn công,
gây hại cho người khác.
Tháng 1/2019, Cơ quan
Quản lý CITES Việt Nam đã
phối hợp cùng Chi cục Kiểm
lâm các địa phương: Hà Nội,
TP. Hồ Chí Minh, Nghệ An và
Bình Dương tiến hành kiểm
tra, khảo sát tình hình chăn
nuôi các loài ĐVHD, trong đó
có hổ. Hiện cơ quan CITES
(Công ước quốc tế về buôn
bán các loài động, thực vật
hoang dã nguy cấp) đang tham
mưu cho Bộ, ngành liên quan
để xây dựng một quy chuẩn
cho việc nuôi dưỡng các loại
ĐVHD, thú dữ tại Việt Nam,
dự kiến đến cuối năm 2019 sẽ
hoàn chỉnh và đề xuất Chính
phủ ban hànhn

LỆ HÀ

VV Khu
DLST Thanh
Cảnh, nơi
xảy ra vụ
hổ tấn công
người vào
chiều ngày
4/6/2019
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Tôn vinh đóng góp của các nhà khoa học
về lĩnh vực môi trường
Vừa qua, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt
Nam (KH&CNVN) tổ chức Lễ trao tặng Giải thưởng Trần
Đại Nghĩa năm 2019 cho 4 nhóm tác giả của 4 công
trình khoa học. Các công trình đăng ký xét tặng Giải
thưởng năm nay thuộc 9 lĩnh vực khoa học tự nhiên và
công nghệ (Toán học, Cơ học, Khoa học thông tin và
khoa học máy tính, Vật lý, Hóa học, Các Khoa học về sự
sống, Trái đất, biển, môi trường và năng lượng) mà tác
giả là những nhà khoa học trong và ngoài nước. Một
trong số 4 công trình xuất sắc về mặt khoa học (đã có
nhiều công bố quốc tế, có bằng sở hữu trí tuệ...) và được
ứng dụng rộng rãi, đó là công trình “Nghiên cứu, phát
triển công nghệ xử lý chất thải nguy hại (CTNH) công
nghiệp và y tế” của nhóm tác giả: PGS. TS. Trịnh Văn
Tuyên, TS. Nguyễn Thế Đồng, KSC. Mai Trọng Chính.
Nhân dịp này, Tạp chí Môi trường có cuộc trò chuyện
với PGS. TS. Trịnh Văn Tuyên - Viện trưởng Viện Công
nghệ môi trường về nỗ lực nghiên cứu của nhóm tác giả
nhằm đạt được những kết quả khoa học xuất sắc, đóng
góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất
nước.

9Xin chúc mừng nhóm tác
giả đã vinh dự nhận được
Giải thưởng Trần Đại Nghĩa,
một giải thưởng có tiếng vang
trong cộng đồng nghiên cứu
khoa học. Khi được nhận Giải
thưởng danh giá này, PGS. TS
cảm thấy như thế nào?
PGS. TS. Trịnh Văn Tuyên:
Đối với cá nhân tôi, việc được
trao tặng Giải thưởng Trần Đại
Nghĩa năm 2019 là một vinh
dự. Tuy nhiên, tôi không nghĩ
rằng đây là phần thưởng của
riêng cá nhân. Nói theo cách
khác thì đây chính là đóng góp
chung của nhiều nhà khoa học,
bởi trong quá trình thực hiện
đề tài, tôi đã nhận được sự hỗ
trợ, cổ vũ, những chia sẻ quý
báu từ các đồng nghiệp. Bản
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thân tôi đặc biệt trân trọng sự
hợp tác ấy.
9PGS. TS có thể chia sẻ những
ưu điểm vượt trội của công
nghệ xử lý CTNH công nghiệp
và y tế so với các công nghệ xử
lý chất thải khác đang được áp
dụng ở Việt Nam, cũng như
tính ứng dụng của nghiên cứu
trong thực tiễn hiện nay?
PGS. TS. Trịnh Văn
Tuyên: Công trình xử lý
CTNH công nghiệp và y tế của
chúng tôi tập trung vào hai đối
tượng nghiên cứu chính là chất
thải rắn và nước thải. Từ nhiều
hướng, nhóm đã lựa chọn các
công nghệ gồm: Đốt chất thải
rắn độc hại; lọc sinh học nhỏ
giọt thông khí tự nhiên; chế tạo
vật liệu màng vi sinh vật dùng

VVPGS. TS. Trịnh Văn Tuyên - Viện trưởng
Viện Công nghệ môi trường

để xử lý nước thải; chế tạo vật liệu hấp thu
trong xử lý khí thải để chế tạo các thiết bị xử lý
CTNH. Trải qua hơn 15 năm nghiên cứu, thực
nghiệm, không ngừng cải tiến, nhóm tác giả
đã thành công với công nghệ hệ thiết bị VHI18B và IET-BF, lắp đặt tại hơn 50 cơ sở xử lý
chất thải rắn nguy hại y tế, công nghiệp cùng
hơn 25 cơ sở xử lý nước thải y tế trên cả nước
như: Hệ thống lò đốt chất thải rắn VHI-18B,
công suất 10 - 20 kg/h (tại Bệnh viện Lao Thái
Nguyên, năm 2008); công suất 20 kg/h (tại
Bệnh viện C Thái Nguyên, năm 2009); công
suất 360 m3/ngày, đêm (tại Bệnh viện C Thái
Nguyên, năm 2009); công suất 200 - 250 m3/
ngày và 300 m3/ngày (tại Trạm xử lý nước thải
Công ty giống bò sữa Mộc Châu, Sơn La, năm
2003 và 2009); Hệ thống xử lý nước thải IETBF, công suất 130 m3/ngày, đêm (tại Bệnh viện
tâm thần tỉnh Hưng Yên, năm 2009; Bệnh viện
Quân Dân Y tỉnh Đồng Tháp, năm 2012)…
Điểm vượt trội của công nghệ IET-BF (lọc
sinh học nhỏ giọt cấp khí tự nhiên) là hiệu quả
xử lý rất ổn định, càng hoạt động thì lớp màng
sinh học bám dính trên bề mặt đệm sinh học
càng rộng và dày, hiệu suất xử lý tốt hơn. Mặt
khác, do thiết kế tháp lọc sinh học rất đặc thù
nên không cần thiết bị cung cấp không khí cho
quá trình sinh học hiếu khí, chi phí xử lý thấp.
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Công nghệ phù hợp với việc xử lý nước thải
bệnh viện và nước thải sinh hoạt. Đối với các
loại hình nước thải khác thì cần kết hợp thêm
với quá trình khác.
Về hệ thống thiêu đốt chất thải rắn nguy
hại, công nghệ đã hoàn thiện, độ bền cao và
được tự động hóa ở các bước vận hành. Toàn
bộ hệ thống đều được module hóa nên việc vận
chuyển và lắp đặt rất thuận tiện, chi phí thấp
hơn nhiều so với các hệ thống lò đốt khác và lò
đốt nhập ngoại có cùng công năng xử lý.
Có thể khẳng định, Công nghệ VHI-18B và
IET-BF đang được ứng dụng hiệu quả trong xử
lý chất thải y tế và công nghiệp ở nước ta hiện
nay, với ưu điểm vượt trội là chi phí đầu tư, xử
lý thấp; vận hành đơn giản, góp phần BVMT,
nâng cao chất lượng sống cho người dân, tăng
hiệu quả đầu tư, giảm chi phí xử lý.
Với kết quả nghiên cứu này, nhóm tác
giả đã được nhận nhiều bằng sáng chế như:
Bằng độc quyền sáng chế số 4271 theo quyết
định số A1734/QĐ-ĐK ngày 27/4/2004 của
Cục Sở hữu trí tuệ cho “Lò đốt chất thải rắn
độc hại”; Bằng độc quyền sáng chế số 11841
theo Quyết định số 54205/QĐ-SHTT ngày
30/9/2013 của Cục Sở hữu trí tuệ cho “Tháp
lọc sinh học nhỏ giọt thông khí tự nhiên, hệ
thống và phương pháp xử lý nước thải nhờ sử
dụng tháp lọc này”; Bằng độc quyền giải pháp
hữu ích số 1580 theo Quyết định số 68990/
QĐ-SHTT ngày 3/10/2017 của Cục Sở hữu trí
tuệ cho “Vật liệu mang vi sinh vật dùng để xử
lý nước thải”.
9Trong quá trình nghiên cứu đề tài, PGS. TS
và các đồng nghiệp có gặp khó khăn, thách
thức gì không?
PGS. TS. Trịnh Văn Tuyên: Đến nay, các hệ
thống vận hành ổn định tại các cơ sở nêu trên
và nhóm đang tiếp tục hoàn thiện để tăng hiệu
quả xử lý cũng như giảm chi phí đầu tư, chi phí
vận hành. Nhớ lại giai đoạn ban đầu, chúng tôi
gặp rất nhiều khó khăn, kinh phí nghiên cứu ít,
khó triển khai quy mô lớn trong thực tế; Các
thiết bị làm việc ở nhiệt độ cao, với thành phần
chất thải đa dạng, khí thải độc hại và phức tạp.
Đặc biệt, thiết bị rất dễ bị hỏng hóc, chi phí cho
việc bảo hành, bảo dưỡng cao. Nếu cơ sở tiếp
nhận thiếu sự quan tâm, vận hành không đúng
bài bản hướng dẫn dễ gây ảnh hưởng đến hệ
thống lò đốt. Nhưng với mong muốn hệ thống
được vận hành ổn định, cán bộ của chúng tôi
vẫn sẵn sàng hỗ trợ các cơ sở vận hành thực
hiện bảo hành, sửa chữa thiết bị kể cả khi đã hết
trách nhiệm bảo hành.

VVPGS. TS. Trịnh Văn Tuyên (đứng thứ 5 từ trái sang) cùng
các nhà khoa học nhận Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019
Nhằm phát huy tinh thần “Sáng tạo, trí tuệ và phụng
sự Tổ quốc” của cố GS.VS. Trần Đại Nghĩa, đồng thời đưa
trí tuệ Việt Nam vươn lên đỉnh cao của khoa học công nghệ,
Viện Hàn lâm KH&CNVN đã tổ chức Giải thưởng Trần Đại
Nghĩa, định kỳ 3 năm/lần, có quy chế mở, áp dụng đối với các
nhà khoa học người Việt Nam và nước ngoài đã hoàn thành
hoặc đang chủ trì công trình nghiên cứu xuất sắc thuộc lĩnh
vực khoa học tự nhiên, được công bố trên các tạp chí khoa học
quốc tế uy tín hoặc cấp bằng phát minh, bằng độc quyền sáng
chế trong và ngoài nước; đã tổ chức triển khai ứng dụng các
công trình đó ở Việt Nam; có đóng góp hoặc triển vọng đóng
góp đem lại hiệu quả lớn về kinh tế - xã hội và an ninh - quốc
phòng cho đất nước. Giải thưởng được tổ chức lần đầu tiên
vào năm 2016 và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, tác động tích cực
đến cộng đồng khoa học. Năm 2019, Giải thưởng được trao
cho 10 nhà khoa học của 4 công trình xuất sắc: Nghiên cứu và
phát triển công nghệ xử lý CTNH công nghệ và y tế; Nghiên
cứu xây dựng quy trình công nhệ sản xuất vaccine cúm gia
cầm subtype A/H5N1 ở Việt Nam; Nghiên cứu tổ hợp vật liệu
đặc chủng phục vụ chế tạo bộ hỗ trợ chiến đấu cho người lính
và lõi đạn xuyên động năng 85 mm; Nghiên cứu chọn tạo
giống lúa phục vụ đồng bằng sông Cửu Long.
Ngoài ra, nhóm tác giả
còn gặp khó khăn trong công
tác quảng bá, thương mại hóa
sản phẩm. Các nhà khoa học
không có kinh nghiệm và e
dè trong khâu maketing. Một
khó khăn nữa là để hệ thống
xử lý môi trường hoạt động
ổn định, cần phải có nhiều
chuyên môn khác nhau chứ
không chỉ trong lĩnh vực môi
trường, ví dụ như chuyên
môn chế tạo cơ khí, tự động
hóa, điều khiển, lĩnh vực xây
dựng…

Cùng với đó là vấn đề
nhân lực cho nghiên cứu khoa
học. Trong bối cảnh thu nhập
bình quân đầu người của Việt
Nam còn thấp, rất nhiều người
(dù có đam mê khoa học) vẫn
phải bỏ dở vì gánh nặng cơm
áo, gạo tiền. Vì thế mới nói,
người làm khoa học phải hy
sinh rất nhiều.
9PGS. TS có đề xuất, kiến
nghị gì với cơ quan chức
năng để công nghệ này được
áp dụng rộng rãi tại Việt
Nam?
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PGS. TS. Trịnh Văn Tuyên: Thời gian gần
đây, sự phát triển công nghiệp mạnh mẽ tại
nhiều tỉnh, thành của đất nước đã đặt ra thách
thức lớn đối với công tác kiểm soát các nguồn
thải, đòi hỏi phải tăng cường ứng dụng những
công nghệ mới, hiện đại phục vụ công tác xử
lý CTNH. Vì vậy, theo tôi, cần có chính sách
hợp lý, khuyến khích sử dụng các sản phẩm
KH&CN Việt Nam đã được làm chủ. Ngoài ra,
hỗ trợ những công trình nghiên cứu khoa học
có sản phẩm sở hữu trí tuệ nhiều tiềm năng
ứng dụng vào thực tiễn. Bên cạnh đó, đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận
thức của các cấp ủy đảng, ngành, doanh nghiệp
và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của
KH&CN, đặc biệt là các công nghệ thân thiện
với môi trường để áp dụng rộng rãi; tăng cường
tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ quản
lý môi trường các cấp và cán bộ vận hành hệ
thống xử lý môi trường tại các cơ sở chăn nuôi,
sản xuất kinh doanh, bệnh viện, khu, cụm công
nghiệp... về ứng dụng KH&CN trong xử lý môi
trường. Các cơ quan chức năng cần tiếp tục
triển khai thực hiện công tác phân loại rác tại
nguồn để giảm khối lượng rác thải nguy hại, chi
phí xử lý, kết hợp với tuyên truyền phổ biến về
lợi ích thiết thực của công tác này, từ đó thay
đổi nhận thức của người dân trong BVMT,
sau đó phổ biến nhân rộng trong cộng đồng.
Đồng thời, có chính sách thu hút, đa dạng hóa
các nguồn đầu tư trong và ngoài nước; cơ chế
hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp, cơ
quan quản lý khoa học nghiên cứu, ứng dụng

VVSơ đồ công nghệ Hệ thống xử lý nước thải IET-BF

VVSơ đồ công nghệ Hệ thiết bị Lò đốt chất thải rắn VHI-18B
KH&CN sinh học trong phát
triển kinh tế và BVMT; cập
nhật, phổ biến thông tin về
các công nghệ tiên tiến trong
sản xuất và BVMT để doanh

nghiệp, cơ sở sản xuất lựa
chọn đầu tư…n
9Xin cảm ơn PGS. TS!
MAI HƯƠNG (Thực hiện)

THỪA THIÊN - HUẾ: PHÁT ĐỘNG CUỘC THI SÁNG TẠO XANH NĂM 2019

N

hằm kêu gọi các tầng lớp
nhân dân cùng chung tay
hành động “Nói không
với các sản phẩm nhựa sử dụng
một lần và túi ni lông khó phân
hủy”, “Chống rác thải nhựa” vì một
Thừa Thiên - Huế thêm Xanh Sạch - Sáng, ngày 4/6/2019, UBND
tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phát
động Cuộc thi Sáng tạo Xanh Thừa
Thiên - Huế năm 2019.
Mục đích của Cuộc thi nhằm
tìm ra các sáng kiến, mô hình thân
thiện với môi trường; sản phẩm
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thay thế đồ nhựa dùng 1 lần và túi
ni lông khó phân hủy...; đặc biệt,
giảm thiểu sản phẩm nhựa dùng 1
lần và túi ni lông khó phân hủy phù
hợp với điều kiện kinh tế - kỹ thuật
tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đồng thời,
tuyên dương và ghi nhận công
lao của các tổ chức, cá nhân có ý
tưởng, sáng kiến, mô hình xuất sắc
để giảm thiểu chất thải trong cộng
đồng.
Các lĩnh vực tham gia Cuộc
thi gồm: Sản phẩm thân thiện với
môi trường, sản phẩm thay thế đồ

nhựa dùng 1 lần và túi ni lông khó
phân hủy; Sáng kiến và mô hình
thu gom, tái chế, xử lý rác thải,
nước thải; Ứng dụng công nghệ
thông tin trong quản lý, giám sát
các hoạt động BVMT.
Cuộc thi nhận hồ sơ tham gia
từ ngày phát động cho đến hết ngày
5/8/2019. Hồ sơ dự thi gửi về Sở
TN&MT tỉnh. Lễ tổng kết và trao
giải Cuộc thi dự kiến được tiến
hành vào dịp Chiến dịch Làm cho
thế giới sạch hơn, tháng 9/2019n

TRẦN HƯƠNG
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Quản lý nước thải sinh hoạt tàu du lịch
trên vịnh Hạ Long
PGS.TS. TRẦN ĐỨC HẠ
Trường Đại học Xây dựng

Mỗi ngày có hàng chục nghìn người
tham quan bằng tàu biển trên vịnh Hạ
Long tạo nên lượng lớn nước thải sinh
hoạt, gây nguy cơ ô nhiễm môi trường
biển. Xử lý nước thải (XLNT) trên tàu là
giải pháp hợp lý và cấp thiết. Tuy nhiên,
các công nghệ và thiết bị hiện nay chưa
phù hợp với tình hình hoạt động của các
tàu trên vịnh. Từ kinh nghiệm trên thế
giới về XLNT phát sinh trên tàu biển, sẽ
là cơ sở để các cơ quan chức năng xây
dựng tiêu chí đánh giá, lựa chọn các
công nghệ phù hợp để XLNT sinh hoạt
cho các tàu du lịch biển trên vịnh Hạ
Long.
HIỆN TRẠNG NƯỚC THẢI SINH
HOẠT VỊNH HẠ LONG
Vịnh Hạ Long với 1.969 hòn đảo lớn nhỏ
trên diện tích hơn 1.550 km2, là Di sản thiên
nhiên thế giới, có giá trị kinh tế và sinh thái
quan trọng nhất Việt Nam, mỗi năm thu hút
hàng chục triệu người đến tham quan du lịch.
Một trong những hình thức du lịch hấp dẫn là
tham quan vịnh bằng tàu. Theo Tổ chức Bảo
tồn thiên nhiên Thế giới (IUCN), hiện nay trên
vịnh Hạ Long có 504 tàu du lịch (313 tàu tham
quan, 189 tàu lưu trú và 2 tàu nhà hàng) hoạt
động. Tàu du lịch đi trong ngày tham quan
vịnh Hạ Long phần lớn là loại tàu đóng bằng gỗ
có sức chứa trung bình cho mỗi chuyến tham
quan đảo từ 45 - 50 người/lượt, mỗi ngày khai
thác được 2 lượt. Trung bình mỗi khách sẽ phát
thải nước xám là 5 lít/lượt, nước đen là 15 lít/
lượt. Lượng nước thải phát sinh tổng thể trên
tàu của mỗi lượt khách là 1.200 lít/lượt. Lượng
nước sinh hoạt tiêu thụ trong một ngày là 2 3 m3. Đối với tàu lưu trú, lượng nước thải lớn
hơn nhiều so với tàu hoạt động theo giờ. Ngoài
ra, nhiều nguồn nước thải chưa được xử lý từ
các khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ,... trên đảo
và nước thải từ các khu dân cư, đô thị trên bờ
cũng đang xả trực tiếp ra biển.

Với hàng chục nghìn
người tham quan du lịch mỗi
ngày trên khu vực vịnh Hạ
Long, một lượng lớn nước
thải sinh hoạt (bao gồm nước
đen và nước xám), nước thải
chứa dầu (nước la canh), rác
thải,… phát sinh có nguy cơ
phát tán xuống biển, gây ô
nhiễm nguồn nước và làm
mất cảnh quan vịnh. Các giá
trị địa chất của Di sản chưa bị
đe dọa, nhưng với sự gia tăng
khách tham quan theo dự báo,
sẽ đe dọa nghiêm trọng các giá
trị nổi bật toàn cầu của Di sản
(giá trị thẩm mỹ) nếu không
có các biện pháp quản lý hiệu
quả khách du lịch và chất thải.
Trước tình hình đó,
UBND tỉnh Quảng Ninh đã
có những hành động kịp thời
và quyết liệt giải quyết bài
toán XLNT sinh hoạt trên
vịnh Hạ Long. Theo đó, năm
2014, UBND tỉnh quy định
tất cả các tàu du lịch trong
vùng vịnh đều phải lắp thiết bị
phân ly dầu nước đối với nước
la canh trước khi xả ra biển.
Tuy nhiên, còn khoảng 500
m3 nước thải sinh hoạt hàng
ngày trên các loại tàu du lịch
cần thiết phải xử lý. Tìm kiếm
công nghệ và thiết bị hợp lý để
XLNT sinh hoạt từ tàu cũng
như các giải pháp kết hợp
đồng bộ khác để quản lý nước
thải và kiểm soát ô nhiễm môi
trường nước vịnh Hạ Long là
mục tiêu trong thời gian tới.

KINH NGHIỆM THẾ
GIỚI VỀ QUẢN LÝ
NƯỚC THẢI PHÁT
SINH TRÊN TÀU DU
LỊCH BIỂN
Hiện nay đã có nhiều bộ
luật quốc tế và quốc gia đang
được nghiên cứu và thực

thi để bảo vệ và gìn giữ môi
trường biển. Nước thải từ
tàu xả ra biển được kiểm soát
theo Nghị định thư MARPOL
73/78 của Tổ chức Hàng hải
quốc tế (IMO). Trong Nghị
định thư này, các loại chất thải
dầu (cặn dầu, nước đáy tàu,
dầu động cơ,…) được đề cập
trong Phụ lục I; dư lượng hàng
hóa kiểm soát theo Phụ lục II
và Phụ lục V; nước thải từ tàu
theo Phụ lục IV; rác thải (chất
thải thực phẩm, nhựa,..) theo
Phụ lục V; các chất làm suy
giảm tầng ozone theo Phụ lục
VI. Tổng lượng nước thải phát
sinh trên tàu: 0,04 ÷ 0,45 m3/
người/ngày, trong đó: 0,01 ÷
0,06 m3 là nước đen, còn lại là
nước xám và nước bếp ăn. Tuy
nhiên, tùy từng loại tàu biển
và thời gian lưu khách trên tàu
mà tiêu chuẩn thải nước (tính
theo L/người/ngày) sẽ khác
nhau.
Thông thường, có 2
phương án kiểm soát ô nhiễm
nước thải sinh hoạt từ tàu du
lịch biển, bao gồm: Lưu giữ
và vận chuyển nước thải để
xử lý ở trên bờ (phương án 1);
Thu gom và xử lý ngay trên
tàu rồi xả ra biển (phương án
2). Đối với phương án 1, các
loại nước thải được thu gom
vào các bồn chứa khác nhau
trong thời gian tàu đi trên
biển. Khi cập cảng, nước thải
sẽ được bơm hoặc xe hút vận
chuyển đến trạm xử lý để làm
sạch đảm bảo các tiêu chuẩn
môi trường địa phương, sau
đó xả ra nguồn tiếp nhận. Với
phương án 2, các nội dung quy
định xả nước thải từ tàu ra
biển nêu trong Phụ lục IV của
MARPOL 73/78 bao gồm: các
quy định liên quan đến thiết bị
của tàu và hệ thống kiểm soát
Số 6/2019
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xả nước thải; hệ thống tiếp nhận nước thải từ
tàu lên cảng để xử lý; các yêu cầu về kiểm tra
và cấp chứng chỉ cho thiết bị lắp đặt để xử lý ô
nhiễm nước. Sơ đồ quản lý nước thải trên tàu
theo IMO được nêu trên Hình 1.

VVHình 1. Sơ đồ quản lý nước thải trên tàu
biển theo IMO

VVHình 2. Sơ đồ hình thành và hệ thống thu
gom các loại nước thải sinh hoạt trên tàu
Trên tàu biển, nước thải đen được thu gom
bằng phương pháp chân không và các loại nước
thải xám thu gom bằng phương pháp tự chảy
theo sơ đồ nêu trên Hình 2.
Cũng như tại các đô thị và khu dân cư,
nước thải sinh hoạt trên tàu được xử lý bằng
các phương pháp vật lý, sinh học và hóa học kết
hợp, trong đó quá trình sinh học là khâu cốt
lõi để loại bỏ các chất hữu cơ và các chất dinh
dưỡng. Do điều kiện lắp đặt và vận hành hiện
nay có một số loại thiết bị XLNT phổ biến trên
các tàu biển lớn như hệ thống Evac lắp đặt trên
các tàu du lịch biển để XLNT sinh hoạt. Thiết
bị điển hình của Evac là Evac MBR được chế
tạo đảm bảo nguyên tắc xử lý sinh học nước
thải bằng bùn hoạt tính AO kết hợp lọc màng
UF (AO-MBR). Do sử dụng màng lọc nên kích
thước của thiết bị nhỏ, tiêu thụ năng lượng
thấp, dễ lắp đặt trên tàu. Hay hệ thống MABR
(Membrane Aerated Biofilm Reactor) của hãng
Fluence corp. Với việc ứng dụng màng lọc hiếu
khí có hiệu quả xử lý các chất hữu cơ và khử
nitơrat cao (BOD≤10 mg/L, TSS≤10 mg/L,
TN≤10 mg/L, TP≤1 mg/L), tiêu thụ oxy thấp
và kích thước nhỏ. Nước thải sau xử lý có thể
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tái sử dụng cho các mục đích
khác nhau trên tàu. Hệ thống
MBR của HAMWORTHY xử
lý sinh học hiếu khí với màng
lọc UF và khử trùng bằng
UV đối với các loại nước thải
đen và nước thải xăm ở trên
tàu. Hệ thống hoạt động với
tải lượng hữu cơ khoảng 350
- 400 kg BOD/ngày và công
suất 350 - 500 m3/ngày.

MỘT SỐ CÔNG NGHỆ
VÀ THIẾT BỊ ĐỀ XUẤT
XLNT SINH HOẠT
TRÊN CÁC TÀU DU
LỊCH Ở VỊNH HẠ LONG
Hiện nay, hầu hết các tàu
du lịch hoạt động trên vịnh Hạ
Long đều chỉ có trang bị két
hai ngăn, trong đó một ngăn
chứa bã thải sinh hoạt và một
ngăn chứa nước thải để lắng
cặn, còn nước trong chảy tràn
theo đường dẫn hoặc bơm đẩy
đưa ra biển. Bùn cặn và nước
thải chảy tràn mang theo các
chất ô nhiễm và mầm bệnh,
phá hoại hệ sinh thái, ảnh
hưởng xấu đến cảnh quan và
môi trường vịnh.
Tại Hội thảo “Công nghệ
xử lý và giải pháp quản lý nước
thải phát sinh từ tàu du lịch và
các hoạt động dịch vụ du lịch
trên vịnh Hạ Long và quần
đảo Cát Bà” ngày 5/4/2019 có
3 đơn vị trong nước sau khi
khảo sát hiện trạng các tàu du
lịch trên vịnh Hạ Long đã giới
thiệu thiết bị XLNT sinh hoạt
trên tàu.
Công ty CP Xây dựng và
Kỹ thuật môi trường Quảng
Ninh đề xuất công nghệ XLNT
bao gồm các công đoạn kết
hợp giữa AO-MBR và phân ly
dầu trong nước. Trong khoang
xử lý có sử dụng giá thể đệm vi
sinh lưu động.
Công ty TNHH MXD
Hoa Đông đề xuất XLNT từ
nhà bếp và chậu rửa tay được

qua rọ lọc rồi chảy vào bẫy
mỡ, toàn bộ rác và váng mỡ
được giữ lại và thu gom vào
thùng rác, còn nước trong
chảy xuống biển. Nước thải từ
nhà vệ sinh đã qua bồn thứ hai
được chảy vào hệ XLNT bằng
phương pháp sinh học tích
hợp trong thiết bị chế tạo sẵn.
Bùn thải được gom vào túi lọc
bùn và chuyển lên bờ đưa tới
trạm xử lý tập trung.
Hệ thống XLNT-01UNINSHIP của trường Đại
học Nha Trang kế thừa đề tài
NCKH cấp trường được chế
tạo lắp đặt theo cơ chế xử lý
trên nguyên tắc bùn hoạt tính
hiếu khí với các quá trình tiền
xử lý - oxy hóa hiếu khí các
chất hữu cơ - lắng thứ cấp lọc - khử trùng. Nước thải
đầu ra đạt mức A của QCVN
14:2008/BTNMT. Công suất
của hệ thống là 300 - 360 lít/
ngày, trang bị cho các tàu du
lịch ven biển 50 khách có hải
trình trong ngày.
Các thiết bị của các doanh
nghiệp, viện nghiên cứu trong
nước đề xuất đều dựa trên
kết quả khảo sát tình hình
hoạt động và cấu tạo của các
tàu du lịch trên vịnh Hạ Long
nên có kích thước phù hợp,
dễ lắp đặt và kinh phí đầu tư
không lớn. Tuy nhiên, hiệu
quả xử lý có thể chưa đảm
bảo khi chất lượng nước thải
đầu vào luôn dao động, các
thiết bị hoạt động trong điều
kiện không ổn định về trạng
thái vật lý cũng như thời gian
cấp khí cho bể xử lý sinh học
không được thường xuyên và
liên tục. Khả năng xử lý nitơ,
photpho... trong nước đen
của một số thiết bị chưa đảm
bảo. Mặt khác, kinh nghiệm
chế tạo thiết bị và phụ tùng
cho hệ thống XLNT làm việc
trong môi trường biển của các
doanh nghiệp còn hạn chế nên
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VVLựa chọn công nghệ phù hợp để XLNT sinh hoạt cho các tàu du lịch biển trên
vịnh Hạ Long
tuổi thọ của hệ thống có thể không cao. Đây
cũng là các rào cản mà các công nghệ và thiết
bị XLNT trong nước chưa được chuyển giao và
lắp đặt cho các tàu biển du lịch hoạt động trong
vùng biển nội địa.

CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỆ THỐNG
XLNT HOẠT ĐỘNG TRÊN TÀU DU
LỊCH KHU VỰC VỊNH HẠ LONG
Để làm cơ sở xây dựng tiêu chí đánh giá, lựa
chọn các công nghệ phù hợp cũng như thiết kế,
chế tạo và lắp đặt thiết bị, có một số yêu cầu đối
với hệ thống XLNT sinh hoạt cho các tàu du lịch
biển trên vịnh Hạ Long. Trước hết, do tính nhạy
cảm về môi trường của vịnh Hạ Long và mức độ
tham quan vịnh của khách du lịch ngày càng gia
tăng, nguồn nước thải xả vào biển vùng vịnh cần
phải được kiểm soát chặt chẽ.
Tiếp đến là chất lượng nước thải sinh hoạt
xả vào biển. Hiện nay chúng ta vẫn dùng các
giá trị mức A của QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh
hoạt để đưa ra yêu cầu xả nước thải xả ra môi
trường. Tuy nhiên, giá trị thông số BOD, SS và
Coliform trong QCVN này cao hơn các quy
định của IMO trong MARPOL 73/78. Vì vậy,
giá trị các thông số chất lượng nước này cần
phải dựa vào Phụ lục IV của MARPOL 73/78.
Ngoài ra, thông số N, P,… cũng cần phải được
kiểm soát chặt chẽ đối với nước thải sinh hoạt
sau xử lý xả từ tàu ra biển. Hệ thống XLNT
sinh hoạt trên tàu hoạt động theo cơ chế hóa
lý để tách dầu, các chất hoạt động bề mặt, các
chất rắn không hòa tan,… theo cơ chế AO để
oxy hóa sinh hóa các chất hữu cơ, khử các chất

dinh dưỡng N, P,… và diệt
vi khuẩn gây bệnh bằng các
biện pháp hóa học hoặc vật
lý khác. Như vậy, các thiết bị
XLNT sinh hoạt trên tàu du
lịch biển vịnh Hạ Long phải
đảm bảo xử lý cả nước đen và
nước xám theo quy định của
phụ lục IV MARPOL73/78 và
mức A của QCVN 14:2008/
BTNMT.
Hệ thống XLNT sinh hoạt
phải đảm bảo công suất với
chế độ thải nước không ổn
định và thời gian làm việc (cấp
khí) không thường xuyên.
Một yếu tố khác liên quan là
sự xâm nhập nước mặn vào
nước thải sinh hoạt làm cho
hàm lượng muối tăng cao,
ảnh hưởng xấu đến sự hoạt
động của vi sinh vật trong các
ngăn bể xử lý sinh học. Ngoài
ra, trạng thái không ổn định
của tàu do sóng biển hoặc do
đi lại cũng sẽ tác động đến
chế độ làm việc của các thiết
bị XLNT trên tàu. Các vấn đề
này cần phải được tính đến
khi lựa chọn công nghệ cũng
như tìm giải pháp thiết kế
phù hợp cho hệ thống XLNT
trên tàu.
Thiết bị lắp đặt tích hợp
được các quá trình tiếp nhận

và xử lý các loại nước thải
hình thành trên tàu. Do các
tàu khách du lịch trên vịnh
Hạ Long không lớn nên các
thiết bị XLNT phải kích thước
nhỏ và dễ lắp đặt. Các vật liệu
chế tạo thiết bị, linh kiện và
phụ tùng của hệ thống XLNT
phải chịu được điều kiện môi
trường biển với độ muối cao.
Vị trí các thiết bị XLNT không
được làm mất tính thẩm mỹ
của tàu du lịch, không gây mùi
hoặc tập trung côn trùng, ruồi
muỗi hoặc không gây ồn.
Ngoài ra, thiết bị XLNT có
công suất điện sử dụng thấp
hoặc có thể sử dụng nguồn
năng lượng tái tạo cho các
động cơ của thiết bị. Khi thiết
bị khởi động không gây sụt áp
hệ thống điện và không ảnh
hưởng hoạt động bình thường
trên tàu.
Hệ thống XLNT trên tàu
phải có các bồn chứa phân
và bùn thải trong quá trình
xử lý. Khi về đến bến cảng,
lượng phân và bùn thải này
phải được vận chuyển đến
các cơ sở thực hiện dịch vụ
xử lý.
Nước thải sau xử lý có thể
xem xét để tái sử dụng trên tàu
cho mục đích dội khu vệ sinh,
giặt giũ,… góp phần giảm
lượng nước ngọt lưu giữ và
hạn chế xả nước thải ra biển.
Các thiết bị XLNT trên
tàu phải có kinh phí đầu tư và
chi phí vận hành - bảo trì phù
hợp với điều kiện kinh doanh
của doanh nghiệp cũng như
giá tham quan du lịch. Bên
cạnh đó, các thiết bị lắp đặt
trên tàu phải được kiểm định
về hiệu quả XLNT của Ban
Quản lý vịnh Hạ Long hoặc
Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh.
Đối với các tàu đóng mới, các
thiết bị XLNT phải được cấp
chứng chỉ đăng kiểm cùng với
tàun
Số 6/2019

47

MÔI TRƯỜNG & DOANH NGHIỆP

CÔNG TY ĐẠI THẮNG:

Chung tay xây dựng khu công nghiệp
xanh, thân thiện với môi trường

L

à trung tâm công nghiệp, cảng biển lớn
nhất phía Bắc Việt Nam, vì vậy, tái chế phế
thải và xử lý chất thải (XLCT) trên địa bàn
TP. Hải Phòng luôn là vấn đề cấp bách. Một trong
số các đơn vị có nhiều đóng góp tích cực vào công
tác BVMT trên địa bàn TP là Công ty TNHH phát
triển thương mại và sản xuất Ðại Thắng (Công ty
Ðại Thắng) - Doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh
vực thu gom, xử lý, tái chế rác thải công nghiệp
ngay tại các khu công nghiệp (KCN).
Công ty Ðại Thắng tiền thân là Tổ sản xuất
nhựa Đại Thắng, phát triển lên thành Hợp tác xã
Đại Thắng và chính thức thành lập Công ty vào
tháng 12/2002. Ngành nghề kinh doanh chính của
Công ty là thu gom phế liệu kim loại, phi kim loại
từ các KCN để sơ chế, tái chế thành những sản
phẩm có ích phục vụ cho đời sống xã hội và XLCT
công nghiệp, chất thải nguy hại (CTNH). Thời
điểm mới đi vào hoạt động, Công ty gặp nhiều
khó khăn về đất đai, nhà xưởng, nguồn đầu ra cho
sản phẩm là các nguyên liệu tái chế. Song với sự
cố gắng, nỗ lực của toàn thể Ban Giám đốc, cán
bộ, công nhân viên, người lao động, Công ty đã
vượt qua thách thức, khẳng định thương hiệu, tạo
dựng được chỗ đứng vững chắc trên thị trường.
Hiện, Công ty là đối tác tin cậy của hơn 80 doanh
nghiệp trong các KCN lớn như: Nomura, Đồ Sơn,
Đình Vũ, Tràng Duệ, VSIP Thủy Nguyên…
Tháng 5/2010, Ban Giám đốc Công ty đã
thống nhất thực hiện Dự án xây dựng “Nhà máy
tái chế, XLCT công nghiệp và CTNH” tại KCN
Nam Cầu Kiền, thuộc huyện Thủy Nguyên, TP.
Hải Phòng, trên diện tích gần 4 ha với 2 hệ thống
lò đốt chất thải, công suất 2.000 kg/h/lò, sử dụng
công nghệ lọc bụi túi vải, giúp xử lý triệt để khí thải
đầu ra; hệ thống tái chế kim loại tổng công suất
1.200 kg/h. Tại các nhà xưởng, khu văn phòng của
Nhà máy được lắp đặt thiết bị phòng cháy, chữa
cháy tự động; đầu tư 28 đầu xe tải trang bị đầy đủ
định vị GPS, hộp cứu thương, các tiêu lệnh, bình
chữa cháy, biển cảnh báo… theo quy định của Bộ
TN&MT, tổng vốn đầu tư ban đầu là 136 tỷ đồng.
Mục tiêu của Dự án nhằm thu gom, xử lý, tái chế
phế liệu kim loại và phi kim loại (gỗ, bìa, ni lông,
nhựa, cao su, giả da…); thu gom, tái chế phế phẩm
công nghiệp; sản xuất các sản phẩm kim loại bằng
nguyên liệu tái chế; tái chế, xử lý CTNH… Dự án
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VVÔng Đoàn Ngọc Hùng (ngoài cùng bên phải) - Giám đốc
Công ty Đại Thắng nhận Bằng khen của UBND TP. Hải Phòng
năm 2014
được Ban Quản lý Khu kinh
tế Hải Phòng cấp Giấy chứng
nhận đầu tư; UBND TP. Hải
Phòng cho phép xây dựng
và Bộ TN&MT phê duyệt
Báo cáo đánh giá tác động
môi trường. Đến cuối năm
2012, Nhà máy đi vào hoạt
động theo mô hình 3R (giảm
thiểu, tái sử dụng và tái chế),
toàn bộ lượng rác thải công
nghiệp thu gom, vận chuyển
đến Nhà máy đều được phân
loại, xử lý tại các khu vực riêng
biệt, riêng CTNH được xử lý
bằng thiết bị máy móc chuyên
dùng, đảm bảo không gây ảnh
hưởng đến môi trường. Ngoài
ra, Công ty còn đầu tư xây
dựng hệ thống tái chế nhựa,
ni lông, công suất 7 tấn/ngày;
hệ thống sơ chế, tái chế bìa
giấy, công suất 24 tấn/ngày;
sơ chế gỗ, vải, sắt thép, dây
điện… tổng công suất lên tới
16 tấn/ngày. Với hệ thống nhà
xưởng đồng bộ theo những
quy chuẩn về môi trường mới

nhất và giá xử lý CTNH cạnh
tranh, Công ty đã ký được hợp
đồng XLCT với hàng trăm
khách hàng quan trọng, là các
công ty đang hoạt động tại các
KCN, khu kinh tế trên địa bàn
TP. Hải Phòng và một số tỉnh
lân cận, tiêu biểu như: Công
ty TNHH Công nghệ máy
văn phòng Kyocera Việt Nam;
Công ty TNHH Công nghiệp
NISHINA Việt Nam; Công ty
TNHH Fuji Xerox Hải Phòng;
Công ty TNHH Kokuyo Việt
Nam; Công ty TNHH Yoneda
Việt Nam; Công ty TNHH
Toyoda Gosei Việt Nam…
Bên cạnh đó, với phương
châm “Vì một môi trường
Xanh - Sạch - Đẹp và bền
vững”, Công ty Đại Thắng đã
đầu tư bài bản, đồng bộ từ hệ
thống cây xanh xen kẽ, bao
phủ Nhà máy tới các quy trình
công nghệ khép kín, hiện đại
như: Phá dỡ bóng đèn, súc rửa
thùng phuy, ngâm tẩy thu hồi
kim loại, xử lý ắc quy chì thải,
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trọng điểm là 4 hệ thống lò đốt chất thải, hệ
thống xử lý nước thải hóa lý kết hợp sinh học.
Đây là những quy trình XLCT tiên tiến nhất
tại Việt Nam, góp phần kiểm soát ô nhiễm,
hướng tới xây dựng KCN xanh, thân thiện
với môi trường. Công ty cũng tiến hành quan
trắc môi trường định kỳ 3 tháng/lần, kết quả
các chỉ số, thông số về không khí, nước thải,
khí thải, tro thải đều nằm trong quy định của
QCVN; triển khai thực hiện hệ thống quản lý
môi trường và được Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo
lường Chất lượng chứng nhận đạt tiêu chuẩn
ISO 14001:2015, ISO 9001:2015. Hiện nay,
Công ty tạo việc làm ổn định cho gần 300 lao
động với mức thu nhập bình quân trên 6 triệu
đồng/người/tháng. Ngoài ra, Công ty còn tích
cực tham gia các họat động từ thiện xã hội như:
xây nhà tình nghĩa, giúp đỡ nạn nhân chất độc
da cam, người nghèo không nơi nương tựa,
ủng hộ Hội chữ thập đỏ, Hội người mù…
Với những đóng góp tích cực cho công tác
BVMT và sản xuất kinh doanh trên địa bàn TP.
Hải Phòng, Công ty Đại Thắng đã vinh dự được
nhận nhiều giải thưởng như: Cúp vàng “Top
300 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam” năm
2014; chứng nhận “Doanh nghiệp Phát triển
bền vững với thiên nhiên môi trường”; giải
Nhất Cuộc thi “Đánh giá - phân hạng doanh
nghiệp xanh, KCN Nam Cầu Kiền” năm 2017,
cùng nhiều Bằng khen, phần thưởng, danh
hiệu cao quý khác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
UBND TP. Hải Phòng, Ban Quản lý khu kinh
tế Hải Phòng.
Có thể thấy, từ Tổ sản xuất đến Công ty
Đại Thắng hôm nay là sự nỗ lực không nhỏ của
toàn thể Ban Giám đốc và tập thể cán bộ, công
nhân viên. Thời gian tới, Công ty Đại Thắng sẽ
tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động
sáng tạo, tự tin, giữ vững thương hiệu trong
thời kỳ đất nước đổi mới, mở cửa, hội nhậpn

TRƯƠNG HỮU THÁI

VVNhà máy xử lý rác thải của Công ty
Đại Thắng tại KCN Nam Cầu Kiền

Người đầu tiên
kinh doanh ống hút
cỏ bàng thay thế
ống hút nhựa tại
Thừa Thiên - Huế

VVNhân viên Công ty TNHH Hữu cơ Huế Việt đang cắt khúc cỏ
bàng, một khâu cơ bản trong quá trình hoàn thiện chiếc ống hút

Ố

ng hút nhựa dù chỉ
có kích thước nhỏ,
nhưng với số lượng
lớn sẽ gây hại nghiêm trọng
cho môi trường. Với mong
muốn thay đổi thói quen sử
dụng các loại ống hút nhựa vừa
ảnh hưởng sức khỏe con người,
vừa gây hại cho môi trường,
chị Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc
Công ty TNHH Hữu cơ Huế
Việt (phường Kim Long, TP.
Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế)
đã nảy ra ý tưởng dùng cỏ bàng
được trồng ở làng nghề đệm
bàng truyền thống Phò Trạch,
xã Phong Bình, huyện Phong
Điền để làm ống hút thay thế
ống hút nhựa.
Cây cỏ bàng hay còn gọi là
cây bàng, cói bàng, nằm trong
họ Cói, mọc hoang dại ở hầu
khắp khu vực đồng bằng sông
Cửu Long, thân dưới cứng, to
khoảng 8 - 10 mm, nằm ngang

trong bùn. Thân cỏ bàng thẳng
đứng, cao khoảng 1 m, có ngấn
ngang, đáy gồm 3 - 4 bẹ, bao
nhau cao 15 - 20 cm. Gié hoa
ở chót thân (tức là ngọn) cao
khoảng 1,5 - 2 cm và rộng đến
1 cm. Bông quả cao 3 - 4 mm.
Vòi nhụy chẻ hai, trổ bông
quanh năm. Cỏ bàng thường
mọc ở vùng đất ngập nước
phèn chua, nhiễm mặn. Dưới
bàn tay tài hoa của người nông
dân, cây cỏ bàng đã tạo ra nhiều
sản phẩm độc đáo như đệm,
chẹ lót nôi ru trẻ em ngủ, bao
để lồng nhãn... Bên cạnh các
sản phẩm truyền thống, những
sản phẩm mỹ nghệ sinh hoạt và
trang trí từ cỏ bàng cũng được
ra đời như: Chiếu du lịch tắm
biển, túi xách thời trang, khay
đựng, giỏ rác, đèn trang trí…
Các sản phẩm này được thị
trường ưa chuộng, vì màu sắc
bắt mắt và độ bền chắc. Thời
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VVỐng hút từ cỏ bàng - Sáng kiến góp phần BVMT
gian gần đây, loài cây thân rỗng
này còn được dùng để làm ống
hút nhờ những ưu điểm nổi bật
như lành tính, không mùi, giá
thành rẻ và dễ dàng phân huỷ
trong môi trường.
Chị Nguyễn Thị Huệ,
Giám đốc Công ty TNHH
Hữu cơ Huế Việt là người đầu
tiên tại Thừa Thiên - Huế nghĩ
đến việc kinh doanh ống hút
cỏ bàng. Chị kể, trước đó chị
cũng đã thử tìm nhiều loại
nguyên liệu làm ống hút khác
nhau, từ cọng rau muống đến
cọng sả… Sau đó, chị nhận
thấy những cọng cỏ bàng lớn
có đường kính khoảng 4,5 6,5 mm rất thích hợp để làm
ống hút. Nghĩ là làm, đầu năm
2019, Công ty TNHH Hữu cơ
Huế Việt phối hợp với UBND
huyện Phong Điền bắt tay
triển khai Dự án sản xuất ống
hút cỏ bàng.
Qua khảo sát thực tế,
ngoài diện tích 5,3 ha cỏ bàng
hiện có, để đảm bảo cung cấp
nguyên liệu đáp ứng yêu cầu
sản phẩm, tháng 2/2019, Công
ty đã phối hợp với UBND xã
Phong Bình, hỗ trợ người
dân trồng thí điểm 3 ha cây
cỏ bàng. Trước đây, cỏ bàng
chỉ được sử dụng để đan lát
nên người dân ít chăm bón.
Vì vậy, để tăng kích cỡ đường
kính ống lên 4 - 6 mm và tăng
độ cứng thân ống, Công ty
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TNHH Hữu cơ Huế Việt đã
đưa cán bộ kỹ thuật về hướng
dẫn bà con cách trồng, chăm
sóc “thúc” cây, giãn thời gian
thu hoạch, rút ngắn chu kỳ
trồng lại cây mới để kích thích
cây cỏ bàng phát triển theo yêu
cầu.
Để hoàn thiện một chiếc
ống hút cỏ bàng cơ bản, phải
trải qua các công đoạn: Thu
cỏ ở ruộng, rửa với nước tro
và cắt khúc từ 18 - 20 cm rồi
dùng thanh sắt để thông phần
ruột bên trong. Công đoạn
cuối cùng là rửa lại, ngâm với
bột vỏ sò để hạn chế vi khuẩn
trước khi mang đi phơi khô.
Sau khi được rửa sạch một lần
nữa, ống hút cỏ được bó lại và
bọc bằng lá chuối. Có 2 loại ống
hút: ống hút cỏ tươi và ống hút
cỏ khô. Loại tươi có thể bảo
quản được 2 tuần trong tủ lạnh
và một tuần ở nhiệt độ phòng.
Loại khô được phơi nắng từ 2
- 3 ngày, rồi đem sấy trong lò.
Ống hút cỏ khô có thể để được
6 tháng ở nhiệt độ phòng và tái
sử dụng nhiều lần.
Để đảm bảo an toàn vệ
sinh, chất lượng sản phẩm,
Công ty TNHH Hữu cơ Huế
Việt luôn chú trọng trong mọi
công đoạn làm ra ống hút, từ
các bước thủ công: thu hoạch
bàng, rửa sạch, cắt ống, thông
ống (xoi mắt) cho đến sấy, hấp,
tiệt trùng bằng máy móc. Hiện

nay, Công ty đã thử nghiệm sản xuất 35 nghìn
ống hút cỏ bàng. Sản phẩm ra mắt tạo được
sự chú ý và ấn tượng của nhiều người. Trong
đó, nhiều khách hàng hoạt động ở các lĩnh vực
khách sạn, nhà hàng, kinh doanh giải khát... đã
đặt hàng với số lượng lớn.
Ngoài làm ống hút, khoảng 2/3 phần thân
trên của cây bàng còn được Công ty dùng để
đan giỏ xách, đệm... với giá bán phù hợp (mỗi
túi xách chưa tới 10 nghìn đồng), nhằm kích
thích người tiêu dùng sử dụng đại trà sản phẩm
của địa phương, hạn chế dùng túi ni lông, nhựa
sử dụng một lần.
Chị Huệ tâm sự, Dự án này được thực hiện
với mục đích chung tay cùng cộng đồng BVMT,
tạo thêm nhiều sản phẩm phong phú, thân thiện
với môi trường từ cây cỏ bàng của làng nghề đệm
bàng Phò Trạch. Điều quan trọng là tận dụng
những lợi thế sẵn có, như vùng nguyên liệu,
nguồn lao động tại chỗ và sự ủng hộ của chính
quyền địa phương. Chị Huệ cũng chia sẻ, sau
quá trình thử nghiệm, ống hút cỏ bàng vẫn còn
một vài lỗi như lỗ ống nhỏ, giòn nên dễ vỡ. Để
khắc phục, Công ty đang phối hợp với làng nghề,
người dân tiếp tục tuyển chọn số bàng có kích cỡ
thân ống to để tăng số lượng sản phẩm. Dự kiến
cuối năm 2019, Công ty sẽ đẩy nhanh tiến độ sản
xuất hàng loạt để cung ứng nhu cầu thị trường.
Sau khi hoạt động ổn định, dự tính sản lượng
bình quân đạt khoảng 10 triệu ống/vụ.
Là đơn vị chuyên sản xuất và cung cấp các
sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn
Thừa Thiên - Huế và các tỉnh lân cận, Công
ty TNHH Hữu cơ Huế Việt đang dần khẳng
định thương hiệu trong lòng người tiêu dùng.
Hy vọng, trong thời gian tới, sản phẩm ống hút
cỏ bàng của Công ty sẽ được đón nhận nhiều
hơn, góp phần tích cực vào công tác BVMTn
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9 năm sau cái chết của con tê giác
cuối cùng tại Vườn quốc gia Cát Tiên
TRẦN LÊ TRÀ
GIZ tại Việt Nam

Cái chết của con tê giác cuối cùng ở
Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên vào năm
2010 đã đẩy phân loài Rhinoceros
sondaicus thêm một bước trên bờ vực
tuyệt chủng. Ngày 21/3/2019, một cá
thể tê giác Java đực cùng loài với con tê
giác ở VQG Cát Tiên chết tại VQG Ujung
Kulon của Inđônêxia, kéo tổng số cá thể
của phân loài này xuống còn 68 cá thể
trên toàn thế giới.

C

át Tiên là một trong số 5 VQG rộng nhất
của Việt Nam, có diện tích 71.187,9 ha,
với hệ sinh thái đa dạng nên các loài
động, thực vật cũng phong phú và phát triển.
VQG Cát Tiên có thực vật bậc cao có mạch
lên đến 1.610 loài, bò sát 79 loài, lưỡng cư 41
loài, chim 348 loài và thú 113 loài. Một số loài
mới vẫn đang được phát hiện ở Cát Tiên như
thằn lằn ngón Cát Tiên, hay rắn lục mắt hồng
ngọc. Thế nhưng Cát Tiên cũng là một trong
số không nhiều các khu bảo tồn vẫn còn có thú
hoang chạy trong tầm mắt như công, gà rừng,
nai, bò tót và một số loài thú ăn thịt nhỏ…
Danh lục động, thực vật thủy sinh của khu
vực này gồm 125 loài động vật nổi, 122 loài
động vật đáy và 168 loài cá, kéo theo sự quy tụ
của nhiều loài chim bản địa và di cư. Cát Tiên
hiện là một vùng chim đặc hữu đất thấp Nam
Việt Nam và là một trong 63 vùng chim quan
trọng. Có thể nói, các loài hiện diện tại VQG
Cát Tiên chiếm đến hơn 1/3 tổng số các loài
chim của Việt Nam, trong đó có những loài đặc
hữu, quý, hiếm như gà so cổ hung, gà tiền mặt
đỏ, gà lôi hông tía, hạc cổ trắng, cò quắm cánh
xanh, ngan cánh trắng, hồng hoàng, niệc mỏ
vằn. Đó là chưa kể đến các loài chim di cư hoặc
các loài chỉ đến Cát Tiên vào mùa sinh sản như
mòng két mày trắng, gà lôi nước, te vàng, óc
cau...
Trong vài thập niên qua, thú rừng Việt
Nam đã giảm mạnh cả về số lượng loài lẫn số
lượng cá thể trong từng loài. Theo số liệu từ
sách Đỏ Việt Nam (2007), nếu như năm 1992,

VVLoài bò tót di chuyển tại VQG Cát Tiên

Việt Nam có 365 loài động
vật quý, hiếm xếp loại nguy
cấp (EN) dựa trên tiêu chuẩn
đánh giá tình trạng các loài
của IUCN thì đến năm 2004
và 2007, con số này đã lên
đến 407 và 418. Số loài động
vật hoang dã (ĐVHD) bị xếp
loại cực kỳ nguy cấp (CR) vào
năm 2007 là 116 loài. Số lượng
các loài thực vật quý, hiếm xếp
loại nguy cấp cũng tăng từ
356 loài vào năm 1996 lên đến
450 loài vào năm 2004 và 464
loài vào năm 2007. Đây là hậu
quả của các hoạt động săn bắt
trái phép, phá hủy môi trường
sống và buôn bán bất hợp
pháp nhiều loài động, thực
vật quý, hiếm trong nhiều
năm qua. Theo một báo cáo
khác do Ngân hàng thế giới,
Bộ TN&MT và Tổ chức Hợp
tác Phát triển quốc tế Thụy
Điển (SIDA) phối hợp thực
hiện vào năm 2005, Việt Nam
có khoảng 700 loài hoang dã
đang đối mặt với nguy cơ tuyệt
chủng ở cấp quốc gia, 300 loài
có nguy cơ tuyệt chủng ở mức

độ toàn cầu và có đến 45%
trong số này đã bị xếp loại cực
kỳ nguy cấp.
Cũng như nhiều vùng đất
khác, Cát Tiên từng bị chiến
tranh tàn phá, nhiễm chất độc
hóa học. Sau giải phóng, đây
là nơi quân đội đồn trú và đã
từng bị khai thác phục vụ mục
tiêu tái thiết sau chiến tranh.
Một số cộng đồng người Mạ,
S’Tiêng thời kỳ này vẫn duy
trì tập tục phá rừng làm rẫy
và săn bắt thú rừng, làm cho
số lượng thú rừng ở Nam Cát
Tiên suy giảm. Việc săn, bắt
thú rừng tuy vẫn còn đến tận
ngày nay nhưng cũng đã giảm
rất nhiều, phần vì rừng đã
được bảo vệ nghiêm ngặt hơn,
phần vì các cộng đồng vốn
sống trong VQG đã được tái
định cư ra khỏi vùng lõi của
vườn.
Từ cuối những năm 1990
đến đầu năm 2000, “phong
trào” gây nuôi ĐVHD để khai
thác thương mại bùng phát.
Một số loài “dễ nuôi, dễ bán”
bị săn bắt đến mức gần như
Số 6/2019
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VVCá thể cá sấu nước ngọt được tái thả tại Bàu Sấu năm 2001
tuyệt chủng trong tự nhiên. Hươu sao chỉ còn
trong các trại nuôi. Gấu sau nhiều năm bị thu
gom vào các trại nuôi, hút mật đến kiệt quệ,
giờ chỉ còn sống trong trung tâm cứu hộ, cao
nhất là ở điều kiện bán hoang dã. Tại Cát Tiên,
cá sấu bị coi là đã tuyệt chủng vào năm 1996.
5 năm sau đó, năm 2001, Quỹ Quốc tế bảo vệ
thiên nhiên (WWF) phối hợp với VQG Cát
Tiên thực hiện Chương trình phục hồi cá sấu
nước ngọt ngoài tự nhiên đầu tiên tại Việt Nam
và thế giới, tái thả 30 cá thể cá sấu nuôi đã được
xét nghiệm AND để đảm bảo tính thuần chủng
về lại Bàu Sấu. Có lẽ nơi đây là ví dụ minh
chứng sinh động cho sự thành công gần như
duy nhất trong việc phục hồi loài hoang dã vốn
đã tuyệt chủng trong tự nhiên. Đến nay, đàn cá
sấu đã được khôi phục tốt tập tính, số cá thể có
thể quan sát được tăng lên khoảng gần 300 con
lớn, nhỏ.
Câu chuyện Cát Tiên từng nóng lên vào
năm 2013, vài năm sau ngày con tê giác cuối
cùng bị hạ gục, về việc có hay không hy sinh
một phần rừng Cát Tiên cho thủy điện Đồng
Nai 6 và 6A. Hai công trình thủy điện, được đề
xuất vào đúng thời điểm nhu cầu năng lượng
lên cao, dự kiến đóng góp cho ngân sách nhà
nước 322,7 tỷ đồng trong 40 năm với cái giá
trước mắt phải trả là hơn 370 ha rừng, trong
đó có 137 ha thuộc vùng lõi khu bảo tồn VQG
bị phá hủy. Chắc hẳn bài học về con tê giác
Java cuối cùng và đàn cá sấu hoa cà đang hiện
hữu ở Cát Tiên đã giúp cảnh tỉnh, góp phần
không nhỏ vào quyết định của các cấp có thẩm
52
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quyền dừng việc thực hiện 2
công trình thủy điện này sau
nhiều năm tranh cãi gay gắt.
Cát Tiên trở thành ví dụ hiếm
hoi về một VQG “kháng cự”
được ý định xâm chiếm của
các doanh nghiệp tư nhân
hùng mạnh. Phức hệ Bàu Sấu,
các bãi khoáng tự nhiên, thảm
thực vật ven Bàu Sấu, Bàu
Chim, Bàu Cá được giữ lại,
rừng Cát Tiên tránh được “tai
nạn” bị chia cắt... Sinh cảnh
của nhiều loài ĐVHD được
phục hồi, duy trì mức độ đa
dạng sinh học của khu vực
này.
Hiện các số liệu thống kê
về loài trong tất cả các khu
rừng của Việt Nam đến nay
đều đã cũ, nhiều nơi cũ đến
vài chục năm, vậy nên khó có
thể đưa ra bằng chứng khoa
học và nhận định rằng đa
dạng sinh học rừng Cát Tiên
sau cái chết của con tê giác
cuối cùng đã tốt lên hay xấu đi.
Việc hạn chế trong việc bố trí
các nguồn lực và nỗ lực thống
kê, giám sát đa dạng sinh học
cũng chỉ tập trung được vào
một số loài nhất định. Nhưng
có một điều chắc chắn là rừng

Cát Tiên không rỗng mà đang
được phục hồi, phát triển
bền vững. Sâu trong hơn 71
nghìn ha hiện tại đang quản
lý là các loài linh trưởng, thú
móng guốc, thú ăn thịt nhỏ, tê
tê còn sinh sống và cần được
bảo vệ. Những người bảo vệ
rừng Cát Tiên đều luôn ý thức
được rằng nhiệm vụ của họ
sẽ không chấm dứt mà chỉ có
càng nặng nề hơn. Khuyến
nghị của Ủy ban Di sản
UNESCO vào tháng 5/2013
cho rằng “VQG Cát Tiên cần
sử dụng các hình thức bảo tồn
đã được quốc tế công nhận
nhằm quản lý rừng hiệu quả
hơn, chống lại các mối đe dọa
như thủy điện, khai thác đá,
du lịch thiếu kiểm soát và đặc
biệt cần có những hành động
khẩn cấp chống lại nạn buôn
bán và săn bắn ĐVHD trái
phép - nguyên nhân gây hại
nghiêm trọng tới những giá
trị tự nhiên của vườn”. Các
khuyến nghị trên đang được
Tổng cục Lâm nghiệp chỉ đạo,
Ban quản lý rừng, chính quyền
và người dân địa phương nỗ
lực, hợp tác thực hiện.
Hiện nay, VQG Cát Tiên
vẫn giữ lại hình ảnh của loài
tê giác Java một sừng trên logo
của mình, cho dù loài này đã
tuyệt chủng tại Cát Tiên. Bộ
xương của con tê giác một
sừng cuối cùng vẫn đứng
trong tủ kính. Cái chết của
con tê giác có ảnh hưởng đến
hệ sinh thái chung của cả vùng
rừng Nam Cát Tiên, nhưng
bài học mà nó để lại đủ mạnh,
đủ sức thuyết phục để thúc
đẩy các nỗ lực, tâm huyết với
sự nghiệp bảo tồn, vì rừng, vì
các loài hoang dã còn lại trong
rừng, vì cuộc sống của chính
những người dân quanh rừng
và các thế hệ con, cháu trong
tương lain
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Đánh thức tiềm năng phát triển du lịch
sinh thái tỉnh Bạc Liêu

VVDLST khu vực rừng mắm và đước ven biển Bạc Liêu

B

ạc Liêu là một tỉnh thuộc Đồng bằng
sông Cửu Long (ĐBSCL), có tài nguyên
thiên nhiên phong phú và đa dạng sinh
học (ĐDSH) cao với các hệ sinh thái điển
hình. Trong thời gian qua, Bạc Liêu tập trung
phát triển nhiều mô hình du lịch sinh thái
(DLST), góp phần phát triển kinh tế - xã hội
địa phương.

PHÁT TRIỂN NHIỀU MÔ HÌNH
DLST
Bạc Liêu có tiềm năng, lợi thế dễ đầu tư,
khai thác, phát triển loại hình DLST với bờ
biển dài 56 km cùng 50 di tích lịch sử, văn hóa
như Khu du lịch sinh thái (KDLST) Hồ Nam;
KDLST Vườn nhãn cổ Bạc Liêu; Khu bảo tồn
thiên nhiên (KBTTN) Vườn chim Bạc Liêu…
Một số KDLST, KBTTN nằm gần trung tâm
TP và các khu du lịch tâm linh, thuận tiện cho
việc đi lại, tham quan, lưu trú như Vườn chim
Bạc Liêu (thị xã Giá Rai, huyện Phước Long,
TP. Bạc Liêu), cách trung tâm TP khoảng 4
km, sát khu du lịch Nhà Mát và Quán Âm
Phật Đài. Vườn chim này có lịch sử hơn 100
năm, được hình thành bởi sự bồi tụ tự nhiên
từ thảm thực vật ven biển Đông, tổng diện tích
125 ha. Vườn chim là một trong những khu
rừng đặc dụng diện tích lớn, hệ sinh thái rừng
đặc trưng của vùng ĐBSCL, có nhiều động

vật hoang dã quý, hiếm sinh
sống. Đến đây tham quan,
khám phá, du khách sẽ được
chiêm ngưỡng hơn 100 loài
chim, trong đó có 9 loài được
ghi trong Sách đỏ Việt Nam
như bồ nông chân xám, giang
sen, điêng điểng, cò quăm
đầu đen, cốc đế… Ngoài ra,
Vườn còn có 150 loài động
vật, 109 loài thực vật, tạo nên
một quần thể ĐDSH độc đáo,
trong đó nhiều loài cây như
chà là, cóc, tra, giá, mắm…
thích nghi cho các loài chim
thuộc nhóm cò, vạc làm
nơi xây tổ sinh sản. Bởi thế,
Vườn chim Bạc Liêu đã được
công nhận là “Khu bảo tồn
loài - Sinh cảnh” vào tháng
10/2014.
KDLST Hồ Nam được
xây dựng vào tháng 11/2011
trên khu đất rộng 15 ha.
Điểm nhấn của KDLST là
những ngôi nhà bằng gỗ
thông với bầu không khí
trong lành; những điểm tham
quan mang phong cách Bạc

Liêu như: Khu lưu niệm nghệ
thuật Đờn ca tài tử Nam bộ
và nhạc sĩ Cao Văn Lầu, cụm
nhà Công tử Bạc Liêu, khu
Quán âm Phật Đài... Về Hồ
Nam, du khách sẽ được tận
hưởng những giây phút thư
giãn thoải mái khi tản bộ
dưới những tán cây rợp bóng
mát.
Nằm cách trung tâm TP.
Bạc Liêu khoảng 6 km về
hướng Nam, KDLST Vườn
nhãn cổ Bạc Liêu ngút ngàn
xanh tươi, với diện tích 230
ha. Đây là vườn nhãn đặc biệt
nhất ở ĐBSCL, tập hợp một
quần thể những cây nhãn cổ
có tuổi thọ trên trăm năm
tuổi. Sẽ rất thú vị khi được
ngồi dưới bóng cây râm mát
để tận hưởng những tiếng
ca, câu hò đờn ca tài tử và
thưởng thức các loại trái cây
hay món bánh xèo nổi tiếng
của vùng đất này.

XÂY DỰNG THƯƠNG
HIỆU DLST ĐẶC THÙ
Để thực hiện mục tiêu
phấn đấu đến năm 2020, mỗi
năm thu hút khoảng hai triệu
lượt khách du lịch trở lên;
doanh thu từ hoạt động du
lịch - dịch vụ đạt hơn 2.000
tỷ đồng, góp phần phát triển
kinh tế - xã hội địa phương,
tạo công ăn việc làm, thu
nhập ổn định cho người dân
địa phương… đề ra tại Nghị
quyết của Tỉnh ủy Bạc Liêu
(nhiệm kỳ 2015 - 2020), tới
đây, Bạc Liêu sẽ quy hoạch
hai khu bảo tồn quốc gia,
gồm Khu bảo tồn loài và
chim cảnh Vườn chim Bạc
Liêu (TP. Bạc Liêu), Khu
bảo tồn loài và chim cảnh
Số 6/2019
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ấp Canh Điền (huyện Đông Hải); quy hoạch
cấp tỉnh rừng ngập mặn ven biển (diện tích
gần 4.500 ha), vườn chim ấp Lập Điền, huyện
Đông Hải (diện tích 21 ha), cụm nhãn cổ Bạc
Liêu (diện tích hơn 29.000 m2), trong đó có
400 cây nhãn cổ gắn với phát triển mô hình du
lịch trải nghiệm…
Bên cạnh đó, thực hiện hoạt động khai
thác du lịch theo nguyên tắc không làm tác
động tiêu cực đến tài nguyên ĐDSH. Hiện tại,
một số dự án DLST đang được Bạc Liêu mời
gọi đầu tư xây dựng như: KDLST Cái Cùng
(huyện Hòa Bình), ven biển Gành Hào (huyện
Đông Hải); KBTTN vườn chim (thị xã Giá
Rai, huyện Phước Long, TP. Bạc Liêu); Khu du
lịch Giồng Nhãn (TP. Bạc Liêu)... Tỉnh cũng
tích cực phối hợp với Hiệp hội Du lịch ĐBSCL
khảo sát các điểm DLST trên địa bàn, nhằm
thẩm định, đánh giá chất lượng hoạt động
theo các tiêu chí: quy mô, cơ sở hạ tầng kỹ
thuật, các dịch vụ kèm theo, lượng khách đến,
nguồn nhân lực…
Ngoài ra, để du lịch phát triển xứng tầm,
UBND tỉnh Bạc Liêu sẽ đẩy mạnh phát triển
du lịch theo hướng đa chiều, vừa đa dạng,
phong phú về loại hình, sản phẩm, tuyến điểm
du lịch, vừa xây dựng sản phẩm du lịch đặc
thù, hấp dẫn của vùng đất, con người Bạc
Liêu. Đồng thời, quan tâm xây dựng chiến
lược quảng bá, xúc tiến du lịch cụ thể, nhằm
giới thiệu hình ảnh Bạc Liêu đến với du khách
trong và ngoài nước; chú trọng đào tạo, bồi
dưỡng nguồn nhân lực phục vụ trong lĩnh
vực du lịch, từ trình độ chuyên môn, kỹ năng
đến văn hóa ứng xử… góp phần thúc đẩy phát
triển du lịch Bạc Liêu trong giai đoạn mớin

THANH HƯƠNG

VVVườn chim Bạc Liêu là nơi thu hút
nhiều khách du lịch đến tham quan
70
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Chỉ có hành động mới
mang lại sự thay đổi

VVVới chiếc xe máy, Lekima Hùng đã vượt qua 7.000 km, chụp lại
3.000 bức ảnh cùng một số thước phim tư liệu về rác thải nhựa

Đ

ó là thông điệp ý
nghĩa về BVMT mà
nhiếp ảnh gia, Đại sứ
Đại dương xanh Nguyễn Việt
Hùng (Lekima Hùng) gửi tới
cộng đồng nhân Ngày Môi
trường thế giới và Ngày Đại
dương thế giới năm 2019. Với
người bạn đồng hành là chiếc
xe máy cùng vài trang thiết bị
cá nhân, nhiếp ảnh gia Lekima
Hùng đã đi qua 39 tỉnh, thành
phố trên khắp cả nước trong
vòng 43 ngày để ghi lại thực
trạng rác thải đang diễn ra tại
các bờ biển của đất nước. Anh
trở thành người Việt Nam đầu
tiên thực hiện chuyến đi dài
gần 7.000 km chỉ để “săn” rác
thải nhựa.
Nguyễn Việt Hùng - Nhiếp
ảnh gia - Giám đốc Học viện
Nhiếp ảnh Ánh sáng, từng
tốt nghiệp trường Đại học Sư
phạm Hà Nội, vừa dạy học,
vừa tham gia các hoạt động
xã hội, có nhiều đóng góp tích
cực trong việc thay đổi nhận
thức của mọi người về môi
trường. Về sau, đam mê với
ống kính máy ảnh và quan tâm

đến vấn đề môi trường, nhất là
môi trường biển, đã thôi thúc
anh lên đường, đến với tất cả
các tỉnh, thành phố ven biển
của đất nước. Đặc biệt, gần
đây, anh đã thực hiện chuyến
hành trình kéo dài 7.000 km
để ghi lại những câu chuyện
về rác “bằng ảnh”. Thông qua
những bức ảnh, anh tin rằng,
mọi người sẽ phần nào nhận
thức được thực trạng ô nhiễm
môi trường, từ đó thay đổi suy
nghĩ và cách ứng xử với môi
trường.
Tháng 8/2018, trên chiếc
xe máy, Lekima Hùng xuất
phát từ Hà Nội rồi bám theo
đường bờ biển vào đất mũi
Cà Mau, đi qua 39 tỉnh/thành
(trong đó có 28 tỉnh/thành có
biển) để ghi lại những hình
ảnh chân thực nhất về rác thải.
Đến tháng 12/2018, anh lại
tiếp tục hành trình từ Hà Nội
xuống Nam Định và đi dọc bãi
biển của 3 tỉnh Thái Bình, Hải
Phòng, Quảng Ninh tới mũi
Sa Vỹ - mảnh đất địa đầu Tổ
quốc. Tiếp nối hành trình 33
ngày, đêm xuyên Việt đặc biệt
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ấy, năm 2019, Hùng Lekima
tìm về các hòn đảo - nơi rác
thải thường chỉ có thể xử lý
tại chỗ, đó cũng là những địa
điểm du lịch hấp dẫn của Việt
Nam. Trong suốt thời gian này,
mỗi ngày làm việc của anh đều
bắt đầu từ 5h và kết thúc lúc
20h, với quãng đường trung
bình 200 km/ngày. Có lần,
do mải “săn” ảnh, cả người và
xe ngã ra đường, người xước
xát, hay những lần bị ốm, anh
đều cố gắng vượt qua để thực
hiện tiếp chuyến hành trình.
Kết quả, anh đã quay và chụp
được hơn 3.000 bức ảnh ghi
lại tình trạng ô nhiễm môi
trường do rác thải nhựa gây ra
trên các vùng biển Việt Nam.
Trong số những hòn đảo anh
đã từng đặt chân đến, nhiều
nơi không có biện pháp xử lý
rác như đảo Tam Hải (Quảng
Nam), Bình Hưng (Khánh
Hòa), toàn bộ lượng rác thải
được xử lý bằng hình thức
đốt thủ công. Có nơi đầu tư lò
đốt rác nhưng không đủ công
suất như đảo Bình Ba (Khánh
Hòa) hay Côn Đảo (Bà Rịa Vũng Tàu). Một vài nơi được
đầu tư lò đốt rác nhưng rác
thải không được phân loại
tại nguồn nên vẫn đốt thủ
công tại chỗ hoặc thả xuống

biển như đảo Nam Du (Kiên
Giang). Ấn tượng với anh hơn
cả là bãi biển Tuy Phong (Bình
Thuận), nơi những con kênh
không nhìn thấy nước, chỉ
toàn rác thải nhựa nổi kín mặt
nước, trẻ con chơi đùa ở đó.
Anh tâm sự, mỗi vùng, miền
đều để lại những cảm nhận rất
riêng nhưng có một thứ chung
nhất, đó chính là sự xót xa, tiếc
nuối trước hình ảnh nhiều
hòn đảo, rác đổ thẳng xuống
biển hoặc đốt ven đường, gây
ô nhiễm môi trường nghiêm
trọng. Các bức ảnh ở đây
không chỉ mô tả thực trạng
rác thải tàn phá mà còn thể
hiện nguyên nhân, mở ra một
phần giải pháp xử lý rác thải
nhựa, ví dụ như đầu tư thiết bị
lưới, kiểm soát các cửa sông và
hình thành hệ thống thu gom
rác ở các đảo...
Để tôn vinh, ghi nhận
đóng góp của của anh đối với
sự nghiệp BVMT, biển đảo,
tại Lễ phát động quốc gia
Tuần lễ Biển và hải đảo Việt
Nam, Tháng hành động vì môi
trường, hưởng ứng Ngày Đại
dương thế giới và Ngày Môi
trường thế giới năm 2019, Phó
Thủ tướng Chính phủ Trịnh
Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ
TN&MT Trần Hồng Hà và Bí

VVMột bức ảnh về rác thải được Lekima Hùng chụp trong
hành trình đi dọc chiều dài đất nước

thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương
đã trao Danh hiệu Đại sứ Đại dương xanh cho
Nhiếp ảnh gia Lekima Hùng. Đồng thời, với
mong muốn những tấm hình của anh sẽ phần
nào giúp mọi người hiểu hơn sự ảnh hưởng
của rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa đến môi
trường, đúng dịp kỷ niệm Ngày Môi trường thế
giới và Ngày Đại dương thế giới, Chương trình
Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phối hợp với
Đại sứ Đại dương xanh, nhiếp ảnh gia Lekima
Hùng tổ chức Triển lãm ảnh rác thải nhựa “Hãy
cứu biển” (S.O.S). Triển lãm khai mạc vào ngày
4/6/2019 và mở cửa tự do đến hết ngày 9/6, tại 29
Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Triển lãm trưng
bày hơn 100 bức ảnh được lựa chọn từ hơn 3.000
bức ảnh chụp dọc theo hơn 3.000 km bờ biển,
tại 28 tỉnh/thành và hơn 100 cửa sông, đánh dấu
chặng đường đầu tiên của Dự án Save Our Seas
của nhiếp ảnh gia Lekima Hùng, là sự tổng kết lại
hành trình xuyên Việt săn rác thải nhựa, cứu đại
dương của anh trong năm 2018 cũng như chia
sẻ của tác giả về dự định mới trong chặng đường
tiếp theo của Dự án. Các bức ảnh được sắp xếp
theo từng nội dung, địa điểm và thời gian chụp,
giúp người xem có thể hình dung một bức tranh
tổng thể về thực trạng rác thải nhựa xuyên suốt
bờ biển Việt Nam. Trên con đường vạn lý độc
hành dọc chiều dài đất nước, ống kính của anh
đã ghi lại những nơi toàn rác; những bãi biển,
dòng sông, bờ kênh và cả con người oằn mình
trong rác. Câu chuyện về rác mà anh kể bằng
hình ảnh có thể không phải là một câu chuyện
thi vị, nhưng đó là câu chuyện chân thực nhất và
anh tin rằng nó có ích vì ai cũng sẽ thấy bản thân
mình trong đó.
“Mỗi việc bạn làm để giữ sạch và bảo vệ
đại dương hôm nay có thể chỉ là giọt nước
giữa biển cả bao la, nhưng đại dương sẽ ít đi
khi thiếu những giọt nước ấy”, đó là lời chia sẻ
của Lekima Hùng. Rõ ràng, chỉ khi nào ai cũng
biết cho đi, biết trao tặng những gì tốt nhất cho
thiên nhiên, sự cân bằng mới thực sự được tái
lập. Và khi đó, chúng ta mới có thể nhận hạnh
phúc từ thiên nhiên mãi mãi. Hy vọng rằng,
thông điệp BVMT của Lekima Hùng sẽ ngày
càng lan tỏa, truyền cảm hứng mạnh mẽ trong
cộng đồng, góp phần thay đổi nhận thức và
thúc đẩy những hành động tích cực của mỗi
cá nhân cũng như góp một tiếng nói để các
cơ quan quản lý kịp thời ban hành chính sách
trong cuộc chiến chống lại rác thải nhựa, cứu
đại dươngn

PHƯƠNG LÊ
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Địa chỉ tham quan, giáo dục cộng đồng
về bảo tồn loài gấu

VVCác cá thể gấu vui đùa giữa thiên nhiên tại Cơ sở Bảo tồn gấu Ninh Bình

N

ằm tại xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan,
tỉnh Ninh Bình, Cơ sở Bảo tồn gấu
Ninh Bình do Tổ chức quốc tế Four
Paws đầu tư xây dựng được coi là môi trường
lý tưởng cho loài gấu sinh sôi, phát triển. Đây
không chỉ “ngôi nhà”, nơi những cá thể gấu
được chăm sóc sức khỏe, phục hồi tập tính tự
nhiên trong môi trường bán hoang dã, mà còn
là địa chỉ tham quan lý thú để giáo dục cộng
đồng về việc bảo tồn loài gấu.
Việt Nam hiện còn khoảng 800 cá thể gấu,
chủ yếu là gấu ngựa đang bị nuôi nhốt trong
điều kiện nghèo nàn tại 250 trại nuôi nhốt tư
nhân. Những cá thể gấu này phải phụ thuộc
vào con người, sống ở môi trường thiếu thốn,
chuồng cũi chật hẹp. Trước tình hình đó, từ
năm 2015, tỉnh Ninh Bình đã hỗ trợ và tạo
điều kiện cho Tổ chức Four Paws xây dựng Cơ
sở Bảo tồn gấu Ninh Bình trong phần đất quy
hoạch Công viên động vật hoang dã quốc gia
và coi đây là mô hình điểm về cứu hộ, chăm sóc
động vật hoang dã. Đến ngày 7/3/2018, Four
Paws tổ chức Lễ khánh thành Cơ sở Bảo tồn
gấu Ninh Bình, đánh dấu bước tiến quan trọng
cho những nỗ lực cải thiện phúc lợi động vật,
đặc biệt đối với các cá thể gấu từng bị chích hút
mật, cung cấp nơi ở an toàn trong môi trường
bán hoang dã để các cá thể gấu phục hồi tập
tính tự nhiên sau nhiều năm bị nuôi nhốt,
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chấm dứt nạn nuôi nhốt gấu
lấy mật và bảo vệ quần thể gấu
ngoài tự nhiên.
Cơ sở Bảo tồn gấu Ninh
Bình được xây dựng theo
tiêu chuẩn nuôi giữ hiện đại
với phòng khám thú y, 2 nhà
gấu, khu cách ly và 4 khu bán
hoang dã. Tại đây còn trang bị
đài quan sát, giúp khách tham
quan ngắm nhìn cuộc sống tự
do của những chú gấu. Dự án
có tổng diện tích 100 ha, đủ
chỗ cho hơn 100 con gấu sinh
sống, hiện đã hoàn thành giai
đoạn 1 với 3,6 ha, có thể tiếp
nhận 44 cá thể gấu, dự kiến
cuối năm 2019 sẽ xây dựng đủ
chỗ cho 70 cá thể. Hiện cơ sở
đang chăm sóc 10 cá thể gấu
từng bị lạm dụng chích hút
mật và 2 cá thể gấu con là nạn
nhân của hoạt động buôn bán
động vật hoang dã trái phép.
Các cá thể gấu được chăm sóc
bởi đội ngũ chuyên gia động
vật, bác sĩ thú y trong nước,
quốc tế cùng nhân viên chăm
sóc chuyên nghiệp.

Tại Cơ sở Bảo tồn gấu
Ninh Bình, mỗi con gấu là
một cuộc đời, một số phận, có
khi bị giam cầm, có khi đang
trên đường vận chuyển đi
buôn bán hoặc sắp bị giết thịt
và đôi khi là chú gấu con đáng
thương lạc mẹ. “Hai Chân” là
tên gọi mà các nhân viên cứu
hộ tại Cơ sở đặt cho 1 chú gấu
ngựa. Chú gấu này được giải
thoát khỏi 1 trại nuôi gấu lấy
mật ở phường Ninh Phong,
TP. Ninh Bình trong tình
trạng sức khỏe yếu, béo phì,
gan mật bị ảnh hưởng, mất 2
chi trước, nghi là sập bẫy hoặc
bị cắt để phục vụ nhu cầu về
súp tay gấu, rượu tay gấu. Do
bị nuôi nhốt lâu ngày, chế độ
ăn không cân đối nên sức
khỏe và việc di chuyển của
Hai Chân rất yếu. Sau khi đến
với Cơ sở Bảo tồn gấu Ninh
Bình, Hai Chân được thăm
khám sức khỏe, chăm sóc y
tế, hàng ngày được ăn rau, củ
quả, mía, mật ong… lông của
Hai Chân đã mượt mà trở lại,
da thịt cũng căng đầy hơn, hệ
thống cơ phát triển, thậm chí
nó đã có thể bơi lội trong hồ
nước. Đặc biệt là, sau gần 20
năm sống trong cũi sắt, lần
đầu tiên chú đã được nếm trải
cảm giác tự do, thoải mái vui
đùa giữa thiên nhiên.
Trường hợp khác là chú
“gấu Long” - gấu ngựa đực
22 tuổi được cứu hộ tại Đồng
Nai vào tháng 11/2018. Do bị
nhốt trong chuồng chật hẹp,
không ánh sáng quá lâu nên
bệnh viêm khớp mãn tính
đã tàn phá cơ thể gấu Long.
Các khớp xương bị xơ cứng
đến mức không thể nằm bình
thường, không thể di chuyển
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đốt sống lưng, đi lại chậm chạp, hay bị ngã và
chỉ có thể vừa nằm vừa ăn đồ ăn để gần. Gấu
Long còn gặp khó khăn khi nhai và giữ thức ăn
trong miệng. Từ khi được cứu hộ và chăm sóc,
gấu Long đã có thể ăn dễ dàng hơn, dùng bàn
tay để giữ thức ăn rồi cắn từng miếng nhỏ. Thể
trạng của gấu Long đang dần cải thiện, có cơ,
khỏe mạnh, nhanh nhẹn hơn.
Cùng với Hai Chân, gấu Long, Cơ sở Bảo
tồn gấu Ninh Bình còn có những cái tên rất
đáng yêu như Thái Vân, Thái Giang, May, Bình
Yên… Tất cả chúng đều có một điểm chung đã từng là nạn nhân của hoạt động buôn bán
động vật trái phép, bị nuôi nhốt, hút mật. Khi
được cứu hộ về đây, các nhân viên dành nhiều
thời gian để kiểm tra, theo dõi sức khỏe cho
từng chú gấu và có phương pháp điều trị riêng.
Sau đó, chúng được chuyển sang nhà gấu rộng
9 m2, có trang bị võng, giường, ống giấu thức
ăn để gấu thích nghi dần với môi trường mới
và bắt đầu phục hồi các chức năng. Ở nhà gấu
từ 1 - 2 tuần, gấu sẽ được cho ra khu bán hoang
dã, nơi được giữ lại nguyên vẹn địa hình, với
nhiều cây xanh, quả đồi nhỏ, tạo độ dốc cho
gấu vận động, dần phục hồi được bản năng tự
nhiên. Ngoài ra, để rèn luyện gấu tích cực sử
dụng khứu giác, thị giác cũng như sự khéo léo
của cơ thể trong tìm kiếm thức ăn, các nhân
viên chăm sóc thường giấu thức ăn trong các
ống tre, hốc cây, trên cành. Nhờ vậy, hầu hết
các chú gấu đưa về đây đều có tiến triển tốt về
sức khỏe và dần dần làm quen với môi trường
bán hoang dã.
Coi giải cứu gấu là hoạt động nhân đạo, Cơ
sở Bảo tồn gấu Ninh Bình luôn chú trọng công
tác tuyên truyền, phối hợp với chính quyền địa
phương vận động người dân đang nuôi nhốt
gấu tự nguyện trao trả gấu để chúng có cơ hội
được chăm sóc sức khỏe, phục hồi tập tính tự
nhiên. Bên cạnh đó, Cơ sở cũng mở cửa miễn
phí tham quan tất cả các ngày trong tuần, tạo
điều kiện cho du khách được nhìn thấy những
cá thể gấu từng bị lạm dụng chích hút mật
đang sống cuộc sống tự do; được nghe các câu
chuyện, xem lại hình ảnh trước đây của các cá
thể gấu này, qua đó gửi thông điệp hãy chung
tay bảo vệ loài gấu đến cộng đồng. Thời gian
tới, Tổ chức Four Paws sẽ tiếp tục xây dựng giai
đoạn 2 của Cơ sở Bảo tồn gấu Ninh Bình, nhằm
tạo điều kiện cho những chú gấu có môi trường
sống và được chăm sóc một cách tốt nhấtn

PHẠM THỊ LAN ANH

YÊN KHÁNH:

Nâng cao tiêu chí
môi trường trong xây
dựng nông thôn mới
kiểu mẫu

VVHội viên phụ nữ xã Khánh Cường chăm sóc đường hoa

S

au 8 năm triển khai xây
dựng nông thôn mới
(NTM), với quyết tâm,
nỗ lực của cả hệ thống chính
trị, cùng sự đồng thuận từ
nhân dân, huyện Yên Khánh
(Ninh Bình) đã cán đích
NTM năm 2018. Đây là động
lực giúp Yên Khánh hoàn
thành mục tiêu xây dựng
thêm các xã NTM kiểu mẫu.
Huyện cũng xác định, nâng
cao tiêu chí môi trường là
một trong những tiêu chí
trọng tâm, được đặc biệt
quan tâm bởi đây là tiêu chí
phản ánh chất lượng cuộc
sống, xây dựng môi trường
Xanh - Sạch - Đẹp, không
rác thải.
Từ một vùng quê nông
nghiệp lạc hậu, với tỷ lệ hộ
nghèo chiếm 11,98% (năm
2011), thu nhập bình quân
chỉ gần 15 triệu đồng/người/
năm… Nhờ công cuộc xây

dựng NTM, Yên Khánh ngày
nay đã trở nên khang trang,
hiện đại. Đến nay, toàn
huyện đã nhựa hóa, bê tông
hóa được 1.520 tuyến đường,
với tổng chiều dài 224,7 km;
tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc
gia là 96,8%; 100% các xã có
nhà văn hóa, khu thể thao;
gần 3.000 cầu cống được
xây mới, sửa chữa, nâng cấp,
phục vụ nhu cầu tưới tiêu,
sinh hoạt của người dân;
thu nhập bình quân đạt 41,1
triệu đồng/người/năm (tăng
gấp 3 lần so với năm 2011),
tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống
còn 2,7%… Đặc biệt, nhờ
thực hiện hiệu quả các tiêu
chí trong xây dựng NTM,
cơ cấu kinh tế của huyện
đã có sự chuyển dịch mạnh
từ nông nghiệp sang công
nghiệp và dịch vụ, đáp ứng
tiến trình công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước.
Số 6/2019
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Khi bắt tay vào xây dựng NTM,
Yên Khánh chỉ đạt bình quân 8,3 tiêu
chí/xã, do vậy, huyện đã tập trung
lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, quyết
liệt, có trọng tâm, trọng điểm, đề ra
nhiều chủ trương, giải pháp triển
khai thực hiện với phương châm
“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân
kiểm tra và dân hưởng thụ”. Đồng
thời, huyện đã phát động phong trào
“Toàn dân Yên Khánh chung sức xây
dựng NTM ” với trên 75.000 lượt
người tham gia. Kết quả, huyện đã
huy động được hơn 4.600 tỷ đồng
xây dựng NTM, trong đó, người dân
đóng góp trên 1.200 tỷ đồng; nhiều
gia đình cũng tự nguyện hiến đất,
chặt cây, phá dỡ cổng, tường rào để
mở rộng mặt đường…
Trong Bộ tiêu chí khu dân cư
NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018 2020 áp dụng trên địa bàn tỉnh Ninh
Bình theo Quyết định số 22/2018/
QĐ-UBND, ngày 23/8/2018 của
UBND tỉnh đề ra, tiêu chí về vệ sinh
môi trường, đặt mục tiêu phải đạt
các chỉ tiêu: Tỷ lệ hộ được sử dụng
nước sạch, hợp vệ sinh đạt từ 95%
trở lên, trong đó 70% sử dụng nước
sạch đạt chuẩn quốc gia 02-QC/
BYT; đạt chỉ tiêu về đường làng ngõ
xóm, khuôn viên nhà ở, vườn (nếu
có) của các hộ gia đình đảm bảo
yêu cầu: Xanh - Sạch - Đẹp, không
có hoạt động suy giảm môi trường;
100% chất thải sinh hoạt từ các hộ
gia đình phải được thu gom, xử lý
sơ bộ (hữu cơ và vô cơ - có túi hoặc
thùng ghi rõ loại rác) trước khi thải
ra ngoài môi trường; không vứt rác
nơi công cộng, đảm bảo vệ sinh môi
trường đạt 100%; định kỳ tối thiểu
2 lần/tháng tổng vệ sinh chung toàn
thôn (vệ sinh đường thôn, hệ thống
rãnh thoát nước và các tuyến mương
tiêu thoát nước khu dân cư, cắt tỉa
cây cối)…
Để thực hiện tốt tiêu chí môi
trường, huyện Yên Khánh chú trọng
đầu tư công nghệ thu gom, xử lý
rác thải; khắc phục ô nhiễm và cải
thiện môi trường tại các làng nghề
bị ô nhiễm; ứng dụng tiến bộ khoa
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học kỹ thuật, công nghệ
trong sản xuất, chế biến;
kiểm tra thường xuyên
nguồn nước trong môi
trường sống và khu
công nghiệp; phân loại
rác thải trước khi đưa
vào bãi rác; tiếp tục
tuyên truyền tới người
dân về nâng cao ý thức
trách nhiệm trong vệ
sinh môi trường tại khu
dân cư; củng cố và phát
triển các tổ tự quản về
môi trường... Hiện nay,
100% các xã, thị trấn
đã xây dựng Đề án thu
gom rác thải; phong trào
tổng vệ sinh môi trường
khu dân cư, đường làng,
ngõ xóm, khu công
cộng được phát động
thường xuyên và nhân
dân hưởng ứng tích cực.
Từ năm 2018, rác được
Trung tâm vệ sinh môi
trường huyện ký hợp
đồng vận chuyển về xử lý
tại lò đốt thành phố Tam
Điệp, góp phần đảm bảo
môi trường sống.
Đối với chất thải
chăn nuôi gia súc, gia
cầm, được thu gom và
xử lý bằng bể biogas
hoặc đệm sinh học,
sau đó sử dụng để bón
ruộng, trồng hoa, cây
cảnh. 100% các trang
trại, gia trại thực hiện
các điều kiện về vệ sinh
thú y trong chăn nuôi
theo quy định. Đặc biệt,
các xã đang tiếp tục đẩy
mạnh công tác tuyên
truyền, vận động nông
dân sử dụng thuốc bảo
vệ thực vật đúng cách,
gắn với thu gom, xử lý
chất thải nhằm đảm bảo
môi trường. Năm 2018,
huyện đã kiểm tra, đánh
giá, xác định vị trí và

có phương án xây dựng
lò đốt rác tại xã Khánh
Cư; kiểm tra vị trí xây
dựng lò đốt rác tại xã
Khánh Thành. Bên cạnh
đó, huyện cũng chỉ đạo
các xã tích cực triển
khai xây dựng mô hình
điểm trong thực hiện chỉ
tiêu về cảnh quan môi
trường (mô hình trồng
cây xanh phù hợp với
địa phương, đẩy mạnh
vai trò của các hội, đoàn
thể trong quản lý các
tuyến đường để không
còn tình trạng vứt rác
bừa bãi, nâng cao vai
trò của chính quyền địa
phương và cộng đồng
trong việc giám sát chất
lượng cảnh quan...).
Khánh Cường là
một trong những xã đầu
tiên về đích NTM của
huyện, xã đang tiếp tục
huy động mọi nguồn lực
nâng cao chất lượng tiêu
chí môi trường, phấn
đấu trở thành xã NTM
kiểu mẫu. Để thực hiện
tốt tiêu chí môi trường,
xã luôn đảm bảo cảnh
quan môi trường Xanh Sạch - Đẹp. Hàng năm,
xã trích khoảng 80 triệu
đồng từ nguồn ngân
sách Nhà nước và nguồn
ngân sách địa phương
để đầu tư cải tạo cảnh
quan, khuôn viên. Xã đã
thành lập 2 tổ thu gom
và xử lý rác thải sinh
hoạt trong khu dân cư,
thực hiện thu gom, xử lý
rác thải 3 lần/1 tuần để
đảm bảo công tác xử lý
rác thải và vệ sinh môi
trường trong khu dân
cư. Ngoài cánh đồng,
xã tiến hành lắp đặt hệ
thống bể chứa vỏ bao bì
thuốc bảo vệ thực vật tổ
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chức thu gom, xử lý theo quy định. Đối với
lĩnh vực chăn nuôi, xã tuyên truyền hướng
dẫn các hộ xây bể chứa chất thải, không xả
chất thải ra hệ thống kênh mương, đảm bảo
vệ sinh nguồn nước. Qua đó, các chỉ tiêu về
môi trường trên địa bàn xã được nâng cao,
đảm bảo môi trường sống an toàn, sạch đẹp
cho nhân dân. Đến nay, xã đã xây dựng công
trình phúc lợi trị giá gần 4 tỷ đồng từ nguồn
vốn đóng góp tự nguyện của người dân; hệ
thống giao thông từ đường liên xã, liên xóm
đều có biển báo giao thông, có tên đường,
ngõ, số nhà; 100% tuyến đường trục xóm,
ngõ được bê tông hóa, đạt chuẩn, các tuyến
đường nội đồng được cứng hóa; Tất cả đường
trục xã, trục xóm đều có hệ thống đèn chiếu
sáng thuận tiện cho sản xuất, sinh hoạt của
người dân…
Ngoài ra, công tác kiểm soát ô nhiễm đối
với các khu công nghiệp và cơ sở sản xuất,
kinh doanh trên địa bàn huyện đã có những
chuyển biến. Là huyện có hơn 30 cơ sở sản
xuất công nghiệp đang hoạt động tại 2 khu
công nghiệp Khánh Cư, Khánh Phú và hơn
10 cơ sở sản xuất ngoài khu công nghiệp,
do đó, việc xử lý rác thải công nghiệp được
huyện chú trọng. Trước khi các dự án được
phê duyệt đầu tư vào địa bàn, huyện tiến
hành thẩm định và cấp giấy xác nhận cam
kết BVMT; thường xuyên kiểm tra, xử lý
nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh vi
phạm những nội dung đã cam kết về BVMT.
Trong thời gian tới, phát huy những kết
quả đạt được, huyện Yên Khánh phấn đấu
đến năm 2020, có từ 2 - 3 xã đạt NTM kiểu
mẫu; Vận dụng, tổ chức một cách linh hoạt,
sáng tạo, khơi dậy sức mạnh của tập thể và
cộng đồng dân cư để các phong trào thành
công, nhân dân là chủ thể trong phong trào
xây dựng NTM kiểu mẫu. Đồng thời, nâng
cao đời sống, thu nhập của người dân; Tiếp
tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội ngày càng đồng bộ, hoàn thiện theo
hướng hiện đại; Thực hiện đồng bộ các giải
pháp về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, sản
xuất nông nghiệp hữu cơ; Phát triển công
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, làng
nghề ở nông thôn theo quy hoạch; Giữ vững
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… góp
phần xây dựng Yên Khánh ngày càng giàu
mạnh, văn minh, phát triển toàn diện, bền
vữngn
 PHÙNG THỊ QUỲNH TRANG - C. LOAN

HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ CHÂU THỚI:

Phát huy vai trò trong
xây dựng nông thôn mới

X

ây dựng nông thôn
mới (NTM) là chủ
trương của Đảng và
Nhà nước nhằm xây dựng
nông thôn phát triển toàn
diện, góp phần nâng cao đời
sống của người dân. Theo đó,
các tổ chức Hội, đoàn thể có
vai trò quan trọng trong xây
dựng NTM, trong đó có sự
tham gia đóng góp của Hội
Cựu chiến binh (CCB) xã
Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi,
tỉnh Bạc Liêu.
Xã Châu Thới cách trung
tâm huyện Vĩnh Lợi khoảng
4 km, có diện tích 4.512,77
ha. Xã có 14 ấp với 14.806
khẩu, thuộc 3 dân tộc Kinh,
Hoa, Khmer sống đan xen với
nhau, trong xã có 14 Chi hội
CCB, với 380 hội viên. Năm
2010, tỉnh Bạc Liêu đã chọn
xã Châu Thới làm điểm chỉ
đạo về xây dựng NTM theo
Quyết định số 800/QĐ-TTg
ngày 4/6/2010 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Chương
trình mục tiêu quốc gia về xây
dựng NTM giai đoạn 2010 2020.
Ngay sau khi tiếp thu chủ
trương của tỉnh về xây dựng
NTM, Hội CCB xã đã xây
dựng Kế hoạch tuyên truyền,
vận động cán bộ, hội viên,
nhân dân tích cực tham gia
xây dựng NTM. Thông qua
các Chi hội, các buổi sinh hoạt
hàng tháng, hội viên hiểu về
chủ trương, chính sách của
Đảng và Nhà nước trong xây
dựng NTM, đặc biệt là tiêu chí
số 17 về môi trường.
Nhờ đẩy mạnh tuyên
truyền, vận động, các cán

bộ, hội viên đã có sự chuyển
biến trong nhận thức về mục
đích, ý nghĩa, tầm quan trọng
của Chương trình xây dựng
NTM. Qua đó, tạo được sự
đồng thuận của cán bộ, hội
viên CCB, nêu cao tinh thần
đoàn kết, chung sức, chung
lòng, gương mẫu thực hiện tốt
phong trào xây dựng NTM.
Đặc biệt là phong trào “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa ở khu dân cư”,
gắn với “Chung tay xây dựng
NTM”, tạo khí thế thi đua
trong cán bộ, hội viên CCB
bằng nhiều việc làm, mô hình
hiệu quả. Từ năm 2016 đến
nay, đã có 355/380 hội viên
CCB tích cực tham gia xây
dựng NTM, với những việc
làm thiết thực như vận động
nhân dân xây dựng hố rác;
không vứt xác động vật xuống
sông, kênh, rạch; không
xả chất thải gia súc ra môi
trường; xây dựng hầm biogas
để làm khí đốt sử dụng trong
sinh hoạt.
Một trong những tấm
gương CCB điển hình trong
xây dựng NTM là ông Nguyễn
Văn Hùng (ấp Bà Chăng A),
hàng ngày đi thu gom vỏ chai
thuốc bảo vệ thực vật để làm
chậu hoa trồng trước nhà,
nhằm hạn chế tình trạng vứt
rác bừa bãi ngoài đồng ruộng.
Bên cạnh đó, còn có 356 hội
viên CCB trồng 17.000 m
hàng rào cây xanh, tạo cảnh
quan môi trường Sáng - Xanh
- Sạch - Đẹp. Đặc biệt, trên địa
bàn xã có 3 ấp (Nhà Việc, Trà
Đất và Giồng Bướm A) đã đầu
tư xe thu gom rác, giúp hội
Số 6/2019
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viên CCB và nhân dân bỏ
rác đúng nơi quy định.
Song song với việc
phối hợp tổ chức các
tuyên truyền, bảo đảm
trật tự an toàn, giao thông,
Hội CCB xã Châu Thới đã
tích cực phát huy và nhân
rộng các mô hình “Đoạn
đường an toàn, văn minh
Xanh - Sạch - Đẹp”, “Tổ
tuyên truyền lập lại trật tự
vỉa hè”, “Câu lạc bộ Môi
trường CCB”… Mặt khác,
thông qua Chương trình
phối hợp giữa Sở TN&MT
với Hội CCB tỉnh Bạc Liêu
về BVMT, Hội CCB xã đã
được hỗ trợ 42 thùng chứa
rác để ủ rác làm phân bón
phục vụ trồng hoa màu và
cây ăn quả; xây 60 hố thu
gom vỏ chai thuốc bảo vệ
thực vật tại 4 ấp (Nhà Việc,
Trà Hất, Bà Chăng A, Bà
Chăng B), góp phần phát
triển kinh tế, BVMT trên
địa bàn.
Bước vào thực hiện
xây dựng NTM, điểm
xuất phát của xã Châu
Thới còn thấp, tiềm năng
kinh tế chủ yếu dựa vào
sản xuất nông nghiệp,
kết hợp chăn nuôi, trồng
trọt và mua bán nhỏ. Với
đặc điểm là vùng đồng
bằng địa hình thấp, kênh
rạch chằng chịt, dân cư
sống không tập trung,
việc chuyển dịch cơ cấu
kinh tế chậm… gây khó
khăn cho công tác xây
dựng NTM tại Châu Thới.
Song với ý chí quyết tâm
của Đảng bộ và nhân dân
trong xã, cùng với sự quan
tâm, chỉ đạo, lãnh đạo của
UBND tỉnh, các Sở, ban,
ngành, huyện ủy, HĐND
và UBND huyện, đặc biệt
là sự vào cuộc của các hội
viên Hội CCB, đến nay, xã
76
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Châu Thới đã đạt 19/19
tiêu chí, được UBND
tỉnh công nhận đạt chuẩn
NTM vào tháng 3/2017.
Để tiếp tục phát huy
vai trò của các hội viên Hội
CCB trong BVMT, thời
gian tới, Hội CCB xã Châu
Thới tiếp tục duy trì công
tác tuyên truyền, vận động
hội viên, nhân dân bỏ rác
đúng nơi quy định, không
xả thải chất thải chăn nuôi
ra môi trường; Lồng ghép
nội dung BVMT trong các
buổi sinh hoạt chi hội, họp
Ban Chấp hành, góp phần
nâng cao nhận thức, ý thức
của các hội viên, nhân dân
về giữ gìn vệ sinh môi
trường; Tham mưu, đề
xuất cấp có thẩm quyền
bố trí thùng đựng rác ở
khu vực công cộng; Biểu
dương, khen thưởng các
tập thể, cá nhân chấp hành
tốt quy định pháp luật về
BVMT. Ngoài ra, các cấp
chính quyền cần hỗ trợ
kinh phí cho Hội CCB
để xây dựng các mô hình
CCB tham gia BVMT;
tăng cường kiểm tra, đánh
giá công tác BVMT ở các
ấp trên địa bàn; xem công
tác vệ sinh môi trường
là một trong những điều
kiện chính để xét gia đình
văn hóa.
Với truyền thống quê
hương anh hùng trong
đấu tranh, cần cù trong
lao động sản xuất, cùng
những cố gắng, nỗ lực của
các cấp, ngành, sự tham
gia tích cực của Hội CCB,
xã Châu Thới sẽ giữ vững
và nâng cao chất lượng các
tiêu chí, trong đó tiếp tục
đẩy mạnh thực hiện tiêu
chí về môi trườngn
NGUYỄN T. MAI ANH HOÀNG ANH
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NÔNG THÔN MỚI
TRÊN QUÊ HƯƠNG LẬP THẠCH
VVĐường
làng, ngõ
xóm ở huyện
Lập Thạch
sạch sẽ

S

au 8 năm xây dựng nông thôn mới (NTM),
huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) đã đạt được
nhiều kết quả khả quan.
Lập Thạch nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Vĩnh
Phúc, đầu mối giao thông nhộn nhịp, sầm uất của
các huyện: Tam Đảo, Tam Dương, Vĩnh Tường,
Sông Lô (một huyện mới tách ra từ Lập Thạch),
thông thương với các tỉnh khác như TP. Việt Trì
(Phú Thọ), huyện Sơn Dương (Tuyên Quang)…
Khó khăn lớn nhất của Lập Thạch chính là đặc điểm
của một huyện miền núi, cơ sở vật chất, hệ thống kết
cấu hạ tầng, nhất là giao thông, thủy lợi vừa thiếu
vừa yếu, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế
- xã hội. Đời sống nhân dân ở khu vực nông thôn
trong huyện còn nhiều khó khăn. Trong khi đó, để
đạt được tiêu chí NTM, nhu cầu về nguồn lực là rất
lớn, nhất là về vốn.
Khắc phục những khó khăn này, huyện đã
nhanh chóng kiện toàn bộ máy giúp việc cho Ban
Chỉ đạo xây dựng NTM để đáp ứng những yêu cầu,
nhiệm vụ trong xây dựng NTM, nâng cao vai trò,
năng lực hoạt động của bộ phận giúp việc, cán bộ,
công chức làm công tác xây dựng NTM, tạo ra hệ
thống chuyên trách tham mưu cho UBND huyện.
Văn phòng Điều phối chương trình NTM của huyện
đã làm tốt công tác tham mưu, giúp UBND huyện
xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra,
giám sát Chương trình xây dựng NTM của các xã
trên địa bàn huyện; Hướng dẫn các xã triển khai, tổ
chức thực hiện xây dựng NTM. Nhờ vậy, đến nay,
225,4 km đường của huyện đã được bê tông hóa, đạt
100%; đường trục liên thôn có 232,3 km, đạt 70,3%;
đường ngõ xóm có 211,92 km, đạt 66,5%; đường
trục chính nội đồng đạt 66,3%...
Trong thời gian tới, Lập Thạch sẽ hoàn thành
toàn diện các tiêu chí, trong đó chú trọng cải thiện
điều kiện vệ sinh, nâng cao nhận thức, thay đổi
hành vi vệ sinh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường,
góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng sống cho
người dân nông thôn… Có thể nói, trở thành huyện
NTM của tỉnh Vĩnh Phúc là mục tiêu đang nằm
trong tầm tay của huyện Lập Thạch.
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Đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng đổi thay
từ công cuộc xây dựng nông thôn mới

T

ỉnh Sóc Trăng hiện có 40% xã nông thôn
được công nhận đạt 19/19 tiêu chí nông
thôn mới (NTM), trong đó nhiều xã có
đông đồng bào Khmer sinh sống. Từ công cuộc
xây dựng NTM, các phum, sóc Khmer trên địa
bàn tỉnh như khoác lên mình diện mạo mới,
khang trang, giàu đẹp.
Được sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà
nước, chính quyền địa phương, đồng bào
Khmer tỉnh Sóc Trăng luôn nêu cao tinh thần
đoàn kết, tích cực xây dựng xóm, ấp phát triển,
xanh, sạch, đẹp. Nhiều người dân Khmer đã nỗ
lực vươn lên trong sản xuất, từng bước thay đổi
cách nghĩ, cách làm, từ đó thoát nghèo, vươn
lên làm giàu. Tại các phum, sóc, đồng bào xây
dựng thành công nhiều mô hình sản xuất hiệu
quả, mang lại thu nhập cao như: Trồng trọt
kết hợp chăn nuôi tôm - lúa, cá - lúa; nuôi bò
sữa; nuôi gà; trồng nấm rơm… Có cuộc sống
kinh tế ổn định, đồng bào Khmer còn tích cực
tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết
xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Năm 2018,
tỉnh Sóc Trăng có 89% số gia đình được công
nhận danh hiệu Gia đình văn hóa; gần 14% số
xã đạt chuẩn văn hóa NTM, phường văn minh
đô thị; 85% số xã, phường có nhà văn hóa và
88% số khóm, ấp có nhà văn hóa, nhà sinh hoạt
cộng đồng. Bên cạnh đó, các thiết chế văn hóa
trong vùng đồng bào Khmer cũng được quan
tâm đầu tư xây dựng; hoạt động tín ngưỡng,
tôn giáo, lễ hội truyền thống được duy trì theo
phong tục tập quán, góp phần giữ gìn bản sắc
văn hóa dân tộc. Khu di tích văn hóa, lịch sử
cũng có điều kiện để quan tâm bảo tồn với hơn
85% số ngôi chùa được tôn tạo; 65 tụ điểm văn
hóa tại chùa Khmer, 2 chùa được công nhận Di
tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia và 8 chùa được
công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.
An Hiệp là xã thứ 3 của huyện Châu Thành
và cũng là địa phương có đông đồng bào
Khmer sinh sống đạt chuẩn NTM gần đây nhất
của tỉnh Sóc Trăng, nâng tỷ lệ số xã nông thôn
của tỉnh được công nhận đạt 19/19 tiêu chí
NTM lên 25/80 xã. Để đạt chuẩn NTM, Đảng
bộ, chính quyền địa phương xã An Hiệp đã có
nhiều nỗ lực, biết dựa vào sức mạnh của nhân
dân, huy động mọi nguồn lực để sớm hoàn
thành các tiêu chí theo đúng tiến độ, kế hoạch

VVDiện mạo phum, sóc ở Tham Đôn ngày càng khởi sắc
đề ra. Năm 2010, khi bắt đầu
xây dựng NTM, An Hiệp mới
đạt 5/19 tiêu chí, đến nay, xã
đã hoàn thành 19/19 tiêu chí.
Trong quá trình xây dựng
NTM, người dân đã đóng góp
trên 20 tỷ đồng và tích cực
hiến đất, vật tư xây dựng, ngày
công lao động để làm đường
giao thông. Hiện các trục giao
thông nông thôn vào các ấp,
khu dân cư đều được bê tông
hóa; 100% hộ dân có điện thắp
sáng; 99,5% hộ dân được sử
dụng nguồn nước hợp vệ sinh;
5/6 điểm trường đạt chuẩn
quốc gia; an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội được giữ
vững... Đặc biệt, tỷ lệ người
có việc làm thường xuyên đạt
93,4%, thu nhập bình quân
đầu người khoảng 42,1 triệu
đồng/người/năm, góp phần
đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 26,3%
(năm 2010) giảm còn 3,4%
hiện nay.
Tháng 12/2018, UBND
huyện Châu Thành đã tổ chức
Lễ Công bố quyết định của
Chủ tịch UBND tỉnh công
nhận xã An Hiệp đạt chuẩn
NTM. Diện mạo phum, sóc ở

An Hiệp ngày càng khởi sắc,
đời sống vật chất, tinh thần
của bà con được nâng lên rõ
rệt. Sự đổi đời từ cây lúa chất
lượng cao, trồng màu, nuôi
bò, phát triển làng nghề...
đến những ngôi nhà kiên cố,
khang trang ngày càng củng
cố thêm niềm tin vào sự lãnh
đạo của Đảng trong bà con
Khmer.
Trong phong trào thi đua
“Cả nước chung sức xây dựng
NTM tỉnh Sóc Trăng giai đoạn
2016 - 2020”, huyện Mỹ Xuyên
là lá cờ đầu với 8/10 xã được
công nhận đạt chuẩn NTM.
Trong đó, Tham Đôn là xã
nông thôn thứ 8 của huyện và
thứ 24/80 của tỉnh đạt chuẩn
NTM. Với hơn 73% dân số
là người Khmer, Tham Đôn
là một trong những xã có tỷ
lệ đồng bào dân tộc thiểu số
đông nhất tỉnh Sóc Trăng.
Cũng như xã An Hiệp, khi
mới bước vào xây dựng NTM
năm 2010, Tham Đôn chỉ có
5/19 tiêu chí đạt theo bộ tiêu
chí xây dựng NTM. Thời điểm
đó, hệ thống cơ sở hạ tầng,
giao thông, trường học, chất
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lượng sống của đồng bào còn thấp; thu nhập
bình quân đầu người chỉ đạt 8,4 triệu đồng/
người/năm; tỷ lệ hộ nghèo và đặc biệt khó khăn
lên tới hơn 31%... Thực hiện phong trào xây
dựng NTM, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức
đoàn thể đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động
nhân dân thực hiện, xem đây là bước đột phá
và là nhiệm vụ thường xuyên trong suốt quá
trình xây dựng NTM.
Kết quả, sau gần 9 năm thực hiện Chương
trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, xã
Tham Đôn đã huy động được hơn 212 tỷ đồng
từ nhiều nguồn lực, đầu tư thực hiện hàng
chục công trình hạ tầng cơ sở; cứng hóa đường
nông thôn trong các phum, sóc; hỗ trợ nguồn
nước sạch, xây dựng trường học, điểm vui chơi
giải trí; hỗ trợ người dân chuyển đổi cơ cấu
cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi mô hình canh
tác, sản xuất mới cho thu nhập, hiệu quả cao
hơn, đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, nâng cao
thu nhập cho người dân. Với vai trò là chủ thể
NTM, người dân Tham Đôn đã tự nguyện đóng
góp sức người sức của để xây dựng NTM với
số tiền hơn 582 triệu đồng, xây dựng 3 tuyến
đường giao thông nông thôn, 4 cây cầu và 2
nhà mát để bà con có chỗ trú nắng mưa khi đi

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

thăm đồng; đồng loạt hưởng
ứng các phong trào như trồng
hoa, làm hàng rào, cột cờ, đắp
ta luy dọc hai bên lộ NTM ở
nơi bị sạt lở, giữ cho đường
làng ngõ xóm luôn sạch, đẹp.
Bên cạnh đó, thực hiện Cuộc
vận động “Toàn dân chung
sức xây dựng NTM” gắn với
đẩy mạnh Học tập và làm theo
tư tưởng đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh, các tổ chức
đoàn thể, cá nhân trong xã đã
tích cực tham gia phong trào
thi đua như: Nông dân đăng
ký kinh doanh sản xuất giỏi,
đảm bảo vệ sinh môi trường;
tương thân, tương ái, đoàn kết
giúp đỡ nhau trong lao động
sản xuất để phát triển kinh tế
hộ, thoát nghèo bền vững…
Nhờ vậy, diện mạo nông thôn
ở xã Tham Đôn đã có nhiều
đổi thay, đời sống người dân
được nâng lên với thu nhập
bình quân đầu người đạt trên

41 triệu đồng/người/năm; tỷ
lệ hộ nghèo giảm từ 27,5%
xuống còn 3,8%; 14/14 ấp của
xã đạt danh hiệu Ấp văn hóa.
Việc hoàn thành các tiêu
chí, sớm đưa các xã thuần
nông, có đông đồng bào
Khmer đạt chuẩn NTM thể
hiện nỗ lực của chính quyền
và người dân trong thực
hiện mục tiêu xóa đói giảm
nghèo, nâng cao chất lượng
cuộc sống trên địa bàn tỉnh
Sóc Trăng. Trên tinh thần
đó, trong định hướng đến
năm 2020, tỉnh Sóc Trăng
phấn đấu có trên 50% số xã
nông thôn đạt chuẩn NTM;
đồng thời, tiếp tục phát huy,
giữ vững danh hiệu xã NTM
và tiến tới trở thành xã nông
thôn kiểu mẫu của tỉnh đối
với những địa phương đã
được công nhậnn
PHẠM THỊ THU HƯƠNG MINH HUỆ

ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CUNG ỨNG NÔNG SẢN VIỆT NAM
HIỆN ĐẠI

N

gày 28/5/2019, tại Hà Nội, Bộ
NN&PTNT phối hợp với UBND TP.
Hà Nội tổ chức Hội thảo “Phát triển
hệ thống trung tâm cung ứng nông sản Việt
Nam hiện đại giai đoạn 2018 - 2020 và định
hướng đến 2030”.
Bộ NN&PTNT đang xây dựng Đề án
“Phát triển hệ thống trung tâm cung ứng
nông sản hiện đại tại Việt Nam giai đoạn
2018 - 2020 và định hướng đến năm 2030”
với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Pháp và Cơ
quan Phát triển Pháp AFD tại Việt Nam.
Mục tiêu của Đề án nhằm xây dựng định
hướng và cơ chế, chính sách hỗ trợ phát
triển hệ thống Trung tâm cung ứng hàng
nông sản Việt Nam hiện đại, đáp ứng được
các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, góp
phần thúc đẩy tiêu thụ nông sản theo chuỗi
giá trị, tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh
thực phẩm cũng như khả năng cạnh tranh
của hàng nông sản Việt Nam.
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Phát biểu tại Hội thảo,
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT
Trần Thanh Nam khẳng định,
việc đánh giá thực trạng và
xây dựng phát triển hệ thống
Trung tâm cung ứng nông
sản, chợ đầu mối hiện nay
là hướng đi quan trọng, góp
phần thực hiện một trong
những mục tiêu lớn của
Chương trình Mục tiêu quốc
gia về xây dựng Nông thôn
mới giai đoạn 2016 - 2020.
Bên cạnh đó, hệ thống Trung
tâm cung ứng nông sản hiện
đại sẽ tạo ra một kênh tiêu thụ
bền vững đối với các mặt hàng
nông sản của địa phương, đáp
ứng được các tiêu chuẩn trong
nước và quốc tế. Đồng thời,
góp phần kết nối các vùng

nguyên liệu, chợ nông thôn,
thúc đẩy phát triển các chợ
an toàn thực phẩm, nâng cao
chất lượng và tính cạnh tranh
của hàng nông sản Việt trên
cả thị trường trong nước và
nước ngoài.
Tại Hội thảo, các đại biểu
được cung cấp thêm một số
thông tin hữu ích như: Hệ
thống Trung tâm cung ứng
nông sản, chợ đầu mối ở Việt
Nam: Thực trạng, những
phát hiện và khuyến nghị
trên cơ sở kinh nghiệm quốc
tế; Kế hoạch của TP. Hà Nội
về phát triển Trung tâm cung
ứng nông sản hiện đại; Tiêu
chí, yêu cầu, điều kiện hình
thành Trung tâm cung ứng
nông sản…  HƯƠNG MAI

NHÌN RA THẾ GIỚI

Những động thái tích cực tại các quốc gia châu Phi
đối với cuộc cách mạng cấm túi ni lông
Mỗi năm có khoảng 4,4 triệu tấn rác
thải nhựa bị thải xuống các vùng biển
và đại dương xung quanh khu vực
châu Phi, đe dọa nghiêm trọng tới sự
sống dưới nước cũng như tạo ra một
tấm thảm độc hại trên mặt nước. Việc
quản lý chất thải nhựa đang là một vấn
đề nhức nhối tại lục địa này và là mối
hiểm họa nhãn tiền đối với sức khỏe
con người. Mặc dù điều kiện kinh tế còn
khó khăn, nhưng một số nước châu Phi
như Rwanda, Kenya, Maroc… đã đi tiên
phong trong việc cấm sử dụng túi ni
lông tại siêu thị từ hơn 10 năm về trước.
Đây là động thái tích cực đáng được
khích lệ.
CÁC ĐỘNG THÁI TÍCH CỰC Ở
CHÂU PHI
Đi đầu trong công cuộc cấm sử dụng túi ni
lông ở châu Phi là Rwanda. Kể từ năm 2007,
Chính phủ Rwanda đã ban hành lệnh cấm đối
với các loại túi ni lông dùng trong sinh hoạt
thường ngày của người dân. Việc thuyết phục
các doanh nghiệp và những người bán hàng
nhỏ lẻ thay thế túi ni lông bằng các loại túi giấy
an toàn với môi trường là một trong những
phương pháp để loại bỏ túi ni lông ở nước này.
Có thể nói, Chính phủ áp dụng thành công là
bởi tại thời điểm ban hành lệnh cấm, việc sản
xuất túi ni lông ở Rwanda còn chưa phổ biến.
Tháng 3/2017, Kenya đã đưa ra một trong
những lệnh cứng rắn nhất thế giới: Chỉ cần
có hành vi vi phạm về lệnh cấm sử dụng túi
ni lông có thể bị phạt tới 4 năm tù hoặc nộp
38.000 USD. Sở dĩ lệnh cấm có phần khắt
khe bắt nguồn từ việc tình hình môi trường ở
Kenya đang bị ô nhiễm nặng. Ước tính người
dân nước này dùng 24 triệu túi ni lông mỗi
tháng. Bên cạnh đó, túi ni lông cũng thường
được tìm thấy trong dạ dày của bò ở Kenya,
ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng của
việc sản xuất nông nghiệp và lương thực thực
phẩm - ngành mang lại thu nhập cho phần lớn
người dân. Cũng theo lệnh cấm, du khách đến
Kenya mang theo túi ni lông từ các cửa hiệu

miễn thuế sẽ được yêu cầu bỏ
lại sân bay. Trước khi lệnh cấm
chính thức có hiệu lực, Chính
phủ Kenya đã đưa ra một thời
hạn kéo dài 6 tháng để các bên
liên quan thực hiện những
điều chỉnh cần thiết.
Đối với Tunisia, từ ngày
1/3/2017, tất cả các chuỗi siêu
thị đều phải ngừng phân phối
túi ni lông. Được biết, Tunisia
đã cân nhắc cắt giảm sử dụng
túi ni lông từ nhiều năm trước,
nhưng việc thực hiện đã bị trì
hoãn và đến ngày 1/3/2017
mới chính thức có hiệu lực.
Việc sử dụng túi ni lông đã
được giảm bớt và tình hình
môi trường đã được cải thiện
ở Tunisia.
Tanzania là quốc gia mới
nhất ở châu Phi bắt đầu áp
dụng lệnh cấm túi ni lông từ
ngày 1/6/2019, trong nỗ lực
loại bỏ chất thải nhựa khó
phân hủy nhằm BVMT. Theo
quy định mới ở Tanzania, lệnh
cấm áp dụng đối với hành vi
sản xuất, nhập khẩu, bán và
sử dụng tất cả các túi ni lông
sử dụng một lần. Người nào
bị bắt gặp sản xuất túi ni lông
có thể nhận án tù 2 năm hoặc
bị phạt số tiền lên tới 400.000
USD. Bất cứ ai bị phát hiện
mang theo túi ni lông đều có
thể bị phạt tại chỗ 13 USD.
Chính phủ cũng đã cảnh báo
khách du lịch không mang
túi ni lông khi nhập cảnh vào
nước này, nơi có các điểm
tham quan nổi tiếng như núi
Kilimanjaro và Serengeti.
Trong hơn 10 năm kể từ
khi lệnh cấm túi ni lông được
áp dụng ở các quốc gia châu
Phi, những tiến triển dù là
khiêm tốn đã được ghi nhận.

Hiệu quả nhất có thể kể đến
như Rwanda hay quần đảo
Zanzibar ở Tanzania. Các
lệnh cấm tương tự đã được
ban hành ở Botswana, Eritrea,
Mauritania, Maroc, Nam Phi
và Uganda… Tuy nhiên, hệ
thống quản lý chưa hiệu quả
và thói quen xả rác khiến triển
vọng của xã hội không rác thải
nhựa còn gặp nhiều khó khăn
ở châu Phi.

NHỮNG NGUY CƠ
KHÓ LƯỜNG CỦA RÁC
THẢI NHỰA
Không chỉ châu Phi, cho
dù ở châu Âu hay châu Á,
không khó để nhận thấy rằng
đồ nhựa có ở khắp mọi nơi.
Nhựa được sử dụng trong
tất cả các loại sản phẩm hàng
ngày, như ống kem đánh răng,
ghế, đồ chơi, thiết bị điện và
điện tử (máy tính, điện thoại
di động)…
Nhựa phổ biến trong
cuộc sống hiện đại bởi nó
nhẹ, mềm dẻo, dễ đúc, dễ vận
chuyển, bền và dễ vệ sinh.
Bên cạnh đó, có rất ít lựa chọn
thay thế cho vật liệu nhựa nếu
tính đến lợi ích kinh tế. Việc
đổ chai, túi và cốc nhựa sử
dụng một lần, tương đương
với 8 triệu tấn chất thải nhựa
vào đại dương mỗi năm được
cảnh báo sẽ dẫn đến việc đại
dương chứa nhiều rác hơn cá
vào năm 2050, trong khi ước
tính 99% tất cả các loài chim
biển sẽ ăn phải nhựa. Thậm
chí còn có bằng chứng cho
thấy, chất thải nhựa đe dọa độ
phì nhiêu của đất.
Nhựa mất hàng chục
năm, thậm chí hàng thế kỷ
để có thể phân hủy. Khi đó,
Số 6/2019
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những mảnh vật liệu nhỏ li ti trải khắp bề mặt
đại dương hoặc hòa vào đáy biển và bãi biển.
Chúng kết thúc hành trình trong chuỗi thức
ăn của cá, chim và các động vật khác, sau đó
xâm nhập vào hải sản được con người tiêu thụ.
Các nhà khoa học ước tính có tới 236.000 tấn
microplastic trong đại dương nhưng tác hại của
chúng đối với sức khỏe con người tới nay vẫn
chưa tính toán được.

THÀNH PHỐ NIJMEGEN:

Thực hiện lối sống
xanh vì môi trường
sạch, đẹp

CẦN GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ VÀ LÂU
DÀI
Có thể nói, những vấn đề liên quan đến
rác thải nhựa đang là mối quan ngại của nhiều
quốc gia trên thế giới. Mức tiêu thụ nhựa bình
quân đầu người ở châu Á (trừ Nhật Bản) là
khoảng 40 kg so với mức tiêu thụ bình quân
đầu người là 140 kg ở các nước phương Tây.
Mặc dù châu Á được cho là đóng góp nhiều
hơn vào nạn ô nhiễm nhựa, châu Âu và các
nước tiên tiến khác cũng góp phần do đã xuất
khẩu trái phép một lượng lớn phế liệu nhựa
sang châu Á. Đầu năm 2018, Trung Quốc đã
quyết định cấm nhập khẩu phế liệu nhựa để
ngăn các quốc gia EU xuất sang hàng triệu tấn
rác. Lệnh cấm này đã khiến thế giới phải nhìn
nhận về sự thật đang phải đối mặt, đó là vấn đề
rác thải và tái chế khó kiểm soát.
Trong bối cảnh đó, tháng 3/2019, Ủy ban
châu Âu (EC) đã bỏ phiếu về lệnh cấm các sản
phẩm nhựa sử dụng một lần (ống hút, khuấy,
đĩa…) thay thế chúng bằng các vật liệu bền vững
hơn kể từ năm 2021. Chiến lược của EC cũng
nhằm tiến tới mục tiêu tất cả các bao bì nhựa có
thể tái chế hoặc tái sử dụng vào năm 2030.
Các nhà chuyên gia chỉ ra rằng, tất cả chúng
ta có thể bắt đầu ngay bây giờ bằng cách loại bỏ
hoặc giảm việc sử dụng đồ nhựa một lần không
cần thiết, nhưng cũng cần các giải pháp đồng
bộ để giải quyết vấn đề nhựa đại dương, từ chế
tạo vật liệu và sản phẩm đến thu gom, tái chế
rác thải. Bên cạnh đó, cần giáo dục người dân
về sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi
trường, tuyên truyền về tầm quan trọng của
việc tái chế cũng như đưa ra lộ trình, mục tiêu
cụ thể về tái chế.
Việc cấm sản phẩm nhựa sử dụng một lần
là một bước đi hợp lý, nhưng các nghiên cứu
cho thấy rằng điểm mấu chốt để giải quyết vấn
đề rác thải nhựa là tập trung thu gom và quản lý
chất thải nhằm BVMT bền vững, lâu dàin
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ừ năm 2010, Chương
trình Thủ đô xanh châu
Âu do Ủy ban châu Âu
điều hành đã được khởi xướng
nhằm tạo nên một cuộc cạnh
tranh trong khu vực để thúc
đẩy đổi mới, đồng thời chứng
minh khả năng thu hút đầu
tư và các thành phố (TP) trên
khắp châu Âu đã không ngừng
nỗ lực để giành được danh
hiệu này. Chiến thắng trong
năm đầu tiên thuộc về TP.
Stockholm của Thụy Điển, tiếp
đó là Hamburg (Đức), Vitoria
- Gasteiz (Tây Ban Nha), Nates
(Pháp), Copenhagen (Đan
Mạch), Bristol (Vương quốc
Anh), Ljubljana (Slovenia) và
Essen (Đức). Đến năm 2018,
vượt qua các đối thủ nặng ký
như Ghent (Bỉ), Lahti (Phần
Lan) và Tallinn (Estonia), TP.
Nijmegen (Hà Lan) đã vinh dự
đón nhận Danh hiệu Thủ đô
xanh châu Âu.

XE ĐẠP - BIỂU TƯỢNG
CỦA LỐI SỐNG XANH
Tọa lạc bên cạnh dòng
sông Waal êm đềm, Nijmegen
thuộc tỉnh Gelderland, gần
với biên giới nước Đức, là đô
thị cổ nhất Hà Lan với hơn
2000 năm lịch sử, đại diện cho
văn hóa của xứ xở hoa tulip.
Khác với vẻ đẹp phồn hoa
của Amsterdam, Nijmegen
sở hữu nét nền nã đồng nội
với các ngọn đồi bao la, cánh
rừng bạt ngàn cùng công trình
kiến trúc cổ kính đan xen hiện
đại. Nơi đây còn có các con
đê uốn quanh ven TP, kết hợp
với thiên nhiên kỳ vĩ, là địa
điểm thích hợp cho các hoạt
động ngoài trời, vừa thư giãn,
vừa rèn luyện sức khỏe. Với
phong cách Burgundian độc
đáo, Nijmegen được mệnh
danh là “TP miền Nam mang
nhiều nét đặc trưng nhất của
phương Bắc”, thể hiện sự giao
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VVHình ảnh người dân đạp xe trên các con đường đã trở nên quen thuộc tại
Nijmegen
thoa của hai miền đất nước, thu hút hàng triệu
du khách đến tham quan mỗi năm.
Điều đặc biệt ở TP vừa cổ kính, vừa tân
thời này so với các TP khác chính là phương
tiện đi lại mà người dân thường xuyên sử
dụng, đó là xe đạp. Từ lâu, hình ảnh xe đạp
đã trở nên quen thuộc và trở thành một phần
không thể thiếu trong nhịp sống chậm rãi,
thư thả của mọi ngóc ngách ở Nijmegen. Với
250.000 chiếc xe đạp, tỉ lệ đạp xe chiếm 65%
trong tất cả các chuyến đi vào trung tâm TP
và Đại học Radbound. Tại Nijmegen, có 60
km đường cao tốc dành riêng cho xe đạp,
giúp cho việc đi lại bằng phương tiện này trở
nên dễ dàng hơn. Sắp tới, sẽ có thêm 20 km
đường cao tốc được xây dựng, biến xe đạp
thành một trong những sự lựa chọn hàng
đầu trong các loại hình giao thông. Bên cạnh
đó, xe buýt cũng là một lựa chọn khá tốt để
BVMT tại Nijmegen. Toàn bộ xe buýt của
TP chạy bằng khí sinh học, góp phần hạn
chế lượng khí thải ra môi trường. Vé xe buýt
một chiều trong TP chỉ có giá 1,5 euro và 3
euro với vé ngoại thành. Để sử dụng xe buýt,
người dân và du khách phải mua thẻ điện tử
gọi là “OV - chipkaart” với giá 7,5 euro.
Theo Karrmenu Vella, ủy viên Ủy ban Môi
trường của Liên minh châu Âu, Nijmegen đã
“thể hiện được kết quả mà sự hợp tác thực sự
có thể đạt được”. Từ các mục tiêu năng lượng
đầy tham vọng và cam kết với nền kinh tế tuần
hoàn, phong trào sử dụng xe đạp và phương
tiện xanh vượt trội đến các biện pháp chống lụt
lội tại sông Waal đã tạo nên tên tuổi Nijmegen

trong lĩnh vực phát triển đô
thị bền vững ở châu Âu.

SỬ DỤNG 1.500 TẤM
PIN MẶT TRỜI, THÂN
THIỆN VỚI MÔI
TRƯỜNG
Như nhiều đô thị khác
của Hà Lan, Nijmegen sở hữu
môi trường xanh cùng bầu
không khí trong lành, có 1.400
m2 mái nhà xanh và gần 1500
tấm pin mặt trời trên đỉnh các
tòa nhà trong TP, giúp hấp thu
ánh nắng mặt trời và tạo ra
nguồn điện năng để hòa vào
lưới điện, cung cấp điện cho
các thiết bị điện trong nhà.
Người dân tận dụng khoảng
không của sân thượng, mái
nhà và các khu đất cao, nhiều
ánh sáng làm nơi lắp đặt
tấm pin năng lượng mặt trời
(NLMT), biến ngôi nhà trở
thành một trạm phát điện dựa
vào NLMT, vừa cung cấp điện
sinh hoạt cho gia đình, vừa
thân thiện với môi trường.
Thiết kế hệ thống điện
mặt trời trên mái ở Nijmegen
mang lại nhiều ứng dụng thiết
thực cho cuộc sống, đảm bảo
không xả khí độc hại ra môi
trường gây hiệu ứng nhà kính,

góp phần BVMT Xanh - Sạch
- Đẹp. Theo đó, các tấm pin
NLMT hấp thụ ánh nắng mặt
trời và tạo ra dòng điện một
chiều. Dòng điện này được
truyền trực tiếp tới bộ chuyển
đổi dòng điện (inverter). Bộ
chuyển đổi inverter có nhiệm
vụ chuyển dòng điện một
chiều thành xoay chiều, kết
nối với hệ thống điện sinh
hoạt gia đình và ưu tiên sử
dụng 100% điện mặt trời.
Khi nguồn điện mặt trời cạn
kiệt, các tải điện tiêu thụ mới
chuyển sang sử dụng nguồn
điện lưới. Quá trình lắp đặt và
di chuyển hệ thống cũng dễ
dàng với chi phí lắp đặt ban
đầu hợp lý. Cách thiết kế khoa
học này tiết kiệm diện tích đất
ở và giúp ngôi nhà mát mẻ
quanh năm. Đây là giải pháp
năng lượng xanh ưu việt, giúp
tiết kiệm năng lượng, BVMT.
Ngoài ra, hiện 67% chất
thải tại Nijmegen đang được
tái chế, góp phần đáng kể
vào việc tiết kiệm nguồn tài
nguyên, giảm chi phí cho công
tác thu gom và xử lý rác thải.
Lượng rác thải sinh hoạt còn
lại được chuyển thành năng
lượng, cung cấp cho hệ thống
sưởi của toàn bộ cư dân TP.
Nijmegen đặt mục tiêu tăng
tỉ lệ tái chế chất thải lên 75%
trong 2 năm tới.
Nhận thấy giữ gìn môi
trường là việc làm không của
riêng ai, bắt nguồn từ ý thức
trách nhiệm với xã hội, cộng
đồng và môi trường, Nijmegen
đang nghiêm túc thực hiện các
cam kết của mình bằng những
việc làm thiết thực, để hình
ảnh TP ngày càng đẹp hơn
trong mắt bạn bè quốc tế. Có
thể thấy, Danh hiệu “Thủ đô
xanh châu Âu” là kết quả xứng
đáng cho những nỗ lực, cố
gắng của Nijmegenn
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