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Ký kết Biên bản ghi nhớ Hợp tác công tư xây dựng
kinh tế tuần hoàn trong quản lý rác thải nhựa

VVThứ trưởng Võ Tuấn Nhân (thứ 2 từ trái sang) và đại diện 3 doanh nghiệp ký kết Biên bản ghi nhớ

N

gày 19/2/2020, tại Hà Nội, Bộ
TN&MT phối với các công ty:
TNHH Dow Chemical Việt
Nam (Dow Việt Nam); Tập đoàn SCG
và Công ty TNHH Quốc tế Unilever
Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Biên bản
ghi nhớ Hợp tác công tư xây dựng kinh
tế tuần hoàn trong quản lý rác thải
nhựa (RTN).
Hiện nay, ô nhiễm nhựa đang
là một trong những thách thức lớn
đối với loài người. Trung bình mỗi
phút, trên thế giới có khoảng 1 triệu
chai nước uống bằng nhựa được bán
ra và 5.000 tỷ túi nhựa sử dụng một
lần/năm được tiêu thụ, tuy nhiên,
chỉ có 12% lượng RTN được tiêu hủy;
9% được tái chế; còn lại 79% tích lũy
trong các bãi rác, điểm chôn lấp hoặc
môi trường tự nhiên. Trước thực trạng
trên, nhằm chia sẻ kiến thức, chuyển
giao công nghệ, nâng cao nhận thức
cộng đồng và thúc đẩy sự đổi mới,
sáng tạo để giải quyết vấn đề RTN trên

quy mô toàn quốc, Bộ TN&MT
và 3 doanh nghiệp: Dow Việt
Nam, Tập đoàn SCG và Công
ty TNHH Quốc tế Unilever
Việt Nam đã đề xuất Sáng
kiến Hợp tác công tư xây dựng
kinh tế tuần hoàn trong quản
lý RTN. Sự kiện này như một
lời khẳng định, giải quyết RTN
không chỉ là trách nhiệm của
cơ quan quản lý nhà nước mà
còn là trách nhiệm của toàn
xã hội, cộng đồng và doanh
nghiệp.
Theo đó, Hợp tác công tư
sẽ tập trung vào 4 nội dung
chính: Nâng cao nhận thức của
cộng đồng về giảm thiểu RTN,
phân loại rác tại nguồn; hỗ trợ
các hoạt động phân loại rác
tại nguồn và tái chế RTN; thúc
đẩy đổi mới công nghệ, giải
pháp tái chế RTN; tăng cường
đối thoại, xây dựng chính sách

hỗ trợ kinh tế tuần hoàn trong
quản lý RTN tại Việt Nam.
Phát biểu tại Lễ ký kết,
Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ
Tuấn Nhân đánh giá cao sự
chủ động của 3 doanh nghiệp
trong việc đồng hành cùng Bộ
TN&MT chia sẻ trách nhiệm
giải quyết vấn đề RTN, đặc
biệt là xử lý các loại RTN khó
thu gom và tái chế như sản
phẩm, bao bì nhựa sử dụng
một lần... Thứ trưởng hy vọng,
sự tiên phong của 3 doanh
nghiệp sẽ tạo cảm hứng kết
nối thêm nhiều doanh nghiệp
cùng hành động có trách
nhiệm với môi trường, cũng
như chung tay giải quyết vấn
đề RTN, đồng thời tạo động
lực phát triển nền kinh tế
tuần hoàn, hướng đến phát
triển bền vững tại Việt Nam.

BÙI HẰNG

Tạp chí
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Cuộc họp Ủy ban hỗn hợp về quản lý chất thải
và 3Rs lần thứ hai

VVToàn cảnh Cuộc họp

N

gày 18/2/2020, tại Hà Nội đã diễn ra
Cuộc họp Ủy ban hỗn hợp về quản lý
chất thải và 3Rs lần thứ hai giữa Bộ
TN&MT (MONRE) và Bộ Môi trường Nhật Bản
(MOEJ). Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi
trường Nguyễn Thượng Hiền; Phó Tổng cục
trưởng Tổng cục Tái tạo Môi trường và tuần
hoàn vật chất, Bộ Môi trường Nhật Bản chủ trì
Cuộc họp.
Bộ TN&MT và Bộ Môi trường Nhật Bản đã ký
kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về môi trường vào
ngày 13/12/2013, từ đó, nhiều cuộc đối thoại chính
sách đã được tiến hành, trong đó, tại cuộc đối
thoại lần thứ 4 được tổ chức vào ngày 26/3/2018
tại Tôkyô, Nhật Bản, hai bên đã nhất trí thành lập
Ủy ban hỗn hợp về quản lý chất thải và 3R, nhằm
cải thiện hệ thống vệ sinh công cộng và bảo tồn
môi trường ở Việt Nam, giao Tổng cục Môi trường
là đơn vị chủ trì tổ chức phiên họp hàng năm để
đưa ra những nội dung cụ thể về hoạch định
chính sách, hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến quản
lý chất thải. Ngày 11/1/2019, Ủy ban hỗn hợp tổ
chức nhóm họp lần đầu tiên, thống nhất mục
tiêu hoạt động, vai trò của Ủy ban là tăng cường
trao đổi thông tin, kinh nghiệm về quản lý chất
thải và 3R giữa hai nước; kết nối hoạt động của cơ
quan quản lý nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp,
các chuyên gia và những bên liên quan khác để
thiết lập được một hệ thống quản lý chất thải
hiệu quả, dựa trên chính sách về 3R, công nghệ
Tạp chí
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phù hợp, trong đó có công nghệ
đốt rác thu hồi năng lượng.
Phát biểu tại Cuộc họp,
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục
Môi trường Nguyễn Thượng
Hiền cho biết, trong năm qua,
công tác BVMT nói chung,
quản lý chất thải nói riêng của
Việt Nam đã có những bước
chuyển biến đáng kể. Chính
phủ đã ban hành nhiều Quyết
định, Nghị quyết liên quan
đến công tác quản lý, xử lý chất
thải, trong đó có Nghị quyết số
09/NQ-CP ngày 3/2/2019 về
việc giao Bộ TN&MT là cơ quan
đầu mối, thống nhất quản
lý nhà nước về chất thải rắn
(CTR). Thực hiện Nghị quyết,
Bộ TN&MT đã triển khai tổng
rà soát công tác quản lý chất
thải tại 63 tỉnh/thành trên
cả nước. Đặc biệt, đầu năm
2020, Bộ TN&MT sẽ tổ chức
Hội nghị toàn quốc về CTR
dưới sự chủ trì của Thủ tướng
Chính phủ, nhằm thống nhất
các giải pháp góp phần nâng
cao hiệu quả công tác quản
lý CTR nói chung, CTR sinh

hoạt nói riêng. Năm 2020, Bộ
TN&MT cũng sẽ hoàn thiện dự
án Luật BVMT (sửa đổi), hiện
đang trình Bộ Tư pháp thẩm
định, dự kiến trình Chính phủ
vào tháng 5/2020. Trong Dự
thảo Luật BVMT (sửa đổi) có
1 chương về quản lý chất thải,
nêu rõ chất thải là một loại tài
nguyên, cần tận dụng những
thành phần có ích trong chất
thải để thu hồi năng lượng, tái
sử dụng và tái chế.
Tại Cuộc họp, các đại biểu
đã tập trung thảo luận một số
nội dung: Định hướng chính
sách phát triển xử lý CTR sinh
hoạt bằng phương pháp đốt
thu hồi năng lượng tại Việt
Nam; quy hoạch các cơ sở
xử lý, phân loại chất thải tại
nguồn; công nghệ đốt rác và xử
lý tro của Nhật Bản; hoạt động
của Ủy ban hỗn hợp trong thời
gian tới… Đồng thời, đưa ra các
giải pháp đồng bộ về chính
sách, công nghệ, nguồn lực…
để quản lý hiệu quả chất thải
ở Việt Nam.

THU HẰNG
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Chuyện về cây đa Kiên trì trong
Khu Di tích Phủ Chủ tịch Hồ Chí Minh
PHẠM THỊ VUI
Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương

Sinh thời, trên cương vị là người lãnh đạo
của Đảng, Nhà nước, bận rộn với trăm công
nghìn việc, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh
vẫn dành thời gian quan tâm đến vấn đề
trồng cây và môi trường. Người quan niệm
rằng, trồng cây không chỉ là công việc nông
lâm đơn thuần, mà còn có ý nghĩa quan
trọng trong việc giáo dục đạo đức, nâng cao
ý thức, trách nhiệm của nhân dân về BVMT.

T

ừ năm 1959 đến đầu năm 1969, Chủ tịch
Hồ Chí Minh đã viết 7 bài viết kêu gọi
trồng cây. Trong mỗi bài viết, Người đều
đưa ra những dẫn chứng, ích lợi của việc làm
này. Đặc biệt, ngày 28/11/1959, Người đã viết bài
“Tết trồng cây”, đăng trên báo Nhân dân số 2082,
chính thức khởi xướng và phát động phong trào
Tết trồng cây, trong đó nêu rõ: “Việc này tốn kém
ít mà lợi ích rất nhiều… Nước ta phong cảnh sẽ
ngày càng tươi đẹp, khí hậu điều hòa, cây gỗ
đầy đủ hơn. Điều đó sẽ góp phần quan trọng
vào việc cải thiện đời sống của nhân dân ta…”.
Ngày 9/5/1961, tại buổi nói chuyện với nhân dân
đảo Cô Tô, Hải Ninh (nay là tỉnh Quảng Ninh),
Người căn dặn: “Cần trồng nhiều cây ăn quả,
cây lấy gỗ, cây chắn gió. Trồng cây sẽ mang lại
cho nhân dân ta một nguồn lợi to, làm cho xứ
sở ta thêm đẹp”. Trong thơ mừng Xuân năm
1962, Người viết: Mùa Xuân là Tết trồng cây/
Làm cho đất nước càng ngày càng Xuân. Ngày
20/1/1965, trong bài “Hãy nhiệt liệt tổ chức Tết
trồng cây” đăng trên báo Hà Đông (nay là Hà
Nội mới), Người chỉ rõ: Muốn xây dựng nông
thôn mới, việc đầu tiên là xây dựng lại nhà ở
cho đàng hoàng. Muốn vậy thì ngay từ bây giờ
phải trồng nhiều cây để lấy gỗ. Chỉ có việc đó
cũng đủ thấy cần phải đẩy mạnh phong trào Tết
trồng cây... Không chỉ kêu gọi mọi người tham
gia trồng cây gây rừng thông qua các bài viết,
cuộc trao đổi, trò chuyện trực tiếp, Người còn
nêu gương bằng những hành động cụ thể. Năm
1960, Người tham gia trồng cây với nhân dân ở
Công viên Thống Nhất, Hà Nội; năm 1961, Người

VVCây đa Kiên trì trong Khu Di tích Phủ Chủ tịch

cùng thanh niên Thủ đô trồng
cây ở vườn hoa Thanh Niên;
ngày 3/2/1963, Người về thăm
và tham gia trồng cây trong
Hội trồng cây thống nhất của
đồng bào huyện Đông Anh, Hà
Nội… Từ đó, hàng năm, mỗi khi
mùa Xuân về, Người lại phát
động và cùng đồng bào cả nước
hưởng ứng Tết trồng cây.
Từ tháng 12/1954, Người về
sống và làm việc tại Phủ Toàn
quyền Đông Dương (nay là Khu
Di tích Phủ Chủ tịch), tranh

thủ những lúc rảnh rỗi, Người
lại trồng, chăm sóc cây xanh.
Ngày nay, trong Khu Phủ Chủ
tịch, ở ngã ba của con đường
dẫn tới khu nhà sàn có một cây
đa lớn, dáng vẻ kỳ lạ. Không
giống như những cây đa bình
thường với từng chùm rễ xõa
xuống theo hướng thẳng đứng,
cây đa này có 2 cái rễ to từ trên
ngọn đâm xuyên xuống đất,
chếch xa khỏi gốc theo hình
chữ V ngược, cùng với gốc tạo
nên thế 3 chân vững chắc. Tính
Tạp chí
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Thực hiện lời dạy Bác Hồ “Mùa Xuân là
Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày
càng Xuân”, phong trào trồng cây, trồng
rừng và bảo vệ rừng trong những năm qua
tiếp tục phát triển mạnh mẽ, rộng khắp
trên cả nước và đã đạt được những kết quả
có ý nghĩa to lớn, góp phần phát triển kinh
tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, phát huy
vai trò phòng hộ của rừng, cải thiện môi
trường, giảm nhẹ thiên tai thích ứng với
biến đổi khí hậu. Phong trào “Tết trồng cây
đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đã trở thành nét
đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam
mỗi khi Xuân về.
từ nơi rễ đa bám vào thân cây xuống mặt đất có
chiều cao hơn 10 m, tạo nên cái vòm cổng thanh
thoát, đẹp mắt. Ngoài ra còn có nhiều rễ phụ từ
những cành cao đâm thẳng xuống đất, trong đó
có 1 rễ độ nghiêng khá lớn. Ngày ấy, Người vẫn
thường qua lại cái cổng gốc đa, ngày nay, hàng
triệu cháu con về thăm vườn của Người cũng lại
được đi ngang qua cái cổng nhân tạo này. Chọn
đúng khoảng cách và vị trí đứng thích hợp để
ngắm, khách tham quan sẽ thấy cây đa có dáng
vẻ đẹp.
Theo lời kể của các hướng dẫn viên trong
Khu Di tích Phủ Chủ tịch, tháng 9/1965, khi
những người làm vườn thấy hai rễ đa nhỏ từ
trên cành buông xuống lơ lửng, nghĩ hai rễ phụ
sẽ làm vướng lối đi lại của Người, mọi người
định cắt bỏ đi. Biết được ý định đó, Người không
tán thành và gợi ý, nên tìm cách kéo rễ đa xuống
đất, nhưng phải làm sao không vướng lối đi mà
có thể tạo cho cây có một thế vững chắc và đẹp.
Sau đó, Người đã gợi ý cho mọi người cách làm
như sau: Đầu tiên là chọn một cây bương (giống
như cây nứa) có chiều dài hơp lý, đục rỗng các
đốt bên trong, sau đó cho đất xốp vào lòng cây,
ốp rễ đa vào giữa rồi dùng dây buộc chặt cây
bương đó lại. Một đầu ốp chặt xuống đất theo
vị trí cần thiết, đầu kia ôm lấy rễ đa. Tuy nhiên,
để rễ đa có thể theo thân cây bương phát triển
kéo dài xuống đất thì phải cần độ ẩm. Để không
mất thời gian cho việc tưới nước thường xuyên,
Người cho chế tạo một bể nước tự động thiết kế
cho tưới nhỏ giọt theo thân cây bương để nuôi
rễ đa từ trên xuống. Làm theo cách này, thời
gian bén đất của rễ cây sẽ ngắn hơn, đồng thời
hướng được rễ theo chiều mong muốn. Kết quả,
đến năm 1968, rễ đa đã bám chặt xuống đất tại
Tạp chí
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vị trí bên kia đường, cách gốc
chừng 3 m, cùng với gốc ôm
lấy lối đi. Sau này, cây đa được
kéo thêm hai rễ phụ nữa cũng
bằng phương pháp kể trên và
được đặt tên là Kiên trì để ghi
nhớ lời dạy của Người.
Từ cách nuôi từng chiếc
rễ đa đã cho chúng ta hiểu
được Bác Hồ không chỉ là
người có tình cảm đặc biệt
với thiên nhiên, mà còn là
một nghệ nhân đầy sáng tạo.
Đặc biệt hơn cả, chúng ta
học được từ Người lòng kiên
trì - đức tính cần thiết để đi
đến mọi thành công. Cây đa
Kiên trì không chỉ góp phần
tạo không gian xanh mà còn
mang ý nghĩa sâu xa, gắn liền
với những đức tính quý báu
về tấm gương đạo đức của
Người đối với thiên nhiên,
lòng thương yêu con người;
cách ứng xử với môi trường.
Đúng như nhà thơ Tố Hữu
đã viết: “Người sống như trời
đất của ta/Yêu từng ngọn
lúa mỗi nhành hoa”. Tết Kỷ
Dậu năm 1969, tuy sức khỏe
đã yếu đi nhiều, nhưng sáng
mùng Một Tết, Người vẫn đi
chúc Tết một số đơn vị. Sau
khi thăm, nói chuyện với anh,
chị em chiến sĩ Quân chủng
Phòng không - Không quân ở

sân bay Bạch Mai, Người tiếp
tục lên đường chúc Tết đồng
bào Sơn Tây và trồng cây đa
lưu niệm ở đồi Vật Lại - Ba
Vì. Mùa thu tháng 9 năm ấy,
Người ra đi vào cõi vĩnh hằng,
trong bản Di chúc để lại cho
toàn Đảng, toàn dân, Người
lại một lần nữa nhắc đến
việc trồng cây: “Nên có kế
hoạch trồng cây trên đồi. Ai
đến thăm thì trồng một cây
làm kỷ niệm. Trồng cây nào
phải tốt cây ấy. Lâu ngày, cây
nhiều thành rừng, sẽ tốt cho
phong cảnh và lợi cho nông
nghiệp”.
Có thể thấy, tình yêu
thiên nhiên, vườn cây, ao cá,
hoa lá, chim muông... là nếp
sống thanh cao mà giản dị của
Người, là một điều đáng để cho
mọi tầng lớp nhân dân học tập,
noi theo. Nhận thức được tầm
quan trọng của việc gìn giữ,
bảo vệ những cây xanh di tích
gắn liền với Người, cho đến
ngày nay, khu vườn trong Khu
Di tích Phủ Chủ tịch, trong
đó có cây đa Kiên trì vẫn được
duy trì, bảo tồn nguyên vẹn với
không gian xanh, thoáng đãng,
sạch sẽ, để nhắc nhở chúng ta:
“Người đi rồi cây xanh vẫn còn
đó, hiến cho đời những mùa
Xuân nho nhỏ…”n
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LUẬT PHÁP - CHÍNH SÁCH

Một số giải pháp hoàn thiện quy định về quản lý
chất thải trong Luật Bảo vệ môi trường
PGS.TS. VŨ THỊ DUYÊN THỦY
Trường Đại học Luật Hà Nội

L

uật BVMT năm 2014 được ban
hành đã tạo ra những thay
đổi tích cực trong quan điểm
BVMT bằng pháp luật của Nhà nước.
Luật đã trở thành công cụ pháp lý
quan trọng trong kiểm soát ô nhiễm
môi trường (ÔNMT), góp phần đảm
bảo phát triển bền vững tại Việt
Nam. Trong Luật BVMT năm 2014
đã có một mục riêng về quản lý chất
thải (QLCT), trong đó quy định trách
nhiệm của từng chủ thể trong QLCT
và những yêu cầu đặc thù QLCT
thông thường hay chất thải nguy hại.
Tuy nhiên, qua thực tiễn áp dụng,
trước những yêu cầu mới của QLCT
và ứng phó với biến đổi khí hậu,
nhóm quy định về QLCT trong Luật
BVMT đã bộc lộ một số hạn chế nhất
định, cần sớm được hoàn thiện.
Nhận thức rõ điều đó, Dự thảo
Luật BVMT (sửa đổi) đã bổ sung, sửa
đổi nhiều quy định về QLCT như:
Chuyển quy định về QLCT phóng xạ
sang phạm vi quản lý của Luật Năng
lượng nguyên tử; quy định rõ hơn
việc phân loại chất thải rắn thông
thường… Về cơ bản, đó là những thay
đổi tiến bộ và phù hợp với thực tiễn.
Trên cơ sở Luật BVMT năm 2014 và
Dự thảo Luật BVMT (sửa đổi) xin đề
xuất một số giải pháp cụ thể nhằm
hoàn thiện các quy định của Luật,
góp phần nâng cao hiệu quả QLCT
tại Việt Nam.
Thứ nhất, bổ sung quy định về trao
đổi chất thải
Theo cách tiếp cận truyền thống
tại Việt Nam, mọi loại chất thải
(những vật chất bị loại bỏ từ các hoạt
động của con người) đều được quản
lý theo một quy trình chung là giảm
thiểu, phân loại, thu gom, xử lý và tiêu
hủy. Do vậy, chất thải không được nhìn
nhận dưới góc độ kinh tế và dường
như trở thành một gánh nặng cho xã

hội vì những vấn đề về môi
trường, chi phí để xử lý chúng.
Tuy nhiên, tiếp cận theo một
cách khác, trong số những vật
chất bị loại bỏ từ hoạt động
của con người, không ít loại có
thể tái chế, tái sử dụng và có
thể trở thành nguồn nguyên
liệu thay thế cho nguyên liệu
tự nhiên. Trong bối cảnh tài
nguyên thiên nhiên ngày một
khan hiếm, cách tiếp cận này
càng trở nên có ý nghĩa trong
việc kiểm soát ÔNMT và bảo
vệ các nguồn tài nguyên thiên
nhiên, đảm bảo phát triển
bền vững.
Với cách tiếp cận tích cực
đó, Luật BVMT hiện hành đã
có quy định khuyến khích
việc tái chế, tái sử dụng chất
thải tại từng cơ sở sản xuất
có phát sinh chất thải. Song
thực tế, quy định này chưa
phát huy hiệu quả mà mới
chỉ dừng lại ở yêu cầu chung
chung, mang tính khuyến
nghị. Bên cạnh đó, thực tiễn
QLCT tại nhiều nước trên
thế giới cũng đã cho thấy, giá
trị kinh tế và môi trường của
việc trao đổi chất thải giữa các
cơ sở sản xuất. Theo đó, chất
thải của cơ sở sản xuất này có
thể trở thành nguồn nguyên
liệu cho một hoặc nhiều cơ sở
sản xuất khác. Vì vậy, việc trao
đổi chất thải giữa các nhóm
doanh nghiệp không chỉ giúp
tiết kiệm chi phí sản xuất, mà
còn có giá trị không nhỏ trong
việc ngăn ngừa ÔNMT, hay
khai thác quá mức tài nguyên
thiên nhiên. Với ý nghĩa đó,
cần bổ sung quy định trao đổi
chất thải vào Luật BVMT hiện
hành nhằm tạo cơ sở pháp lý
cho hoạt động trao đổi chất
thải giữa các cơ sở sản xuất,

qua đó tận dụng tốt hơn
những giá trị về kinh tế và môi
trường của hoạt động này.
Thứ hai, bổ sung quy định
về cán bộ chuyên trách thực
hiện QLCT tại các cơ sở có phát
sinh chất thải
Do QLCT là hoạt động
mang tính chuyên môn, đòi
hỏi cán bộ tại các cơ sở có
phát sinh chất thải phải được
đào tạo về chuyên môn. Song,
tại các doanh nghiệp, đây là
vấn đề còn bị xem nhẹ, đặc
biệt là tại các doanh nghiệp
vừa và nhỏ nên hiệu quả
QLCT chưa cao. Vì vậy, cần
bổ sung quy định về việc bắt
buộc phải có người chịu trách
nhiệm chuyên môn về kiểm
soát ô nhiễm tại các cơ sở sản
xuất kinh doanh. Người đó
phải được tập huấn chuyên
môn về kiểm soát ÔNMT nói
chung và QLCT nói riêng. Khi
đó, họ sẽ có khả năng phát
hiện sớm những bất ổn về
môi trường tại doanh nghiệp
trước khi nó xảy ra, đảm
bảo sự chủ động của doanh
nghiệp trong phòng ngừa
ÔNMT, đồng thời giảm thiểu
gánh nặng về thủ tục hành
chính của doanh nghiệp
trong QLCT.
Đối với các doanh nghiệp
vừa và nhỏ, có lượng chất thải
thải vào môi trường không
lớn, cán bộ chuyên môn về
QLCT cần được tập huấn và
phải có chứng chỉ, thể hiện
được trách nhiệm của doanh
nghiệp đối với xã hội. Đối với
những cơ sở có lượng chất
thải thải ra môi trường lớn,
gây ảnh hưởng nghiêm trọng
đến môi trường thì có thể quy
định thêm các yêu cầu cao
hơn về nhân sự.
Tạp chí
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VVLuật BVMT khuyến khích việc tái chế, tái sử dụng chất thải
Thứ ba, bãi bỏ một số quy định trùng lặp về
QLCT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh,
dịch vụ
Các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ
trong mọi lĩnh vực là chủ nguồn thải của rất
nhiều loại chất thải. Việc thực hiện QLCT
phát sinh tại các cơ sở này là hết sức cần
thiết và là trách nhiệm của các chủ cơ sở đó.
Với cách tiếp cận này, Luật BVMT năm 2014
đã đưa ra khá nhiều quy định về BVMT trong
từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh dịch vụ,
kèm theo đó là những yêu cầu về QLCT. Cụ
thể như: Điều 38 quy định về BVMT trong
hoạt động thăm dò, khai thác và chế biến
khoáng sản có nêu: “Tổ chức, cá nhân khi tiến
hành thăm dò, khai thác, chế biến khoáng
sản phải có biện pháp phòng ngừa, ứng phó
sự cố môi trường và thực hiện các yêu cầu
về bảo vệ, cải tạo, phục hồi môi trường (thu
gom và xử lý nước thải theo quy định của
pháp luật; Thu gom, xử lý chất thải rắn theo
quy định về QLCT rắn)”; Điều 69 quy định về
BVMT trong sản xuất nông nghiệp nêu rõ:
“Khu chăn nuôi tập trung phải có phương án
BVMT và đáp ứng yêu cầu: Bảo đảm vệ sinh
môi trường đối với khu dân cư; Thu gom, xử
lý nước thải, chất thải rắn theo quy định về
QLCT”; Điều 79 quy định về BVMT đối với cơ
sở nghiên cứu, phòng thử nghiệm đề cập đến
việc những cơ sở nghiên cứu và phải thực
hiện các yêu cầu BVMT: “Thu gom, xử lý nước
thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường;
Phân loại chất thải rắn tại nguồn; thu gom
Tạp chí
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và xử lý theo quy định của
pháp luật về QLCT rắn”…
Việc thực hiện các yêu cầu
QLCT trong quá trình hoạt
động của các cơ sở nêu trên là
đúng, song việc quy định lặp
đi, lặp lại trong Luật BVMT
năm 2014 là không cần thiết,
khi đã có quy định chung về
trách nhiệm thực hiện quản
lý nước thải, chất thải rắn và
khí thải cho mọi tổ chức, cá
nhân có làm phát sinh chất
thải trong quá trình hoạt
động. Dù đó là chất thải phát
sinh trong nông nghiệp hay
trong các cơ sở nghiên cứu,
phòng thí nghiệm, hoặc các
hoạt động thăm dò, khai
thác và chế biến khoáng sản,
thì các chủ cơ sở đó đều phải
thực hiện các yêu cầu QLCT
theo quy định chung. Điều
đó có nghĩa, việc nhắc lại
các yêu cầu này trong từng
lĩnh vực, tại nhiều điều luật
khác nhau trong cùng một
đạo luật là thiếu khoa học,
trừ khi có những yêu cầu đặc
thù.
Thứ tư, quy định rõ về trách
nhiệm phân loại chất thải của
chủ nguồn thải

Hiện nay, trong nhóm quy
định chung về QLCT của Luật
BVMT năm 2014, tại Điều 86
về giảm thiểu, tái sử dụng,
tái chế chất thải có quy định:
“Chất thải có khả năng tái sử
dụng, tái chế và thu hồi năng
lượng phải được phân loại”.
Tuy nhiên, trách nhiệm phải
phân loại chất thải lại chưa
được quy định cho chủ thể
nào. Đó là trách nhiệm của
chủ nguồn thải, của chủ vận
chuyển, xử lý chất thải hay là
trách nhiệm của các cơ quan
nhà nước?
Về mặt khoa học cũng
như thực tiễn, phân loại
chất thải tại nguồn là giải
pháp hiệu quả cả về phương
diện kinh tế lẫn môi trường.
Song nếu chỉ dừng lại ở yêu
cầu chung là phải phân loại
chất thải như quy định hiện
hành, thì không thể ràng
buộc trách nhiệm của bất kỳ
một chủ thể nào trong quy
trình QLCT. Thiết nghĩ, sẽ
khả thi hơn khi quy định rõ
trách nhiệm phân loại chất
thải này, trước hết cho chủ
nguồn thải, sau đó là cho các
chủ thể có liên quan (chủ vận
chuyển chất thải hay chủ xử
lý chất thải) trong trường
hợp chủ nguồn thải vì lý do
nào đó chưa thực hiện nghĩa
vụ này. Đây là quy định đã
được đề xuất tại Điều 44 của
Dự thảo Luật: Giảm thiểu,
tái sử dụng, tái chế chất thải
rắn. Tuy nhiên, quy định
này không chỉ rõ ai là người
phải phân loại chất thải.
Chủ nguồn thải chỉ có trách
nhiệm phải giảm thiểu, tái
sử dụng, tái chế và thu hồi
năng lượng từ chất thải. Do
đó, sẽ hợp lý hơn khi quy
định rõ trách nhiệm phân
loại chất thải tại nguồn của
chủ nguồn thải trong nhóm
quy định chung về QLCT.

GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (SỬA ĐỔI)

Thứ năm, chuyển quy định về
sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển,
kinh doanh và sử dụng pháo nổ,
pháo hoa trong nhóm quy định hiện
hành về QLCT sang một lĩnh vực
pháp luật khác
Quy định về quản lý và kiểm
soát tiếng ồn, độ rung, ánh sáng,
bức xạ tại Khoản 4 Điều 103 Luật
BVMT năm 2014 có quy định: “Cấm
sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển,
kinh doanh và sử dụng pháo nổ”.
Việc sản xuất, nhập khẩu, vận
chuyển, kinh doanh và sử dụng
pháo hoa theo Quyết định của
Thủ tướng Chính phủ. Quy định
này trong bối cảnh hiện tại của
Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn,
nhưng nó chưa phù hợp khi đặt
trong nhóm quy định về quản lý
và kiểm soát tiếng ồn, độ rung, ánh
sáng, bức xạ. Có hai lý do chính để
lý giải cho quan điểm này, đó là,
pháo nổ, pháo hoa không phải chất
thải. Chất thải phát sinh từ hoạt
động sản xuất, nhập khẩu, vận
chuyển và sử dụng pháo nổ, pháo
hoa cũng không phải là vấn đề lớn
hay đặc thù, cần có một quy trình
riêng biệt để kiểm soát. Mục đích
chính của việc nghiêm cấm sản
xuất, nhập khẩu, vận chuyển, kinh
doanh và sử dụng pháo nổ trong
điều kiện của Việt Nam hiện nay
là vấn đề quản lý vật liệu nổ, chứ
không phải vấn đề quản lý và kiểm
soát tiếng ồn hay độ rung phát sinh
trong quá trình sản xuất, nhập
khẩu, vận chuyển, kinh doanh và
sử dụng pháo nổ dưới góc độ QLCT.
Như vậy, sẽ hợp lý hơn nếu chuyển
quy định này sang một lĩnh vực
pháp luật khác (pháp luật về quản
lý vật liệu nổ), thay vì đặt nó trong
nhóm các quy định về QLCT.
Tóm lại, sau hơn 5 năm áp
dụng, các quy định về QLCT của
Luật BVMT năm 2014 đã bộc lộ một
số hạn chế nhất định. Tuy không
lớn, nhưng việc khắc phục chúng
là cần thiết để nâng cao hiệu quả
kiểm soát ÔNMT ở Việt Nam trong
thời gian tớin

LUẬT PHÁP - CHÍNH SÁCH

Hoàn thiện hệ thống các công cụ
kinh tế, tạo sự đột phá trong
công tác bảo vệ môi trường

VVThứ trưởng Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp

N

gày 19/2/2020, tại Hà Nội,
Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ
Tuấn Nhân chủ trì cuộc
họp “Tổng kết, đánh giá và đề xuất
hoàn thiện hệ thống các công cụ
kinh tế, dựa vào nguyên tắc thị
trường cho BVMT ở Việt Nam”. Đây
là Dự án do Viện Chiến lược, chính
sách TN&MT thực hiện, từ năm
2020 - 2021, với mục tiêu điều tra,
đánh giá hiện trạng sử dụng các
công cụ kinh tế và cơ chế dựa vào
thị trường để đề xuất các giải pháp
phù hợp, góp phần hoàn thiện các
nội dung pháp luật BVMT ở Việt
Nam trong bối cảnh thực hiện các
mục tiêu phát triển bền vững.
Hiện nay, tại nhiều nước trên
thế giới như Ôxtrâylia, Bỉ, Canađa,
Đan Mạch, Phần Lan… đã áp dụng
các công cụ kinh tế trong quản lý
môi trường như quy định về phí
ô nhiễm không khí, phí ô nhiễm
nước, phí rác thải, phí sử dụng môi
trường, thuế môi trường, phí sản
phẩm… Những công cụ kinh tế này
dựa trên nguyên tắc thị trường;
tối thiểu hóa chi phí làm giảm ô
nhiễm; đồng thời khuyến khích
các chủ thể gây ô nhiễm đầu tư
đổi mới công nghệ. Tại Việt Nam,
công cụ kinh tế cho BVMT đã được

áp dụng trong một số lĩnh vực như
chi trả dịch vụ môi trường, thu phí
nước thải, thu phí BVMT đối với
khai thác khoáng sản. Tuy nhiên,
trong quá trình áp dụng các công
cụ kinh tế cho BVMT vẫn còn một
số bất cập như thuế môi trường, phí
môi trường hay các hình thức ký
quỹ phục hồi môi trường chưa được
thể hiện đầy đủ và chưa sát với thực
tiễn để huy động đủ nguồn lực đầu
tư trở lại cho BVMT; quy định phân
bổ và sử dụng nguồn thu từ thuế,
phí và các nguồn tài chính khác cho
BVMT vẫn còn hạn chế…
Đánh giá cao ý nghĩa của Dự
án, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn
mạnh, kết quả quan trọng mà Dự
án đem lại là đề xuất các chính sách
pháp lý, cơ chế để áp dụng hệ thống
công cụ kinh tế vào tình hình thực
tiễn trong BVMT ở Việt Nam. Định
hướng sử dụng công cụ kinh tế, dựa
vào nguyên tắc thị trường cho BVMT
sẽ được thể chế hóa trong Dự thảo
Luật BVMT (sửa đổi), là cơ sở pháp lý
quan trọng để tạo sự đột phá trong
BVMT ở nước ta. Thứ trưởng chỉ đạo,
Viện Chiến lược, chính sách TN&MT
kết hợp cùng các chuyên gia trong và
ngoài nước để hoàn thành Dự án vào
tháng 6/2021.
N. Hằng
Tạp chí
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Một số góp ý về Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường
(sửa đổi) nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm
của các đoàn thể nhân dân và cộng đồng dân cư
TS. TRẦN VĂN MIỀU - Phó Chủ tịch
Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam

T

rong những năm qua, Đảng và Nhà nước
ta luôn xác định: BVMT là sự nghiệp của
toàn dân, do nhân dân và vì nhân dân; là
nhiệm vụ có tính cấp bách, lâu dài, có điểm khởi
đầu và không có điểm kết thúc. Để sự nghiệp
đó thành công cần tiến hành xã hội hóa công
tác BVMT, nhằm huy động sự tham gia của các
ngành, các cấp, các đoàn thể nhân dân, tổ chức
tôn giáo và cộng đồng dân cư.
Đoàn thể nhân dân là tổ chức tự nguyện của
quần chúng, do quần chúng và vì quần chúng; tổ
chức và hoạt động tuân theo Hiến pháp, pháp
luật và Điều lệ của tổ chức; đại diện và chăm lo
bảo vệ lợi ích hợp pháp và nhu cầu chính đáng
của các tầng lớp nhân dân; tham gia quản lý
nhà nước và xã hội. Điều 9, Chương 1, Hiến pháp
năm 2013 quy định về các đoàn thể nhân dân ở
Việt Nam, bao gồm: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức xã hội.
Cộng đồng dân cư bao gồm cộng đồng người
Việt Nam sinh sống trên cùng địa bàn thôn,
làng, ấp, bản, buôn, bon, phum, sóc, tổ dân phố,
điểm dân cư tương tự. Cộng đồng dân cư đó có
một số nét đặc trưng như cùng chung sống, sinh
hoạt và hoạt động ở dưới cấp cơ sở; Gắn bó với
nhau bởi các mối quan hệ xã hội cộng đồng;
Cộng đồng dân cư Việt Nam là những người dân
được quyền tự nguyện tham gia vào một tổ chức
quần chúng nhân dân nhất định; Gắn bó với
nhau bởi tinh thần tương thân, tương ái, đoàn
kết, yêu nước; Quan hệ mật thiết với môi trường
thiên nhiên, có tác động hai chiều, chiều tích
cực và chiều tiêu cực lên môi trường.

NHỮNG ƯU, NHƯỢC ĐIỂM
CỦA CHƯƠNG XV, LUẬT BVMT NĂM 2014
Sau khi Luật BVMT năm 2014 được ban
hành, Chương XV của Luật “Trách nhiệm của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị
- xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và cộng
đồng dân cư trong BVMT” đã được ghi nhận với
3 điều luật là Điều 144: Trách nhiệm và quyền
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Điều 145: Trách
Tạp chí
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nhiệm và quyền của tổ chức
chính trị - xã hội, tổ chức xã
hội - nghề nghiệp; Điều 146:
Quyền và nghĩa vụ của cộng
đồng dân cư. Nhìn chung,
Chương XV, Luật BVMT năm
2014 có những ưu điểm như
sau: Luật đã ghi nhận về đảm
bảo quyền và lợi ích của cộng
đồng dân cư “được sống trong
môi trường trong lành và có
trách nhiệm BVMT”; Là hành
lang pháp lý quan trọng để các
đoàn thể nhân dân và cộng
đồng dân cư tham gia BVMT;
Xây dựng mối quan hệ hữu cơ,
gắn kết, cùng chung tay BVMT
giữa các cơ quan quản lý nhà
nước về môi trường với Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam, Công
đoàn Việt Nam, Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp
Phụ nữ Việt Nam và Hội Cựu
chiến binh Việt Nam; các tổ
chức liên hiệp hội (Liên hiệp
các Hội Khoa học và Kỹ thuật
Việt Nam, Liên hiệp các Hội
Văn học và Nghệ thuật Việt
Nam và Liên hiệp các Hội hữu
nghị Việt Nam); và các tổ chức
xã hội - nghề nghiệp; Luật đã
khẳng định vai trò của các
đoàn thể nhân dân trong huy
động cộng đồng dân cư tham
gia BVMT, phát huy dân chủ,
sức sáng tạo của nhân dân
và xã hội hóa công tác BVMT;
Đảm bảo các quyền tiếp cận
về thông tin, tư pháp, nâng cao
năng lực và sự tham gia của
cộng đồng dân cư trong BVMT;
Các đoàn thể nhân dân tổ
chức hoạt động truyền thông
nâng cao nhận thức, phát động
phong trào chung tay BVMT,
xây dựng mô hình, phản biện

xã hội, kiểm tra, giám sát việc
thực hiện và tham vấn, tư vấn,
hỗ trợ cộng đồng dân cư tham
gia BVMT; Đảm bảo quyền
bình đẳng giới trong hoạt động
BVMT.
Bên cạnh những ưu điểm
nêu trên, nội dung Chương
XV có một số hạn chế, bất cập
cụ thể như sau: Tên chương:
“Trách nhiệm của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, tổ chức chính
trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và cộng đồng
dân cư trong BVMT” chưa đầy
đủ, vì chỉ nêu trách nhiệm
mà chưa nêu quyền của các
chủ thể trong BVMT. Trong
đó, nội dung Chương XV gồm
có 3 điều: Quy định về trách
nhiệm và quyền của Mặt trận;
quy định về trách nhiệm và
quyền của các tổ chức chính trị
- xã hội, tổ chức xã hội - nghề
nghiệp; quy định về quyền và
nghĩa vụ của cộng đồng dân
cư. Như vậy, có thể thấy tên
các điều không thống nhất
với nhau, có điều trách nhiệm
trước và quyền hạn sau, ngược
lại có điều quyền hạn trước và
nghĩa vụ sau.
Ngoài ra, các khoản, mục
được ghi trong các điều luật
còn chung chung, chưa cụ thể,
nên các đoàn thể nhân dân rất
khó thực hiện nhiệm vụ tham
gia BVMT. Điều 145 quy định
chung về trách nhiệm, quyền
của các tổ chức chính trị - xã
hội và tổ chức xã hội - nghề
nghiệp, tuy nhiên hai tổ chức
này có tính chất, chức năng,
nhiệm vụ, đối tượng khác
nhau. Đối với cộng đồng dân
cư, chưa làm rõ khái niệm về
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VVHuy động các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng dân cư tham gia BVMT
cộng đồng dân cư và người hoặc tổ chức đại
diện cho cộng đồng dân cư. Trong thực tế, rất
ít nơi có thể họp các chủ hộ gia đình để bầu
ra người hoặc tổ chức đại diện cho cộng đồng
dân cư. Mặt khác, Chương XV, Luật BVMT
năm 2014 chưa làm rõ quyền và trách nhiệm
đặc thù của các tổ chức chính trị - xã hội và tổ
chức xã hội - nghề nghiệp; chưa làm rõ trách
nhiệm của Nhà nước, cơ quan quản lý nhà
nước, các cấp chính quyền trong việc hỗ trợ,
khuyến khích các đoàn thể nhân dân và cộng
đồng dân cư tham gia BVMT.

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI CHƯƠNG XV
LUẬT BVMT NĂM 2014
Như đã phân tích ở phần trên, trong bối
cảnh hiện nay, xin đề xuất sửa đổi, bổ sung
một số nội dung cụ thể như sau:
Khái niệm về cộng đồng dân cư gồm cộng
đồng người Việt Nam sinh sống trên cùng
địa bàn thôn, làng, xóm, ấp, bản, buôn, bon,
phum, sóc, tổ dân phố và điểm dân cư tương
tự. Người hoặc tổ chức đại diện cho cộng
đồng dân cư là Ban Mặt trận Tổ quốc và đưa
khái niệm về cộng đồng dân cư và tổ chức
đại diện cho cộng đồng dân cư vào Điều giải
thích từ ngữ.
Tên Chương: Quyền và trách nhiệm của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị
- xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức
tôn giáo và cộng đồng dân cư trong BVMT
(Gọi tắt là chương đoàn thể và cộng đồng).
Để ghi nhận nội dung tên Chương nêu trên,
xin đề xuất 6 điều: Quyền và trách nhiệm của

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
Quyền và trách nhiệm của tổ
chức chính trị - xã hội; Quyền
và trách nhiệm của các tổ
chức xã hội - nghề nghiệp và
tổ chức xã hội khác; Quyền và
trách nhiệm của các tổ chức
tôn giáo được Nhà nước công
nhận; Quyền và trách nhiệm
của cộng đồng dân cư trong
BVMT; Đảm bảo điều kiện
cho các tổ chức và cộng đồng
dân cư hoạt động BVMT.
Những đề xuất nêu trên
đã khắc phục được những
hạn chế, bất cập của Chương
XV, Luật BVMT năm 2014.
Bởi tên chương quy định
quyền và trách nhiệm của các
đoàn thể và cộng đồng trong
BVMT; tách quyền và trách
nhiệm của tổ chức xã hội nghề nghiệp ra khỏi các tổ
chức chính trị - xã hội và bổ
sung thêm một chủ thể mới
tham gia BVMT - đó là các
tổ chức tôn giáo được đăng
ký hoạt động theo pháp luật.
Trong các điều đã tách quyền
và trách nhiệm của từng chủ
thể trong BVMT (Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, tổ chức chính
trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức tôn giáo

và cộng đồng dân cư). Căn
cứ vào tính chất, chức năng,
nhiệm vụ của từng chủ thể
để quy định rõ quyền, trách
nhiệm và có quy định rõ
trách nhiệm của từng tổ chức
chính trị - xã hội (Tổng Liên
đoàn Lao động Việt Nam, Hội
Nông dân Việt Nam, Đoàn
Thanh niên cộng sản Hồ Chí
Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ
Việt Nam, Hội Cựu chiến
binh Việt Nam), các tổ chức
xã hội - nghề nghiệp; các liên
hiệp hội và các tổ chức xã
hội khác; Quy định rõ trách
nhiệm của Nhà nước, cơ quan
quản lý nhà nước về môi
trường, các cấp chính quyền
trong khuyến khích, hỗ trợ
các đoàn thể nhân dân và
cộng đồng dân cư tham gia
BVMT; Xác định rõ, người
đại diện cho cộng đồng dân
cư là Ban Mặt trận Tổ quốc
ở thôn, làng, xóm, bản, phun,
sóc, tổ dân phố…; Những quy
định của chương đoàn thể
và cộng đồng sẽ không làm
tăng thêm biên chế của Nhà
nước, không làm tăng ngân
sách của Nhà nước cấp cho
sự nghiệp BVMT; ghi nhận
vấn đề giới trong BVMTn
Tạp chí
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Nội dung cơ bản của Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT
quy định chi tiết hướng dẫn một số điều Nghị định
số 40/2019/NĐ-CP
LÊ THỊ MINH ÁNH
Tổng cục Môi trường

N

gày 13/5/2019, Chính phủ đã ban hành
Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa
đổi, bổ sung một số điều của các nghị
định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành
Luật BVMT (Nghị định số 40/2019/NĐ-CP). Để
hướng dẫn triển khai thi hành Nghị định số
40/2019/NĐ-CP, ngày 31/12/2019, Bộ TN&MT đã
ban hành Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT quy
định chi tiết thi hành một số điều Nghị định số
40/2019/NĐ-CP và quy định quản lý hoạt động
dịch vụ quan trắc môi trường (QTMT). Thông tư
này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2020.
Thông tư gồm 7 chương, 40 điều và 6 Phụ
lục hướng dẫn cụ thể các nội dung về đánh giá
môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi
trường (ĐTM), kế hoạch BVMT và cải tạo, phục
hồi môi trường trong khai thác khoáng sản;
BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên
liệu sản xuất; công bố danh mục sản phẩm,
dịch vụ thân thiện với môi trường; tiêu chí lựa
chọn, thẩm định công nghệ xử lý chất thải rắn
sinh hoạt (CTRSH); đóng bãi chôn lấp CTRSH;
quản lý chất lượng môi trường; quản lý hoạt
động dịch vụ QTMT; báo cáo công tác BVMT.
Sau đây là một số điểm mới về pháp luật BVMT
của Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT:
Về mẫu báo cáo ĐTM: Thông tư số 25/2019/TTBTNMT quy định cụ thể, chi tiết cấu trúc và nội
dung của báo cáo ĐTM. Tại mẫu báo cáo này đã
nêu những dự án thuộc Phụ lục IIa có lưu lượng
xả thải lớn phải tham vấn ít nhất 10 chuyên gia,
nhà khoa học, các dự án còn lại thuộc Phụ lục
IIa thực hiện tham vấn ít nhất 3 chuyên gia,
nhà khoa học; việc lấy ý kiến của tổ chức chuyên
môn về tính chuẩn xác của mô hình được áp
dụng đối với các dự án có nguy cơ bồi lắng, xói
lở hoặc xâm nhập mặn do Quốc hội, Thủ tướng
Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư; dự án
có hoạt động nhận chìm vật, chất nạo vét xuống
biển có tổng khối lượng từ 5.000.000 m3 trở lên;
các dự án có lưu lượng nước thải công nghiệp từ
10.000 m3/ngày (24 giờ) trở lên (trừ các trường
hợp đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý nước
thải tập trung và nước thải của dự án nuôi trồng
Tạp chí
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VVThực hiện kiểm soát hiện trạng bãi chôn lấp CTRSH sau khi
đóng cửa theo đúng quy trình
thủy sản) hoặc lưu lượng khí
thải từ 200.000 m3/giờ trở lên.
Về số thay đổi sau khi báo
cáo ĐTM được phê duyệt: Khác
với quy định trước đây là bất
cứ thay đổi nào, chủ dự án
cũng phải được sự chấp thuận
của cơ quan phê duyệt báo cáo
ĐTM, theo quy định mới chỉ
những thay đổi làm tăng quy
mô, công suất, thay đổi công
nghệ thì tùy từng trường hợp,
chủ cơ sở, khu công nghiệp
(KCN), dự án mới phải báo
cáo cơ quan phê duyệt báo
cáo ĐTM để chấp thuận thay
đổi hoặc lập lại báo cáo ĐTM.
Đối với những thay đổi khác,
chủ cơ sở, KCN, dự án tự quyết
định, không phải báo cáo cơ
quan phê duyệt báo cáo ĐTM
và chịu trách nhiệm trước
pháp luật.
Quan trắc chất thải trong
quá trình vận hành thử nghiệm
công trình xử lý chất thải của dự
án, cơ sở: Thông tư quy định về
mẫu tổ hợp và quan trắc, đánh
giá trong giai đoạn điều chỉnh
hiệu suất của từng công đoạn
và giai đoạn vận hành ổn định
của công trình xử lý nước thải,

khí thải. Theo đó, trong giai
đoạn điều chỉnh hiệu suất của
từng công đoạn thì lấy mẫu tối
thiểu là 15 ngày/ lần trong ít
nhất 75 ngày (tức là tối thiểu 5
ngày lấy mẫu tổ hợp) với thông
số quan trắc từng công đoạn xử
lý là thông số ô nhiễm chính
đã được sử dụng để tính toán
thiết kế cho từng công đoạn.
Trong giai đoạn vận hành ổn
định của công trình xử lý nước
thải, công trình, thiết bị xử
lý bụi, khí thải thì lấy mẫu ít
nhất là 1 ngày/ lần trong 7 ngày
liên tiếp (tối thiểu 1 mẫu đầu
vào đối với nước thải, 7 mẫu
đầu ra đối với nước thải, bụi,
khí thải), trường hợp bất khả
kháng không thể đo đạc, lấy và
phân tích mẫu liên tiếp được,
thì phải thực hiện đo đạc, lấy
và phân tích mẫu sang ngày kế
tiếp. Thông số quan trắc thực
hiện theo quy chuẩn kỹ thuật
về chất thải. Đối với những dự
án, cơ sở đã có thông báo kế
hoạch vận hành thử nghiệm
công trình xử lý chất thải trước
ngày 15/2/2020, chủ dự án, cơ
sở chỉ thực hiện quan trắc
trong giai đoạn vận hành ổn
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định mà không phải thực hiện quan trắc trong
giai đoạn điều chỉnh hiệu suất của từng công
đoạn xử lý.
Công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi
trường đối với nước thải: Thông tư hướng dẫn kỹ
thuật đối với công trình phòng ngừa, ứng phó sự
cố đối với nước thải trong trường hợp chủ dự án
lựa chọn giải pháp kỹ thuật được khuyến khích
là xây dựng các bể sự cố quy định tại khoản 6
Điều 37 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP được bổ
sung tại khoản 19 Điều 3 Nghị định số 40/2019/
NĐ-CP. Ngoài giải pháp kỹ thuật nêu trên, chủ
dự án, cơ sở, KCN căn cứ vào đặc điểm, tải lượng
dòng thải của mình có thể đề xuất với cơ quan
có thẩm quyền giải pháp khác để thực hiện công
trình phòng ngừa, ứng phó sự cố; đảm bảo đáp
ứng yêu cầu kỹ thuật và phù hợp với kế hoạch
phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường của
chủ dự án, cơ sở, KCN.
Về xử lý CTRSH: Thông tư quy định tiêu chí
lựa chọn, đánh giá và công bố công nghệ xử lý
CTRSH. Theo đó, công nghệ xử lý CTRSH sẽ
được thẩm định, xem xét cho ý kiến đáp ứng
yêu cầu BVMT theo quy định của pháp luật về
chuyển giao công nghệ; trên cơ sở kết quả xác
nhận hoàn thành công trình BVMT, Bộ TN&MT
ban hành và cập nhật danh mục công nghệ xử
lý CTRSH, công khai trên trang thông tin điện
tử của Bộ TN&MT. Đồng thời, Thông tư quy định
quy trình đóng bãi chôn lấp (BCL) CTRSH hợp
vệ sinh với các nội dung xác định các trường hợp
đóng BCL, thủ tục đóng BCL, trình tự đóng BCL,
kiểm soát hiện trạng BCL sau khi đóng BCL và
điều kiện tái sử dụng BCL, trách nhiệm của chủ
BCL sau khi đóng BCL.
Quản lý chất lượng môi trường: Thông tư quy
định về quan trắc, đánh giá và công bố hiện
trạng chất lượng môi trường nước mặt lục địa,
môi trường không khí; điều tra, đánh giá, cảnh
báo chất lượng môi trường; xác định mức độ,
phạm vi, nguyên nhân ô nhiễm và cải tạo, phục
hồi môi trường đất. Theo đó, chỉ số chất lượng
nước, chất lượng không khí phải được đăng tải
trên cổng thông tin điện tử của các cơ quan
quản lý nhà nước có thẩm quyền; Các khu vực
có khả năng bị ô nhiễm được tổ chức điều tra,
đánh giá sơ bộ theo quy trình cụ thể để xác định
và công bố khu vực có hoặc không bị ô nhiễm.
Trường hợp khu vực bị ô nhiễm được điều tra,
đánh giá chi tiết và phân loại theo 3 mức gồm:
Ô nhiễm môi trường (ÔNMT), ÔNMT nghiêm
trọng và ÔNMT đặc biệt nghiêm trọng; Tổ chức,
cá nhân được xác định là đối tượng gây ô nhiễm

có trách nhiệm tổ chức điều
tra, đánh giá chi tiết khu vực
bị ô nhiễm, thực hiện xử lý, cải
tạo và phục hồi môi trường và
báo cáo kết quả cho Bộ TN&MT
hoặc UBND cấp tỉnh.
Báo cáo công tác BVMT:
Trước đây, cơ sở, dự án phải
thực hiện nhiều các báo cáo
về BVMT định kỳ trong đó có
nhiều thông tin trùng lắp bao
gồm báo cáo quan trắc và giám
sát môi trường định kỳ, báo
cáo quan trắc tự động liên tục,
báo cáo quản lý CTRSH, báo
cáo quản lý CTR công nghiệp
thông thường, báo cáo quản lý
chất thải nguy hại, báo cáo về
quản lý phế liệu nhập khẩu,
báo cáo kết quả giám sát và
phục hồi môi trường trong
khai thác khoáng sản. Theo
quy định mới, chủ dự án, cơ
sở sản xuất, kinh doanh, dịch
vụ chỉ phải lập 1 báo cáo công
tác BVMT định kỳ theo mẫu
quy định và gửi tới các cơ
quan quản lý trước ngày 31/1
của năm tiếp theo, báo cáo
lần đầu được gửi trước ngày
31/1/2021. Tại mẫu báo cáo
công tác BVMT đã tích hợp
đầy đủ các nội dung về quan
trắc, giám sát môi trường,
quản lý nước thải, CTR, chất
thải nguy hại, nhập khẩu phế
liệu, cải tạo, phục hồi trong
khai thác khoáng sản. Các cơ
sở, dự án không phải gửi kèm
các tài liệu có liên quan (biên
bản bàn giao, liên chứng từ…)
mà các tài liệu này được lưu
giữ tại cơ sở để cơ quan nhà
nước có thẩm quyền đối chiếu
khi thực hiện công tác thanh,
kiểm tra. Đây là nội dung mới
nhằm thực hiện chủ trương
cải cách, đơn giản hóa thủ tục
hành chính. Đối với chủ đầu
tư xây dựng và kinh doanh kết
cấu hạ tầng kỹ thuật của KCN
thực hiện chế độ báo cáo theo
quy định về BVMT KCN.

Quản lý hoạt động dịch vụ
QTMT: Thông tư quy định về
đăng ký hoạt động thử nghiệm
môi trường; trách nhiệm của
tổ chức hoạt động dịch vụ
QTMT sau khi được cấp giấy
chứng nhận; việc quản lý hoạt
động dịch vụ QTMT đối với các
đơn vị thứ cấp. Cụ thể, tổ chức
đề nghị đăng ký hoạt động thử
nghiệm phù hợp với lĩnh vực
môi trường và đăng ký chứng
nhận đủ điều kiện hoạt động
dịch vụ QTMT có thể lựa chọn
thực hiện thủ tục hành chính
cấp Giấy Chứng nhận đăng ký
hoạt động thử nghiệm phù
hợp với lĩnh vực môi trường
và Chứng nhận đủ điều kiện
hoạt động dịch vụ QTMT theo
quy định về liên thông thủ
tục hành chính do Bộ TN&MT
ban hành.
Tổ chức hoạt động dịch vụ
QTMT phải lập hồ sơ bản giấy
hoặc bản điện tử để lưu trữ
và theo dõi riêng đối với hoạt
động quan trắc môi trường mà
tổ chức thực hiện để phục vụ
công tác thanh tra, kiểm tra.
Khi tham gia cung cấp dịch
vụ QTMT trường hợp tổ chức
ký kết hợp đồng cung cấp dịch
vụ với khách hàng thì các hợp
đồng phải có ký hiệu riêng
của tổ chức để nhận biết, ghi
rõ ngày, tháng, năm của hợp
đồng. Ký hiệu riêng phải được
đánh số thứ tự bảo đảm đúng
trình tự thời gian ký kết hợp
đồng. Trả kết quả cho khách
hàng thông qua phiếu kết quả
quan trắc được người có thẩm
quyền của tổ chức ký, đóng
dấu với các thông tin cơ bản
theo quy định. Trường hợp có
liên kết với các đơn vị quan
trắc thứ cấp thì biên bản bàn
giao mẫu giữa tổ chức hoạt
động dịch vụ QTMT và đơn vị
quan trắc thứ cấp phải được
lưu giữ trong hồ sơ của mỗi
đơn vịn
Tạp chí
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Quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét
để nhận chìm và xác định khu vực nhận
chìm chất nạo vét ở biển Việt Nam
TS. DƯ VĂN TOÁN
Viện Nghiên cứu biển và hải đảo

T

rong những năm qua, biển và đại dương
đang bị ô nhiễm do các hoạt động phát
triển kinh tế - xã hội (KT-XH). Một trong
các nguồn gây ô nhiễm là việc nhận chìm bất
hợp pháp chất thải và chất khác xuống biển, đại
dương. Do vậy, cần kiểm soát và quản lý hiệu quả
hoạt động nhận chìm nhằm đảm bảo mục tiêu
phát triển bền vững, kết hợp hài hòa giữa BVMT
và phát triển KT-XH.
Trên thế giới cũng như ở Việt Nam, nhận chìm
chất nạo vét tại các cảng biển, luồng lạch xuống
biển vẫn được thực hiện. Theo số liệu của ngành
Hàng Hải, hàng năm, thế giới có khoảng 250 - 500
triệu tấn vật chất được nhận chìm, trong đó, Việt
Nam có khoảng hơn 20 triệu tấn chất nạo vét được
cấp phép cho nhận chìm ở biển. Tuy nhiên, không
phải chất nạo vét nào cũng được nhận chìm xuống
biển, cũng như không phải khu vực nào trên biển
cũng cho phép nhận chìm, mà cần có các quy định
kỹ thuật đánh giá rõ ràng đối với chất nạo vét để
nhận chìm và lựa chọn khu vực nhận chìm tối ưu
về mức độ an toàn môi trường, sinh thái biển.

Nhằm góp phần tăng
cường hiệu lực, hiệu quả trong
quản lý hoạt động nạo vét,
nhận chìm ở biển của Việt
Nam, các nội dung quy định kỹ
thuật đánh giá chất nạo vét và
xác định khu vực nhận chìm
chất nạo vét, Bộ TN&MT đã
ban hành Thông tư số 28/2019/
TT-BTNMT ngày 31/12/2019
Quy định kỹ thuật đánh giá
chất nạo vét và xác định khu
vực nhận chìm chất nạo vét
ở vùng biển Việt Nam và có
hiệu lực từ ngày 18/2/2020.
Thông tư bao gồm 4 Chương
và 24 Điều, trong đó chương I
về quy định chung (từ điều 1
- 4); chương II về quy định kỹ
thuật đánh giá chất nạo vét (từ
điều 5 - 14); chương III về quy
định kỹ thuật xác định khu
vực nhận chìm chất nạo vét ở
biển (từ điều 14 - 22); chương IV

VVViệt Nam có khoảng hơn 20 triệu tấn chất nạo vét được cấp phép
cho nhận chìm ở biển mỗi năm
Tạp chí
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về các điều khoản thi hành (từ
điều 23 - 24). Thông tư có phạm
vi điều chỉnh về quy định kỹ
thuật về đánh giá chất nạo vét
để nhận chìm ở biển và xác
định khu vực nhận chìm chất
nạo vét ở vùng biển Việt Nam.
Đối tượng áp dụng là cơ quan
quản lý nhà nước, tổ chức, cá
nhân trong và ngoài nước có
liên quan đến hoạt động đánh
giá chất nạo vét để nhận chìm
ở biển và xác định khu vực
nhận chìm chất nạo vét ở vùng
biển Việt Nam.
Việc áp dụng các phương
pháp quan trắc, phân tích,
đánh giá chất nạo vét để nhận
chìm ở biển, xác định khu vực
nhận chìm chất nạo vét phải
tuân thủ theo các phương
pháp được quy định tại Thông
tư này và các tiêu chuẩn, quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện
hành. Trường hợp các phương
pháp tiêu chuẩn quốc tế,
phương pháp tiêu chuẩn khu
vực hoặc phương pháp tiêu
chuẩn nước ngoài chưa được
quy định tại Thông tư này
sẽ được xem xét, chấp nhận
sử dụng nếu có độ chính xác
tương đương hoặc cao hơn.
Trường hợp các phương pháp
quan trắc, phân tích, đánh giá
chất nạo vét để nhận chìm ở
biển, xác định khu vực nhận
chìm chất nạo vét quy định tại
Thông tư này được sửa đổi, bổ
sung hoặc thay thế bằng các
phương pháp mới thì áp dụng
theo các phương pháp mới.
Thông tư cũng quy định
nội dung và các bước đánh giá
chất nạo vét như: Đặc điểm
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thành phần, tính chất vật lý, hàm lượng chất gây
ô nhiễm trong chất nạo vét; khả năng lắng đọng,
tạo cặn chất gây ô nhiễm trong chất nạo vét; mức
độ khả dụng sinh học chất gây ô nhiễm trong chất
nạo vét; độc tính của chất gây ô nhiễm trong chất
nạo vét; khả năng tích lũy sinh học của chất gây ô
nhiễm trong chất nạo vét. Việc lựa chọn các thông
số phục vụ đánh giá chất nạo vét phải đánh giá,
xác định được các nguồn, hoạt động có khả năng
gây ô nhiễm, ảnh hưởng xấu tới môi trường khu
vực nạo vét. Qua đó, xác định danh sách các thông
số phân tích phục vụ đánh giá chất nạo vét; đánh
giá các điều kiện phục vụ công tác phân tích,
phương pháp, giới hạn định lượng thực tế của việc
phân tích.
Với các mẫu vật chất thu thập được phải lập
kế hoạch phân tích mẫu để xác định mức độ bảo
đảm chất lượng cho toàn bộ công việc lấy mẫu,
lưu trữ và phân tích mẫu phù hợp với các phương
pháp phân tích được sử dụng. Các nội dung liên
quan đến điều kiện bảo quản mẫu, độ sâu lấy
mẫu, số lượng mẫu, bản đồ khu vực lấy mẫu, các
phương pháp thí nghiệm phân tích mẫu.
Đồng thời, Thông tư yêu cầu tiến hành phân
tích, thử nghiệm liên quan đến sinh học đối với
chất nạo vét thì phải quan sát được các phản ứng
dương tính của sinh vật với chất gây ô nhiễm
trong bể thử nghiệm nhằm xác định phản ứng
bất thường của loài sinh vật khi bị phơi nhiễm với
chất gây ô nhiễm; quan sát các phản ứng âm tính
của sinh vật với các chất gây ô nhiễm (các sinh vật
ở trạng thái bình thường không bị phơi nhiễm khi
tiếp xúc với chất gây ô nhiễm có trong chất nạo
vét); các sơ đồ kiểm soát nhằm ghi lại thời điểm,
nồng độ chất gây ô nhiễm khi xảy ra các phản ứng
bất thường của sinh vật.
Về đánh giá độc tính chất nạo vét, tiến hành
lựa chọn phương pháp thử nghiệm độc tính của
chất gây ô nhiễm trong chất nạo vét theo phương
pháp quy định tại tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia hiện hành tương ứng. Trường hợp
phương pháp tiến hành thử nghiệm độc tính
của chất gây ô nhiễm trong chất nạo vét không
có trong tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
hiện hành thì áp dụng theo các hướng dẫn quốc
tế ASTM E1367-99, ASTM E1525-02, ASTM E139103, ASTM E1706-05, ASTM E1367-03. Bên cạnh đó,
việc xác định ranh giới, diện tích khu vực biển đề
xuất nhận chìm chất nạo vét được nối bằng các
đường khép kín bao gồm các đoạn thẳng nối các
điểm khép góc có tọa độ cụ thể và được thể hiện
bằng sơ đồ khu vực biển trên nền bản đồ địa hình
đáy biển với tỷ lệ thích hợp.

Đặc biệt, khu vực biển đề
xuất sử dụng để nhận chìm
chất nạo vét phải bảo đảm các
yêu cầu: Không gây ra tác động
có hại đến sức khỏe con người,
tiềm năng phát triển kinh tế
của đất nước; hạn chế tối đa
ảnh hưởng xấu tới môi trường,
hệ sinh thái biển, nguồn lợi
thủy sản theo quy định pháp
luật; không gây ảnh hưởng đến
an toàn sử dụng công trình cảng
biển và luồng hàng hải, các công
trình dầu khí, đường cáp quang,
cáp điện ở biển, hoạt động của tổ
chức cộng đồng thực hiện đồng
quản lý trong bảo vệ nguồn lợi
thủy sản và các hoạt động khai
thác, sử dụng tài nguyên hợp
pháp khác của tổ chức, cá nhân
theo quy định của pháp luật;
không ảnh hưởng đến các hoạt
động quốc phòng, an ninh, bảo
vệ chủ quyền, quyền chủ quyền,
quyền tài phán và lợi ích quốc
gia trên biển. Trong đó, thông
tin, tài liệu, dữ liệu cần thu thập,
tổng hợp về khu vực có thể nhận
chìm chất nạo vét gồm: Vị trí,
tọa độ khu vực, khoảng cách tới
bờ biển, hải đảo và tới khu vực
nạo vét, diện tích, độ sâu; đặc
tính khối nước của khu vực có
thể nhận chìm chất nạo vét và
vùng phụ cận (độ sâu; đặc tính
phân tầng theo mùa và các điều
kiện thời tiết khác nhau; đặc
điểm sóng, gió, thủy triều, dòng
chảy biển; biến thiên nhiệt độ,
độ muối, pH và ôxy hòa tan
theo độ sâu; chất rắn lơ lửng,
độ đục hoặc độ trong suốt của
khối nước); thông tin, tài liệu,
dữ liệu về đặc điểm đáy biển
(địa hình đáy biển; cấp phối hạt
trầm tích); đặc điểm vận chuyển
bùn cát đáy, bồi tụ, xói lở đáy;
hóa học trầm tích; hình ảnh,
video đại diện đáy biển khu vực;
thông tin, tài liệu, dữ liệu về các
hệ sinh thái của khu vực có thể
nhận chìm chất nạo vét và vùng
phụ cận…

Theo đó, có 4 bước đánh giá,
xác định khu vực nhận chìm
chất nạo vét bao gồm: Thu thập,
tổng hợp thông tin, tài liệu, dữ
liệu phục vụ xác định khu vực có
thể nhận chìm chất nạo vét; đề
xuất các khu vực khả thi nhận
chìm chất nạo vét; đánh giá chi
tiết các khu vực đề xuất nhận
chìm chất nạo vét; so sánh, lựa
chọn, xác định các khu vực có
thể nhận chìm chất nạo vét. Các
khu vực đề xuất nhận chìm chất
nạo vét ở biển cần được đánh giá
chi tiết bằng tổ hợp các phương
pháp khảo sát và mô hình mô
phỏng quá trình phát tán, lan
truyền, biến đổi, chuyển hóa
chất gây ô nhiễm trong chất nạo
vét với các nội dung chính gồm:
các đặc trưng, đặc tính vật lý,
hóa học, sinh học của các khu
vực đề xuất nhận chìm chất nạo
vét; mức độ ảnh hưởng của hoạt
động nhận chìm chất nạo vét tới
tài nguyên, môi trường, hệ sinh
thái biển, các hoạt động KT-XH,
quốc phòng, an ninh tại các khu
vực đề xuất nhận chìm và vùng
phụ cận…
Thông tư quy định kỹ thuật
đánh giá chất nạo vét và xác
định khu vực nhận chìm chất
nạo vét ở vùng biển Việt Nam
được ban hành là một công cụ
bổ sung thêm cho việc chi tiết
hóa các nội dung của Hồ sơ
nhận chìm đã được quy định
tại Nghị định số 40/2016/
NĐ-CP ngày 15/5/2016 của
Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật tài
nguyên, môi trường biển và hải
đảo. Đồng thời, Thông tư cũng
góp phần thực hiện hiệu quả
công tác quản lý nhà nước về
việc đánh giá chất nạo vét để
nhận chìm và xác định khu vực
nhận chìm chất nạo vét ở biển
Việt Nam, góp phần phát triển
kinh tế hàng hải song hành
cùng công tác BVMT, sinh thái
biển bền vững ở nước tan
Tạp chí
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Đề xuất hoàn thiện bộ tiêu chí về
môi trường trong xây dựng nông thôn mới
giai đoạn sau năm 2020
NGUYỄN HOÀNG ÁNH
Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý chất lượng môi trường,
Tổng cục Môi trường

B

VMT được xem là yêu cầu xuyên suốt
trong quá trình phát triển kinh tế - xã
hội, là một trong những mục tiêu cơ
bản của phát triển bền vững. Tại nhiều vùng
nông thôn, tiêu chí môi trường trong xây dựng
nông thôn mới (NTM) đã được các cấp ủy
Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể
địa phương phát huy vai trò nòng cốt trong
công tác tuyên truyền, vận động nhân dân
hưởng ứng thực hiện Chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng NTM, góp phần nâng cao ý
thức và trách nhiệm BVMT của đoàn viên, hội
viên và nhân dân.
Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày
16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ đã xác
định, môi trường là một trong ba vấn đề cần
được quan tâm thực hiện giai đoạn 2016 2020. Trong đó, tiêu chí môi trường (gồm 8 chỉ
tiêu) là một trong những tiêu chí quan trọng
được tăng cường, tập trung chỉ đạo, thực hiện,
kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong thời gian qua.
Nhằm thực hiện hiệu quả tiêu chí môi trường
trong xây dựng NTM giai đoạn tiếp theo, một
số đánh giá về bộ tiêu chí môi trường hiện
hành và đề xuất ý kiến hoàn thiện bộ tiêu chí
trong thời gian tới (sau năm 2020) là cần thiết
và có ý nghĩa tích cực.

ĐÁNH GIÁ VỀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ
THỰC TIỄN KHI THỰC HIỆN TIÊU CHÍ 17
VỀ MÔI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG NTM
Bộ Tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn
2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số
1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 đưa ra 19 tiêu
chí về các lĩnh vực khác nhau theo yêu cầu
của một xã NTM, trong đó có tiêu chí 17 (Môi
trường và an toàn thực phẩm) có 8 nội dung.
Trong mỗi nội dung của tiêu chí môi trường
và an toàn thực phẩm (chủ yếu liên quan đến
môi trường) đã sơ bộ đưa ra các chỉ tiêu đánh
giá chung cho cả nước và chỉ tiêu đánh giá
Tạp chí
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VVHội nghị toàn quốc đánh giá tình hình triển khai thực hiện
Tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020
và định hướng cho giai đoạn sau năm 2020 do Bộ TN&MT tổ
chức tại TP. Hưng Yên, ngày 10/12/2019
cho 7 vùng sinh thái: Trung
du, miền núi phía Bắc, đồng
bằng sông Hồng, Bắc Trung
bộ, Duyên hải Nam Trung bộ,
Tây Nguyên, Đông Nam bộ và
đồng bằng sông Cửu Long.
Để tiếp tục nâng cao và
duy trì bền vững các tiêu chí,
Bộ NN&PTNT đã tham mưu,
trình Thủ tướng Chính phủ
ban hành quy định về xã NTM
kiểu mẫu, trong đó tiêu chí
môi trường nhấn mạnh vào
những vấn đề nổi cộm, cần
tiếp tục duy trì và siết chặt
theo hướng lượng hóa các chỉ
tiêu để giữ gìn cảnh quan và
hạn chế ô nhiễm môi trường
tại khu vực nông thôn theo
Quyết định số 691/QĐ-TTg
ngày 5/6/2018 bao gồm các
nội dung: Tỷ lệ chất thải rắn
được thu gom và xử lý theo
đúng quy định đạt từ 90% trở
lên; tỷ lệ rác thải sinh hoạt
được phân loại, áp dụng biện
pháp xử lý phù hợp đạt từ 50%
trở lên; 60% trở lên số tuyến

đường xã, thôn, bản, ấp có
rãnh thoát nước và được trồng
cây bóng mát hoặc trồng hoa,
cây cảnh toàn tuyến; có mô
hình BVMT (hợp tác xã, tổ
hợp tác, tổ, đội, nhóm tham
gia thực hiện thu gom, vận
chuyển, xử lý chất thải rắn, vệ
sinh đường làng ngõ xóm và
các khu vực công cộng; câu lạc
bộ, đội tuyên truyền về BVMT)
hoạt động thường xuyên, hiệu
quả, thu hút sự tham gia của
cộng đồng; 90% trở lên số
hộ chăn nuôi có chuồng trại
chăn nuôi đảm bảo vệ sinh
môi trường; 100% cơ sở sản
xuất, kinh doanh trên địa bàn
thực hiện xử lý rác thải, nước
thải đạt tiêu chuẩn và đảm
bảo bền vững.
Có thể nói, Bộ tiêu chí xây
dựng NTM đã đề cập tới các
hoạt động BVMT, thể hiện
tính toàn diện và đa lĩnh vực.
Tiêu chí 17 với 8 nội dung được
cụ thể hóa đã tác động tích
cực, góp phần nâng cao nhận
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thức và hành động BVMT ở nông thôn. Đây là
căn cứ để xây dựng và triển khai chính sách về
BVMT tại các địa phương như: Đề án thu gom,
xử lý rác thải và thành lập các tổ thu gom rác;
việc thu gom, xử lý rác được giao cho hợp tác
xã, doanh nghiệp có năng lực; Tiêu chí BVMT
đã được gắn với gia đình văn hóa, đưa tiêu chí
BVMT vào quy ước, hương ước của bản. Nhiều
phong trào, mô hình về BVMT được duy trì
có hiệu quả như: Vệ sinh môi trường đường
làng, ngõ xóm, phong trào “5 không, 3 sạch” do
Hội Phụ nữ làm nòng cốt… Đặc biệt, Bộ tiêu
chí này có vai trò điều phối, kết nối về chức
năng quản lý, BVMT khu vực nông thôn. Tiêu
chí môi trường liên quan đến nhiều lĩnh vực,
đòi hỏi cần có sự phối hợp, vào cuộc của các
ngành, các cấp chính quyền trong công tác
chỉ đạo điều hành, triển khai chính sách. Vai
trò của các ngành: NN&PTNT, TN&MT, Xây
dựng, Y tế... hay các tổ chức chính trị - xã hội
như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh
niên... đều được thể hiện rõ và đầy đủ. Đồng
thời, nội dung của tiêu chí môi trường cũng
trở thành công cụ để thực hiện vai trò giám
sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc trong xây
dựng NTM.
Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các
nội dung của tiêu chí 17 trong thời gian qua
vẫn còn những bất cập, tồn tại: Quá trình
triển khai thực hiện Tiêu chí 17 về môi trường
không đòi hỏi phải có sự đầu tư lớn, mà phụ
thuộc rất nhiều vào nhận thức, ý thức trách
nhiệm của chính quyền và người dân. Bài học
từ nhiều địa phương cho thấy, sau thời điểm
công nhận, một số địa phương mà không tiếp
tục quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện, nên
kết quả đạt được không được giữ vững.Tiêu chí
17 về môi trường là một trong những tiêu chí
không ổn định, thường xuyên thay đổi và chịu
ảnh hưởng từ các rào cản của các tiêu chí khác
về hạ tầng (hệ thống đường, thu gom nước thải,
tiêu thoát nước mưa)…
Nhìn chung, nông nghiệp, nông thôn
đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đứng
trước những yêu cầu về quá trình đô thị hóa,
yêu cầu về bảo tồn và giữ gìn cảnh quan, văn
hóa truyền thống…, do đó, cần xác định các
hoạt động BVMT là yếu tố then chốt đánh giá
chất lượng NTM, cần nhận diện được chuyển
đổi cấu trúc nông thôn về kinh tế, xã hội, môi
trường trong mối quan hệ giữa nông thôn và
thành thị, giữa kinh tế và môi trường hướng tới
phát triển bền vững. Các vấn đề về môi trường

nông thôn cần được quan tâm
nghiên cứu gồm: Chức năng
về BVMT của nông thôn trong
tương lai; thiết kết cảnh quan
môi trường nông thôn; cơ sở
hạ tầng môi trường cần được
ưu tiên đầu tư từ nguồn ngân
sách trong xây dựng NTM…

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT HOÀN
THIỆN TIÊU CHÍ 17 CHO
PHÙ HỢP VỚI GIAI ĐOẠN
TIẾP THEO (2021 - 2025)
Cần tiếp tục và hoàn
thiện xây dựng tiêu chí môi
trường trong xây dựng xã
NTM áp dụng cho giai đoạn
2021 - 2025, trên cơ sở kế thừa
tiêu chí về xã NTM giai đoạn
2016-2020 để có những điều
chỉnh, bổ sung phù hợp, khắc
phục hạn chế đã được đề cập.
Tiêu chí môi trường là
tiêu chí động, thay đổi thường
xuyên theo tốc độ phát triển
kinh tế. Vì vậy để thực hiện
có kết quả tốt phải có quyết
tâm chính trị cao, có kế hoạch
chỉ đạo cụ thể, chủ động, sáng
tạo, sâu sát, liên tục của các
cấp ủy, chính quyền, nhất là
có vai trò, trách nhiệm của
người đứng đầu cấp ủy và
chính quyền các cấp để huy
động cả hệ thống chính trị
vào cuộc cùng với sự quan
tâm của toàn xã hội. Điều này
có ý nghĩa quan trọng dẫn dắt
và thúc đẩy thực hiện tiêu chí
môi trường trong thực hiện
Chương trình xây dựng NTM.
Về nội dung cần điều
chỉnh, bổ sung: Tách tiêu
chí về an toàn thực phẩm để
thuận lợi cho việc hướng dẫn,
đánh giá kiểm tra chuyên
ngành, đồng thời có những
chỉ số lượng hóa rõ hơn nhằm
thúc đẩy việc bảo vệ tài nguyên
tự nhiên, cảnh quan và môi
trường; xây dựng bộ tiêu chí
phân theo vùng để đảm bảo
việc xây dựng NTM phù hợp

với các xã vùng cao, vùng sâu,
vùng xa (tỷ lệ thu gom, phân
loại chất thải rắn; xây dựng
nghĩa trang, bãi rác theo cụm
xã...); Nên chia thành nhóm
chỉ tiêu bắt buộc, nhóm chỉ
tiêu khuyến khích (trồng hoa
bên đường, đầu tư hệ thống
điện chiếu sáng đường). Triển
khai thực hiện xây dựng tiêu
chí, đáp ứng đúng thực chất
nhu cầu phát triển kinh tế - xã
hội, phù hợp đặc thù từng xã;
tránh việc làm hình thức, máy
móc theo tiêu chí, gây lãng
phí nguồn lực.
Cần xây dựng định mức,
tiêu chuẩn thiết kế đối với
công trình thoát nước, xử lý
nước thải nông thôn; quy
định về tỷ lệ nước thải được
thu gom phù hợp với từng
vùng miền; quy định về yêu
cầu vệ sinh môi trường trong
tái sử dụng nước thải cho mục
đích tưới tiêu. Các chỉ tiêu
17.3, 17.4, 17.5 cần quy định
tỷ lệ % đạt chuẩn để có cơ sở
đánh giá (như quy định rõ tỷ
lệ hộ gia đình phải thực hiện
xử lý nước thải sinh hoạt; tỷ lệ
hộ gia đình phân loại rác tại
nguồn; tỷ lệ các tuyến đường
trồng cây, trồng hoa; cần lượng
hóa trong bảo vệ rừng, nguồn
nước, đất đai và các nguồn tài
nguyên khác).
Có thể nói, nông thôn Việt
Nam đang từng bước chuyển
mình, có nhiều thay đổi trước
những yêu cầu về phát triển
kinh tế - xã hội, làm thay đổi
bộ mặt nông thôn về hạ tầng
cơ sở, cảnh quan, chất lượng
sống… theo hướng phát triển
bền vững. Vì vậy, tiêu chí 17 về
môi trường trong bộ tiêu chí
về NTM càng được quan tâm
và cần xem xét đánh giá, bổ
sung, chỉnh sửa cho phù hợp
với tình hình phát triển của
nông thôn Việt Nam trong
thời kỳ mớin
Tạp chí
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NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC
QUẢN LÝ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 3 nhiệm
vụ: Lập quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH)
(Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 3/2/2020); lập quy hoạch
tổng thể quan trắc môi trường quốc gia (Quyết định số
259/QĐ-TTg ngày 14/2/2020); lập quy hoạch BVMT (Quyết
định số 274/QĐ-TTg ngày 18/2/2020), thời kỳ 2021 - 2030,
tầm nhìn đến năm 2050. Việc lập quy hoạch nhằm cụ thể
hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và
pháp luật của Nhà nước; phù hợp với quy định của pháp
luật về quy hoạch và pháp luật khác có liên quan.
Mục tiêu tổng quát và tầm nhìn của quy hoạch
bảo tồn ĐDSH là xác định được các mục tiêu cơ bản,
có tính chất chủ đạo, xuyên suốt nhằm định hướng
việc bảo tồn và sử dụng bền vững ĐDSH của Việt Nam
trong thời kỳ quy hoạch; bảo đảm các hệ sinh thái tự
nhiên quan trọng, các loài, nguồn gen nguy cấp, quý,
hiếm được bảo tồn và phát triển bền vững; tăng cường
hợp tác hiệu quả giữa các ngành trong việc sử dụng tài
nguyên thiên nhiên phục vụ nhu cầu phát triển kinh
tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và bảo tồn ĐDSH; xác
định được tầm nhìn đến năm 2050 đối với ĐDSH Việt
Nam. Trên cơ sở các mục tiêu tổng quát, phải xác định
được các mục tiêu cụ thể mang tính định lượng cho
thời kỳ 2021 - 2030 theo từng vùng sinh thái trên toàn
quốc và đối với từng đối tượng quy hoạch bao gồm: Các
khu bảo tồn thiên nhiên, cơ sở bảo tồn ĐDSH, hành
lang ĐDSH, khu vực ĐDSH cao, cảnh quan sinh thái
quan trọng và vùng đất ngập nước quan trọng; định
hướng các hoạt động nhằm bảo tồn và sử dụng bền
vững tài nguyên thiên nhiên tại các khu vực ĐDSH
cao, cảnh quan sinh thái, vùng đất ngập nước quan
trọng.
Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia đặt
ra mục tiêu là xây dựng quy hoạch tổng thể hệ thống quan
trắc môi trường quốc gia bao gồm chương trình quan trắc
chất lượng môi trường tại các lưu vực sông và hồ liên tỉnh,
vùng kinh tế trọng điểm, khu vực tập trung nhiều nguồn
thải, có nguồn thải lớn tác động liên tỉnh, quan trắc môi
trường xuyên biên giới và chương trình quan trắc ĐDSH
để đánh giá hiện trạng, theo dõi diễn biến chất lượng môi
Tạp chí
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trường, kịp thời cung cấp thông tin, dữ liệu nâng cao năng
lực cảnh báo, dự báo chất lượng môi trường phục vụ công
tác quản lý và công khai thông tin tới cộng đồng.
Đối với quy hoạch BVMT, phải xác định được các mục
tiêu cơ bản, có tính chất chủ đạo, xuyên suốt nhằm sử
dụng hợp lý tài nguyên, kiểm soát nguồn ô nhiễm, quản
lý chất thải, quản lý chất lượng môi trường, bảo tồn thiên
nhiên và ĐDSH, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu,
hình thành các điều kiện cơ bản cho nền kinh tế xanh, ít
chất thải, các bon thấp và phát triển bền vững đất nước.
Đồng thời, định lượng được các mục tiêu cụ thể về xác
lập vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải;
thiết lập các khu bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên ĐDSH; hình
thành các khu quản lý chất thải rắn, nguy hại tập trung;
thiết lập mạng lưới quan trắc và cảnh báo về chất lượng
môi trường trên phạm vi cả nước cho giai đoạn 2021 2030, tầm nhìn năm 2050.
VN

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI
CÁC NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THAN

Để đảm bảo an toàn, tin cậy trong quá trình sản xuất
cũng như công tác BVMT, Bộ Công Thương đã ban hành
văn bản số 515/BCT-ATMT ngày 21/1/2020 về việc tăng
cường công tác BVMT nhà máy nhiệt điện than. Theo đó,
Bộ Công Thương yêu cầu các nhà máy thực hiện các giải
pháp tuần hoàn, tái sử dụng triệt để nước thải sau xử lý
cho công đoạn sản xuất, hoạt động của nhà máy. Kiểm
soát chặt chẽ chất lượng nước làm mát đầu ra theo đúng
các Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường, đặc biệt
là các thông số về nhiệt độ và hàm lượng clo dư; Kiểm soát
chặt chẽ chất lượng khí thải đầu ra đáp ứng đúng cam kết
trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và các Quy
chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường; Nghiên cứu và
thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo đưa hệ thống lọc
bụi tĩnh điện vào hoạt động ngay từ đầu của quá trình
khởi động, thay thế sử dụng dầu đốt kèm từ FO sang DO,
hoàn thành việc lắp đặt và truyền số liệu quan trắc khí
thải tự động đến các cơ quan môi trường địa phương. Đối
với chất thải rắn, các nhà máy phải lập, phê duyệt và thực
hiện đúng, đầy đủ nội dung Đề án tiêu thụ, xử lý tro, xỉ,
thạch cao theo quy định; Tăng cường các biện pháp giảm
thiểu bụi từ kho than, khu vực cảng than, việc vận chuyển,
lưu giữ tro, xỉ tại bãi xỉ.
NAM VIỆT

LUẬT PHÁP - CHÍNH SÁCH

VĂN BẢN MỚI

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI VÀ KIỂM SOÁT VIỆC NUÔI NHỐT,
BUÔN BÁN, TIÊU THỤ TRÁI PHÉP ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

T

hực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày
28/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ
về phòng, chống dịch Covid-19, ngày
14/2/2020, Bộ TN&MT đã ban hành Công văn
số 676/BTNMT-TCMT về tăng cường biện pháp
quản lý chất thải và Công văn số 679/BTNMTTCMT về tăng cường quản lý động vật hoang dã
và kiểm soát việc nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ
trái phép.
Tại Công văn số 676/BTNMT-TCMT, Bộ
TN&MT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương phối hợp chặt chẽ và chỉ
đạo các đơn vị chuyên môn tại địa phương tăng
cường thực hiện một số công tác gồm: Tuyên
truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng các
khuyến cáo, hướng dẫn của Bộ Y tế về việc sử
dụng khẩu trang phòng, chống dịch bệnh; tuyên
truyền nâng cao nhận thức, ý thức của nhân dân
về việc sử dụng khẩu trang thông thường trong
hoạt động sinh hoạt bình thường của người dân;
tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm
kịp thời phát hiện và ngăn chặn các tổ chức, cá
nhân có hành vi thu gom khẩu trang y tế đã qua
sử dụng để tái sử dụng nhằm trục lợi bất chính,
trường hợp phát hiện xử lý nghiêm theo quy
định của pháp luật; tăng cường chỉ đạo, giám sát
đối với công tác thu gom, lưu giữ, vận chuyển,
xử lý chất thải trên địa bàn nói chung, chất thải
rắn sinh hoạt nói riêng; xây dựng kế hoạch xử
lý chất thải rắn trước mắt và lâu dài ở cấp tỉnh.
Đối với các cơ sở y tế thực hiện nghiêm quy
định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLTBYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và
Bộ TN&MT quy định về quản lý chất thải y tế,
Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/5/2015
của Bộ TN&MT về quản lý chất thải nguy hại;
tăng cường kiểm tra, giám sát việc xử lý chất
thải y tế tại các cơ sở y tế, cơ sở xử lý chất thải
nguy hại (có xử lý chất thải y tế lây nhiễm) tại
địa phương và xử lý nghiêm theo quy định của
pháp luật nếu phát hiện các hành vi vi phạm
pháp luật về BVMT; chỉ đạo các cơ sở y tế và khu
vực cách ly tập trung bố trí các điểm thu gom,
lưu giữ khẩu trang y tế theo đúng quy định;
hướng dẫn người dân đến các cơ sở y tế thăm,
khám trước khi ra về phải thải bỏ vào các thiết
bị lưu chứa chất thải y tế và xử lý theo đúng quy
định để ngăn ngừa nguy cơ phát tán mầm bệnh.

Tại Công văn số 679/
BTNMT-TCMT, Bộ TN&MT
đề nghị các Bộ, ngành và địa
phương trong phạm vi chức
năng, nhiệm vụ chỉ đạo cơ
quan truyền thông, các ban,
ngành, đơn vị tăng cường
tuyên truyền, phổ biến pháp
luật và nâng cao nhận thức
cho người dân về việc không
săn bắt, buôn bán, nuôi nhốt,
tiêu thụ trái phép động vật
hoang dã, các mối nguy cơ
lây nhiễm bệnh dịch từ việc
tiêu thụ, tiếp xúc với động
vật hoang dã; chỉ đạo cơ quan
thực thi pháp luật (kiểm
lâm, quản lý thị trường, hải
quan, biên phòng, công an)
tăng cường phối hợp liên

ngành, thường xuyên tiến
hành thanh tra, kiểm tra các
nhà hàng, cơ sở kinh doanh,
ngăn chặn hoạt động buôn
bán động vật hoang dã tại các
chợ động vật tự phát và xử lý
nghiêm các hành vi vi phạm
pháp luật về bảo vệ các loài
động vật hoang dã; chỉ đạo,
hướng dẫn các cơ sở gây nuôi
động vật hoang dã tăng cường
công tác kiểm dịch, khử trùng,
hạn chế việc tiếp xúc với động
vật hoang dã, thường xuyên
liên lạc với các cơ quan quản
lý chuyên môn của tỉnh để
nắm bắt thông tin về tình
hình phát sinh dịch bệnh và
lây nhiễm.

NGUYỄN HẰNG

Tạp chí
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Covid-19: Hồi chuông cảnh tỉnh từ nạn
săn bắt và tiêu thụ động vật hoang dã
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NGÂN
NGUYỄN THỊ PHÚ HÀ
WWF tại Việt Nam

Sau khi bùng phát tại Vũ Hán (tỉnh Hồ
Bắc, Trung Quốc) từ cuối năm 2019, dịch
bệnh do virus Corona chủng mới đã khiến
hơn 2.762 người thiệt mạng và hơn 80.995
người nhiễm trên toàn cầu (tính đến ngày
26/2/2020). Trước tình hình dịch bệnh vẫn
tiếp tục diễn biến phức tạp, chính quyền
Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm tạm
thời đối với buôn bán động vật hoang dã để
chống lại sự lây lan của loài virus này. Tuy
nhiên, các nhà bảo tồn trên thế giới đang
dùng cơ hội này để yêu cầu một lệnh cấm
vĩnh viễn nạn buôn bán bất hợp pháp các
loài hoang dã.

D

ịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do
chủng mới của virus Corona (nCoV) gây
ra đang lây nhiễm rất nhanh, nghiêm
trọng và đã ở mức rất cao tại Trung Quốc. Tổ
chức Y tế thế giới (WHO) đã tuyên bố tình trạng
y tế khẩn cấp toàn cầu. Virus Corona là một loại
virus đường hô hấp mới gây bệnh viêm đường
hô hấp cấp ở người và cho thấy có sự lây lan từ
người sang người. Virus này được xác định trong
một cuộc điều tra ổ dịch bắt nguồn từ khu chợ
lớn chuyên bán hải sản và động vật ở Vũ Hán,
tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Virus Corona là chủng
virus mới chưa được xác định trước đó. Ngoài
chủng virus Corona mới phát hiện này, đã có 6
chủng virus Corona khác được biết tới ngày nay
có khả năng lây nhiễm ở người.
Virus Corona là một betacoronavirus, giống
như MERS và SAR, tất cả đều có nguồn gốc
từ vật chủ là loài dơi. Virus Corona là một họ
virus lớn, phổ biến ở nhiều loài động vật khác
nhau, bao gồm lạc đà, mèo và dơi. Phân tích
cây di truyền của virus này đang được tiếp tục
để biết nguồn gốc cụ thể của virus. SARS, một
loại corona virus khác xuất hiện lây nhiễm cho
người, bắt nguồn loài từ cầy hương, trong khi
MERS, một loại coronavirus khác lây nhiễm cho
người, bắt nguồn từ lạc đà.
Tạp chí
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VVChợ Hoa Nam (Vũ Hán - Trung Quốc)
Virus này ban đầu xuất
hiện từ nguồn động vật nhưng
có khả năng lây lan từ người
sang người. Điều quan trọng
cần lưu ý là sự lây lan từ người
sang người có thể xảy ra liên
tục. Ở người, virus lây từ người
này sang người kia thông qua
tiếp xúc với dịch cơ thể của
người bệnh. Tùy thuộc vào
mức độ lây lan của chủng virus,
việc ho, hắt hơi hay bắt tay có
thể khiến người xung quanh
bị phơi nhiễm. Tính đến ngày
26/2/2020, con số người chết
vì virus Corona mới vượt quá
con số 2.000. Số lượng người bị
lây nhiễm bên ngoài lãnh thổ
Trung Quốc tiếp tục gia tăng.
Cho đến nay, đại đa số các
trường hợp lây nhiễm ở ngoài
biên giới Trung Quốc đều do
những người đến từ vùng tâm
dịch Vũ Hán. Trước hiện tượng
mới đáng lo ngại này, Tổng
Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới
Tedros Adhanom Ghebreyesus
cảnh báo cho dù trong hiện tại,
hiện tượng được ghi nhận này
mới chỉ là ‘’một tia lửa nhỏ’’,
nhưng có thể làm bùng lên

một trận hỏa hoạn lớn. Tổng
giám đốc WHO nhấn mạnh
là mục tiêu hiện nay là phải
cô lập, ngăn chặn ngay từ đầu
nguy cơ lan rộng của các tia lửa
nhỏ, và kêu gọi cộng đồng quốc
tế tập trung nỗ lực phòng dịch.
Ngày 11/2/2020, WHO công bố
tên gọi mới của chủng virus
Corona gây bệnh viêm phổi là
Covid-19
Trước tình hình dịch bệnh
có những diễn biến phức
tạp, Chính phủ Trung Quốc
đã ban bố lệnh tạm cấm việc
mua, bán các loài hoang dã
tại các chợ, các nhà hàng và
trên các nền tảng trực tuyến.
Những tác động tiêu cực của
việc buôn bán bất hợp pháp
các loài hoang dã lên tới quần
thể của chúng và đa dạng sinh
học toàn cầu đã được biết đến
rộng rãi, tuy nhiên ảnh hưởng
của việc buôn bán này đối với
sức khỏe của con người hiện
nay vẫn còn hạn chế và ít được
quan tâm. Bệnh dịch do virus
Corona mới xuất hiện, dịch
SARS, MERS và những dịch
tương tự khác đã bùng phát
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trong lịch sử cận đại cho thấy cần phải hành
động khẩn trương và tăng cường nâng cao nhận
thức về các nguy cơ tiềm ẩn tới sức khỏe con
người do buôn bán bất hợp pháp các loài hoang
dã gây ra.
Các thị trường buôn bán bất hợp pháp các
loài hoang dã còn sống hay đã chết rất phổ biến
ở nhiều nước châu Á, đặc biệt là ở lưu vực sông
Mê Kông, trong đó có Việt Nam, khu vực Tam
giác vàng, điểm gặp nhau giữa Thái Lan, Lào
và Myanmar, rất gần với biên giới Trung Quốc.
Những kẻ săn trộm trải bẫy khắp nơi để săn bắt
thú rừng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng
ở khu vực và đã trở thành vấn nạn phổ biến ở
các nước. Kết cục là rất nhiều khu rừng nhiệt đới
ở châu Á đang trở thành rừng rỗng, không còn
các quần thể thú đặc hữu, quý và hiếm. Vì vậy
việc buôn bán các loài hoang dã này cần phải
được cấm tuyệt đối. Đáng tiếc là, nhiều quốc gia
đã có luật cấm buôn bán, săn bắt các loài hoang
dã nguy cấp, nhưng việc thực thi pháp luật đối
với các thị trường bất hợp pháp này dường như
bị bỏ ngỏ.
Những hoạt động buôn bán bất hợp pháp
này không chỉ là mối đe dọa đối với quần thể
các loài hoang dã. Do hoạt động buôn bán này
không được kiểm dịch nên nó đã trở thành mối
đe dọa đối với sức khỏe con người và vật nuôi,
do đó tiềm ẩn những ảnh hưởng khôn lường tới
cộng đồng và kinh tế cả ở cấp quốc gia cũng như
cấp quốc tế. Virus Corona gây bệnh trên động
vật, và có thể truyền từ động vật sang người.
Loại virus này có khả năng tự biến đổi và trú
ngụ tại vật chủ là động vật có vú và truyền sang
người ở những nơi con người tiếp xúc gần với các

loài thú mang bệnh. Vì vậy, các
thị trường buôn bán các động
vật hoang dã tạo ra một môi
trường tiềm ẩn nguy cơ cao cho
các loại virus như thế này biến
đổi lây sang con người và đôi khi
gây ra những hậu quả nghiêm
trọng. Thêm vào đó, sự thuận
tiện của giao thông và phát triển
du lịch khiến cho việc phát tán
virus từ người mắc bệnh trở nên
dễ dàng, các ổ dịch cục bộ có thể
nhanh chóng phát triển thành
đại dịch.
Việt Nam đã từng chịu ảnh
hưởng và thiệt hại về người và
của đối với các dịch bệnh nguy
hiểm có nguồn gốc từ động
vật như SARS và hiện tại là
Covid-19. Để tránh sự bùng
phát của các dịch bệnh này,
Việt Nam cần đóng cửa vĩnh
viễn các thị trường buôn bán
động vật hoang dã trái phép và
tăng cường thực thi pháp luật.
Phản ứng nhanh đối với dịch
cúm virus corona, chính phủ
Trung Quốc đã ban hành lệnh
cấm buôn bán động vật hoang
dã. Việt Nam cần có những
hành động tương tự để đóng
góp vào nỗ lực toàn cầu trong
việc ngăn chặn dịch bệnh có
nguồn gốc từ động vật trong
tương lai.

VVCác thị trường buôn bán bất hợp pháp các loài hoang dã rất phổ biến ở nhiều
nước châu Á, đặc biệt là ở lưu vực sông Mê Kông

Trong thời gian tới, WWF
sẽ làm việc chặt chẽ với các
chính phủ ở khu vực châu Á
Thái Bình Dương để tiếp tục
tăng cường hệ thống pháp lý
quốc gia và quốc tế cũng như
vận động sự tham gia của
ngành y tế công cộng nhằm
chấm dứt nạn buôn bán bất
hợp pháp các loài hoang dã,
bao gồm đóng cửa các thị
trường các loài hoang dã chưa
được quản lý.
Đồng thời để đảm bảo an
toàn quốc gia, an ninh kinh
tế và sức khỏe cộng đồng
cũng như vì mục tiêu gìn giữ
các hệ sinh thái quý giá của
Việt Nam, WWF mong muốn
Chính phủ Việt Nam thực
hiện các hành động mạnh
mẽ và bền vững để ngăn chặn
mọi hoạt động buôn bán và
tiêu thụ động vật hoang dã
bất hợp pháp tại Việt Nam
với các kiến nghị cụ thể: Xác
định và đóng cửa các chợ
và các địa điểm có buôn bán
động vật hoangdã bất hợp
pháp; Xác định và thực thi
lệnh cấm với các nhà hàng
bán trái phép các sản phẩm
thịt hoang dã; Ban hành các
quy định bắt buộc với tất cả
các nền tảng thương mại điện
tử, phương tiện truyền thông
xã hội và báo chí trực tuyến để
theo dõi, loại bỏ mọi giao dịch,
quảng cáo các sản phẩm động
vật hoang dã bất hợp pháp;
Xây dựng các quy định, quy
trình nghiêm ngặt để quản lý
hiệu quả hoạt động gây nuôi
thương mại; Cải cách thủ tục
tư pháp để nâng cao hiệu
quả răn đe, phòng ngừa trong
côngtác xử lý tội phạm về
động vật hoang dã; Nâng cao
nhận thức hơn nữa cho người
dân Việt Nam về những rủi
ro của việc tiêu thụ động vật
hoang dã đối với an ninh công
cộng và sức khỏe cộng đồngn
Tạp chí
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Chất lượng môi trường không khí tại
một số đô thị trong tháng 1-2 năm 2020
MẠC THỊ MINH TRÀ
Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc
Tổng cục Môi trường

T

rong 2 tháng đầu năm 2020, tiếp tục có
những diễn biến xấu về chất lượng không
khí (CLKK) ở một số đô thị khu vực miền
Bắc và miền Nam, đặc biệt là tại TP. Hà Nội. Theo
số liệu kết quả quan trắc của 5 trạm quan trắc
không khí tự động liên tục (tại Hà Nội, Việt Trì,
Hạ Long, Huế, Đà Nẵng) do Tổng cục Môi trường
quản lý; 10 trạm (tại Hà Nội) do Sở TN&MT Hà
Nội quản lý; 1 trạm (tại Hà Nội) của Đại sứ quán
Pháp và 2 trạm (tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh)
của Đại sứ quán Mỹ cho thấy, ô nhiễm không
khí chủ yếu do bụi mịn PM2.5, các thông số còn
lại (NO2, O3, CO, SO2) về cơ bản vẫn đạt QCVN
05:2013/BTNMT.
Tại một số đô thị khu vực miền Bắc (Việt Trì,
Hà Nội, Hạ Long), giá trị trung bình 24 giờ thông
số PM2.5 cao hơn các khu vực khác, trong đó Hà
Nội có giá trị cao nhất. Tại Hà Nội, trong tháng 1,
giá trị quan trắc trung bình 24 giờ các trạm có 9
ngày vượt quá giới hạn so với QCVN, riêng trong
tháng 2 (từ ngày 1/2 - 24/2) đã có 14 ngày vượt
QCVN. Thành phố Việt Trì cũng có 6 ngày trong
tháng 2 có giá trị PM2.5 trung bình 24 giờ vượt
giới hạn cho phép. Tại các thành phố ở khu vực
miền Trung (Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa), giá trị
trung bình 24 giờ thông số PM2.5 về cơ bản vẫn
đạt QCVN. Tại TP. Hồ Chí Minh cũng ghi nhận
một số ngày có giá trị trung bình 24 giờ thông số
PM2.5 vượt QCVN (ngày 6/1 và ngày 16/1).
Đánh giá CLKK theo chỉ số AQI cho thấy,
từ ngày 1/1 đến ngày 24/2 tại các đô thị khu vực
miền Bắc, số ngày trong tháng có CLKK ở mức
trung bình và mức kém chiếm tỷ lệ khá cao.
Tại Hà Nội, chỉ có 7 ngày chất lượng không khí
ở mức tốt (AQI<50), 9 ngày CLKK ở mức xấu
(AQI>150), những ngày còn lại CLKK nằm ở mức
từ trung bình đến kém. Tại các đô thị khu vực
miền Trung, CLKK phổ biến ở mức tốt và trung
bình. Tại TP. Hồ Chí Minh, số ngày có CLKK ở
mức tốt chiếm 30%, mức trung bình chiếm 64%
và ở mức kém chiếm 6% (Biểu đồ 2).

VVBiểu đồ 1. Diễn biến giá trị trung bình 24 giờ thông số PM2.5
tại một số đô thị từ ngày 1/1 đến ngày 24/1/2020

VVBiểu đồ 2. Diễn biến chỉ số AQI ngày tại một số đô thị từ
ngày 1/1 đến 24/1/2020 CLKK tại thủ đô Hà Nội trong 2 tháng
đầu năm 2020
Tại Hà Nội, trong 2 tháng đầu năm 2020 đã có một số thời
gian giá trị trung bình 24 giờ của thông số PM2.5 tăng lên rất cao
(vượt từ 2 - 3 lần giới hạn cho phép của QCVN), ví dụ như các ngày
1/1, 13/1 - 14/1, ngày 2/2 và ngày 20-23/2. Sự thay đổi của các hoạt
động sản xuất, sinh hoạt có tác động rất lớn tới chất lượng môi
trường không khí. Điều này thể hiện rõ trong khoảng thời gian từ
ngày 23/1 đến 29/1, chất lượng không khí của thủ đô được đánh
giá ở mức tốt, giá trị trung bình 24 giờ của thông số PM2.5 thấp
hơn giới hạn so với QCVN nhiều lần. Đây là thời gian Tết Nguyên
đán, lượng phương tiện tham gia giao thông ít, các hoạt động sản
xuất, dịch vụ… cũng ít nên CLKK của thủ đô có sự cải thiện đáng
kể (Biểu đồ 3).

VVBiểu đồ 3. Diễn biến giá trị trung bình 24 giờ thông số
PM2.5 tại Hà Nội từ ngày 1/1 - 24/2/2020
Tạp chí
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Trong khoảng thời gian 1 tuần gần đây, từ
ngày 17/2 - 23/2 kết quả quan trắc cho thấy, giá
trị thông số PM2.5 có xu hướng liên tục tăng, đặc
biệt trong khoảng thời gian từ ngày 20/2 - 23/2
giá trị PM2.5 rất cao. Giá trị trung bình 24 giờ của
thông số PM2.5 ngày 21/2 vượt quá gần 3 lần so
với giới hạn trong QCVN (Biểu đồ 4).
Kết quả tính toán chỉ số AQI ngày tại các
trạm của Hà Nội từ ngày 1/1 - 24/2/2020 cho
thấy, có khoảng 50% số ngày có CLKK ở mức
kém đến rất xấu (AQI>100). Riêng ngày 21/2 là
ngày có chất lượng không khí kém nhất trong
khoảng thời gian nêu trên (mức rất xấu ở đa số
các trạm) (Biểu đồ 5).
Chỉ riêng 1 tuần trở lại đây (từ ngày 18 - 24/2),
kết quả tính toán AQI giờ của 3 ngày (từ ngày 20
- 23/2) có chỉ số AQI giờ ở mức rất xấu (>200)
ở nhiều trạm. Đặc biệt, tại trạm Mỹ Đình, chất
lượng không khí đã ở mức nguy hại vào 2h sáng
ngày 21/2. Ngày 24 và 25/2, tình trạng sương mù
đã giảm đi và chất lượng không khí cũng có sự
cải thiện hơn (Biểu đồ 6).
Có thể nhận thấy, trong 2 tháng đầu
năm 2020, môi trường không khí tại một số
đô thị lớn ở nước ta vẫn tiếp tục bị ô nhiễm
bởi thông số bụi mịn PM2.5, trong đó, thủ đô
Hà Nội vẫn tiếp tục là đô thị có giá trị thông
số bụi PM2.5 cao nhất. Hà Nội và một số đô
thị khác ở miền Bắc nước ta vẫn đang trong
thời gian ghi nhận nồng độ các chất ô nhiễm
trong không khí, trong đó có PM2.5 là cao nhất
trong năm (từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau).
Trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, do hoạt
động giao thông giảm mạnh, các hoạt động
công nghiệp, xây dựng cũng hầu như dừng,
nên CLKK được đánh giá ở mức tốt. Còn trong

VVBiểu đồ 4: Giá trị trung bình 24 giờ của thông số PM2.5 tại
Hà Nội từ ngày 16/2 đến ngày 24/2/2020

VVBiểu đồ 5: Diễn biến chỉ số AQI ngày tại các trạm ở Hà Nội
từ ngày 1/1 đến 24/1/2020

VVBiểu đồ 6: Diễn biến chỉ số AQI giờ trong 1 tuần gần đây

khoảng 1 tuần vừa qua (từ
ngày 18 - 24/2), CLKK bị suy
giảm mạnh, có những ngày
được đánh giá ở mức rất xấu.
Chính vì vậy, khoảng thời

gian này, người dân cần theo
dõi thường xuyên các bản tin
về CLKK, sử dụng khẩu trang
đủ tiêu chuẩn khi ra đường
để bảo vệ sức khỏen

VVChất lượng không khí Hà Nội sáng ngày 13/12/2019 (Ảnh: Thành Đạt - TTXVN)
Tạp chí
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Diễn biến chất lượng môi trường không khí và nước
khu vực miền Trung, Tây Nguyên năm 2019
ThS. PHẠM QUANG HIẾU
ThS. PHẠM THỊ HỮU
ThS. ĐỖ HẢI HÀ
ThS. LÊ CHÂU QUANG VIỄN
Trung tâm Quan trắc môi trường miền Trung và Tây Nguyên
Tổng cục Môi trường

N

ăm 2019, Trung tâm Quan trắc môi
trường miền Trung và Tây Nguyên được
Tổng cục Môi trường giao thực hiện
“Chương trình quan trắc môi trường quốc gia
đối với môi trường không khí và nước” tại khu
vực miền Trung và Tây Nguyên nhằm theo dõi
hiện trạng chất lượng môi trường (CLMT) nước,
không khí theo không gian và thời gian, kịp thời
phát hiện, cảnh báo các trường hợp ô nhiễm, sự
cố ô nhiễm môi trường nước, không khí từ đó đề
xuất giải pháp khắc phục.
Chương trình được thực hiện tại 33 điểm
không khí thuộc địa bàn các tỉnh vùng kinh tế
trọng điểm miền Trung (Thừa Thiên - Huế, Đà
Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định); 36
điểm nước mặt trên 2 lưu vực sông (LVS): Hương,
Vu Gia - Thu Bồn tại 4 tỉnh, TP (Kon Tum, Quảng
Nam, TP. Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế); môi
trường nước biển ven bờ tại 34 điểm thuộc 7 tỉnh,
TP (Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế,
TP. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình
Định). CLMT nước mặt được đánh giá dựa theo
chỉ số chất lượng nước (CLN) của Việt Nam (VN_
WQI) do Tổng cục Môi trường ban hành theo
Quyết định số 1460/QĐ - TCMT ngày 12/11/2019
về việc ban hành hướng dẫn kỹ thuật tính toán,
công bố chỉ số CLN Việt Nam và được tính theo
các thông số quan trắc đặc trưng bao gồm: Nhiệt
độ, pH, một số thông số kim loại nặng, thuốc bảo
vệ thực vật, hữu cơ và dinh dưỡng. CLMT không
khí (CLMTKK) được đánh giá, so sánh với QCVN
05:2013/BTNMT (TB 01h) và QCVN 26:2010/
BTNMT. CLMT nước biển được đánh giá, so sánh
với QCVN 10-MT:2015/BTNMT.

cả năm là 13,9%, giá trị TSP
vượt QCVN 05:2013/BTNMT
(300µg/m3) (viết tắt là QCVN
05), và 44,2% giá trị tiếng ồn
vượt QCVN 26:2010/BTNMT
tại các trục giao thông lớn và
KCN; các thông số SO2 và NO2
thấp hơn giới hạn cho phép.
Qua 6 đợt quan trắc năm
2019, tại 33 điểm cho thấy giá
trị TSP dao động từ 77 - 491 µg/
m3, giá trị TSP trung bình năm
2019 vượt QCVN 05 (300 µg/

m3) với 5/33 điểm quan trắc,
chiếm tỷ lệ 15,2% điểm đo ngã
5 đầu đường Trần Bình Trọng
- Đà Nẵng (351,0 µg/m3) vượt
QCVN 05 (300 µg/m3) với 1,4
lần. Tần suất mẫu vượt QCVN
05 là 36/198 mẫu (chiếm
18,2%). Nhìn chung giá trị TSP
tại các địa phương khu vực
miền Trung có xu hướng tăng
cao tại thời điểm quan trắc đợt
1 (tháng 3, 4), đợt 5 (9 và 10) và
giảm ở đợt 6 (tháng 11).

VVBiểu đồ 1. Giá trị TSP vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
6 đợt năm 2019
Ô nhiễm tiếng ồn tập
trung tại các điểm quan trắc
trên tuyến giao thông lớn và
điểm gần Khu công nghiệp
(KCN), đặc biệt vào các giờ
cao điểm, mức độ ồn dao
động trong khoảng 81,2 - 594
dBA đã vượt ngưỡng giới
hạn cho phép của QCVN
26:2010/BTNMT. Các điểm
quan trắc có giá trị tiếng

ồn vượt ngưỡng cả 6/6 đợt
năm 2019 được xác định tại
điểm quan trắc: Tây Bắc KCN
Phú Bài (Thừa Thiên - Huế);
Gần ôtô Trường Hải (Quảng
Nam), Đông Bắc KCN Quảng
Phú (Quảng Ngãi), Khu kinh
tế Nhơn Hội và phía Đông
KCN Phú Tài, phường Quang
Trung, TP. Quy Nhơn (Bình
Định).

1. KẾT QUẢ CLMTKK VÀ NƯỚC NĂM 2019
(THỰC HIỆN TỪ THÁNG 3 - 11/2019)
CLMTKK và tiếng ồn
Kết quả quan trắc môi trường không khí
(MTKK) qua 6 đợt năm 2019 tại 5 tỉnh miền
Trung cho thấy, MTKK chủ yếu bị ô nhiễm tổng
bụi lơ lửng (TSP) và tiếng ồn với tỷ lệ trung bình
Tạp chí
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Kết quả quan trắc môi trường nước mặt 6
đợt năm 2019 tại LVS Vu Gia - Thu Bồn (30 điểm
quan trắc) và sông Hương (6 điểm quan trắc) có
chỉ số VN_WQI CLN trung bình năm 2019 dao
động từ 46 - 95, đạt mức tốt khá cao, trong đó
12/36 điểm quan trắc có CLN chỉ sử dụng cho
mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương
khác (33%), 5 điểm quan trắc có CLN sử dụng tốt
cho mục đích cấp nước sinh hoạt (14%), 18 điểm
quan trắc có CLN sử dụng cho mục đích cấp
nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý
phù hợp (50%) và có 1 điểm quan trắc có CLN sử
dụng cho giao thông thủy, các mục đích tương
đương khác (3%).
CLN trên LVS Hương năm 2019 có giá trị
VN_WQI trung bình nằm trong khoảng 76 - 91,
đa số có thể sử dụng cho mục đích cấp nước
sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù
hợp và 1 điểm quan trắc có CLN sử dụng tốt cho
mục đích cấp nước sinh hoạt. CLN sông năm
2019 tốt hơn so với năm 2018 (năm 2018 có giá
trị WQI trung bình nằm trong khoảng 53 - 65,
nước sông có thể sử dụng được cho mục đích
tưới tiêu và các mục đích tương đương khác).
CLN trên LVS Vu Gia - Thu Bồn năm 2019
có giá trị WQI trung bình nằm trong khoảng
46 - 95, trong đó 12 điểm quan trắc có CLN chỉ
sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích
tương đương khác, 4 điểm quan trắc có CLN sử
dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt, 13
điểm quan trắc có CLN sử dụng cho mục đích
cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử
lý phù hợp và 1 điểm quan trắc có CLN sử dụng
cho giao thông thủy, mục đích tương đương
khác.
CLN biển ven bờ duyên hải miền Trung
Khu vực ven biển duyên hải miền Trung
năm 2019 được thực hiện quan trắc 3 đợt trong
đó quan trắc 34 điểm/đợt tập trung tại khu vực
ven biển của 7 tỉnh/ TP (Quảng Bình, Quảng
Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam,
Quảng Ngãi và Bình Định). Trong đó, vùng ven
biển Quảng Bình 10 điểm, vùng ven biển Quảng
Trị 6 điểm, vùng ven biển Thừa Thiên - Huế 08
điểm; vùng ven biển Đà nẵng 2 điểm; vùng ven
biển Quảng Nam 3 điểm; ven biển Quảng Ngãi 3
điểm và 2 điểm ven biển Quy Nhơn.
Tổng chất rắn lơ lửng (TSS): Giá trị TSS qua
3 đợt quan trắc năm 2019 dao động 9,0 - 65,0
mg/L với giá trị cao nhất tại điểm quan trắc biển
Thuận An 1 (đợt 2) 65,0 mg/L vượt 1,3 lần QCVN
10 (cột 1&2). Có 5/102 mẫu vượt QCVN 10 (cột
1&2); tần suất vượt 4,90%.

VVBiểu đồ 3. CLMT nước theo chỉ số VN_WQI trên 2 LVS
miền Trung năm 2019

VVBiểu đồ 4. Diễn biến VN_WQI trên sông Hương năm 2019

VVBiểu đồ 5. Diễn biến CLN trên sông Thu Bồn năm 2019

VVBiểu đồ 6. Diễn biến CLN trên sông Vu Gia năm 2019
Giá trị N - NH4+: Giá trị
N-NH4+ dao động từ <0,09 10,13 mg/L. Trong đó giá trị
N-NH4+ tại điểm quan trắc
Âu thuyền Thọ Quang đợt 1
(tháng 3) tăng cao đột biến,
vượt QCVN 10 là 101,3 lần so
với cột 1 (0,1mg/L) và 20,3 lần
so với cột 2 (0,5mg/L) do điểm
quan trắc này chịu ảnh hưởng
lớn hoạt động dịch vụ hậu cần
nghề cá và neo đậu tàu thuyền
nên có 59/102 giá trị vượt
QCVN 10 cột 1, tần suất vượt là
57,84% và có 17/102 giá trị vượt
QCVN 10 cột 2, tần suất vượt là
16,67%.
Giá trị P - PO43-: Giá trị
P-PO43- dao động 0,014 - 0,253
mg/L với giá trị vượt cao nhất

tại điểm Phá Tam Giang trong
đợt 2 là 0,253 mg/L, vượt 1,2 lần
QCVN 10 cột 1 (0,2 mg/L), tần
suất mẫu vượt QCVN 10 cột 1
là 2,94% (3/102 mẫu vượt). Tại
điểm quan trắc Âu thuyền Thọ
Quang, giá trị P - PO43- vượt nhẹ
QCVN 10 cột 1 (0,2 mg/L) đợt 1
(0,227mg/L); đợt 2 (0,223 mg/L);
tại hầu hết các điểm quan trắc
còn lại giá trị P - PO43- đều nằm
trong giới hạn cho phép.
Giá trị P-PO43- tại 34 điểm
quan trắc dao động <0,0242,201mg/L. Trong đó, giá trị
P - PO43- tại điểm Âu thuyền
Thọ Quang có biến động lớn
giữa các đợt trong năm 2019 và
vượt QCVN 10 cột 1 (0,2mg/L)
từ 5,1 - 11,0 lần. Kết quả quan
Tạp chí
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Đánh giá diễn biến chất lượng không khí
một số đô thị nước ta và đề xuất giải pháp cải thiện
GS.TSKH. PHẠM NGỌC ĐĂNG - Phó Chủ tịch
Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam

T

rong các thành phần của không khí có
tới 20,94% ôxy (O2), là dưỡng khí, nuôi
sống toàn bộ các tế bào của cơ thể con
người. Không khí khô tuyệt đối, không có độ
ẩm, trong sạch, chứa 3 chất khí chủ yếu: 78,08%
khí nito (N2), 20,94% ôxy (O2), 0,93% Argon (Ar).
Còn lại khoảng 0,043% thường là các chất khí
CO2 (0,04%), Ne (0,0018%), He (0,0005%), CH4
(0,0002%), H2 (0,00005%). Ngoại trừ 3 chất chủ
yếu tạo nên không khí khô nêu trên, các chất
khác có trong không khí ở nồng độ rất nhỏ,
dưới chuẩn cho phép được coi là các tạp chất
(impurity) có thể chấp nhận. Nếu chúng có nồng
độ vượt trị số tiêu chuẩn cho phép thì được coi
là các chất ô nhiễm (pollutants) và không khí ở
trạng thái như vậy là không khí bị ô nhiễm.
Những hoạt động sản xuất của con người
(các ngành công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng,
giao thông vận tải…), đốt chất thải, đun nấu,
sinh hoạt, đã phát thải vào không khí rất nhiều
hợp chất khác nhau, tạo nên hai nhóm chính
các chất ô nhiễm: Các khí ô nhiễm, như NOx,
SOx, O3 (ôzon), CO, CO2, TVOC, Formadehyde… có
kích thước phân tử vô cùng nhỏ, khoảng dưới 5
nanomet (1 mm = 1.000 µm = 1.000.000 nm);
Các hạt bụi, bao gồm bụi lơ lửng trong không khí,
chúng có đường kính ≤100 µm, bụi mịn PM10
(có đường kính ≤10 µm), bụi mịn PM5 (có đường
kính ≤5 µm), bụi siêu mịn PM2.5 (có đường kính
≤2.5 µm), và bụi siêu mịn PM1 (có đường kính ≤1
µm). Độ dầy của sợi tóc khoảng 100 µm. Do vậy,
những hạt bụi mịn này mắt thường chúng ta
không thể nhìn thấy được. Những hạt bụi kích
cỡ nhỏ hơn PM10 tồn tại rất lâu trong không khí,
gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người.

1. CÁC CĂN CỨ ĐỂ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ
Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ (ÔNKK) Ở CÁC
ĐÔ THỊ NƯỚC TA
Căn cứ để đánh giá mức độ ÔNKK ở các đô
thị cần phải so sánh số liệu Monitoring ÔNKK
thực tế và trị số tiêu chuẩn môi trường cho
phép theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 05:2013/
BTNMT (Bảng 1).

Tạp chí
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Bảng 1. Giá trị giới hạn các thông số cơ bản trong môi trường
không khí xung quanh (µg/m3) theo QCVN 05:2013/BTNMT
TT Thông số
1
2
3
4
5
6
7
8

SO2
CO
NO2
O3
TSP
PM10
PM 2.5
Chì (Pb)

Trung bình
1 giờ
350
30.000
200
200
300
-

Trung bình
8 giờ
10.000
120
-

Theo Bảng 1 cho thấy,
QCVN 05:2013/BTNMT cho
các giá trị cho phép trung bình
1 giờ, trung bình 8 giờ, trung
bình 24 giờ (trung bình ngày)
và trung bình năm. Vì vậy, phải
so sánh các trị số trung bình
giờ, trung bình ngày hay trung
bình năm do hệ thống thiết bị
Monitoring thu thập được với
các trị số trung bình giờ, trung
bình ngày hay trung bình năm
cho trong Quy chuẩn. Nếu lấy
trị số Monitoring từng lần đo
tức thời so sánh với các trị số
trung bình nêu trong Bảng 1
để đánh giá mức độ ÔNKK đô

Trung bình
24 giờ
125
100
200
150
50
1,5

Trung bình năm
50
40
100
50
25
0,5

thị, như một số phương tiện
truyền thông đưa ra trong thời
gian qua là hoàn toàn không
đúng.
Tiếp theo là cần đánh giá
mức độ ÔNKK đô thị bằng Chỉ
số chất lượng không khí (AQIx)
theo Quyết định số 1459/QĐTCMT, ngày 12/11/2019, của
Tổng cục Môi trường:
Giá trị AQIh của các thông
số SO2, CO, NO2, O3 được tính
toán theo công thức 1, giá trị
AQIh của các thông số PM10,
PM2.5 được tính toán theo công
thức 2:

Các mức AQI tốt, trung bình, kém, xấu, rất xấu, nguy hại và
tương tác của chúng với sức khỏe con người được cho ở Bảng 2.
Bảng 2. Các mức AQI và ảnh hưởng của chúng đến sức khỏe con người
Khoảng
giá trị
AQI
0 - 50
51 - 100
101 - 150
151-200

Chất lượng
không khí
Tốt
Trung bình
Kém
Xấu

201 - 300

Rất xấu

301 - 500

Nguy hại

Ảnh hưởng đến sức khỏe
Không ảnh hưởng đến sức khỏe
Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ở ngoài trời
Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ở ngoài trời
Nhóm nhạy cảm phải hạn chế thời gian ở ngoài trời
Nhóm nhạy cảm tránh ra ngoài trời, những người
khác hạn chế ở bên ngoài
Mọi người nên ở trong nhà
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Khi AQI = 101 ÷ 200 (tương ứng với chất
lượng không khí (CLKK) ở mức kém và xấu). AQI
= 201 ÷ 300 (CLKK ở mức rất xấu). AQI = 301 ÷
500 (CLKK ở mức nguy hại). Điển hình như tại
thủ đô Hà Nội, số ngày trong năm 2014 có AQI
ở mức kém chiếm tỷ lệ hơn 50% tổng số ngày
quan trắc trong năm, thậm chí, có những ngày
chất lượng không khí suy giảm đến ngưỡng rất
xấu và nguy hại (AQI>300).

2. DIỄN BIẾN CLKK
TẠI MỘT SỐ ĐÔ THỊ Ở NƯỚC TA
TRONG CÁC NĂM GẦN ĐÂY
Cho đến nay, chưa có địa phương nào công
bố chính thức kết quả Monitoring môi trường
năm 2019. Căn cứ vào các thông tin của Trung
tâm Quan trắc Môi trường của Tổng cục Môi
trường năm 2019, có 3 biểu đồ điển hình về
hiện trạng diễn biến ô nhiễm các thành phần
môi trường không khí trong 6 năm gần đây
(2013 -2018): biểu đồ 1, biểu đồ 2 và biểu đồ 3.
Xem xét các biểu đồ trên cho thấy, vấn đề ô
nhiễm các thành phần không khí ở một số đô
thị nước ta những năm gần đây, cụ thể:
Ô nhiễm bụi PM10, PM2.5: Căn cứ vào các
số liệu quan trắc bụi mịn PM10 và PM2.5 của
6 trạm quan trắc không khí tự động ở các
TP. Hà Nội, Hạ Long, Việt Trì, Huế, Đà Nẵng
và Nha Trang cho thấy, ô nhiễm bụi vẫn tiếp
tục là vấn đề nổi cộm. Tuy vậy, xét biểu đồ 1
cho thấy, ô nhiễm bụi mịn PM10 và PM2.5 trong
không khí ở TP. Hà Nội và TP. Việt Trì, Phú
Thọ, có xu hướng giảm dần trong các năm
gần đây. Ô nhiễm bụi mịn PM10 và PM2.5 trong
không khí của TP. Hạ Long ít có sự thay đổi
và ở mức độ xấp xỉ trị số cho phép. Nồng độ
bụi mịn PM10 và PM2.5 trong không khí của TP.
Đã Nẵng đều thấp hơn trị số tiêu chuẩn cho
phép. Nhìn chung, theo số liệu quan trắc các
trạm Monitoring tự động ở 6 TP (Hà Nội, Hạ
Long, Việt Trì, Huế, Đà Nẵng và Nha Trang)
cho thấy, biến thiên bụi mịn từ năm 2011 đến
năm 2018 đã được cải thiện. Cụ thể như ở Hà
Nội, tỷ lệ số ngày có nồng độ bụi PM10 vượt trị
số tiêu chuẩn cho phép theo QCVN 05:2013/
BTN&MT năm 2010 là 13,13%, năm 2015 là
6,87% và năm 2018 là 1,93%; đối với PM2.5 trong
các năm tương tự là 61,25%; 33,91% và 19,69%.
CLKK của 3 tỉnh ven biển miền Trung (Huế,
Đà Nẵng, Nha Trang) còn tương đối tốt (hầu
như chưa bị ô nhiễm bụi). Cụ thể, tỷ lệ trên
của năm 2015 đối với PM10 ở Huế là 3,67%, Đà
Nẵng: 2,86% và Nha Trang 0,0%.

VVBiểu đồ 1. Diễn biến nồng độ bụi mịn PM2.5 trung bình năm
tại các trạm quan trắc tự động đặt tại Hà Nội, Phú Thọ, Quảng
Ninh và Đà Nẵng giai đoạn 2013 -2018 (Nguồn: Tổng cục Môi
trường, 3/2019)

VVBiểu đồ 2. Diễn biến nồng độ TSP tại một số đô thị Thừa
Thiên-Huế, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng
Nai, giai đoạn 2016 - 2018 (Nguồn: Tổng cục Môi trường,
3/2019)

VVBiểu đồ 3. Diễn biến nồng độ NO2 trung bình năm ở một số
khu dân cư 2011 - 2015 (Nguồn:TCMT, Viện TN&MT TP. Hồ
Chí Minh; một số Sở TN&MT 2015)
Ô nhiễm bụi lơ lửng (TSP):
Hoạt động xây dựng là nguồn
chủ yếu gây ra ô nhiễm bụi
TSP. Trong cùng một thành
phố, TSP quan trắc ở các vị trí
khác nhau sẽ có kết quả khác
nhau và phụ thuộc vào hoạt
động xây dựng phân bố trong
TP. Trong mấy năm gần đây,tại
TP. Hà Nội nồng độ TSP ở các
trạm đo trên đường Phạm Văn
Đồng, Trường Chinh, Vĩnh Tuy,

Mai Động... vẫn ở mức ô nhiễm
nặng và rất nặng.
Sự biến thiên nồng độ bụi
trong năm ở các đô thị miền
Bắc rất rõ rệt (từ tháng 10 đến
tháng 4 năm sau, nồng độ bụi
lớn hơn các tháng 5-9), ngược
lại ở các thành phố duyên hải
miền Trung thì nồng độ bụi
biến thiên theo mùa là không
rõ rệt. Nồng độ bụi biến thiên
theo giờ trong ngày ở 6 thành
Tạp chí
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VVMôi trường không khí ở TP. Hồ Chí Minh trong tháng 9/2019

phố nêu trên là tương tự như nhau, cực
đại vào các giờ cao điểm và nhỏ nhất
vào buổi trưa (13-14 giờ). Tỷ lệ bụi PM2.5/
bụi PM10 trung bình ở các thành phố
trên là khoảng 0,57 - 0,72.
Các đô thị ở vùng ven biển đều có
CLKK tốt hơn so với các đô thị ở trong
đất liền xa biển. Đối với các khu đô thị
ở phía Nam, khí hậu trong năm có sự
phân hóa giữa mùa khô và mùa mưa.
Nồng độ các loại bụi PM10, PM2,5 có sự
khác biệt đáng kể giữa hai mùa, mùa
mưa (tháng 5 đến tháng 11) và mùa khô
(tháng 12 đến tháng 4 năm sau), nồng
độ bụi đô thị thường cao trong mùa
khô và thấp trong mùa mưa.
Ô nhiễm các khí NO2, SO2, CO và VOC:
Ở khu vực đô thị, nguồn gốc phát sinh
các loại khí NO2, CO và VOC chủ yếu từ
hoạt động giao thông, khí SO2 phát thải
từ đốt than và dầu chứa lưu huỳnh (xe
buýt, sản xuất công nghiệp (nếu có) và
đun nấu bằng than tổ ong).
Nồng độ khí NO2, trong không khí
tại một số đô thị lớn, như là TP. Hồ Chí
Minh (Biểu đồ 3) trong những năm
Tạp chí
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gần đây cũng đã vượt ngưỡng
giới hạn cho phép. Còn lại, tại
nhiều đô thị đều có nồng độ
các khí NO2 thấp hơn hoặc xấp
xỉ trị số tiêu chuẩn cho phép.
Nồng độ khí VOC: Tại các đô
thị, đặc biệt là các khu vực có
hoạt động giao thông với tần
suất cao, nguồn phát thải của
hợp chất hữu cơ này có thể
từ khí thải của hệ thống giao
thông vận tải. Tại một số địa
phương như Hà Nội, Đồng Nai,
nồng độ VOC trong không khí
quan trắc được ở một số vị trí
trong giai đoạn 2011 - 2015 đã
vượt trị số quy chuẩn cho phép.
Nồng độ khí SO2, CO ở hầu
hết các đô thị vẫn nằm trong
giới hạn cho phép của quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia.
Đánh giá chung về ÔNKK
đô thị: Từ năm 2013 đến nay,
ÔNKK tại các đô thị ở nước ta
có xu hướng giảm, tuy nhiên,
trong từng thời điểm có sự

tăng/giảm khác nhau. Năm
2019, ÔNKK tại Hà Nội và TP.
Hồ Chí Minh có khác thường
so với các năm trước, ô nhiễm
cục bộ tăng lên. Đặc biệt, trong
tháng 9/2019, ô nhiễm bụi
mịn PM2.5 tăng cao do ít mưa
nhất trong vòng 6 năm qua.
Trong tháng 9/2019, xảy ra
hiện tượng nghịch nhiệt, bụi
lơ lửng, không thoát được lên
cao. Bên cạnh đó, thời điểm
này vào vụ thu hoạch lúa, tình
trạng đốt rơm rạ ở ngoại thành
đã ảnh hưởng đến không khí
nội đô.
Ngoài ra, tùy theo vị trí
đặt trạm đo khác nhau sẽ cho
kết quả chỉ số không khí khác
nhau. Điểm nào ùn tắc giao
thông, mật độ xây dựng công
trình cao thì có chỉ số ÔNKK
cao hơn nơi khác. Do đó, CLKK
trên địa bàn của TP còn phụ
thuộc vào mật độ phân bố các
trạm quan trắc đo lường.
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3. CÁC NGUỒN THẢI ÔNKK VÀ ĐỀ XUẤT
CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN
Để đưa ra các biện pháp phòng chống ô
nhiễm, cải thiện CLKK đô thị có hiệu quả thì
trước tiên cần phải xác định chính xác các
nguồn thải chủ yếu gây ô nhiễm môi trường đô
thị. Theo nghiên cứu đô thị nước ta, đặc biệt là ở
các đô thị lớn, có 8 nguồn ô nhiễm chủ yếu như:
Các chất ô nhiễm thải ra từ các ống xả của các
phương tiện giao thông cơ giới, đặc biệt từ các
xe cũ không được bảo dưỡng thường xuyên và
các xe chạy dầu; Phát thải từ các hoạt động xây
dựng mới và sửa chữa các công trình nhà cửa,
giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị; Phát thải từ
các cơ sở sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp
ở bên trong và xung quanh TP; Vệ sinh đường
phố kém là nguồn phát sinh bụi lơ lửng (TSP) và
một phần bụi mịn (PM10, PM2.5); Phát thải từ các
bếp đun than tổ ong chủ yếu là các chất ô nhiễm
SO2, NO2, CO và bụi TSP; Rò rỉ và bốc hơi khí
xăng dầu và các khí VOC từ các trạm bán xăng
dầu, từ các xe cộ cơ giới, từ các nơi sản xuất chế
biến sơn, vecny và từ các nơi quét sơn, vec ny...;
Mùi hôi bốc lên từ cống rãnh, ao hồ, sông ngòi
bị ô nhiễm môi trường nước; Hoạt động đốt rơm
rạ trong mùa thu hoạch lúa. Dưới đây là một số
giải pháp để cải thiện CLKK đô thị:
Thứ nhất, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục và hướng dẫn thực hiện các quy định
BVMT. Huy động sự tham gia tích cực của cộng
đồng, mọi người dân, mọi cơ sở sản xuất, mọi tổ
chức xã hội trong công tác BVMT không khí nói
riêng và BVMT thành phố nói chung.
Thứ hai, kiểm soát chặt chẽ các nguồn ô
nhiễm giao thông vận tải. Giải pháp trước
mắt, cần kiểm soát, kiểm tra nguồn thải từ các
phương tiện giao thông cơ giới. Tiến hành định
kỳ kiểm tra theo quy định của quy chuẩn môi
trường về khí thải đối với tất cả các phương tiện
giao thông cơ giới (các loại xe ô tô, đặc biệt là
các loại xe buýt, xe tải, xe ô tô chạy dầu, và các
loại mô tô, xe máy), cấm lưu hành đối với tất
cả các xe không đáp ứng yêu cầu về BVMT (bao
gồm cả về rò rỉ hơi xăng dầu); tiến hành phun
nước rửa đường vào các ngày trời nắng hanh
khô. Giải pháp lâu dài, hoàn thiện quy hoạch
chung đô thị hợp lý, đặc biệt là quy hoạch giao
thông đô thị thông minh; phát triển hệ thống
giao thông đô thị công cộng, như là các dạng xe
buýt, metro, đường xe điện trên cao...; khuyến
khích hình thành các khu phố đi bộ, xe đạp;
các loại xe cơ giới chạy bằng khí gas, khí hóa
lỏng và xe chạy điện...

Thứ ba, tập trung kiểm
soát, kiểm tra và xử lý nghiêm
ngặt các nguồn thải ô nhiễm
bụi phát sinh từ các hoạt
động xây dựng mới và sửa
chữa các công trình nhà cửa,
hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô
thị (hệ thống giao thông, cấp
nước, thoát nước, cấp điện,
cấp gas, hệ thống cáp thông
tin...); áp dụng các công nghệ
xây dựng ít ô nhiễm, như
không sản xuất bê tông tươi
tại công trường mà sản xuất
bê tông tươi tại các trạm sản
xuất bê tông tươi rồi chở đến
công trường bơm lên sàn, cột
công trình.
Thứ tư, tăng cường năng
lực cơ quan quản lý môi
trường không khí ở Hà Nội,
TP. Hồ Chí Minh và ở các
thành phố lớn khác, như là
thành lập phòng quản lý
môi trường không khí ở Chi
cục BVMT, bổ sung cán bộ
chuyên môn được đào tạo
đúng chuyên ngành môi
trường không khí cho Chi
cục BVMT, cũng như các
phòng quản lý môi trường ở
các quận/huyện; tổ chức các
lớp bổ túc kiến thức nâng
cao trình độ chuyên môn về
quản lý môi trường không
khí cho các cán bộ đương
chức trong hệ thống quản lý
môi trường các cấp của các
đô thị lớn.
Thứ năm, tăng cường
kiểm tra, kiểm soát chặt
chẽ các nguồn thải bụi phát
sinh từ vận chuyển nguyên
vật liệu rời, đặc biệt là vận
chuyển về ban đêm, các
xe vận chuyển về ban đêm
thường vi phạm quy định về
BVMT.
Thứ sáu, vệ sinh đường
phố sạch sẽ, văn minh, hiện
đại. Quét dọn đường xá, vỉa hè,
thường xuyên bảo đảm đường
xá được hút bụi hoặc rửa
đường sạch sẽ; thực hiện thu

gom, vận chuyển và xử lý đúng
kỹ thuật vệ sinh 100% rác thải
của đô thị. Giáo dục nhân dân
giữ gìn vệ sinh đường phố,
không vứt rác ra đường hoặc
vứt rác ra cống rãnh, kênh
mương thoát nước;
Thứ bảy, kiểm tra, kiểm
soát chặt chẽ các chất hữu
cơ bay hơi (VOC), nhất là hơi
xăng dầu đối với các trạm
mua bán xăng dầu, các cơ
sở sản xuất, chế biến và sử
dụng sơn, vec ny, xăng dầu
nằm trong đô thị; xử lý triệt
để các sông, hồ, ao, cống rãnh
bị ô nhiễm nước; áp dụng các
biện pháp kỹ thuật xử lý bụi
phát sinh từ sản xuất công
nghiệp và thủ công nghiệp
ở bên trong và xung quanh
thành phố.
Thứ tám, áp dụng các
chính sách khuyến khích ưu
đãiđể đạt được mục tiêu đến
năm 2030 không còn bếp
đun than ở các đô thị; cần
áp dụng các chính sách phát
triển công nghệ cần thiết để
nông dân ngoại thành chấm
dứt việc đốt rơm rạ trong
mùa thu hoạch nông nghiệp.
Thứ chín, phát triển trồng,
chăm sóc và bảo vệ cây xanh
trong thành phố, bảo đảm
chỉ tiêu diện tích cây xanh
trên đầu người dân đạt trị số
quy định theo quy chuẩn xây
dựng Việt Nam.
Thứ mười, ưu tiên đầu tư
hoàn thiện hệ thống quan
trắc môi trường không khí,
đặc biệt là hệ thống quan
trắc không khí tự động cố
định ở các đô thị. Ở TP. Hồ
Chí Minh trước đây có 9-11
trạm quan trắc không khí tự
động, nay đã bị hỏng 100%. Ở
Hà Nội trước đây có 6 trạm
quan trắc không khí tự động,
nay đã bị hỏng 5 trạm tự
động. Hiện đã bổ sung, thay
thế bằng các trạm quan trắc
cảm biếnn
Tạp chí
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trắc năm 2019 có 10/102 giá trị vượt QCVN
10 cột 1, tần suất vượt 9,8%.
Fe: Giá trị Fe dao động <0,09-0,98 mg/L
với giá trị vượt cao nhất tại Phong Hải (đợt
3) 0,98mg/L vượt 1,96 lần QCVN 10 (cột 1&2,
0,5 mg/L). Kết quả quan trắc tại 34 điểm
năm 2019 cho thấy, giá trị Fe đợt 3 (tháng
11) tăng cao so với đợt 1 (tháng 3) và đợt
2 (tháng 7); có 10/102 giá trị vượt QCVN
10 cột 1&2, tần suất vượt là 9,8% và có xu
hướng tăng mạnh so với năm 2018 (các
điểm đều đạt QCVN 10 cột 1&2).
Giá trị dầu mỡ khoáng: Kết quả quan
trắc dầu mỡ khoáng tại 10 điểm năm 2019
dao động <0,90-2,08 mg/L, với giá trị cao
nhất tại cảng Tiên Sa vượt QCVN 10 cột 1
(0,2mg/L) là 10,4 lần và vượt QCVN 10 cột
2 (0,3mg/L) là 6,9 lần. Có 25/30 giá trị vượt
QCVN 10 cột 1&2, tần suất vượt quy chuẩn
83,33%.

2. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
Đối với MTKK và tiếng ồn: CLMTKK và
tiếng ồn tại miền Trung năm 2019 nhìn
chung diễn biến giá trị các khí ô nhiễm
SO2, NO2 đều nằm trong giới hạn QCVN
05 (chưa có dấu hiệu ô nhiễm). Tuy nhiên,
giá trị bụi lơ lửng tổng số và tiếng ồn trung
bình năm 2019 vượt quy chuẩn tại một số
khu kinh tế, KCN và các trung tâm đô thị
thương mại, khu dân cư (phía Đông KCN
Hòa Khánh, ngã 5 Trần Bình Trọng - Đà
Nẵng; gần ôtô Trường Hải - Quảng Nam và
ngã tư Quang Trung - Hùng Vương - Quảng
Ngãi).
Môi trường nước: Kết quả quan trắc trên
2 LVS Vu Gia - Thu Bồn và sông Hương cho
thấy, các thông số ô nhiễm tập trung chủ yếu
là: TSS; nhóm hữu cơ (COD, BOD5); nhóm
dinh dưỡng (N-NH4+, N-NO2-); Cl- và Fe. Các
thông số còn lại đều nhỏ hơn QCVN 08 cột
A2&B1 và không có biến động bất thường.
Môi trường nước biển ven bờ: Kết quả
quan trắc thành phần môi trường nước
biển ven bờ vùng ven biển duyên hải miền
Trung năm 2019 cho thấy, các thông số
TSS, N-NH4+, P-PO43-, Fe, dầu mỡ khoáng có
giá trị vượt ngưỡng quy định theo QCVN
10: TSS (4,90%), N-NH4+ (57,84%), P-PO43(2,94%, Fe (9,80%), dầu mỡ khoáng (83,33%),
các thông số còn lại chưa có dấu hiệu ô
nhiễmn

Tạp chí
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Tác động của bụi amiăng
đến sức khỏe con người
và môi trường, đề xuất
giải pháp kiểm soát
GS.TS. LÊ VÂN TRÌNH
Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật ATVSLĐ Việt Nam

1. TÁC ĐỘNG CỦA BỤI
AMIĂNG ĐẾN SỨC KHỎE
VÀ MÔI TRƯỜNG
Amiăng là các hợp chất
silicatkép của Can xi (Ca) và
Magie (Mg), chứa SiO2 có trong
tự nhiên, trong môi trường
dưới dạng các bó sợi có thể
được tách thành các sợi mỏng,
bền để sử dụng trong các ứng
dụng thương mại và công
nghiệp. Những sợi này có khả
năng chịu nhiệt, lửa và hóa
chất và không dẫn điện, chủ
yếu sử dụng làm vật liệu xây
dựng và trong công nghiệp.
Có hai loại amiăng trắng và
xanh nâu. Tất cả các loại bụi
amiăng, kể cả amiăng trắng
(Chrysotile) được khẳng định
là có hại cho sức khỏe. Sau 40
năm nghiên cứu, từ năm 1973,
Cơ quan Nghiên cứu Ung thư
Quốc tế (IARC) thuộc Tổ chức Y
tế thế giới đã có đủ bằng chứng
trên người và thực nghiệm để
xếp tất cả các loại amiăng vào
nhóm 1 là các chất gây ung thư
ở người.
Tấm lợp xi măng - amiăng
có thể gây nguy hiểm cho sức
khỏe trong quá trình lắp đặt,
phá hủy, cải tạo hoặc làm sạch
bề mặt. Nhất là khi chúng
được rửa áp lực, chà nhám,
cưa, khoan, đập vỡ hoặc xáo
trộn, các sợi amiăng có thể

bay vào không khí và những
người dân có thể hít phải mà
không biết. Thời gian và thời
tiết (mưa, bão, gió) cũng có
thể làm suy yếu các tấm lợp
này, làm các sợi amiăng đang
bám dính trên tấm lợp có thể
phát tán thành bụi ra môi
trường.
Tác hại của amiăng đến
sức khỏe người lao động và
môi trường cho cộng đồng
được biết đến là gây bệnh bụi
phổi amiăng (asbestosis), ung
thư phổi, ung thư trung biểu
mô ác tính (màng phổi, màng
bụng, màng tim), mảng màng
phổi, tràn dịch và dày màng
phổi, ung thư thực quản,
buồng trứng. Người tiếp xúc
với amiăng thường phát
bệnh sau khi tiếp xúc từ 2030 năm. Amiăng là chất gây
ung thư nghề nghiệp quan
trọng nhất, với ước tính gây
ra ½ số ca tử vong do ung thư
nghề nghiệp trên thế giới.
Gánh nặng bệnh tật toàn cầu
do amiăng là mỗi năm có
hơn 100.000 người chết và
hơn 1,5 triệu năm phải sống
với khuyết tật. Số người chết
do ung thư phổi là 41.000
người. Số người chết do ung
thư trung biểu mô ác tính
là 59.000 người. Amiăng là
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a. Amiăng trắng
VVCấu trúc sợi amiăng

nguyên nhân của 80% các trường hợp bị ung
thư trung biểu mô ác tính ở người. Số người
chết do ung thư trung biểu mô ác tính ngày
càng gia tăng ở các nước phát triển đã sử dụng
nhiều amiăng trong quá khứ.
Phơi nhiễm với bụi amiăng xảy ra khi hít
vào những sợi mảnh chủ yếu từ không khí bị
ô nhiễm trong môi trường làm việc, cũng như
từ môi trường xung quanh trong vùng phụ cận
của điểm nguồn hay không khí trong nhà có
chứa các nguyên vật liệu có sợi amiăng. Mức
độ phơi nhiễm cao nhất xảy ra trong khi đóng
gói lại các công cụ để chứa amiăng, trộn lẫn
với các nguyên vật liệu thô khác và cắt khô các
sản phẩm có chứa amiăng bằng các công cụ để
mài mòn. Phơi nhiễm cũng có thể xảy ra trong
khi lắp đặt và sử dụng các sản phẩm có chứa
amiăng và bảo trì xe cộ.
Ở Việt Nam, bệnh bụi phổi amiăng là một
bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm từ năm 1976
và đã có 3 trường hợp được giám định và chi
trả bồi thường. Đã có 150 trường hợp ung thư
trung biểu mô được ghi nhận tại 9 trung tâm
và có xu hướng ngày càng tăng. Tuy nhiên, việc
chẩn đoán các bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư
trung biểu mô yêu cầu kỹ thuật cao về thiết bị
và đội ngũ bác sỹ giỏi nên Việt Nam mới chỉ đáp
ứng một phần. Hiện nay, Bộ Y tế Việt Nam đã
ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN
02:2019/BYT, trong đó quy định, giá trị giới hạn
tiếp xúc tối đa cho phép bụi amiăng tại nơi
làm việc đối với amiăng Serpentine (chrysotile:
amiăng trắng) là 0,1 sợi/ml không khí trong 1
ca làm việc và amiăng Amphibole là 0 sợi/ml
không khí.

b. Amiăng xanh, nâu,...

2. MỘT SỐ KHÓ KHĂN
TRONG CÔNG TÁC KIỂM
SOÁT TÁC ĐỘNG CỦA
AMIĂNG TỚI SỨC KHỎE Ở
VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI
Theo nhận định của các
chuyên gia, rất khó có thể
kiểm soát mức độ an toàn
đối với sức khỏe con người
tại các cơ sở sản xuất và sử
dụng amiăng tại Việt Nam
cũng như trên thế giới. Các
nghiên cứu trên thế giới cho
thấy, amiăng có khả năng
gây bệnh cao, dù với mức độ
tiếp xúc thấp và không thể
sử dụng amiăng một cách
an toàn. Tổ chức Y tế thế giới
(WHO) và Tổ chức Lao động
quốc tế (ILO) đều khuyến
nghị các nước loại bỏ sử dụng
tất cả các loại amiăng để
phòng chống các bệnh liên
quan đến amiăng. Hiện nay,
trên thế giới, 66 quốc gia đã
cấm tất cả các loại amiăng,
trong đó có nhiều quốc gia
lớn như Ôxtrâylia, Braxin,
Anh, Pháp, Đức, Hàn Quốc,
Nhật Bản.... Chỉ còn 6 quốc
gia vẫn sử dụng một lượnglớn
amiăng trong sản xuất (hơn
50.000 tấn ) gồm Inđônêxia,
Việt Nam, Ấn Độ, Nga, Trung
Quốc và Uzbekistan. Chính
phủ tại các quốc gia sản

xuất nhiều amiăng như Nga,
Kazakhastan,
Zimbabwe,
Trung Quốc cũng đều yêu cầu
ghi cảnh báo độc hại trên các
bao bì amiăng dòng chữ “Sản
phẩm này gây hại cho sức
khỏe của bạn”, “Hít phải bụi
amiăng có thể gây nguy hiểm
nghiêm trọng tới sức khỏe”…
Tại Việt Nam, trong giai
đoạn vừa qua, ngành y tế, lao
động đã phối hợp với nhiều
đơn vị nghiên cứu triển khai
các hoạt động phòng chống
bệnh liên quan đến amiăng
với sự hỗ trợ của Bộ Y tế - Lao
động và Phúc lợi Nhật Bản
thông qua Tổ chức Y tế thế
giới, Tổ chức Lao động quốc
tế như xây dựng Hồ sơ quốc
gia về amiăng; chỉ đạo thực
hiện đảm bảo an toàn vệ sinh
lao động tại cơ sở sản xuất và
sử dụng amiăng; nâng cao
năng lực giám sát môi trường
lao động và chẩn đoán các
bệnh liên quan đến amiăng;
giám sát các trường hợp ung
thư trung biểu mô tại cộng
đồng; tuyên truyền về tác hại
của amiăng và các biện pháp
phòng chống. Tuy nhiên, việc
phổ biến các thông tin vẫn còn
hạn chế, nhất là cho đối tượng
người lao động và cộng đồng
dân cư.
Tạp chí
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Cho đến nay, ở Việt Nam ít phát
hiện được bệnh bụi phổi do amiăng gây
ra, do những nguyên nhân: Giám sát sức
khỏe của người lao động chưa thường
xuyên; Người lao động khi chuyển công
việc không được theo dõi về tiền sử tiếp
xúc với amiăng; Không có các trung tâm
theo dõi người lao động tiếp xúc với
amiăng; Kinh nghiệm chẩn đoán, phát
hiện bệnh amiăng còn ít, nguồn lực
kém, trong khi bệnh do amiăng gây ra
khá phức tạp, không dễ phát hiện; Các
nghiên cứu dịch tễ học của Việt Nam về
vấn đề này còn chưa sâu; Nhiềudoanh
nghiệp không có điều kiện cho người lao
động khám sức khỏe sâu; Tổ chức khám
sức khỏe cho cộng đồng có tiếp xúc với
amiăng rất tốn kém…

3. ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CÁC GIẢI
PHÁP KIỂM SOÁT AMIĂNG
Năm 2014, Văn phòng Chính phủ
ra thông báo số 7307/VPCP-KGVX ngày
19/9/2014 về triển khai đánh giá và kiểm
soát tác hại vật liệu amiăng trắng đến
sức khỏe con người. Theo đó, giao các
Bộ: Xây dựng, Y tế, Lao động - Thương
binh và Xã hội, TN&MT nghiên cứu, áp
dụng kinh nghiệm quản lý quốc tế và
tăng cường kiểm tra, giám sát đối với
hoạt động sản xuất và sử dụng amiăng
trắng tại môi trường làm việc; điều kiện
an toàn, bảo hộ lao động; điều kiện và
tiêu chí bệnh nghề nghiệp; tiêu chuẩn
chất lượng sản phẩm; quy định về xử
lý môi trường với các sản phẩm thải bỏ
có chứa amiăng trắng là chất thải nguy
hại”. Năm 2017, Văn phòng Chính phủ
ban hành văn bản số 7232/VPCP-KGVX
ngày 11/7/2017 giao Bộ Xây dựng chủ trì,
phối hợp với các Bộ/ngành liên quan
đề xuất cụ thể lộ trình dừng sử dụng
amiăng trắng phù hợp với việc tìm vật
liệu tấm lợp thay thế, đáp ứng yêu cầu
và khả năng chi trả của người dân tại
các khu vực khó khăn. Văn phòng Chính
phủ cũng đã giao Bộ Y tế phối hợp với
các bộ/ngành liên quan xây dựng Kế
hoạch hành động quốc gia loại trừ các
bệnh liên quan đến amiăng giai đoạn
2020 và định hướng đến năm 2030,
đảm bảo toàn diện, khoa học, phù hợp
với thực tiễn Việt Nam và các thông lệ
Tạp chí
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quốc tế, trong đó cần xác định
rõ biện pháp xử lý sản phẩm
thải bỏ có chứa amiăng trắng
và các biện pháp giảm thiểu
tác động của amiăng trắng đối
với sức khỏe người dân và môi
trường Việt Nam. Năm 2018,
tại Nghị quyết số 01/NQCP ngày 1/1/2018 của Chính
phủ giao cho Bộ Xây dựng dự
thảo lộ trình dừng sử dụng
amiăng vào năm 2023 trình
Chính phủ phê duyệt. Cũng
trong năm 2018, tại Hội nghị
tổng kết của ngành xây dựng
16/1/2018, Thủ tướng Chính
phủ chỉ đạo về dừng sử dụng
amiăng trắng chậm nhất vào
năm 2023. Trên cơ sở đó, xin
đề xuất một số giải pháp kiểm
soát amiăng:
Đối với người lao động:
Cần thực hiện quy định an
toàn lao động và có biện pháp
phòng ngừa với một số ngành
nghề công việc đang còn phải
tiếp xúc với amiăng như: Sản
xuất vật liệu xây dựng tấm lợp
amiăng; tán, nghiền, sàng và
thao tác khô với quặng hoặc
đá có amiăng; chải sợi, kéo sợi
và dệt vải amiăng; làm cách
nhiệt bằng amiăng; Tháo dỡ
các công trình xây dựng có sử
dụng amiăng; thao tác khô với
amiăng trong kỹ nghệ chế tạo
ximăng amiăng; chế tạo các
loại bộ phận má phanh ô tô,
bìa giấy bằng amiăng….
Ngoài ra, cần cử dụng
các loại trang thiết bị phòng
hộ cá nhân đúng tiêu chuẩn
chất lượng (quần áo, giầy dép,
khẩu trang); Không hút thuốc,
ăn uống tại nơi làm việc; Tắm
rửa thay quần áo tại nơi lao
động, không mang quần áo
bẩn về nhà để giặt rũ; Định
kỳ khám, chụp phim X quang
phổi, đo chức năng hô hấp
để kiểm tra sức khỏe và phát
hiện sớm bệnh có liên quan
đến amiăng… Khi có các dấu

hiệu của bệnh liên quan đến
amiăng, cần thông báo ngay
cho cơ quan y tế (các biểu hiện
thường gặp khi mắc bệnh như:
Đau tức ngực và khó thở, đau
tức ngực khi gắng sức là hai
triệu chứng chính của bệnh;
ho kéo dài; lúc đầu ho khan,
sau ho kèm theo khạc đờm; ho
ra máu, thở khò khè…).
Đối với người dân: Nếu gia
đình đang còn sử dụng tấm
lợp xi măng amiăng thì không
tự ý tháo dỡ, vứt bỏ vật liệu
chứa amiăng, mà cần có tư
vấn của cơ quan môi trường
địa phương, không dùng các
tấm có chứa amiăng vỡ để lát
đường, làm chuồng trại. Nếu
sống gần các nhà máy sản xuất
các vật liệu chứa amiăng (tấm
lợp, má phanh…), khi có các
biểu hiện bệnh do bụi amiăng
cần đi khám và báo cho các
cơ quan có thẩm quyền (môi
trường, y tế) để kiểm tra, xử lý
và điều trị bệnh kịp thời.
Mặt khác, phải ngừng sử
dụng tất cả các loại amiăng;
thay thế amiăng bằng các vật
liệu an toàn hơn và áp dụng các
cơ chế kinh tế và công nghệ để
kích thích sản xuất và áp dụng
các vật liệu thay thế; Thực hiện
các biện pháp ngăn ngừa phơi
nhiễm với amiăng tại nơi sản
xuất, sử dụng và trong quá
trình loại bỏ amiăng; Nâng
cao kỹ thuật chẩn đoán, điều
trị và phục hồi chức năng sớm
cho các bệnh liên quan đến
amiăng; Thiết lập các trung
tâm nguồn dữ liệu amiăng để
đăng ký, theo dõi và giám sát
điều trị cho những người bị
phơi nhiễm với amiăng; Nâng
cao nhận thức của cộng đồng
về những tác hại của amiăng
để biết cách phòng, tránh; Các
cơ quan quản lý cần xác định
chất thải có chứa amiăng là
chất thải nguy hại để có biện
pháp hữu hiệu khi xử lýn
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Thúc đẩy vai trò của thanh niên trong sáng kiến
cộng đồng nhằm giảm thiểu chất thải nhựa,
cải thiện chất lượng môi trường
Vừa qua, Chương trình “Thúc đẩy vai trò
của thanh niên trong sáng kiến cộng đồng
cải thiện chất lượng môi trường” và trại
sáng kiến “Hành động nhỏ - Thay đổi lớn”
trong khuôn khổ Dự án Zero Plastic Waste
Challenge: Small Action, Big Impact (Dự án
Zero Plastic Waste) đã được tổ chức tại Hạ
Long do Bộ Ngoại giao Mỹ tài trợ và Trung
tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub)
thực hiện. Hoạt động nhằm thúc đẩy giới
trẻ, thanh niên Việt Nam có những sáng
kiến BVMT, như giảm thiểu, tái chế rác
thải nhựa (RTN), đây cũng là diễn đàn để
giới trẻ học hỏi và trau dồi thêm kiến thức
về môi trường; nâng cao các kỹ năng mềm
xây dựng dự án BVMT cộng đồng. Để hiểu
rõ hơn về nội dung của Dự án, Tạp chí Môi
trường đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn
Thu Hà - Điều phối Dự án Zero Plastic
Waste tại miền Bắc.
9Bà có thể cho biết đôi nét về ý tưởng, kế hoạch
thực hiện Dự án Zero Plastic Waste?
Bà Nguyễn Thu Hà: Dự án Zero Plastic
Waste nghĩa là thử thách không rác thải nhựa:
Hành động nhỏ, Thay đổi lớn thuộc Chương
trình MDAO, do Vụ Giáo dục và Văn Hóa, Bộ
Ngoại giao Mỹ tài trợ. Ý tưởng của Dự án được
khởi xướng và đề ra nhiều chương trình thực
hiện tại Việt Nam bởi các cựu sinh viên Mỹ. Tại
khu vực miền Bắc, Trung tâm GreenHub đã phối
hợp cùng với Hội cựu sinh viên Mỹ thực hiện
Chương trình“Thúc đẩy vai trò của thanh niên
trong sáng kiến cộng đồng cải thiện chất lượng
môi trường” và trại sáng kiến “Hành động nhỏ Thay đổi lớn” nằm trong khuôn khổ của Dự án
Zero Plastic Waste.
Trong bối cảnh Việt Nam là quốc gia bị ô
nhiễm lớn do RTN, với khối lượng trôi nổi ở đại
dượng khoảng 1,8 triệu tấn mỗi năm, các chuyên
gia của Dự án nhận thức được “ô nhiễm trắng”
đã trở thành một trong những mối quan ngại
hàng đầu của đất nước. Vì vậy, đã ấp ủ và xây
dựng Dự án, hướng tới mục đích nâng cao nhận
thức cộng đồng về RTN trong đời sống hàng

VVBà Nguyễn Thu Hà - Điều phối Dự án Zero Plastic Waste
tại miền Bắc
ngày. Đặc biệt, Dự án mong
muốn gắn kết, hỗ trợ các bạn
trẻ phát huy khả năng học hỏi
và thúc đẩy vai trò tiên phong
trong mạng lưới hành động
chống RTN, đồng thời thúc đẩy
những nỗ lực trong công tác
BVMT.
Để thực hiện Chương
trình, Dự án Zero Plastic Waste
đề ra một số mục tiêu cụ thể
như: Tiếp cận, truyền thông
trực tiếp đến 2.000 người,
phủ sóng trên các phương
tiện truyền thông và tiếp cận
online 80.000 người; tổ chức 8
hội thảo lớn về nhựa ở 8 tỉnh,
thành phố (Hà Nội, Bắc Ninh,
Quảng Ninh, Thanh Hóa, Huế,
Đà Nẵng, Nha Trang và TP. Hồ
Chí Minh); tổ chức cuộc thi
tìm ra 8 sáng kiến khả thi về
vấn đề môi trường, xã hội để
tài trợ thực hiện.
Dự án được thực hiện từ
tháng 8/2019 - 8/2020. Tại
miền Bắc, Dự án được chia
thành 3 hoạt động chính:
Đầu tiên là Chiến dịch truyền
thông lan tỏa với cuộc thi video
“I choose - Tôi chọn không

RTN”. Cuộc thi chính thức
mở đăng ký và nhận bài thi từ
ngày 4/12/2019 và kết thúc vào
ngày 25/12/2019, bình chọn
trực tuyến từ ngày 26/12/2019,
công bố kết quả vào ngày
29/12/2019. Trong khoảng thời
gian này, cuộc thi đã thu hút
được các bài dự thi từ 9 tỉnh,
thành phố, với độ tuổi từ 12 25 tuổi. Các video thể hiện sự
sáng tạo khi được trình bày
dưới nhiều hình thức: Phim
ngắn, phóng sự, bản tin… với
giải pháp khoa học như túi ni
lông thân thiện làm từ khoai
tây hay vỏ tôm. Kết quả, giải
Nhất được trao cho em Đặng
Viết Tùng (lớp 11, trường THPT
Lương Thế Vinh, TP. Điện
Biên); Nguyễn Huy Hoàng (lớp
11, trường THPT Uông Bí, Uông
Bí) đạt giải Nhì; Giải thí sinh
được yêu thích nhất thuộc về
thí sinh Lê Thị Phương Lan
(Đại học Hải Phòng).
Hoạt động thứ hai là Hội
thảo và Trại sáng kiến thanh
niên được tổ chức trên 4 tỉnh,
thành phố trong thời gian từ
tháng 1 - 4/2020. Hội thảo tạo
Tạp chí
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VVCác bạn học sinh ở TP. Hạ Long tích cực tham gia Chương trình và thuyết trình những sáng kiến BVMT
điều kiện giao lưu mở, với số lượng 250 bạn học
sinh, sinh viên cho mỗi hội thảo, và trại sáng
kiến thanh niên. Đây cũng là nơi quy tụ của 50
trại viên xuất sắc nhất tham dự. Hoạt động thứ
3 là Cuộc thi “Sáng kiến thanh niên”, cơ hội để
các bạn trẻ hiện thực hóa dự án về xã hội và môi
trường còn đang ấp ủ, với nguồn tài trợ lên tới
4.000 USD.
9Bà có đánh giá gì về kết quả của Chương trình
“Thúc đẩy vai trò của thanh niên trong sáng kiến
cộng đồng cải thiện chất lượng môi trường” đã
được tổ chức ở Hạ Long vừa qua?
Bà Nguyễn Thu Hà: Có thể nói rằng,
Chương trình “Thúc đẩy vai trò của thanh niên
trong sáng kiến cộng đồng cải thiện chất lượng
môi trường” là diễn đàn giúp kết nối các bạn trẻ
yêu, quan tâm đến những vấn đề về môi trường,
đặc biệt là vấn đề về RTN, qua đó khơi dậy
những sáng kiến, giải pháp sáng tạo trong việc
hạn chế, giảm thiểu, tái sử dụng RTN trong cuộc
sống hàng ngày. Đây cũng là cơ hội để các bạn
được học hỏi, trau dồi thêm những kiến thức về
nhựa, tác hại của RTN đối với môi trường, đồng
thời nâng cao những kỹ năng về làm việc nhóm,
xây dựng dự án cộng đồng.
Chương trình được tổ chức tại trường Đại
học Hạ Long, theo đó Dự án đã mở trang thông
tin đăng ký tham gia cho tất cả thanh niên trên
địa bàn tỉnh. Chương trình đã thu hút được các
bạn học sinh, sinh viên đến từ hơn 7 trường
THPT, Đại học trên địa bàn tỉnh Hạ Long, trong
đó chủ yếu tập trung là các trường tại Hạ Long
và Uông Bí. Đối với trại sáng kiến thanh niên,
chúng tôi đã lựa chọn được 40 bạn để chia sẻ,
tập huấn sâu về xây dựng sáng kiến dự án cộng
đồng. Đặc biệt, Chương trình “Thúc đẩy vai trò
thanh niên trong sáng kiến cộng đồng cải thiện
chất lượng môi trường” thu hút hơn 100 sinh
Tạp chí
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viên, học sinh và tại đây, các
bạn được hiểu hơn về dự án
do tổ chức môi trường như
GreenHub thực hiện, hoạt
động của thanh niên thế giới
trong công tác BVMT…
Qua hoạt động lần này,
chúng tôi nhận thấy rằng, các
bạn trẻ đã có nhận thức rõ,
cũng như có mối quan tâm
sâu sắc và động lực để giải
quyết các vấn đề môi trường.
Có nhiều nhóm thanh niên đã
đứng lên thành lập các câu lạc
bộ (CLB) về môi trường và hiện
đang hoạt động tích cực như
trường THPT Uông Bí (CLB
UBEC), Hòn Gai (CLB HaL0.w).
Phản hồi sau Chương trình,
các bạn đều cho rằng mình đã
học được kiến thức mới, được
mở rộng thêm góc nhìn mới.
Và đến cuối ngày, chúng tôi
cảm nhận được một sự viên
mãn, khi mà các bạn trẻ, không
những được học mà còn được
vui chơi, giao lưu.
9Sau khi Chương trình kết
thúc, theo bà, cần có những
giải pháp gì để những sáng
kiến, mô hình giảm thiểu RTN
sẽ được ứng dụng hiệu quả vào
cuộc sống và thực tế của địa
phương?
Bà Nguyễn Thu Hà: Trong
thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp
tục thực hiện Chương trình
“thúc đẩy vai trò của thanh

niên trong sáng kiến cộng
đồng cải thiện chất lượng môi
trường” tại 3 tỉnh, thành phố
tiếp theo là Hà Nội, Bắc Ninh
và Thanh Hóa. Sau khi Chương
trình kết thúc, Dự án sẽ tiếp
tục tổ chức Cuộc thi “Sáng kiến
thanh niên”, dự kiến sẽ diễn ra
vào tháng 5/2020 để kêu gọi
các sáng kiến, giải pháp cộng
đồng về BVMT có tính khả thi
để tài trợ triển khai.
Bên cạnh đó, để áp dụng
thực tế những sáng kiến của
các bạn trẻ, cần có những giải
pháp thúc đẩy tinh thần cũng
như hướng dẫn và hỗ trợ thêm
kiến thức, kinh nghiệm thực
hiện dự án cho các bạn trẻ; địa
phương cùng chung tay hỗ trợ
triển khai Dự án; đặc biệt với vai
trò của các tổ chức môi trường
như GreenHub, sẽ là cái nôi để
giúp đỡ và hỗ trợ các bạn trong
việc lên kế hoạch, thực hiện và
triển khai Dự án được hiệu quả.
Ngoài ra, nguồn lực cũng là một
yếu tố quan trọng để giúp cho
các bạn trẻ có thể thực hiện
được dự án của mình… Chúng
tôi hy vọng rằng, dù đây là một
dự án nhỏ, nhưng tác động của
nó đối với các bạn trẻ sẽ rất lớn
và tạo ra một làn sóng với mục
tiêu chung là BVMT, giảm thiểu
RTN.
9Trân trọng cảm ơn bà!
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Áp dụng hóa học xanh nhằm hỗ trợ
tăng trưởng xanh và giảm thiểu
phát thải các hóa chất nguy hại

VVHội thảo khởi động Dự án “Áp dụng HHX tại Việt Nam nhằm hỗ trợ tăng
trưởng xanh, giảm thiểu việc phát thải và sử dụng các hóa chất POPs, hóa chất
nguy hại” tại Hà Nội, ngày 6/4/2018

T

rong thời gian gần đây, hoạt động sản
xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất
đang phát triển mạnh. Hầu hết doanh
nghiệp sản xuất trong các ngành công nghiệp
khai thác, chế biến thực phẩm và đồ uống,
thuốc lá, sản phẩm dệt, may mặc, da, giả da...
đều có khả năng sử dụng các loại hóa chất
ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POPs), hoặc
các chất có khả năng tạo thành các POPs (các
chất POPs phát sinh không chủ định, còn
gọi là U-POP) khiến nguồn nước gần các khu
công nghiệp thường có hàm lượng hóa chất
POPs cao...
Trước bài toán được đặt ra khi vừa phải thúc
đẩy sản xuất trong nước có sử dụng hóa chất
trong quá trình sản xuất, vừa phải quản lý việc
sử dụng hóa chất và kiểm soát những tác động
đến môi trường, hóa học xanh (HHX) là một
trong những giải pháp được khuyến khích sử
dụng để giải quyết vấn đề bằng cách ứng dụng
các phương pháp nhằm hạn chế tối đa việc sử
dụng và phát thải các hóa chất nguy hại. HHX
đề cao tiết kiệm tài nguyên và tận dụng tối đa
nguyên, nhiên liệu tái sinh.

HHX (hay còn gọi là hóa
học bền vững) là một khái
niệm chỉ một ngành hóa học
và kỹ thuật khuyến khích việc
thiết kế các sản và quá trình
giảm thiểu việc sử dụng và
tạo ra các chất độc hại. HHX
sẽ giảm thiểu và ngăn ngừa ô
nhiễm tại nguồn. Nguyên tắc
của HHX là có thể áp dụng cho
hóa hữu cơ, vô cơ, hóa sinh,
hóa phân tích, hóa học vật lý,
trọng tâm là giảm thiểu các
nguy hiểm và tối đa hóa hiệu
quả của hóa chất sử dụng.
Kinh nghiệm của nhiều quốc
gia trên thế giới cho thấy, việc
áp dụng nguyên tắc của HHX
không chỉ giúp doanh nghiệp
tiết kiệm chi phí xử lý các vấn
đề phát sinh liên quan đến sức
khỏe con người và giảm thiểu
ô nhiễm môi trường. Sau hai
thập kỷ được ứng dụng, HHX

đã mang lại những tác động
tích cực cho xã hội và môi
trường khi các lĩnh vực nghiên
cứu mới như dung môi xanh,
vật liệu biến tính có nguồn
gốc sinh học, khoa học năng
lượng thay thế, phân tử tự lắp
ráp, thiết kế chất xúc tác thế hệ
mới và thiết kế phân tử hướng
đến giảm thiểu các rủi ro... đã
được phát triển trên diện rộng.
Tại Việt Nam, ngành hóa
chất cơ bản và các ngành sản
xuất có sử dụng hóa chất đóng
một vai trò quan trọng trong sự
phát triển của nền kinh tế. Tuy
nhiên, việc sử dụng một số hóa
chất nguy hại trong quá trình
sản xuất sản phẩm đang gây
ra những ảnh hưởng tiêu cực
đến sức khỏe con người, môi
trường và hệ sinh thái. Quá
trình thải bỏ hóa chất và các
sự cố hóa chất diễn ra trong
quá trình sản xuất (chủ yếu do
công nghệ lạc hậu) đang ngày
càng trở nên nghiêm trọng, tạo
áp lực và gánh nặng lên Chính
phủ khi phải nỗ lực bảo vệ hệ
sinh thái và sức khỏe cộng
đồng. Dù vậy, các hóa chất
nguy hại bao gồm cả POPs có
khả năng phát tán trong môi
trường và tích lũy sinh học
trong cơ thể con người hiện
vẫn đang được sử dụng trong
nước. Bên cạnh đó, một số chất
có khả năng tạo thành các chất
U-POP trong nhưng điều kiện
nhất định vẫn đang được sử
dụng rộng rãi. Nguyên nhân
chính là do sự thiếu hụt thông
tin liên quan đến việc sử dụng
POPs và các chất có khả năng
phân hủy thành POPs trong
các lĩnh vực sản xuất, đặc biệt
Tạp chí
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là ở những cơ sở sản xuất quy mô nhỏ. Ngoài ra,
động lực để doanh nghiệp đầu tư vào phát triển
công nghệ, quy trình sản xuất thân thiện với
môi trường cũng chưa được chú trọng do năng
lực về tài chính và con người còn hạn chế.
Để khắc phục tình trạng trên, Chính phủ đã
và đang rất quan tâm đến phát triển hiệu quả, an
toàn, thân thiện môi trường đối với các ngành
sản xuất có sử dụng hóa chất. Ngoài việc đầu
tư từ ngân sách, Việt Nam cũng kêu gọi các tổ
chức quốc tế hỗ trợ trong lĩnh vực này. Giai đoạn
từ năm 2015 - 2018, Tổng cục Môi trường - Bộ
TN&MT đã phối hợp với Cục Hóa chất - Bộ Công
Thương triển khai trên toàn quốc Dự án Quản lý
an toàn POPs và hóa chất nguy hại do Quỹ Môi
trường toàn cầu (GEF) tài trợ ủy thác thông qua
Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP)
nhằm giúp Việt Nam giảm thiểu các rủi ro về môi
trường và sức khỏe con người thông qua giảm
phát thải POPs và hóa chất nguy hại. Theo đó,
đã rà soát các chồng chéo, mâu thuẫn tại các văn
bản liên quan tới quản lý POPs và hóa chất độc
hại (Luật BVMT, Luật Hóa chất, các văn bản dưới
luật) để bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện hành lang
pháp lý quản lý vấn đề này hiệu quả hơn.
Tiếp nối các hoạt động hỗ trợ xử lý POPs,
hóa chất nguy hại, đồng thời, với mục tiêu tạo
môi trường thuận lợi cho việc giới thiệu và áp
dụng HHX, khuyến khích doanh nghiệp hạn chế
sản xuất, sử dụng các hóa chất nguy hại, hướng
đến phát triển các phương pháp cũng như quá
trình sản xuất thân thiện với môi trường, sức
khỏe con người, Cục Hóa chất - Bộ Công Thương
đã triển khai Dự án “Áp dụng HHX tại Việt Nam
nhằm hỗ trợ tăng trưởng xanh, giảm thiểu việc
phát thải và sử dụng các hóa chất POPs, hóa chất
nguy hại”. Dự án tuân thủ theo 12 nguyên tắc
của HHX, đó là: Ngăn ngừa phát sinh chất thải;
tối đa hóa việc tiết kiệm nguyên tử; phát triển
quá trình tổng hợp hóa học ít độc hại hơn; phát
triển các sản phẩm và hóa chất an toàn hơn; sử
dụng dung môi và điều kiện phản ứng an toàn
hơn; tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng;
sử dụng các nguyên liệu có thể tái sinh; tránh
làm phát sinh phụ phẩm; sử dụng chất xúc tác
để tăng hiệu suất phản ứng; phát triển các hóa
chất và sản phẩm có thể phân hủy sau khi sử
dụng; quan trắc và phân tích theo thời gian thực
tế để ngăn ngừa ô nhiễm; giảm thiểu tối đa khả
năng xảy ra tai nạn. Dự án giúp giảm thiểu việc
sử dụng chất ô nhiễm POPs và giảm phát thải
U-POPs, thông qua những hoạt động giới thiệu
về các cách tiếp cận HHX trong 6 nghành công
Tạp chí

38 MÔI TRƯỜNG | SỐ 2/2020

nghiệp tại Việt Nam: Mạ crôm,
sản xuất giấy và bột giấy, nhựa,
dệt, hóa chất bảo vệ thực vật và
dung môi - sơn. Những hướng
dẫn cụ thể cho từng ngành sản
xuất sẽ được xây dựng, đồng
thời lồng ghép những cách
tiếp cận HHX vào các văn bản
quy phạm pháp luật có liên
quan. Với sự hỗ trợ của Quỹ
Môi trường toàn cầu (GEF) và
UNDP, Dự án được thực hiện
trong 3 năm (2018 - 2020), gồm
4 hợp phần: Tạo dựng môi
trường thuận lợi cho việc áp
dụng HHX tại Việt Nam; Tăng
cường nhận thức về HHX; Giới
thiệu cách tiếp cận của HHX
cho các ngành ưu tiên và áp
dụng tại ít nhất hai cơ sở sản
xuất; Giám sát, đánh giá, thu
thập và phổ biến các bài học
kinh nghiệm. Tổng kinh phí
thực hiện Dự án là 10.399.800
USD, trong đó vốn đối ứng của
Bộ Công Thương là 700.000
USD, UNDP tài trợ 200.000
USD và JICA 1,5 triệu USD,
khối tư nhân là 4 triệu USD,
Quỹ BVMT 2 triệu USD và GEF
viện trợ không hoàn lại thông
qua UNDP 1.999.800 USD.
Qua giai đoạn khảo sát, Dự
án đã xác định được 6 ngành
nghề được ưu tiên triển khai
HHX trong Dự án bao gồm: Mạ
điện, sản xuất giấy và bột giấy,
nhựa, dệt nhuộm, hóa chất bảo
vệ môi thực vật, sơn và dung
môi. Đây là những ngành có
khả năng sử dụng POPs, thủy
ngân và những chất có thể
phẩn hủy thành POPs trong
sản xuất. Trong năm 2018 2019, Dự án đã thiết lập được
môi trường thuận lợi cho việc
áp dụng thực hành HHX; giới
thiệu các ứng dụng và lợi ích
của HHX cho cán bộ lãnh đạo,
công chúng, doanh nghiệp
thuộc các ngành tiểu ngành
công nghiệp được chọn; đánh
giá năng lực quốc gia liên quan

đến áp dụng HHX; đánh giá
hiện trạng khung pháp lý cho
6 ngành ưu tiên; xây dựng tiêu
chuẩn, quy chuẩn…
Trong năm 2020, Dự án sẽ
thí điểm mô hình ứng dụng
HHX tại Công ty CP Plato
Việt Nam thuộc lĩnh vực mạ
điện và Công ty CP Sơn Nishu
thuộc lĩnh vực sơn và dung
môi. 2 công ty này sẽ được hỗ
trợ các trang thiết bị, nguyên
vật liệu cho hoạt động trình
diễn HHX từ Dự án, xây dựng
cơ sở dữ liệu về các hóa chất
đang được sử dụng nhằm xác
định chất có thể thay thế các
loại dung môi có chứa clo, thay
thế cho các chất POPs hay các
hóa chất nguy hại đã bị cấm ở
một số nước như PFOS, PBDE
và SCCP. Đồng thời, áp dụng
nguyên tắc sử dụng những
chất diệt khuẩn, tẩy rửa thân
thiện với môi trường, giảm
thiểu tối đa lượng nước xả thải,
và thiết lập hệ thống kiểm soát
chất lượng nước tự động. Hai
công ty này sẽ minh chứng cho
những lợi ích của việc áp dụng
HHX như nâng cao hiệu suất,
giảm thiểu chi phí trong quá
trình sản xuất, BVMT cũng
như đảm bảo sức khỏe cho
cộng đồng.
Mặc dù, chưa có kết quả
cuối cùng nhưng có thể khẳng
định rằng, Dự án “Áp dụng
HHX tại Việt Nam nhằm hỗ
trợ tăng trưởng xanh, giảm
thiểu việc phát thải và sử dụng
các hóa chất POPs, hóa chất
nguy hại” sẽ góp phần tạo môi
trường pháp lý, nâng cao nhận
thức và thử nghiệm thực tế,
giúp giảm phát thải các chất
ô nhiễm khó phân hủy. Đây
cũng là xu hướng tất yếu đối
với công nghiệp hóa chất tại
Việt Nam giúp giảm thiểu hóa
chất nguy hại vì sức khỏe cộng
đồng và hội nhập quốc tế.
 NGUYỄN VĂN LUYỆN
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Tập đoàn SCG chia sẻ kinh nghiệm về phát triển
bền vững gắn với kinh tế tuần hoàn
Là tập đoàn lớn tại Đông Nam Á hoạt động
trong ba lĩnh vực chính gồm xi măng - vật
liệu xây dựng, hóa dầu và bao bì, SCG đang
từng bước hướng đến mô hình kinh tế
tuần hoàn thông qua sử dụng hiệu quả tài
nguyên thiên nhiên trong toàn chuỗi giá
trị, từ sản xuất tới tiêu dùng và tái chế phế
phẩm sau khi sản xuất. Tại Việt Nam, SCG
bắt đầu hoạt động kinh doanh từ năm 1992
và đến nay đã có hơn 22 công ty con tại Việt
Nam với hơn 8,600 nhân viên. Bên cạnh
đó, SCG đang có nhiều dự án đầu tư tại Việt
Nam, trong đó lớn nhất là dự án lọc hóa
dầu Long Sơn tại thành phố Vũng Tàu.
TỐI ƯU HÓA VIỆC SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN
THIÊN NHIÊN
Tại buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ TN&MT
Võ Tuấn Nhân vào đầu tháng 2/2020, ông
Piayong Jriyasetapong - Phó Chủ tịch kiêm
Tổng Giám đốc Tập đoàn SCG cho biết, Tập
đoàn SCG đã luôn chú trọng định hướng phát
triển kinh tế tuần hoàn ở Thái Lan trong nhiều
năm qua. Tại các nhà máy của SCG, từ năm 2012
đã không có chất thải chôn lấp. Các chất thải
rắn được tái chế thành viên nén năng lượng để
sử dụng trong các nhà máy xi măng hoặc phát
điện. “Kinh nghiệm của chúng tôi là nếu không
có cơ sở hạ tầng tốt thì xây dựng kinh tế tuần
hoàn khó khả thi”, ông Piayong Jriyasetapong
cho hay.
Theo đó, SCG đã ứng dụng các nguyên tắc
kinh tế tuần hoàn và thực hiện hóa “Mô hình
tuần hoàn SCG” bằng cách cam kết tối ưu hóa
việc sử dụng tài nguyên trong quá trình từ sản
xuất đến tiêu thụ và thu hồi sản phẩm thải bỏ.
Tuy nhiên, để thực hiện thành công nền kinh
tế tuần hoàn cần sự cam kết của Chính phủ sở
tại cũng như cộng đồng doanh nghiệp. Do đó,
ứng dụng thành công nền kinh tế tuần hoàn có
thể thúc đẩy sử dụng các sản phẩm và dịch vụ
công nghệ cao, từ đó tối ưu hoá việc sử dụng các
nguồn tài nguyên.
Tại khu vực Đông Nam Á, SCG là một trong
những tập đoàn có kinh nghiệp dày dạng nhất
trong việc cắt giảm rác thải nhựa cũng như sản

VVTập đoàn SCG và các đối tác tham gia liên minh BVMT
xuất bao bì thân thiện với môi
trường và dễ dàng tái chế. Ba
những lĩnh vực kinh doanh
cốt lõi của SCG là bao bì, vật
liệu xây dựng và hóa dầu đều
là những ngành nghề trực tiếp
tác động xấu lên môi trường;
nên nếu họ không thể hiện
sớm trách nhiệm xã hội, có thể
dẫn đến khủng hoảng truyền
thông ở một lúc nào đó trong
tương lai. Theo Báo cáo từ SCG,
trong những năm vừa qua, họ
đã kết hợp các nguyên tắc kinh
tế tuần hoàn vào hoạt động
của doanh nghiệp với 3 chiến
lược như sau. Giảm sử dụng
vật liệu và tăng độ bền vật liệu
bằng cách hạn chế sử dụng tài
nguyên trong sản xuất cũng
như phát triển các sản phẩm
với thời gian sử dụng dài hơn,
ví dụ như sản xuất bao bì gợn
sóng với vẻ ngoài bắt mắt - bền
nhưng tiêu tốn ít giấy hơn.
Nâng cấp và thay thế bằng cách
đổi mới công nghệ để thay thế
các sản phẩm và nguyên liệu
thô hiện tại bằng các giải pháp
hiệu quả hơn, giúp giảm thiểu
tiêu thụ nguyên liệu hoặc làm
cho sản phẩm dễ dàng tái chế
hơn. Ví dụ: nhà vệ sinh dạng
module, tấm tường đúc sẵn,
tấm bê tông khí chưng áp linh

hoạt, bao bì thực phẩm Fest
thay thế thùng xốp và bao bì
linh hoạt độ bền cao và dễ
dàng tái chế. Tái sử dụng và tái
chế bằng cách tăng cường khả
năng tái chế của vật liệu, ví dụ:
phát triển sản phẩm với dây
chuyền sản xuất sử dụng tỷ lệ
vật liệu tái chế cao hơn, hợp
tác với các siêu thị và cửa hàn
bán lẻ hiện đại nhằm thu thập
các hộp giấy và giấy đã qua
sử dụng để tái chế; phát triển
công thức nhựa với tỷ lệ nhựa
tái chế cao hơn.
Năm 2018, SCG đã chuyển
đổi khoảng 313.000 tấn chất
thải công nghiệp thành
nguyên liệu thô tái tạo và tận
dụng 131.000 tấn chất thải
công nghiệp thông thường
thành nhiên liệu thay thế.
Năm 2019, SCG đang tiếp tục
tích hợp các nguyên tắc kinh
tế tuần hoàn vào sản xuất sản
phẩm và đặt mục tiêu giảm
sảm xuất nhựa sử dụng 1 lần
từ 46% xuống 20% vào năm
2025 và tăng tỷ lệ nhựa tái chế,
tái sử dụng và phân hủy sinh
học lên 100% đến năm 2025.
Tại Việt Nam, trong thời
gian đầu, SCG tập trung chủ
yếu vào việc truyền thông và
giáo dục về tầm quan trọng
Tạp chí
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của việc sử dụng vật liệu thân thiện với môi
trường cũng như khả năng tái chế dễ dàng
của sản phẩm nhựa cho cán bộ công nhân
viên. Sau đó SCG mới truyền thông ra ngoài
hay liên minh các đối tác tại Việt Nam. Là
Chủ đầu tư dự án Tổ hợp hóa dầu Long Sơn,
SCG dự tính sẽ đưa tổ hợp này trở thành
hình mẫu về kinh tế tuần hoàn tại Việt
Nam. Trong đó, tất cả các nhà thầu và người
tham gia xây dựng dự án đều phải tuân thủ
điều kiện tương thích với kinh tế tuần hoàn,
cụ thể là tiết kiệm nhiên liệu, BVMT và khép
kín chu trình vòng đời sản phẩm. Từ dự án
này, chính quyền địa phương có thể thúc
đẩy hệ thống trường học các cấp tham gia
vào kinh tế tuần hoàn.
Theo Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, việc áp
dụng kinh tế tuần hoàn ở dự án lọc hóa dầu
Long Sơn cần tính đến các sản phẩm sau
hóa dầu đáp ứng yêu cầu của kinh tế tuần
hoàn, với khí thải, nước thải phải được xử lý
tuần hoàn. Chất thải rắn sau quá trình sản
xuất phải được thu hồi, tái sử dụng, tạo ra
giá trị mới. Kinh nghiệm triển khai kinh tế
tuần hoàn ở dự án lọc hóa dầu Long Sơn của
Tập đoàn SCG có thể là bài học kinh nghiệm
cho các doanh nghiệp và tập đoàn khác tại
Việt Nam nhằm thúc đẩy sự tham gia của
các doanh nghiệp trong việc áp dụng kinh
tế tuần hoàn.

NHỮNG BÀI HỌC QUÝ GIÁ VÀ TRẢI
NGHIỆM ĐẦY CẢM HỨNG TỪ THỰC TẾ
Thời gian qua, từ những sự cố môi
trường liên tiếp gần đây trên toàn thế giới
như cháy rừng Amazon, hay hiện tượng ô
nhiễm không khí diễn ra ngay tại Việt Nam
cho thấy vấn đề môi trường thật sự đang là
nỗi lo “không của riêng ai”. Trong bối cảnh
đó, vai trò của giới trẻ sẽ mang đến niềm hy
vọng về những thay đổi tích cực nhằm cải
thiện các vấn đề về môi trường trong tương
lai. Chính vì lẽ đó, SCG - tập đoàn tiên
phong về phát triển bền vững đã tổ chức
Hội trại SCG Sharing The Dream ASEAN
2019, quy tụ 73 đại diện trẻ từ 7 quốc gia
khu vực ASEAN, trong đó có Việt Nam để
cùng nhau học hỏi, chia sẻ và hợp tác tìm
hướng giải quyết cho những vấn đề cấp
bách của khu vực. Không chỉ được tham gia
những khóa đào tạo kỹ năng lãnh đạo do
chính Ban Giám đốc SCG hướng dẫn, các
sinh viên của hội trại còn được trải nghiệm
Tạp chí
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VVBan Lãnh đạo Tập đoàn SCG chụp ảnh lưu niệm với các
bạn trẻ trong khuôn khổ Hội trại SCG Sharing The Dream
ASEAN năm 2019
những dự án phát triển bền
vững, áp dụng nguyên tắc Nền
kinh tế tuần hoàn trong thực
tế của SCG. Một trong những
ý tưởng cực kỳ thú vị là dự án
Đường từ nhựa tái chế do SCG
phối hợp với tập đoàn Dow
Chemicals thực hiện. Đây là
một giải pháp thông minh,
bền vững, giúp giải quyết vấn
đề rác thải nhựa vốn đang là
vấn nạn của nhiều quốc gia.
Hội trại SCG Sharing The
Dream ASEAN 2019 còn là
diễn đàn để các bạn trẻ chia sẻ
góc nhìn của mình về những
vấn đề môi trường bức thiết
mà quốc gia mình đang đối
mặt, cũng như cùng nhau đưa
ra giải pháp thiết thực cho
những vấn đề đó. Dự án “Say
no to single use plastic - Nói
không với đồ nhựa dùng một
lần” của đại diện Việt Nam đã
nhận được những lời khen,
phản hồi và đóng góp tích cực
từ cả phía Tập đoàn SCG và
bạn bè quốc tế. Ban Lãnh đạo
cấp cao SCG nhận xét: “Tôi
thực sự ấn tượng với cách nhìn
nhận sâu sắc của các sinh viên
Việt Nam, vấn đề không nằm ở
vật liệu nhựa mà ở chính hành
vi sử dụng và đặc biệt là thói
quen dùng nhựa một lần. Làm

sao để thay đổi thói quen này
và sử dụng chúng đúng cách,
nhựa sẽ trở nên có ích cho môi
trường”. Niềm vui còn được
nhân lên khi ý tưởng này còn
nhận được tài trợ kinh phí từ
SCG Việt Nam để thực hiện tại
chính quê hương Việt Nam.
Hiện tại nhóm đã xây dựng
xong cơ cấu nhân sự, lên ý
tưởng sơ bộ cho các hoạt động
truyền thông sắp tới. Hơn bao
giờ hết, những đại diện trẻ Việt
Nam tại Hội trại SCG Sharing
The Dream ASEAN 2019 đã
cho chúng ta hy vọng về một
thế hệ trẻ sống có trách nhiệm,
năng động, hiểu biết và đầy
nhiệt huyết với các vấn đề môi
trường, cộng đồng.
Ngoài các chương trình
nêu trên, SCG còn triển khai
nhiều chương trình dành cho
thanh thiếu niên khác như
chương trình “SCG Thực tập
sinh quốc tế”, chương trình
“SCG Nhà lãnh đạo trẻ”... Với
tầm nhìn trở thành doanh
nghiệp tầm cỡ quốc tế về phát
triển bền vững, SCG luôn chú
trọng không những môi trường
mà còn quan tâm nâng đỡ thế
hệ trẻ qua những chương trình
trách nhiệm xã hội thiết thực.

HỒNG GẤM
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Ban quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ
nỗ lực trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học
Khu bảo tồn biển đảo (KBTBĐ) Cồn Cỏ là
một trong những hệ sinh thái biển có tính
đa dạng sinh học (ĐDSH) cao của Việt Nam,
với các hệ sinh thái (HST) điển hình của
vùng biển nhiệt đới như rạn san hô (RSH),
rong cỏ biển và các loài cá. Trong những
năm qua, Ban Quản lý (BQL) KBTBĐ đã làm
tốt công tác bảo tồn ĐDSH và quản lý tài
nguyên biển đảo, nghiên cứu, thử nghiệm
nuôi cấy san hô, phục hồi nguồn lợi biển
trong KBTBĐ.

K

BTBĐ Cồn Cỏ có tổng diện tích 4.532 ha,
bao gồm 3 phân khu chức năng: Phân
khu bảo vệ nghiêm ngặt có diện tích 534
ha; phân khu phục hồi sinh thái 1.392 ha; phân
khu phát triển 2.376 ha. KBTBĐ Cồn Cỏ có mức
độ ĐDSH cao với khoảng 113 loài san hô, 57 loài
rong cỏ biển, 67 loài động vật đáy, 19 loài giáp
xác, 224 loài cá biển khơi, 87 loài cá RSH, 164 loài
thực vật phù du, 68 loài/nhóm động vật phù du;
trong đó có nhiều loài hải sản quý hiếm, có giá
trị kinh tế cao như tôm hùm, ghẹ, hải sâm, vẹm
xanh, điệp, cá thu, cá mú, cua biển, mực, san hô
sừng. Tổng trữ lượng nguồn hải sản vùng biển
đảo Cồn Cỏ ước tính đạt khoảng 40.000 tấn, sản
lượng khai thác bền vững khoảng 12.000 tấn/
năm.
Trong những năm qua, BQL KBTBĐCồn Cỏ
đã triển khai nhiều đề tài nghiên cứu khoa học,
phát triển và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong
bảo tồn và sử dụng bền vững ĐDSH tại KBTBĐ.
Trong đó, tiêu biểu là đề tài: “Điều tra hiện trạng
cua đá tại đảo Cồn Cỏ”. Kết quả nghiên cứu làm
cơ sở để xây dựng các giải pháp quản lý bền vững
nguồn lợi cua đá tại đảo; nâng cao năng lực quản
lý tài nguyên và môi trường, thu thập kiến thức,
kinh nghiệm trong công tác xây dựng, quản lý
dự án có sự tham gia của cộng đồng. Bên cạnh
đó, BQL cũng đã xây dựng đề xuất các chương
trình nghiên cứu khoa học, điều tra đánh giá
nguồn lợi sinh vật biển đảo Cồn Cỏ giai đoạn
2016-2020; chương trình điều tra bổ sung bảo
tồn gen của các loài động, thực vật quý hiếm tại
KBTBĐ. Qua đó, từng bước thu thập, phân loại
và xây dựng tủ mẫu vật trưng bày các loài động

VVBQL KBTBĐ Cồn Cỏ phối hợp với Đồn biên phòng Cửa
Tùng thả về tự nhiên một cá thể rùa biển
thực vật biển quý hiếm, đặc
trưng của đảo Cồn Cỏ nhằm
lưu trữ nguồn gen; Những
tiêu bản các loài đặc trưng có
ở KBTBĐ gồm: 100 bộ mẫu vật
tươi (tôm hùm, cá mú, ghẹ sao,
ghẹ đỏ, ốc tù và, cá hồng, cua
đồi, cá chim, cá bướm, cá dìa,
cua đá...) bảo quản bằng hóa
chất ngâm trong chậu kính, và
các tiêu bản thuộc bộ ốc và hai
mảnh vỏ gồm: trai tai tượng,
trai ngọc nữ, bào ngư chín lỗ,
ốc hương, ốc vú nàng, ốc đụn,
ốc mặt trăng, ốc nón, ốc gai, ốc
sứ, điệp và một số loài san hô.
Ngoài ra, BQL KBTBĐ Cồn
Cỏ cũng đã đẩy mạnh hoạt
động điều tra, nghiên cứu,
công tác giám sát đánh giá các
HST, tài nguyên biển, nhất là
vùng Đông Nam, Đông Bắc
và Tây Bắc đảo Cồn Cỏ. BQL
phối hợp với các đối tác trong
việc triển khai các đề tài khoa
học, thử nghiệm nuôi cấy san
hô, phục hồi nguồn lợi biển
trong KBTBĐ được kịp thời
và đạt hiệu quả cao. Tháng
8/2015, BQL đã phối hợp với

Viện Nghiên cứu Hải sản Hải
Phòng tiếp tục theo dõi ứng
dụng khoa học kỹ thuật nuôi
cấy san hô tại Bến Nghè đảo
Cồn Cỏ. Theo kết quả giám sát
vườn ươm san hô, năm 2011
đã trồng mới 360 tập đoàn san
hô cứng tại Bến Nghè, sau 230
ngày tỷ lệ sống đạt 71,1%. Sau 4
năm, đến năm 2015, một số tập
đoàn san hô đã phủ nền đáy
khoảng 1/10 m2 và hiện nay
đang sinh trưởng phát triển
tốt.
Hàng năm, BQL tổ chức
định kỳ 4 đợt lặn kiểm tra
HSTRSH, thảm rong cỏ và nền
đáy biển nhằm theo dõi giám
sát sự sinh trưởng, phát triển,
phát hiện kịp thời các sự cố về
sinh vật và môi trường biển
nhằm đưa ra các giải pháp ứng
phó. Từ ngày 24/6 - 2/7/2018,
BQL đã phối hợp với Viện
Nghiên cứu Hải sản Hải Phòng
tiến hành lặn kiểm tra RSH,
thảm rong cỏ biển và nền đáy
biển tại 5 mặt cắt bao quanh
đảo: Mặt cắt Bến Tranh và các
phía Đông, Nam, Bắc, Tây của
Tạp chí
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VVĐoàn viên thanh niên Quảng Trị ra quân vệ sinh môi trường tại Cồn Cỏ
đảo. Qua kết quả kiểm tra giám sát cho thấy, tại
Bến Tranh, RSH cứng bị tẩy trắng cuối năm 2017
đã phục hồi gần như hoàn toàn (đến 90%). Đặc
biệt, tại khu vực từ Bến Tranh đến Bến Nghè, hệ
ốc phát triển rất mạnh, trứng và ốc con bám vào
hệ rong cỏ biển với khối lượng rất lớn, chủ yếu
là các loại ốc mặt trăng, ốc đụn và một số loại
khác... Điều này cho thấy, HSTRSH, rong cỏ biển
phát triển tốt, là bãi đẻ cho nhiều loài hải sản
sống trong KBTBĐ. Ngoài ra, tại 4 mặt cắt còn
lại, san hô phát triển tốt, đặc biệt là san hô mềm,
các loài hải miên, hải sâm có sự tăng trưởng về
thành phần và khối lượng.
Ngoài ra, BQL KBTBĐ Cồn Cỏ còn phối
hợp với Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế
(IUCN) triển khai chương trình “Bảo tồn, cứu hộ
rùa biển” nhằm ngăn chặn nạn đánh bắt, mua
bán, xẻ thịt, cứu hộ kịp thời rùa biển, song song
với đó là không ngừng tăng cường nhận thức
cho người dân về công tác bảo tồn rùa biển. Từ
tháng 5/2017 - 5/2019,BQL đã kịp thời cứu hộ
và thả 45 cá thể rùa biển về biển. Đây là những
cá thể rùa bị mắc lưới của ngư dân, kiếm ăn tại
ngư trường Quảng Trị, rùa vào bờ đẻ trứng, rùa
bị săn bắt trái phép... BQL đã triển khai được 20
lớp tập huấn bảo tồn và cứu hộ rùa biển, thông
qua công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin
về Luật Thủy sản, Luật Biển và các nghị định xử
phạt hành chính trong lĩnh vực thủy sản cho lực
lượng ngư dân, chủ tàu thuyền, thuyền trưởng
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và cán bộ quản lý các xã ven
biển nhằm nâng cao năng lực
quản lý, nhận thức của cộng
đồng về công tác bảo vệ, bảo
tồn và phát triển nguồn lợi
biển và ĐDSH theo hướng bền
vững.
Nhằm phát huy những
thành tích đã đạt về công tác
bảo vệ HSTRSH, bảo vệ tài
nguyên KBTBĐ, bảo vệ và cứu
hộ rùa biển..., BQL KBTBĐ Cồn
Cỏ đã đề ra một số biện pháp
trong những năm tiếp theo:
Tiếp tục làm tốt công tác
tuyên truyền, giáo dục vận động
ngư dân, khách du lịch, cán
bộ công nhân viên đang sinh
sống và công tác trên đảo Cồn
Cỏ thực hiện tốt Quy chế bảo
tồn biển để nguồn lợi biển
ngày càng được nâng cao góp
phần phát triển kinh tế - xã
hội tại địa phương cũng như
khai thác và sử dụng có hiệu
quả nguồn tài nguyên biển;
Lồng ghép tích hợp nội dung
giáo dục môi trường và BVMT
trong các lớp tập huấn nhằm
trang bị cho các em học sinh,

ngư dân, khách du lịch, các
doanh nghiệp hiểu sâu hơn về
lợi ích của KBTBĐ mang lại vì
sự nghiệp phát triển kinh tế
biển bền vững;
Tăng cường quản lý tài
nguyên biển, đặc biệt trong việc
phối hợp tuần tra, giám sát,
truy quét và ngăn chặn các tác
động xâm hại tới RSH, rong
cỏ biển, môi trường nước biển
trong KBTB; tích cực phối họp
với các lực lượng chức năng
của huyện đảo và các đơn vị
liên quan như Chi cục Thủy
sản, các đồn biên phòng ven
biển và đảo cồn cỏ trong việc
tuần tra kiểm soát các tàu cá
hoạt động, neo đậu trong khu
BTB, nhất là các phân khu
bảo vệ nghiêm ngặt phân khu
Phục hồi sinh thái, phân khu
phát triển và các vùng xung
quanh đảo cồn cỏ. Lắp đặt
thêm và bảo dưỡng hệ thống
phao phân vùng nhằm quản lý
tốt hơn tài nguyên biển.
Đẩy mạnh hoạt động điều
tra, nghiên cứu, công tác giám
sát đánh giá các HST, tài
nguyên biển, nhất là vùng
Đông Nam, Đông Bắc và Tây
Bắc đảo Cồn Cỏ. Phối hợp với
các đối tác trong việc triển
khai các đề tài khoa học, thử
nghiệm nuôi cấy san hô,
phục hồi nguồn lợi biển trong
KBTBĐ Cồn Cỏ được kịp thời
và đạt hiệu quả cao.
Tăng cường công tác cứu hộ,
bảo vệ, bảo tồn động vật hoang
dã quý, hiếm, nguy cấp được ưu
tiên bảo vệ có tên trong sách
Đỏ Việt Nam, cũng như sách
Đỏ thế giới; các loài quý, hiếm,
nguy cấp được ưu tiên bảo vệ
Nghị định số 160/2013/NĐCP; Nghị định số 26/2019/NĐCP như 5 loài rùa biển, cá heo,
trai tai tượng, các loài san hô...
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Bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học,
cảnh quan môi trường quần thể Hòn Yến

VVQuần thể Hòn Yến

Q

uần thể Hòn Yến thuộc địa bàn thôn
Nhơn Hội, xã An Hòa, huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên; cách trung tâm TP. Tuy
Hòa khoảng 20km về hướng Bắc, cách thắng
cảnh Gành Đá Dĩa 15 km về hướng Nam và Quốc
lộ 1 khoảng 3 km về hướng Đông. Đây là khu vực
bao gồm Hòn Yến, Hòn Đụn, Bàn Than, Gành
Yến, Hòn Choi, Vũng Choi tạo thành một quần
thể thắng cảnh tự nhiên vô cùng độc đáo bên
bờ biển; trong đó Hòn Yến là điểm nhấn nổi bật
nhất của quần thể danh thắng này.
Hòn Yến có độ đa dạng sinh học (ĐDSH)
cao; trên cạn có thảm thực vật bao phủ và một số
loài chim như nhạn biển, yến; dưới nước là nơi
sinh tồn, phát triển của các hệ sinh thái (HST)
san hô, cỏ biển, rong biển và một số loài cá nhỏ,
hải sâm, sao biển… có giá trị kinh tế, khoa học;
đặc biệt rạn san hô nơi đây đa dạng, phong phú
về chủng loại, nhiều màu sắc và độc đáo, gắn với
giá trị địa chất, địa mạo, là biểu tượng của tỉnh
Phú Yên. Kết quả điều tra khảo sát, đánh giá
tình hình thực tế về ĐDSH, quần thể san hô tại
khu vực Hòn Yến và một số khu vực khác năm
2019 của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga (Bộ
Quốc phòng) cho thấy, khu vực này phân bố san
hô với diện tích 12,71 ha; thảm rong, cỏ biển có
diện tích khoảng 6,5 ha, với 17 loài san hô cứng
và 40 loài động vật không xương sống cỡ lớn.
Với sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan
thiên nhiên và giá trị từ các HST, ĐDSH, ngày
29/4/2018, quần thể Hòn Yến đã được Bộ Văn

VVHST san hô quần thể Hòn Yến
hóa, Thể thao và Du lịch công
nhận là Di tích thắng cảnh cấp
Quốc gia. Quần thể Hòn Yến là
danh thắng có giá trị tự nhiên,
từ địa chất đến hệ động, thực
vật, ĐDSH; có giá trị về văn
hóa, lịch sử và tiềm năng phát
triển du lịch biển hấp dẫn.
Tuy nhiên, các khảo sát gần
đây cho thấy, quần thể Hòn
Yến đang đứng trước nguy cơ
ô nhiễm môi trường nghiêm
trọng, do tiếp nhận lượng lớn
nước thải, rác thải chưa qua
xử lý từ hoạt động nuôi trồng
thủy sản; hoạt động dân sinh;
các cơ sở kinh doanh, dịch vụ
trên bờ và khách du lịch tham
quan. Đối với khu vực nuôi
trồng thủy sản, 100% các lồng
bè nuôi đều xả thải trực tiếp
ra môi trường biển, không
qua xử lý; điều này không chỉ
gây ô nhiễm môi trường nước,
ảnh hưởng đến các thủy sinh
vật, mà còn dễ phát sinh và
lây lan dịch bệnh. Ngoài ra,
hoạt động xả thải (nước thải,
rác thải, dầu…) từ các tàu bè
phục vụ du lịch và khai thác
thủy sản; chất thải do rửa trôi

đất, theo sông, kênh, suối kéo
theo chất ô nhiễm từ đất liền
đổ vào biển cũng góp phần gây
ô nhiễm môi trường nơi đây.
Đặc biệt, các tác động tiêu cực
từ con người; khai thác, đánh
bắt các nguồn tài nguyên sinh
vật bằng phương tiện, công cụ,
phương pháp hủy diệt; hoạt
động giẫm đạp lên các HST…
cũng làm cho rạn san hô ven
bờ nơi đây đã và đang bị hủy
hoại nghiêm trọng.
Trước những thách thức
trên, ngày 2/7/2019,UBND
tỉnh Phú Yên đã ban hành
văn bản số 3464/UBND-KT về
việc tăng cường công tác bảo
vệ ĐDSH và giữ vệ sinh môi
trường khu vực quần thể Hòn
Yến; trong đó giao Sở TN&MT
Phú Yên chủ trì, phối hợp với
các cơ quan nghiên cứu khoa
học liên quan đề xuất và triển
khai các giải pháp bảo vệ, phục
hồi HST san hô; xây dựng Đề
án thành lập Khu bảo tồn, bảo
vệ HST san hô; qua đó, đánh
giá thực trạng, xu thế phát
triển HST san hô biển, đảo ven
bờ nhằm xác lập các nội dung
Tạp chí
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VVQuần thể Hòn Yến (xã An Hòa, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) được công nhận
là Danh thắng cấp quốc gia vào tháng 4/2018
nghiên cứu cho quản lý, bảo tồn, phục hồi và sử
dụng bền vững.
Mới đây, UBND tỉnh Phú Yên đã phê duyệt
Đề án bảo vệ, bảo tồn ĐDSH, cảnh quan môi
trường quần thể Hòn Yến, huyện Tuy An đến
năm 2025, định hướng đến năm 2035 để chi tiết
hóa những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải
pháp thực hiện cũng như phân bổ trách nhiệm
cụ thể cho từng Sở, ngành, địa phương, tổ chức
chính trị - xã hội liên quan cùng hướng đến
công tác BVMT, bảo tồn ĐDSH Di tích thắng
cảnh cấp Quốc gia quần thể Hòn Yến. Đề án
triển khai trong nhiều giai đoạn, trong đó, năm
2020, tập trung điều tra, đánh giá hiện trạng để
đưa ra phương án bảo vệ, bảo tồn phù hợp.
Theo đó, việc bảo vệ, bảo tồn được tiến hành
trên nguyên tắc phát triển bền vững, quản lý
tổng hợp và liên ngành, kết hợp giữa quản lý
nhà nước với nâng cao ý thức, trách nhiệm, sự
tham gia của cộng đồng. Công tác bảo vệ, bảo
tồn ĐDSH, cảnh quan, môi trường quần thể
Hòn Yến được tiến hành, thực hiện thường
xuyên, lâu dài, dựa trên nguyên tắc phòng ngừa
là chính, kết hợp với kiểm soát ô nhiễm, khắc
phục suy thoái, bảo vệ, bảo tồn ĐDSH và đẩy
mạnh việc ứng dụng các thành tựu khoa học,
công nghệ tiên tiến vào BVMT, bảo tồn ĐDSH.
Mục tiêu của Đề án là tăng cường hoạt động
bảo vệ, bảo tồn ĐDSH, cảnh quan môi trường
quần thể Hòn Yến nhằm chặn đứng mức độ gia
tăng ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường;
hướng đến khai thác sử dụng hợp lý nguồn tài
nguyên; bảo vệ, bảo tồn ĐDSH, cảnh quan khu
vực, phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội
Tạp chí
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huyện Tuy An nói riêng và tỉnh
Phú Yên nói chung. Đồng thời,
Đề án cũng đề ra các nhiệm vụ
trọng tâm gồm:
Hoàn thành điều tra, thống
kê, đánh giá toàn diện về ĐDSH
quần thể Hòn Yến làm cơ sở
cho công tác quản lý và thành
lập khu bảo tồn.
Tăng cường năng lực, thể
chế, chính sách, ban hành các
văn bản cụ thể hóa các quy
phạm pháp luật về BVMT và
ĐDSH có tính chất đặc thù,
ưu đãi để áp dụng cho khu
vực quần thể Hòn Yến; Đầu
tư, nâng cấp cơ sở vật chất
kỹ thuật; tăng cường cán bộ
chuyên môn, cán bộ quản
lý; xây dựng và thực hiện kế
hoạch đào tạo, tập huấn về
quản lý ĐDSH; bảo đảm tính
hiệu lực và hiệu quả trong
việc thực thi công tác bảo
vệ ĐDSH, cảnh quan, môi
trường khu vực quần thể Hòn
Yến; đẩy mạnh công tác theo
dõi, giám sát, kiểm tra, thanh
tra, xử lý vi phạm đối với các
cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh
doanh có hoạt động xả thải
ra môi trường gây mất cảnh
quan, ô nhiễm nguồn nước và
ĐDSH quần thể Hòn Yến.

Phòng ngừa, kiểm soát,
khắc phục tình trạng ô nhiễm và
BVMT quần thể Hòn Yến. Theo
đó, một số chỉ tiêu thực hiện
được đặt ra là hơn 85% khu vực
bị ô nhiễm môi trường được
khắc phục, xử lý; hơn 90%
hộ dân, cơ sở sản xuất, kinh
doanh trên bờ trong khu vực
nghiên cứu có dụng cụ phân
loại rác tại nguồn; hơn 90%
chất thải rắn sinh hoạt của các
hộ dân, cơ sở sản xuất, kinh
doanh trên bờ trong khu vực
nghiên cứu được thu gom và
xử lý triệt để; kiểm soát chặt
chẽ các nguồn thải, nước thải
của các hộ dân, cơ sở sản xuất,
kinh doanh trên bờ đảm bảo
chất lượng trước khi thải ra
biển; 100% khu vực công cộng
và các vị trí thuận lợi có thùng
đựng rác thải để người dân, du
khách bỏ rác; di dời và xử lý
triệt để các lồng bè nuôi tôm
hùm, hoặc nuôi trồng thủy hải
sản không theo quy hoạch, gây
mất cảnh quan, ô nhiễm môi
trường, ảnh hưởng đến các
HST khác trong khu vực.
Bảo tồn ĐDSH khu vực quần
thể Hòn Yến; kiểm soát chặt
chẽ việc sử dụng các dụng cụ
khai thác thủy sản hủy diệt (lờ
dây, đăng, chấn, kích điện), đặc
biệt là hóa chất nguy hại gây
hủy diệt sinh vật, ĐDSH và ô
nhiễm môi trường trong khu
vực; xây dựng chương trình
bảo tồn sử dụng và phát triển
bền vững các loài; HST đặc
hữu, quý, hiếm, có giá trị kinh
tế, đặc biệt là HST rạn san hô
trong khu vực nghiên cứu.
Tuyên truyền, giáo dục,
nâng cao nhận thức, ý thức,
trách nhiệm và thu hút sự
tham gia của cộng đồng
về quản lý, bảo vệ, bảo tồn
ĐDSH, cảnh quan, môi
trường quần thể Hòn Yếnn
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HUYỆN ĐẢO CÔ TÔ:

Phấn đấu trở thành khu du lịch sinh thái,
nghỉ dưỡng biển đảo cấp quốc gia

VVVẻ đẹp hoang sơ, độc đáo của Cô Tô

H

uyện đảo Cô Tô là một quần đảo gồm
khoảng 50 đảo nằm ở phía Đông của
tỉnh Quảng Ninh, có diện tích 46,2
km², 1.500 hộ dân, với gần 6.000 nhân khẩu.
Những năm gần đây, Cô Tô đã trở thành địa
điểm du lịch hấp dẫn, mỗi năm thu hút hàng
trăm nghìn lượt du khách trong nước và quốc
tế đến tham quan, nghỉ dưỡng. Bằng việc đầu
tư ngày càng đồng bộ về hạ tầng giao thông, du
lịch, dịch vụ... Cô Tô đang nỗ lực để trở thành
khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng biển đảo cấp
quốc gia vào năm 2020.

CÔ TÔ - ĐẢO NGỌC
Cô Tô là vùng biển có giá trị đa dạng sinh
học hàng đầu của Việt Nam, mang nhiều hệ
sinh thái điển hình cho vùng biển nhiệt đới,
trong đó có hệ sinh thái rạn san hô. Đây cũng
là nơi có nhiều loài hải sản quý hiếm như tôm
hùm, bào ngư, hải sâm, cầu gai, cua, ghẹ, cá
song, cá mú, mực, san hô sừng... Ngoài ra, Cô Tô
còn có những bãi biển sạch với làn nước trong
xanh, bờ biển thoải cùng hệ sinh thái rừng
nguyên sinh nhiệt đới được bảo tồn gần như
nguyên vẹn... là thế mạnh để phát triển du lịch
nơi đây.

Cô Tô lớn - Hòn đảo tiền
tiêu, bao gồm những bãi biển
như Tàu Đắm, Hồng Vàn,
Vàn Chảy, Bắc Vàn, Vòm Si,
Vụng Ông Viên… Tại bãi Bắc
Vàn, du khách có thể chiêm
ngưỡng loài sao biển, còn ở
bãi đá Móng Rồng (trước đây
gọi là bãi Cầu Mỵ) du khách
sẽ được thỏa thích ngắm các
con sóng, những vách núi kỳ
thú lung linh trong ánh bình
minh và huyền ảo lúc hoàng
hôn. Nhưng nơi đẹp nhất
của đảo Cô Tô lớn là bãi biển
Hồng Vàn, nằm ở phía Đông,
còn mang đậm nét hoang sơ,
không khí trong lành, bãi cát
trắng thoai thoải, mềm mại,
dài như vô tận, màu nước biển
trong xanh...
Đặc biệt, đến với Cô Tô
lớn du khách sẽ được khám
phá rừng chõi nguyên sinh
lớn nhất trong cả nước, có
diện tích 10 ha, ở thôn Nam

Đồng, xã Đồng Tiến, ngay
trên đường tham quan, cách
trung tâm huyện khoảng 9
km. Cánh rừng chạy dọc theo
bãi biển Bắc Vàn, ôm trọn cả
con đường nhựa. Theo các
nhà khoa học lâm nghiệp,
phải mất hàng trăm năm
mới có được một rừng chõi
nguyên sinh như ở Cô Tô. Tại
đây có nhiều cây chõi cổ thụ
cao hơn 20 m, tuổi thọ gần
100 năm. Ngoài giá trị cảnh
quan, rừng chõi còn có giá
trị về đa dạng sinh học - giá
trị độc đáo của rừng nguyên
sinh trên đảo Cô Tô. Với đặc
tính là giống cây thân dẻo,
dai, phân nhánh sớm, chịu
được sóng gió và cát biển,
rừng chõi nguyên sinh Cô
Tô còn là rừng phòng hộ, bảo
vệ cho xóm làng, luôn được
người dân và du khách nhắc
nhở có ý thức giữ gìn. Đến
đây, du khách sẽ được trải
nghiệm các hoạt động tham
quan, khám phá rừng, chụp
ảnh lưu niệm, nghiên cứu…
Nhất là vào tháng 4, khi
hoa chõi nở, đây là khoảng
thời gian thích hợp nhất để
trải nghiệm rừng chõi, tận
hưởng không khí trong lành,
yên tĩnh, chỉ có tiếng chim
muông - một trải nghiệm vô
cùng thú vị. Có thể nói, vẻ
đẹp của rừng chõi đã khiến
nơi đây trở thành một trong
những địa điểm du lịch lý
thú đối với nhiều du khách.
Cùng với đảo Cô Tô lớn
là đảo Cô Tô con, nằm cách
nhau hơn nửa giờ đi tàu loại
nhỏ. Đảo Cô Tô con rộng hơn
200 ha, gồm một hệ thống
Tạp chí
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VVRừng chõi nguyên sinh trên đảo Cô Tô
rừng sinh thái phong phú, trong đó có nhiều
loài cây gỗ và động vật quý hiếm. Nơi đây mang
vẻ đẹp hoang sơ với bãi biển cát trắng trải dài,
uốn lượn cùng những dải san hô lung linh dưới
làn nước biển trong xanh. Ngoài ra, đến tham
quan Cô Tô, du khách còn có cơ hội trải nghiệm
ngọn hải đăng - “nóc nhà” của đảo ngọc, với 72
bậc cầu thang.

PHÁT TRIỂN DU LỊCH GẮN VỚI BVMT
Năm 2012, lượng khách du lịch đến Cô Tô
chỉ hơn 35 nghìn lượt, nhưng đến năm 2018 đã
tăng lên hơn 320 nghìn lượt, mang lại doanh
thu hàng trăm tỷ đồng cho địa phương. Nhờ
phát triển du lịch, đời sống của người dân
ngày càng được nâng cao với mức thu nhập
hiện nay đạt gần 3.400 USD/người/năm, cao
hơn mức bình quân chung của tỉnh Quảng
Ninh. Cùng với đó, hạ tầng cảng, bến bãi và
đường giao thông đến từng ngõ xóm ở Cô Tô
được kiên cố hóa; công nghệ thông tin, truyền
thông hoàn thiện ở mức độ tương đương với
đất liền; các thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế
được đầu tư đạt chuẩn. Cô Tô cũng là huyện
đảo đầu tiên trong cả nước được Chính phủ
công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và quy
hoạch trở thành khu du lịch sinh thái biển
cao cấp của quốc gia.
Năm 2019, huyện Cô Tô đã làm việc với Tập
đoàn Sun Group về quy hoạch tổng thể phát
Tạp chí
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triển du lịch, dịch vụ huyện
đảo, với mục đích phát triển
đảo Cô Tô lớn thành đảo năng
động; phát triển Thanh Lân
thành đảo tĩnh lặng và hòa
hợp với thiên nhiên; đảo Cô
Tô con là điểm nhấn cho tổng
thể quần đảo Cô Tô, đặc biệt,
Cô Tô sẽ có sân bay, tiếp nhận
các chuyến bay phổ thông.
Về phía Cô Tô, địa phương
cam kết tạo mọi điều kiện
thuận lợi về cơ chế, mặt bằng
và hợp tác tốt với nhà đầu tư
để những ý tưởng quy hoạch
nhanh chóng trở thành hiện
thực. Đồng thời, đẩy mạnh
thu hút các nguồn lực để đầu
tư có trọng tâm, trọng điểm,
phát triển các ngành có lợi
thế như thủy, hải sản, du lịch,
dịch vụ biển…
Cũng trong năm 2019,
UBND huyện Cô Tô và Hội Du
lịch Cô Tô đã phối hợp tổ chức
nhiều hoạt động quảng bá,
xúc tiến du lịch, trong đó có
Hội thảo xúc tiến phát triển
du lịch tại Hà Nội và Chương
trình Famtrip với chủ đề “Cô

Tô, ngọc Đông Bắc” tổ chức
vào đầu tháng 3/2019, nhằm
khảo sát các điểm tham quan
tại huyện đảo với sự tham
gia của đại diện gần 50 đơn
vị lữ hành đến từ nhiều địa
phương trong cả nước. Ngoài
việc khảo sát tiềm năng, thế
mạnh về cảnh quan thiên
thiên, giá trị văn hóa, đa dạng
sinh thái, Hội Du lịch Cô Tô
đã kiến nghị về chính sách hỗ
trợ phát triển du lịch của địa
phương từ các doanh nghiệp
kinh doanh du lịch trên địa
bàn. Với sự đầu tư hệ thống tàu
cao tốc chất lượng cao, cùng
cam kết của các doanh nghiệp
du lịch, hãng vận chuyển, Cô
Tô hứa hẹn sẽ mang lại những
dịch vụ chuyên nghiệp, chất
lượng nhất cho du khách.
Các doanh nghiệp du lịch Cô
Tô cũng đang nỗ lực hướng
đến minh bạch giá cả và tăng
cường quảng bá sâu rộng về
tiềm năng, thế mạnh của
địa phương thông qua nhiều
kênh truyền thông.
Huyện Cô Tô xác định
không đánh đổi môi trường
lấy mục tiêu tăng trưởng mà
sẽ coi trọng phát triển kinh
tế gắn với giải quyết tốt các
vấn đề xã hội, không ngừng
nâng cao dân trí và đời sống
của người dân; kết hợp phát
triển kinh tế với bảo vệ, tái
tạo tài nguyên, BVMT sinh
thái để phát triển bền vững.
Song song với đó, Cô Tô gắn
kết chặt chẽ sự phát triển của
huyện với sự phát triển trong
khu vực, nhất là TP. Hạ Long,
Khu kinh tế Vân Đồn, TP.
Móng Cái và vành đai kinh
tế ven biển vịnh Bắc Bộ. Đó
cũng là quyết tâm của tỉnh
Quảng Ninh trong mục tiêu
xây dựng Cô Tô trở thành đảo
ngọc nơi tiền tiêu Đông Bắc
của Tổ quốc.

LÊ VĂN TÙNG

NHÌN RA THẾ GIỚI

Một số công trình thân thiện với môi trường
ở thành phố Rotterdam, Hà Lan

VVCông viên nổi vừa thu gom rác, vừa là điểm đến thư giãn

N

ằm ở phía Tây Hà Lan, với dân số
khoảng 620.000 người, Rotterdam
là một trong những thành phố đã áp
dụng thành công các mô hình tái chế rác thải,
góp phần BVMT Xanh - Sạch - Đẹp.

CÔNG VIÊN TỪ RÁC THẢI NHỰA
Theo một báo cáo của Bộ Hạ tầng và Môi
trường Hà Lan, hàng năm có khoảng hơn 1.000
m3 rác thải nhựa (RTN) thải xuống sông Meuse
và biển Bắc, gây ô nhiễm môi trường nghiêm
trọng. Nhằm hạn chế lượng RTN, Quỹ đảo tái chế
(Recycled Island Foundation) và 25 đối tác khác
đã xây dựng thành công Công viên Tái chế ở TP.
Rotterdam. Trong gần 5 năm, từ thiết kế đến thu
hồi nhựa, thi công, Công viên Tái chế đã được xây
dựng và khánh thành vào tháng 8/2018. Nhóm
nghiên cứu đã dành 1,5 năm để phát triển, thử
nghiệm, cải thiện bẫy rác và cuối cùng phát triển
một hệ thống để thu giữ nhựa trôi nổi trên sông,
cảng. Các bẫy rác có tác dụng thu gom, chứa rác
trôi nổi, mặc dù giao thông đường thủy cũng
như thủy triều liên tục thay đổi. Đây là một cấu
trúc xanh nổi, không chỉ góp phần giảm thiểu

tình trạng ô nhiễm nhựa, mà
còn được thiết kế như một
môi trường sống hoang dã cho
các loài động vật siêu nhỏ như
ốc sên, giun, ấu trùng, bọ cánh
cứng, cá… nhằm phủ xanh TP
và cải thiện hệ sinh thái ở cảng
Rotterdam.

CON ĐƯỜNG BẰNG VẬT
LIỆU TÁI CHẾ
Không chỉ có công viên
nổi, Hà Lan còn nổi tiếng với
công nghệ làm đường bằng vật
liệu tái chế. Công ty xây dựng
VolkerWessels đã thực hiện
hiệu quả kế hoạch xây dựng
con đường sinh thái, thân thiện
môi trường, bằng cách sử dụng
chất thải từ nhựa để lát mặt
đường - một cuộc cách mạng
trong việc sử dụng nhựa tái chế,
góp phần hạn chế lượng khí
CO2 thải ra môi trường.

Theo đó, con đường sinh
thái được trải hoàn toàn bằng
nhựa tái chế, với tính năng
ưu việt, rút ngắn thời gian xây
dựng, cũng như bảo trì, bởi độ
bền gấp 3 lần đường làm từ bê
tông. Việc lắp đặt các ống dẫn
tiện ích, dây cáp thuận tiện
hơn và được bố trí dưới mặt
đường, dễ dàng cho việc thoát
nước, xử lý việc tắc nghẽn ống
dẫn nước. Ngoài ra, các bề mặt
nhựa có thể chịu được nhiệt
độ từ -40°C - 80°C, giúp giảm
thiểu lượng khí thải CO2 từ
nhựa đường.

NHÀ HÀNG NỔI DRIJVEND
PAVILJOEN
Là một tổ hợp của 3 bán
cầu trong suốt, hình quả
bóng nổi, có chiều cao 12 m,
Drijvend Paviljoen là kết quả
đầu tiên của “Sáng kiến khí
Tạp chí
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VVCon đường bằng vật liệu tái chế

VVTP. Rotterdam, Hà Lan
hậu Rotterdam” với mục đích xây dựng những
căn nhà có khả năng ứng phó với biến đổi khí
hậu (BĐKH) ở các khu vực bên ngoài đê.
Nhà hàng nổi Drijvend Paviljoen có
khung cảnh đẹp, cùng nhiều tiện nghi, thuận
tiện cho cả giao thông đường bộ và đường
thủy. Đây là địa chỉ thường xuyên diễn ra các
hoạt động về văn hóa, phát triển bền vững,
công nghệ sạch, lễ hội ẩm thực... Drijvend
Paviljoen không chỉ đặc biệt bởi thiết kế hình
bóng đèn nổi trên mặt nước, mà còn thể hiện
sự sáng tạo, tính bền vững, độ linh động, khả
năng chống BĐKH. Mái vòm được làm bằng
tấm ETFE nhẹ hơn so với thủy tinh khoảng
Tạp chí
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100 lần; khả năng tự sưởi ấm
bằng hệ thống năng lượng
mặt trời và làm mát từ hơi
nước, qua đó, giúp giảm
một nửa lượng khí thải CO2.
Ngoài ra, Drijvend Paviljoen
còn được lắp đặt hệ thống
xử lý nước vệ sinh, đảm bảo
đủ điều kiện trước khi thải ra
vịnh. Đặc biệt, nhà hàng nổi
tự động dâng theo mực nước
- một hình mẫu cho các tòa
nhà chống BĐKH sẽ mọc lên
ở Rotterdam trong tương lai.

KHU RỪNG BOBBING
Khu rừng nổi có tên
Bobbing là ý tưởng của nghệ sỹ
Jorge Bakker - người Columbia
nhưng sinh sống, làm việc ở
Hà Lan. Dự án được hiện thực
hóa nhờ nỗ lực của nhà sáng
tạo nghệ thuật Jeroen Everaert
và nhà sử học kiêm doanh
nhân Anne Vander Zwaag với
việc chọn cây du Hà Lan - loại
cây gỗ chắc, có thể phát triển
mạnh ngay cả trong nước mặn.
Tháng 3/2016, 20 cây du Hà
Lan đầu tiên của khu rừng này
được trồng vào trong các phao
nhựa cũ tái chế, khi nước ở bến
cảng quá mặn, một ngăn chứa
nước ngọt trong phao sẽ phát
huy tác dụng, cho phép cây
phát triển trong gần 4 năm mà
không cần phải tưới nước.
Những thân cây nhỏ trôi
bồng bềnh trên mặt nước
gợi nhắc mối quan hệ giữa
con người với thiên nhiên và
thế giới xung quanh. Rừng
Bobbing được coi là mô hình
cho các công viên tương lai ở
Rotterdam - thành phố có tới
1/3 diện tích bị phủ nước và
80% diện tích thấp hơn mực
nước biểnn
GIA LINH

