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HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, 
Bộ TN&MT đã tổ chức Hội nghị giao ban 
công tác quản lý TN&MT các tỉnh, thành 

phố (TP) trực thuộc Trung ương khu vực phía 
Nam (ngày 12/7, tại Tây Ninh) và khu vực phía Bắc 
(ngày 19/7, tại hanh Hóa) nhằm đánh giá kết quả 
đạt được; thảo luận các giải pháp tháo gỡ khó khăn, 
rào cản đối với phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 
của các địa phương, vùng; xác định những vấn đề 
lớn trong hoàn thiện chính sách pháp luật về đất 
đai, môi trường và các nhiệm vụ, giải pháp trọng 
tâm cần tập trung ưu tiên của ngành. 

Chủ trì tại hai Hội nghị có Bộ trưởng Trần 
Hồng Hà và các hứ trưởng: Nguyễn hị Phương 
Hoa, Võ Tuấn Nhân, Trần Quý Kiên, Lê Công 
hành, cùng với sự tham dự của Lãnh đạo các 
đơn vị trực thuộc Bộ; Lãnh đạo UBND một số 
tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; Giám đốc các Sở 
TN&MT; Chi cục trưởng các Chi cục: Quản lý đất 
đai, Môi trường, Biển và Hải đảo của các tỉnh, TP 
trực thuộc Trung ương khu vực phía Nam và khu 
vực phía Bắc.

Phát biểu khai mạc tại hai Hội nghị, Bộ trưởng 
Trần Hồng Hà cho biết, bằng các giải pháp tổng 
thể, với cách tiếp cận, tư duy mới và triết lý phát 
triển mới, ngành TN&MT đã chủ động ứng phó, 
giải quyết một cách bài bản, khoa học với tinh thần 
trách nhiệm cao để từng bước chuyển hóa thách 
thức thành cơ hội; tập trung tháo gỡ các rào cản, 
giải phóng nguồn lực tài nguyên cho phát triển KT-
XH; tạo sự chuyển biến rõ nét, thực chất trên các 
lĩnh vực. Đặc biệt, ngành TN&MT đã chủ động 
chuẩn bị và tham mưu để Đảng và Nhà nước ban 
hành những chủ trương, chính sách lớn mang tầm 
chiến lược dài hạn cho giai đoạn phát triển mới 
của đất nước.

Bộ đã tổng kết đánh giá thực tiễn, nghiên cứu 
đề xuất Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, 
Quốc hội, Chính phủ ban hành các chủ trương, 
chính sách, pháp luật, chiến lược để phát huy 
nguồn lực tài nguyên, BVMT, ứng phó với biến đổi 
khí hậu (BĐKH) như: Nghị quyết số 36-NQ/TW 
của Ban chấp hành Trung ương về Chiến lược phát 
triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 36-KL/
TW về đất đai; Luật Đo đạc và Bản đồ; Nghị quyết 
số 120/NQ-CP về phát triển bền vững vùng đồng 
bằng sông Cửu Long thích ứng với BĐKH… 

Công tác thanh tra, 
kiểm tra đã mang lại hiệu 
quả, chấn chỉnh, nâng cao 
hiệu quả công tác quản 
lý TN&MT. Trong 3 năm 
2016-2018, qua thanh 
tra toàn ngành kiến nghị 
thu hồi gần 13 nghìn ha 
đất; Khiếu kiện về đất đai 
giảm 38% so với giai đoạn 
trước. Qua hoạt động 
giám sát tối cao về tình 
hình quản lý đất đai ở đô 
thị, tại kỳ họp thứ 7 Quốc 
hội đánh giá cao kết quả 
công tác quy hoạch, quản 
lý đất đai tại các đô thị góp 
phần thay đổi diện mạo 
đô thị, phát huy nguồn lực 
đất đai cho phát triển.

Đối với vấn đề môi 
trường có sự chuyển biến 
từ phương thức, tư duy 
quản lý đến triển khai 
trong thực tiễn. Nhiều 
dự án công nghiệp lớn đã 
được kiểm soát về BVMT 
để hoạt động hiệu quả, tạo 
động lực thúc đẩy kinh 

tế phát triển; có 88,3% số 
KCN có hệ thống xử lý 
chất thải tập trung. Bên 
cạnh đó triển khai nhiều 
giải pháp, sáng kiến quốc 
tế và trong nước nhằm giải 
quyết tình trạng ô nhiễm 
rác thải nhựa, bước đầu 
tạo sự chung tay của toàn 
xã hội. hủ tục hành chính 
(TTHC), điều kiện kinh 
doanh trong lĩnh vực môi 
trường đã được đơn giản 
hóa (25 TTHC), rút ngắn 
thời gian từ 15-25 ngày 
phù hợp với công nghệ. 
Trong ứng phó với BĐKH 
đã nghiên cứu đề xuất giải 
pháp tổng thể phát triển 
bền vững vùng đồng bằng 
sông Cửu Long; nghiên 
cứu giải pháp thủy thạch 
động lực trong phòng 
chống sạt lở bờ sông, bờ 
biển; khảo sát xác định các 
khu vực có nguy cơ sạt lở 
ở miền núi phía Bắc… để 
từ mô hình điểm sẽ nhân 
rộng ra các vùng.

 ▲ Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu khai mạc Hội 
nghị giao ban công tác quản lý TN&MT các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Nam
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Mặc dù đạt được nhiều kết quả quan trọng, Bộ 
trưởng Trần Hồng Hà cũng thẳng thắn chỉ ra công tác 
quản lý TN&MT vẫn còn một số tồn tại, hạn chế và 
những thách thức cần phải vượt qua. Trước hết, nổi lên 
là nhu cầu khai thác, sử dụng các nguồn lực tài nguyên 
ngày càng tăng, đòi hỏi cần phải có các giải pháp sử 
dụng hợp lý thông qua giải quyết tốt bài toán quy hoạch. 
Chính sách, pháp luật còn có sự chồng chéo, như quy 
định của pháp luật đất đai, pháp luật về đấu thầu, pháp 
luật về quản lý tài sản công; một số chính sách chưa 
phù hợp với thực tiễn. Nhiều vấn đề có tính liên vùng, 
liên ngành, liên quốc gia trong quản lý TN&MT chưa 
có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ngành, địa 
phương, chưa có cơ chế chia sẻ giữa các quốc gia. Ô 
nhiễm môi trường vẫn diễn biến phức tạp do tác động 
tích lũy trong thời gian dài; khai thác cát sỏi trái phép 
còn xảy ra ở nhiều địa phương; BĐKH ngày càng phức 
tạp, khó lường, các hiện tượng thời tiết cực đoan gia 
tăng. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu của ngành còn chậm; 
mạng lưới quan trắc, công nghệ dự báo, cảnh báo vẫn 
chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao…

Tại hai Hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo 
luận 5 vấn đề trọng tâm và đưa ra nhiều giải pháp quan 
trọng, bao gồm: Các chủ trương, cơ chế, chính sách, 
mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm tạo 
được các đột phá có tính cách mạng để nâng cao hiệu 
quả quản lý nhà nước về TN&MT, phát huy nguồn lực 
tài nguyên, BVMT, chuyển hóa thách thức của BĐKH 
thành cơ hội cho phát triển, trên cơ sở đó đưa vào các 

văn kiện, Nghị quyết 
Đại hội Đảng các cấp 
để huy động toàn hệ 
thống chính trị trong 
triển khai thực hiện; 
Các vấn đề liên quan 
đến Luật sửa đổi một số 
điều của Luật Đất đai 
và Luật sửa đổi một số 
điều của Luật BVMT; 
Xác định các mục tiêu, 
nhiệm vụ, định hướng 
ưu tiên trong Kế hoạch 
phát triển  KT-XH và 
Dự toán ngân sách nhà 
nước năm 2020 để giao 
chỉ tiêu trách nhiệm 
cho từng cấp, ngành; 
Quán triệt thực hiện 
chỉ đạo của hủ tướng 
Chính phủ, ngành 
TN&MT đặt quyết tâm 
cao với tinh thần chủ 
động, sáng tạo để triển 
khai các nhiệm vụ; trực 
tiếp lắng nghe phản ánh 
các vướng mắc và cùng 
thảo luận, trao đổi, giải 
đáp, tháo gỡ để khơi 

thông các điểm nghẽn 
cho phát triển; hảo 
luận và chia sẻ những 
kinh nghiệm về nâng 
cao hiệu quả cải cách 
hành chính, mang lại 
sự hài lòng của người 
dân và doanh nghiệp.

Hội nghị có ý 
nghĩa hết sức quan 
trọng trong bối cảnh 
đang chuẩn bị các văn 
kiện, kế hoạch phát 
triển KT-XH thời kỳ 
2021-2030, phục vụ 
Đại hội các cấp tiến 
tới Đại hội Đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII 
của Đảng; chuẩn bị 
triển khai xây dựng Kế 
hoạch phát triển KT-
XH và Dự toán ngân 
sách nhà nước năm 
2020; tập trung hoàn 
thành các chỉ tiêu phát 
triển KT-XH năm 2019 
của đất nước và từng 
địa phương■

NAM VIỆT

 ▲ Toàn cảnh Hội nghị giao ban công tác quản lý TN&MT các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc
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Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác 
quản lý tài nguyên và môi trường 

 ▲ Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà (giữa) cùng các hứ trưởng: Võ Tuấn Nhân, Nguyễn hị 
Phương Hoa, Trần Quý Kiên, Lê Công hành chủ trì Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển 
khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Ngày 9/7/2019, Bộ TN&MT đã tổ chức 
Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu 
năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng 

cuối năm 2019. Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng 
các hứ trưởng: Võ Tuấn Nhân, Nguyễn hị 
Phương Hoa, Trần Quý Kiên, Lê Công hành 
đã chủ trì Hội nghị. Hội nghị có sự tham dự 
của Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, hủ 
trưởng đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc các 
Cục, Tổng cục thuộc Bộ TN&MT.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Bộ TN&MT 
đã quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện các 
Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/
NQ-CP năm 2019 của Chính phủ với tinh thần 
“Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, 
bứt phá, hiệu quả”, tiếp tục tập trung hoàn thiện 
thể chế, đổi mới cơ chế, chính sách, đẩy mạnh 
cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tháo gỡ 
khó khăn để kiến tạo, tạo động lực tăng trưởng 
bứt phá; tiếp tục nâng cao hiệu quả thực thi 
pháp luật, bám sát địa phương cơ sở nắm chắc 
tình hình, chỉ đạo giải quyết kịp thời những 
vấn đề quan trọng, cấp bách; thường xuyên 
kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ; 

đối thoại, lắng nghe, giải 
quyết kiến nghị, tháo gỡ 
khó khăn của người dân, 
doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc 
Hội nghị, Bộ trưởng Trần 
Hồng Hà ghi nhận và 
đánh giá cao những nỗ lực 
của lãnh đạo, cán bộ, công 
chức, viên chức và người 
lao động của Bộ trong 6 
tháng đầu năm 2019. Bộ 
trưởng cho biết, trong thời 
gian qua, Bộ đã bám sát 
các Nghị quyết của Đảng, 
Quốc hội và Chính phủ, vì 
thế, đến thời điểm hiện tại 
Bộ đã đạt được những chỉ 
tiêu đặt ra, cụ thể: TTHC 
tiếp tục được đơn giản 
hóa, nhất là trong lĩnh 
vực môi trường, số thủ 
tục thực hiện theo hình 
thức trực tuyến đã vượt 

mức hủ tướng Chính 
phủ giao; hoàn thành 
việc giám sát quy hoạch, 
quản lý sử dụng đất đai ở 
đô thị, nguồn thu từ đất 
dự kiến vượt kế hoạch đề 
ra, tỷ lệ cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất 
đạt 97,3% diện tích cần 
cấp; tiền thu từ cấp quyền 
khai thác tài nguyên nước 
lũy kế đến nay đạt 9.000 
tỷ đồng, tăng 2.000 tỷ so 
với năm 2018. Các chỉ 
số Hiệu quả Quản trị và 
Hành chính công cấp tỉnh 
(PAPI), chỉ số đo lường 
mức độ hài lòng của người 
dân, chỉ số ứng dụng công 
nghệ thông tin, cải cách 
hành chính đều tăng; việc 
ứng phó với biến đổi khí 
hậu đã huy động được sự 
chung tay của hệ thống 



10 Số 7/2019

SỰ KIỆN - HOẠT ĐỘNG

chính trị, nhất là ở đồng bằng sông Cửu Long.
Đối với lĩnh vực môi trường, cùng với hoàn thiện 

thể chế, chính sách, pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn, 
Bộ đã khẩn trương khảo sát, đánh giá thực trạng quản 
lý, quy hoạch xử lý chất thải rắn theo Nghị quyết số 09/
NQ-CP của Chính phủ; chuẩn bị cho Hội nghị trực 
tuyến toàn quốc về quản lý chất thải rắn do hủ tướng 
Chính phủ chủ trì; Trình Quốc hội Báo cáo hiện trạng 
môi trường quốc gia 2018 về môi trường nước các lưu 
vực sông; Trình hủ tướng Chính phủ nhiệm vụ Quy 
hoạch BVMT quốc gia, Quy hoạch tổng thể bảo tồn 
đa dạng sinh học, Quy hoạch tổng thể quan trắc môi 
trường quốc gia. Bên cạnh đó, Bộ tập trung kiểm soát, 
giám sát các dự án, nguồn thải lớn, có nguy cơ gây sự 
cố môi trường; Tập trung chỉ đạo các địa phương triển 
khai xử lý ô nhiễm tại 47 làng nghề ô nhiễm đặc biệt 
nghiêm trọng; Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xử lý các cơ 
sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, hoàn thiện hệ 
thống  xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp 
(KCN) trước khi đi vào hoạt động. Đến tháng 6/2019, 
số lượng cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng giảm 
79 cơ sở so với năm 2017; đã có 242/274 KCN đang hoạt 
động có khu xử lý nước thải tập trung (đạt 88,3%).

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe báo cáo 
tham luận về: Tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, 
pháp luật, đẩy mạnh cải cách TTHC, tháo gỡ khó khăn 
tạo động lực cho phát triển; Đổi mới công tác thanh 
tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo tập 
trung, giải quyết những vấn đề bức xúc từ thực tiễn; 
Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC); triển 
khai và ứng dụng khoa học và công nghệ để hiện đại 
hóa ngành TN&MT… Trong từng nội dung, vấn đề, tồn 
tại cần khắc phục, Bộ trưởng Trần Hồng Hà và các hứ 
trưởng phụ trách lĩnh vực đã phân tích, chỉ ra những 
hạn chế, đồng thời đưa ra những giải pháp cụ thể để các 
đơn vị thống nhất quan điểm, cùng hướng đến mục tiêu 
chung của Bộ trong năm 2019.

Để thực hiện thành 
công mục tiêu năm 2019, 
Bộ TN&MT đặt quyết 
tâm cao hoàn thành các 
mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra 
trong chương trình công 
tác, chương trình hành 
động của ngành. Trong 6 
tháng cuối năm 2019, Bộ 
sẽ tập trung vào một số 
nhiệm vụ trọng tâm:

Tập trung tháo gỡ các 
vướng mắc, tạo đột phá 
về thể chế để thúc đẩy 
phát triển sản xuất kinh 
doanh, giải quyết các vấn 
đề xã hội, BVMT cho phát 
triển bền vững. Sửa đổi 
Luật Đất đai, hoàn thiện 
các công cụ kinh tế, tài 
chính, đổi mới phương 
pháp định giá đất để quản 
lý, điều tiết các quan hệ 
đất đai phù hợp với thể 
chế kinh tế thị trường, 
phòng chống thất thoát, 
lãng phí trong quản lý, 
sử dụng đất. Sửa đổi Luật 
BVMT giải quyết hài hòa 
mối quan hệ giữa phát 
triển kinh tế và BVMT. 
Trình Chính phủ 5 Nghị 
định thuộc Chương trình 
xây dựng, ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật 
năm 2019.

Tăng cường hiệu quả 
công tác thanh tra, kiểm 
tra, xử lý kịp thời vấn đề 
bức xúc, điểm nóng phát 
sinh. Ưu tiên cho nguồn 
lực  kiểm tra, thanh tra 
việc chấp hành pháp luật 
về BVMT đối với các tổ 
chức sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ, việc sử dụng đất 
của các nông, lâm trường; 
việc chấp hành các quy 
định của pháp luật về tài 
nguyên nước trong hoạt 
động thăm dò, khai thác, 
sử dụng, xả nước thải vào 
nguồn nước; thanh tra 
chuyên đề xác định sản 
lượng khoáng sản khai 
thác thực tế... hực hiện 
tốt công tác tiếp công dân, 
giải quyết khiếu nại, tố 
cáo; tập trung giải quyết 
các vụ việc hủ tướng 
Chính phủ giao và các vụ 
việc tồn đọng kéo dài.

Tiếp tục đẩy mạnh 
CCHC gắn với xây dựng 
Chính phủ điện tử, thực 
hiện các giải pháp cải thiện 
môi trường kinh doanh, 
năng lực cạnh tranh. 
Hoàn thiện quy trình liên 
thông trong giải quyết các 
TTHC thuộc các lĩnh vực 
môi trường, tài nguyên 
nước, biển và hải đảo. 
hực hiện cung cấp Dịch 
vụ công trực tuyến đối với 
tất các TTHC thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Bộ… 
Tăng cường năng lực đội 
ngũ cán bộ, công chức; 
siết chặt kỷ luật, kỷ cương, 
đạo đức công vụ nhất là 
trong hoạt động thanh 
tra, kiểm tra, giải quyết 
TTHC.

 Tăng cường kỷ luật 
ngân sách, sử dụng có hiệu 
quả các nguồn vốn đầu tư, 
kiểm tra, giám sát chặt 
chẽ đầu tư công, sử dụng 
tài sản công, kiên quyết 

 ▲ Toàn cảnh Hội nghị
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phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí trong sử dụng ngân 
sách. Điều hành dự toán ngân 
sách nhà nước linh hoạt, trong 
đó tập trung nguồn lực tài 
chính thực hiện các vấn đề cấp 
bách của ngành TN&MT theo 
chỉ đạo điều hành của Chính 
phủ, hủ tướng Chính phủ. 
Xác định các nhiệm vụ, giải 
pháp trọng tâm cần tập trung 
ưu tiên của ngành trong Kế 
hoạch phát triển KT-XH và Dự 
toán ngân sách nhà nước năm 
2020.

Tiếp tục đổi mới công tác 
nghiên cứu KH&CN; gắn 
nghiên cứu với chuyển giao, 
thực hiện cơ chế đấu thầu đặt 
hàng để khoa học công nghệ 
đóng góp vào sự phát triển 
của ngành. Tăng cường phối 
hợp nghiên cứu KH&CN giữa 
các đơn vị trong và ngoài Bộ, 
lấy một số Viện và hai trường 
đại học trực thuộc Bộ làm 
nòng cốt để hình thành các 
nhóm nghiên cứu mạnh về 
TN&MT, tập trung trước mắt 
vào các lĩnh vực môi trường; 
tài nguyên nước; địa chất và 
khoáng sản; biển và hải đảo.

Tiếp tục hội nhập và mở 
rộng hợp tác quốc tế; thúc đẩy, 
mở rộng các diễn đàn đối 
thoại, tham vấn chính sách 
nhất là trong sửa đổi Luật Đất 
đai và Luật BVMT. Rà soát, thể 
chế hóa các hiệp định, cam kết 
mà Việt Nam đã tham gia.

Tổ chức thực hiện các 
chương trình truyền thông, mô 
hình truyền thông về TN&MT 
nhằm nâng cao nhận thức của 
cộng đồng trong thực hiện các 
biện pháp sử dụng tiết kiệm, 
hiệu quả các nguồn tài nguyên 
thiên nhiên, thay đổi thói quen 
tiêu dùng, giảm thiểu việc sử 
dụng các sản phẩm nhựa sử 
dụng một lần■

ĐỨC SINH

Ngày 17/6/2019, hủ tướng Chính phủ ban 
hành Quyết định số 892/QĐ-TTg về việc 

thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập 
Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia 
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

heo đó, Bộ trưởng Bộ TN&MT làm Chủ 
tịch Hội đồng; hứ trưởng Bộ TN&MT làm 
Phó Chủ tịch Hội đồng. Các thành viên của 
Hội đồng gồm đại diện các Bộ, cơ quan: Kế 
hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Khoa 
học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn; Văn hóa, hể thao và Du lịch, Y tế, 
Văn phòng Chính phủ, Viện Khoa học Nông 
nghiệp Việt Nam, Viện Hải dương học Nha 
Trang và các chuyên gia: GS.TS. Đặng Huy 
Huỳnh; PGS.TS. Lê Xuân Cảnh. Tổng cục Môi 
trường, Bộ TN&MT là cơ quan thường trực 
của Hội đồng.

Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định Nhiệm 
vụ lập Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học 
quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2050, chịu trách nhiệm về kết quả thẩm 
định và gửi hủ tướng Chính phủ kết quả 
thẩm định để làm căn cứ quyết định phê duyệt 
Nhiệm vụ■

ANH  PHƯƠNG

THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG  
THẨM ĐỊNH NHIỆM VỤ 

LẬP QUY HOẠCH  
BẢO TỒN ĐA DẠNG  

SINH HỌC QUỐC GIA



12 Số 7/2019

SỰ KIỆN - HOẠT ĐỘNG

HỘI NGHỊ QUAN CHỨC CẤP CAO VỀ MÔI TRƯỜNG lần thứ 30 

Từ ngày 10 - 11/7/2019, tại Băng 
- Cốc, hái Lan đã diễn ra Hội 
nghị các Quan chức cấp cao về 

môi trường ASEAN lần thứ 30 (ASOEN 
30). Hội nghị là sự kiện quan trọng, 
được tổ chức thường niên trong khuôn 
khổ hợp tác ASEAN về môi trường, 
nhằm rà soát toàn bộ các lĩnh vực hợp 
tác về môi trường trong ASEAN, cũng 
như đề ra phương hướng hoạt động của 
ASOEN trong thời gian tới.

ham dự Hội nghị có đại diện các 
nước thành viên ASEAN; Ban hư ký 
ASEAN; Trung tâm Đa dạng sinh học 
ASEAN. Đoàn Việt Nam có Tổng cục 
trưởng Tổng cục Môi trường, Chủ tịch 
ASOEN Việt Nam Nguyễn Văn Tài làm 
Trưởng đoàn.

Hội nghị đã rà soát việc triển khai 
các hoạt động hợp tác ASEAN về môi 
trường trong năm 2019, tập trung vào 
các lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học, 
quản lý tài nguyên nước, môi trường 
biển và đới bờ, giáo dục môi trường, 
biến đổi khí hậu, quản lý hóa chất và 
chất thải, thành phố bền vững về môi 
trường. Ngoài ra, Hội nghị đã đánh giá 

rà soát các hoạt động của 
Trung tâm Đa dạng sinh 
học ASEAN (ACB).

Hội nghị nhất trí 
thông qua đề cử 5 Vườn 
quốc gia/Khu bảo tồn 
trở thành các Vườn Di 
sản ASEAN mới của 
ASEAN, trong đó có 
Vườn quốc gia Lò Gò - 
Xa Mát và Khu bảo tồn 
thiên nhiên Ngọc Linh 
của Việt Nam. Hội nghị 
cũng nhất trí Dự thảo 
Tuyên bố chung ASEAN 
về biến đổi khí hậu tại 
COP 25 Công ước Liên 
hợp quốc về biến đổi 
khí hậu (UNFCCC); Dự 
thảo Tuyên bố chung 
ASEAN về biến đổi khí 
hậu tại Hội nghị hượng 
đỉnh của Liên hợp quốc 
về khí hậu. 

Các nước thành 
viên ASEAN thống nhất 
về phương hướng triển 

khai đối với các vấn đề 
môi trường đang được 
quan tâm hiện nay như 
rác thải nhựa trên biển; 
công nghệ thân thiện 
môi trường; sản xuất và 
tiêu dùng bền vững; nền 
kinh tế tuần hoàn cũng 
như kế hoạch tổ chức 
Lễ trao Giải thưởng 
Trường học sinh thái 
ASEAN 2019 và Giải 
thưởng hanh niên môi 
trường ASEAN.

Nhân dịp này, Việt 
Nam thông báo về kế 
hoạch chuẩn bị tổ chức 
Hội nghị các quan 
chức cấp cao ASEAN 
về môi trường lần thứ 
31 (ASOEN 31) và Hội 
nghị Nhóm công tác 
ASEAN về môi trường 
biển và đới bờ lần thứ 
21 tại Việt Nam vào 
năm 2020■

HỒNG NHUNG

 ▲ TS. Nguyễn Văn Tài, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Chủ tịch ASOEN 
Việt Nam (thứ 4 từ trái sang), cùng các đại biểu tham dự Hội nghị
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Tập trung nghiên cứu, sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước
Ngày 26/7/2019, tại Hà 

Nội, Tổng cục Môi 
trường đã tổ chức Hội 

nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu 
năm và phương hướng nhiệm 
vụ 6 tháng cuối năm 2019. hứ 
trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn 
Nhân đã tới dự và chỉ đạo Hội 
nghị.

Phát biểu khai mạc Hội 
nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn 
Văn Tài cho biết, ngay từ 
đầu năm 2019, Tổng cục Môi 
trường đã xây dựng và tổ chức 
triển khai Chương trình công 
tác năm 2019, trong đó tập 
trung vào các nhiệm vụ trọng 
tâm như: Kiện toàn, sắp xếp tổ 
chức bộ máy; xây dựng văn bản 
quy phạm pháp luật, quy hoạch 
BVMT; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, 
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật 
về BVMT; kiểm soát chặt chẽ các vấn đề môi 
trường tại các lưu vực sông, khu công nghiệp 
(KCN), nông thôn và làng nghề; xử lý triệt 
để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm 
trọng (ÔNMTNT); tăng cường giám sát đối với 
các dự án, cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi 
trường (ÔNMT) cao... Nhìn chung, Tổng cục 
đã hoàn thành cơ bản chương trình công tác đã 
đề ra, trong đó có một số mục tiêu, nhiệm vụ 
đạt kết quả tốt.

MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Trong 6 tháng đầu năm, Tổng cục đã phối 

hợp với các đơn vị hoàn thiện, đẩy nhanh tiến 
độ ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP 
ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các nghị định quy định chi tiết, 
hướng dẫn thi hành Luật BVMT; Nghị định 
số 64/2019/NĐ-CP ngày 16/7/2019 của Chính 
phủ sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-
CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí 
xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh 

mục loài nguy cấp, quý, hiếm 
được ưu tiên bảo vệ; trình Bộ 
trưởng Bộ TN&MT ban hành 
hông tư số 01/2019/TT-
BTNMT ngày 8/3/2019 quy 
định ngưng hiệu lực thi hành 
một số quy định của hông 
tư số 08/2018/TT-BTNMT 
ngày 14/9/2018 và hông 
tư số 09/2018/TT-BTNMT 
ngày 14/9/2018 ban hành quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
môi trường.  

Tổng cục đang tập trung 
triển khai xây dựng 3 quy 
hoạch, 3 đề án bao gồm: Quy 
hoạch BVMT quốc gia thời 
kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050; Quy hoạch tổng 
thể bảo tồn đa dạng sinh học 
(ĐDSH) quốc gia thời kỳ 
2021 - 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050; Quy hoạch tổng 
thể quan trắc môi trường 

quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, 
tầm nhìn đến năm 2050; Đề 
án tổng thể về mô hình công 
nghệ xử lý chất thải rắn (CTR) 
sinh hoạt đô thị và nông thôn; 
Đề án tổng thể tăng cường 
quản lý môi trường các khu 
công nghiệp (KCN), cụm 
công nghiệp (CCN), làng 
nghề; Đề án tăng cường quản 
lý rác thải nhựa ở Việt Nam. 
Đến nay đã có 3 nhiệm vụ lập 
quy hoạch được trình và 3 đề 
án đang được tích cực triển 
khai thực hiện.

Đối với công tác thanh 
tra, kiểm tra, Tổng cục Môi 
trường đã tập trung chỉ đạo, 
xử lý hoàn thành việc trả kết 
quả thanh tra, xử phạt vi phạm 
hành chính, tổng kết công 
tác thanh tra, kiểm tra năm 
2018. Đến nay đã cơ bản hoàn 
thành kết luận thanh tra năm 

 ▲ Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài phát biểu khai mạc Hội nghị
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2018; tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 
đối với 29 cơ sở với tổng số tiền là 3.659 triệu 
đồng. Tổ chức 3 Đoàn thanh tra theo kế hoạch 
trên địa bàn các tỉnh Khánh Hòa, Bình Định và 
Bà Rịa - Vũng Tàu với 53 cơ sở và 4 đoàn kiểm 
tra về việc thực hiện kết luận thanh tra đối với 
32 cơ sở trên địa bàn 4 tỉnh Điện Biên, Hà Tĩnh, 
hái Nguyên và Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngoài ra, 
Tổng cục đã tổ chức 4 đoàn kiểm tra, đánh giá 
công tác quản lý về CTR trên phạm vi cả nước.

Đồng thời, Tổng cục tăng cường các hoạt 
động kiểm tra, thanh tra đột xuất nhằm giải 
quyết các phản ánh, kiến nghị của cử tri, báo 
chí như việc chấp hành pháp luật về BVMT đối 
với Công ty TNHH Hapaco Đông Bắc tại tỉnh 
Hòa Bình và Công ty TNHH Mía đường, cồn 
Long Mỹ Phát tại tỉnh Hậu Giang; kiểm tra việc 
chấp hành pháp luật về BVMT trong hoạt động 
vận chuyển, chuyển giao và sử dụng phế liệu 
gang xỉ của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển 
MHD Việt Nam...; kiểm tra việc khắc phục hậu 
quả vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT 
đối với 3 cơ sở là Công ty TNHH Dệt Paciic 
Crystal tại Hải Dương, Công ty Cổ phần Nhiệt 
điện Phả Lại tại Hải Dương, Công ty TNHH 
Nhà máy Bia Heineken Việt Nam - Hà Nội; Tổ 
chức kiểm tra, xử lý nhiều vụ việc về ô nhiễm, 
sự cố môi trường và ĐDSH khác trên phạm vi 
cả nước. 

Đối với việc Tổ chức thực hiện chấp hành 
chính sách, pháp luật, các công cụ, biện pháp 
quản lý, trong 6 tháng đầu năm 2019, Tổng cục 

đã phê duyệt 2 báo cáo đánh 
giá môi trường chiến lược 
(ĐMC), 230 báo cáo đánh giá 
tác động môi trường (ĐTM), 
12 báo cáo đánh giá ĐTM và 
phương án cải tạo, phục hồi 
môi trường; cấp Giấy xác nhận 
hoàn thành công trình BVMT 
cho 42 dự án; phê duyệt 4 
phương án cải tạo, phục hồi 
môi trường trong khai thác 
khoáng sản; cấp mới, cấp điều 
chỉnh 292 Giấy phép các loại 
về môi trường. Nhìn chung, 
công tác thẩm định báo cáo 
ĐMC, ĐTM, xác nhận hoàn 
thành công trình BVMT và 
việc cấp giấy phép được thực 
hiện đúng trình tự, thủ tục và 
bảo đảm chất lượng.

Đặc biệt, Tổng cục đẩy 
mạnh công tác kiểm soát các 
dự án, nguồn thải lớn, có 
nguy cơ gây sự cố môi trường. 
heo đó, Tổng cục đã trình Bộ 
trưởng ban hành Quyết định 
thành lập mới 10 Tổ giám sát 
môi trường đối với các cơ sở 
cần giám sát đặc biệt, đồng 
thời kiện toàn 4 Tổ giám 
sát; Tiếp tục duy trì tốt hoạt 
động giám sát hoạt động của 

Công ty TNHH Hưng nghiệp 
Formosa Hà Tĩnh, Nhà máy 
Giấy Lee&Man Việt Nam, Dự 
án Nhà máy Bột - Giấy VNT19 
tại Khu kinh tế Dung Quất, 
Công ty TNHH Lọc hóa dầu 
Nghi Sơn tại tỉnh hanh Hóa; 
các Dự án tại Trung tâm Điện 
lực Vĩnh Tân - Bình huận; 
Nhà máy nhiệt điện sông Hậu 
tại Hậu Giang và Nhà máy 
nhiệt điện Duyên Hải tại Trà 
Vinh; Dự án Bôxit nhôm Lâm 
Đồng và các dự án tại Trung 
tâm điện lực hái Bình; Dự án 
“Nhà máy xử lý rác thải sinh 
hoạt” tại tỉnh Quảng Ngãi.

Tổng cục đã tích cực, 
chủ động hướng dẫn các địa 
phương triển khai nhiều hoạt 
động đẩy nhanh tiến độ xử 
lý triệt để của các cơ sở gây 
ÔNMTNT; đồng thời tổ chức 
họp Ban Chỉ đạo liên ngành 
thực hiện Kế hoạch xử lý 
triệt để cơ sở gây ÔNMTNT 
đến năm 2020. Đến nay, trên 
phạm vi cả nước còn 147 
cơ sở trong tổng số 435 gây 
ÔNMTNT theo Quyết định 
số 1788/2013/QĐ-TTg chưa 
hoàn thành xử lý triệt để 

 ▲ Toàn cảnh Hội nghị
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(giảm 79 cơ sở so với năm 2017). Tổng cục đã 
phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến 
độ xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường tại 
khu vực bị ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực 
vật tồn lưu theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg 
và Quyết định số 807/QĐ-TTg của hủ tướng 
Chính phủ. 

Đồng thời, Tổng cục tiếp tục kiểm soát chặt 
chẽ môi trường các khu vực tập trung nhiều 
nguồn thải như khu kinh tế, KCN, CCN, lưu 
vực sông và làng nghề. Tính đến tháng 6/2019, 
có 242/274 KCN đang hoạt động có khu xử lý 
nước thải tập trung (đạt 88,3%), trong đó có 
191 KCN có trạm quan trắc tự động (chiếm 
78,9%). Phối hợp chặt chẽ với các địa phương 
tích cực triển khai 3 Đề án tổng thể BVMT lưu 
vực sông: sông Cầu, sông Nhuệ - sông Đáy, hệ 
thống sông Đồng Nai. Tiếp tục theo dõi, đôn 
đốc các địa phương xử lý triệt để ô nhiễm tại 
47 làng nghề ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng. 
Tích cực đẩy mạnh việc thực hiện tiêu chí môi 
trường trong xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, Tổng cục đẩy mạnh việc triển 
khai Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 3/2/2019 
của Chính phủ; thực hiện đánh giá, xây dựng 
Báo cáo rà soát các văn bản pháp luật có liên 
quan để đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản 
quy phạm pháp luật nhằm thực hiện phương 
án thống nhất quản lý nhà nước về CTR; tổ 
chức Hội thảo “Quản lý nhà nước về CTR” và 
Hội thảo khoa học “Mô hình quản lý và công 
nghệ xử lý CTR sinh hoạt”. Hiện nay, Tổng cục 
đang khẩn trương chuẩn bị tổ chức Hội nghị 
toàn quốc về CTR.

Công tác bảo tồn thiên nhiên và ĐDSH 
tiếp tục được chú trọng. Đẩy mạnh kiểm soát 
việc buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang 
dã nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai 
xâm hại. Tăng cường kiểm soát tình hình nhập 
khẩu, buôn bán tôm hùm nước ngọt tại Việt 
Nam. Triển khai thủ tục thành lập khu bảo tồn 
đất ngập nước hái hụy, tỉnh hái Bình.

Tại Hội nghị, các đại biểu đều đánh giá 
cao những nỗ lực của Tổng cục trong thời 
gian qua và nhận định công tác quản lý nhà 
nước về môi trường đã chuyển từ bị động 
sang chủ động. Tuy nhiên, vẫn còn một số 
hạn chế cần khắc phục như tiến độ triển khai 
chỉ đạo của Chính phủ, lãnh đạo Bộ; giải 
quyết kiến nghị của Bộ, ngành, địa phương, 
người dân và doanh nghiệp trong một số 
trường hợp còn chậm…

TẬP TRUNG CAO ĐỘ 
VÀO VIỆC NGHIÊN 
CỨU, SỬA ĐỔI LUẬT 
BVMT

Phát biểu chỉ đạo tại Hội 
nghị, hứ trưởng Bộ TN&MT 
Võ Tuấn Nhân ghi nhận và 
đánh giá cao những kết quả 
đã đạt được của Tổng cục Môi 
trường trong thời gian qua. 
Đồng thời nhấn mạnh nhiều 
vấn đề môi trường nổi lên cần 
xử lý như quản lý CTR, rác thải 
nhựa… đã đặt ra cho công tác 
quản lý nhà nước về BVMT 
thêm những trọng trách, 
nhiệm vụ nặng nề. Do vậy, hứ 
trưởng đề nghị trong thời gian 
tới, Tổng cục Môi trường cần 
tập trung thực hiện tốt một số 
nhiệm vụ trọng tâm:

Tập trung cao độ vào việc 
nghiên cứu, sửa đổi Luật BVMT, 
khắc phục ngay những hạn chế, 
bất cập trong hệ thống pháp luật 
về BVMT nhằm đáp ứng các 
yêu cầu phát triển mới của đất 
nước. Đẩy nhanh tiến độ hoàn 
thiện, trình ban hành hông tư 
hướng dẫn thực hiện Nghị định 
số 40/2019/NĐ-CP; Nghị định 
sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 155/2016/
NĐ-CP bởi đây là các văn bản 
quan trọng, tạo hành lang pháp 
lý để các địa phương, đơn vị tổ 
chức triển khai nhiều quy định 
mới trong lĩnh vực môi trường.

Tiếp tục tham mưu, đề xuất 
phương án để thực hiện Nghị 
quyết số 09/NQ-CP của Chính 
phủ về phương án thống nhất 
quản lý CTR trên phạm vi cả 
nước; trong đó khẩn trương 
hoàn thiện báo cáo đánh giá 
thực trạng công tác quản lý 
CTR, Danh mục công nghệ xử 
lý CTR khuyến khích các địa 
phương áp dụng; chuẩn bị chu 
đáo các điều kiện để tổ chức 
thành công Hội nghị toàn quốc 
về quản lý CTR do hủ tướng 
Chính phủ chủ trì, dự kiến tổ 

chức trong tháng 9/2019. Tiếp 
tục phối hợp chặt chẽ với Tổng 
cục Hải quan và các đơn vị liên 
quan giải quyết tình trạng phế 
liệu nhập khẩu tồn đọng tại 
các cảng biển, kịp thời báo cáo, 
tham mưu Lãnh đạo Bộ.

hực hiện đúng tiến độ và 
chất lượng các nhiệm vụ Chính 
phủ, hủ tướng Chính phủ, 
Lãnh đạo Bộ giao. Đặc biệt chú 
trọng công tác kế hoạch - tài 
chính, khẩn trương phê duyệt 
các dự án, nhiệm vụ, đẩy nhanh 
tiến độ và chất lượng giải ngân.  

Triển khai thực hiện tốt công 
tác thanh tra, kiểm tra về BVMT 
theo đúng kế hoạch của Bộ và 
chỉ đạo của Bộ trưởng; tăng 
cường các hoạt động thanh tra 
đột xuất; xử lý nghiêm, có tính 
răn đe đối với các hành vi vi 
phạm, đồng thời kịp thời tháo 
gỡ vướng mắc về chính sách, 
pháp luật, giúp các địa phương 
làm tốt công tác quản lý nhà 
nước trên địa bàn. 

Chú trọng kiện toàn tổ chức 
bộ máy cho các đơn vị trực 
thuộc, đồng thời phải liên tục 
đào tạo, bồi dưỡng để nâng 
cao chất lượng đội ngũ cán bộ 
đủ sức đảm đương thực hiện 
nhiệm vụ được giao, đặc biệt 
trong bối cảnh quản lý có nhiều 
thay đổi, hội nhập quốc tế.

Tiếp tục cải tiến, đổi mới lề 
lối làm việc, trong đó chú trọng 
đến chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật 
hành chính của đơn vị; phát huy 
được năng lực, sở trường của 
mỗi tập thể, cá nhân; có cơ chế 
khen thưởng, động viên kịp 
thời để khích lệ tinh thần làm 
việc của mỗi cán bộ, công chức, 
viên chức. Chú trọng hơn nữa 
việc kiểm soát, rà soát, đánh giá 
về chất lượng và tiến độ thực 
hiện các nhiệm vụ do lãnh đạo 
Bộ giao, bảo đảm đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ đặt ra■

NGUYỄN HẰNG
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Ngày 24/7/2019, tại thị xã 
Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, 
Bộ TN&MT phối hợp 

với UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức 
Hội thảo “Báo cáo kết quả thiết 
lập mô hình số trị, tính toán 
đánh giá xả nước thải sau xử lý 
của Công ty TNHH Gang thép 
Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh 
(Công ty Formosa Hà Tĩnh) ra 
vùng biển Sơn Dương” nhằm lấy 
ý kiến đánh giá của các nhà khoa 
học, chuyên gia và đơn vị liên 
quan về nước thải, khí thải sau xử 
lý của Công ty Formosa Hà Tĩnh. 

Phát biểu tại Hội thảo, hứ 
trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn 
Nhân cho biết, sau hơn 3 năm 
xảy ra sự cố môi trường biển 
miền Trung, Công ty Formosa 
Hà Tĩnh đã khắc phục hoàn toàn 
53 lỗi và hoàn thành các hạng 
mục cải thiện, bổ sung công 
trình xử lý chất thải, chuyển đổi 
công nghệ dập cốc ướt sang khô 
để đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế 
theo cam kết với Chính phủ Việt 
Nam. Công ty cũng đã xây dựng 
hệ thống hồ sự cố kết hợp hồ sinh 

Đánh giá phương án xả nước thải, khí thải sau xử lý của Công ty Formosa Hà Tĩnh

học trên diện tích 10 ha nhằm 
cải thiện chất lượng nước thải 
trước khi xả ra biển và phòng 
ngừa ứng phó các sự cố đối với 
nước thải ở nhiều cấp độ, với 
tổng kinh phí đầu tư xây dựng 
trên 400 triệu USD. hứ trưởng 
đề nghị Công ty Formosa Hà 
Tĩnh chủ động phối hợp với 
các Bộ, ngành và các cơ quan 
có chức năng của tỉnh Hà Tĩnh 
nghiên cứu, làm rõ những luận 
cứ khoa học và thực tiễn của 
phương án xả nước thải để xác 
định giải pháp tối ưu, đáp ứng 
yêu cầu BVMT. 

Tại Hội thảo, các đại biểu 
đã được nghe nhiều báo cáo 
tham luận, trong đó có "Báo 
cáo cải thiện công nghệ xử lý 
môi trường và kết quả chất 
lượng nước sau xử lý của Công 
ty Formosa Hà Tĩnh” của Phó 
Giáo sư, Tiến sỹ Trịnh Văn 
Tuyên; Báo cáo kết quả mô 
hình tính toán xả nước thải 
theo hình thức xả mặt và xả đáy 
ra biển của Công ty Formosa 
Hà Tĩnh” của Phó Giáo sư, Tiến 

sỹ Đinh Văn Mạnh…  Sau khi 
nghe các báo cáo, đa số các 
đại biểu đánh giá cao nỗ lực 
cải thiện và thực hiện cam kết 
phục hồi môi trường của Công 
ty Formosa Hà Tĩnh và cho 
rằng, hai phương án xả mặt và 
xả đáy đều đảm bảo cho vùng 
nước tiếp nhận, sự sai khác về 
nồng độ, diện tích lan truyền là 
nhỏ. Tuy nhiên, trong trường 
hợp xảy ra sự cố dài ngày, ô 
nhiễm vùng biển trên diện rộng 
thì cần có quy trình kiểm soát 
chặt chẽ các nguồn thải và có 
phương án xử lý sự cố.

Trong thời gian qua, Bộ 
TN&MT, Viện Hàn lâm Khoa 
học và Công nghệ Việt Nam 
cùng các nhà khoa học đã giám 
sát việc xử lý nước thải của 
Công ty Formosa Hà Tĩnh. Kết 
quả cho thấy, nước thải, khí thải 
của Công ty trước khi xả thải ra 
môi trường phù hợp với quy 
chuẩn Việt Nam quy định, dần 
tiếp cận với tiêu chuẩn của các 
nước tiên tiến trên thế giới■

HỒNG NHỰ

 ▲Hội thảo “Báo cáo kết quả thiết lập mô hình số trị, tính toán đánh giá xả nước thải sau xử lý của Công ty 
TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh, ngày 24/7/2019
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MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 40/2019/NĐ-CP VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT,  HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
hS. LƯƠNG DUY HANH 
Bộ Tài nguyên và Môi trường

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP 
ngày 13/5/2019 của Chính 
phủ về 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)được xây dựng, hoàn thiện 
trên tinh thần quán triệt, bám sát ý 
kiến chỉ đạo của hủ tướng Chính 
phủ tại Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 
31/8/2016 về một số nhiệm vụ, giải 
pháp cấp bách về BVMT, đặc biệt là 
nhấn mạnh quan điểm “không phát 
triển kinh tế bằng mọi giá; không 
đánh đổi môi trường lấy kinh tế”, 
đổi mới phương thức quản lý môi 
trường “từ bị động giải quyết sang 
chủ động phòng ngừa” và "từ kiểm 
soát cuối đường ống sang kiểm soát 
cuối đường ống kết hợp với kiểm 
soát cả quá trình xử lý chất thải”, với 
nhiều quy định mới, đột phá nhằm 
từng bước chuyển đổi mô hình tăng 
trưởng theo hướng bền vững. 

Nghị định đã cải cách mạnh mẽ 
thủ tục hành chính (TTHC), cắt giảm 
điều kiện đầu tư kinh doanh, chuyển 
từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”như: Bãi 
bỏ và cắt giảm trên 25 TTHC và nhiều 
điều kiện đầu tư kinh doanh, đặc biệt 
là xóa bỏ cơ chế “xin -cho”, công khai 
minh bạch, phân cấp mạnh mẽ cho 
các địa phương và tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc cho người dân và doanh 
nghiệp; Lồng ghép một số TTHC 
trong các lĩnh vực BVMT, tài nguyên 
nước, khoáng sản, biển và hải đảo; 
Giảm thời gian thực hiện các TTHC 
từ 15-25 ngày; hay đổi phương thức 
kiểm tra nhà nước về chất lượng phế 
liệu nhập khẩu theo Nghị quyết số 09/
NQ-CP ngày 3/2/2019 của Chính phủ 
và chỉ đạo của hủ tướng Chính phủ.

1. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT 
SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 
18/2015/NĐ-CP

 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 18/2015/NĐ-CP liên 
quan đến: Đánh giá tác động môi 
trường chiến lược để phù hợp với Luật 
Quy hoạch; khắc phục cơ bản các bất 
cập, hình thức về đánh giá tác động 
môi trường (ĐTM) để phát huy vài trò 
là công cụ hữu hiệu trong phòng ngừa 
và ngăn chặn ô nhiễm, lựa chọn công 
nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường; 
kiểm soát chặt chẽ quá trình vận hành 
thử nghiệm công trình xử lý chất thải 
để không xảy ra sự cố môi trường và 
nhiều nội dung khác liên quan.

Về đánh giá ĐMC chiến lược: Đã 
sửa đổi bảo đảm thống nhất, đồng bộ 
giữa Luật BVMT, Luật Quy hoạch và 
pháp luật liên quan, theo đó chỉ quy 
định ĐMC đối với chiến lược và quy 
hoạch (mặc dù pháp luật về BVMT có 
quy định ĐMC cho cả kế hoạch nhưng 
trong thực tế thời gian qua chưa có 
kế hoạch nào có ĐMC; các quy định 
của pháp luật về quy hoạch và pháp 
luật chuyên ngành khác cũng không 

quy định có thành phần hồ sơ ĐMC 
khi thẩm định và phê duyệt kế hoạch); 
quy định về nội dung và trình tự, thủ 
tục thẩm định ĐMC bảo đảm thống 
nhất với Nghị định số 37/2019/NĐ-
CP ngày 7/5/2019 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Quy hoạch.

Về đánh giá tác động môi trường: 

Đối tượng thực hiện ĐTM: Một số 
dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi 
trường chưa được đưa vào danh mục 
phải thực hiện ĐTM, ngược lại một 
số dự án phải thực hiện ĐTM nhưng 
quy mô nhỏ lại ít tác động xấu tới môi 
trường; một số thuật ngữ trong danh 
mục có thể hiểu không thống nhất; 
một số dự án, phương án sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ quy mô nhỏ, ít tác động 
đến môi trường không nhất thiết phải 
lập kế hoạch BVMT, để đơn giản hóa 
TTHC và hỗ trợ doanh nghiệp vừa và 
nhỏ phát triển theo chủ trương của 
Chính phủ.

Nội dung báo cáo ĐTM: Điều 22 
Luật BVMT quy định nội dung chính 
của báo cáo ĐTM nhưng trong Nghị 

 ▲hứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chủ trì buổi góp ý Dự thảo 
hông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP
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định số 18/2015/NĐ-CP chưa được 
quy định cụ thể, dẫn đến các báo cáo 
ĐTM hiện nay rất hình thức, chung 
chung, nhiều báo cáo được chủ dự án 
sao chép... và không thể hiện được vai 
trò là công cụ phòng ngừa và ngăn 
chặn ô nhiễm ngay từ đầu; các công 
trình xử lý chất thải không đồng bộ, 
thống nhất với pháp luật về xây dựng 
(không có thiết kế cơ sở của công trình 
xử lý chất thải), không lựa chọn được 
các công nghệ tiên tiến, thân thiện 
với môi trường, đặc biệt là không quy 
định cụ thể về công trình phòng ngừa 
và ứng phó sự cố môi trường theo quy 
định tại Điều 101, Điều 108 và Điều 
109 Luật BVMT; không đánh giá 
được tác động môi trường tổng hợp 
đối với các dự án khu liên hợp, các 
trung tâm công nghiệp, các dự án mở 
rộng, nâng công suất… 

hời điểm chủ dự án trình thẩm 
định báo cáo ĐTM: Khoản 2, Điều 
25 Luật BVMT quy định quyết định 
phê duyệt báo cáo ĐTM là căn cứ 
để cấp có thẩm quyền thực hiện một 
trong 4 nhóm thủ tục sau: (1) quyết 
định chủ trương đầu tư; (2) cấp phép 
khoáng sản, dầu khí; (3) cấp phép xây 
dựng; (4) cấp giấy chứng nhận đầu tư. 
Trong 4 nhóm này chỉ có nhóm (2) là 
phù hợp với pháp luật về đầu tư, xây 
dựng và pháp luật liên quan. Vì thủ 
tục “quyết định chủ trương đầu tư” 
và “cấp giấy chứng nhận đầu tư” thực 
hiện trong giai đoạn rất sớm của dự 
án, với thủ tục đơn giản, thời gian xử 
lý ngắn và lúc đó dự án rất sơ khai, 
chưa có chủ dự án; thủ tục cấp “giấy 
phép xây dựng” thực hiện trong giai 
đoạn sau khi đã được thẩm định dự án 
đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế cơ 
sở hoặc thiết kế bản vẽ thi công (đối 
với các dự án chỉ yêu cầu thiết kế một 
bước) của dự án, thậm chí các dự án 
đầu tư xây dựng trong khu vực đã có 
quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 thì được 
miễn giấy phép xây dựng. Mặt khác, 
việc cấp giấy phép xây dựng thực hiện 
theo công trình xây dựng (phân cấp 
cho Bộ, tỉnh, huyện) và hầu như không 
cấp 01 giấy phép xây dựng cho cả dự 
án đối với dự án có nhiều giai đoạn, 
công trình.    

Luật Đầu tư và Luật Xây dựng quy 
định tất cả các dự án đầu tư xây dựng 
(sau khi đã có giấy chứng nhận đầu 
tư) đều phải lập, thẩm định báo cáo 
nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo kinh 
tế - kỹ thuật (đối với dự án vốn đầu tư 
dưới 15 tỷ), trong đó có phần thuyết 
minh và phần thiết kế xây dựng (thiết 
kế cơ sở hoặc thiết kế bản vẽ thi công). 
hiết kế xây dựng (trong đó có công 
trình BVMT) đều được cơ quan nhà 
nước về xây dựng thẩm định, trong khi 
đó nội dung báo cáo ĐTM không quy 
định là không phù hợp và cơ quan xây 
dựng không có đủ căn cứ để thẩm định 
(chỉ có một số dự án sử dụng vốn nhà 
nước, thì có quy định về đánh giá và 
chuyển giao công nghệ do ngành khoa 
học và công nghệ thẩm định). Để bảo 
đảm các công trình xử lý chất thải phải 
được thẩm định, đánh giá đáp ứng yêu 
cầu BVMT, thì trong nội dung báo 
cáo ĐTM phải có phương án về thiết 
kế cơ sở của công trình xử lý chất thải 
và thời điểm trình thẩm định báo cáo 
ĐTM phải được thực hiện trước khi cơ 
quan xây dựng thẩm định thiết kế cơ 
sở hoặc thiết kế bản vẽ thi công của dự 
án (dự án thiết kế 01 bước).

Về vận hành thử nghiệm và báo 
cáo kết quả vận hành; kiểm tra, xác 
nhận hoàn thành công trình BVMT: 
Khoản 4 Điều 16 của Nghị định số 
18/2015/NĐ-CP quy định, chủ dự 
án có trách nhiệm: “hông báo bằng 
văn bản đến các tổ chức nơi tiến hành 
tham vấn, cơ quan đã phê duyệt báo 
cáo ĐTM về kế hoạch vận hành thử 
nghiệm các công trình xử lý chất thải 
phục vụ giai đoạn vận hành (từng 
giai đoạn hoặc toàn bộ dự án) trước 
khi tiến hành vận hành thử nghiệm ít 
nhất 10 ngày làm việc….”. Tuy nhiên, 
Nghị định số 18/2015/NĐ-CP chưa 
quy định rõ thời điểm vận hành thử 
nghiệm công trình xử lý chất thải; điều 
kiện để đưa các công trình xử lý chất 
thải vào vận hành thử nghiệm; biện 
pháp xử lý khi vận hành thử nghiệm 
không đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật 
môi trường; trách nhiệm của cơ quan 
quản lý nhà nước về BVMT trong 
việc kiểm tra, giám sát vận hành thử 
nghiệm. Hiện nay, chủ dự án chỉ cần 

thông báo cho cơ quan phê duyệt báo 
cáo ĐTM và được tự vận hành thử 
nghiệm, tự chịu trách nhiệm về kết 
quả vận hành thử nghiệm và rất khó 
phát hiện nếu xảy ra sự cố trong giai 
đoạn này.

Quy định về kiểm tra, xác nhận 
hoàn thành các công trình BVMT của 
dự án còn chung chung, chưa quy định 
thời điểm chủ dự án phải báo cáo hoàn 
thành các công trình BVMT và không 
có cơ quan nào giám sát việc thực hiện 
của chủ dự án (Khoản 6 Điều 16 Nghị 
định số 18/2015/NĐ-CP). Điều 17 
Nghị định số 18/2015/NĐ-CP chưa 
quy định rõ các công trình BVMT cần 
phải kiểm tra, xác nhận và nội dung 
kiểm tra, xác nhận, nên việc tổ chức 
thực hiện thiếu thống nhất, mỗi địa 
phương một cách khác nhau. Điều 27 
Luật BVMT quy định dự án chỉ được 
vận hành sau khi cơ quan phê duyệt 
báo cáo ĐTM kiểm tra, xác nhận hoàn 
thành công trình BVMT, nhưng không 
giao Chính phủ quy định chi tiết. 
Giấy xác nhận hoàn thành công trình 
BVMT của dự án hiện nay đang được 
quy định tại hông tư số 27/2015/TT-
BTNMT là chưa phù hợp với Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật, do 
đó cần thiết phải quy định trong Nghị 
định này.

Về các nội dung khác: Quy định 
hiện nay về thời gian chủ dự án chỉnh 
sửa, bổ sung báo cáo ĐTM kéo dài; cơ 
chế tham vấn chuyên gia, nhà khoa 
học đối với báo cáo ĐTM chưa được 
quy định; chưa có quy định về cơ chế 
quản lý đối với cơ sở không có ĐTM, 
kế hoạch BVMT sau ngày 1/4/2015; 
quy định chưa đầy đủ hình thức thẩm 
định báo cáo ĐTM thông qua việc lấy 
ý kiến của các cơ quan, tổ chức theo 
Khoản 1 Điều 24 của Luật BVMT để 
đơn giản hóa và cải cách TTHC đối với 
các dự án ít có nguy cơ gây ô nhiễm 
môi trường hoặc dự án đầu tư trong 
các KCN đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ 
thuật và BVMT… Ngoài ra, Nghị định 
cũng cắt giảm nhiều TTHC không cần 
thiết, giảm 15-25 ngày thẩm định báo 
cáo ĐTM so với hiện nay; quy định 
cụ thể các trường hợp điều chỉnh nội 
dung báo cáo ĐTM, lập lại báo cáo 
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ĐTM để tránh bị chủ dự án lợi dụng điều chỉnh 
theo hướng có lợi cho doanh nghiệp nhưng bất 
lợi cho môi trường; quy định lồng ghép thủ tục 
kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình BVMT 
với thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu công 
trình xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng 
và Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018.

2. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU 
CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 19/2015/NĐ-CP

 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 19/2015/NĐ-CP về ký quỹ cải tạo, phục hồi 
môi trường trong hoạt động khai thác khoáng 
sản; xác nhận hệ thống quản lý môi trường; kiểm 
soát chặt chẽ ô nhiễm môi trường xung quanh 
(nước mặt, trầm tích, không khí, đất); sửa đổi 
quy định BVMT đối với cơ sở phá dỡ tàu biển đã 
qua sử dụng, quy định về ưu đãi hỗ trợ hoạt động 
BVMT…

Về ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong 
hoạt động khai thác khoáng sản: Điều 8 Nghị 
định số 19/2015/NĐ-CP quy định về ký quỹ cải 
tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai 
thác khoáng sản còn bất cập như: hời điểm và 
cách thức ký quỹ; tiền ký quỹ được hưởng lãi suất 
bằng lãi suất cho vay của Quỹ BVMT nơi ký quỹ 
và được tính từ thời điểm ký quỹ. Quy định này 
gây khó khăn cho hoạt động của quỹ và chưa có 
hướng dẫn cụ thể về việc quản lý và sử dụng tiền 
ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường tại các quỹ 
BVMT. Do vậy, Nghị định đã quy định cụ thể các 
nội dung này bảo đảm đúng pháp luật.

Ngoài ra, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP quy 
định thẩm quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo 
ĐTM đối với các dự án khai thác khoáng sản  
thông thường theo công suất khai thác, trong khi 
Nghị định số 19/2015/NĐ-CP quy định thẩm 
quyền thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, 
phục hồi môi trường đối với hoạt động này theo 
cơ quan cấp phép, dẫn đến tình trạng có một số 
trường hợp một chủ dự án phải lập 2 hồ sơ (1 hồ 
sơ gửi cho Bộ TN&MT phê duyệt báo cáo ĐTM 
và 1 hồ sơ gửi cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê 
duyệt phương án cải tạo phục hồi môi trường), 
do đó cần lồng ghép, thống nhất thẩm quyền 
trong việc phê duyệt phương án cải tạo phục hồi 
môi trường và phê duyệt báo cáo ĐTM.

Quy định về xác nhận hệ thống quản lý môi 
trường là không phù hợp, vì hệ thống quản lý 
môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 
14001 là quy định tự nguyện và do tổ chức chứng 
nhận phù hợp thực hiện. 

Các nội dung khác: hay thế các quy định về 
kiểm soát ô nhiễm môi trường đất bằng các quy 

định về quản lý chất lượng môi 
trường: nước mặt, trầm tích, 
không khí, đất; quan trắc và 
giám sát chất lượng môi trường; 
trách nhiệm quản lý chất lượng 
môi trường; sửa đổi quy định 
về yêu cầu BVMT đối với cơ sở 
phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng, 
quy định về ưu đãi hỗ trợ hoạt 
động BVMT; bổ sung quy định 
về nội dung, trách nhiệm thực 
hiện, chế độ báo cáo định kỳ 
của dự án, cơ sở; bổ sung phụ 
lục danh mục các cơ sở phải 
mua bảo hiểm trách nhiệm bồi 
thường thiệt hại về môi trường; 
bãi bỏ danh mục và biện pháp 
xử lý ô nhiễm môi trường, 
trình tự, thủ tục quyết định 
danh mục cơ sở gây ô nhiễm 
môi trường nghiêm trọng, 
công khai danh mục cơ sở gây 
ô nhiễm môi trường nghiêm 
trọng do đã được quy định tại 
Nghị định số 155/2016/NĐ-CP 
ngày 18/11/2016.

3. SỬA ĐỔI, BỔ 
SUNG MỘT SỐ ĐIỀU 
CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ  
38/2015/NĐ-CP

 Sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 
38/2015/NĐ-CP về quản lý 
chất thải rắn sinh hoạt, công 
nghiệp và nguy hại; tăng cường 
quản lý nước thải, khí thải 
theo hướng kiểm soát chặt chẽ 
hoạt động quan trắc chất thải 
tự động, liên tục; khắc phục 
cơ bản về báo cáo sai sự thật 
kết quả quan trắc môi trường 
định kỳ của doanh nghiệp; bổ 
sung phương án phòng ngừa 
và ứng phó sự cố môi trường 
theo quy định của pháp luật, 
bảo đảm kịp thời ứng phó với 
các sự cố môi trường và không 
để xảy ra các sự cố môi trường 
(như các Công ty: Formosa Hà 
Tĩnh, Vedan, Lee&Man, lọc 
dầu Nghi Sơn, hóa chất DAP2 
Lào Cai…); sửa đổi cơ bản quy 
định về nhập khẩu và sử dụng 

phế liệu nhập khẩu làm nguyên 
liệu sản xuất, theo hướng kiểm 
soát chặt chẽ và từ xa đối với 
phế liệu nhập khẩu…

Quản lý chất thải rắn: Nghị 
định số 38/2015/NĐ-CP chưa 
có quy định về địa điểm của cơ 
sở xử lý chất thải rắn (sinh hoạt 
và công nghiệp thông thường) 
và nghiên cứu phát triển công 
nghệ xử lý chất thải rắn trong 
môi trường thí nghiệm đã gây 
khó khăn cho địa phương và 
cơ sở xử lý chất thải trong triển 
khai thực hiện, thậm chí còn 
phá vỡ quy hoạch quản lý chất 
thải rắn; chưa có quy định về 
xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao 
của các nhà máy nhiệt điện, hóa 
chất, phân bón theo Quyết định 
số 452/QĐ-TTg ngày 12/4/2017 
của hủ tướng Chính phủ; việc 
xử lý, tái chế, tái sử dụng chất 
thải, đặc biệt là một số chất thải 
đặc thù chưa được quy định cụ 
thể nhằm thúc đẩy tái chế, tái sử 
dụng, tuần hoàn chất thải.

Ngoài ra, quy định về Giấy 
xác nhận đảm bảo yêu cầu 
về BVMT đối với cơ sở xử lý 
chất thải rắn sinh hoạt và công 
nghiệp thông thường là không 
phù hợp, thực chất đây là Giấy 
xác nhận hoàn thành công trình 
BVMT đối với cơ sở xử lý chất 
thải và cần phải hợp nhất thành 
01 loại Giấy để giảm bớt TTHC.

Quản lý nước thải: Khoản 
3, Điều 39 Nghị định số 
38/2015/NĐ-CP về quan trắc 
tự động, liên tục chưa tính đến 
yếu tố đặc thù đối với một số 
loại nước thải có lưu lượng lớn 
ít gây ô nhiễm, phát sinh không 
thường xuyên như: nước tháo 
khô mỏ, nước nuôi trồng thủy 
sản và nước thải vệ sinh bồn bể. 
Mặt khác, một số loại hình sản 
xuất có nguy cơ gây ô nhiễm cao 
quy định trên 1.000 m3/ngày.
đêm mới phải lắp đặt hệ thống 
quan trắc là chưa đáp ứng yêu 
cầu BVMT (các cơ sở thuộc loại 
hình sản xuất có nguy cơ gây ô 
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nhiễm môi trường cao có lưu lượng 500 m3/ngày, 
đêm liên tục xả thải sẽ gây ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng); bên cạnh đó các nguồn thải trên 
1.000 m3/ngày.đêm ở mỗi tỉnh rất ít (như tỉnh 
Bình Dương có công nghiệp phát triển cũng chỉ 
có 60/5.000 cơ sở, KCN có lưu lượng trên 1.000 
m3/ngày, đêm). Do vậy, Nghị định quy định đối 
với loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi 
trường cao, có nước thải trên 500 m3/ngày, đêm 
và nước thải của cơ sở xử lý chất thải nguy hại, 
nước rỉ rác của cơ sở xử lý chất thải rắn tập trung 
và cơ sở sử dụng phế liệu nhập khẩu phải thực 
hiện quan trắc tự động, liên tục đối với nước thải 
là phù hợp và đúng pháp luật. Hiện nay, tại tỉnh 
Bình Dương đã quy định trên 500 m3/ngày, đêm 
và Đồng Nai đã quy định trên 200 m3/ngày, đêm 
phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục.

Ngoài ra, quy định về đánh giá sức chịu tải 
của môi trường và hạn ngạch xả nước thải đã 
được quy định trong các văn bản hướng dẫn Luật 
Tài nguyên nước. 

Quản lý khí thải: Điều 45 Nghị định số 
38/2015/NĐ-CP quy định về đăng ký, kiểm kê, 
xây dựng cơ sở dữ liệu khí thải công nghiệp do Bộ 
TN&MT thực hiện là không phù hợp, cần thiết 
phải quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý 
môi trường địa phương. Ngoài ra, việc quy định 
tất cả các nguồn khí thải công nghiệp đều do Bộ 
TN&MT cấp phép là không phù hợp, sẽ gây khó 
khăn cho công tác quản lý ở cấp Trung ương và 
địa phương. Do đó cần bổ sung quy định trách 
nhiệm của chủ cơ sở và của Sở TN&MT, đồng 
thời phân cấp mạnh cho các địa phương thực 
hiện. Quy định về quan trắc tự động, liên tục khí 
thải cũng chưa phù hợp với từng loại hình sản 
xuất, quy mô xả thải, đặc biệt là việc chia sẻ sử 
dụng số liệu quan trắc.

Quan trắc môi trường định kỳ: Điều 121 
Luật BVMT quy định “2. Bộ TN&MT ban hành 
danh mục và hướng dẫn thực hiện quan trắc chất 
phát thải đối với cơ sở,… có nguy cơ gây ảnh 
hưởng đến môi trường”; Khoản 3 Điều 123 của 
Luật BVMT quy định: “3. Chương trình quan 
trắc môi trường của KCN, cơ sở… gồm quan trắc 
chất phát thải và quan trắc các thành phần môi 
trường…”.Với quy định này, Bộ TN&MT đã ban 
hành các thông tư quy định cụ thể và hàng năm 
các cơ sở, KCN phải tự quan trắc hoặc phối hợp 
với đơn vị có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 
động dịch vụ quan trắc môi trường để quan trắc 
chất thải và thành phần môi trường đã gây ra ô 
nhiễm, báo cáo cơ quan đã phê duyệt báo cáo 
ĐTM, kế hoạch BVMT. 

Do bị ràng buộc thông qua 
hợp đồng kinh tế (doanh nghiệp 
phải trả tiền quan trắc cho đơn 
vị thực hiện dịch vụ quan trắc) 
nên hầu hết các báo cáo kết quả 
quan trắc môi trường định kỳ 
của doanh nghiệp đều đạt các 
quy chuẩn kỹ thuật về chất thải, 
trong khi thực tế rất nhiều cơ sở 
và KCN vẫn đang gây ô nhiễm, 
xả chất thải vượt quy chuẩn quy 
định. Để chấn chỉnh tình trạng 
này và từng bước đưa hoạt động 
quan trắc môi trường định kỳ 
vào hoạt động hiệu quả, giúp 
doanh nghiệp và cơ quan nhà 
nước biết được chính xác tình 
hình ô nhiễm môi trường tại 
doanh nghiệp, từ đó đề xuất 
các biện pháp xử lý ô nhiễm, 
Bộ TN&MT đề xuất thay đổi 
theo hướng kiểm soát chặt chẽ 
hoạt động này thông qua các kế 
hoạch giám sát của các cơ quan, 
tổ chức, kiểm tra đột xuất và lấy 
mẫu đối chứng.  

Phương án phòng ngừa 
và ứng phó sự cố môi trường: 
Điều 22 Luật BVMT và Phụ lục 
2.3 hông tư số 27/2015/TT-
BTNMT đều có quy định về: 
“4.2. Biện pháp quản lý, phòng 
ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố 
của dự án”; Khoản 1 Điều 108 
Luật BVMT quy định: “1. C hủ 
cơ sở,… có nguy cơ gây ra sự cố 
môi trường phải thực hiện các 
biện pháp phòng ngừa sau: Lập 
kế hoạch phòng ngừa và ứng 
phó sự cố môi trường; Lắp đặt 
thiết bị, dụng cụ, phương tiện 
ứng phó sự cố môi trường…”; 
hông tư số 31/2016/TT-
BTNMT ngày 14/10/2016 và 
số 35/2015/TT-BTNMT ngày 
30/6/2015 của Bộ TN&MT về 
BVMT đối với cơ sở, KCN có 
quy định về công trình phòng 
ngừa và ứng phó sự cố môi 
trường đối với nước thải, khí 
thải. Tuy nhiên, các quy định 
nêu trên chỉ mang tính nguyên 
tắc, chung chung, không cụ 

thể công trình phòng ngừa và 
ứng phó sự cố môi trường là 
công trình nào và đối tượng 
nào phải có công trình này, 
dẫn đến hầu hết các dự án, cơ 
sở thuộc loại hình sản xuất có 
nguy cơ gây sự cố và ô nhiễm 
môi trường nghiêm trọng ban 
đầu đều không có công trình 
này (như Công ty Fomosa Hà 
Tĩnh, Vedan, Lee&Man, lọc dầu 
Nghi Sơn, Hóa chất DAP2 Lào 
Cai…). Khi sự cố xảy ra đã gây 
ô nhiễm môi trường nghiêm 
trọng và phải mất nhiều năm 
mới khắc phục được.

Do thiếu quy định chi tiết 
nội dung này (đặc biệt là đối với 
nước thải), nên hiện nay mỗi 
địa phương, mỗi doanh nghiệp 
áp dụng một kiểu, như: các tỉnh 
phía Nam (Bình Dương, Đồng 
Nai, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa 
- Vũng Tàu,…) sử dụng các bể 
sự cố, hồ sự cố, hồ điều hòa, 
hồ sinh học…, tỉnh hái Bình 
sử dụng tên gọi là “hồ kiểm 
chứng” đối với nước thải sau 
xử lý và một số tỉnh không quy 
định.

Về kỹ thuật xử lý chất thải 
(nước thải và khí thải): thực 
chất các thiết bị, công trình nêu 
trên là “công trình phòng ngừa 
và ứng phó sự cố môi trường” 
đối với chất thải trước khi thải 
ra môi trường và nó là một hạng 
mục bắt buộc trong thiết kế xây 
dựng, chế tạo thiết bị đồng bộ 
để xử lý chất thải. Do tính chất 
đặc thù, thiết bị phòng ngừa 
và ứng phó sự cố môi trường 
đối với khí thải thường được 
các nhà sản xuất chế tạo đồng 
bộ với thiết bị xử lý khí thải 
và thiết bị, công nghệ sản xuất 
của dự án (như lọc bụi túi vải, 
lọc bụi tĩnh điện, thiết bị khử 
NOx, thiết bị xử lý SOx, thiết bị 
xử lý Dioxin…). Đối với nước 
thải, có rất nhiều công nghệ và 
công trình khác nhau để xử lý, 
tùy thuộc vào loại nước thải và 
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công suất của hệ thống xử lý nước thải; thông 
thường đối với một hệ thống xử lý nước thải 
luôn có 1 bể sự cố, hồ sự cố, hồ điều hòa hoặc hồ 
sinh học (được thiết kế nhiều ngăn) đảm nhận 
chức năng lưu chứa nước thải từ 1 đến 3 ngày 
khi có sự cố xảy ra (sau đó được bơm hồi lưu xử 
lý lại). Đặc biệt hồ sự cố, hồ sinh học ngoài chức 
năng ứng phó sự cố, nó còn có khả năng điều 
hòa, ổn định các dòng nước thải và tiếp tục xử lý 
tự nhiên đối với nước thải để đạt tiêu chuẩn tốt 
hơn (vì nước thải mặc dù đã được xử lý đạt quy 
chuẩn kỹ thuật về chất thải nhưng các thông số 
môi trường trong đó vẫn cao hơn nhiều lần so 
với quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước mặt). 

Ngoài ra, việc chưa quy định cụ thể các công 
trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 
trong các văn bản pháp luật, dẫn đến một số 
chủ dự án đã lợi dụng “trốn” đầu tư để giảm 
chi phí và thực tế đã xảy ra các sự cố ô nhiễm 
môi trường nghiêm trọng (sự cố ô nhiễm môi 
trường biển các tỉnh miền Trung tháng 4/2016). 
Hiện trạng này đặt ra một yêu cầu thực tiễn là 
cần phải có quy định cụ thể công trình phòng 
ngừa và ứng phó sự cố môi trường nước thải 
đối với đối tượng thuộc loại hình sản xuất có 
nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao. Do đó, Bộ 
TN&MT đã bổ sung vào Nghị định.

Nhập khẩu phế liệu: Điều 55 và 56 Nghị 
định số 38/2015/NĐ-CP quy định tổ chức, cá 
nhân nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản 
xuất rộng hơn quy định của Luật BVMT, cụ 
thể: Khoản 2 Điều 76 Luật BVMT quy định: “2. 
Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu phải đáp 
ứng các yêu cầu sau: (a) Có kho, bãi dành riêng 
cho việc tập kết phế liệu bảo đảm điều kiện về 
BVMT; (b) Có công nghệ, thiết bị tái chế, tái sử 
dụng phế liệu, xử lý tạp chất đi kèm phế liệu đạt 
quy chuẩn kỹ thuật môi trường”. hực chất quy 
định này chỉ áp dụng cho tổ chức, cá nhân trực 
tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên 
liệu sản xuất (vì chỉ có cơ sở này mới đáp ứng 
yêu cầu nêu trên), nhưng Nghị định và thông 
tư lại quy định cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện 
nhập khẩu phế liệu cho cả đơn vị nhận ủy thác 
nhập khẩu (theo quy định việc ủy thác nhập 
khẩu thực hiện theo Luật hương mại), dẫn 
đến hiện nay có hiện tượng buôn bán phế liệu 
nhậu khẩu, rất khó kiểm soát hoạt động này và 
nguy cơ Việt Nam là nơi tiếp nhận “chất thải” 
của thế giới.

Ngày 15/5/2018, Chính phủ đã ban hành 
Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, theo đó phế liệu 
nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất là hàng hóa 
nhóm 2 phải kiểm tra nhà nước về chất lượng 

phế liệu nhập khẩu theo quy 
chuẩn kỹ thuật môi trường. 
hủ tục kiểm tra, giám định 
và thông quan rất thuận tiện, 
thông thoáng nhưng vẫn bảo 
đảm kiểm soát chặt chẽ chất 
lượng phế liệu nhập khẩu (quy 
định hiện nay rất phức tạp 
nhưng lại lỏng lẻo, tạo nhiều kẽ 
hở để doanh nghiệp lợi dụng 
nhập khẩu chất thải vào Việt 
Nam, hậu quả là hàng ngàn 
container phế liệu tồn đọng tại 
cảng). 

Nghị định đã hoàn thiện 
theo Chỉ thị số 27/CT-TTg, 
theo đó đã bổ sung thêm hình 
thức ký quỹ là “bảo lãnh tín 
dụng” của ngân hàng; việc ký 
quỹ được thực hiện trước khi 
phế liệu nhập khẩu vào lãnh 
hải, lãnh thổ Việt Nam; quy 
định về phòng ngừa từ xa đối 
với phế liệu nhập khẩu; đồng 
thời đưa các quy định, điều 
kiện và TTHC từ hông tư lên 
Nghị định theo quy định. 

4. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ 
ĐỊNH SỐ 127/2014/
NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 
127/2014/NĐ-CP: Các nội 
dung sửa đổi tại Nghị định 
này là đúng pháp luật, quy 
định chặt chẽ các tổ chức dịch 
vụ, đặc biệt đã khắc phục được 
"lỗ hổng” tại khoản 1 Điều 10 
Nghị định này.

Trên thế giới và theo quy 
định của Luật Khoa học và 
Công nghệ và Luật Tiêu chuẩn 
và Quy chuẩn kỹ thuật, các 
phòng thí nghiệm và tổ chức 
dịch vụ phân tích thí nghiệm 
(trong đó có thí nghiệm về 
môi trường) được kiểm soát 
theo TCVN ISO 17025 và 
chứng chỉ, quyết định công 
nhận Vilas. Trong khi đó, 
Điều 8 và Điều 9 Nghị định 
số 127/2014/NĐ-CP lại không 

quy định nội dung này và 
chưa có biện pháp để kiểm 
soát, kiểm tra chéo các phòng 
thí nghiệm để đảm bảo tính 
chính xác, khách quan, khoa 
học và thực tế của kết quả đo, 
dẫn đến kết quả quan trắc môi 
trường định kỳ do các đơn vị 
này thực hiện không đảm bảo 
tính chính xác. heo thống kê 
thực tế, hầu như chưa có cơ sở, 
KCN nào ở Việt Nam báo cáo 
kết quả quan trắc môi trường 
định kỳ (do các đơn vị được 
cấp Giấy chứng nhận này thực 
hiện) cho cơ quan nhà nước 
mà chất thải vượt quy chuẩn 
kỹ thuật về môi trường, trong 
khi rất nhiều các cơ sở này vẫn 
đang gây ô nhiễm môi trường. 
Để khắc phục kẽ hở nêu trên, 
Nghị định đã bổ sung nội 
dung này.

Nhìn chung, các quy định 
của Nghị định được xây dựng 
theo hướng thông thoáng, 
giảm chi phí, bãi bỏ TTHC, 
đơn giản các TTHC, nên cơ 
bản không phát sinh thêm 
vấn đề liên quan đến nguồn 
nhân lực và tài chính để thực 
thi. Các nội dung cần được 
quy định chi tiết, hướng dẫn 
cụ thể hoặc tổ chức thực hiện 
trong Nghị định đã giao trách 
nhiệm cho các Bộ, ngành, địa 
phương, cơ quan liên quan 
thực hiện theo chức năng, 
nhiệm vụ được giao.

Việc sửa đổi, bổ sung các 
quy định liên quan đến phòng 
ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi 
trường theo hướng chủ động, 
trọng tâm; kết hợp quản lý “quá 
trình” với quản lý “cuối đường 
ống”, như đánh giá tác động 
môi trường, quản lý nước làm 
mát, phương án phòng ngừa 
và ứng phó sự cố môi trường 
đối với nước thải, khí thải,… 
không làm phát sinh điều kiện 
bảo đảm về nguồn nhân lực, 
tài chính để bảo đảm thi hành 
các quy định ■
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ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HIỆU QUẢ
 CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT

Trong thời gian gần đây, việc phát triển 
nhanh các khu công nghiệp, khu đô 
thị, dịch vụ tập trung, cùng với tốc độ 

gia tăng dân số đã tạo nên những áp lực đối 
với công tác quản lý chất thải rắn (CTR) nói 
chung và chất thải rắn sinh hoạt  (CTRSH) nói 
riêng. hực tế cho thấy, công tác quản lý, thu 
gom, xử lý CTRSH đã bộc lộ nhiều bất cập. 
Do đó, để giải quyết bài toán về CTRSH, cần 
có các giải pháp đồng bộ và cần có sự phối 
hợp của các Bộ, ngành, địa phương trong việc 
đề ra giải pháp quản lý phù hợp và hiệu quả.

TÌNH TRẠNG PHÁT SINH,             
GIA TĂNG CTRSH

heo báo cáo của các Sở TN&MT các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lượng 
CTRSH phát sinh hiện nay tại các khu đô thị 
khoảng 38.000 tấn/ngày và tại khu vực nông 
thôn 32.000 tấn/ngày. Trong đó, tỷ lệ thu gom, 
xử lý chất thải tại khu vực đô thị đạt 85,5%; 
khu vực nông thôn đạt 40 - 55%. Tính theo 
khu vực, miền Đông Nam Bộ là khu vực có 
mức phát sinh CTRSH cao nhất trong cả 
nước, tiếp đến là đồng bằng sông Hồng; Bắc 
Trung Bộ và duyên hải miền Trung; đồng 
bằng sông Cửu Long; Trung du và miền núi 
phía Bắc; khu vực Tây Nguyên. 

Lượng CTRSH đô thị phát sinh chủ yếu 
từ các hộ gia đình, khu vực công cộng (đường 
phố, chợ, các trung tâm thương mại, văn 
phòng, các cơ sở nghiên cứu, trường học...). 
CTRSH đô thị có tỷ lệ hữu cơ chiếm 54 - 77%, 
chất thải có thể tái chế (thành phần nhựa và 
kim loại) chiếm 8 - 18%. Còn CTRSH nông 
thôn, tỷ lệ chất thải hữu cơ khá cao, chiếm 
khoảng 55 - 69%, chất thải có thể tái chế 
chiếm 7 - 16%, phần còn lại chủ yếu là chất 
trơ từ 12 - 36% và chất thải nguy hại (CTNH) 
khoảng 1,8%. 

Do hầu hết, lượng CTRSH chưa được 
phân loại tại nguồn nên gây khó khăn cho 
công tác xử lý. Mặc dù, nhiều địa phương 
trên cả nước đã ban hành quy định về phân 
loại CTRSH tại nguồn, nhưng đến nay việc 
triển khai trong thực tế còn chưa được quan 
tâm, chú trọng, nên hiệu quả còn thấp. 
Nguyên nhân chủ yếu là do công tác hướng 

dẫn, triển khai phân loại 
chưa toàn diện; trong khi cơ 
sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng, 
kỹ thuật còn thiếu, lạc hậu, 
không có tính liên kết, đồng 
bộ với việc phân loại. 

 Bên cạnh đó, công tác 
vận chuyển còn gặp nhiều 
khó khăn, các bãi chôn lấp 
chất thải thường ở xa làm tăng 
chi phí vận chuyển. Trong khi 
mức phí vệ sinh môi trường 
thu từ các hộ gia đình mới 
chỉ chi trả được một phần cho 
hoạt động thu gom chất thải, 
không đủ để chi trả, cũng như 
duy trì hoạt động vận chuyển. 
Hiện nay, phương pháp xử lý 
CTRSH chủ yếu là chôn lấp 
(khoảng 70%), trong đó chỉ có 
khoảng 30% các bãi chôn lấp 
hợp vệ sinh. Các phương pháp 
xử lý khác bao gồm đốt và sản 
xuất thành phân mùn hữu cơ 
(compost). Một số địa phương 
đang đầu tư và vận hành lò đốt 
thu hồi năng lượng để phát 
điện. Nhìn chung, công tác xử 
lý CTRSH chưa đáp ứng yêu 
cầu về BVMT; chất thải chưa 

được quản lý, xử lý một cách 
phù hợp. Đây chính là một 
trong những nguyên nhân 
gây ô nhiễm môi trường đất, 
nước, không khí.

MỘT SỐ TỒN TẠI, BẤT 
CẬP TRONG CÔNG 
TÁC QUẢN LÝ NHÀ 
NƯỚC VỀ CTRSH

Trước đây, công tác quản 
lý CTR nói chung và CTRSH 
nói riêng được giao cho nhiều 
Bộ, ngành cùng tham gia 
quản lý. Ở cấp Trung ương, 
Bộ TN&MT chịu trách nhiệm 
trước Chính phủ trong việc 
thống nhất quản lý nhà nước 
về BVMT. Đối với CTRSH, Bộ 
TN&MT có trách nhiệm: Xây 
dựng hướng dẫn kỹ thuật, quy 
trình quản lý trong việc phân 
loại, lưu giữ, tập kết, trung 
chuyển, vận chuyển, sơ chế, tái 
sử dụng, tái chế, xử lý và thu 
hồi năng lượng từ CTRSH; 
tổ chức quản lý, kiểm tra các 
hoạt động BVMT về quản 
lý CTRSH. Bộ Xây dựng có 
trách nhiệm hướng dẫn quản 

 ▲ Hoạt động phân loại rác thải sinh hoạt 
tại Nhà máy xử lý CTR Ninh Bình
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lý đầu tư xây dựng cơ sở xử lý CTRSH theo 
quy hoạch được phê duyệt; phương pháp lập, 
quản lý chi phí và phương pháp định giá dịch 
vụ xử lý CTRSH; công bố định mức kinh 
tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý 
CTRSH; suất vốn đầu tư xây dựng cơ sở xử lý 
CTRSH… 

Ở cấp địa phương, UBND cấp tỉnh ban 
hành các quy định cụ thể về quản lý CTR 
cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế 
- xã hội của địa phương; lập và tổ chức triển 
khai thực hiện quy hoạch xử lý CTR; lập kế 
hoạch hàng năm cho công tác thu gom, vận 
chuyển, xử lý CTRSH và bố trí kinh phí thực 
hiện phù hợp. Một số địa phương phân công 
Sở Xây dựng chủ trì, tổ chức quản lý và triển 
khai hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý 
CTRSH; một số địa phương phân công Sở 
TN&MT chủ trì, tổ chức quản lý CTRSH. 
Tuy nhiên, ở cấp huyện, hầu hết đều phân 
công Phòng TN&MT chủ trì, tổ chức quản lý 
và triển khai hoạt động thu gom, vận chuyển, 
xử lý CTRSH. Từ thực tế trên cho thấy, việc 
quản lý CTR theo từng phân đoạn, chưa 
thống nhất và đồng bộ trong quản lý chất thải 
từ Trung ương tới địa phương dẫn đến hiệu 
lực, hiệu quả quản lý chưa cao. 

Đối với việc xây dựng các cơ sở xử lý 
chất thải hiện đại, bãi chôn lấp CTRSH hợp 
vệ sinh đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn, nhiều 
địa phương không đủ nguồn vốn đầu tư cho 
việc xử lý CTR tập trung. Cơ chế thúc đẩy 
xã hội hóa công tác thu gom, xử lý CTRSH 
còn thiếu và chưa thu hút được các nguồn lực 
đầu tư cho thu gom, xử lý CTR; hoạt động 
thu gom, vận chuyển và xử lý mang tính 
chất cộng đồng nên chưa thúc đẩy được tính 
chuyên nghiệp của các tổ dịch vụ, hợp tác xã, 
công ty dịch vụ môi trường. Chất lượng của 
công tác quy hoạch chưa cao; dự báo chưa có 
cơ sở; việc xác định vị trí, địa điểm xây dựng 
cơ sở xử lý chất thải gặp khó khăn do chưa 
có sự đồng thuận của người dân; quy hoạch 
thiếu yếu tố liên kết vùng; việc tổ chức triển 
khai quy hoạch quản lý CTR đã phê duyệt tại 
các địa phương còn chậm, thiếu nguồn lực để 
thực hiện quy hoạch; đặc biệt nhiều tỉnh bố 
trí cơ sở xử lý CTRSH (cụ thể là các bãi chôn 
lấp và các lò đốt) ở quy mô cấp xã là chưa 
phù hợp. 

Về công nghệ, hầu hết công nghệ xử lý 
CTR nhập khẩu không phù hợp với đặc 
điểm CTRSH tại Việt Nam như chưa được 

phân loại tại nguồn, nhiệt trị 
thấp, độ ẩm cao. Trong khi 
đó, thiết bị, công nghệ xử lý 
CTR chế tạo trong nước chưa 
đồng bộ và hoàn thiện, chưa 
được sản xuất ở quy mô công 
nghiệp. Hiện đang còn thiếu 
các hướng dẫn lựa chọn công 
nghệ, hướng dẫn kỹ thuật phù 
hợp về thu gom, lưu giữ, xử lý 
CTRSH. 

Trong khi đó, mô hình 
thu gom, xử lý, tái chế CTR 
còn mang tính nhỏ lẻ, tự phát, 
thiếu sự quản lý và kiểm soát 
của các cơ quan hữu quan có 
thẩm quyền về BVMT ở địa 
phương. Phần lớn, các cơ sở 
tái chế có quy mô nhỏ, mức 
độ đầu tư công nghệ không 
cao, đa số công nghệ lạc hậu, 
máy móc thiết bị cũ, gây ô 
nhiễm môi trường thứ cấp. 
Ngoài ra, do đặc thù khu vực 
nông thôn là chất thải phân 
tán nên các mô hình thu gom 
đa dạng, nhưng phần lớn là 
quy mô nhỏ (do hợp tác xã, 
đơn vị tư nhân tự tổ chức thu 
gom), phương tiện thu gom 
còn thô sơ. 

Mặt khác, nhận thức của 
người dân trong thu gom, 
phân loại CTR còn hạn chế. 
Chất thải chưa được phân 
loại, tận dụng phần có ích để 
tái chế. Nhiều nơi, người dân 
chưa tích cực tham gia vào các 
hoạt động thu gom, phân loại 
CTR, chưa đóng phí vệ sinh 
môi trường đầy đủ.

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 
QUẢN LÝ HIỆU QUẢ

Để khắc phục những tồn 
tại, bất cập nhằm đưa công 
tác quản lý CTR đi vào nề 
nếp, đóng góp tích cực cho 
sự phát triển kinh tế - xã 
hội, đồng thời nâng cao chất 
lượng cuộc sống người dân, 
tại Nghị quyết số 09/NQ-CP 
ngày 3/2/2019, Chính phủ đã 

giao Bộ TN&MT là cơ quan 
đầu mối, thống nhất quản lý 
nhà nước về CTR; giao Chủ 
tịch UBND cấp tỉnh chịu 
trách nhiệm toàn diện về vấn 
đề rác thải và xử lý rác thải 
trên địa bàn. 

hực hiện nhiệm vụ được 
giao, Bộ TN&MT đã ban hành 
Kế hoạch triển khai thực hiện 
phương án thống nhất quản lý 
nhà nước về CTR. Trên cơ sở 
rà soát các văn bản quy phạm 
pháp luật hiện hành liên quan 
đến công tác quản lý nhà 
nước về CTR, Bộ TN&MT đã 
tổ chức các cuộc họp, làm việc 
với các Bộ, ngành liên quan và 
đã có báo cáo trình hủ tướng 
Chính phủ về hiện trạng và đề 
xuất các giải pháp, phương án 
sửa đổi, bổ sung để thực hiện 
phương án thống nhất quản lý 
nhà nước về CTR. Đồng thời, 
Bộ TN&MT đã xây dựng và tổ 
chức kế hoạch kiểm tra, đánh 
giá công tác quản lý CTR trên 
phạm vi cả nước. 

heo đó, Bộ TN&MT 
đã chủ trì, phối hợp với Sở 
TN&MT thuộc 63 tỉnh, thành 
phố kiểm tra, rà soát công 
tác thu gom, vận chuyển, xử 
lý CTRSH tại 760 cơ sở trên 
phạm vi cả nước, bao gồm 
các nội dung: Công tác quy 
hoạch; cơ chế, chính sách về 
quản lý chất thải do các địa 
phương ban hành; các công 
nghệ xử lý đang áp dụng; vấn 
đề ô nhiễm môi trường do 
hoạt động xử lý CTR gây ra; 
đơn giá, định mức thu gom, 
vận chuyển và xử lý CTR; 
những vướng mắc, khó khăn 
của các địa phương… Kết quả 
kiểm tra, đánh giá là cơ sở để 
Bộ TN&MT tổ chức Hội thảo 
toàn quốc về CTR. 

Căn cứ vào kết quả của 
các hoạt động nêu trên và kết 
quả của Hội nghị toàn quốc, 
Bộ TN&MT sẽ xây dựng 
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Đề án tăng cường năng lực quản lý CTR 
tại Việt Nam trình hủ tướng Chính phủ 
xem xét, phê duyệt. Đề án dự kiến sẽ bao 
gồm các giải pháp để tăng cường năng lực 
quản lý CTR, trong đó có những giải pháp 
về giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và thu 
hồi năng lượng từ chất thải, góp phần hạn 
chế tình trạng lãng phí tài nguyên, quỹ đất, 
ngân sách và môi trường, cụ thể như:

hứ nhất, hoàn thiện cơ chế, chính 
sách, pháp luật về quản lý CTR, trong đó 
quán triệt quan điểm chất thải phát sinh 
phải được coi là tài nguyên, được phân 
loại, thu gom phù hợp với công nghệ xử lý; 
khuyến khích xử lý chất thải thành nguyên 
liệu, nhiên liệu, các sản phẩm thân thiện 
môi trường, xử lý chất thải kết hợp với thu 
hồi năng lượng, tiết kiệm đất đai và phù 
hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 
của từng địa phương.

hứ hai, tăng cường phát triển nguồn 
nhân lực đảm bảo yêu cầu quản lý; tăng 
cường cơ sở vật chất trang thiết bị, ứng 
dụng khoa học công nghệ; huy động nguồn 
lực toàn xã hội trong công tác giảm thiểu, 
phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý 
CTR. 

Thứ ba, nghiên cứu, xây dựng và 
triển khai các mô hình quản lý về thu 
gom, vận chuyển và xử lý CTRSH; thí 
điểm các mô hình về đầu tư xây dựng 
các cơ sở xử lý chất thải tại một số địa 
phương. 

hứ tư, xây dựng và ban hành danh 
mục công nghệ xử lý CTRSH, khuyến 
cáo các địa phương áp dụng cho phù hợp 
với điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa 
phương, trong đó chú trọng đến công nghệ 
xử lý đi kèm với giải pháp giảm thiểu, tái sử 
dụng, tái chế và thu hồi năng lượng từ chất 
thải, hạn chế tối đa lượng chất thải phải 
chôn lấp.

hứ năm, tăng cường xây dựng và triển 
khai các hoạt động truyền thông, đào tạo, 
nâng cao năng lực và nhận thức cộng đồng 
về quản lý CTRSH. 

hứ sáu, xây dựng và triển khai mô 
hình phân loại CTRSH tại nguồn phù hợp 
với công nghệ xử lý chất thải; đặc biệt việc 
phân loại làm cơ sở cho việc áp dụng các 
công nghệ thu hồi năng lượng từ chất thải 
như đốt rác phát điện■

TRẦN THỊ NGỌC LINH

KHÁNH THÀNH NHÀ MÁY ĐIỆN 
MẶT TRỜI LỚN NHẤT TẠI TỈNH PHÚ YÊN

Vừa qua, tại xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, 
Công ty Cổ phần TTP Phú Yên đã tổ chức Khánh thành 

Nhà máy điện mặt trời Hòa Hội. Đây là dự án năng lượng tái 
tạo lớn nhất ở Phú Yên cũng như khu vực miền Trung. 

Dự án có công suất phát điện 257MWP, với tổng số vốn 
đầu tư 4.985 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần TTP Phú Yên làm 
chủ đầu tư. Dự án sử dụng quang điện với 752.640 tấm PV 
chuyển đổi trực tiếp ánh sáng mặt trời thành năng lượng điện. 
Sau 7 tháng triển khai thi công xây dựng, Nhà máy điện mặt 
trời Hòa Hội được Công ty mua bán điện (EVN EPTC) thuộc 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam công nhận phát điện thương mại 
từ ngày 10/6/2019, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh 
tế - xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, giải quyết 
việc làm cho lao động địa phương. 

Tiếp nối thành công của Dự án Nhà máy điện mặt trời 
Hòa Hội, Công ty Cổ phần TTP Phú Yên sẽ tiếp tục đầu tư và 
triển khai xây dựng những dự án năng lượng tái tạo mới tại 
các tỉnh Ninh huận, Bình huận, Gia Lai trong năm 2019.■

GIÁNG HƯƠNG

XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG CÔNG NGHỆ 
CƠ ĐIỆN

Nhằm hỗ trợ các các nhà máy sản xuất, khu công nghiệp, 
bệnh viện ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động xây 

dựng hệ thống xử lý nước thải hoàn chỉnh, vừa qua, Trung 
tâm hông tin và hống kê Khoa học - Công nghệ (KH-CN), 
thuộc Sở KH-CN TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo giới 
thiệu “Giải pháp xử lý nước thải toàn diện bằng công nghệ cơ 
điện”.

Đây là giải pháp xử lý nước thải có xuất xứ từ Canađa, sử 
dụng 9 công nghệ về cơ điện và nhiệt điện khác nhau để phá 
hủy tất cả hóa chất, ký sinh trùng, vi khuẩn, virus, trích xuất 
các kim loại nặng đến 99%, giảm BOD và COD xuống còn 
ít hơn 3% so với ban đầu. Đáng chú ý, giải pháp này không 
sử dụng hóa chất xử lý, bảo đảm nguồn nước thải ra không 
chứa chất ô nhiễm. Với giải pháp xử lý nước thải này, tất cả 
nước thải ban đầu sẽ được thu gom mà không cần phân loại 
và xử lý toàn bộ lượng bùn thải, rác thải hòa lẫn trong nước, 
do đó, doanh nghiệp không cần đến bên thứ ba để xử lý, góp 
phần giảm chi phí đầu tư. Đặc biệt, nước thải sau xử lý có thể 
tái sử dụng vì nguồn nước đầu ra đạt chuẩn trong sinh hoạt 
và sản xuất. 

Xử lý nước thải bằng công nghệ cơ điện thực sự là một giải 
pháp hữu ích cho các doanh nghiệp trong việc xử lý nước thải, 
góp phần BVMT, nâng cao chất lượng cuộc sống■

PHƯƠNG ANH
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Hưng Yên: Thực hiện hiệu quả công tác
quản lý nhà nước về phân loại, thu gom, 

xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Hiện nay, tỉnh Hưng Yên đã huy động 

tối đa mọi nguồn lực, tăng cường đầu 
tư cho công tác phân loại, thu gom, 

xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH), 
nhờ đó giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

Phóng viên Tạp chí Môi trường đã có 
cuộc trao đổi với ông Bùi Thế Cử -  Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên về khó 
khăn, vướng mắc cũng như những giải 
pháp thực hiện thống nhất trong công 

tác quản lý CTRSH trên địa bàn tỉnh 
trong thời gian tới.

∗ Xin ông cho biết hiện trạng phát sinh và 
kết quả công tác quản lý, phân loại, thu 
gom, vận chuyển và xử lý CTRSH tại địa 
phương?  

Ông Bùi hế Cử: Tỉnh Hưng Yên nằm 
ở trung tâm của vùng đồng bằng sông 
Hồng, trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc 
bộ, có diện tích khoảng 930,22 km2, gồm 
các đơn vị hành chính: TP. Hưng Yên, thị 
xã Mỹ Hào, 8 huyện; cấp cơ sở, gồm: 14 
phường, 8 thị trấn và 139 xã, với tổng dân 
số khoảng 1.170.185 người. Cùng với sự 
phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân 
dân được nâng cao kéo theo sự gia tăng 
CTRSH ở các khu đô thị, khu công nghiệp, 
nông thôn. Hiện tổng lượng CTRSH phát 
sinh trong năm 2018 khoảng 650 tấn/
ngày, trong đó tỷ lệ rác thải đô thị (TP. 
Hưng Yên) được thu gom, xử lý đạt 87% 
(tương đương 75 tấn/ngày). Việc thu gom, 
vận chuyển, xử lý CTRSH của TP do Công 
ty TNHH Một thành viên môi trường và 
công trình đô thị Hưng Yên thực hiện, với 
phương thức thu gom, vận chuyển hàng 
ngày tại các phường, khu phố nội thành; 
vận chuyển rác thải định kỳ 3 lần/tuần từ 
điểm tập kết của các xã ngoại thành. Tại 
khu vực nông thôn, tỷ lệ rác thải được thu 
gom, vận chuyển, xử lý đạt khoảng 76% 

 ▲ Ông Bùi hế Cử                                       
-  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

(tương đương 428 tấn/ngày). 
Trong thời gian qua, UBND 
tỉnh luôn quan tâm giải quyết 
vấn đề rác thải ở khu vực nông 
thôn, cụ thể: Hỗ trợ lắp đặt 
1.105 thùng đựng rác tại các 
khu vực công cộng, trường 
học; xây dựng 145 điểm tập kết 
rác thải quy mô thôn, xã; hỗ 
trợ 5.200 xe đẩy tay thu gom 
rác thải; mua và đưa vào vận 
hành 16 xe ô tô chuyên dụng 
vận chuyển rác thải, hợp đồng 
với các đơn vị tư nhân vận 
chuyển.

Về tổ chức thu gom, vận 
chuyển, xử lý rác thải, các 
huyện, thị xã đã thành lập, duy 
trì hoạt động 915 tổ vệ sinh 
môi trường với 2.369 người 
tham gia, thành lập 6 hợp tác 
xã dịch vụ nông nghiệp và môi 
trường, đảm bảo thu gom rác 
thải tại 100% số thôn, khu dân 
cư. Rác thải được xử lý bằng 
phương pháp chôn lấp hợp vệ 
sinh tại 355 bãi chôn lấp quy 
mô thôn, xã. Năm 2018, các 
huyện vận chuyển, xử lý tại 

Khu xử lý chất thải (KXLCT) 
Đại Đồng được 127.922 tấn 
rác thải (trung bình khoảng 
355 tấn rác thải sinh hoạt/ngày 
đêm). Năm 2019, UBND tỉnh 
đã yêu cầu KXLCT Đại Đồng 
dừng việc chôn lấp xử lý rác 
thải sinh hoạt và đưa vào vận 
hành 2 lò đốt rác sinh hoạt 
công suất trung bình khoảng 
200 tấn/ngày; đồng thời, giao 
Sở TN&MT làm chủ đầu tư 
xây dựng lò đốt rác thải Dị Sử, 
thị xã Mỹ Hào, công suất 50 
tấn/ngày đêm, đã đưa vào hoạt 
động trong tháng 7/2019.

Cùng với đó, công tác phân 
loại, xử lý rác thải tại hộ gia 
đình được tỉnh đẩy mạnh, từ 
năm 2012, tỉnh đã triển khai 
thí điểm mô hình phân loại, 
xử lý rác thải hữu cơ tại 100 
hộ gia đình ở các thôn Tiên 
Cầu (xã Hiệp Cường, huyện 
Kim Động) bằng hình thức 
dùng thùng nhựa có nắp đậy; 
năm 2013, tiếp tục hỗ trợ 300 
hộ gia đình tại thị trấn Lương 
Bằng (huyện Kim Động) xử lý 
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rác hữu cơ bằng hình thức đào hố có nắp đậy. 
heo đó, chất thải tại hộ gia đình được phân  
thành 3 loại, cụ thể: Phế liệu (bán cho cơ sở 
tái chế); chất thải khó phân hủy (thu gom, vận 
chuyển, xử lý tập trung); rác thải hữu cơ dễ 
phân hủy (được xử lý tại hộ gia đình bằng chế 
phẩm vi sinh thành phân hữu cơ).

Từ kết quả thực hiện mô hình, qua kiểm 
tra, đánh giá hiệu quả của việc phân loại, xử 
lý rác tại hộ gia đình, đặc biệt là xử lý rác 
hữu cơ bằng hình thức đào hố có bổ sung vi 
sinh, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 
63/KH-UBND ngày 14/4/2015 về triển khai 
mô hình phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia 
đình trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 2128/
QĐ-UBND ngày 4/10/2016 phê duyệt Đề án 
nâng cao hiệu quả thu gom, vận chuyển, xử lý 
rác thải sinh hoạt nông thôn giai đoạn 2016 - 
2020, với mục tiêu đến năm 2020 có 50% số 
hộ gia đình trên địa bàn tỉnh thực hiện hiệu 
quả phân loại, xử lý rác thải hữu cơ; xác định 
ưu tiên áp dụng biện pháp đào hố xử lý rác 
hữu cơ ở các hộ gia đình có vườn.

Đồng thời, tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì 
tổ chức triển khai mô hình phân loại, xử lý 
rác thải hữu cơ tại hộ gia đình trên phạm vi 
toàn tỉnh; hướng dẫn các huyện, thành phố 
lập kế hoạch triển khai mô hình phân loại và 
xử lý rác thải; hướng dẫn khắc phục tồn tại, 
hạn chế trong thực hiện phân loại, xử lý rác 
thải; thành lập tổ công tác về phân loại, xử lý 
rác thải, để kiểm tra, giám sát, hướng dẫn hộ 

gia đình thực hiện phân loại, 
xử lý rác thải; xây dựng nội 
dung tuyên truyền phân loại, 
xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia 
đình.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 
89.305 hộ gia đình, đạt 26,06% 
số hộ tại 154/161 xã, phường, 
thị trấn thực hiện phân loại, 
xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia 
đình, góp phần giảm lượng rác 
thải phải vận chuyển, xử lý; 
nâng cao ý thức, trách nhiệm 
BVMT trong các tầng lớp 
nhân dân; xử lý rác thải hữu 
cơ thành phân hữu cơ bón cho 
cây trồng.∗ Để quản lý CTRSH hiệu quả, 
tỉnh đã ban hành những chính 
sách gì thưa ông?

Ông Bùi hế Cử: Để nâng 
cao hiệu quả quản lý CTRSH, 
tỉnh đã phê duyệt và thực hiện 
Quy hoạch quản lý chất thải 
rắn (CTR), đồng thời UBND 
tỉnh ban hành Quyết định số 
300/QĐ-UBND ngày 1/2/2013 
phê duyệt Quy hoạch quản lý 
CTR tỉnh đến năm 2025; Quyết 
định số 2460/QĐ-UBND ngày 
3/10/2018 bổ sung vị trí Khu 
xử lý CTR Hòa Phong vào Quy 

hoạch quản lý CTR tỉnh. Quy 
hoạch CTR của tỉnh cơ bản 
đáp ứng nhu cầu thực tế; việc 
đầu tư, xây dựng, vận hành các 
KXLCT tập trung, các điểm 
tập kết, bãi chôn lấp chất thải 
theo quy hoạch đảm bảo hiệu 
quả nâng tỷ lệ chất thải được 
thu gom, xử lý tăng qua các 
năm.

Trong quy hoạch sử dụng 
đất, tỉnh thực hiện điều chỉnh 
Quy hoạch sử dụng đất đến 
năm 2020 và kế hoạch sử dụng 
đất kỳ cuối (2016 - 2020) và đã 
được Chính phủ phê duyệt tại 
Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 
17/4/2018, trong đó đến năm 
2020 có 241 ha đất để xây dựng 
điểm tập kết rác thải, KXLCT 
tập trung (tăng 171 ha so với 
hiện trạng năm 2010). 

Về chính sách hỗ trợ người 
thu gom rác thải, UBND 
tỉnh ban hành Quyết định 
số 12/2018/QĐ-UBND ngày 
15/3/2018 quy định mức hỗ 
trợ từ ngân sách nhà nước 
đóng bảo hiểm y tế cho một số 
đối tượng trên địa bàn tỉnh giai 
đoạn 2018-2020, trong đó thực 
hiện hỗ trợ 100% mức đóng 
bảo hiểm y tế cho người tham 
gia tổ thu gom rác thải tại các 
thôn, khu phố. 

Đối với giá dịch vụ thu 
gom, vận chuyển, xử lý chất 
thải, UBND tỉnh đã ban hành 
giá dịch vụ thu gom, vận 
chuyển rác thải sinh hoạt được 
đầu tư bằng nguồn vốn ngân 
sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 
(Quyết định số 25/2017/QĐ-
UBND ngày 13/10/2017), áp 
dụng với hộ gia đình, cá nhân, 
hộ kinh doanh buôn bán nhỏ 
xen kẽ trong khu dân cư, cơ 
sở sản xuất, kinh doanh thuộc 
các đơn vị, tổ chức, doanh 
nghiệp và rác thải từ  khu công 
cộng. Giá tối đa dịch vụ xử 
lý CTRSH được đầu tư bằng 
nguồn vốn ngân sách nhà nước 
trên địa bàn tỉnh (Quyết định 

 ▲ Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà và Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên                 
kiểm tra về tái chế phế liệu nhựa tại thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm
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số 23/2018/QĐ-UBND ngày 27/6/2018), 
áp dụng với tổ chức thực hiện dịch vụ xử lý 
CTRSH bằng công nghệ đốt và chôn lấp hợp 
vệ sinh. Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử 
lý rác thải do doanh nghiệp tư nhân đầu tư 
trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (Quyết định số 
760/QĐ-UBND ngày 19/5/2014).

Ngoài ra, nhằm tăng cường công tác 
quản lý CTRSH, giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 
số 28/2017/QĐ-UBND ngày 5/12/2017 Quy 
định BVMT tỉnh, trong đó quy định hộ gia 
đình, cá nhân có trách nhiệm giảm thiểu, 
phân loại rác thải tại nguồn, xử lý rác thải hữu 
cơ tại hộ gia đình, thu gom và vận chuyển rác 
thải sinh hoạt đến đúng nơi quy định; Chỉ thị 
số 16/CT-UBND ngày 20/10/2016 về một số 
nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về BVMT trên 
địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 229/KH-UBND 
ngày 4/8/2017 thực hiện Chỉ thị số 25/CT-
TTg ngày 31/8/2016 của hủ tướng Chính 
phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách 
về BVMT.∗ Ông đánh giá như thế nào về những khó 
khăn, vướng mắc trong công tác phân loại, 
thu gom, xử lý CTRSH trên địa bàn tỉnh?

Ông Bùi hế Cử: Việc phân loại CTR 
chỉ mới thực hiện hiệu quả đối với hình thức 
phân loại xử lý chất thải hữu cơ dễ phân hủy 
tại hộ gia đình ở khu vực nông thôn; hình 
thức xử lý tập trung còn gặp khó khăn do 
thiếu đồng bộ từ khâu thu gom, tập kết, xử 
lý. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực 
hiện phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia 
đình ở một số địa phương trong tỉnh chưa 
sát sao, quyết liệt, kết quả đạt thấp so với 
mục tiêu của tỉnh đến năm 2020 có 50% số 
hộ gia đình trên địa bàn tỉnh thực hiện hiệu 

quả phân loại, xử lý rác thải 
hữu cơ; một số huyện chưa 
giao chỉ tiêu thực hiện phân 
loại, xử lý rác thải hữu cơ cho 
các xã, chưa quán triệt quan 
điểm ưu tiên xử lý rác thải 
hữu cơ bằng phương pháp 
đào hố với chế phẩm vi sinh. 
Chưa xây dựng được cơ chế 
phù hợp hỗ trợ các hộ gia 
đình thực hiện phân loại, xử 
lý rác thải hữu cơ như giảm 
giá, phí vệ sinh môi trường 
nên chưa khuyến khích, tạo 
động lực cho các hộ tham 
gia thực hiện và duy trì thực 
hiện phân loại, xử lý rác thải 
hữu cơ. Nguồn nhân lực làm 
công tác tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật về BVMT ở 
các cấp, ngành (đặc biệt là 
cấp xã) còn hạn chế, cán bộ 
truyền thông môi trường hầu 
hết làm công tác kiêm nhiệm, 
chưa được đào tạo, tập huấn 
kỹ năng truyền thông môi 
trường dẫn đến hiệu quả 
tuyên truyền, vận động thực 
hiện phân loại, xử lý rác thải 
chưa cao.

Về công tác thu gom, do ý 
thức, trách nhiệm trong công 
tác vệ sinh môi trường, quản 
lý rác thải của một bộ phận 
người dân, doanh nghiệp 
chưa cao, còn tình trạng xả 
rác thải sinh hoạt không 
đúng nơi quy định làm mất 

cảnh quan, gây ô nhiễm môi 
trường. Giá dịch vụ thu gom, 
vận chuyển rác thải sinh hoạt 
còn thấp, chưa đủ để bù đắp 
chi phí cho việc tổ chức thực 
hiện công tác thu gom, vận 
chuyển rác thải (mức giá 
hiện nay đối với các hộ dân 
từ 3.000 - 10.000 đồng/khẩu/
tháng, tỷ lệ thu còn thấp, đạt 
khoảng 70%).

Ngoài ra, việc thực hiện 
các dự án theo Quy hoạch 
CTRSH gặp nhiều khó khăn 
do phải thu hồi đất, giải 
phóng mặt bằng; công nghệ 
xử lý CTRSH hiện đại (đốt 
rác phát điện, tận thu năng 
lượng...), sản xuất phân hữu 
cơ chưa phổ biến, hầu hết 
không phù hợp với đặc điểm 
rác thải của Việt Nam (do rác 
thải chưa được phân loại triệt 
để, có độ ẩm cao); kinh phí 
thực hiện các đề án, dự án xử 
lý chất thải rất lớn, trong khi 
đó huy động nguồn xã hội 
hóa còn hạn chế, việc thu hút 
nhà đầu tư có năng lực, công 
nghệ hiện đại đầu tư vào xử 
lý CTR gặp nhiều khó khăn.∗ Đối với lượng rác thải 
sinh hoạt còn tồn đọng, gây 
ô nhiễm môi trường, ảnh 
hưởng đến đời sống người 
dân, tỉnh đã có biện pháp gì 
để xử lý tình trạng này và kết 
quả như thế nào thưa ông?

 ▲ Lễ ra quân phân loại rác thải tại hộ gia đình
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Ông Bùi hế Cử: Hiện nay, toàn tỉnh 
còn 24% rác thải nông thôn và 13% rác thải 
đô thị phát sinh chưa được vận chuyển, xử 
lý, tồn đọng tại các điểm tập kết rác thải, gây 
ô nhiễm môi trường và làm ảnh hưởng đến 
sức khỏe người dân. Để xử lý tình trạng trên, 
tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp, 
cụ thể: Chỉ đạo Sở Xây dựng thực hiện rà 
soát, điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải 
phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh; Hàng năm, hỗ trợ các huyện, thị 
xã, thành phố kinh phí thu gom, vận chuyển, 
xử lý rác thải, nâng cao tỷ lệ rác thải được 
vận chuyển, xử lý qua các năm, giảm thiểu 
tồn đọng rác thải lâu ngày gây ô nhiễm môi 
trường; Giao Sở TN&MT tích cực phối hợp 
với các huyện, thị xã, thành phố tăng cường 
phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia 
đình trên phạm vi toàn tỉnh nhằm giảm thiểu 
lượng rác thải phải vận chuyển, xử lý; Tăng 
cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, thu hút 
đầu tư các dự án xử lý chất thải có công nghệ 
tiên tiến. Hiện tỉnh đã triển khai 2 lò đốt rác 
thải sinh hoạt, tổng công suất 200 tấn/ngày 
tại KXLCT Đại Đồng, huyện Văn Lâm (hoạt 
động từ ngày 1/1/2019) và lò đốt rác thải Dị 
Sử, thị xã Mỹ Hào (công suất 50 tấn/ngày 
trong tháng 7/2019 đưa vào hoạt động).

Mặt khác, tỉnh cũng tạo điều kiện về mặt 
bằng, cho phép Công ty TNHH Sa Mạc Xanh 
vận hành thử nghiệm Dự án xử lý rác thải 
phát điện với công suất 100 tấn/ngày; Giao 
Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các Sở, 
ngành tham mưu UBND tỉnh xem xét tiếp 
nhận Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy đốt 
CTR phát điện công suất 500 tấn/ngày đêm 
và có thể nâng công suất đến 1.000 tấn/ngày 
đêm tại Khu xử lý Vũ Xá, huyện Kim Động 
đảm bảo xử lý toàn bộ lượng rác thải phát 
sinh trên địa bàn tỉnh bền vững. ∗ hực hiện việc thống nhất quản lý nhà 
nước về CTR theo Nghị quyết số 09/NQ-CP 
ngày 3/2/2019 của Chính phủ, trong thời 
gian tới, tỉnh có những giải pháp cũng như 
đề xuất, kiến nghị gì để công tác quản lý 
CTRSH trên địa bàn đạt hiệu quả? 

Ông Bùi hế Cử:Việc thực hiện thống 
nhất quản lý nhà nước về CTR theo Nghị 
quyết số 09/NQ-CP ngày 3/2/2019 của Chính 
phủ sẽ có nhiều thuận lợi, mang tính đột phá 
trong công tác quản lý CTR do xác định rõ 
được cơ quan có trách nhiệm chính thống 
nhất quản lý, nguồn lực cho công tác quản lý 
chất thải được tập trung; chủ động thực hiện 

hướng dẫn quản lý đầu tư xây 
dựng cơ sở xử lý CTRSH theo 
quy hoạch được phê duyệt; 
phương pháp lập, quản lý chi 
phí và định giá dịch vụ xử lý 
CTRSH; công bố định mức 
kinh tế, kỹ thuật về thu gom, 
vận chuyển, xử lý CTRSH và 
suất vốn đầu tư xây dựng cơ sở 
xử lý CTRSH. Đồng thời, đảm 
bảo cập nhật trong xây dựng 
cơ sở dữ liệu về CTRSH, quản 
lý, khai thác, cung cấp thông 
tin có liên quan đến quản lý 
CTRSH; thẩm định công nghệ 
xử lý CTRSH được nghiên cứu 
và áp dụng lần đầu ở Việt Nam; 
thiết lập hệ thống thu gom, vận 
chuyển, xử lý chất thải đồng 
bộ, khoa học. Để tăng cường 
công tác BVMT trên địa bàn, 
tỉnh đã có các giải pháp cụ thể 
như: Rà soát, điều chỉnh quy 
hoạch quản lý CTR; Khuyến 
khích, kêu gọi nhà đầu tư thực 
hiện các dự án KXLCT theo  
công nghệ tiên tiến, hiện đại, 
thân thiện với môi trường, xử 
lý đốt tận thu nhiệt, tái chế...; 
tiếp tục hỗ trợ các huyện thu 
gom, vận chuyển, xử lý rác 
thải, tiến tới thực hiện theo giá 
dịch vụ thu gom, vận chuyển, 
xử lý CTRSH theo đầu người 
nâng cao tỷ lệ chất thải được 
thu gom, vận chuyển, xử lý; 
Đẩy mạnh thực hiện phân 
loại, xử lý rác thải hữu cơ tại 
hộ gia đình trên toàn tỉnh đi 
vào nề nếp, hiệu quả, dần trở 
thành ý thức của người dân; 
Tổ chức thực hiện tốt tiêu chí 
về môi trường trong xây dựng 
nông thôn mới; Tăng cường 
thanh tra, kiểm tra, giám sát; 
kiên quyết, xử lý nghiêm các 
hành vi vi phạm pháp luật về 
BVMT nhất là đổ, đốt rác thải 
không đúng nơi quy định, gây 
ô nhiễm môi trường.

Đồng thời, tỉnh có đề xuất, 
kiến nghị với Bộ TN&MT: Sớm 
tham mưu Chính phủ hoàn 
thiện hệ thống văn bản pháp 

luật về quản lý CTR do ngành 
TN&MT thống nhất từ Trung 
ương tới địa phương; Quy định 
bắt buộc việc phân loại rác thải 
sinh hoạt tại nguồn, nhất là tại 
hộ gia đình và có chế tài xử lý 
nghiêm các hành vi vi phạm 
nhằm tăng cường tái chế, tái sử 
dụng, chế biến rác thải thành 
sản phẩm hữu ích, giảm thiểu 
chi phí xử lý rác thải sinh hoạt; 
Xây dựng mức thuế cao đối 
với các sản phẩm nhựa dùng 
một lần; đồng thời có chính 
sách khuyến khích sử dụng 
các sản phẩm thân thiện với 
môi trường thay thế sản phẩm 
nhựa khó phân hủy nhằm 
giảm thiểu phát sinh chất thải 
nhựa. Bên cạnh đó, ưu tiên bố 
trí kinh phí từ Trung ương hỗ 
trợ cho công tác xử lý CTRSH, 
xử lý triệt để ô nhiễm môi 
trường ở làng nghề tái chế 
nhựa thôn Minh Khai (thị trấn 
Như Quỳnh); làng nghề tái chế 
chì Chỉ Đạo (huyện Văn Lâm); 
Kêu gọi, thu hút đầu tư nước 
ngoài tham gia phát triển cơ sở 
hạ tầng, nhà máy phục vụ quản 
lý, xử lý CTRSH.

Đặc biệt, thường xuyên cập 
nhật, ban hành danh mục công 
nghệ kỹ thuật được phép tiếp 
nhận chuyển giao và bộ tiêu 
chí làm cơ sở lựa chọn dự án 
xử lý CTRSH phù hợp với điều 
kiện thực tiễn của Việt Nam; 
ban hành định mức chi phí 
xử lý tương ứng để làm căn cứ 
tiếp nhận dự án, công nghệ xử 
lý CTRSH phù hợp điều kiện 
kinh tế của các địa phương. 
Công bố những công nghệ, 
thiết bị xử lý chất thải tiên 
tiến, thân thiện môi trường 
(như đốt rác phát điện, tận 
dụng nhiệt lượng...) làm cơ sở 
cho địa phương lựa chọn công 
nghệ, thiết bị xử lý CTRSH■∗Trân trọng cảm ơn ông!

TRẦN LOAN (hực hiện)
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Thái Nguyên: Ưu tiên các dự án đầu tư xử lý 
chất thải rắn theo công nghệ tiên tiến 
Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, Thái Nguyên đang phải 
đối mặt với các thách thức về BVMT, đặc biệt là vấn đề quản 
lý chất thải rắn (CTR) sinh hoạt. Để tăng cường công tác quản 
lý, thu gom, xử lý CTR sinh hoạt, UBND tỉnh, các Sở, ngành, địa 
phương đã ban hành cơ chế chính sách và đề ra nhiều giải pháp 
thu gom, xử lý triệt để CTR sinh hoạt, góp phần giảm thiểu các 
nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

HIỆN TRẠNG THU GOM, XỬ LÝ 
CTR SINH HOẠT

Theo báo cáo của Sở TN&MT tỉnh, 
mỗi ngày trên địa bàn hái Nguyên 
phát sinh khoảng 785 tấn rác thải sinh 

hoạt, trong đó, TP. hái Nguyên phát sinh 
khoảng 300 tấn/ngày; TP. Sông Công, thị xã 
Phổ Yên và các thị trấn, thị tứ khác phát sinh 
khoảng 485 tấn/ngày. Khối lượng rác thải 
sinh hoạt được thu gom, xử lý khoảng 580 
tấn/ngày (chiếm tỷ lệ khoảng 80%), trong đó 
TP. hái Nguyên khoảng hơn 280 tấn/ngày; 
TP. Sông Công, thị xã Phổ Yên và các thị trấn, 
thị tứ khác trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 300 
tấn/ngày. Phần lớn rác thải sinh hoạt được xử 
lý bằng cách chôn lấp (khoảng 62%) tại các 
bãi chôn lấp của huyện, TP, thị xã; một phần 
(khoảng 38%) được xử lý bằng cách đốt trong 
các lò đốt công nghiệp, hoặc lò đốt bằng khí 
tự nhiên.

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 17 
đơn vị thu gom rác thải, trong đó việc thu 
gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt của TP. 
hái Nguyên do hơn 550 lao động thuộc 
Công ty CP môi trường và công trình đô thị 
hái Nguyên đảm nhiệm. Còn tại các huyện, 
công tác thu gom rác thải giao cho Ban quản 
lý đô thị, các tổ, hợp tác xã vệ sinh môi trường 
thực hiện, với nguồn kinh phí được hỗ trợ từ 
ngân sách và huy động xã hội hóa. Hầu hết 
các huyện, TP, thị xã trên địa bàn tỉnh đều 
có các bãi thu gom rác được thiết kế cơ bản 
đáp ứng quy định tại hông tư số 01/2001/
TTLT-BKHCN-BXD ngày 18/1/2001 hướng 
dẫn các quy định về BVMT đối với việc lựa 
chọn địa điểm, xây dựng và vận hành bãi 
chôn lấp CTR. Tuy nhiên, trong tổng số 9 bãi 
rác trên địa bàn chỉ có bãi rác Đá Mài (TP. 

hái Nguyên) được đầu 
tư hoàn chỉnh; bãi rác Đại 
Từ đang được đầu tư hệ 
thống xử lý nước rỉ rác 
tập trung, còn lại các bãi 
chôn lấp rác khác chưa có 
chống thấm lót đáy hoặc 
đã xuống cấp, một số chưa 
có hệ thống thu gom nước 
rỉ rác…

Để giảm thiểu lượng 
rác thải chôn lấp, trong 5 
năm gần đây, tỉnh đã đẩy 
mạnh áp dụng công nghệ 
đốt vào xử lý rác thải sinh 
hoạt, nhờ đó giảm nguy cơ 
gây ô nhiễm môi trường. 
Hiện TP. hái Nguyên đã 
đầu tư xây dựng Nhà máy 
xử lý CTR Đá Mài tại Khu 
xử lý CTR Đá Mài, thuộc 
Công ty CP môi trường 
và công trình đô thị hái 
Nguyên, bằng công nghệ 
đốt với công suất 150 tấn/
ngày, đêm, chủ yếu xử lý 
rác thải sinh hoạt cho TP. 
hái Nguyên. Nhà máy có 
tổng mức đầu tư gần 100 
tỷ đồng, được xây dựng 
trên diện tích 3 ha, bao 
gồm các hạng mục: Nhà 
xưởng tiếp nhận phân loại 
rác, ủ giảm ẩm, hệ thống 
lò đốt, bể xử lý khói, 
xưởng lưu chứa chất tái 
chế, hồ xử lý nước thải, hồ 
điều hòa. Ngoài ra, trên 

địa bàn tỉnh có 2 đơn vị tư 
nhân đã đầu tư lò đốt rác 
thải sinh hoạt tập trung 
quy mô lớn, bao gồm: 
Công ty CP môi trường 
hái Nguyên (công suất 
96 tấn/ngày tại thị xã Phổ 
Yên) và Công ty TNHH 
môi trường Sông Công 
(công suất 200 tấn/ngày 
tại TP. Sông Công); các 
huyện Võ Nhai, Đại Từ, 
Định Hóa, Phú Lương, 
Phú Bình, Đồng Hỷ đều 
được đầu tư lắp đặt lò đốt 
rác mini bằng không khí 
tự nhiên NFI 05 sản xuất 
tại hái Lan, sử dụng công 
nghệ Nhật Bản, có công 
suất đốt tối đa 10 tấn/
ngày, đêm. Ưu điểm của 
thiết bị này là đốt bằng 
không khí tự nhiên và 
năng lượng tạo ra trong 
quá trình cháy sẽ được tái 
sử dụng để đốt phần rác 
mới.

Với những nỗ lực của 
Sở TN&MT và các ban, 
ngành trong tỉnh, công 
tác quản lý, thu gom, xử 
lý rác thải sinh hoạt đã 
đạt được những kết quả 
tích cực, tuy nhiên, vẫn 
còn những khó khăn, 
vướng mắc như: Trên địa 
bàn còn một số bãi chôn 
lấp rác chưa được đầu tư 



30 Số 7/2019

LUẬT PHÁP - CHÍNH SÁCH

đồng bộ công trình xử lý chất thải, hệ thống 
thu khí; Hoạt động xã hội hóa trong công tác 
quản lý CTR sinh hoạt chưa được đẩy mạnh; 
Tỷ lệ CTR được thu hồi để tái chế và tái sử 
dụng nhỏ… hêm vào đó, mặc dù công tác 
phân loại tại nguồn đã triển khai thí điểm ở 
một số phường trung tâm TP. hái Nguyên, 
tuy nhiên, hiệu quả mới chỉ dừng ở việc phân 
loại tại các hộ gia đình. Nguyên nhân chủ yếu 
là do phương tiện thu gom, vận chuyển còn 
hạn chế, chưa có xe chuyên dụng cho từng 
loại rác thải đã được phân loại; đồng thời, 
tỉnh chưa có quy định, chế tài cụ thể cho việc 
đầu tư công trình, thiết bị thu gom đảm bảo 
việc phân loại được duy trì từ nguồn thải đến 
khu vực xử lý. Ngoài ra, một số địa phương 
chưa đầu tư cơ sở hạ tầng đảm bảo nên hạn 
chế khả năng thu gom, vận chuyển rác thải 
đi xử lý; do thiếu nguồn lực tài chính nên chỉ 
phục vụ được khu vực nội thị, còn các vùng 
sâu, vùng xa thiếu phương tiện thu gom rác...

TĂNG CƯỜNG NGUỒN LỰC CHO 
CÔNG TÁC THU GOM, XỬ LÝ CTR

Nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp 
luật, tăng cường công tác quản lý  CTR trên 
địa bàn, tỉnh hái Nguyên đã ban hành Quy 
hoạch quản lý CTR vùng tỉnh hái Nguyên 
đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. heo 
đó, Quy hoạch đề ra mục tiêu đến năm 2025, 

tỉnh hái Nguyên phấn đấu 
sẽ thu gom, xử lý 100% CTR 
sinh hoạt đô thị, trong đó có 
90% được tái chế, sử dụng, 
thu hồi năng lượng hoặc 
phân hữu cơ; thu gom 100% 
CTR công nghiệp, 100% CTR 
y tế, 90% CTR xây dựng, 90% 
CTR phát sinh tại điểm dân 
cư nông thôn và 100% CTR 
phát sinh tại các làng nghề.

Để thực hiện được mục 
tiêu trên, tỉnh đã đẩy mạnh 
xã hội hóa, tạo môi trường 
cạnh tranh, ưu tiên các dự án 
đầu tư xử lý CTR theo công 
nghệ tái chế... đặc biệt, nâng 
cao nhận thức cộng đồng về 
công tác thu gom, xử lý CTR, 
hình thành lối sống thân 
thiện với môi trường...

Trong thời gian tới, Sở 
TN&MT tham mưu UBND 
tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, 
UBND các huyện, thị xã, TP 
đầu tư cải tạo, nâng cấp, đóng 
bãi và xây dựng bãi chôn lấp 
rác mới, hoặc nhà máy xử lý, 
tái chế đạt tiêu chuẩn vệ sinh 
môi trường; Giải quyết đồng 

bộ từ việc ban hành các văn 
bản, tăng cường năng lực 
của các đơn vị dịch vụ môi 
trường, tuyên truyền nâng 
cao nhận thức của người 
dân... Trước mắt, tăng cường 
năng lực thu gom rác, nghiên 
cứu, lựa chọn địa điểm và 
xây dựng khu chôn lấp CTR 
hợp vệ sinh, giải quyết tình 
trạng ô nhiễm môi trường do 
rác thải gây ra; Xây dựng mô 
hình thu gom, xử lý rác thải 
sinh hoạt thống nhất trong 
toàn tỉnh về cơ chế quản lý, 
tài chính, hỗ trợ, đặc biệt là 
có quy định hướng dẫn và bắt 
buộc thực hiện theo lộ trình 
phân loại rác thải tại nguồn 
đến năm 2025 trên toàn tỉnh; 
Đẩy mạnh tuyên truyền, 
nâng cao nhận thức, kiểm 
tra, xử lý nghiêm các hành 
vi vi phạm về quản lý CTR, 
gây ô nhiễm môi trường đối 
với cá nhân, tổ chức sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ■

NGUYỄN MẠNH 
-  N. MINH

 ▲ Bãi chôn lấp CTR Đá Mài (hái Nguyên)
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Đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ môi trường 
làng nghề trên địa bàn tỉnh Nam Định

Tỉnh Nam Định hiện có khoảng 100 
làng nghề đang hoạt động, với trên 
55.000 lao động. Các làng nghề giữ 
vai trò quan trọng trong việc tạo 
việc làm, nâng cao thu nhập cho 
người dân, đóng góp tích cực vào 
quá trình phát triển kinh tế - xã hội 
của địa phương. 

 ▲ Cán bộ Phòng TN&MT huyện Nam Trực kiểm tra vận 
hành trạm xử lý nước thải tập trung tại làng nghề Bình Yên

THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Từ năm 2010 - 2017, các làng nghề trên địa bàn tỉnh 
Nam Định chủ yếu sản xuất quy nhỏ lẻ, theo thời vụ; 
các cơ sở sản xuất nằm xen kẽ trong khu dân cư, công 
nghệ lạc hậu. Ý thức của nhiều hộ sản xuất trong làng 
nghề chưa cao, chưa quan tâm đầu tư thiết bị, công trình 
BVMT để giảm thiểu, xử lý chất thải phát sinh từ hoạt 
động sản xuất. Hơn nữa, do đặc điểm dân cư trong làng 
xã của nông thôn phân bố không đều, đan xen với ruộng, 
vườn, ao hồ, do đó, việc kết nối các hộ sản xuất xây dựng 
kết cấu hạ tầng về BVMT làng nghề rất tốn kém, trong 
khi đó nguồn kinh phí của các địa phương hạn chế.

Nhìn chung, hoạt động sản xuất tại các làng nghề đã 
góp phần giải quyết việc làm, cải thiện đời sống của người 
dân, tăng thu ngân sách cho địa phương nhưng cũng có 
những tác động không nhỏ đến môi trường sống và sức 
khỏe của người dân. Các làng nghề hoạt động trong lĩnh 
vực tái chế kim loại như: Làng nghề đúc nhôm Bình Yên 
(xã Nam hanh); làng nghề rèn Vân Chàng, cơ khí Đồng 
Côi (thị trấn Nam Giang), huyện Nam Trực… nước thải 
sản xuất một phần được quay vòng, một phần thải trực 
tiếp ra kênh, mương thoát nước của địa phương, gây ô 
nhiễm cục bộ lưu vực sông nội đồng chảy qua làng nghề. 
Riêng làng nghề Bình Yên đã được đầu tư trạm xử lý nước 
thải tập trung với công suất 500 m3/ngày, đêm. 

Giai đoạn từ năm 2018 đến nay, do nhu cầu của thị 
trường nên một số làng nghề còn tồn tại, một số làng 
nghề đã chuyển sang sản xuất các mặt hàng khác, có làng 
nghề phát triển hơn nhưng cũng có làng nghề tạm dừng 
sản xuất hoặc chỉ còn một vài hộ làm nghề, điển hình 
như làng nghề thêu ren Văn Mỹ, huyện Ý Yên (2 hộ); 
làng nghề tre nứa ghép Cổ Liêu, huyện Ý Yên (2 hộ); làng 

nghề đan chiếu Nam Lạng, 
huyện Trực Ninh (3 hộ); 
làng nghề dệt chiếu Liêu 
Hải, huyện Nghĩa Hưng 
(2 hộ)… Ngoài ra còn có 
một số làng nghề mới hình 
thành. Tính đến thời điểm 
hiện tại, trên địa bàn tỉnh 
có khoảng 100 làng nghề.

Nước thải của các hộ 
sản xuất trong làng nghề 
chủ yếu được thải chung với 
nước thải sinh hoạt của các 
hộ dân. heo kết quả quan 
trắc hiện trạng môi trường 
tỉnh Nam Định năm 2018, 
nước thải của các làng nghề 
tại một số vị trí quan trắc 
đang có dấu hiệu ô nhiễm 
bởi các thông số COD, 
BOD5, Coliform, Amoni, 
SS (tại cống thoát nước của 
làng nghề Phong Lộc, vị 
trí cuối ngõ 186 đường Vũ 
Hữu Lợi, phường Cửa Nam 
(TP. Nam Định); cống thoát 
nước của làng Phượng (xã 
Nam Dương, huyện Nam 
Trực). Môi trường không 
khí chưa có dấu hiệu ô 
nhiễm bởi các thông số bụi 

lơ lửng, CO, SO2, NO2, tuy 
nhiên, thông số tiếng ồn 
vượt quy chuẩn cho phép 
(QCVN26:2010/BTNMT: 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về tiếng ồn) ở mức thấp, 
tại một số làng nghề cơ khí, 
đồ gỗ. Cụ thể, mẫu không 
khí tại làng nghề Tống Xá, 
vị trí trước nhà ông Bùi Văn 
Nam, xóm 2, xã Yên Xá, 
huyện Ý Yên có thông số 
tiếng ồn vượt dưới 2 lần.

hực hiện quy định tại 
hông tư số 31/2016/TT-
BTNMT của Bộ TN&MT, 
thời gian qua, Sở TN&MT 
tỉnh Nam Định đã đề nghị 
UBND các huyện, TP chỉ 
đạo các xã có làng nghề 
lập phương án BVMT làng 
nghề; đôn đốc, hướng dẫn 
những xã có làng nghề lập 
phương án BVMT, trình 
UBND huyện phê duyệt và 
tổ chức triển khai. Đến nay, 
các làng nghề cơ bản thực 
hiện biện pháp BVMT, thu 
gom, xử lý chất thải; 45 làng 
nghề lập phương án BVMT 
được UBND huyện phê 
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duyệt. Các làng nghề còn lại đang triển khai lập 
phương án BVMT trình UBND huyện phê duyệt 
theo quy định. Các làng nghề cũng thành lập Tổ 
tự quản BVMT kết hợp với việc thành lập tổ, đội 
thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã. 
Hầu hết các cơ sở hoạt động trong làng nghề tại các 
huyện đã có hồ sơ, thủ tục về BVMT. Bên cạnh đó, 
hàng năm, Sở TN&MT tỉnh cũng tổ chức quan trắc 
hiện trạng môi trường theo quy hoạch mạng lưới 
quan trắc môi trường đã được phê duyệt. Trong đó, 
quan trắc nước thải tại 13 vị trí; môi trường không 
khí và tiếng ồn tại 10 vị trí, tập trung chủ yếu ở các 
làng nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao 
và các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số xã có làng 
nghề (chủ yếu trên địa bàn huyện Hải Hậu) đang 
triển khai lập phương án BVMT theo quy định. 
Do UBND huyện Hải Hậu được công nhận huyện 
NTM năm 2015, khi đó chưa ban hành hông tư số 
31/2016/TT-BTNMT. Các làng nghề của huyện đa 
số là làng nghề truyền thống với ngành nghề được 
khuyến khích phát triển như trồng hoa, cây cảnh, 
làm muối, đan chiếu… vì vậy, hoạt động của làng 
nghề không ô nhiễm môi trường.

THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI 
PHÁP BVMT LÀNG NGHỀ

Nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi 
trường làng nghề, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND 
tỉnh Nam Định đã tập trung chỉ đạo các huyện, 
TP thực hiện các giải pháp đồng bộ về BVMT làng 
nghề. Năm 2015, Sở TN&MT tham mưu UBND 
tỉnh thực hiện Đề án “Điều tra, đánh giá mức độ 
ô nhiễm môi trường tại các làng nghề trên địa bàn 
tỉnh Nam Định”. Từ kết quả rà soát, đánh giá thực 
trạng các làng nghề, là căn cứ để đưa ra các giải 
pháp quản lý môi trường làng nghề hiệu quả. Bên 
cạnh đó, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 12/
QĐ-UBND ngày 15/5/2017 quy định trách nhiệm 
BVMT trên địa bàn tỉnh Nam Định, trong đó nêu 
rõ trách nhiệm của các cấp. 

Về việc thực hiện các chương trình, dự án xử 
lý ô nhiễm môi trường làng nghề, nhất là làng nghề 
có mức độ ô nhiễm cao, tỉnh sử dụng nguồn kinh 
phí sự nghiệp môi trường và nguồn kinh phí khác 
để hỗ trợ thực hiện. Từ năm 2003, UBND tỉnh đã 
chỉ đạo huyện Nam Trực đầu tư xây dựng 2 CCN 
tập trung tại thị trấn Nam Giang, gồm CCN Vân 
Chàng (năm 2003) và CCN Đồng Côi (năm 2007) 
để di dời các cơ sở sản xuất ra khỏi làng nghề. Từ 
năm 2004 - 2010, Dự án Quản lý chất thải nguy 
hại tỉnh Nam Định do Chính phủ hụy Sỹ tài trợ 
thực hiện tại 2 làng nghề cơ khí Vân Chàng và 

đúc nhôm Bình Yên. Kết quả, 
đã xây dựng được hệ thống 
thu gom nước thải, giảm thiểu 
ô nhiễm môi trường đối với 
khí thải, quản lý chất thải rắn; 
đồng thời, triển khai diện rộng 
mô hình sản xuất sạch hơn, áp 
dụng cho các cơ sở sản xuất 
trong làng nghề. Năm 2013, 
thực hiện Chương trình mục 
tiêu quốc gia về khắc phục ô 
nhiễm và cải thiện môi trường 
làng nghề, nay là Chương trình 
mục tiêu quốc gia về xây dựng 
nông thôn mới, UBND tỉnh 
ban hành Quyết định số 1175/
QĐ-UBND phê duyệt Dự án 
Khắc phục ô nhiễm và cải thiện 
môi trường làng nghề Bình 
Yên, xã Nam hanh. Dự án đã 
thực hiện xong các hạng mục 
công trình BVMT và bàn giao 
cho UBND xã Nam hanh đưa 
vào sử dụng. Tiếp đó, để khắc 
phục các tồn tại về BVMT làng 
nghề Bình Yên, UBND tỉnh đã 
có hông báo số 99/TB-UBND 
này 2/7/2019 cho phép UBND 
huyện Nam Trực lập báo cáo 
đề xuất chủ trương đầu tư xây 
dựng các hạng mục xử lý môi 
trường tại làng nghề. Trong đó, 
sẽ xây dựng bổ sung hạng mục 
hồ điều hòa để trung hòa nước 
thải trước khi đưa vào trạm xử 
lý và UBND xã Namhanh đã 
thành lập Hợp tác xã dịch vụ 
môi trường để đầu tư, vận hành 
trạm xử lý nước thải, thu phí xử 
lý tại các hộ sản xuất. 

Trong thời gian tới, tỉnh 
Nam Định sẽ tăng cường 
tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật về môi trường, nâng cao 
nhận thức, ý thức BVMT của 
cộng đồng dân cư cũng như 
các cơ sở sản xuất trong làng 
nghề; tổ chức thực hiện tốt 
Kế hoạch số 88/KH-UBND 
ngày 23/11/2016 của UBND 
tỉnh triển khai thực hiện Chỉ 
thị số 25/CT-TTg của hủ 
tướng Chính phủ về một số 

nhiệm vụ, giải pháp cấp bách 
về BVMT; thực hiện nghiêm 
Quyết định số 12/QĐ-UBND 
ngày 15/5/2017 quy định trách 
nhiệm BVMT trên địa bàn tỉnh 
Nam Định. 

Cùng với đó, tiếp tục hoàn 
thiện hệ thống chính sách, pháp 
luật BVMT làng nghề, đảm bảo 
tính đồng bộ, thống nhất với hệ 
thống pháp luật, bám sát thực 
tế; xây dựng và triển khai Đề 
án về cơ chế đột phá, huy động 
nguồn lực, thu hút đầu tư, xã 
hội hóa BVMT; thực hiện đúng 
nguyên tắc người được hưởng 
lợi từ môi trường có nghĩa vụ 
đóng góp tài chính cho công tác 
BVMT, người gây ô nhiễm, sự 
cố và suy thoái môi trường phải 
khắc phục, bồi thường thiệt hại; 
tăng cường quản lý nhà nước 
trong làng nghề; yêu cầu chính 
quyền cấp huyện, cấp xã hướng 
dẫn, kiểm tra, xử lý vi phạm 
trong việc thu gom, phân loại, 
xử lý các loại chất thải phát sinh 
từ hoạt động sản xuất của làng 
nghề; kiên quyết xử lý nghiêm, 
buộc chấm dứt hoạt động sản 
xuất đối với các cơ sở vi phạm 
theo quy định của Luật BVMT.

Ngoài ra, yêu cầu các cơ sở 
sản xuất thuộc danh mục ngành 
nghề không được khuyến khích 
phát triển tại làng nghề phải có 
biện pháp xử lý chất thải đảm 
bảo môi trường hoặc phải di 
dời vào khu, CCN; chuyển 
đổi ngành nghề sản xuất hoặc 
chấm dứt hoạt động sản xuất; 
không cho phép thành lập 
mới các cơ sở có nguy cơ gây 
ô nhiễm môi trường cao, phát 
sinh bụi, mùi, khí thải độc hại 
và nước thải chứa nhiều hóa 
chất, kim loại nặng; thường 
xuyên tổ chức các hoạt động 
BVMT có sự tham gia của cộng 
đồng như ra quân tổng vệ sinh 
môi trường, thu gom, xử lý rác 
thải…■

TRƯƠNG THỊ GIANG
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Đà Nẵng: Nhìn lại 10 năm triển khai thực hiện
Đề án Thành phố môi trường 

Đà Nẵng nằm ở vị trí trung độ của Việt Nam, có vị trí trọng yếu cả về kinh tế - xã hội và 
quốc phòng - an ninh. Trong những năm gần đây, Đà Nẵng tích cực đầu tư xây dựng 
cơ sở hạ tầng, cải thiện môi trường, nâng cao an sinh xã hội và được coi là "Thành phố 
đáng sống" của Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh biến đổi khí hậu và sức ép của việc 
gia tăng dân số hiện nay, Đà Nẵng đang phải đối mặt với nhiều thách thức ô nhiễm môi 
trường. Mới đây, UBND TP. Đà Nẵng đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Đề án xây 
dựng Đà Nẵng TP môi trường (Đề án) nhằm rà soát, đánh giá những thành tựu và hạn 
chế trong quá trình thực hiện. 

MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC              
VÀ TỒN TẠI, HẠN CHẾ

Ngày 21/8/2008, UBND TP Đà Nẵng đã ban 
hành Đề án xây dựng TP môi trường với mục 
tiêu đến năm 2020 là đảm bảo các yêu cầu về 
chất lượng môi trường đất, nước, không khí, tạo 
sự an toàn về sức khỏe và môi trường cho người 
dân, các nhà đầu tư, cho du khách; ngăn ngừa ô 
nhiễm và suy thoái môi trường, có đủ năng lực xử 
lý và khắc phục các sự cố môi trường; tất cả người 
dân, các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước đến 
làm việc, sinh sống tại Đà Nẵng đều có ý thức về 
BVMT, xây dựng  TP môi trường.

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Đề án, 
được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy, 
chính quyền, sự phối hợp đồng bộ, thường xuyên 
của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương 
trong công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện 
đã tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng 
viên, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân 
dân, TP Đà Nẵng có những thay đổi lớn và phát 
triển vượt bậc, chất lượng môi trường nhìn chung 
được đảm bảo.

Để phát triển TP theo hướng dịch vụ, du 
lịch, công nghiệp cao, tiên tiến và bảo đảm môi 
trường chung, TP đã có nhiều chủ trương không 
cho phép đầu tư đối với các lĩnh vực sản xuất 
công nghệ cũ, lạc hậu; từ chối các dự án lớn khi 
xét thấy nguy cơ tiềm ẩn ô nhiễm, khuyến khích 
phát triển du lịch dịch vụ theo hướng sinh thái, 
ban hành nhiều chính sách để BVMT khu dân 
cư, hệ sinh thái… Nhìn chung, TP đã dần thiết 
lập sự cân đối giữa các yếu tố kinh tế - xã hội - 
môi trường, kết hợp BVMT với phát triển kinh 
tế - xã hội một cách hài hòa. Bên cạnh đó, công 
tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức và 
trách nhiệm về BVMT  giúp người dân tiếp cận 
thông qua nhiều kênh thông tin, tập huấn, nói 

chuyện chuyên đề, họp tổ dân 
phố, các phương tiện thông tin 
đại chúng, phong trào, sự kiện, 
chiến dịch... đã huy động được 
sự tham gia của toàn thể cộng 
đồng, tạo sức lan tỏa mạnh và 
đạt hiệu quả nhất định. Qua 
quá trình thực hiện, toàn TP đã 
xuất hiện nhiều mô hình hay, 
cách làm hiệu quả như: “Tổ dân 
phố không rác”, “Doanh nghiệp 
xanh-sạch-đẹp”, “Trường học 
xanh”, “Ngày chủ nhật xanh-
sạch-đẹp”… 

Đến nay, TP đã hoàn 
thành 7/10 tiêu chí của Đề án 
gồm: Chỉ số ô nhiễm không 
khí (AP) trong khu vực đô thị 
luôn nhỏ hơn 100; độ ồn tại 
khu dân cư nhỏ hơn 60 dbA, 
đường phố nhỏ hơn 75 dbA; 
diện tích không gian xanh đô 
thị bình quân đầu người từ 6 
- 8 m2/người; tỷ lệ hộ dân sử 
dụng nước sạch tại các quận 
nội thành là 97,83%, khu vực 
nông thôn là 76,81%; tỷ lệ 
nước thải công nghiệp đạt yêu 
cầu xả thải đạt 100%; tỷ lệ thu 
gom chất thải rắn sinh hoạt 
khu vực đô thị đạt hơn 95%, 
khu vực nông thôn là hơn 
70%; tổng lượng nước thải 
sinh hoạt thu gom đạt trên 
61%, tỷ lệ xử lý đạt yêu cầu lớn 
hơn 42% (của 3 trạm). Riêng 
3 tiêu chí chưa đánh giá và 
chưa đạt được theo mục tiêu 

đến năm 2020 là: Tỷ lệ các nhà 
máy kiểm soát ô nhiễm không 
khí; Tỷ lệ chất lượng nước đạt 
yêu cầu tại các khu vực sông, 
ven biển, hồ, nước ngầm; tỷ lệ 
tái sử dụng chất thải rắn công 
nghiệp. Đặc biệt, 13/15 điểm 
nóng về môi trường đến nay 
được xử lý triệt để, 2 điểm 
nóng phức tạp được kiềm chế.

Bên cạnh những kết quả 
đạt được, TP cũng đang phải 
đối mặt với những tồn tại hạn 
chế, đó là công tác quy hoạch 
còn bất cập, chưa tuân thủ các 
quy định, quy chuẩn dẫn đến 
tình trạng các khu công nghiệp 
(KCN), cụm công nghiệp 
(CCN) hoạt động chưa đảm 
bảo quy định về dải cách ly từ 
các cơ sở sản xuất với khu vực 
dân cư xung quanh; thiếu diện 
tích cây xanh; các trạm trung 
chuyển rác nằm trong khu dân 
cư; sự phát triển quá mức các 
dự án du lịch ven biển gây quá 
tải hệ thống thoát nước, xử lý 
nước thải, chất thải rắn khu 
vực này; Công tác đầu tư thiếu 
đồng bộ, tính toán quy mô, 
lựa chọn công nghệ xử lý chưa 
đảm bảo, gây ô nhiễm kéo dài; 
Các công cụ quan trắc môi 
trường để dự báo và ngăn ngừa 
ô nhiễm chưa đáp ứng được 
yêu cầu của công tác quản lý, 
phần lớn trang thiết bị quan 
trắc thủ công, thụ động…
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XÂY DỰNG TP MÔI TRƯỜNG 
GIAI ĐOẠN 2020-2030,             
TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

Trong những năm tới, quan điểm chỉ đạo của 
TP xác định: Xây dựng TP môi trường là một quá 
trình lâu dài, bền vững, kết hợp hài hòa giữa hai 
yếu tố, môi trường tự nhiên và môi trường xã hội, 
người dân có ý thức, tham gia BVMT, xây dựng 
và hình thành lối sống văn minh; Giải quyết tốt, 
hài hòa các mối quan hệ giữa phát triển kinh tế 
- xã hội, khai thác, sử dụng tài nguyên hiệu quả, 
chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, bảo tồn 
cảnh quan, đa dạng sinh học và BVMT; Các giải 
pháp xây dựng TP môi trường lấy phòng ngừa ô 
nhiễm là chủ đạo, kết hợp kiểm soát, khắc phục, 
cải thiện môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa 
dạng sinh học; hướng đến xây dựng nền kinh tế 
tuần hoàn; kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô 
nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng 
đồng, kiểm soát chặt chẽ các dự án có nguy cơ cao 
về ô nhiễm môi trường; đầu tư BVMT là đầu tư 
cho hiện tại và tương lai, hướng đến phát triển 
đô thị bền vững; Tiếp tục phát huy kết quả, hiệu 
quả giai đoạn 10 năm qua (2008-2018), đồng thời 
rút ra những bài học kinh nghiệm để triển khai 
thành công các mục tiêu, tiêu chí mới TP đề ra; 
nâng cao uy tín, vị thế của TP Đà Nẵng trong 
công tác BVMT, quản lý tài nguyên và ứng phó 
biến đổi khí hậu.

Trong giai đoạn từ năm 2020 - 2030, tầm nhìn 
năm 2045, Đề án tiếp tục được xây dựng trên cơ 
sở Luật BVMT năm 2014, Nghị quyết số 43-NQ/
TW của Bộ Chính trị ngày 27/1/2019 và các văn 
bản chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành Trung 
ương có liên quan với mục tiêu là xây dựng hệ 
thống quản lý môi trường bền vững, hướng đến 
xây dựng TP sinh thái.

heo đó, đến năm 2025, 
TP kiểm soát tốt chất lượng 
môi trường (nước, không khí, 
đất); hoàn thành các tiêu chí đã 
được cập nhật đến năm 2025; 
đến năm 2030, thiết lập được 
hệ thống quản lý môi trường 
theo nền tảng TP sinh thái; xây 
dựng, phấn đấu các tiêu chí về 
TP sinh thái và đến năm 2045, 
là TP sinh thái, có bản sắc 
riêng, đáp ứng các tiêu chí của 
khu vực và quốc tế. Để thực 
hiện được các mục tiêu nói 
trên, thành phố đề ra một số 
giải pháp nhiệm vụ, giải pháp 
thực hiện, cụ thể:

Tăng cường vai trò của các 
cấp ủy Đảng, nhất là người 
đứng đầu cấp ủy, chính quyền, 
Mặt trận các đoàn thể, cơ quan 
đơn vị trong công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo triển khai thực hiện 
các mục tiêu, nhiệm vụ, giải 
pháp của Đề án gắn với chỉ đạo 
kiểm tra, xử lý kịp thời các vấn 
đề nổi cộm về môi trường trên 
địa bàn; chỉ đạo chặt chẽ việc 
tổ chức quán triệt mục tiêu xây 
dựng TP môi trường trong giai 
đoạn mới.

Tuyên truyền, giáo dục 
nâng cao nhận thức về BVMT, 
sử dụng tài nguyên hiệu quả và 
ứng phó với biến đổi khí hậu. 
Đẩy mạnh việc phổ biến, giáo 
dục, nâng cao nhận thức, trách 
nhiệm của cộng đồng tham 
gia BVMT, xây dựng TP môi 
trường,  xây dựng các chương 
trình, tuyên truyền giáo dục 
cụ thể, hình thức, phong phú 
đến từng nhóm đối tượng 
người dân, học sinh, sinh 
viên, doanh nghiệp, du khách 
để công tác tuyên truyền, vận 
động đạt hiệu quả.

Xây dựng các chính sách về 
quản lý, tăng cường năng lực 
thực thi pháp luật về BVMT 
đáp ứng xây dựng TP môi 
trường. hực hiện đúng các 
quy định của Nhà nước về 

BVMT trong quá trình lập, 
thẩm định, phê duyệt và tổ 
chức thực hiện các quy hoạch, 
kế hoạch, các chương trình và 
dự án đầu tư nhằm đảm bảo 
phát triển bền vững cả về kinh 
tế, xã hội, môi trường; không 
vì lợi ích trước mắt mà để lại 
những hậu quả nghiêm trọng, 
lâu dài về môi trường; Áp dụng 
các công cụ kinh tế trong quản 
lý môi trường, kiên quyết thực 
hiện các chế tài trong xử lý vi 
phạm môi trường, xử lý kịp 
thời những cơ sở sản xuất 
kinh doanh gây ô nhiễm môi 
trường…

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa 
học, hợp tác quốc tế về BVMT. 
Tổ chức tiếp cận công nghệ 
mới, tiên tiến về phòng ngừa 
và kiểm soát ô nhiễm, khai 
thác, sử dụng hiệu quả và bền 
vững các nguồn tài nguyên, 
bảo tồn thiên nhiên và đa dạng 
sinh học, tiết kiệm năng lượng, 
sản xuất và sử dụng năng 
lượng sạch, tái tạo. hu hút và 
sử dụng hiệu quả các nguồn 
vốn vay ưu đãi, vốn hỗ trợ phát 
triển từ các tổ chức quốc tế 
và chính phủ các nước trong 
quá trình thực hiện Đề án, 
huy động sự hỗ trợ của Chính 
phủ và các Bộ, ngành Trung 
ương để nghiên cứu khoa học, 
chuyển giao công nghệ, ứng 
dụng các giải pháp về BVMT.

Kiện toàn hệ thống quản 
lý môi trường bền vững. Tiếp 
tục rà soát, củng cố bộ máy tổ 
chức, nâng cao năng lực quản 
lý nhà nước về môi trường 
ở các cấp, ngành, xây dựng 
bộ máy tổ chức đến cấp xã, 
phường, đào tạo đội ngũ cán 
bộ làm công tác quản lý môi 
trường. Tăng cường cơ sở vật 
chất, phương tiện hoạt động, 
phát huy vai trò trách nhiệm 
của chính quyền cơ sở trong 
lĩnh vực BVMT■

XUÂN NGỌ
 ▲ TP Đà Nẵng đang phải đối mặt với tình trạng                  

ô nhiễm nước thải đô thị
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VĂN BẢN MỚI 

Phê duyệt Đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia BVMT, giai đoạn 2019 - 2022
Ngày 17/7/2019, hủ tướng Chính phủ đã ban 

hành Quyết định số 894/QĐ-TTg Phê duyệt Đề 
án “Đoàn hanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham 
gia BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) 
giai đoạn 2019 - 2022”. heo đó, Đề án đề ra mục 
tiêu, hàng năm, 100% tổ chức Đoàn các cấp tổ chức 
ít nhất 1 hoạt động tham gia BVMT, ứng phó với 
BĐKH; 100% chi đoàn trên địa bàn dân cư đăng 
ký đảm nhận và triển khai thực hiện “Tuyến đường 
sáng - xanh - sạch - đẹp”; Các cấp bộ Đoàn triển khai 
hiệu quả Chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, 
trồng mới 30 triệu cây xanh; Triển khai thực hiện 
200 công trình thanh niên cấp tỉnh, 1.600 công trình 
thanh niên cấp huyện; Hỗ trợ 1.000 ý tưởng mô hình 
khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên trong lĩnh 
vực BVMT, ứng phó với BĐKH…

Để thực hiện mục tiêu, Đề án đề ra các giải pháp 
thực hiện: Tổ chức hoạt động tuyên truyền về BVMT, 
ứng phó với BĐKH; bồi dưỡng, tập huấn nâng cao 
năng lực, kỹ năng cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội và lực 
lượng nòng cốt về các hoạt động BVMT, ứng phó với 
BĐKH; xây dựng, nhân rộng các mô hình về BVMT, 
ứng phó với BĐKH trong đoàn viên, thanh niên; tích 
cực phối hợp tham gia công tác BVMT, ứng phó với 
BĐKH, phối hợp giám sát; phát hiện tố giác hành vi 
vi phạm về môi trường…

Về tổ chức thực hiện, Bộ TN&MT phối hợp với 
Trung ương Đoàn hanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai 
thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án; Hàng 
năm, tổng hợp nhu cầu kinh phí triển khai thực hiện 
Đề án và đề xuất kinh phí cho Trung ương Đoàn theo 
cơ chế quản lý của Chương trình sự nghiệp BVMT 
để trình duyệt theo quy định■

Ban hành Nghị định sửa đổi Danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
Ngày 16/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 

số 64/2019/NĐ-CP về sửa đổi Điều 7 Nghị định 
số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính 
phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài 
thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu 
tiên bảo vệ.

heo đó, Nghị định số 64/2019/NĐ-CP sửa đổi 

Danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên 
bảo vệ. Cụ thể, thay vì quy định 17 loài thực vật nguy 
cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, Nghị định  số 
64/2019/NĐ-CP quy định 28 loài được ưu tiên bảo 
vệ, trong đó bổ sung một số loài như: hông đỏ nam 
(hông đỏ lá dài, thanh tùng), Hoàng Liên gai lá dài, 
Hoàng Liên gai lá mốc, lan hài chai (lan vân hài), 
lan hài xanh, lan hài chân tím, lan hài trân châu... 
Ngoài ra, Nghị định cũng bổ sung thêm một số loài 
động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ 
như: Voọc bạc Trường Sơn, vượn má vàng Trung bộ, 
vượn siki, công, trĩ sao, rẽ mỏ thìa, choắt mỏ vàng, 
tắc kè đuôi vàng, thằn lằn cá sấu... đưa tổng số loài 
động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ từ 
83 lên 99 loài.

Nghị định cũng nêu rõ: Định kỳ 3 năm một lần 
hoặc khi cần thiết, Chính phủ quyết định điều chỉnh, 
bổ sung Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu 
tiên bảo vệ trên cơ sở đề nghị của Bộ TN&MT■

Báo cáo tình hình nhập khẩu hàng hóa đã qua sử dụng
Ngày 19/7/2019, Bộ TN&MT có Công văn 

số 3482/BTNMT-TCMT gửi các Bộ: Công 
hương, Giao thông Vận tải; hông tin và Truyền 
thông, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn; Tài chính, Xây dựng đề 
nghị báo cáo tình hình nhập khẩu hàng hóa đã qua 
sử dụng.

Về vấn đề này, ngày 11/7/2019, Văn phòng Chính 
phủ đã có Công văn số 6113/VPCP-KGVX thông 
báo ý kiến chỉ đạo của hủ tướng Chính phủ Nguyễn 
Xuân Phúc về tình trạng hàng hóa đã qua sử dụng 
được đưa về Việt Nam bằng nhiều hình thức khác 
nhau như tạm nhập, tái xuất, xách tay hoặc là nhập 
bằng hình thức gian lận, nhập lậu. Các loại hàng hóa 
này, tỷ lệ sử dụng rất thấp, phần lớn là rác phế liệu, 
không thể tái chế, trở thành mối nguy cơ lớn cho xã 
hội và môi trường. hủ tướng Chính phủ giao Bộ 
TN&MT chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan báo 
cáo về tình hình kiểm soát nhập khẩu hàng hóa đã 
qua sử dụng, yêu cầu về BVMT.

Căn cứ chỉ đạo trên, Bộ TN&MT đề nghị các Bộ 
theo chức năng, nhiệm vụ được giao Báo cáo tình 
hình nêu trên đề xuất chủ trương, giải pháp trước 
mắt và lâu dài nhằm kiểm soát chặt chẽ việc nhập 
khẩu các loại hàng hóa đã qua sử dụng, bảo đảm 
các yêu cầu về môi trường gửi về Bộ TN&MT để 
tổng hợp báo cáo hủ tướng Chính phủ, trước ngày 
23/7/2019■
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Cam kết và nghĩa vụ về môi trường của Việt Nam 
trong Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA)

HOÀNG XUÂN HUY
Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ TN&MT

Hiệp định hương mại tự do giữa Việt 
Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) 
được ký kết sau nhiều năm đàm phán. 

Hiệp định này được kỳ vọng sẽ mở ra những lợi 
ích cho các công ty, người tiêu dùng và người 
lao động ở Liên minh châu Âu (EU) và Việt 
Nam, đồng thời tăng cường việc tôn trọng các 
quyền về lao động, BVMT. Sau khi ký kết, Hiệp 
định sẽ phải trải qua quá trình phê chuẩn nội 
bộ ở EU và Việt Nam để chính thức có hiệu lực.

CÁC CAM KẾT, NGHĨA VỤ VÀ THỎA 
THUẬN LIÊN QUAN ĐẾN MÔI 
TRƯỜNG CỦA EVFTA 

EVFTA bao gồm 17 Chương và các nội 
dung liên quan đến môi trường của Hiệp định 
nằm tại Chương 17 về Phát triển bền vững. 
Các cam kết và nghĩa vụ liên quan đến môi 
trường được thiết lập trong EVFTA nhằm 
tăng cường tính tương hỗ giữa chính sách 
về thương mại và môi trường, đảm bảo các 
hoạt động về thương mại, đầu tư sẽ không có 
tác động hoặc ảnh hưởng tiêu cực tới vấn đề 
BVMT. Trong Chương phát triển bền vững, 
các cam kết, nghĩa vụ và thỏa thuận liên quan 
đến môi trường bao gồm một số lĩnh vực và 
hành động cụ thể như: Cam kết, nghĩa vụ về 
thực thi nghiêm túc, hiệu quả các Hiệp định 
đa phương liên quan đến môi trường (MEAs) 
mà các Bên là thành viên (Công ước Đa dạng 
sinh học (CBD), Công ước về thương mại quốc 
tế đối với các loài đang bị nguy cấp và đe dọa 
(CITES), Công ước khung của Liên hợp quốc 
về biến đổi khí hậu (UNFCCC)…); hiết lập 
mức độ BVMT: Các bên cần phải nỗ lực duy 
trì hoạt động BVMT ở mức cao và không được 
phép làm giảm hiệu lực pháp luật về môi trường 
nhằm thu hút thương mại, đầu tư (nghĩa là các 
tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường nếu điều 
chỉnh hoặc sửa đổi thì chỉ được phép tăng). 
Mức độ BVMT do mỗi bên tự quyết định, tuy 
nhiên không được thấp hơn mức đã cam kết 
trong các MEAs; Tăng cường tính tự nguyện và 
trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong sản 
xuất, kinh doanh (CSR) theo các quy tắc quốc 

tế và hướng dẫn của Tổ chức 
Hợp tác và Phát triển Kinh tế 
(OECD); Tăng cường bảo tồn 
và quản lý tài nguyên thiên 
nhiên; Chống chặt phá rừng 
bất hợp pháp và chống khai 
thác đánh cá bất hợp pháp… 

Như vậy, có thể nói, EU 
và Việt Nam đều coi trọng, đặt 
mục tiêu phát triển bền vững, 
hài hòa giữa phát triển kinh 
tế với xã hội, BVMT. Các cam 
kết và nghĩa vụ về môi trường 
được thiết lập trong EVFTA 
đặt ra yêu cầu đòi hỏi trách 
nhiệm của Chính phủ, doanh 
nghiệp, tất cả mọi công dân 
trong việc thực thi nghiêm túc, 
hiệu quả các cam kết và nghĩa 
vụ này. Đối với doanh nghiệp, 
EVFTA là một Hiệp định 
thế hệ mới có các tiêu chuẩn 
rất cao. Vì vậy, bên cạnh việc 
đáp ứng các yêu cầu và tiêu 
chuẩn về thương mại hàng 
hóa, dịch vụ, doanh nghiệp 
Việt Nam cũng cần phải tuân 
thủ, đáp ứng các yêu cầu, tiêu 
chuẩn cao về môi trường. EU 
là nhóm các quốc gia châu Âu 
phát triển, có yêu cầu rất cao, 
nghiêm ngặt về tiêu chuẩn, 
chất lượng, an toàn về môi 
trường đối với hàng hóa nhập 
khẩu từ nước ngoài. Đối với 
hàng hóa và về môi trường, 
EU đưa ra các quy định chặt 
chẽ về quy chuẩn, tiêu chuẩn 
kỹ thuật liên quan. Ví dụ, sản 
phẩm phải được gắn nhãn CE 
(nhãn hiệu bắt buộc đối với 
hàng hóa (theo quy định) và 
được coi như hộ chiếu thương 
mại vào thị trường EU) mới 
được coi là đáp ứng các quy 

định về an toàn và môi trường, 
được lưu hành trên thị trường 
EU. Hiện nay, EU ngày càng 
quan tâm nhiều hơn đến các 
yếu tố thể hiện mức độ thân 
thiện với môi trường của sản 
phẩm và trách nhiệm xã hội 
của doanh nghiệp trong các 
hoạt động thương mại hàng 
hóa, dịch vụ. 

MỘT SỐ THÁCH THỨC 
KHI EVFTA CÓ HIỆU LỰC

Trong tình hình hiện 
nay, khi thời điểm Hiệp định  
EVFTA có hiệu lực đang đến 
gần, doanh nghiệp sẽ khó có 
thể đáp ứng ngay các yêu cầu 
về tiêu chuẩn, quy chuẩn cao 
liên quan đến môi trường, 
đặc biệt đối với những doanh 
nghiệp có công nghệ sản xuất, 
kinh doanh lạc hậu. Cùng với 
đó, nhiều doanh nghiệp thiếu 
thông tin, hoặc không nắm 
được thông tin chính xác và 
kịp thời về các tiêu chuẩn kỹ 
thuật, yêu cầu và điều kiện liên 
quan đến môi trường của EU, 
do vậy sẽ ảnh hưởng đến hoạt 
động sản xuất, kinh doanh 
thương mại tai các thị trường 
nước ngoài. hời gian qua, 
mặc dù nhiều doanh nghiệp 
đã có chuyển biến về nhận 
thức và ý thức BVMT, tuy 
nhiên xuất phát từ lý do phát 
triển hoặc khó khăn về kinh tế 
mà ý thức BVMT và việc đầu 
tư cho BVMT vẫn còn nhiều 
hạn chế. 

Đối với cơ quan quản lý ở 
các cấp, EVFTA được ký kết 
sẽ có những khó khăn trong 
việc thực thi các cam kết và 
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nghĩa vụ liên quan đến môi trường, xuất phát 
từ một số nguyên nhân như: Hệ thống chính 
sách, pháp luật về môi trường vẫn đang trong 
quá trình tiếp tục được hoàn thiện. hời gian 
qua, nhiều chính sách, pháp luật về môi trường 
được xây dựng và ban hành, tuy nhiên, ở một 
số lĩnh vực liên quan đến môi trường còn thiếu 
những quy định cụ thể, còn tồn tại sự chồng 
chéo trong quản lý dẫn đến những khó khăn và 
bất cập trong công tác quản lý và thực thi các 
cam kết và nghĩa vụ quốc tế; Việc thực thi, tuân 
thủ pháp luật về môi trường nói chung chưa 
thực sự hiệu quả như mong muốn. Mặc dù 
đã có các bộ luật và nhiều quy định về BVMT, 
cùng với việc tăng cường công tác thanh tra, 
kiểm tra, xử phạt các vi phạm pháp luật về môi 
trường, nhưng hiện vẫn còn nhiều vi phạm 
pháp luật về môi trường được phát hiện; Năng 
lực của đội ngũ cán bộ trong việc xử lý các vấn 
đề thương mại quốc tế có liên quan đến môi 
trường chưa đáp ứng được yêu cầu. Nguồn lực 
về tài chính dành cho hoạt động BVMT còn 
hạn chế; Khó khăn về tài chính sẽ dẫn đến việc 
khó khăn trong đầu tư một cách thỏa đáng cho 
các công nghệ tiên tiến phục vụ công tác quản 
lý BVMT. Điều này sẽ dẫn đến khó khăn trong 
việc đáp ứng và tuân thủ các nghĩa vụ và tiêu 

chuẩn cao đã cam kết trong 
các Hiệp định. Cùng với ưu 
đãi về thuế quan và việc xóa 
bỏ dần các rào cản thương 
mại, việc nhập khẩu hàng hóa, 
vật tư, công nghệ trong điều 
kiện tiêu chuẩn về môi trường 
còn thấp hơn so với tiêu chuẩn 
quốc tế nói chung, đặc biệt là 
của các nhóm nước phát triển 
dẫn đến nguy cơ Việt Nam trở 
thành nơi chứa, sử dụng các 
thiết bị, dây chuyền lạc hậu 
và tiêu thụ các loại hàng hóa 
kém chất lượng. Vẫn còn tồn 
tại tình trạng địa phương còn 
đang áp dụng các biện pháp 
ưu đãi khác nhau để thu hút 
đầu tư FDI, trong khi chưa 
thực sự chú trọng đến công tác 
BVMT và phát triển bền vững. 

ĐỀ XUẤT MỘT SỐ 
GIẢI PHÁP

Trong thời gian tới, khi 
EVFTA có hiệu lực, Việt Nam 
cần chuẩn bị, sẵn sàng cho 

việc thực thi các cam kết và 
nghĩa vụ về môi trường. Trước 
mắt, cần phải có một kế hoạch 
hành động cụ thể, toàn diện 
nhằm giải quyết những khó 
khăn, thách thức nêu trên, 
trong đó tập trung vào một số 
nội dung chính như: 

Hoàn thiện chính sách, 
pháp luật: Rà soát sửa đổi, 
bổ sung, hoàn thiện hệ thống 
chính sách, pháp luật về 
BVMT, đảm bảo tính đồng 
bộ, thống nhất của hệ thống 
pháp luật trong nước, tương 
thích với các cam kết, nghĩa vụ 
về môi trường trong các hiệp 
định MEAs và EVFTA. Sửa 
đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ 
thống chính sách, pháp luật 
về BVMT, đặc biệt là hoàn 
thiện hệ thống tiêu chuẩn, 
quy chuẩn môi trường phù 
hợp, hài hòa (tiệm cận) với 
hệ thống các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn của khu vực và quốc tế. 

Tăng cường công tác 

 ▲ Lễ Ký kết EVFTA 
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thanh tra, kiểm tra và giám sát việc chấp hành quy 
định pháp luật về BVMT, bảo đảm kiểm soát chặt 
chẽ, nghiêm ngặt đối với các ngành, lĩnh vực có 
khả năng gây ô nhiễm môi trường cao, tăng cường 
trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan, tăng 
các chế tài xử lý các vi phạm pháp luật về BVMT.

Tăng cường nguồn lực (nhân lực và tài chính): 
Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về thương mại liên 
quan đến môi trường và môi trường liên quan đến 
thương mại, cũng như tăng cường năng lực, trình 
độ giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế, bao 
gồm cả tranh chấp liên quan đến môi trường cho 
đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ/chuyên gia pháp lý 
của các Bộ, ngành liên quan; đầu tư cho các hoạt 
động liên quan đến BVMT; xây dựng các cơ chế 
khuyến khích khối tư nhân tham gia vào các hoạt 
động thương mại, dịch vụ liên quan đến BVMT 
nhằm tận dụng các nguồn lực từ doanh nghiệp và 
người dân cho hoạt động BVMT. 

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức: Tổ chức 
thông tin, tuyên truyền rộng rãi về việc tuân thủ 
các cam kết, nghĩa vụ về môi trường trong các 
EVFTA cho mọi thành phần và đối tượng, đặc 
biệt cho các đối tượng là các doanh nghiệp; thông 
tin về hậu quả, tác động của việc vi phạm các cam 
kết, nghĩa vụ trong Hiệp định, đồng thời khuyến 
khích sự tham gia, tuyên truyền nâng cao ý thức 
của người dân, doanh nghiệp trong các hoạt động 
BVMT. 

hiết lập cơ chế phối hợp giải quyết các vấn đề 
môi trường trong EVFTA: Nội dung các cam kết và 
nghĩa vụ về môi trường trong EVFTA liên quan 
đến nhiều Bộ, ngành và lĩnh vực. Vì vậy, để đảm 
bảo thực thi nghiêm túc, hiệu quả các cam kết, 
nghĩa vụ này cần phải thiết lập các cơ chế phối hợp, 
hợp tác liên ngành ở Trung ương, địa phương và 
giữa Trung ương với địa phương. Bên cạnh việc 
phối hợp, hợp tác thực thi các cam kết, nghĩa vụ, 
các cơ chế phối hợp này còn đặc biệt cần thiết, 
quan trọng khi phải giải quyết các vấn đề phát sinh 
(ví dụ các tranh chấp về thương mại liên quan đến 
môi trường) trong quá trình thực hiện EVFTA. 

Đối với các doanh nghiệp, để tiếp tục duy trì 
chỗ đứng trên thị trường, mở rộng và phát triển 
hàng hóa, dịch vụ sang thị trường các nước phát 
triển, việc quan trọng hiện nay là: Nâng cao ý thức, 
trách nhiệm BVMT của doanh nghiệp, tìm hiểu, 
nắm bắt thông tin về các yêu cầu, tiêu chuẩn về 
môi trường của các nước, thị trường phát triển, 
chú trọng các giải pháp về quản lý, đầu tư đổi mới 
công nghệ để đáp ứng các tiêu chuẩn cao liên quan 
đến môi trường của các quốc gia, thị trường này■

SÓC TRĂNG: ĐẦU TƯ TRANG 
THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI PHỤC VỤ 
QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Với sự phát triển mạnh mẽ của các ngành 
công nghiệp, môi trường của tỉnh Sóc 

Trăng cũng chịu những ảnh hưởng nhất định. 
Do đó, việc quan trắc môi trường cần được 
thực hiện thường xuyên, liên tục để tránh 
khỏi những tác động xấu, theo dõi và quan sát 
một cách có hệ thống các thành phần của môi 
trường: Đất, nước và không khí. Nhằm cung 
cấp thêm nhiều thông tin để đánh giá hiện 
trạng, cũng như diễn biến chất lượng và các 
tác động xấu khác tới môi trường, Trung tâm 
Quan trắc TN&MT tỉnh Sóc Trăng đang xin 
mở rộng phạm vi hoạt động dịch vụ quan trắc 
môi trường cho các thành phần môi trường 
trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện các hoạt động này, Trung tâm 
đặt trọng tâm duy trì hệ thống quản lý chất 
lượng hiện có tại đơn vị; đẩy mạnh việc đào 
tạo nâng cao tay nghề đối với nguồn nhân lực 
thực hiện nhiệm vụ quan trắc hiện trường và 
phân tích môi trường để đảm bảo tính chính 
xác ngày càng cao cho các số liệu quan trắc. 
Ngoài ra, Trung tâm cũng đầu tư phát triển 
các trang thiết bị hiện đại để mở rộng thêm 
các thông số quan trắc. Hiện nay, phòng thí 
nghiệm của Trung tâm Quan trắc TN&MT 
Sóc Trăng duy trì liên tục hệ thống chất lượng 
theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017■

HỒNG NHUNG

 ▲ Cán bộ Trung tâm Quan trắc TN&MT Sóc Trăng    
đo các thông số môi trường nước tại hiện trường
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Triển khai sáng kiến về tài chính cho đa dạng sinh ḥc tại Việt Nam
BÙI HÒA BÌNH 

Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP)

Việt Nam được xếp hạng thứ 16 trong số 
các nước có đa dạng sinh học (ĐDSH) 
phong phú nhất trên thế giới, với sự 

có mặt của rất nhiều hệ sinh thái (rừng trên 
cạn, đất ngập nước, hệ sinh thái biển), trong 
đó có 11.458 loài động vật, 21.017 loài thực 
vật, cùng các nguồn gen độc đáo. Tuy nhiên, 
theo đánh giá của Công ước ĐDSH (CBD), 
mặc dù ĐDSH mang lại nhiều lợi ích cho con 
người nhưng nguồn tài chính cho bảo tồn trên 
toàn cầu hiện đang bị thiếu hụt, gây khó khăn 
cho việc thực hiện các mục tiêu bảo tồn. Do 
vậy, nhằm giải quyết những thách thức về tài 
chính ĐDSH một cách toàn diện, tại cuộc họp 
COP-11 của CBD (tháng 10/2012), UNDP đã 
khởi xướng Sáng kiến về tài chính cho ĐDSH 
tại  Việt  Nam (BIOFIN). Hiện nay, 35 quốc gia 
trên thế giới đã tham gia BIOFIN, trong đó có 
Việt Nam.

Dự án BIOFIN tại Việt Nam được thực hiện 
từ năm 2017, với mục tiêu đánh giá, phân tích 
hiện trạng kinh phí và nhu cầu tài chính cho 
công tác bảo tồn ĐDSH để xây dựng, thí điểm 
kế hoạch huy động các nguồn lực cho ĐDSH. 
Công việc này được thực hiện thông qua việc 
phân tích các chính sách, thể chế hiện hành và 
các chủ thể tài chính trong quản lý ĐDSH ở cấp 
quốc gia để xác định các động lực chính và lĩnh 
vực ảnh hưởng đến ĐDSH. Giai đoạn 1 có các 
sản phẩm chính: Báo cáo Rà soát chính sách và 
thể chế tài chính cho ĐDSH (PIR); Đánh giá 
chi tiêu ĐDSH (BER) và Đánh giá nhu cầu tài 
chính ĐDSH (FNA); Kế hoạch tài chính cho 
ĐDSH (BFP). Bên cạnh đó, hai hoạt động thí 
điểm về nâng cấp cơ sở vật chất cho Bảo tàng 
thiên nhiên tại Vườn quốc gia (VQG) Cúc 
Phương và đánh giá các cơ chế tài chính theo 
hướng áp dụng quản lý ngân sách theo kết quả 
(RBB) cũng được triển khai, nhằm củng cố các 
cơ chế tài chính được đề xuất trong Kế hoạch 
huy động tài chính cho ĐDSH.

Rà soát chính sách và thể chế (PIR) là báo 
cáo đầu tiên của các nước tham dự Dự án. Đây 
là phương pháp tiếp cận được sử dụng rộng rãi 
để đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu của 
các chính sách và thể chế trong một lĩnh vực 

nhất định. Mục đích của Báo 
cáo tại Việt Nam là phân tích 
khung tài chính, kinh tế, pháp 
lý, chính sách và thể chế, làm 
cơ sở tiến hành cải thiện cũng 
như mở rộng các giải pháp tài 
chính hiệu quả cho ĐDSH, 
đồng thời xác định các rào 
cản.

Để xây dựng các khuyến 
nghị cụ thể cho việc lồng ghép 
giải pháp về ĐDSH, PIR thiết 
lập bối cảnh và định hướng 
cơ sở cho toàn bộ quá trình 
BIOFIN. Kết quả cho thấy, 
tài chính cho bảo tồn ĐDSH 
được đề cập trong các văn bản 
và chính sách pháp luật ở các 
mức độ khác nhau, kể cả ở cấp 
cao nhất là trong Hiến pháp 
quốc gia. Điều này chứng tỏ 
nhận thức ngày càng tăng của 
xã hội về bảo tồn ĐDSH. 

Ngân sách nhà nước là 
nguồn tài chính quan trọng 
nhất cho công tác bảo tồn 
ĐDSH nhưng nguồn ngân 
sách này còn thấp, chưa phù 
hợp với các đóng góp của 
ĐDSH và dịch vụ môi trường 

đối với nền kinh tế. Trong 
các chính sách phân bổ ngân 
sách của Chính phủ, chi tiêu 
cho ĐDSH được ẩn trong các 
mục chi tiêu khác và ĐDSH 
cũng không được xem xét 
trong chương trình đầu tư 
của Chính phủ từ nay cho đến 
năm 2020. 

Rà soát chi tiêu cho ĐDSH 
(BER) được sử dụng để tìm 
hiểu nguồn kinh phí dành 
cho ĐDSH và nguồn ngân 
sách, chi tiêu có phù hợp với 
các ưu tiên về ĐDSH của 
quốc gia. BER tập trung vào 
chi tiêu của các cơ quan có 
chức năng. Nhiệm vụ quản 
lý ĐDSH tại Việt Nam được 
giao chính thức cho các Bộ: 
TN&MT, Y tế, NN&PTNT, 
KH&CN, UBND các tỉnh, 
TP trực thuộc Trung ương. 
Kết quả của BER cho thấy, từ 
năm 2011 - 2015, Việt Nam 
đã chi trung bình 4.582.003 
triệu đồng mỗi năm cho bảo 
tồn ĐDSH. Phần lớn chi tiêu 
cho ĐDSH ở Việt Nam là từ 
các nguồn lực của ngân sách 

 ▲ Toàn cảnh Hội thảo Tổng kết Dự án BIOFIN pha I, 
tại Hà Nội, ngày 20/6/2019
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Chính phủ (77%), tiếp theo từ các nguồn lực 
xã hội (19%) và khu vực tư nhân (4%). hực tế 
này cho thấy, công tác bảo vệ tài nguyên ĐDSH 
đang phụ thuộc lớn vào ngân sách nhà nước. 
Tuy nhiên, hiện chi tiêu công đã, đang giảm và 
tổng chi tiêu cho ĐDSH hàng năm có liên quan 
chặt chẽ với GDP. Các nguồn tài chính được 
phân bổ để hỗ trợ các mục tiêu bảo tồn ĐDSH 
được Chính phủ ưu tiên, cụ thể là 40% cho sử 
dụng bền vững và thực hiện cơ chế chia sẻ hợp 
lý lợi ích từ dịch vụ hệ sinh thái và ĐDSH; 34% 
cho bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên; 13% cho 
kiểm soát các hoạt động gây tác động xấu đến 
ĐDSH và dưới 10% cho giảm nhẹ biến đổi khí 
hậu cùng các mục tiêu khác.

Đánh giá nhu cầu tài chính (FNA) được 
thực hiện nhằm mục đích ước tính nhu cầu tài 
chính để thực hiện tất cả các hoạt động bảo tồn 
ĐDSH được nêu trong Chiến lược quốc gia về 
ĐDSH của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 
đến năm 2030. FNA đánh giá nhu cầu tài chính 
để quản lý tối ưu hệ thống khu bảo tồn (KBT) ở 
Việt Nam theo 2 kịch bản: Một kịch bản cơ sở 
tập trung vào việc duy trì hệ thống KBT hiện có 
và một kịch bản đầy đủ bao gồm việc mở rộng 
hệ thống KBT theo các quy hoạch đã thông qua. 
Kịch bản 1 cho thấy, tổng nguồn lực tài chính 
cần thiết để duy trì hệ thống KBT ước tính 
khoảng 7.963 tỷ đồng trong năm 2018, tăng 
dần lên 12.749 tỷ đồng vào năm 2030. Kịch bản 
2 cho thấy, đến năm 2030, tổng nguồn lực tài 
chính cần thiết để quản lý tối ưu ĐDSH trong 
hệ thống KBT sẽ tăng từ 7.963 tỷ đồng trong 
năm 2018, tăng dần lên 16.694 tỷ đồng vào năm 
2030. So sánh tình hình tài chính hiện tại của 
BER được dự báo đến năm 2030 với nhu cầu 
tài chính ước tính của FNA để quản lý tối ưu 
ĐDSH cho thấy, theo kịch bản cơ sở, khoảng 
trống tài chính giảm dần đến năm 2030. Tuy 
nhiên, theo kịch bản đầy đủ, khoảng trống sẽ 
tăng gấp đôi đến năm 2025, sau đó giảm nhẹ 
cho đến năm 2030. Rõ ràng, theo cả hai kịch 
bản, nhu cầu tài chính để quản lý tối ưu ĐDSH 
ở Việt Nam và để đạt được các mục tiêu của 
Chiến lược quốc gia sẽ vẫn chưa được đáp ứng 
đầy đủ. 

Kế hoạch tài chính cho ĐDSH (BFP) đã vạch 
ra các giải pháp nhằm tăng cường nguồn lực 
tài chính để đạt được các mục tiêu của Chiến 
lược quốc gia về ĐDSH đến năm 2020, tầm 
nhìn đến năm 2030. BFP phác thảo 3 nhóm 
giải pháp là tạo doanh thu; tránh các chi tiêu 
ĐDSH trong tương lai và sử dụng các nguồn 

tài chính một cách hiệu quả. 
Bên cạnh đó, các giải pháp ưu 
tiên được đề xuất bao gồm: 
Phát triển du lịch bền vững 
và các dịch vụ tạo doanh thu 
trong các KBT; Mở rộng việc 
áp dụng chi trả dịch vụ môi 
trường cho các dịch vụ môi 
trường biển; húc đẩy hợp 
tác công tư (PPP) để hỗ trợ 
cho bảo tồn ĐDSH; Sử dụng 
hiệu quả nguồn vốn ODA cho 
bảo tồn ĐDSH; Tăng cường 
bồi hoàn ĐDSH; Áp dụng hệ 
thống kế toán kinh tế - môi 
trường; Tạo mã mục lục ngân 
sách cho bảo tồn ĐDSH và 
Áp dụng lập ngân sách dựa 
theo kết quả. Các giải pháp tài 
chính thí điểm của Việt Nam 
cho đến nay bao gồm: Nâng 
cấp cơ sở vật chất cho bảo 
tàng thiên nhiên tại VQG Cúc 
Phương; đánh giá các cơ chế 
tài chính theo hướng áp dụng 
quản lý ngân sách theo kết quả 
(RBB). Áp dụng các thực hành 
tốt của quốc tế, một bản thiết 
kế đã được xây dựng cho bảo 
tàng, cùng với các cơ chế tự 
tạo nguồn tài chính bổ sung 
ổn định giúp hỗ trợ thực hiện 
tầm nhìn và mục tiêu dài hạn 
của bảo tàng. 

Trong giai đoạn 2, Dự án 
BIOFIN tiếp tục triển khai 

các giải pháp tài chính ĐDSH. 
Dự kiến BIOFIN sẽ cùng với 
Cục Bảo tồn thiên nhiên và 
ĐDSH (Tổng cục Môi trường) 
xây dựng định mức kinh tế kỹ 
thuật cho hoạt động giám sát 
và báo cáo ĐDSH. Ngoài ra, 
BIOFIN sẽ phối hợp với KBT 
biển Hòn Cau xây dựng đề án 
thu phí dịch vụ du lịch. Nếu 
việc thu phí tại Hòn Cau được 
triển khai đồng bộ, đây sẽ là 
nguồn thu quan trọng cho 
công tác bảo tồn.

Trong tương lai, việc cung 
cấp tài chính cho mở rộng và 
vận hành hệ thống các KBT là 
một trong những nội dung cần 
ưu tiên. Do đó, cần xây dựng 
lộ trình cho các KBT được ưu 
tiên thành lập mỗi năm, để 
đánh giá một cách thực tế các 
khoảng trống tài chính. Điều 
này phụ thuộc vào kế hoạch 
tổng thể chi tiết, trong đó các 
cơ quan về ĐDSH ở cấp Trung 
ương và địa phương sẽ nghiên 
cứu danh sách các KBT mới 
được thành lập mỗi năm. 
Hy vọng rằng các giải pháp 
tài chính thuộc 3 nhóm giải 
pháp đề xuất nêu trên sẽ sớm 
được triển khai, với mục tiêu 
cuối cùng là khôi phục và bảo 
tồn nguồn tài nguyên ĐDSH 
phong phú của Việt Nam■

 ▲ Nhóm công tác của BIOFIN làm việc với 
Ban quản lý VQG Cúc Phương
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KHÁI NIỆM VÀ CÁC DỊCH VỤ NHX

NHX là hoạt động, nghiệp vụ của hệ thống ngân 
hàng, nhằm khuyến khích các hoạt động vì môi 
trường và giảm phát thải các bon. Với khái niệm 
này, NHX sẽ phải tích cực khuyến khích khách hàng 
sử dụng sản phẩm, dịch vụ xanh; áp dụng các tiêu 
chuẩn môi trường khi duyệt vốn vay; cấp tín dụng 
ưu đãi cho dự án giảm các bon, dự án về năng lượng 
tái tạo… Như vậy, NHX cũng giống các ngân hàng 
khác nhưng có cân nhắc đến yếu tố môi trường, xã 
hội, thông qua việc giảm thiểu lượng các bon theo 
hướng khuyến khích hoạt động tín dụng xanh và 
xanh hóa các hoạt động điều hành, tổ chức công 
việc của ngân hàng.

Bên cạnh đó, với mục tiêu thực hiện trách nhiệm 
xã hội BVMT, các ngân hàng phải tạo ra hệ thống 
quản lý và cung cấp dịch vụ NHX, thân thiện với môi 
trường. Sự thành công của ATM đã khuyến khích các 
ngân hàng thương mại (NHTM) cho ra đời nhiều 
kênh giao dịch sáng tạo để thay thế cách thức truyền 
thống như ngân hàng điện tử qua internet, điện thoại 
di động, quầy giao dịch xanh (cho phép thực hiện gửi 
rút tiền không dùng giấy), thẻ tín dụng, cụ thể:

Dịch vụ trực tuyến: Bao gồm các dịch vụ trả hóa 
đơn, nộp tiền vào tài khoản, chuyển khoản, sao kê 
giao dịch và tiết kiệm trực tuyến. Đây là loại hình 
ngân hàng giúp cắt giảm lượng giấy, năng lượng và 
các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác trong quá 
trình sử dụng. Các hóa đơn như điện thoại, truyền 
hình cáp, dịch vụ, thẻ tín dụng đều có thể thực hiện 
từ xa thông qua kết nối internet từ máy vi tính, hoặc 
điện thoại thông minh.

Sử dụng các tài khoản kiểm tra xanh: Khách hàng 
có thể kiểm tra tài khoản của mình trên máy ATM 
hoặc thông qua màn hình chuyên dụng đặt tại ngân 

Thúc đẩy các dịch vụ ngân hàng xanh tại Việt Nam
Thời gian qua, hệ thống tài chính - ngân hàng ở Việt Nam đã có bước tiến quan trọng 
trong việc định hướng phát triển bền vững. Theo đó, hệ thống ngân hàng xanh (NHX) 
không chỉ phù hợp với các chiến lược phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, chống 
biến đổi khí hậu của Chính phủ, mà còn phù hợp với xu thế của cuộc Cách mạng công 
nghiệp 4.0 và hỗ trợ chiến lược tài chính toàn diện của Việt Nam. Điều này nhằm thúc 
đẩy nhanh quá trình số hóa hoạt động và dịch vụ ngân hàng, trong đó có ngân hàng số, 
ngân hàng điện tử...

NGUYỄN THỊ LIÊN
Trường Đại học Tài chính và Quản trị kinh doanh

hàng. Đây chính là các 
tài khoản kiểm tra xanh, 
thân thiện với môi trường 
mà ngân hàng cung cấp, 
khuyến khích khách hàng 
sử dụng bằng cách đưa ra 
mức lãi suất hấp dẫn hoặc 
miễn (giảm) phí sử dụng.

Các khoản vay xanh: 
Bao gồm cho vay mua 
sắm thiết bị gia đình xanh, 
xây dựng tòa nhà thương 
mại xanh, mua xe xanh… 
heo đó, các NHTM 
cho vay với lãi suất thấp, 
nhằm hỗ trợ những hộ 
gia đình mua thiết bị sử 
dụng năng lượng mới 
hoặc đầu tư vào các ứng 
dụng sử dụng năng lượng 
tiết kiệm, hiệu quả. Ngân 
hàng tham gia hỗ trợ 
bằng cách cung cấp các 
khoản vay khuyến khích 
hộ gia đình chuyển đổi 
sang ngôi nhà mới, thân 
thiện môi trường và tiết 
kiệm năng lượng. Một số 
NHX có thể trở thành đối 
tác với các công ty cung 
cấp thiết bị và công nghệ 
mới BVMT.

Đối với việc cho 
vay xây dựng trung tâm 
thương mại xanh, các 

NHTM có thể cung cấp 
các khoản tín dụng với 
thiết kế nhằm giảm thiểu 
tiêu thụ năng lượng (15 
- 25%), giảm rác thải 
tiêu thụ và ô nhiễm môi 
trường so với tòa nhà 
truyền thống. Với các 
tòa nhà xanh này, chi phí 
hoạt động được cắt giảm, 
lợi nhuận tăng lên và tạo 
lợi thế khi định giá bất 
động sản. Đối với khoản 
vay mua ô tô, NHTM đưa 
ra gói lãi suất thấp hơn lãi 
suất thị trường để khuyến 
khích khách hàng mua ô 
tô có hiệu suất sử dụng 
nhiên liệu tiết kiệm. Sản 
phẩm này có xu hướng 
tăng trong những năm 
gần đây và đặc biệt phát 
triển tại các nước châu 
Âu, châu Úc.

hẻ xanh: hông qua 
việc sử dụng thẻ xanh 
(thẻ tín dụng, ghi nợ), 
các ngân hàng đã đóng 
góp kinh phí cho các 
tổ chức BVMT thông 
qua mỗi đơn vị tiền tệ 
chi tiêu bằng thẻ (thông 
thường là 0,5% giá trị 
mỗi giao dịch mua bán, 
chuyển tiền).
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KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG DỊCH VỤ NHX 
TẠI VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT

Với sự bùng nổ của internet, điện thoại thông minh, 
nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của khách 
hàng ngày càng tăng. Khách hàng có thể tiếp cận với 
ngân hàng điện tử mọi lúc, mọi nơi. Có thể nói, dịch vụ 
ngân hàng điện tử với công nghệ hiện đại đã tiết kiệm 
được thời gian và giảm chi phí dịch vụ cho khách hàng 
với nhiều tiện ích như: Chuyển khoản, thanh toán hóa  
đơn dịch vụ điện, nước, internet, điện thoại, truyền 
hình cáp, mua vé máy bay, mua hàng trực tuyến, đóng 
phí bảo hiểm… 

Bên cạnh đó, nhu cầu vay vốn của các dự án, hoạt 
động đầu tư xanh cũng rất lớn. Các dự án, hoạt động đầu 
tư xanh mà doanh nghiệp (DN) đang thực hiện hoặc dự 
định thực hiện chủ yếu là dự án xử lý chất thải, rác thải, 
khí thải; tiết kiệm năng lượng; sử dụng năng lượng tái 
tạo... Đây là bước đi cần thiết trong bối cảnh biến đổi 
khí hậu đang diễn ra trên toàn cầu, nhất là khi Việt Nam 
được đánh giá là một trong những quốc gia có mức độ 
ô nhiễm cao. Việc phát triển dịch vụ NHX, quản lý hiệu 
quả rủi ro môi trường và xã hội, kiểm soát tốt hơn rủi ro 
tín dụng và rủi ro tài sản đảm bảo của từng khoản vay 
do các vấn đề về môi trường và xã hội tạo nên được xem 
là một lợi thế cạnh tranh, là cơ hội tăng trưởng và phát 
triển cho các NHTM trong thời đại mới.

hời gian qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt 
Nam đã có những bước đi đầu trong việc xây dựng 
chính sách triển khai NHX. NHNN hợp tác với IFC xây 
dựng Bộ hướng dẫn quản lý rủi ro môi trường xã hội 
cho các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài. Ngoài ra, Chỉ thị số 03/2015/CT-NHNN, được 
ban hành vào tháng 3/2015 về việc thúc đẩy tăng trưởng 
tín dụng xanh, quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong 
hoạt động cấp tín dụng cho thấy, NHNN đang thúc đẩy 
tăng tỷ trọng tín dụng xanh trong hệ thống ngân hàng. 
Đầu năm 2017, NHNN ban hành Chỉ thị số 01/2017/
CT-NHNN tiếp tục nhấn mạnh việc triển khai kế hoạch 
hành động của ngành ngân hàng thực hiện Chiến lược 
quốc gia về tăng trưởng xanh đến năm 2020. Ngày 
7/8/2018, NHNN ban hành Quyết định số 1604/QĐ-
NHTM về việc phê duyệt Đề án phát triển NHX tại Việt 
Nam, nhằm tăng cường nhận thức và trách nhiệm xã 
hội của hệ thống ngân hàng đối với BVMT, chống biến 
đổi khí hậu, từng bước xanh hóa hoạt động ngân hàng, 
hướng dòng vốn tín dụng vào việc tài trợ dự án thân 
thiện với môi trường.

Mặc dù đã ban hành một số văn bản về thúc đẩy tín 
dụng xanh trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, nhưng 
NHNN mới chỉ có tính chất định hướng, khuyến khích 
và chưa bắt buộc. Do vậy, vì mục tiêu lợi nhuận, một số 
ngân hàng vẫn sẵn sàng chấp thuận cấp tín dụng cho các 
dự án, mà chưa quan tâm đến nguy cơ, rủi ro đối với môi 
trường, xã hội. Hiện NHNN chưa xây dựng hướng dẫn 

thực thi cụ thể; chưa ban 
hành cơ chế tài chính đặc 
thù cho dự án thân thiện 
với môi trường, trong khi 
các dự án xanh, sử dụng 
công nghệ thân thiện môi 
trường lại đòi hỏi vốn đầu 
tư lớn, thời gian thu hồi 
vốn dài. Điều này khiến 
cho chính sách đảm bảo 
an toàn môi trường chưa 
được áp dụng bắt buộc và 
đồng bộ trong hệ thống 
NHTM. Ngoài ra, nếu 
ngân hàng đặt ra nhiều 
yêu cầu về môi trường sẽ 
làm giảm tính cạnh tranh 
so với ngân hàng khác 
(khách hàng có xu hướng 
tìm đến những ngân hàng 
với thủ tục cấp tín dụng 
đơn giản hơn). Bên cạnh 
đó, thực tiễn thực thi và 
tuân thủ chính sách, quy 
định về môi trường ở Việt 
Nam chưa cao; nhiều DN 
gây ô nhiễm môi trường 
vẫn được hoạt động, 
thậm chí được cấp phép 

mở rộng sản xuất, do vậy 
thiếu động lực để thúc 
đẩy cả ngân hàng và chủ 
dự án áp dụng các cơ chế 
đảm bảo an toàn về môi 
trường.

heo thống kê của 
NHNN, hiện mới có 24% 
dự án xanh được các ngân 
hàng xây dựng quy trình 
thẩm định tín dụng, trong 
đó chủ yếu được thực hiện 
tại một số hội sở chính và 
chi nhánh của các ngân 
hàng như Sacombank, 
BIDV, VietinBank, 
Vietcombank, Agribank, 
SHB, ACB, Việt Á Bank, 
OCB, Nam Á Bank… Bên 
cạnh đó, mới có 26% số 
ngân hàng xây dựng, triển 
khai quy trình quản lý rủi 
ro môi trường và xã hội 
trong hoạt động cấp tín 
dụng như HSBC, Standard 
Chartered, Techcombank, 
VietinBank. Trong bối 
cảnh đó, nhằm sớm tạo 
dựng được hệ thống NHX 

 ▲ Ngân hàng Sacombank đã ứng dụng nhiều công 
nghệ hiện đại vào các giao dịch tài chính
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phù hợp, góp phần thúc đẩy nền 
kinh tế phát triển theo hướng 
hiệu quả và bền vững, thời gian 
tới cần chú trọng một số vấn đề:

Đẩy mạnh phát triển các 
ứng dụng trực tuyến: Các 
NHTM tại Việt Nam cần tiếp 
tục đẩy mạnh phát triển dịch 
vụ trực tuyến như: hanh toán 
hóa đơn điện tử, chuyển khoản, 
tiết kiệm trực tuyến… Ngoài ra, 
nên mở rộng các dịch vụ NHX 
mới như: Cung cấp các khoản 
tín dụng xanh cho vay với lãi 
suất ưu đãi để mua, hoặc sửa 
nhà có sử dụng thiết bị thông 
minh, tiết kiệm năng lượng.

Xanh hóa hệ thống ngân 
hàng: Các NHTM tại Việt Nam 
có thể trực tiếp tham gia BVMT 
thông qua việc sử dụng thiết 
bị tiết kiệm năng lượng, thân 
thiện với môi trường tại các 
văn phòng làm việc, chi nhánh 
ngân hàng; tăng cường sử dụng 
máy rút tiền tự động ATM năng 
lượng mặt trời; tổ chức tuyên 
truyền nâng cao ý thức BVMT 
cho nhân viên và khách hàng… 
Đồng thời, xây dựng những chỉ 
số để đo lường và định lượng 
tăng trưởng tín dụng xanh; cấp 
chứng chỉ xanh cho những ngân 
hàng đạt yêu cầu; xây dựng cơ 
chế, chính sách tài chính để 
khuyến khích việc xanh hóa các 
ngân hàng.

Áp dụng nguyên tắc xích 
đạo: Báo cáo của IFC năm 2014 
cho thấy, đã có gần 80 tổ chức 
tài chính ngân hàng ở cả các 
nước phát triển và đang phát 
triển gia nhập “Nguyên tắc xích 
đạo” - thỏa thuận không tài trợ 
trực tiếp những dự án mà chủ 
đầu tư/dự án không hoặc không 
thể tuân thủ các chính sách và 
quy trình về quản lý rủi ro môi 
trường và xã hội. Việc áp dụng 
nguyên tắc này giúp Việt Nam 
tăng cường trao đổi và học hỏi 
áp dụng các chính sách đảm bảo 
an toàn của ngân hàng và định 
chế tài chính quốc tế khác■

Hành trình phân loại rác tại nguồn VÌ MỘT VIỆT NAM XANH 
Hiện nay, lượng phát sinh chất thải rắn sinh 
hoạt (CTRSH) ngày càng gia tăng, chủ yếu ở các 
đô thị lớn như TP. Hà Nội và Hồ Chí Minh, với 
thành phần ngày càng phức tạp, gây khó khăn 
cho công tác phân loại, thu gom, xử lý. Để góp 
phần thực hiện Chương trình phân loại CTRSH 
tại nguồn, Công ty CP dịch vụ, xã hội (mGreen) 
đã triển khai Dự án ứng dụng công nghệ thông 
tin trong thu gom, phân loại rác thải tại nguồn. 
Đây được kỳ vọng là một trong những chìa khóa 
mở các nút thắt trong việc xử lý rác thải đô thị, 
giải quyết một phần bài toán môi trường. Phóng 
viên Tạp chí Môi trường đã có cuộc trao đổi với 
bà Trần Thị Thoa - Giám đốc Công ty mGreen về 
hành trình thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn 
vì một Việt Nam Xanh. 

∗Chương trình phân loại CTRSH tại 
nguồn đã được triển khai ở TP. Hồ Chí 
Minh và thủ đô Hà Nội, bà đánh giá 
thế nào về kết quả thực hiện Chương 
trình này?

Bà Trần hị hoa: hủ đô Hà Nội, 
TP. Hồ Chí Minh là 2 đô thị lớn trên cả 
nước có lượng phát sinh CTRSH lớn. 
heo Báo cáo môi trường quốc gia năm 
2016, hiện nay, trung bình mỗi ngày TP. 
Hà Nội phát sinh khoảng hơn 6.400 tấn 
CTRSH. Con số này vẫn đang không 
ngừng gia tăng, trung bình khoảng 10 
- 12% mỗi năm. Trước thực trạng trên, 
Chương trình phân loại CTRSH tại 
nguồn đã được triển khai ở Hà Nội và 
TP. Hồ Chí Minh, cụ thể: Năm 2007, Hà 
Nội đã triển khai thí điểm mô hình thu 
gom, phân loại rác thải tại nguồn trên 
địa bàn phường Phan Chu Trinh (quận 
Hoàn Kiếm). Đây là Dự án phân loại rác 
thải tại nguồn (3R - HN) được Cơ quan 
Hợp tác quốc tế Nhật Bản (Jica) hỗ trợ 
TP. Hà Nội thực hiện. Dự án bước đầu đã 
đưa 3R vào chương trình giáo dục tiểu 
học tại địa phương trong năm học 2007 - 
2008 và nhân rộng sang các khu vực tiếp 
theo trên địa bàn (Nguyễn Du, hành 
Công, Láng Hạ). Tuy nhiên, đến nay, việc 
phân loại, thu gom, xử lý rác thải  trên 
địa bàn Hà Nội còn nhiều bất cập. Một 

số khu vực vẫn sử dụng các phương tiện 
thu gom rác một cách thủ công, vừa mất 
mỹ quan, vừa gây ô nhiễm môi trường. 
Tại khu vực nội thành, đã thu gom hầu 
hết lượng rác phát sinh hàng ngày, nhưng 
tình trạng đổ rác thải tùy tiện vẫn xảy ra 
ở không ít khu vực công cộng. hêm vào 
đó, các chiến dịch phát động về phân 
loại CTRSH tại nguồn chưa nhận được 
sự hưởng ứng đồng bộ của chính quyền, 
đơn vị thu gom, cộng đồng cư dân nên 
hiệu quả không được như kỳ vọng.

Tại TP. Hồ Chí Minh, hiện mỗi ngày, 
TP phát sinh khoảng 9.000 tấn rác thải 
sinh hoạt (trung bình tăng từ 5 - 6%/
năm). Trong đó, 69% CTRSH được xử lý 
bằng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh, 20 
% làm phân compost, 11% áp dụng công 
nghệ đốt. Để giảm tỷ lệ chôn lấp chất thải, 
thời gian qua, TP đã triển khai Chương 
trình phân loại CTRSH qua nhiều giai 
đoạn, từ thí điểm một cụm dân cư, hoặc 
1 phường trên địa bàn 1 quận, đến nhân 
rộng 6 quận giai đoạn 2015 - 2016 và sau 
đó  là 24 quận/huyện từ năm 2017 đến 
nay. Bên cạnh việc có một số quận, huyện 
triển khai khá tốt công tác phân loại 
CTRSH, tuy nhiên vẫn có nhiều quận, 
huyện còn lúng túng trong thực hiện. 
Để đẩy mạnh công tác phân loại CTRSH 
tại nguồn, UBND TP. Hồ Chí Minh đã 

 ▲ Bà Trần hị hoa - 
Giám đốc Công ty mGreen
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ban hành Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND quy định về 
phân loại CTRSH tại nguồn. Đây là cơ sở pháp lý quan 
trọng, đưa công tác phân loại CRTSH tại nguồn vào giai 
đoạn toàn diện và hiệu quả.∗Bà có thể cho biết về kết quả cũng như những khó khăn, 
thách thức trong quá trình thực hiện Dự án Ứng dụng 
công nghệ thông tin (CNTT) trong phân loại rác thải tại 
nguồn?

Bà Trần hị hoa: Dự án ứng dụng CNTT trong 
phân loại rác tại nguồn để BVMT, nằm trong khuôn khổ 
Chương trình “Vì một Việt Nam Xanh” do Trung ương 
Đoàn phát động và giao cho mGreen thực hiện từ năm 
2018. Chương trình bao gồm các hoạt động: Tổ chức hoạt 
động tuyên truyền nâng cao nhận thức về việc phân loại 
rác tại gia đình, chuyển biến từ ý thức đến hành động; 
Phát miễn phí sọt, túi đựng rác tái chế cho cư dân; cung 
cấp cho các hộ dân/cơ quan ứng dụng phân loại rác tại 
nguồn được tích điểm tặng quà (mobile mGreen). heo 
đó, người dân được hướng dẫn cách nhận biết và phân 
loại rác tái chế vào thùng đựng, khi rác đầy thùng họ 
dùng điện thoại gọi thông báo tới bên thu gom, nhân viên 
mGreen sẽ tích điểm cho người dân dựa trên khối lượng 
rác thải tái chế, điểm thưởng có thể đổi thành nhiều ưu 
đãi và phần quà có giá trị. Đối với đơn vị thu gom rác, dự 
án hỗ trợ cung cấp ứng dụng nhận yêu cầu thu gom dành 
cho người thu gom rác tái chế (App mGreen); phương 
tiện làm việc (đồng phục, cân, túi...) và tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc thu gom rác tái chế tại địa bàn.

Sau 1 năm triển khai tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, 
Dự án đã đạt kết quả đáng ghi nhận và được sự hưởng ứng 
của cộng đồng. Ở Hà Nội, Dự án đã triển khai ứng dụng 
mobile mGreen tại các tòa nhà: Diamond Flower tower, 
Hacinco building, 7 tòa tại khu đô thị Dương Nội, với 
40% cư dân tham gia và thu được 450 kg rác tái chế mỗi 
tháng. Dự kiến trong năm 2019, Dự án sẽ triển khai trên 
800 tòa nhà chung cư tại Hà Nội, với 150.000 hộ dân tham 
gia. Tại TP. Hồ Chí Minh, mGreen đã phát động Chương 
trình ứng dụng “Phân loại rác tại nguồn được tích điểm 
tặng quà mGreen” cho gần 1.000 cư dân tại Cụm chung cư 
Citihome (đường Nguyễn hị Định, phường Cát Lái, quận 
2). Các hộ dân đăng ký tham gia Chương trình được tặng 
miễn phí sọt đựng rác tái chế và ứng dụng di động (App 
mGreen) để gọi người thu gom. Ngoài ra, Công ty Nestlé 
Việt Nam đã đồng hành cùng mGreen triển khai Chương 
trình “Phân loại và tái chế rác thải” tại các tòa nhà dân cư, 
trường học ở khu đô thị Vinhomes Central Park (quận 
Bình hạnh). Từ cuối năm 2018, Chương trình đã được 
thực hiện tại khối trường tiểu học Vinschool Central Park 
và đang trong giai đoạn thử nghiệm tại khối trường trung 
học, cũng như tại một số tòa nhà khu dân cư. Kết quả 
của Chương trình sẽ được đánh giá vào cuối năm 2019 để 
hoàn thiện và nhân rộng tại khu vực dân cư, trường học 
các địa điểm khác. Có thể nói, các hoạt động của Dự án 
đã góp phần nâng cao nhận thức BVMT, khuyến khích 

cư dân phân loại rác thông 
qua hình thức đổi thưởng, 
mặt khác cũng tạo việc 
làm cho những người thực 
hiện công tác thu gom.

Về những khó khăn, 
mGreen thực hiện những 
dự án xã hội, phi lợi nhuận 
nên cần vận động kinh 
phí, vốn xã hội hóa để 
triển khai. Kinh phí tài 
trợ để mua phương tiện 
cho cư dân (sọt, túi đựng 
rác), cung cấp phương tiện 
cho người thu gom rác tái 
chế (xe đẩy, cân tay, đồng 
phục, hỗ trợ lương giai 
đoạn đầu) và tặng quà đổi 
điểm phân loại rác cho cư 
dân… Tuy vậy, trong quá 
trình thực hiện Dự án tại 
TP. Hồ Chí Minh, mGreen 
đã nhận được sự hỗ trợ 
nhiệt tình của Công ty Môi 
trường đô thị TP và nhiều 
doanh nghiệp khác. Cùng 
với đó, quyết tâm của lãnh 
đạo ngành TN&MT TP đã 
tạo cơ hội cho mGreen vận 
hành tốt Dự án. ∗Để nhân rộng Chương 
trình phân loại CTRSH  
tại nguồn, mGreen sẽ triển 
khai những hoạt động gì 
trong thời gian tới và có 
đề xuất, kiến nghị với cơ 
quan chức năng?

Bà Trần hị hoa: 
Trong thời gian tới, 
mGreen sẽ củng cố hệ 
thống kỹ thuật để vận 
hành tốt ứng dụng mobile 
mGreen; Đẩy mạnh hợp 
tác với các tập đoàn hàng 
tiêu dùng nhanh, đồ gia 
dụng, nước giải khát, thực 
phẩm... để hỗ trợ quà tặng 
và thực hiện trách nhiệm 
cộng đồng về BVMT. Bên 
cạnh đó, mGreen sẽ liên kết 
với Hiệp hội vệ sinh công 
nghiệp (housekeeping), 
tuyển dụng mạng lưới 
thu gom toàn quốc; hử 

nghiệm chuyển giao công 
nghệ cho các đơn vị thu 
gom rác tái chế, rác sinh 
hoạt; Phát triển ứng dụng 
mobile mGreen trên toàn 
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội 
và một số tỉnh, thành 
phố khác.

Hiện nay, việc triển 
khai phân loại CTRSH rất 
khó khăn, đòi hỏi phải 
có sự quyết tâm của các 
ngành, các cấp, cả hệ thống 
chính trị và toàn thể người 
dân. Vì vậy, người đứng 
đầu các cấp chính quyền 
địa phương phải thật sự 
quyết liệt trong chỉ đạo, 
cùng với sự phối hợp, tham 
gia của các tổ chức chính 
trị - xã hội, đoàn thể trong 
việc tuyên truyền sâu rộng 
đến từng hộ gia đình, chủ 
nguồn thải, người dân để 
hiểu và tham gia thực hiện 
phân loại rác. Bên cạnh 
đó, hệ thống thu gom, 
vận chuyển, xử lý cũng 
cần được kết nối đồng bộ, 
khi đó công tác triển khai 
phân loại CTRSH mới 
thực sự đạt hiệu quả. 

Để thực hiện hiệu quả 
Chương trình phân loại 
CTRSH, mGreen kiến 
nghị, đề xuất: Bộ TN&MT, 
UBND các tỉnh cần vào 
cuộc tuyên truyền đồng 
bộ, sâu rộng đến toàn dân; 
Các công ty thu gom rác, 
đơn vị công ích và Nhà 
nước cần đầu tư thêm 
phương tiện thu gom,  máy 
móc, dây chuyền xử lý rác 
thải đáp ứng hoạt động 
phân loại rác thải của cư 
dân; Ban hành quy định 
về nền kinh tế tuần hoàn, 
phát triển bền vững; Hỗ 
trợ, tạo điều kiện thuận lợi 
cho tổ chức xã hội, công ty 
hoạt động về môi trường.∗Trân trọng cảm ơn bà!
CHÂU LOAN (hực hiện)
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Động cơ đốt trong từ nhiều thế kỷ qua 
đóng vai trò to lớn trong xã hội loài 
người, là nguồn động lực quan trọng 

trong phát triển phương tiện giao thông vận 
tải (GTVT). Cùng với sự phát triển về kinh tế 
- xã hội (KT-XH); sự gia tăng nhanh chóng về 
số lượng phương tiện GTVT, nhu cầu về năng 
lượng ngày một gia tăng đặt xã hội loài người 
trước những thách thức lớn (sự cạn kiệt nguồn 
nhiên liệu hóa thạch và an ninh năng lượng); 
vấn đề ô nhiễm môi trường; phát thải CO2 và 
biến đổi khí hậu...

Trong bối cảnh đó, các nước trên thế giới 
đã triển khai nhiều nghiên cứu ứng dụng nhằm 
giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, giảm 
ô nhiễm môi trường và giảm phát thải khí 
nhà kính (NKN). Trong lĩnh vực GTVT nổi 
lên một số xu hướng khá rõ nét về ứng dụng 
công nghệ tiết kiệm năng lượng (công nghệ 
phun xăng điện tử, công nghệ Hybrid..); sử 
dụng năng lượng thay thế xăng dầu (khí thiên 
nhiên, nhiên liệu sinh học…); đặc biệt phương 
tiện giao thông chạy bằng điện đã được quan 
tâm, phát triển ở hầu hết các nước trên thế giới. 
Một số nước phát triển đã đặt ra lộ trình không 
sử dụng động cơ đốt trong cho xe ô tô (Zero 
Emission) như Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Trung 
Quốc… để thực hiện cắt giảm NKN.

Có thể nói việc chuyển đổi hoàn toàn 
phương tiện giao thông sử dụng động cơ đốt 
trong sang phương tiện chạy bằng điện là 
một cuộc cách mạng về nguồn động lực trong 
GTVT. Với nhiều ưu điểm vượt trội (vận hành 
êm; khả năng tăng tốc tốt; chi phí vận hành, 
bảo dưỡng sửa chữa thấp và đặc biệt là không 
phát thải chất gây ô nhiễm không khí), phương 
tiện chạy bằng điện đang ngày càng tỏ ra phù 
hợp nhất với “sứ mệnh” thay thế cho động cơ 
đốt trong.

Với xu thế đó, những năm gần đây, doanh 
số bán ra của xe điện trên toàn thế giới mỗi năm 
đều tăng nhanh. Doanh số bán ra của ô tô điện 
trên toàn thế giới đã vượt 1,1 triệu chiếc trong 
năm 2017 đạt mức tăng trưởng 54%. Xu thế 
sử dụng năng lượng điện cho các loại phương 

tiện khác cũng đang phát triển 
nhanh chóng, đặc biệt đối với 
xe hai bánh và xe buýt. Năm 
2017, doanh số của xe buýt 
điện là khoảng 100.000 chiếc 
và doanh số của xe điện hai 
bánh ước tính khoảng 30 triệu 
chiếc. 

Việt Nam cũng không 
ngoại lệ trước xu hướng 
điện hóa phương tiện giao 
thông. Trong năm 2017, số xe 
được bán chính thức khoảng 
400.000 xe đạp điện và 55.000 
xe máy điện, không hề  nhỏ 
nếu tính theo một thị trường 
đang mang tính chất khá tự 
phát. So với các nước khu 
vực như Trung Quốc, Đài 
Loan hay Nhật Bản, xe điện 
ở Việt Nam xuất hiện muộn 
hơn. Giai đoạn 2010, đa phần 

những chiếc xe điện (xe đạp, 
xe máy điện) xuất hiện tại 
Việt Nam đều đến từ Trung 
Quốc, mẫu mã đa dạng nhưng 
thương hiệu không nổi bật, 
chất lượng không được kiểm 
soát. Bắt đầu từ 2012, xe điện 
mang thương hiệu Việt Nam 
xuất hiện trên thị trường với 
điểm nhấn là HKBike ra đời 
phần nào gây được chú ý bởi 
tham vọng trở thành một hãng 
xe điện lớn của người Việt. 
Gần đây, thương hiệu VinFast 
đã cho ra mắt mẫu xe máy 
điện mang tên Klara, đồng 
thời khánh thành Nhà máy 
diện tích 6,4 ha với công suất 
250.000 xe/năm (có thể lên 
đến 1 triệu xe), cùng kế hoạch 
xây dựng vài chục nghìn trạm 
sạc, cho thuê pin để hoàn 

PGS. TS. VŨ NGỌC KHIÊM
Trường Đại học Công nghệ GTVT

XU HƯỚNG DI CHUYỂN BẰNG XE ĐIỆN THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

 ▲ Ký kết hợp tác thử nghiệm tính năng vận hành xe 
điện hai bánh giữa Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, 
Honda Việt Nam và Trường Đại học Công nghệ GTVT 
(tháng 3/2019)
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thiện hệ sinh thái xe điện, điều này khẳng định 
xu thế sử dụng xe điện hai bánh thay thế cho xe 
lắp động cơ đốt trong tại Việt Nam.

Hạn chế lớn nhất cần phải sớm khắc phục 
khi sử dụng xe điện là vấn đề về dung lượng 
và giá thành ắc quy/pin, thời gian nạp, trạm 
nạp và xử lý pin thải bỏ để BVMT...Trong khi 
các nhà quản lý nỗ lực để đề ra các chính sách 
và đổi mới công nghệ tạo thuận lợi cho phát 
triển xe điện thì người sử dụng luôn quan ngại 
liệu ắc quy/pin của xe có thể đi hết hành trình 
mong muốn của họ hay không, và thời gian chờ 
đợi để ắc quy được nạp đủ để thực hiện hành 
trình tiếp theo…

Khắc phục những trở ngại trên, nhiều quốc 
gia trên thế giới đã chú trọng xây dựng chính 
sách, đổi mới công nghệ nhằm tạo điều kiện tối 
đa cho phát triển xe điện tại quốc gia của mình 
và trên toàn thế giới. Để có tiếng nói chung 
cho phát triển xe điện trên toàn cầu, việc trao 
đổi, hợp tác giữa các tổ chức khác nhau trên 
thế giới, hình thành thành các diễn đàn trao 
đổi học tập, rút kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau 
là hết sức cần thiết, đặc biệt trong thời đại hội 
nhập và phát triển ngày nay.

Trước thực trạng đó, tháng 9/2018, được sự 
chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông quốc 
gia và Bộ GTVT, Trường Đại học Công nghệ 
GTVT đã ký hợp tác với Chương trình Môi 
trường Liên hợp quốc (UNEP) thực hiện dự án 
nghiên cứu Xu hướng di chuyển bằng xe điện 
(tập trung vào xe điện 2 bánh) tại Việt Nam 
nhằm mục tiêu xây dựng kịch bản về năng 
lượng và phát thải KNK khi chuyển đổi sử dụng 
điện thay thế cho nhiên liệu hóa thạch, trước 
hết là tập trung cho xe điện hai bánh. Dự án sẽ 
tập trung giải quyết 3 nội dung chính: 

Một là, tính toán đường cơ sở tiêu thụ nhiên 
liệu cho phương tiện giao thông đường bộ hạng 
nhẹ và cho xe mô tô, xe máy tại Việt Nam từ 
năm 2010 - 2017 để từ đó tính toán được mức 
phát thải CO2 của các loại phương tiện này. Đây 
là cơ sở để xây dựng kịch bản chuyển đổi sử 
dụng phương tiện lắp động cơ đốt trong sang 
sử dụng phương tiện lắp động cơ điện. Với từng 
kịch bản này, chúng ta tính được nhu cầu tiêu 
thụ năng lượng điện và phát thải CO2 khi sử 
dụng phương tiện chạy điện, chủ động điều 
chỉnh chính sách phát triển xe điện phù hợp 
với mục tiêu về an ninh năng lượng và giảm 
phát thải KNK, BVMT.

 Hai là, nghiên cứu hệ thống chính sách và 
tiêu chuẩn trên thế giới và của Việt Nam về xe 

điện kết hợp với đánh giá tiềm 
năng, rào cản khi sử dụng xe 
điện để từ đó đề xuất khung 
chính sách, hệ thống tiêu 
chuẩn xe điện nhằm tạo thuận 
lợi cho phát triển xe điện ở 
Việt Nam ngày nay và trong 
tương lai. Đây là hành lang 
pháp lý và cũng là hàng rào kỹ 
thuật cần phải từng bước triển 
khai áp dụng nhanh, kịp thời 
và thận trọng để khắc phục 
tình trạng phát triển “tự phát” 
như hiện nay và tạo thuận lợi 
phát triển xe điện đáp ứng nhu 
cầu và bền vững.

Ba là, triển khai vận hành 
thử nghiệm đối chứng xe hai 
bánh lắp động cơ xăng và xe 
hai bánh lắp động cơ điện 
nhằm so sánh chi phí đầu tư, 
chi phí vận hành bảo dưỡng, 
mức độ tiện lợi và khó khăn 
đối với người dùng… Kết quả 
của thử nghiệm là cơ sở đề 
xuất chính sách và công nghệ 
để phát triển xe điện ngày càng 
phù hợp với đa số người sử 
dụng tại Việt Nam. Số lượng 
mẫu thử càng đa dạng và càng 
lớn thì kết quả thử nghiệm 
càng chính xác. háng 3/2019, 
Ủy ban An toàn giao thông 
quốc gia, Honda Việt Nam và 
Trường Đại học Công nghệ 
GTVT đã ký biên bản hợp tác 

cho nội dung nghiên cứu này. 
heo đó, Honda Việt Nam sẽ 
cho mượn 180 chiếc xe mô 
tô điện hai bánh Honda PCX 
để những người tình nguyện 
dùng thử. Người tình nguyện 
sẽ định kỳ điền vào Phiếu 
điều tra các thông tin cơ bản 
như: Sự an toàn, thời gian 
nạp pin, quãng đường đi được 
giữa các lần nạp, tốc độ và các 
tính năng vận hành của xe, 
mức độ tiện nghi cho đến các 
chi phí năng lượng, chi phí 
bảo dưỡng và sửa chữa khi 
sử dụng xe… Đây là những 
thông số quan trọng phản 
ánh tính năng và những ưu 
việt hay trở ngại khi sử dụng 
xe điện hai bánh. Trên thực 
tế, dự án cần tiếp tục được 
thử nghiệm với nhiều mẫu xe 
điện hai bánh hơn nữa để có 
kết quả thuyết phục hơn.

Kết quả nghiên cứu bước 
đầu cho thấy, khi sử dụng xe 
điện hai bánh tại Việt Nam, 
ngoài việc phát thải các chất 
gây ô nhiễm truyền thống 
(HC, NOX, PM…) của xe là 
“zero” thì phát thải KNK(CO2) 
sau khi quy đổi là thấp hơn 1 
phần 3 và giá tiêu thụ năng 
lượng trên 1 km giảm chỉ 
bằng 1/10 so với xe lắp động 
cơ đốt trong■

 ▲ Nhà máy sản xuất lắp ráp xe điện 2 bánh      
tại Việt Nam
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CÔNG VIÊN SỬ DỤNG VẬT LIỆU NHỰA TÁI CHẾ -  Sáng kiến nhỏ, lợi ích lớn
VŨ NGỌC KHANH

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học Công nghệ

Các sản phẩm từ nhựa, ni lông ra đời 
mang lại nhiều tiện ích và ngày càng 
phổ biến trong cuộc sống. Tuy nhiên, 

những đặc tính bền, khó phân hủy của các sản 
phẩm này đã và đang gây ô nhiễm môi trường, 
để lại những hậu quả khôn lường, ảnh hưởng 
trực tiếp đối với sức khỏe con người và các loài 
động, thực vật trên Trái đất. Chính vì vậy, công 
tác quản lý, xử lý chất thải rắn (CTR), trong đó 
có chất thải từ vật liệu nhựa luôn được quan 
tâm hàng đầu. Nhằm hướng tới những dòng 
sông không rác thải nhựa ở Việt Nam, hiện TP. 
Cần hơ đang thí điểm xây dựng hệ thống thu 
gom rác thải nhựa - Công viên sử dụng vật liệu 
nhựa tái chế. Đây là sáng kiến mới, góp phần 
thu gom rác trôi nổi trên sông, giảm thiểu ô 
nhiễm môi trường hiệu quả.

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CTR CÒN 
KHÓ KHĂN

Hiện nay, tổng khối lượng rác thải sinh hoạt 
được thu gom và xử lý trên địa bàn TP. Cần hơ 
đạt khoảng 650 tấn/ngày. Trước tháng 12/2018, 
lượng rác thải sinh hoạt của toàn TP chỉ xử lý 
tại 3 khu, gồm: Khu xử lý CTR xã Đông hắng, 
huyện Cờ Đỏ (chôn lấp khoảng 250 tấn/ngày, 
đốt khoảng 80 tấn/ngày); khu xử lý CTR tại 
phường Phước hới, quận Ô Môn (đốt khoảng 
250 tấn/ngày) và khu xử lý CTR tại phường 
Trung Kiên, quận hốt Nốt (đốt khoảng 70 tấn/
ngày). Từ tháng 12/2018, sau khi khánh thành 
Nhà máy đốt rác thải sinh hoạt - phát điện tại 
xã Trường Xuân, huyện hới Lai, lượng rác thải 
sinh hoạt của toàn thành phố (TP) được xử 
lý tại 4 khu, trong đó, riêng Nhà máy đốt rác 
thải sinh hoạt - phát điện đốt khoảng 450 tấn/
ngày và phát điện khoảng 7,5 MW. Đối với chất 
thải công nghiệp thông thường, TP phát sinh 
khoảng 280 - 330 tấn/ngày, tỷ lệ thu gom đạt 
trên 70%. Riêng các khu công nghiệp, tỷ lệ thu 
gom đạt khoảng 95%. Trên địa bàn TP. Cần hơ 
hiện không có khu xử lý CTR công nghiệp, do 
đó, hoạt động này được thực hiện thông qua 
hợp đồng với các đơn vị có chức năng ở Bình 
Dương, TP. Hồ Chí Minh, Kiên Giang…

Với quan điểm BVMT là 
nội dung trọng tâm, xuyên suốt 
trong quá trình phát triển kinh 
tế - xã hội, TP. Cần hơ luôn 
chú trọng tìm kiếm các giải 
pháp quản lý, xử lý chất thải, 
trong đó có những giải pháp 
để tận dụng chất thải từ vật liệu 
nhựa một cách hiệu quả. hời 
gian qua, Sở TN&MT cùng các 
Sở, ban, ngành, đoàn thể và các 
địa phương đã đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, vận động 
người dân thực hiện các biện 
pháp giảm dần sử dụng chất 
thải nhựa và túi ni lông trong 
sinh hoạt hàng ngày; tăng 
cường vật dụng thay thế, tiến 
tới loại bỏ túi ni lông không 
phân hủy. Đồng thời, TP tổ 
chức các hoạt động có sự tham 
gia trực tiếp của cộng đồng 
như: Chiến dịch “Nói không 
với sản phẩm nhựa dùng một 
lần”; ra quân làm vệ sinh môi 
trường, thu gom, xử lý chất 
thải, rác thải, khơi thông dòng 
chảy, nạo vét kênh mương, ao, 
hồ, hệ thống thoát nước... Bên 
cạnh đó, tổ chức lớp học giáo 

dục môi trường; thực hiện thu 
gom và tái chế chất thải nhựa, 
túi ni lông tại các chợ, siêu thị, 
trung tâm thương mại, khu 
dân cư. Qua đó, khuyến khích 
người tiêu dùng cắt giảm tối đa 
sử dụng các sản phẩm nhựa, 
túi ni lông cũng như từ bỏ thói 
quen vứt rác bừa bãi, nâng cao 
ý thức trách nhiệm của cộng 
đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình 
xây dựng và phát triển đô thị, 
TP. Cần hơ gặp không ít trở 
ngại trong công tác thu gom, 
xử lý chất thải, nhất là CTR. 
CTR sinh hoạt thông thường 
tại TP hiện nay chưa được 
thu gom, phân loại tại nguồn. 
Biện pháp xử lý CTR sinh 
hoạt đang sử dụng là chôn lấp 
và từng bước chuyển đổi qua 
đốt, song, công nghệ đốt chưa 
thu hồi được năng lượng, gây 
khó khăn trong việc kiểm soát 
chất lượng khí thải. Do vậy, TP 
đang tìm kiếm giải pháp xử lý 
bằng các công nghệ tiên tiến 
khác, nhằm đảm bảo tính bền 
vững cũng như BVMT.

 ▲ Rạch Cái Khế, quận Ninh Kiều, nơi lắp đặt hệ thống 
thu gom rác thải
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XÂY DỰNG CÔNG VIÊN SỬ DỤNG 
VẬT LIỆU NHỰA TÁI CHẾ

Nhiều quốc gia trên thế giới đã thành 
công trong việc nghiên cứu tái chế rác thải 
nhựa và ứng dụng vào thực tiễn, giải quyết 
thách thức về quản lý CTR. Mặt khác, những 
biện pháp tận dụng, tái chế rác từ nhựa không 
những mang lại giá trị kinh tế, mà còn hướng 
đến mục tiêu phát triển bền vững. Trước 
những lợi ích này, TP. Cần hơ đang tiến hành 
xây dựng thí điểm hệ thống thu gom rác thải 
nhựa -  Công viên sử dụng vật liệu nhựa tái 
chế, nhằm thu gom rác thải nhựa trôi nổi trên 
sông, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Đây là 
sáng kiến của Công ty Upp! Upcyling Plastic 
(Hà Lan) và Tổ chức Đảo tái chế, với sự hợp 
tác của chính quyền TP. Rotterdam, Đại học 
Wageningen, Nhà máy Tương lai tốt đẹp và 
Dịch vụ Hàng hải Hebo của Hà Lan. Công 
viên được nghiên cứu từ tháng 6/2016 và hiện 
đang xây dựng, lắp đặt hệ thống thu gom rác 
thải nhựa tại rạch Cái Khế (quận Ninh Kiều), 
với kinh phí 150.000 Euro do Công ty Upp! 
UpCycling Plastic tài trợ.

Hệ thống thu gom rác thải nhựa được 
thiết kế dựa trên điều kiện nước và nguyên vật 
liệu tại địa phương, hoạt động thụ động, nổi 
trên bề mặt nước, sử dụng dòng chảy để đưa 
rác thải vào hệ thống. Điều kiện lắp đặt là vị 
trí có dòng chảy để đưa rác thải vào; có điểm 
uốn lượn để đặt máy thu gom; có thể dùng 
thuyền để thu gom rác thải; giao thông thuận 
tiện cho việc di chuyển lượng rác thải đã được 
thu gom. Qua đánh giá 5 vị trí, gồm: Hồ Bún 
Xáng, kênh Rạch Ngỗng, hồ Xáng hổi, rạch 

Cái Khế và sông Cần hơ, chỉ 
có rạch Cái Khế đáp ứng hầu 
hết các tiêu chí trên, bởi địa 
điểm này gần chợ, lượng rác 
thải phát sinh hàng ngày lớn. 
heo đó, rác thải nhựa từ hệ 
thống thu gom được tái chế 
thành các khối lục giác, bệ nổi 
sẽ hình thành từ sự kết nối các 
khối lục giác với nhau, sử dụng 
cho công viên nhựa tái chế của 
TP. Kích thước các bệ nổi có 
thể thiết kế khác nhau, mang 
đặc trưng cho từng bệ, tạo 
phong cảnh phù hợp cho công 
viên. hảm thực vật xanh được 
trồng cả bề mặt trên và dưới 

của bệ nổi, trong đó, thảm 
thực vật bên trên góp phần tạo 
cảnh quan xanh và bên dưới 
xây dựng hệ sinh thái sông. 

 Có thể nói, việc xây dựng 
hệ thống thu gom rác thải 
nhựa - Công viên sử dụng vật 
liệu nhựa tái chế tại TP. Cần 
hơ là sáng kiến mới, phù hợp 
với tình hình  thực tế về địa lý, 
tự nhiên, kinh tế - xã hội của 
TP, hướng đến một TP xanh, 
sạch hơn. Đồng thời, góp phần 
nâng cao nhận thức về BVMT 
của người dân Cần hơ nói 
riêng, khu vực đồng bằng sông 
Cửu Long nói chung■

 ▲Mô hình Công viên sử dụng vật liệu nhựa tái chế   
 tại TP. Cần hơ

NHÂN RỘNG THIẾT BỊ TÁCH 
DẦU MỠ Ở CÁC NHÀ HÀNG 
TẠI HÀ NỘI

Hiện nay, ô nhiễm dầu mỡ đối với môi 
trường nước rất nghiêm trọng. heo khảo 

sát mới đây của Công ty thoát nước Hà Nội tại 
lưu vực 4 sông: Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét và 
13 hồ cho thấy, tất cả các sông, hồ trên đều bị 
nhiễm mỡ; tổng lượng mỡ trong sông, hồ từ 
0,5-2,5 mg/lít, cao hơn tiêu chuẩn quốc gia về 
nước mặt là 0,5 mg/lít. Nếu không có biện pháp 
kiểm soát triệt để tại chỗ, dầu mỡ sẽ bị quấn 
lại, tạo thành các mảng lớn bám bề mặt gây tắc 

nghẽn đường ống thoát nước, 
làm ảnh hưởng đến đời sống 
người dân, các loài động, thực 
vật và gây ô nhiễm nghiêm 
trọng. Vì vậy, tách dầu mỡ 
ngay từ nguồn là một việc làm 
cần thiết. Hiện Hà Nội đã và 
đang thử nghiệm thiết bị tách 
dầu mỡ ở hơn 60 nhà hàng, 
bếp ăn cơ sở công lập tại một 
số quận như Hoàng Mai, Cầu 
Giấy, Hoàn Kiếm, Long Biên, 
Hai Bà Trưng. Qua thí điểm, 
cho thấy hệ thống nước chảy 

ra môi trường đã được tách tới 
trên 90% chất dầu mỡ.

Với những hiệu quả thiết 
thực, TP. Hà Nội đã chỉ đạo 
Công ty thoát nước phối hợp 
với các quận, huyện bố trí 
nguồn kinh phí trong năm 
2019 - 2020 để lắp đặt thiết bị 
này tại các bếp ăn tập thể của 
các trường học, đơn vị công 
lập; với các nhà hàng, quán 
ăn sẽ từng bước tuyên truyền, 
khuyến khích sử dụng công 
nghệ thân thiện môi trường■

ĐỨC ANH
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SÁNG CHẾ THUYỀN DU LỊCH CHẠY BẰNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI Ở ĐỒNG THÁP
Đồng bằng sông Cửu Long là nơi có 

nhiều tiềm năng phát triển du lịch, đặc 
biệt là du lịch bằng đường thủy. Tuy 

nhiên, đa số phương tiện đưa đón khách tham 
quan hiện nay ở trong vùng đều sử dụng động 
cơ chạy bằng nhiên liệu xăng, dầu… gây ra hệ 
lụy cho môi trường nước sông như khói xăng 
dầu, tiếng ồn. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn 
tại địa phương, ông Huỳnh hiện Liêm cùng 3 
nông dân khác tại tỉnh Đồng háp đã nghiên 
cứu và lắp ráp thành công thuyền du lịch chạy 
bằng năng lượng mặt trời (NLMT). 

huyền du lịch chạy bằng NLMT chạy thử 
nghiệm thành công vào ngày 31/5/2015 và 
được lãnh đạo các Sở/ngành chức năng tại địa 
phương đánh giá cao. Cũng trong năm 2015, 
tại Hội chợ Công nghệ và hiết bị quốc tế Việt 
Nam (Techmart), thuyền du lịch chạy bằng 
NLMT đã gây ấn tượng cho các công ty khai 
thác du lịch trong và ngoài nước. Đặc biệt, mới 
đây, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên 
hợp quốc (UNDP) đã chọn mô hình thuyền du 
lịch chạy bằng NLMT là một trong 12 sáng kiến 
được trao chứng nhận và tổ chức triển lãm giới 
thiệu rộng rãi.

Ưu điểm của thuyền là không phát ra tiếng 
ồn, khí thải, tận dụng được một số 
thiết bị, vật tư có sẵn trong nước 
(ngoại trừ pin NLMT được nhập 
khẩu từ nước ngoài); thiết bị hoạt 
động ổn định, độ bền cao và giá thành 
phù hợp. huyền được vận hành theo 
nguyên lý chuyển đổi "quang - điện - 
cơ" và "thủy động lực học". heo đó, 
ánh sáng mặt trời tác động vào tấm 
pin mặt trời tạo ra dòng điện DC (một 
chiều) theo nguyên lý quang - điện, 
thông qua bộ điều khiển sạc NLMT 
để sạc vào hệ thống ắc quy tích trữ 
năng lượng dự phòng; đồng thời, bộ 
điều khiển sạc sẽ điều phối dòng điện 
từ pin mặt trời và hệ thống bình ắc 
quy cấp điện cho mô tơ hoạt động 
theo nguyên lý cơ điện. Tùy theo điều 
kiện nắng nhiều hay ít mà bộ điều 
khiển sạc sẽ lấy dòng điện trực tiếp 
từ pin mặt trời hoặc từ hệ thống bình 

ắc quy dự phòng để cấp cho 
mô tơ. Khi mô tơ hoạt động, 
thông qua bộ điều khiển tốc 
độ làm cho mô tơ quay thuận 
chiều hay nghịch chiều với vận 
tốc quay nhanh/chậm theo ý 
muốn người điều khiển qua 
bộ truyền động thuyền tiến, 
lùi một cách hợp lý. huyền có 
vận tốc và tải trọng tùy theo 
công suất thiết kế để tính toán 
số công suất (W) pin mặt trời, 
bộ điều khiển sạc, dung lượng 
bình ắc quy, bộ điều khiển tốc 
độ, động cơ điện và hệ thống 
truyền động kết nối với chân 
vịt, sao cho pin phải đủ cung 
cấp dòng điện và điện áp, vừa 
làm quay động cơ, vừa sạc vào 
ắc quy tích trữ năng lượng 
dự phòng khi trời không có 
nắng hoặc ban đêm đảm bảo 
thuyền có thể hoạt động thêm 
từ 2 - 3h. Do thuyền chạy 
bằng mô tơ điện nên không 
gây tiếng ồn và được bố trí bộ 

điều khiển lái bằng vô lăng, 
rất thuận tiện cho người điều 
khiển. Các linh kiện, vật tư 
lắp đặt trên thuyền có tính 
ổn định, độ bền cao, vì vậy 
việc bảo trì, sữa chữa không 
gặp khó khăn, thay thế dễ 
dàng. Ngoài ra, thuyền được 
trang bị nhiều tiện nghi khác 
như hệ thống nghe, nhìn, ánh 
sáng... Tuy nhiên, do được làm 
thủ công nên thời gian hoàn 
thành một sản phẩm khá lâu 
(2 tháng), giá thành mỗi chiếc 
thuyền theo thiết kế lên đến 
trên 100 triệu đồng. 

Để phục vụ khách du lịch 
tham quan Vườn quốc gia 
(VQG) Tràm Chim, cuối năm 
2016, ông Huỳnh hiện Liêm 
hoàn thành 6 chiếc thuyền 
và giao cho VQG chạy thử 
nghiệm. heo yêu cầu của 
VQG, thuyền được cải tiến 
để tăng vận tốc, dung lượng 
pin, cải tiến động cơ. Kết cấu 

 ▲huyền du lịch chạy bằng năng lượng mặt trời phục vụ khách du lịch trên 
sông miền Tây mùa nước nổi
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thuyền chuyển từ một thân sang hai 
thân, đảm bảo an toàn, không bị 
chòng chành và chở được khoảng 8 
người thay vì 4 người như trước đây. 
hân thuyền thay đổi, phần diện tích 
mui rộng ra, thuận lợi cho việc lắp 
đặt tấm pin có dung lượng lớn ở phía 
trên. Ngoài pin năng lượng mặt trời, 
thuyền được lắp thêm bộ phát điện 
hoạt động theo nguyên lý của tuabin 
nước, lợi dụng dòng nước chảy ngược 
về phía sau khi thuyền di chuyển, 
bổ sung năng lượng nạp vào ắc quy, 
nâng công suất điện hoạt động cho 
thuyền từ 40% lên 60%. Ngoài ra, bộ 
động cơ được đặt bên trong thuyền 
và cơ cấu lái bằng vô lăng, giúp người 
điều khiển dễ dàng và ổn định. 

Sau khi chạy thử nghiệm thành 
công, để khuyến khích sự sáng tạo 
của nhóm tác giả và người dân trong 
hoạt động khoa học và công nghệ 
(KH&CN) nói chung, Lãnh đạo 
UBND tỉnh Đồng háp đã chỉ đạo 
các Sở, ban, ngành chức năng tạo 
điều kiện, hỗ trợ sản xuất và đăng ký 
sáng chế/giải pháp hữu ích cho thiết 
bị này. Sở KH&CN Đồng háp được 
giao hỗ trợ nhóm tác giả lập hồ sơ 
đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích 
đối với sản phẩm nêu trên; giao cho 
ông Huỳnh hiện Liêm chủ trì Dự án 
sản xuất thử nghiệm 5 chiếc thuyền 
du lịch chạy bằng năng lượng mặt 
trời, phục vụ du khách trong Ngày 
hội du lịch Đồng háp.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng 
đề nghị các Sở, ban, ngành liên quan 
hỗ trợ những cá nhân có sáng chế, 
sáng kiến thành lập doanh nghiệp 
KH&CN hoặc hợp tác với các doanh 
nghiệp khác để hoàn thiện và ứng 
dụng kết quả KH&CN nghiên cứu 
vào hoạt động sản xuất, kinh doanh; 
đẩy mạnh phổ biến, quảng bá các 
hoạt động sáng tạo… để người dân 
trong tỉnh nói chung, nhóm nghiên 
cứu của ông Huỳnh hiện Liêm nói 
riêng phát huy tối đa sự sáng tạo 
trong lĩnh vực KH&CN, đóng góp 
thiết thực cho việc phát triển kinh tế 
- xã hội của tỉnh■

LÊ XUÂN THÁI

ĐỘC ĐÁO MÔ HÌNH “BỐNG ĂN RÁC” TẠI BÃI BIỂN ĐÀ NẴNG
Ô nhiễm môi trường biển đang ngày càng gia tăng và trở thành 

vấn đề "nóng" được nhiều nước trên thế giới quan tâm. Đặc 
biệt, việc giảm thiểu ô nhiễm biển do vấn đề chất thải nhựa gây 

ra đang trở thành vấn đề bức thiết, cần sự vào cuộc của các ngành, các 
cấp, tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng dân cư. Với mục đích kêu gọi 
cộng đồng chung tay BVMT biển, Ban quản lý (BQL) bán đảo Sơn Trà 
và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cùng nhóm tình nguyện viên đã thực 
hiện Dự án “Bống ăn rác” tại bãi biển T18 (phường Mỹ An, quận Ngũ 
Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) giữa ngã ba Nguyễn Văn hoại - Võ Nguyên 
Giáp để bắt đầu thực hiện sứ mệnh “ăn” rác thải nhựa.

Với lợi thế có bờ biển dài hơn 90 km, nhiều bãi biển đẹp, nhưng 
Đà Nẵng hiện đang phải đối mặt với nguy cơ ô nhiễm môi trường biển. 
Trong đó, vấn đề rác thải ngày càng báo động. Hiện nay, Đà Nẵng đang 
bước vào mùa cao điểm du lịch. Trung bình mỗi ngày các bãi biển Đà 
Nẵng thu hút từ 5.000 - 7.000 người, đặc biệt, vào những ngày lễ hội có 
thể lên đến 10.000 người. Với sự tập trung lớn du khách như vậy, biển 
Đà Nẵng hàng ngày phải chịu áp lực của sự ô nhiễm. Bên cạnh đó, môi 
trường biển Đà Nẵng còn phải tiếp nhận rác thải từ hệ thống cống thu 
gom nước mưa của thành phố chung với thu gom nước thải sinh hoạt, 
khi mưa lớn thoát không kịp tràn ra biển mang theo rác và tình trạng xả 
rác bừa bãi tại các âu thuyền, bến bãi… chủ yếu là rác thải nhựa. heo 
thống kê của Công ty môi trường đô thị Đà Nẵng, lượng rác thải thu 
gom khu vực biển tăng dần qua các năm, lượng rác thải biển thu gom 
trung bình 4.000 tấn/năm, chiếm 1,5% trong tổng lượng rác thải đô thị 
thu gom toàn thành phố. Rác thải không chỉ gây ảnh hưởng đến chất 
lượng môi trường biển mà con gây ảnh hưởng trực tiếp đến các loại thủy 
sinh vật. Hiện trên 80% rạn san hô của TP. Đà Nẵng đang ở tình trạng 
không tốt, rác thải là một trong những nguyên nhân chính gây nguy hại 
cho rạn san hô.

Trước thực trạng trên, mùa du lịch biển 2019, Đà Nẵng đã có hàng 
loạt chương trình sự kiện liên quan đến BVMT với thông điệp rất mạnh 
mẽ khi kêu gọi người dân và du khách cùng chung tay chống rác thải 
nhựa, vì một “bán đảo Sơn Trà và biển Đà Nẵng  - Nói không với túi ni 
lông”. Đặc biệt, bà Sarah Field - một người nước ngoài dạy tiếng Anh tại 
Đà Nẵng đã đề xuất với BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà 
Nẵng, cùng nhóm tình nguyện viên thực hiện Dự án “Bống ăn rác” tại 
bãi biển T18, với slogan “Hãy cho Bống ăn rác thải nhựa”, nhằm thu hút 
và khuyến khích người đi biển bỏ rác thải vào thùng rác. Dự án xây dựng 
hình ảnh con cá Bống thông qua nghệ thuật sắp đặt với các loại vật liệu 
khác nhau và lấy bối cảnh phong trào BVMT qua giảm thiểu rác thải và 
sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường (bao bì bằng lá chuối và ống 
hút tre đã xuất hiện thay thế túi ni lông) đang nhân rộng ở châu Á, đặc 
biệt là Đà Nẵng. Để thực hiện Dự án, nhóm tình nguyện đã mất khoảng 
2 tháng để kêu gọi nguồn xã hội hóa, với số tiền khoảng 8 triệu đồng.
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Do bống là loài cá quen thuộc và cũng rất 
quan trọng trong đời sống và văn hóa dân gian 
của người Việt từ nhiều đời nay, đặc biệt là rất 
gần gũi với trẻ nhỏ, nên nhóm đã chọn hình 
ảnh một chú cá bống để mong muốn nâng 
cao nhận thức về BVMT của cộng đồng. Hình 
tượng cá Bống trên bãi biển có hai cách hiểu: 
Hình ảnh chú cá nuốt phải rất nhiều rác thải 
khác nhau do con người thải ra đại dương, 
thông qua đó, mọi người sẽ nhìn thấy khối 

lượng rác thải nhựa xả ra nhiều như thế nào, 
đánh vào chính nhận thức của mọi người về 
sự nghiêm trọng của mỗi chai nước vứt trên 
bãi biển. Ngoài ra, hình ảnh chú cá bảo vệ biển 
bằng cách thu vào người những rác thải do con 
người sử dụng, thay vì để chúng nằm rải rác 
trên bãi biển và trôi ra đại dương, gây ô nhiễm 
môi trường. Nhưng dù hiểu như thế nào thì đây 
cũng là mong muốn đóng góp và thay đổi nhận 
thức của mọi người về BVMT biển của nhóm 
thực hiện Dự án. Đồng thời, lan truyền thông 
điệp bảo vệ đại dương, môi trường biển đối 
với cộng đồng địa phương và du khách quốc 
tế, nhất là trẻ em. Bên cạnh các ý nghĩa về mặt 
môi trường và bảo vệ thiên nhiên, Dự án còn là 
cơ hội để người dân, du khách cùng tham gia 
tương tác và cộng tác với nhau vì cộng đồng và 
môi trường sống. Lấy tiêu chí cộng đồng làm 
trọng tâm, Dự án coi trọng việc tham gia đóng 

góp trên mọi phương diện của 
nhiều người trong xã hội, một 
trong số đó là trách nhiệm 
của doanh nghiệp và sự hỗ trợ 
của cơ quan chính quyền địa 
phương. Qua đó nhân rộng 
mô hình trên biển Đà Nẵng, 
thu hút các nhóm tình nguyện 
vì môi trường trên thế giới 
quan tâm.

Sau 3 tuần, một con cá 
Bống cao 3m, dài 5m được 
làm từ các nguyên liệu thân 
thiện với môi trường như tre, 
nứa… và bọc lưới vây quanh 
để đựng rác thải đã hoàn 
thành. Mô hình này được tình 
nguyện viên trực tiếp làm các 
công đoạn từ việc tìm kiếm 
nguyên liệu tre, dừa, đục đẽo, 
cắt gọt, ráp mô hình, trang trí 
để hoàn thiện con cá. BQL 
bán đảo Sơn Trà sẽ để Bống ở 
bãi biển T18 từ 2-3 tháng để 
xem phản ứng của người dân 
và du khách. Sau khi ghi nhận 
hiệu quả của Dự án hoặc các 
vấn đề cần khắc phục, BQL 
và nhóm tình nguyện sẽ có 

thêm sản phẩm khác, như  rùa 
hay cá voi. Để bảo vệ biển Đà 
Nẵng trước nguy cơ ô nhiễm 
rác thải nhựa, cùng với việc 
mở rộng dự án Bống tại nhiều 
khu vực biển Đà Nẵng, thời 
gian tới, BQL sẽ thường xuyên 
phối hợp với các đội nhóm, 
tình nguyện viên thu gom 
rác tấp vào bờ sau mỗi đợt 

mưa lớn, tuyên truyền trên 
hệ thống loa phát thanh vận 
động người dân, du khách và 
các hộ kinh doanh không xả 
rác bờ biển; đưa vào sử dụng 
một máy sàn cát hiện đại để 
làm sạch bãi biển….

Không chỉ là một chiếc 
thùng rác, hình ảnh con cá 
chứa đầy rác nhựa trong bụng 
như một sự cảnh tỉnh con 
người về những tác động tiêu 
cực của rác thải nhựa với đại 
dương. Và những mô hình 
như thế này nên được nhân 
rộng ở nhiều bãi biển khác, 
qua đó kêu gọi cộng đồng 
chung tay BVMT biển■
ĐỖ THỊ THÚY HIỀN - 
HỒNG GẤM

 ▲Mô hình “Bống ăn rác” tại bãi biển T18
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AN PHÁT HOLDINGS VÀ CÂU CHUYỆN SINH THÁI
Trước tình trạng ô nhiễm môi trường 

do rác thải nhựa (RTN) ngày càng báo 
động, Tập đoàn An Phát Holdings đã 

tích cực tham gia các phong trào chống RTN. 
Hiện Tập đoàn là thành viên tích cực của Liên 
minh chống RTN với cam kết giải quyết thách 
thức về RTN và BVMT.

Được thành lập tháng 9/2002, số vốn là 
500 triệu đồng, với tên gọi ban đầu "Công ty 
TNHH Anh Hai Duy", chỉ sau 16 năm, An 
Phát Holdings đã trở thành Công ty đại chúng 
niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE với số 
vốn ủy quyền hơn 1711 tỷ đồng, cùng 11 công 
ty thành viên. Năm 2018, Tập đoàn đạt doanh 
thu khoảng 8.018 tỷ đồng, với đội ngũ nhân sự 
gần 4.500 công nhân viên. Sản phẩm chủ lực 
của An Phát Holdings là bao bì thân thiện với 
môi trường, nhựa kỹ thuật có hàm lượng công 
nghệ cao, hoá chất và phụ gia ngành nhựa, xơ 
sợi nhân tạo polyester, nguyên vật liệu đầu vào 
ngành nhựa... Để phát triển những sản phẩm 
nhựa, Tập đoàn An Phát Holdings đã sản xuất 
sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn đầu 
tiên của Việt Nam. Sản phẩm túi sinh học phân 
hủy hoàn toàn mang tên AnEco của Công ty cổ 
phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (An 
Phát Plastic) - Công ty thành viên của Tập đoàn 
An Phát chính thức lên kệ tại hệ thống siêu thị 
Vinmart trên toàn quốc từ ngày 20/11/2018. 
Đến nay, AnEco đã có các sản phẩm đáp ứng 
được những nhu cầu thiết yếu nhất của người 
tiêu dùng và có mặt tại hầu khắp những hệ 
thống siêu thị, cửa hàng lớn trên toàn quốc, 
gồm: túi thực phẩm, túi có quai, túi rác, dao, 
thìa, dĩa, ống hút, cốc giấy… Các sản phẩm 
trên đều được làm từ tinh bột ngô, có khả năng 

phân hủy thành CO2, nước và 
mùn hữu cơ trong điều kiện 
chôn lấp tự nhiên hoặc ủ công 
nghiệp; đã được cấp chứng 
nhận về an toàn kỹ thuật, chất 
lượng và BVMT OK Home 
Compost và Ok Compost 
Industrial bởi Tổ chức kiểm 
định và chứng nhận được 
Hiệp hội Nhựa sinh học châu 
Âu ủy quyền tại Áo (TUV).

Trước khi được giới thiệu 
tại thị trường Việt Nam, túi 
AnEco đã được xuất khẩu ra 
nhiều nước tiên tiến trên thế 
giới như Nhật, Đức, Pháp, 
Mỹ... Tại Việt Nam, hưởng 
ứng sự kiện Giờ Trái đất, Tập 
đoàn An Phát Holdings phát 
động Chiến dịch Earth Day 
Compostable, nhằm giảm 
thiểu sử dụng túi ni lông và 
thay thế bằng túi từ nguyên 
liệu sinh học phân hủy hoàn 
toàn. Kết quả, đợt I đã giảm 
thiểu 1,2 triệu túi ni lông; 
500 nghìn lượt người tiêu 
dùng trực tiếp trải nghiệm 
sản phẩm; 2 triệu người được 
cung cấp thông tin về chiến 
dịch và tích cực đón nhận, 
chia sẻ. Sau khi triển khai 
thành công đợt I và nhận 
được sự hưởng ứng nhiệt tình 
của người tiêu dùng cũng như 
các chuỗi bán lẻ, tổ chức, đặc 

biệt là ghi nhận sự 
thay đổi nhận thức 
tích cực của cộng 
đồng về việc giảm 
thiểu rác thải nhựa, 
An Phát Holdings 
nhân rộng quy mô 
đợt II trên toàn quốc. 
Đồng hành cùng đợt 
II của Chiến dịch là 
hàng chục nhà bán 
lẻ, doanh nghiệp, 
khu đô thị và tổ 
chức, bao gồm các  ▲ Nhà máy An Phát Holdings tại Hải Dương.

chuỗi siêu thị Lotte, Big C, 
AEON Mall, Intimex, L’s place, 
Unik Mart, Seika, Teekiu, V+ 
Hòa Bình, Nam An…

Ngoài ra, vừa qua, Tập 
đoàn An Phát Holdings đồng 
hành cùng TP. Hội An (Quảng 
Nam) trong Lễ phát động ra 
quân “Vì Hội An sạch hơn”. 
Tập đoàn đã trao tặng cho TP. 
Hội An 23 thùng rác 3 ngăn 
giúp người dân và công ty 
môi trường có thể thu gom và 
xử lý rác hiệu quả; trao tặng 
sản phẩm sinh học phân hủy 
hoàn toàn AnEco do Tập đoàn 
nghiên cứu và sản xuất cho 
hơn 40 doanh nghiệp kinh 
doanh trong lĩnh vực nhà 
hàng khách sạn tại Hội An.

Không chỉ kêu gọi, truyền 
đi thông điệp BVMT trong 
khối doanh nghiệp, nhiều 
sáng kiến mang tính thực 
tiễn cao đã được khởi động 
và thực hiện có hiệu quả ngay 
tại văn phòng làm việc cũng 
như trong hệ thống nhà máy 
sản xuất của Tập đoàn. Cụ thể, 
Tập đoàn An Phát Holdings đã 
ra quy định sử dụng các bình 
nước thủy tinh trong toàn bộ 
buổi họp nội bộ hay gặp gỡ 
đối tác và trong văn phòng 
sử dụng túi vi sinh phân hủy 
hoàn toàn AnEco để đựng rác. 
Tại khối sản xuất, 6 nhà máy ở 
Hải Dương của Tập đoàn đều 
thay thế túi rác ni lông thành 
túi vi sinh phân hủy hoàn toàn 
AnEco. Sản phẩm “cây nhà lá 
vườn” do chính những nhân 
viên tập đoàn làm ra được áp 
dụng trong khuôn viên làm 
việc như lời nhắc nhở về thành 
quả lao động của mình, góp 
phần tạo không gian làm việc 
Xanh - Sạch - Đẹp, giúp tinh 
thần làm việc của các cán bộ 
công nhân viên được nâng cao.
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Ngành hàng không Việt 
Nam đã và đang phát triển 
mạnh mẽ trong nhiều 

thập kỷ qua. Năm 2012, sản lượng 
khách thông qua các cảng chỉ đạt 
hơn 37 triệu. Đến năm 2019, dự 
báo riêng sản lượng hành khách 
qua 21 cảng do Tổng công ty Cảng 
hàng không Việt Nam (Vietnam 
Airlines) đang khai thác sẽ đạt hơn 
112 triệu khách. Mạng đường bay 
của các hãng hàng không trong 
nước đã mở rộng, với sự tham gia 
của 5 hãng hàng không: Vietnam 
Airlines, Vietjet, Jetstar, Bamboo 
Airways, Vasco. Tại thị trường 
quốc tế, 71 hãng hàng không nước 
ngoài và 4 hãng hàng không trong 
nước đang khai thác 140 đường 
bay, kết nối Việt Nam tới 28 quốc 
gia và vùng lãnh thổ. Với tốc độ 
tăng trưởng này, xu hướng phát 
triển bền vững trong ngành hàng 
không đang được nhiều hãng bay 
trong nước hưởng ứng.

VIETNAM AIRLINES: 
THAM GIA LIÊN MINH 
CHỐNG RÁC THẢI NHỰA

Cùng với sự tăng trưởng ổn 
định về các chỉ tiêu tài chính, trong 
3 tháng đầu năm 2019, Vietnam 
Airlines đã thực hiện thành công 
gần 33.500 chuyến bay, tăng 2% so 
với cùng kỳ và vận chuyển an toàn 
hơn 5,4 triệu lượt hành khách, tăng 
2,5% so với quý I/2018. Đáp ứng 
mong đợi của hành khách về việc 
trải nghiệm dịch vụ hàng không 
thân thiện với môi trường, đồng 
thời thực hiện cam kết phát triển 
bền vững của Hãng hàng không 
Quốc gia, ngày 9/6/2019, Vietnam 
Airlines chính thức tham gia Liên 
minh chống rác thải nhựa, tuyên 
bố cam kết và hành động chống rác 
thải nhựa cùng các doanh nghiệp, 
hiệp hội, tổ chức xã hội tại Việt 
Nam.

Nắm bắt được thực trạng báo 
động về rác thải nhựa trên toàn 
cầu, đồng thời ghi nhận ý kiến 
đóng góp từ phía khách hàng, 
Vietnam Airlines đã và sẽ triển 

khai nhiều dự án “Xanh” nhằm 
chung tay cùng cộng đồng chống 
rác thải nhựa. Cụ thể, một số dụng 
cụ, vật tư, vật phẩm trên chuyến 
bay làm từ nhựa dùng một lần và 
ni lông khó phân hủy đã được hãng 
chuyển sang sử dụng vật liệu thân 
thiện với môi trường như cốc giấy, 
hoặc vật liệu có khả năng phân hủy 
theo quy định của Bộ TN&MT. 
Cùng với đó, Vietnam Airlines sẽ 
dần chuyển sang hình thức đóng 
gói không cần bọc ni lông và sử 
dụng chất liệu dùng được nhiều 
lần. Trong thời gian tới, Vietnam 
Airlines tiếp tục nghiên cứu thay 
thế sang các sản phẩm làm từ 
nguyên liệu sinh học, có khả năng 
phân hủy hoàn toàn như giấy, vải 
không dệt, ni lông làm từ bột mỳ, 
bột ngô.

Bên cạnh việc thay thế các sản 
phẩm thân thiện với môi trường, 
nhằm góp phần gìn giữ không gian 
“Xanh”, Vietnam Airlines cũng 
chú trọng đầu tư đội máy bay thế 
hệ mới, được trang bị công nghệ 
hiện đại như: Boeing 787-9, Airbus 
A350-900, Airbus A321neo với 
khả năng tiết kiệm 20-25% nhiên 
liệu, giảm 20-30% lượng khí thải 
so với các tàu bay cùng chủng loại 
như Boeing 777-200ER, Airbus 
A330, Airbus A320/A321…

Có thể nói, vệc đầu tư khai 
thác đội máy bay hiện đại và sử 
dụng các sản phẩm thân thiện với 
môi trường là những hoạt động 
đầu tiên của Vietnam Airlines trên 
lộ trình phát triển bền vững, nằm 
trong chuỗi chiến dịch Hành trình 

 ▲ Cốc giấy được sử dụng trên các 
chuyến bay của Vietnam Airlines. 

 ▲ Khách hàng được trải nghiệm 
túi bột ngô AnEco

Với những đóng góp tích cực 
cho công tác BVMT và sản xuất 
kinh doanh, Tập đoàn An Phát 
Holdings đã vinh dự được nhận 
nhiều giải thưởng như: Sao Vàng 
Đất Việt và Top 200 hương hiệu 
Việt Nam trong hội nhập quốc tế 
năm 2012; Top 500 doanh nghiệp 
tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 
và Top 50 doanh nghiệp tăng 
trưởng xuất sắc nhắc Việt Nam 
năm 2018; Bằng khen của hủ 
tướng Chính phủ vì đã có thành 
tích trong sản xuất, kinh doanh từ 
năm 2012 - 2016, góp phần vào sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ Tổ quốc; Huân chương 
Lao động Hạng Ba do Chủ tịch 
nước trao tặng tại Lễ kỷ niệm 15 
năm thành lập Công ty năm 2018...

Có thể nói, bằng những hoạt 
động thiết thực trên, Tập đoàn 
An Phát Holdings đang ngày càng 
khẳng định vai trò, trách nhiệm của 
doanh nghiệp với môi trường sống 
thông qua những cải tiến không 
ngừng về công nghệ cùng nhiều 
sáng kiến trong thực tiễn làm việc 
và sản xuất, nhằm liên tiên cải thiện 
các điều kiện môi trường. Trong 
thời gian tới, Tập đoàn sẽ tiếp tục 
tạo lập chuỗi giá trị nhựa công nghệ 
cao, thân thiện môi trường, cũng 
như phát triển doanh nghiệp ngày 
càng bền vững■

LÊ THỊ PHƯƠNG
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Tự hào và Hành trình Yêu thương nhằm phát huy, 
lan tỏa những giá trị tốt đẹp của đất nước, cộng 
đồng tới người dân trong nước và bạn bè quốc tế. 
Nhờ những đóng góp thiết thực của mình, năm 
2018, hãng hàng không Vietnam Airlines được 
vinh danh trong “Top 10 doanh nghiệp phát triển 
bền vững” hay mới đây nhất là “Top những hãng 
hàng không lớn được yêu thích nhất châu Á năm 
2018”, xếp cùng với các hãng hàng không lớn 5 
sao khác của châu Á như Singapo Airlines, ANA, 
Garuda Inđônêxia, Cathay Paciic...

BAMBOO AIRWAYS: NGHĨ XANH - 
SỐNG XANH - BAY XANH

Công ty TNHH Hàng không Tre Việt 
(Bamboo Airways) là công ty thành viên của Tập 
đoàn FLC, được thành lập năm 2017. Hoạt động 
theo mô hình vận chuyển hiện đại, kết hợp giữa 
hàng không truyền thống và hàng không cước 
phí thấp, mang đến mức giá hợp lý, chất lượng 
phục vụ đẳng cấp, từ đó tối ưu hóa trải nghiệm 
của khách hàng, hiện Bamboo Airways đang khai 
thác 20 đường bay kết nối tất cả thành phố lớn và 
điểm đến du lịch nổi tiếng tại Việt Nam, quốc tế.

Hưởng ứng phong trào Chống rác thải nhựa 
trên toàn cầu, nối dài hành trình từ “nghĩ Xanh”, 
“sống Xanh” đến những “chuyến bay Xanh”, nhân 
Ngày Môi trường thế giới năm 2019, Bamboo 
Airways đã triển khai chương trình “Fly Green”, 
mang đến cho hành khách chuyến bay không đơn 
thuần là hoạt động di chuyển, mà đó còn là hành 
trình góp phần BVMT. heo đó, Bamboo Airways 
tiến hành đưa vào khai thác chuyến bay thương 

NGÀNH HÀNG KHÔNG VIỆT NAM: Tăng cường các chuyến bay Xanh
mại đầu tiên “Nói không với 
sản phẩm nhựa dùng một lần” 
vào ngày 5/6, với chặng bay từ 
Hà Nội đến Quy Nhơn, mở 
đầu cho những đường bay 
“Xanh” định kỳ của hãng. Trên 
chuyến bay này, khách hàng 
đã sử dụng cốc giấy, ống hút 
giấy, khay tre thay thế đồ nhựa 
thông thường, thưởng thức đồ 
ăn bọc bằng giấy nến, túi bọc 
chăn ni lông được thay thế 
bằng túi vải không dệt… 

Đối với dịch vụ trên 
chuyến bay, trong bối cảnh 
ngành sản xuất thịt công 
nghiệp đã và đang ảnh hưởng 
đến môi trường, Bamboo 
Airways mang đến nhiều sự 
lựa chọn về khẩu phần ăn trên 
máy bay hơn, bên cạnh suất ăn 
thông thường có các suất ăn 
chay góp phần khuyến khích 
lối sống lành mạnh, giảm tiêu 
thụ sản phẩm công nghiệp. Về 
đội bay, Bamboo Airways sử 
dụng máy bay thân hẹp Airbus 
A321neo có thể giảm tới 5.000 
tấn/năm khí thải so với máy 
bay thế hệ trước, hay dòng 
máy bay thân rộng Boeing 787 
Dreamliner giúp tiết kiệm 20% 
nhiên liệu so với các máy bay 
có cùng kích cỡ. Đối với dịch 
vụ mặt đất, bên cạnh gói vé bay 
thông thường, hãng mang đến 
cho khách hàng những gói vé 
không hành lý. Lựa chọn này 
vừa giúp tiết kiệm đáng kể chi 
phí cho khách hàng, vừa thúc 
đẩy giảm tải trọng chuyến bay, 
từ đó giảm tiêu tốn nhiên liệu 
và xả thải ra môi trường.

Chuyến bay Xanh “Nói 
không với rác thải nhựa 
dùng một lần” là một phần 
trong chiến lược phát triển 
xanh dài hạn của Bamboo 

Airways. Cùng với nhiều 
doanh nghiệp khác, Bamboo 
Airways đã tham gia Liên 
minh Chống rác thải nhựa. 
hời gian tới, Bamboo 
Airways sẽ tiếp tục “Xanh” 
hóa tất cả các chuyến bay 
mà hãng đang khai thác, bao 
gồm cả nội địa và quốc tế. 
Bamboo Airways kỳ vọng, 
ảnh hưởng tích cực của chiến 
dịch không chỉ giới hạn 
trong phạm vi hoạt động của 
Bamboo Airways hay trong ý 
thức của những hành khách 
trên chuyến bay, mà còn có 
thể lan tỏa thông điệp chung 
tay đẩy lùi rác thải nhựa trên 
cả nước.

Với quy mô dân số trên 
96 triệu người, kinh tế tăng 
trưởng ổn định 6,5 - 7%/năm 
và tăng trưởng nhanh về thu 
nhập của người dân, nhất là 
tầng lớp trung lưu, thị trường 
vận tải hàng không Việt Nam 
đang trải qua giai đoạn phát 
triển bùng nổ, trung bình trên 
20%/năm trong 5 năm liên 
tiếp. Đây là cơ hội lớn cho 
ngành hàng không phát triển. 
hách thức cạnh tranh là điều 
tự nhiên, đòi hỏi các hãng 
hàng không phải thay đổi, cải 
tiến nâng cao chất lượng dịch 
vụ, quyết tâm nâng cao tỷ lệ 
đúng giờ, chăm sóc khách 
hàng tận tâm, tận lực trên nền 
tảng an toàn tuyệt đối và phát 
triển bền vững. Trong đó, việc 
tăng cường các chuyến bay 
Xanh là một trong những giải 
pháp hữu ích, giúp các hãng 
hàng không có thể phục vụ 
được tốt hơn và tạo điều kiện 
cho khách hàng di chuyển một 
cách thuận lợi nhất■

THỦY LÊ - BÙI HOÀI
 ▲ Bamboo Airways thay thế túi bọc chăn ni lông 

bằng túi vải không dệt trên chuyến bay Xanh.
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Chuyến xe nghệ thuật bảo vệ động vật hoang dã
Tiếp nối sự thành công của chương trình “Vẽ tranh tường 
nghệ thuật bảo vệ động vật hoang dã (ĐVHD)” được tổ 
chức trong tháng 2 và tháng 3/2017 tại TP. Hồ Chí Minh, Tổ 
chức Cứu trợ Hoang dã (WildAid) phối hợp cùng Trung tâm 
Hành động và Liên kết vì Môi trường và Phát triển (CHANGE) 
tổ chức Chương trình “Chuyến xe nghệ thuật hoang dã” 
từ ngày 6/5 đến ngày 27/6/2019 để thu hút người dân địa 
phương và khách du lịch tham quan, trải nghiệm. Nhân dịp 
này, Tạp chí Môi trường đã có cuộc trao đổi với bà Hoàng 
Thị Minh Hồng - Giám đốc CHANGE về ý tưởng của CHANGE 
trong công cuộc bảo vệ ĐVHD tại Việt Nam.

∗Xin bà cho biết, thông điệp của 
Chương trình “Chuyến xe nghệ 
thuật hoang dã” muốn truyền 
tải tới cộng đồng là gì?

Bà Hoàng hị Minh Hồng: 
“Chuyến xe nghệ thuật hoang 
dã" là sự kết hợp sáng tạo giữa 
nghệ thuật đường phố và các 
hoạt động tương tác, giao lưu 
với các địa phương nhằm truyền 
cảm hứng cho cộng đồng, lãnh 
đạo địa phương và đặc biệt là 
giới trẻ về việc ngừng tiêu thụ 
các sản phẩm từ ĐVHD và cam 
kết bảo vệ những loài này khỏi 
nguy cơ tuyệt chủng. heo Tạp 
chí Hội Địa lý quốc gia của Mỹ, 
thế giới đang phải đối mặt với 
một cuộc Đại tuyệt chủng lần 
thứ 6, theo đó các loài ĐVHD 
đang biến mất khỏi Trái đất 
với tốc độ ngày càng gia tăng. 
Một trong những nguyên nhân 
chính gây ra thảm họa đó chính 
là nạn săn bắt ĐVHD tràn lan 
của con người đã đẩy chúng tới 
bờ vực tuyệt chủng. Hàng năm, 
có khoảng 1.000 con tê giác bị 
giết để lấy sừng, 33.000 con voi 
bị giết để lấy ngà và 100.000 con 
tê tê bị giết để lấy vảy và thịt. 
hông qua “Chuyến xe nghệ 
thuật hoang dã”, CHANGE 
và WildAid muốn truyền tải 
các thông điệp kêu gọi bảo vệ 
ĐVHD tạo sự lan tỏa rộng khắp 
các địa phương trong cả nước 
để mọi người có thông tin đầy 
đủ hơn cũng như hiểu rõ sự cần 
thiết của việc bảo vệ ĐVHD.∗Bà có thể cho biết, những hoạt 
động cụ thể sẽ được triển khai 
trong Chương trình tại 8 tỉnh, 
thành phố không, thưa bà?

Bà Hoàng hị Minh Hồng: 
“Chuyến xe nghệ thuật hoang 
dã” là một hành trình xuyên 
Việt, được thực hiện trong 2 
tháng từ ngày 6/5 đến ngày 
27/6/2019 nhằm vẽ tranh tường 
với các thông điệp kêu gọi bảo 
vệ ĐVHD tại những nơi công 
cộng trong 8 thành phố của Việt 

Nam bao gồm Cà Mau, Nha Trang, Đà 
Nẵng, Huế, Vinh, Hạ Long, Móng Cái 
và TP. Hồ Chí Minh để thu hút người 
dân địa phương và khách du lịch tham 
quan, trải nghiệm. Ngoài vẽ tranh, Dự 
án còn thực hiện hàng loạt các hoạt 
động truyền thông sôi nổi khác về chủ 
đề bảo vệ ĐVHD như phát động Cuộc 
thi ảnh “360 sắc thái hoang dã” nhằm 
khuyến khích người dân địa phương 
chụp hình với các tranh tường để lan 
tỏa các thông điệp bảo vệ ĐVHD. Các 
bạn có thể tham gia Cuộc thi thông 
qua 3 bước, đó là chụp hình trong 

tư thế sáng tạo nhất với một hoặc 
nhiều bức tranh tường của “Chuyến 
xe nghệ thuật hoang dã”; đăng hình 
lên Facebook cá nhân ở chế độ công 
khai và tag WildAid Việt Nam; nhắn 
tin về fanpage WildAid Việt Nam với 
các thông tin cá nhân. Sau đó, Ban Tổ 
chức, các họa sỹ và hành Đoàn 8 địa 
phương sẽ chấm điểm để tìm ra các 
bức ảnh đạt giải. ∗Có thể thấy việc sử dụng màu sắc để 
truyền tải những thông điệp về bảo vệ 
ĐVHD nói riêng và BVMT nói chung 
đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng 

 ▲ Bà Hoàng hị Minh Hồng
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và mỗi địa phương. Bà có thể chia sẻ sự phối 
hợp của các địa phương và sự quan tâm của 
cộng đồng trong hoạt động này không, thưa 
bà?

Bà Hoàng hị Minh Hồng: “Chuyến xe 
nghệ thuật hoang dã” là một sự kết hợp độc 
đáo giữa việc truyền thông bảo vệ ĐVHD 
và loại hình nghệ thuật đường phố, để việc 
truyền thông không đơn điệu cứng nhắc, dễ 
cảm nhận hơn. Trong quá trình triển khai 
thực hiện, chúng tôi đã nhận được sự ủng 
hộ nhiệt tình từ nhiều nghệ sỹ bao gồm Bùi 
Ngọc Trang (nghệ danh Trang Suby), Nguyễn 
Hoàng Hiệp, An Chea, Lukas Harrer, Lee Kyui 
Young và Jack Clayton. Bên cạnh đó, chúng tôi 
cũng nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ từ các 
địa phương, trong đó cơ quan phối hợp thực 
hiện chính với WildAid và CHANGE bao 
gồm: hành đoàn Cà Mau, hành đoàn Nha 
Trang, Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng, 
Phát triển Đà Nẵng, hành đoàn hừa hiên - 
Huế, hành đoàn Vinh, hành đoàn Hạ Long, 
hành đoàn Móng Cái và Đoàn hanh niên 
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. 

TP. Hồ Chí Minh là điểm đến cuối cùng 

và là điểm tổng kết hành 
trình xuyên Việt của 
“Chuyến xe nghệ thuật 
hoang dã”. Đoàn hanh 
niên quận 1 đã đồng ý 
dành cho WildAid và 
CHANGE dãy tường dài 
ở đường Phan Liêm để 
thực hiện hoạt động vẽ 
tranh. Đây là con đường 
nằm song song với công 
viên Lê Văn Tám, nối 
liền hai trục đường lớn 
Võ hị Sáu, Điện Biên 
Phủ và có lượng xe cộ di 
chuyển đông đúc trong 
những giờ cao điểm 
nên các thông điệp môi 
trường trên “Con đường 
nghệ thuật” này đã nhận 
được sự chú ý của nhiều 
người, nhằm giúp người 
dân nâng cao nhận thức. 
Ngoài các thông điệp 
kêu gọi bảo vệ ĐVHD 

nguy cấp, hoạt động vẽ 
tranh tường tại điểm TP. 
Hồ Chí Minh được mở 
rộng với chủ đề về biến 
đổi khí hậu và phát triển 
lối sống bền vững, cùng 
sự tham gia của các 
nghệ sĩ, đối tác và các 
tình nguyện viên. Hy 
vọng qua các tác phẩm 
tranh tường của các họa 
sỹ, mọi người sẽ nhận 
thấy sự đáng yêu của 
các loài ĐVHD để mỗi 
người trong chúng ta 
cùng chung tay góp sức 
bảo vệ những loài động 
vật này trước tình trạng 
tuyệt chủng.∗Cảm ơn bà về cuộc trao 
đổi!

NGUYỄN HẰNG 
(hực hiện)

 ▲ Các tình nguyện viên tham gia "Chuyến xe nghệ thuật hoang dã" tại Huế
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GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH, HẠN CHẾ TÁC ĐỘNG 
ĐẾN HỆ SINH THÁI VƯỜN QUỐC GIA BA BỂ

Hồ Ba Bể là hồ tự nhiên duy nhất trên 
núi, có diện tích rộng khoảng 500 ha 
với độ cao 178 m so với mực nước 

biển. Hồ là địa điểm du lịch sinh thái, văn hóa 
có ý nghĩa quan trọng trong phát triển du lịch 
miền núi Ðông Bắc của Việt Nam. Tại Hội nghị 
Hồ nước ngọt thế giới (tổ chức ở Mỹ vào năm 
1995), hồ Ba Bể được công nhận là một trong 
20 hồ nước ngọt đặc biệt của thế giới cần được 
bảo vệ. Cuối năm 2004, Vườn quốc gia (VQG) 
Ba Bể được công nhận là Vườn Di sản ASEAN 
và đến năm 2011 được Ban hư ký Công ước 
Ramsar công nhận là khu Ramsar (vùng đất 
ngập nước có tầm quan trọng quốc tế) thứ 
1.938 của thế giới và thứ 3 của Việt Nam. 

VQG Ba Bể có 1.281 loài thực vật thuộc 162 
họ và 672 chi, trong đó có nhiều loài thực vật 
quý hiếm, giá trị kinh tế cao có tên trong Sách 
đỏ Việt Nam và thế giới như trúc dây, đinh, 
nghiến, lim… Điển hình trúc dây là loài cây 
đặc hữu của VQG Ba Bể, thường mọc ở những 
vách núi, thân thả mành xuống hồ, tạo nên 
cảnh quan đẹp mắt. Hệ động vật cũng khá đa 
dạng, phong phú, bao gồm: 81 loài thú, 322 loài 
chim, 27 loài bò sát, 106 loài cá, 17 loài lưỡng 
cư, 553 loài côn trùng và nhện.

Bên cạnh hệ sinh thái phong phú và đa 
dạng, VQG Ba Bể còn có cộng đồng cư dân 

NGÂN NGỌC VỸ
Viện Tài nguyên và Môi trường

 Đại học Quốc gia Hà Nội

bản địa sinh sống với nền văn 
hóa phong phú và lâu đời của 
các tộc người Tày, Nùng, Dao, H' 
Mông. Nơi đây, những mái nhà 
sàn của đồng bào Tày ven hồ 
Ba Bể là nét chấm phá độc đáo, 
tạo nên vẻ đẹp nên thơ, độc đáo, 
mộc mạc, gần gũi, hòa quyện 
với thiên nhiên. Điểm nhấn của 
VQG là hồ Ba Bể, bao bọc xung 
quanh là núi đá vôi, được phủ 
lên bởi những cánh rừng nguyên 
sinh soi bóng hồ, vì thế nơi đây 
được nhiều người ví như một 
“Hạ Long trên núi” của khu vực 
miền núi Đông Bắc của nước ta.

Trong 5 năm (2014-2018), 
khách du lịch tới thăm hồ Ba 
Bể tăng cao (năm 2014 là 34,361 
người; năm 2018 là 74,774), 
trung bình khoảng 20%/năm, 
đặc biệt khách du lịch quốc tế 
năm 2018 tăng 50% so với năm 
2014. Tuy nhiên, các hoạt động 
phát triển du lịch cũng tạo sức ép 
về môi trường đối với hồ Ba Bể 
nói riêng và hệ sinh thái (HST) 
VQG nói chung, do lượng rác 

thải từ sinh hoạt của người dân 
bản địa, các hoạt động du lịch, 
dịch vụ gây ô nhiễm môi trường. 
Hiện các hoạt động chạy xuồng 
chở khách du lịch đang gây ô 
nhiễm nguồn nước, do rò rỉ dầu 
máy xuống môi trường nước và 
HST thủy sinh của hồ Ba Bể.

heo Viện Nghiên cứu Phát 
triển du lịch (Tổng cục Du lịch 
Việt Nam), lượng chất thải rắn 
bình quân của du khách khoảng 
0,5 kg/người/ngày đối với khách 
tham quan và khoảng 1-1,2 kg 
chất thải rắn/người/ngày đối 
với khách lưu trú. Như vậy, chất 
thải rắn do du khách thải ra khu 
vực hồ Ba Bể khoảng 10 tấn 
trong năm 2014 và 50 tấn trong 
năm 2018. Lượng chất thải rắn 
do du khách thải ra môi trường 
trung bình năm tăng khoảng 
10%. Hiện nay việc thu gom, xử 
lý rác thải, đặc biệt là rác thải từ 
du lịch nằm ngoài khả năng xử 
lý của Ban quản lý VQG do khó 
khăn về kinh phí và cơ chế xử 
lý. Ước tính có đến trên 70% rác 

 ▲ Biểu đồ số lượng du khách đến thăm hồ Ba Bể và 
lượng rác thải rắn thải tự nhiên ra hồ từ năm 2014 - 
2018 (Nguồn: Ban Quản lý VQG Ba Bể).

 ▲ Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp đốt, gây        
ô nhiễm môi trường không khí 
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thải sinh hoạt và 100% rác thải từ du lịch được xả thải 
tự do ra môi trường xung quanh khu dân cư ven hồ và 
xuống lòng hồ Ba Bể. Bên cạnh đó là các hiện tượng bồi 
lắng phù sa từ lưu vực của sông Năng và 3 con suối Pác 
Ngòi, Nam Cường, Tả Han; tình trạng chặt phá rừng, xâm 
lấn, sử dụng đất và xây dựng bất hợp pháp khu vực ven 
hồ Ba Bể; các hoạt động phát triển du lịch đang đe dọa 
tới HST phong phú, đa dạng và vô cùng quý giá của VQG 
Ba Bể. 

Trước thực trạng trên, cần có sự vào cuộc của các cơ 
quan chức năng và cộng đồng cư dân trong vùng, cùng với 
những giải pháp khắc phục hiệu quả thì HST thủy sinh 
của hồ Ba Bể mới không bị ảnh hưởng. 

Để khắc phục hạn chế nêu trên, cần thực hiện những 
giải pháp sau:

Kiện toàn cơ chế quản lý các hoạt động du lịch trên 
địa bàn bồ Ba Bể, trong đó có cơ chế phối hợp liên ngành 
giữa Ban Quản lý VQG Ba Bể, Ban Quản lý Khu du lịch 
Ba Bể, UBND xã Nam Mẫu và cộng đồng người dân ven 
hồ Ba Bể trong việc thu gom, xử lý ô nhiễm môi trường và 
bảo tồn HST hồ.

Xây dựng và hoàn thiện các văn bản, chính sách; tăng 
cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng 
cao nhận thức của cộng đồng và du khách về bảo tồn HST 
hồ Ba Bể.

Quy định rõ vai trò trách nhiệm, lợi ích và sự tham gia 
của cộng đồng, đặc biệt các hộ cung cấp dịch vụ homestay, 
phục vụ du lịch trong xử lý môi trường và bảo tồn HST.

hu hút sự tham gia của cộng đồng vào quá trình 
quản lý và sử dụng khôn khéo tài nguyên của VQG Ba 
Bể trên cơ sở hài hòa lợi ích của cộng đồng với sự hỗ trợ, 
giám sát độc lập của các bên liên quan.

Xây dựng và hoàn thiện hướng dẫn cụ thể thực hiện 
Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn đến 
năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 lồng ghép với các quy 
hoạch, kế hoạch quản lý, BVMT của UBND huyện Ba Bể 
và UBND xã Nam Mẫu■

Ngày 27/9/2012, hủ tướng Chính phủ đã ký Quyết 
định số 1419/QĐ-TTg xếp hạng Danh lam thắng 

cảnh hồ Ba Bể là Di tích quốc gia đặc biệt. Nhận thức 
được tầm quan trọng và giá trị của hồ Ba Bể trong phát 
triển kinh tế du lịch, UBND tỉnh Bắc Kạn đã có sự đầu 
tư, quảng bá, xúc tiến du lịch nhằm đẩy mạnh phát 
triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của 
địa phương theo hướng đưa du lịch trở thành ngành 
kinh tế ưu tiên chủ đạo của tỉnh. Điều này được thể 
hiện rõ trong Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch 
tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, 
trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 
16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở 
thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

HỘI THẢO LÝ LUẬN 
VÀ THỰC TIỄN TRONG XÂY DỰNG 

NÔNG THÔN MỚI Ở VIỆT NAM

Ngày 17/7/2019, tại Nam Định đã diễn ra phiên 
toàn thể Hội thảo “Lý luận và thực tiễn trong 
xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Việt Nam”. 

 Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bộ trưởng Bộ 
NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường nhận định, nông 
nghiệp, nông thôn có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng 
trong quá trình phát triển của Việt Nam. Xây dựng 
NTM là nền tảng để phát triển toàn diện, hiện đại hóa 
nông nghiệp, giải quyết căn bản các vấn đề về nông 
dân. Sau gần 10 năm triển khai, Chương trình Mục 
tiêu quốc gia xây dựng NTM đã trở thành một phong 
trào sôi nổi, rộng khắp trên cả nước và đạt được thành 
tựu đáng kể về nhiều mặt. 

heo Báo cáo của Bộ NN&PTNT, tính đến cuối 
tháng 5/2019, cả nước đã có 4.402 xã đạt chuẩn NTM, 
chiếm 49,36% tổng số xã; 76 đơn vị cấp huyện thuộc 
34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được công 
nhận đạt chuẩn, hoàn thành xây dựng NTM, tăng gần 
gấp 3 lần so với năm 2015. Đã có bốn tỉnh, thành phố 
đầu tiên của cả nước có 100% số xã đạt chuẩn NTM 
(Nam Định, Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nẵng). Diện 
mạo nông thôn khởi sắc rõ rệt; nhiều mô hình sản 
xuất có hiệu quả cao; đời sống vật chất, văn hóa, tinh 
thần của người dân được cải thiện…

Bên cạnh những thành quả đạt được vẫn còn tồn 
tại một số hạn chế trong quá trình phát triển nông 
nghiệp, nông thôn. Cụ thể, đời sống của người dân 
nông thôn các vùng khó khăn chưa đảm bảo. hu nhập 
của người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn gặp 
nhiều khó khăn, chậm được cải thiện, sinh kế thiếu 
bền vững trước những rủi ro thiên tai, dịch bệnh, biến 
động giá cả thị trường. Bên cạnh đó, chất lượng đạt 
chuẩn NTM và công tác duy trì bền vững kết quả sau 
đạt chuẩn còn nhiều hạn chế…

Tại Hội thảo, nhiều chủ trương, chính sách mới 
trong xây dựng NTM, đặc biệt là kinh tế nông nghiệp, 
nông thôn đã được đúc kết, chia sẻ như: Tăng cường 
kết nối nông thôn - đô thị cho phát triển bền vững 
tại Việt Nam trong thời kỳ mới; Chuyển đổi mô hình 
tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế nông nghiệp, nông thôn 
trong giai đoạn mới; Phát huy các giá trị văn hóa trong 
xây dựng NTM; Huy động và sử dụng nguồn lực hiệu 
quả trong xây dựng NTM…

 Trong khuôn khổ Hội thảo đã diễn ra Lễ ký kết 
các Chương trình phối hợp giữa: Văn phòng điều phối 
NTM Trung ương và Tổng Công ty Bưu điện Việt 
Nam; Văn phòng điều phối NTM Trung ương và Tạp 
chí Vietnam Business Forum■

MAI HƯƠNG
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HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG 

Vai trò quản lý của địa phương cùng sự tham gia 
của doanh nghiệp trong phát triển bền vững 
tiếp tục được nhấn mạnh tại cuộc họp cấp lãnh 

đạo lần thứ năm, Sáng kiến Liên minh vịnh Hạ Long - 
Cát Bà vừa được tổ chức tại Quảng Ninh. 

Với những giá trị ngoại hạng toàn cầu thì vịnh Hạ 
Long cũng như khu vực Cát Bà là những tài sản vô giá, 
không chỉ của một dân tộc mà còn là của nhân loại nói 
chung. Phát triển du lịch tại vịnh Hạ Long bắt buộc phải 
theo hướng bền vững trên cả 3 phương diện kinh tế - xã 
hội và môi trường. 

Để thực hiện được mục tiêu này, các ý kiến thảo 
luận tại cuộc họp cấp lãnh đạo lần thứ năm Sáng kiến 
Liên minh vịnh Hạ Long - Cát Bà đặc biệt quan tâm tới 
vai trò quản lý tại vịnh Hạ Long nói riêng và các khu di 
sản nói chung. Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO 
Hà Nội Michael Crot nhấn mạnh: Bên cạnh các yếu tố 
về thẩm mỹ thì công tác quản lý đóng vai trò vô cùng 
quan trọng tại một khu di sản UNESCO. Trong đó, sự 
quản lý của địa phương có di sản và người dân sống 
trong khu vực di sản là những thành trì bảo vệ đầu tiên 
gần nhất đối với di sản, bởi vì các cơ quan quản lý cấp 
quốc gia không phải lúc nào cũng có mặt để quản lý 
và phát hiện ngay những sai phạm. Đại diện UNESCO 
tại Việt Nam cũng bày tỏ sự quan ngại về vụ việc xây 
dựng trái phép tại vùng lõi di sản Tràng An gần đây, như 
một ví dụ điển hình về sự buông lỏng quản lý của địa 
phương và mối đe dọa đối với di sản.

heo PGS.TS Đặng Văn Bài - Phó Chủ tịch Hội Di 
sản văn hóa Việt Nam, tất cả các khu di sản cần một tổ 
chức quản lý thống nhất và hoàn chỉnh có khả năng tạo 
lập những điều kiện thích hợp cho việc bảo vệ và phát 
huy, đồng thời phải xây dựng kế hoạch quản lý di sản và 
các chương trình hành động với hàng loạt dự án thành 
phần có khả năng kiểm soát và ngăn chặn những tác 
động tiêu cực tới giá trị di sản trong suốt quá trình tồn 
tại và phát triển. Đối với khu di sản vịnh Hạ Long, mô 
hình quản lý thích hợp sẽ là quản lý nhà nước là chủ 

đạo, kết hợp với tư nhân 
quản lý một số mặt, một 
số khâu trong cả chuỗi 
hoạt động liên hoàn.

hời gian qua, tỉnh 
Quảng Ninh và cụ thể 
là Ban Quản lý vịnh Hạ 
Long đã có nhiều nỗ lực 
trong quản lý và phát 
triển du lịch theo hướng 
bền vững. Bên cạnh việc 
hoàn thiện khung pháp lý 
và thể chế, tuyên truyền 
giáo dục cộng đồng 
tham gia bảo vệ di sản, 
ứng dụng khoa học công 
nghệ mới vào BVMT, 
các cơ quan chức năng 
đã đẩy mạnh công tác 
phòng ngừa, kiểm soát ô 
nhiễm, cải thiện các điều 
kiện về môi trường như: 
kiểm soát chặt chẽ việc 
vận hành và sử dụng các 
thiết bị phân ly dầu nước 
trên các tàu du lịch tham 
quan vịnh Hạ Long, đảm 
bảo 100% rác thải tại các 
điểm tham quan được 
thu gom, thu gom triệt 
để rác thải trôi nổi, tăng 
cường thực hiện các hoạt 
động quan trắc và kiểm 
tra, giám sát...

Tuy nhiên, ông Jake 
Brunner, Quyền trưởng 
đại diện Tổ chức Bảo 
tồn thiên nhiên quốc tế 
(IUCN) Việt Nam cho 
rằng, để có thể giải quyết 
vấn đề về môi trường 
thì ngoài vai trò của nhà 
nước cần có sự tham gia 
mạnh mẽ hơn của các 
doanh nghiệp tư nhân. 
Trong một năm qua, sáng 
kiến Liên minh vịnh Hạ 

Long - Cát Bà đã huy 
động được hơn 27.000 
USD từ các doanh nghiệp 
như Bhaya, Coca-Cola, 
Indochina Junk… để tổ 
chức các chiến dịch làm 
sạch bờ biển và cuộc thi 
tìm giải pháp hạn chế rác 
thải nhựa. Về giải pháp 
xử lý nước thải cho tàu du 
lịch trên vịnh, phía IUCN 
đề xuất thu hút đầu tư từ 
khối tư nhân, với mức 
chi phí đầu tư ban đầu 
khoảng 3,1 triệu USD và 
khả năng hoàn vốn sau 5 
năm.

Ngoài ra, nhiều hoạt 
động bảo vệ môi trường 
vịnh Hạ Long hiện nay 
có sự đóng góp của các tổ 
chức quốc tế. Trong đó, 
IUCN và Trung tâm Bảo 
tồn sinh vật biển và phát 
triển cộng đồng (MCD)… 
triển khai lắp đặt thùng 
rác nổi trên vịnh Hạ 
Long, cải tạo các biển 
tuyên truyền bảo vệ môi 
trường... Cơ quan Hợp tác 
quốc tế Nhật Bản (JICA) 
đang cùng tỉnh Quảng 
Ninh tổ chức các hoạt 
động giáo dục bảo vệ môi 
trường, trồng rừng ngập 
mặn, đóng các tàu thu 
gom, vận chuyển chất thải 
trên vịnh Hạ Long… Có 
thể thấy, đẩy mạnh hợp 
tác quốc tế và tận dụng 
nguồn lực quốc tế cũng sẽ 
là giải pháp hiệu quả cho 
việc phát triển du lịch bền 
vững tại các khu di sản ở 
Việt Nam■

MINH CHÂU 
- NHÂM HIỀN

TẠI CÁC KHU DI SẢN
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HUYỆN NHƯ XUÂN - THANH HÓA:HUY ĐỘNG SỨC DÂN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới 

(NTM) và phát triển kinh tế cho người dân, 
huyện miền núi Như Xuân (tỉnh hanh Hóa) đã 

huy động nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự 
án và hỗ trợ bà con xây dựng nhiều mô hình sản xuất 
mới, từ đó nâng cao thu nhập, cải thiện môi trường và 
chất lượng cuộc sống người dân. Đến nay, dù còn nhiều 
khó khăn, thách thức, nhưng diện mạo thôn quê đã có 
nhiều thay đổi, khẳng định bước đi đúng đắn của các 
cấp chính quyền, góp phần quan trọng vào sự phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương.

CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO
Năm 2018, huyện Như Xuân đã huy động hơn 131,7 

tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng NTM, trong đó, nguồn vốn ngân sách hơn 28 
tỷ đồng, vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án hơn 
41 tỷ đồng, vốn phát triển sản xuất 16,5 tỷ đồng cùng 
các nguồn vốn khác. Huyện đã ban hành cơ chế thưởng 
40 triệu đồng/năm đối với thôn đạt chuẩn NTM kiểu 
mẫu, 200 triệu đồng/năm với xã đạt chuẩn NTM và 300 
triệu đồng/năm với xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM 
kiểu mẫu. Bên cạnh đó, huyện Như Xuân thường xuyên 
phối hợp với ngành chức năng tổ chức tập huấn chuyển 
giao tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) cho người dân 
trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi. hông qua hoạt 
động chuyển giao KHKT, đã tạo cơ hội cho các nông hộ 
tiếp cận được kỹ thuật mới, áp dụng vào thực tiễn sản 
xuất. Cụ thể như Dự án xây dựng mô hình liên kết theo 
chuỗi giá trị trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm gà thả 
vườn, huyện đã hỗ trợ 9.000 gà con cho 9 hộ dân thuộc 3 
xã Cát Vân, hanh Hòa, hanh Quân phát triển kinh tế 
chăn nuôi với kinh phí là 819 triệu đồng; Dự án xây dựng 
mô hình liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất, tiêu 
thụ bưởi Diễn, thanh long ruột đỏ, mắc ca với 15 hộ và 1 
doanh nghiệp, tổng nguồn vốn hơn 2,6 tỷ đồng. Huyện 
cũng hỗ trợ gần 3.260 con lợn giống, hơn 1.480 con dê 
cái sinh sản, 1.920 con thỏ New Zealand, 34.824 con gà 
ri, gà lai chọi; hơn 3.820 con trâu, bò sinh sản cho gần 
9.500 hộ nghèo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. 
Không chỉ hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, huyện 
Như Xuân còn xây dựng, bê tông hóa 60 km đường giao 
thông, 6,4 km kênh mương; xây mới, nâng cấp 14 nhà 
văn hóa, 1.200 ngôi nhà, 1.300 hố rác, xóa nhà tranh tre 
cho 100 hộ… Tính đến nay, huyện Như Xuân đã có 4 xã, 
52 thôn đạt chuẩn NTM, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 14,92% 
(năm 2017 là 22%); thu nhập bình quân đầu người toàn 
huyện đạt 27,5 triệu đồng/năm (năm 2017 là 23,3 triệu 
đồng/hộ); có 29 trường đạt chuẩn quốc gia; 14/18 xã đạt 

chuẩn quốc gia về y tế, đời 
sống người dân ngày càng 
được nâng cao.

Phát huy những kết 
quả đã đạt được, từ nay đến 
cuối năm 2019, huyện sẽ 
phấn đấu có thêm 2 xã là 
Xuân Bình, Cát Vân và 10 
thôn đạt chuẩn NTM, nâng 
tổng số xã đạt chuẩn NTM 
trên toàn huyện lên 6/17 
xã. Để đạt mục tiêu trên, 
Đảng bộ huyện Như Xuân 
sẽ tập trung thực hiện đồng 
bộ nhiều giải pháp, như 
đẩy mạnh tuyên truyền, 
vận động người dân tiếp 
tục tích cực tham gia, hỗ 
trợ các xã thực hiện tốt 
các tiêu chí về giao thông, 
thủy lợi, môi trường, y tế; 
cơ cấu lại sản xuất nông 
nghiệp, trọng tâm là phát 
triển các sản phẩm nông 
nghiệp chủ lực theo hướng 
liên kết sản xuất, giúp nâng 
cao giá trị, tăng thu nhập 
cho nông dân; chuyển đổi 
mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ 
theo hướng tập trung quy 
mô trang trại; tạo điều kiện 

hỗ trợ về vốn, kỹ thuật để 
nhân rộng các mô hình 
hợp tác xã...

HUY ĐỘNG CÁC TỔ 
CHỨC, ĐOÀN THỂ 

Xác định được tầm 
quan trọng của Chương 
trình mục tiêu quốc gia về 
xây dựng NTM, thời gian 
qua, Hội Liên hiệp phụ nữ 
(LHPN) huyện Như Xuân 
đã chỉ đạo các cấp hội đẩy 
mạnh tuyên truyền, chủ 
động gắn các tiêu chí xây 
dựng NTM với chỉ tiêu thi 
đua, nhiệm vụ công tác 
Hội. Vì vậy, phong trào phụ 
nữ chung sức tham gia xây 
dựng NTM đã tạo sức lan 
tỏa mạnh mẽ, thu hút đông 
đảo cán bộ, hội viên phụ nữ 
tham gia.

hực hiện nhiệm vụ 
giữ vệ sinh môi trường, 
hàng năm, Hội LHPN 
huyện vận động hội viên 
tham gia hưởng ứng Ngày 
môi trường thế giới, ra 
quân dọn vệ sinh đoạn 
đường phụ nữ tự quản, khơi 

 ▲Mô hình “Đoạn đường hoa phụ nữ” 
của Hội LHPN huyện Như Xuân
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thông cống rãnh, thu gom rác thải; 
thực hiện hiệu quả mô hình đoạn 
đường phụ nữ tự quản, xây hố rác 
gia đình, đường hoa phụ nữ… 
Riêng năm 2018, Hội đã cắm 63 
biển đoạn đường phụ nữ tự quản; 
vận động 4.147 gia đình hội viên 
xây, đào hố rác, trồng 42,13 km 
đường hoa; kêu gọi 6.478 hộ gia 
đình hội viên ở 127 chi hội phụ 
nữ thực hiện “Ngõ sạch, bờ rào 
đẹp”, góp phần tích cực vào việc 
thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/
TU của Ban chấp hành Đảng bộ 
tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác BVMT 
đến năm 2020, định hướng đến 
năm 2025”. Cùng với đó, xây dựng 
được 16 câu lạc bộ gia đình “5 
không, 3 sạch” (không đói nghèo, 
không vi phạm pháp luật và mắc 
tệ nạn xã hội, không có bạo lực 
gia đình, không sinh con thứ 3 trở 
lên, không có trẻ suy dinh dưỡng 
và bỏ học; sạch nhà, sạch bếp, 
sạch ngõ), 1 chi hội kiểu mẫu “5 
không, 3 sạch”; vận động cán bộ, 
hội viên phụ nữ hiến đất, hiến cây, 
đóng góp ngày công, kinh phí làm 
đường giao thông nông thôn, nhà 
văn hóa thôn. Cụ thể, giai đoạn 
2016 - 2019, hội viên phụ nữ đã 
đóng góp được trên 5 tỷ đồng, hiến 
6.500 m2 đất, đóng góp 13.110 
ngày công để làm mới 25.180 km 
đường bê tông liên thôn, đường 
nội đồng và ngõ bê tông. Với 
những việc làm thiết thực đó, Ban 
hường vụ Hội LHPN huyện đã 
biểu dương và tặng Giấy khen cho 
18 tập thể, 40 cá nhân điển hình 
trong phong trào “Phụ nữ Như 
Xuân chung sức xây dựng NTM 
giai đoạn 2016 - 2019”. 

Cùng với Hội LHPN, hưởng 
ứng phong trào thi đua “Nông dân 
Như Xuân chung sức xây dựng 
NTM”, hơn 2 năm qua, Hội Nông 
dân (HND) các cấp trên địa bàn 
huyện đã tích cực vận động hội 
viên nông dân tham gia BVMT, 
xây dựng NTM. Kết quả, HND 
các cấp đã vận động hội viên đóng 
góp 3.686 triệu đồng, trên 35 

nghìn ngày công, làm mới 79 km 
đường giao thông, kênh mương; 
lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng 
tại 47 km đường; tương trợ trong 
nội bộ nông dân được 850 ngày 
công, 83 triệu đồng, giúp đỡ 116 
hộ chỉnh trang 532 căn nhà, công 
trình vệ sinh theo tiêu chuẩn; xây 
dựng 42 mô hình HND tham gia 
BVMT; đẩy mạnh các hoạt động 
văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể 
thao... Từ các hoạt động tập thể 
này, đã tạo sân chơi bổ ích, mở 
rộng mối quan hệ đoàn kết, cổ vũ, 
nâng cao đời sống tinh thần cho 
hội viên nông dân, góp phần giữ 
gìn và phát huy bản sắc văn hóa 
dân tộc.

Trong phong trào sản xuất, 
kinh doanh giỏi, HND các xã, 
thị trấn tăng cường tuyên truyền, 
vận động hội viên tham gia 
chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây 
trồng, mạnh dạn đầu tư cải tạo, 
xây dựng gia trại, trang trại, cánh 
đồng mẫu lớn; phát động cán bộ, 
hội viên đăng ký danh hiệu hộ 
sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. 
Đến nay, toàn huyện có 2.283 hộ 
đăng ký tham gia, tăng 795 hộ so 
với năm 2012 (trong đó, 125 hộ 
đạt danh hiệu cấp tỉnh, 437 hộ 
cấp huyện và cấp xã là 1.721 hộ). 
Chất lượng và hiệu quả phong 
trào được nâng lên, nhiều hộ đã 
có quy mô sản xuất lớn, vốn kinh 
doanh trên 800 triệu đồng, thu 
hút hàng trăm lao động, thu nhập 
bình quân từ 50 triệu - 500 triệu 
đồng/hộ/năm; hình thành nhiều 
mô hình sản xuất theo hướng 
trang trại, gia trại, phát triển kinh 
tế hàng hóa…

Có thể khẳng định, công 
cuộc xây dựng NTM của huyện 
Như Xuân đang có những bước 
đi đúng đắn, được các cấp ngành 
ghi nhận và đánh giá cao. Đây 
là động lực để toàn huyện tiếp 
tục đổi mới, sáng tạo, phát huy 
sức mạnh, hoàn thành tốt các kế 
hoạch đã đề ra trong năm 2019 và 
những năm tiếp theo■       

  LÊ THỊ NGỌC

Nuôi trồng thủy sản nước ta chiếm vị 
trí đặc biệt quan trọng trong phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước, 

không chỉ góp phần bảo đảm nguồn cung 
thực phẩm trong nước, mà còn tạo ra sinh 
kế cho hàng triệu gia đình nông dân và góp 
phần quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu. 
Tuy nhiên, hoạt động sản xuất nuôi trồng 
thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm không chỉ chịu 
tác động của biến đổi khí hậu mà còn gây 
phát thải khí nhà kính (KNK) lớn, làm gia 
tăng sự nóng lên toàn cầu.

Tôm là một trong những ngành chủ lực 
của thủy sản Việt Nam, hàng năm đóng góp 
gần 45% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu 
thuỷ sản, với đa dạng các mô hình: quảng 
canh, quảng canh cải tiến, bán thâm canh, 
thâm canh, siêu thâm canh… heo báo cáo 
của Tổng cục hủy sản, năm 2018, sản lượng 
nuôi tôm nước lợ đạt trên 762.000 tấn, tăng 
6,3% so với năm 2017. Về diện tích thả nuôi 
tôm cũng đạt trên 736.000 ha, tập trung tại 
các tỉnh như Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, 
Cà Mau, Kiên Giang và Quảng Ninh, với 
sản lượng tôm trên 762.000 tấn, tăng 3% so 
với năm 2017. Những thị trường xuất khẩu 
chủ lực của con tôm là EU, Mỹ, Nhật, Trung 
Quốc… với kim ngạch thu về gần 3,6 tỷ 
USD. heo nhận định của Tổng cục hủy 
sản, năm 2019, dự báo tình hình thời tiết 
khá thuận lợi, kết hợp thực hiện đồng bộ 
các giải pháp trong đảm bảo môi trường, đề 
phòng dịch bệnh cùng với ứng dụng công 
nghệ nuôi tôm hiệu quả… cả nước duy trì 
diện tích nuôi trên 736.000 ha tôm nước lợ, 
32.000 ha diện tích nuôi tôm sú, tập trung 
đẩy mạnh các giải pháp công nghệ để nâng 
cao năng suất, sản lượng đạt trên 780.000 
tấn, tăng cao hơn năm 2018 khoảng 18.000 
tấn, trong đó sản lượng tôm sú 300.000 tấn 
và tôm thẻ chân trắng 480.000 tấn.

Tuy nhiên, hoạt động nuôi tôm đang 
đứng trước những thách thức do dịch bệnh 
và ô nhiễm môi trường, do quy mô nuôi 
thâm canh ngày càng tăng; trong đó thức 
ăn dư thừa và các vi sinh vật có hại đóng 
vai trò chính gây nên KNK và dịch bệnh 
trên tôm nuôi. Lượng thức ăn công nghiệp 
được sử dụng cho nuôi tôm ngày càng lớn 
kéo theo sự gia tăng chất thải ra môi trường 
nước. Một số nguồn thải chính như: Nước 
thải từ nguồn thức ăn dư thừa (thức ăn 
trong nuôi tôm chiếm hơn 50% tổng chi 
phí sản xuất, tuy nhiên chỉ có khoảng 25-
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Phát triển mô hình nuôi tôm theo hướng giảm phát thải khí nhà kính
30% chất dinh dưỡng của thức ăn được chuyển 
đổi thành các sản phẩm tôm, và khoảng 70-75% 
lượng dinh dưỡng còn lại sẽ được thải ra môi 
trường nuôi), phân và các chất bài tiết của tôm; 
bùn thải chứa các loại hóa chất, thuốc kháng 
sinh tích tụ và tồn lưu cho môi trường; phát thải 
từ việc sử dụng nhiên liệu như sử dụng điện và 
dầu từ các thiết bị vận hành quá trình sản xuất 
(vận hành máy bơm, máy sục khí, quạt nước, 
sên vét ao….). Các nguồn phát thải này góp 
phần làm tăng hiệu ứng nhà kính (phát thải khí 
CO2, SO2, PO4) và làm gia tăng tác động của 
biến đổi khí hậu. Trong nhiều năm qua, trên thế 
giới và trong nước có nhiều công trình nghiên 
cứu cải tiến công nghệ trong nuôi tôm và cũng 
tập trung nghiên cứu để giảm tối đa lượng phát 
thải khí nhà kính, chất thải hữu cơ trong môi 
trường ao nuôi. 

Nhằm hướng tới thúc đẩy phát triển nuôi 
tôm theo hướng giảm phát thải KNK, năm 
2018, Tổ chức OXFAM (một liên minh quốc tế 
của 17 tổ chức làm việc tại 94 quốc gia trên toàn 
thế giới) tại Việt Nam và Trung tâm Hợp tác 
Quốc tế Nuôi trồng và Khai thác hủy sản Bền 
vững (ICAFIS) phối hợp với Viện Nghiên Cứu 
nuôi trồng thủy sản 2 (RIA 2) đã triển khai các 
mô hình thí điểm về “Nghiên cứu xây dựng mô 
hình trình diễn giảm phát thải hiệu ứng KNK 
trong nuôi tôm thâm canh ở đồng bằng sông 
Cửu Long”  tại 3 tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà 
Mau. Mô hình thuộc Dự án “ Phát triển chuỗi 
giá trị sản xuất tôm bền vững và công bằng tại 
Việt Nam – SusV” do Liên minh châu Âu (EU) 
tài trợ. Với mục tiêu đo lường các chỉ số giảm 
phát thải KNK trong nuôi tôm thông qua việc 
thực hiện mô hình trình diễn, với các giải pháp 
cải tiến về kỹ thuật và quản lý trong các tỉnh 
thực hiện Dự án, qua đó đề xuất các giải pháp 

cải tiến hệ thống hướng đến 
sản xuất bền vững và giảm tác 
động đến môi trường và giảm 
phát thải KNK.

Trong nghiên cứu mô hình 
trình diễn, thông qua việc thực 
hiện mô hình trình diễn với các 
giải pháp cải tiến về kỹ thuật và 
quản lý trong quy trình nuôi 
tôm thẻ chân trắng tại Đồng 
bằng sông Cửu Long. Nhóm đã 
tiến hành thực hiện hai nghiệm 
thức: Nhóm thí nghiệm, sử 
dụng các giải pháp kỹ thuật cải 
tiến trong quy trình nuôi tôm 
theo hướng giảm ảnh hưởng 
đến môi trường; Nhóm đối 
chứng, canh tác theo quy trình 
nuôi độc lập hiện nay của người 
dân. Mục tiêu chính nhằm đo 
lường các chỉ số giảm phát thải 
KNK trong hệ thống nuôi tôm 
thâm canh. Trong mô hình thí 
điểm, nhóm đã sử dụng con lăn 
và giảm tốc để giảm tiêu thụ 
điện năng hoặc dầu; Cải thiện 
công tác quan trắc DO để vận 
hành chế độ quạt nước hợp lý; 
hả cá rô phi vào ao thải để xử 
lý chất hữu cơ trước khi xả ra 
môi trường. Kết quả phân tích 
chu trình sản xuất cho thấy, 
để sản xuất 1 tấn tôm thương 
phẩm thì ao thí nghiệm cho các 
chỉ số tác động về ấm lên toàn 
cầu là 10.187 kg CO2-eq; chua 
hóa là 69 kg SO2-eq; phú dưỡng 
hóa là 55 kg PO4-eq. Kết quả 

này có sự khác biệt giữa nhóm 
thí nghiệm và nhóm đối chứng. 
Trong các tác động phát thải 
KNK, quá trình sản xuất thức 
ăn đóng vai trò quan trọng và 
chiếm tỷ lệ đóng góp cao nhất, 
kế đến là quá trình vận hành 
ao nuôi. Tác động gây phát thải 
phú dưỡng hóa chiếm tỷ lệ cao 
nhất trong quá trình vận hành 
tại trang trại nuôi tôm. Các giải 
pháp tác động kỹ thuật trong 
quá trình vận hành ao nuôi 
đã góp phần làm giảm tỷ lệ 
phú dưỡng hóa so với canh tác 
truyền thống lần lượt là 43,66 
và  47,13%.

Giảm phát thải KNK trong 
lĩnh vực thủy sản nói chung và 
nuôi tôm nói riêng là một nội 
dung mới, có nhiều thách thức, 
nhưng cần nghiên cứu, thực 
hiện sớm để góp phần vào thực 
hiện cam kết của quốc gia với 
quốc tế về ứng phó với biến đổi 
khí hậu thông qua “Đóng góp 
giảm phát thải do quốc gia tự 
quyết định - NDC”. Đồng thời, 
cần có sự hỗ trợ của quốc tế về 
công nghệ sản xuất thức ăn, 
công nghệ sản xuất giống, quy 
trình kỹ thuật quản lý sử dụng 
thức ăn và quản lý môi trường 
ao nuôi và sự “vào cuộc” đồng 
bộ của nhiều bên liên quan ở 
trong nước (Chính phủ, doanh 
nghiệp, người nuôi…). Trong 
thời gian tới, Ban quản lý “Dự 
án SusV” và Trung tâm ICAFIS 
sẽ tiếp tục thúc đẩy việc triển 
khai các mô hình nuôi tôm bền 
vững, tiết kiệm năng lượng, sử 
dụng hiệu quả tài nguyên thiên 
nhiên và quá trình đầu tư vào 
mô hình nuôi thân thiện với 
môi trường, giảm phát thải 
KNK, sử dụng năng lượng tái 
tạo, tiết kiệm năng lượng…■

LÊ THƯƠNG ▲ Sử dụng con lăn và giảm tốc nhằm giảm tiêu thụ điện năng hoặc dầu
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Tiềm năng và giải pháp phát triển Làng Văn hóa du lịch huyện Chợ Lách, Bến Tre 
Thời gian qua, việc 

xây dựng nông 
thôn mới (NTM) 

của tỉnh Bến Tre có nhiều 
chuyển biến tích cực, phát 
huy được các thế mạnh 
về sản xuất, nâng cao thu 
nhập cho nhân dân từ 
chính tiềm năng phát triển 
OCOP và du lịch nông 
thôn. Năm 2019, tỉnh Bến 
Tre xác định, phát triển 
du lịch thành ngành kinh 
tế mũi nhọn thông qua 
chương trình hành động 
của Tỉnh ủy nhằm cụ thể 
hóa Nghị quyết của Bộ 
Chính trị tại địa phương với mục tiêu 
đa dạng các loại hình du lịch dựa vào 
tiềm năng về tự nhiên, văn hóa và con 
người. Trong đó, chú trọng phát triển 
du lịch nông thôn gắn với xây dựng 
NTM, trước hết là phát triển du lịch 
nông nghiệp. Đây là hoạt động vừa góp 
phần thúc đẩy tiêu thụ và gia tăng giá 
trị sản phẩm nông nghiệp, vừa tăng thu 
nhập cho người nông dân, đưa cơ cấu 
kinh tế tỉnh Bến Tre chuyển dần sang 
dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp.

Trong 9 huyện, thành phố của 
tỉnh, Chợ Lách được xem là vùng đất 
được thiên nhiên ưu đãi bởi vị trí địa 
lý đặc biệt khi nằm giữa 2 sông lớn 
là Cổ Chiên và Hàm Luông, cùng hệ 
thống sông rạch dày đặc, nguồn nước 
ngọt quanh năm, khí hậu ôn hòa, 
nhiều cồn bãi. Ngoài ra, Chợ Lách từ 
lâu được biết đến với mỹ danh “Cái 
Mơn - vương quốc hoa kiểng”, “vùng 
đất cây lành trái ngọt” hay “vùng sản 
xuất cây giống lớn nhất nước”. Là vùng 
đặc sản với nhiều loại trái cây nổi tiếng 
cả nước như sầu riêng, măng cụt, 
chôm chôm, bưởi da xanh, bòn bon… 
huyện hiện có 31 làng nghề sản xuất 
cây giống, hoa kiểng, 25 vườn trái cây 
Xanh - Sạch - Đẹp đã được công nhận, 
sẵn sàng đón du khách đến tham quan. 

Bên cạnh đó, Chợ Lách cũng 
là địa phương có sự phong 
phú về đời sống tôn giáo, 
tín ngưỡng cùng nhiều công 
trình kiến trúc tôn giáo xưa, 
có thể kể đến chùa Kim 
Long, nhà thờ cổ Cái Mơn, 
nhà thờ Cái Nhum…

Từ những lợi thế đó, 
huyện Chợ Lách đã phát 
triển các loại hình du lịch 
như: văn hóa, tâm linh, sinh 
thái, nghỉ dưỡng, ẩm thực, 
trải nghiệm… Hiện tại, trên 
địa bàn huyện có 1 công ty 
kinh doanh lữ hành du lịch, 
10 điểm kinh doanh, khai 
thác du lịch. Hình thức hoạt 
động chủ yếu là dạng nhà 
vườn, homestay phục vụ 
khách quốc tế: Nhà vườn 
Năm Hiền (thị trấn Chợ 
Lách), Jardin du Mekong 
(Hòa Nghĩa), Việt Hải (Vĩnh 
hành); các nhà vườn phục 
vụ ẩm thực, kết hợp tham 
quan, thưởng thức trái cây 
tại vườn: Ba Ngói (Vĩnh 
Bình); Đại Lộc, hầy Ngon 

(Sơn Định); Bảy hảo (Vĩnh 
hành). Mới đây nhất, 
du lịch Nguyễn Gia (Tân 
hiềng) khai trương đi vào 
hoạt động theo hướng mới, 
với nhiều trò chơi dân gian, 
vận động như đạp xe qua 
cầu khỉ, đi xe đạp trên sông 
Cái Sơn, chèo xuồng, hái trái 
cây, tát mương bắt cá… thu 
hút đông đảo du khách tham 
gia.

Trước tiềm năng, thế 
mạnh của địa phương, một 
số công ty du lịch đã ký kết 
biên bản ghi nhớ hợp tác 
về phát triển Làng Văn hóa 
du lịch huyện Chợ Lách. Hy 
vọng trong thời gian tới, nơi 
đây sẽ trở thành điểm nhấn 
du lịch của Bến Tre nói riêng 
và Việt Nam nói chung với 
lợi thế sản xuất hoa kiểng, 
cây giống, cây ăn quả, trên cơ 
sở xây dựng các tour, tuyến 
gắn liền các sản phẩm đặt 
trưng để kết nối sản phẩm 
du lịch khác trong khu vực■

 HƯƠNG  MAI

 ▲ Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về hợp tác phát triển 
Làng Văn hóa du lịch huyện Chợ Lách
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TÂY HÒA: HUYỆN ĐẦU TIÊN         
CỦA PHÚ YÊN ĐÓN NHẬN              
ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

Ngày 22/7/2019, tại tỉnh Phú Yên, Ủy viên Bộ Chính 
trị, Phó hủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo 
các Chương trình mục tiêu quốc gia Vương Đình 

Huệ đã trao quyết định công nhận huyện Tây Hòa (Phú Yên) 
đạt chuẩn huyện nông thôn mới (NTM) năm 2018. Đây là 
huyện đầu tiên của tỉnh Phú Yên được nhận danh hiệu này.

Sau 8 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng NTM, đến nay, bộ mặt nông thôn Tây Hòa đã có 
những chuyển biến mạnh mẽ cả về chất và lượng. hu nhập 
bình quân đầu người năm 2018 đạt 35,5 triệu đồng/người. 
Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,44%; Tỷ lệ hộ dân nông 
thôn được sử dụng nước sạch đạt 98,2%; 100% hộ gia đình 
và cơ sở chế biến, sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ 
các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm. Toàn huyện có 
16 trường đạt chuẩn quốc gia, 100% thôn có nhà văn hóa đạt 
chuẩn, 11 chợ cơ bản đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. 
Đến cuối năm 2018, 11/11 xã, thị trấn của huyện được UBND 
tỉnh công nhận đạt “Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 
năm 2020”. Đặc biệt, trên địa bàn huyện không còn nhà tạm, 
nhà dột nát. 

Bên cạnh đó, huyện đã hình thành được nhiều vùng sản 
xuất tập trung như: chuyên canh lúa chất lượng cao ở xã Hòa 
Tân Tây, sản xuất rau màu ở xã Hòa Bình 1; chăn nuôi tập 
trung ở xã Sơn hành Đông; trồng tiêu ở xã Sơn hành Đông, 
Sơn hành Tây; nguyên liệu và sản xuất mía ở xã Hòa Phú, 
Hòa Mỹ Tây... Hiện tại, huyện Tây Hòa đang thực hiện 26 mô 
hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trồng trọt theo chuỗi 
giá trị mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

Xác định xây dựng NTM không có điểm dừng, trước mắt 
tới năm 2020, Tây Hòa bảo đảm giữ vững và nâng cao chất 
lượng các tiêu chí NTM đạt được, tập trung thực hiện NTM 
nâng cao, NTM kiểu mẫu; phấn đấu nâng cao thu nhập bình 
quân đầu người khu vực nông thôn đạt trên 45 triệu đồng/
người/năm; có ít nhất 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu 
mẫu; công nhận ít nhất 3 khu dân cư NTM kiểu mẫu; nâng tỉ 
lệ hộ sử dụng nước sạch lên 99%...■

PHẠM VĂN NGỌC

TRẤN YÊN - NỖ LỰC THỰC HIỆN  
TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG

Môi trường là tiêu chí thứ 17 trong 19 tiêu chí xây 
dựng nông thôn mới (NTM), nhằm mục tiêu BVMT 
khu vực nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống 

của người dân. Với quyết tâm xây dựng huyện trở thành huyện 
NTM, trong thời gian qua, huyện Trấn Yên (Yên Bái) đã triển 
khai đồng bộ các giải pháp, huy động sự vào cuộc của cả hệ 
thống chính trị và người dân, nhờ đó việc thực hiện tiêu chí môi 
trường đã đạt được những kết quả tích cực.

Xác định tiêu chí số 17 về môi trường là một trong những 
tiêu chí khó thực hiện nên ngay khi bắt đầu triển khai Chương 
trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện Trấn Yên đã chỉ 
đạo các phòng, ban chức năng, chính quyền địa phương tăng 
cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức 
BVMT nông thôn. Hàng năm, Phòng TN&MT huyện phối hợp 
với các tổ chức đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân 
dân cùng tham gia BVMT bằng những việc làm thiết thực như: 
hực hiện thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật; tổ chức nhiều 
hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Môi trường thế 
giới, Ngày Đa dạng sinh học, Giờ Trái đất, Chiến dịch Làm cho 
thế giới sạch hơn... 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; 
“Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” của Đoàn 
hanh niên; “Xanh - Sạch - Đẹp” trong các trường học... góp 
phần từng bước cải thiện chất lượng môi trường. 

Đến nay, 100% xã, thị trấn của huyện đã thành lập tổ, đội 
vệ sinh tự quản thu gom, vận chuyển rác thải. Tại nhiều địa 
phương, tiêu chí BVMT gắn với việc đánh giá, phân loại tổ chức 
cơ sở đảng; danh hiệu làng văn hóa, gia đình văn hóa được đưa 
vào quy ước, hương ước của thôn, làng. Toàn huyện có hơn 30 
công trình nước sạch đang hoạt động, cung cấp nước sinh hoạt 
đảm bảo vệ sinh cho người dân ở 22 xã, thị trấn. Nước sạch về 
làng đã góp phần quan trọng vào việc cải thiện nguồn nước sinh 
hoạt cho các vùng nông thôn, tăng tỷ lệ người dân sử dụng nước 
sạch lên 95%, đồng thời giảm thiểu các loại dịch bệnh liên quan 
đến nguồn nước. Ngoài ra, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường 
cũng đã được kiểm tra và xử lý kịp thời. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có 
chuồng trại hợp vệ sinh đạt trên 80%...

Với những nỗ lực trong công tác BVMT, môi trường sống 
ở nông thôn Trấn Yên đã có những chuyển biến, cải thiện đáng 
kể. Tuy nhiên, để phát triển bền vững tiêu chí môi trường, Trấn 
Yên vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc cần giải quyết. Cụ thể, 
hầu hết rác thải đã được thu gom nhưng mới chỉ được chôn 
lấp; các xã đều chưa có nguồn vốn để xây dựng, quy hoạch bãi 
rác đạt tiêu chuẩn; vẫn còn tình trạng lạm dụng hóa chất trong 
nông nghiệp như phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật… 
hời gian tới, huyện Trấn Yên cần phát huy nội lực, huy động 
sự tham gia đóng góp của cộng đồng dân cư, doanh nghiệp để 
phấn đấu hết năm 2019, cơ bản huyện Trấn Yên đạt các tiêu chí 
huyện NTM■

CHÂU LONG
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LJUBLJANA - 
Thành phố không xe hơi, 
không rác thải ở châu Âu

15 năm trước, toàn bộ rác thải ở thủ đô 
Ljubljana của Slovenia được xử lý bằng 
biện pháp chôn lấp, nhưng đến năm 2025, 
ít nhất 75% rác thải tại đây sẽ được tái chế. 
Ngày nay, không khí ở Ljubljana rất trong 
lành, dấu hiệu duy nhất cho thấy chúng ta 
đang đứng trên bãi rác sâu 24 m là những 
ống dẫn khí methane. Nơi đây cũng là một 
trong những địa điểm du lịch đặc biệt nhất 
châu Âu, bởi tại khu vực trung tâm TP, 
không có một chiếc xe hơi cá nhân nào, vì 
phương tiện này đã bị cấm lưu thông hoàn 
toàn từ cách đây 10 năm.

TP KHÔNG XE HƠI
Ljubljana là một trong những nơi đáng sống, được 

công nhận là “TP xanh nhất châu Âu năm 2016”. Tạp 
chí Lonely Planet từng nhận xét, Ljubljana là “một bức 
tranh hoàn hảo như hụy Sỹ, nhưng mức sống thì dễ 
thở hơn nhiều”. Từ năm 2008, Ljubljana đã thực hiện 
chính sách cấm tất cả xe hơi vào trung tâm TP. Ngoại 
trừ xe đạp và một số phương tiện công cộng khác như 
xe buýt, không một chiếc xe hơi cá nhân nào được 
phép đi vào vùng nội đô của Ljubljana. Chỉ có người 
già, người tàn tật và phụ nữ nuôi con nhỏ là trường 
hợp ngoại lệ duy nhất. Tuy nhiên, thay bằng việc đi xe 
hơi cá nhân, họ được chính quyền hỗ trợ di chuyển 
miễn phí bằng taxi điện. Sau hơn một thập kỷ thực 
hiện chính sách cấm xe hơi, giờ đây, số lượng phương 

tiện giao thông của toàn 
TP giảm đến 12%; không 
gian và môi trường sống 
được cải thiện, đặc biệt, 
nhờ vào chính sách này 
mà lĩnh vực kinh doanh 
và hoạt động du lịch tăng 
trưởng vượt bậc.

Bên cạnh đó, cách thủ 
đô Ljubljana 55 km là hồ 
Bled có diện tích 145 ha, 
chiều dài 2,12 km, chiều 
rộng 1,38 km, được ví 
như viên ngọc bích, nằm 
trong dãy Julian Alps. 
Trong tiếng Slovenia, 

Bled có nghĩa là “gương 
mặt trắng”. Hồ Bled đóng 
băng hoàn toàn từ tháng 
2 - 3 hàng năm, lúc đó 
người dân và du khách 
có thể đi bộ trên hồ. Vào 
mùa hè, khi nước băng 
tan, mặt nước trong xanh 
màu ngọc bích tuyệt đẹp, 
những bầy thiên nga bơi 
lội và bóng lâu đài, nhà 
thờ soi xuống mặt hồ đẹp 
như bức tranh cổ tích. Hồ 
Bled từng là nơi tổ chức 
giải đua thuyền chèo thế 
giới, để tôn lên cảnh quan 

 ▲Một góc  TP. Ljubljana
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tuyệt đẹp của hồ, Chính phủ Slovenia hạn chế xây 
dựng nhà cao tầng. Bao quanh hồ Bled là cây xanh, 
con đường dẫn lên lâu đài Bled uốn lượn bên sườn núi, 
với khu vực dã ngoại, đi bộ, đạp xe yêu thích của cư 
dân địa phương và du khách. Lâu đài được xây dựng 
từ thế kỷ thứ 8, nằm cheo leo trên vách đá, cách mặt hồ 
139 m, được xếp vào danh sách những lâu đài đẹp nhất 
thế giới. Giữa hồ còn có một nhà thờ được xây từ thế 
kỷ 15 với ngọn tháp cao 52 m, là điểm nhấn của toàn 
bộ cảnh quan nơi đây.

TỪ KHÔNG TÁI CHẾ ĐẾN KHÔNG 
RÁC THẢI

Ljubljana là thủ đô đầu tiên ở châu Âu cam kết 
không rác thải. Từ năm 2002, TP có kế hoạch đặt 
những chiếc thùng thu gom và phân loại rác thải. Đến 
năm 2006, TP tiến hành thu gom rác thải sinh học ở 
từng hộ gia đình. Chiến dịch này đi trước kế hoạch 
chung của châu Âu gần 20 năm (châu Âu đặt mục tiêu 
đến năm 2023 mới bắt buộc người dân phải phân loại 
rác sinh học). Năm 2013, các cửa ra vào trong TP đều 
được trang bị thùng rác đựng bao bì và giấy báo riêng, 
lịch thu gom rác cũng bị cắt giảm, buộc người dân phải 
tự phân loại rác thải. Kết quả thu được rất ấn tượng, 
nếu như năm 2008, TP chỉ tái chế được 29,3% lượng 
rác thải, kém xa so với các nước châu Âu khác, thì hiện 
nay, con số này đã tăng lên 68%, tỷ lệ rác vận chuyển 
về bãi chôn lấp giảm 80%, đưa Ljubljana vươn lên vị trí 
hàng đầu trong bảng xếp hạng các TP tái chế rác hiệu 
quả ở châu Âu. Đặc biệt, Nhà máy xử lý chất thải sinh 
học hiện đại nhất châu Âu ở Ljubljana đi vào hoạt động 
là bước tiến lớn, khẳng định quyết tâm của TP trong 
việc cam kết tái chế tối thiểu 75% rác thải vào năm 

2025. Trung tâm Quản 
lý Chất thải Khu vực 
(RCERO) cũng bắt đầu đi 
vào hoạt động năm 2015, 
đang xử lý gần 1/4 rác 
thải trên toàn Slovenia, sử 
dụng khí ga tự nhiên tạo 
ra nhiệt và điện để tự vận 
hành. RCERO xử lý 95% 
rác phế phẩm thành vật 
liệu tái chế và nhiên liệu 
rắn, đồng thời, giảm tỷ lệ 
rác chôn lấp xuống mức 
chưa đầy 5%. Ngoài ra, 
RCERO còn biến chất thải 
sinh học thành phân bón 
chất lượng cao.

Cuộc “Cách mạng 
xanh” ở đây không chỉ là 
vấn đề về cách xử lý rác, 
mà hạn chế rác thải, tái sử 
dụng và tái chế mới là yếu 
tố hàng đầu. Ngoài thu 
gom rác tận nhà, Ljubljana 
còn mở hai trung tâm xử 
lý rác thải sinh hoạt và tái 
chế rác thải hộ gia đình. 
TP đang dự định xây thêm 
ít nhất 3 trung tâm như 
vậy, cùng với 10 cơ sở nhỏ 
hơn tại các khu vực đông 
dân cư trong nội đô. heo 
đó, những loại rác vẫn 

có thể sử dụng sẽ được 
kiểm tra, làm sạch rồi bán 
với giá rẻ. Hàng tuần TP 
tổ chức hội thảo hướng 
dẫn người dân cách sửa 
chữa vật dụng hỏng trong 
nhà. Cùng với đó, những 
cửa hàng không rác thải 
đang là xu hướng mới 
ở Ljubljana, hiện Công 
ty quản lý rác thải Voka 
Snaga đang triển khai hệ 
thống máy bán các mặt 
hàng gia dụng tự động, 
không cần bao bì đóng 
gói tại đây. Ở trung tâm 
TP, Voka Snaga cũng sẽ 
lắp đặt 67 thùng đựng rác 
dưới lòng đất, người dân 
được phát thẻ đổ rác, công 
nhân thu gom rác đi bộ, 
trong khi xe quét đường 
sử dụng nước mưa hứng 
từ nóc của Công ty Voka 
Snaga cùng với chất tẩy 
rửa sinh học để làm sạch 
lòng đường. Hầu hết mọi 
ngóc ngách đều có thùng 
phân loại rác riêng, do đó, 
dù đông khách du lịch, 
Ljubljana vẫn luôn sạch 
sẽ. Một sáng kiến khác 
nữa để BVMT ở Ljubljana 
là yêu cầu toàn bộ các trụ 
sở công quyền trong TP 
sử dụng giấy vệ sinh được 
tái chế từ vỏ hộp sữa và 
nước hoa quả. 

Những kế hoạch, 
hành động BVMT mà 
Ljubljana đã và đang thực 
hiện là động thái tích cực, 
thể hiện sự kiên quyết của 
TP trong nỗ lực kiến tạo 
một thế giới bền vững 
hơn trong thời kỳ hiện đại 
hoá - công nghiệp hóa■

PHẠM THỊ THU 
HƯƠNG - MINH HUỆ

 ▲ Hệ thống máy bán các mặt hàng gia dụng tự động, không cần 
bao bì đóng gói của Công ty quản lý rác thải Voka Snaga



67Số 7/2019

NHÌN RA THẾ GIỚI

Sự hồi sinh của những dòng sông 
nổi tiếng trên thế giới

TRẦN THỊ THÀNH
Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Quảng Nam

Với nhiều đô thị trên thế giới, những dòng sông, dòng suối đã trở thành linh hồn, là 
mạch nguồn của sự sống, tuy nhiên quá trình công nghiệp hóa - đô thị hóa đã “bức tử” 
những dòng sông, dòng suối tự nhiên này. Để hồi sinh những dòng sông, dòng suối đã 
bị "bức tử", chính quyền ở một số quốc gia đã rất nỗ lực thực hiện các biện pháp tổng thể, 
từ hệ thống pháp luật đến xây dựng hệ thống quản lý, điều phối rác thải, xử lý nước thải 
tiên tiến. Dưới đây là những mô hình đã thành công ở một số quốc gia.

SÔNG THAMES,  ANH

Sông hames được coi là biểu tượng của 
nước Anh với nhiều danh lam thắng cảnh 
cùng địa điểm tham quan hấp dẫn. Dưới 

lòng sông là một thế giới tràn đầy sự sống với 
một lượng lớn những loài cá, động vật không 
xương, cũng như những động vật ăn thịt săn 
mồi hàng đầu sinh sống. Trong đó có khoảng 
670 con hải cẩu tại những bến cảng, 49 con cá 
voi và 444 con cá heo… Tuy nhiên, đến năm 
1957, Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Anh tuyên 
bố sông hames đã chết về mặt sinh học. Môi 
trường nước của sông bị ô nhiễm nặng do nước 
thải sinh hoạt và công nghiệp chảy trực tiếp 
xuống sông. Các báo cáo quan trắc ở thời điểm 
đó cũng cho thấy, nồng độ ôxy trong nước bằng 
0, không sinh vật nào có thể sinh sống được. 
Nguyên nhân ô nhiễm được cho là do các 
vụ đánh bom trong thời chiến đã phá hủy hệ 
thống xử lý nước thải. Sau thế chiến, nước Anh 
trở nên kiệt quệ về tài nguyên, cũng như năng 
lượng nên không thể phục hồi những mất mát 
này một cách nhanh chóng.

Chỉ đến năm 1960, các hệ thống xử lý nước 
thải mới được cải tạo. Nhiều nhà máy xử lý 
nước thải bị bom đạn tàn phá được xây dựng 
lại, dần dần nước thải từ các cống được tách 

ra khỏi sông. Cũng tại thời điểm 
đó, Chính phủ cũng thắt chặt 
quy định liên quan đến môi 
trường, bao gồm các chế tài xử 
phạt người vi phạm trong khu 
vực đô thị, di dời nhà máy, ngành 
công nghiệp độc hại ra khỏi 
thành phố (TP), hạn chế ngành 
rửa phim ảnh truyền thống - tác 
nhân gây ô nhiễm kim loại nặng 
ra các con sông. Bên cạnh đó, ý 
thức người dân được nâng cao, 
họ tự giác dọn dẹp các chất thải 
rắn ra khỏi lòng sông và khơi 
thông dòng chảy. Với những nỗ 
lực từ các cơ quan chức năng và 
người dân, các chỉ số đo đạc về 
mức độ ô nhiễm đã giảm xuống 
mức an toàn, con sông quay trở 
lại thành môi trường sống của 
nhiều loài động vật. Trong 10 
năm gần đây, Hiệp hội Động 
vật học Luân - đôn đã ghi nhận 
có 2.732 loài động vật sống 
trên sông hames, trong đó có 
khoảng 2.000 cá thể hải cẩu, cá 
heo, cá voi nhỏ được phát hiện. 

Mặc dù được hồi sinh 
nhưng sông hames trong giai 
đoạn hiện nay lại phải đối mặt 
với những mối đe dọa mới, đó 
là nguy cơ tái ô nhiễm do rác 
thải nhựa. Trong một nghiên 
cứu năm 2015 của Đại học 
Luân - đôn, hơn 75% cá sống 
trên sông hames có nhựa trong 
ruột. Những con cá có nhựa 

trong ruột lại là mồi cho những 
loài lớn hơn, do đó chất độc 
lại tiếp tục lan truyền. Để đối 
phó với vấn nạn rác thải nhựa, 
chiến dịch làm sạch dòng sông 
(Cleaner hames) được triển 
khai vào tháng 9/2015. Khi đó, 
dọn rác thải nhựa trên sông 
hames là nhiệm vụ khó khăn 
do có rất nhiều nguồn xả thải. 
Trong khi đó, túi ni lông và vỏ 
bọc bao thuốc dù được phân 
loại, thu gom nhưng vẫn có thể 
rơi xuống cống do chúng nhẹ, 
dễ bị gió cuốn đi. heo số liệu 
của Công ty cấp thoát nước 
hames Water, mỗi năm họ thu 
được 25.000 tấn rác thải nhựa từ 
hệ thống lọc trong nhà máy xử 
lý. Ngoài rác thải nhựa, ô nhiễm 
tiếng ồn do việc phát triển du 
lịch trên sông cũng khiến nhiều 
loài vật bị đe dọa, nhất là những 
loài nhạy cảm với âm thanh như 
cá heo, cá voi.

Tuy nhiên, dù phải đối mặt 
với không ít vấn đề nhưng sông 
hames vẫn đang là một trong 
những dòng sông trong đô thị 
sạch nhất thế giới. Người dân 
có thể thỏa thích vui chơi với 
những loài vật hoang dã như 
hải cẩu, cá heo, chim diệc, chim 
cốc hay chim kịch ngay ở thủ đô. 
Sông hames tiếp tục trở thành 
một địa danh nổi tiếng của thủ 
đô Luân - đôn cũng như của 
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nước Anh. heo Báo cáo Du lịch của 
TP này, mỗi năm chỉ riêng Luân - 
đôn đã thu hút 31,1 triệu lượt khách 
du lịch quốc tế, thu về khoảng 15 tỷ 
bảng Anh (khoảng 450.000 tỷ đồng).                          

SÔNG HOÀNG PHỐ, 
TRUNG QUỐC

Sông Hoàng Phố dài 113 km, 
chảy qua TP hượng Hải, 
Trung Quốc. Con sông vừa có 

giá trị cung cấp nước sinh hoạt cho 
người dân, vừa đóng góp quan trọng 
cho ngành du lịch, thông thương 
hàng hóa, đánh bắt cá, đồng thời tiếp 
nhận nước thải của TP.

heo Báo cáo đánh giá tác động 
môi trường một số nước châu Á 
năm 1997 của Liên hợp quốc, con 
sông này là nơi tiếp nhận khoảng 
5,5 triệu m3 nước thải công nghiệp 
và sinh hoạt, hầu hết chưa qua xử 
lý (chiếm khoảng 71% lượng nước 
thải sinh hoạt của cả TP hượng 
Hải). Mức độ ô nhiễm đã ở mức báo 
động, con sông bị "đầu độc" bởi kim 
loại nặng, chất thải sinh hoạt, màu 
nước sông biến thành đen sẫm cho 
đến giữa những năm 90 của thế kỷ 
XX. Chính quyền TP hượng Hải 
đã phải ban hành các tiêu chuẩn, 
quy định để kiểm soát và đẩy lùi ô 
nhiễm trên con sông này đoạn chảy 
qua TP. hượng Hải quyết tâm xây 
dựng hệ thống xử lý nước thải riêng 
biệt, tách được nguồn nước thải sinh 
hoạt chảy vào sông và quan trọng 
nhất là ngăn nước thải công nghiệp. 
Nhờ đó, đến cuối năm 2010, tỷ lệ 
nước thải được xử lý trước khi đổ 
vào sông đã lên 30% (trước đó chỉ có 
10%). Tuy nhiên, vẫn còn đến 70% 

lượng nước thải chưa qua xử lý chảy 
xuống con sông. Sự yếu kém này là 
do dân số của TP tăng nhanh (xấp 
xỉ 27 triệu dân tính đến trước năm 
2019), lượng nước thải cũng tăng từ 
5,5 triệu m3 (năm 1990) lên gần 10 
triệu m3 khiến cho hệ thống xử lý 
nước thải bị quá tải.

Tuy nhiên, dòng sông này vẫn 
là một điểm nhấn quan trọng của 
hượng Hải. heo báo cáo du lịch 
của TP, mỗi năm hượng Hải đón 
khoảng 8,7 triệu lượt khách du lịch 
quốc tế, thu về khoảng 55 tỷ USD/
năm, đạt gần14% GDP của cả TP. 
Bến hượng Hải cũng là nơi tập 
trung nhiều trung tâm thương 
mại, hành chính, tập đoàn lớn của 
Trung Quốc. 

DÒNG SUỐI 
CHEONGGYECHEON,     

HÀN QUỐC

Là một trong những con 
suối nổi tiếng ở Hàn Quốc, 
Cheonggyecheon được mệnh 

danh là huyết mạch của thủ đô 
Seoul. Dòng suối Cheonggyecheon 
dài 5,8 km trong lành tuyệt đẹp chảy 
qua khu đô thị trung tâm 
sầm uất với hàng loạt công 
trình kiến trúc quy mô và 
hiện đại. Tưởng đã rơi vào 
quên lãng vì đã bị chôn lấp 
dưới bê tông gần 50 năm, 
nhưng ngày 1/10/2005, 
Cheonggyecheon đã được 
hồi sinh trở lại.

Sau cuộc chiến giữa thế 
kỷ 20, Cheonggyecheon trở 
thành nạn nhân của các 
khu ổ chuột hai bên bờ, dòng nước 
đen ngòm và sặc mùi xú uế. Năm 
1958, Cheonggyecheon đã bị san 
lấp hoàn toàn do chính sách công 
nghiệp hóa và biến thành một trong 
những trục đường lớn của hủ đô. 
háng 7/2003, Đề án phục hồi dòng 
suối Cheonggyecheon trong một dự 
án khôi phục và chỉnh trang bộ mặt 
đô thị lớn nhất lịch sử Hàn Quốc cho 
TP 600 năm tuổi này. Đây là một Đề 
án đầy tham vọng vì không chỉ phải 
gỡ bỏ con đường cao tốc trên cao mà 

còn phải tái sinh một thủy lộ vốn đã 
bị san lấp từ lâu.

Mặc dù gặp phải nhiều sự 
chống đối và chỉ trích, cuối cùng 
Đề án cũng hoàn thành sau 3 năm 
thi công. Khi nước bơm vào và 
được thử nghiệm vào tháng 7/2005, 
người ta nhận thấy gió trong khu 
vực thổi nhanh gấp hai lần, nồng độ 
bụi lẫn CO2 đều giảm rõ rệt... Con 
sông xanh thay thế cho con đường 
cao tốc bê tông hóa đã trở thành 
chiếc máy điều hòa khổng lồ giúp 
nhiệt độ vào mùa hè ở khu vực này 
giảm khoảng 20C so với trước đây.  

Một số học giả của nước này 
nhận xét, Cheonggyecheon của thế 
kỷ 20 là không gian của những giấc 
mơ hiện đại hóa. Bởi vì, dù chảy trên 
bề mặt, hay len lỏi sâu dưới lòng đất, 
dòng suối vẫn dâng tặng con người 
những giấc mơ của một nguồn sống 
vô tận. Ngày nay, Cheonggyecheon 
còn là một không gian văn hóa, nơi 
diễn ra nhiều chương trình biểu 
diễn đường phố, thu hút hàng triệu 
lượt du khách mỗi năm và là niềm tự 
hào của Hàn Quốc về việc cải tạo và 
ứng xử với các dòng sông tự nhiên.

Trong một Đề án có tên Seoul 
River Masterplan công bố hồi tháng 
1/2009, đến năm 2020, tất cả các 
dòng sông của TP Seoul sẽ được 
thay đổi theo mô hình giống với 
Cheonggyecheon. Đây là kế hoạch 
phát triển tổng hợp bao gồm: Trị 
thủy, dẫn nước, thấm nước, sinh 
thái, cảnh quan, văn hóa, kinh tế, 
được thực hiện trên 59 dòng sông tự 
nhiên của TP đã chịu tác động lớn 
của quá trình phát triển đô thị■
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