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[56] DƯ VĂN TOÁN: Khu dự trữ sinh quyển vùng ven 
biển và hải đảo - Giải pháp ứng phó với  
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MÔI TRƯỜNG

Bộ TN&MT phát động quyên góp ủng hộ  
phòng chống dịch Covid-19 và nhân dân 
bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn
Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng 
Chính phủ và Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam, với truyền thống “tương 
thân, tương ái”, ngày 19/3/2020, Bộ 
TN&MT đã tổ chức phát động quyên 
góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 
và nhân dân bị ảnh hưởng bởi hạn 
hán, xâm nhập mặn.

 V Bộ TN&MT phát động quyên góp ủng hộ phòng chống 
Covid-19 và nhân dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng 
Trần Hồng Hà nhấn mạnh, 
thế giới đang phải đối mặt với 

đại dịch Covid-19 có quy mô toàn 
cầu với tốc độ lây lan nhanh chóng, 
nhiều quốc gia đang phải triển khai 
các biện pháp quyết liệt nhằm ứng 
phó với cuộc khủng hoảng dịch 
bệnh Covid-19. Bên cạnh dịch bệnh 
Covid-19, các địa phương ở đồng bằng 
song Cửu Long (ĐBSCL) đang phải 
đối mặt với hạn hán và xâm nhập 
mặn, tình trạng thiếu nước ngọt xảy 
ra trên diện rộng, ảnh hưởng nghiêm 
trọng tới sản xuất nông nghiệp và 
sinh hoạt của người dân sinh sống 
trong vùng. Trước tình hình đó, Bộ 
TN&MT phát động tới toàn thể cán 
bộ, công chức, viên chức, lao động 
và đoàn viên công đoàn hưởng ứng 
ủng hộ mỗi người tối thiểu một ngày 
lương để ủng hộ phong trào phòng, 
chống dịch Covid-19 và giúp đỡ nhân 
dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm 
nhập mặn. Đây là hoạt động mang 
ý nghĩa nhân văn cao đẹp, là truyền 
thống tương thân, tương ái của dân 
tộc Việt Nam và cũng là trách nhiệm 
của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động Bộ TN&MT chung tay 
hành động cùng cộng đồng và người 
dân cả nước góp phần đẩy lùi dịch 
bệnh Covid-19 và giúp đỡ nhân dân 
đang chịu ảnh hưởng nặng nề do 

hạn hán và xâm nhập mặn ở 
ĐBSCL. 

Ngay tại lễ phát động, 
cán bộ công chức viên chức, 
người lao động và đoàn viên 
công đoàn của Bộ TN&MT đã 
quyên góp được tổng số tiền 
gần 627 triệu đồng. Toàn bộ 
số tiền quyên góp đã được 
chuyển cho Ủy ban Trung 

ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam để hỗ trợ phòng, chống 
dịch Covid-19. Đồng thời, Bộ 
tiếp tục kêu gọi toàn thể các 
cán bộ cán bộ, công chức, 
viên chức, lao động quyên 
góp ủng hộ để giúp đỡ nhân 
dân bị ảnh hưởng bởi hạn 
mặn ở vùng ĐBSCLn 

 NGUYỄN HẰNG

 V Đại diện Bộ TN&MT (bên trái) trao tiền quyên góp  
ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 cho đại diện  
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
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quyết các vấn đề về tài nguyên 
nước, bởi đây chính là chìa 
khóa giúp thích ứng tốt hơn, 
đồng thời có thể giảm thiểu 
tác động tiêu cực của BĐKH. 
Thứ trưởng Lê Công Thành 
nhấn mạnh, để đảm bảo an 
ninh nguồn nước và phát triển 
bền vững, công tác quản lý tài 
nguyên nước cần tập trung vào 
việc xây dựng và triển khai quy 
hoạch tài nguyên nước quốc 
gia, quy hoạch tài nguyên nước 
các lưu vực sông. Đồng thời, 
triển khai đồng bộ các giải 
pháp giảm thiểu các tình trạng 
ô nhiễm trên các lưu vực sông; 
tăng cường giám sát việc tuân 
thủ pháp luật của các hoạt 
động xả nước thải; thu gom xử 
lý ô nhiễm từ nguồn; khuyến 
khích đầu tư vào công nghiệp 
xử lý nước thải; tiếp tục tăng 
cường hợp tác quốc tế nhằm 
chia sẻ công bằng và hợp lý các 
nguồn nước liên quốc gia.

Trước đó, Bộ TN&MT đã 
có Văn bản số 1348/BTNMT-
TĐKTTT gửi các Bộ, ban, ngành, 
đoàn thể Trung ương; UBND 
các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương về việc hưởng ứng 
Giờ Trái đất năm 2020. Để cổ vũ, 
lan tỏa và truyền tải các chủ đề, 
thông điệp, ý nghĩa trên, căn cứ 
tình hình thực tế, cả nước đang 

tập trung nguồn lực để phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19, Bộ 
TN&MT đề nghị các cơ quan, 
đơn vị quan tâm, chỉ đạo, 
hướng dẫn, phối hợp tổ chức 
thực hiện các hoạt động hưởng 
ứng Giờ Trái đất năm 2020 với 
các nội dung: Tuyên truyền, 
vận động các tổ chức, cá nhân 
nâng cao ý thức sử dụng tiết 
kiệm năng lượng; tăng cường 
sử dụng năng lượng tái tạo; hạn 
chế sử dụng sản phẩm nhựa và 
túi ni lông; không sử dụng các 
sản phẩm có nguồn gốc động 
vật hoang dã và các hoạt động 
thiết thực khác để góp phần 
BVMT, ứng phó với BĐKH; Chỉ 
đạo tăng cường nghiên cứu, xây 
dựng và triển khai các cơ chế, 
chính sách, dự án, công trình 
ứng phó với BĐKH, BVMT, góp 
phần phát triển kinh tế - xã 
hội và nâng cao đời sống dân 
sinh; Đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin và phương thức 
trực tuyến để quảng bá, tuyên 
truyền chủ đề, thông điệp Giờ 
Trái đất; phát triển năng lượng 
sạch, thân thiện môi trường; 
Thực hiện tốt công tác vệ sinh 
môi trường, góp phần hiệu quả 
trong phòng, chống dịch bệnh 
có tính chất truyền nhiễm caon

 NAM VIỆT

Hãy góp phần giảm thiểu tác động của 
biến đổi khí hậu thông qua việc thay đổi 
các thói quen sử dụng nước hàng ngày

Đó chính là thông điệp mà Bộ TN&MT muốn 
chuyển tải tới cộng đồng nhân Ngày Nước thế 
giới (22/3), Ngày Khí tượng thế giới (23/3), Giờ 
Trái đất (28/3). Có thể thấy rõ, tài nguyên nước và 
khí hậu l uôn có mối quan hệ hữu cơ lẫn nhau; 
giải quyết các vấn đề về tài nguyên nước chính là 
chìa khóa giúp thích ứng và giảm thiểu tác động 
tiêu cực của biến đổi khí hậu (BĐKH)

Năm 2020, Liên hợp quốc chọn chủ đề của 
Ngày Nước thế giới là “Nước và BĐKH” 
và Ngày Khí tượng thế giới là “Khí hậu 

và Nước” với khẩu hiệu “Đo đếm từng hạt mưa - 
Chắt chiu từng giọt nước”. Chủ đề của Ngày Nước 
thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm nay nhấn 
mạnh vai trò của việc đo đạc giám sát lượng mưa 
trên phạm vi toàn cầu để xây dựng một cơ sở dữ 
liệu chung, phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học 
đến quản lý tài nguyên nước, sử dụng tối ưu nguồn 
nước cho phát triển kinh tế - xã hội và phòng chống 
thiên tai. Cùng với đó, sử dụng tài nguyên nước 
hiệu quả, bền vững chính là thích ứng với BĐKH. 

Tại Việt Nam, BĐKH đang diễn ra từng ngày, 
từng giờ, gây ra những hậu quả nghiêm trọng như 
tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước 
trên phần lớn các khu vực hiện nay. Điều đó cũng 
chứng minh trên thực tế, tài nguyên nước bị tác 
động trực tiếp và mạnh nhất trước diễn biến của 
BĐKH, kéo theo các vấn đề về dân sinh, kinh tế và 
môi trường.

Truyền đi thông điệp nhân Ngày Nước thế giới 
và Ngày Khí tượng thế giới, Thứ trưởng Bộ TN&MT 
Lê Công Thành kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng, 
các nhà hoạch định chính sách trong việc giải 
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GIỜ TRÁI ĐẤT 2020: 

Cùng hành động để đảo chiều  
những tác động tiêu cực  
đến đa dạng sinh học

Ngày 28/3/2020, Giờ Trái đất 
2020 đã được diễn ra từ 
20h30’ đến 21h30’. Theo 

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện 
Quốc gia, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 
sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch 
Giờ Trái đất 2020, cả nước đã tiết kiệm 
được 436.000 kWh điện (tương đương 
khoảng 812,9 triệu đồng). 

 Chương trình do Quỹ Quốc tế 
về Bảo vệ thiên nhiên tại Việt Nam 
(WWF-Việt Nam) tổ chức dưới sự bảo 
trợ của Bộ Công Thương và Bộ TN&MT. 
Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 xảy 
ra khắp nơi trên thế giới, Giờ Trái đất 
đã được tổ chức bằng các sự kiện trực 
tuyến, nhưng vẫn nhận được sự hưởng 
ứng mạnh mẽ của các Bộ, ngành, tổ 
chức, doanh nghiệp và cộng đồng, thể 
hiện sự đoàn kết, gắn bó và cùng nhau 
quyết tâm phục hồi và xây dựng một 
hành tinh sống tốt đẹp hơn. 

Đa dạng sinh học (ĐDSH) là mạng 
lưới của sự sống nuôi dưỡng tất cả 
chúng ta. Tuy nhiên, mất ĐDSH và suy 
thoái môi trường tự nhiên đang diễn 

ra một cách nhanh chóng và 
không theo tiền lệ. Các nhà 
khoa học cho rằng, sự tiêu 
dùng tăng chưa từng có của 7.6 
tỷ người trên Trái đất đã dẫn 
tới sự gia tăng nhu cầu về năng 
lượng, đất và nước, đang khiến 
hành tinh của chúng ta bị tổn 
thương nghiêm trọng; khí hậu 
bất ổn, sông biển cạn kiệt, đất 
cằn và rừng rỗng. 

Trước những biến đổi 
nghiêm trọng của tự nhiên, 
Giờ Trái đất năm nay trở 
thành chiến dịch nâng cao 
hiểu biết của mọi cá nhân, tổ 
chức về tầm quan trọng của 
ĐDSH và thiên nhiên đối với 
cuộc sống hàng ngày của con 
người. Cùng hòa chung với 
tình hình tổ chức Giờ Trái đất 
trên thế giới, tại Việt Nam, 
các hoạt động của chiến dịch 
tập trung trên mạng xã hội 
và trên truyền hình, kêu gọi 
sự cam kết của Chính phủ, 

tổ chức, doanh nghiệp và cá 
nhân hành động nhằm đảo 
chiều những tác động tiêu 
cực đến ĐDSH; kêu gọi tất 
cả mọi người thay đổi hành 
vi tiêu dùng như tiết kiệm 
năng lượng, hạn chế sử dụng 
đồ nhựa và nói không với tiêu 
thụ động vật hoang dã... 

Năm 2020 là một năm bản 
lề trong đó các nhà lãnh đạo 
trên thế giới sẽ đưa ra những 
quyết định quan trọng liên 
quan tới thiên nhiên, BĐKH 
và phát triển. Diễn ra trước 
những phiên họp quốc tế này, 
Giờ Trái đất là một cơ hội để 
các công dân, các tổ chức dân 
sự xã hội, các nguyên thủ quốc 
gia, các nhà lãnh đạo doanh 
nghiệp và các nhà hoạt động 
về môi trường lên tiếng ủng 
hộ Một bản Thỏa thuận mới về 
Thiên nhiên và Con người. Bản 
Thỏa thuận này đặt mục tiêu 
tới năm 2030 chúng ta sẽ giảm 
được một nửa tác động của 
con người lên tới môi trường 
tự nhiên; không còn tuyệt 
chủng loài do tác động của con 
người; và không còn suy thoái 
sinh cảnh tự nhiên. 
 HOÀNG ĐÀN
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Hiện trạng quản lý môi trường khu công nghiệp  
và một số kiến nghị, giải pháp

TS. TRẦN VĂN MINH - Phó Chủ nhiệm 
Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
TS. HOÀNG VĂN THỨC - Phó Tổng cục trưởng
ThS. NGUYỄN THƯỢNG HIỀN - Phó Tổng cục trưởng
Tổng cục Môi trường 
TS. NGUYỄN PHẠM HÀ - Phó Vụ trưởng
TS. NGUYỄN THỊ HỒNG LIỄU
Vụ Quản lý chất thải

Sau gần 30 năm xây dựng và phát triển, cả nước 
đã hình thành 375 khu công nghiệp (KCN) với 
tổng diện tích khoảng 97,8 nghìn ha. Trong đó 

có 280 KCN đã đi vào hoạt động, thu hút 9.114 dự án 
trong nước, 9.022 dự án FDI, với tổng số vốn đăng ký 
khoảng 2 triệu tỷ đồng và 183,2 tỷ USD. Các KCN đã 
đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội 
(KT - XH) của đất nước, góp phần chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
Hiện nay, nhiều KCN đã có hệ thống thu gom, xử lý 
nước thải (XLNT) tập trung, góp phần giảm nguy cơ 
gây ô nhiễm môi trường.

BAN HÀNH CÁC CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ 
BVMT ĐỐI VỚI KCN

Hệ thống pháp luật Việt Nam liên quan đến 
công tác BVMT nói chung và BVMT trong các KCN 
từng bước được hoàn thiện, đồng bộ và thống nhất, 
trong đó có một số văn bản quan trọng: Luật BVMT 
năm 2014; Luật Xây dựng năm 2014; Luật Đầu tư 
công năm 2019; Luật Đầu tư năm 2014; Luật Tài 
nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015; Luật 
Tài nguyên nước năm 2012...

Tính đến tháng 2/2020, Chính phủ đã ban hành 
14 Nghị định, Thủ tướng Chính phủ ban hành 17 
Quyết định, Bộ TN&MT và các Bộ, ngành liên quan 
ban hành 54 Thông tư, Thông tư liên tịch, 48 quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường (QCVN) là 
công cụ để quản lý và kiểm soát ô nhiễm KCN, bao 
gồm: Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 
của Chính phủ về quản lý KCN, khu kinh tế (KKT); 
Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của 
Chính phủ quy định về quy hoạch BVMT, đánh giá 
môi trường chiến lược (ĐMC), đánh giá tác động 
môi trường (ĐTM) và kế hoạch BVMT; Nghị định số 
38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về 
quản lý chất thải và phế liệu; Nghị định số 80/2014/

NĐ-CP ngày 6/8/2014 
của Chính phủ về thoát 
nước và XLNT; 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, Thông tư 
số 35/2015/TT-BTNMT ngày 
30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ 
TN&MT về BVMT KKT, KCN, 
khu chế xuất, khu công nghệ 
cao; Thông tư số 25/2019/
TT-BTNMT ngày 31/12/2019 
của Bộ trưởng Bộ TN&MT 
quy định chi tiết thi hành 
một số điều của 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 và quy định 
quản lý hoạt động dịch vụ 
quan trắc môi trường. 

Bên cạnh đó, chính 
quyền các địa phương cũng 
ban hành nhiều văn bản quy 
phạm pháp luật về BVMT 
KCN. Trong đó có 11 văn bản 
của Tỉnh ủy, 51 Nghị quyết 
của HĐND tỉnh/thành phố 
(TP), 212 Quyết định và 42 
Chương trình, Kế hoạch 
của UBND các tỉnh/TP trực 
thuộc Trung ương. Đến nay, 
trên cả nước có 29 địa phương 
ban hành cơ chế phối hợp 
trong công tác quản lý nhà 
nước đối với KKT, KCN, 8 quy 
chuẩn địa phương (TP. Hà 
Nội có 5 quy chuẩn; Hưng 
Yên: 2; Bắc Ninh: 1) và một số 
địa phương đang trong quá 
trình xây dựng.

Việc thể chế hóa chủ 
trương, chính sách của 
Đảng, Nhà nước trong công 
tác BVMT đã thực hiện theo 
hướng đồng bộ và toàn diện, 
đồng thời tiệm cận với các 
thông lệ, hiệp ước quốc tế 
mà Việt Nam tham gia, góp 
phần thu hút đầu tư vào các 
KCN.

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC 
QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 
ĐỐI VỚI CÁC KCN

Tình hình thực hiện các 
quy định pháp luật về BVMT và 
đầu tư tài chính cho công tác 
BVMT 

Thời gian qua, công tác 
BVMT tại các KCN đã từng 
bước được các cấp, ngành, 
doanh nghiệp kinh doanh 
hạ tầng KCN quan tâm, 
chú trọng. Các KCN đã góp 
phần hạn chế phân tán cơ 
sở sản xuất công nghiệp, di 
dời cơ sở có nguy cơ gây ô 
nhiễm môi trường từ nội 
đô, làng nghề vào KCN. Do 
đó, công tác BVMT được 
kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt 
đối với việc XLNT, chất thải 
rắn (CTR), khí thải. Trong số 
280 KCN đang hoạt động 
(20 KCN nằm trong KKT), 
có 250 KCN có hệ thống 
XLNT tập trung theo quy 
định, đạt tỷ lệ 89,28%. 100% 
KCN có báo cáo ĐTM và Đề 
án BVMT chi tiết được phê 
duyệt; 219 KCN đã lắp đặt hệ 
thống quan trắc nước thải 
tự động, liên tục, đạt tỷ lệ 
87,6%. Tổng công suất XLNT 
của các nhà máy XLNT tập 
trung đạt 1.031.000 m3/ngày, 
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quan trắc nước thải tự động và 
các công trình hạ tầng kỹ thuật 
BVMT khác. Hơn nữa, các KCN 
đang từng bước chuyển đổi 
sang mô hình phát triển theo 
hướng cân bằng kinh tế, xã hội 
và môi trường, đảm bảo phát 
triển bền vững, hướng tới nền 
kinh tế tuần hoàn và thực hiện 
mục tiêu tăng trưởng xanh. 

Mặc dù, ngân sách nhà 
nước (NSNN) còn nhiều khó 
khăn, nhưng phần lớn các địa 
phương đều đã quan tâm đầu 
tư cho công tác BVMT, cơ bản 
bố trí đủ, hoặc vượt 1% tổng 
chi ngân sách địa phương cho 
công tác BVMT nói chung, 
trong đó có các KCN. Đối với 
nguồn vốn đầu tư phát triển 
từ NSNN, trong giai đoạn 2015 
- 2018, đã có 44 công trình, dự 
án nhà máy XLNT và các hạng 
mục liên quan đến nhà máy 
XLNT KCN được hỗ trợ vốn từ 
quỹ đầu tư phát triển là 974,404 
tỷ đồng. Trung bình khoảng 
75% số phí BVMT đối với nước 
thải công nghiệp được nộp 
vào ngân sách địa phương để 
sử dụng cho công tác BVMT; 

bổ sung nguồn vốn hoạt động 
cho Quỹ BVMT địa phương để 
sử dụng phòng ngừa, hạn chế, 
kiểm soát ô nhiễm môi trường 
do nước thải; tổ chức thực hiện 
các giải pháp, phương án công 
nghệ, kỹ thuật XLNT.

Ngoài ra, thực hiện 
Nghị quyết 73/NQ-CP ngày 
26/8/2016 của Chính phủ về 
phê duyệt chủ trương đầu tư 
các chương trình mục tiêu giai 
đoạn 2016 - 2020, trong đó có 
Chương trình mục tiêu đầu tư 
hạ tầng KKT ven biển, KKT cửa 
khẩu, KCN, khu công nghệ cao. 
Trong giai đoạn 2016 - 2020, 
ngân sách Trung ương (NSTW) 
hỗ trợ 20 dự án xây dựng nhà 
máy XLNT tập trung trong 
các KCN và các hạng mục 
liên quan đến XLNT tại 17 địa 
phương, với 1.300,665 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó còn nhiều 
nguồn vốn khác tài trợ cho 
công tác BVMT như nguồn vốn 
ODA; Quỹ BVMT Việt Nam và 
các doanh nghiệp cũng tích 
cực huy động nguồn vốn tự 
có, vốn vay từ các ngân hàng 
thương mại để đầu tư công 
trình BVMT.

Tổ chức bộ máy, nguồn nhân 
lực quản lý BVMT và đẩy mạnh 
kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm 
pháp luật về BVMT đối với KCN

Thời gian qua, công tác tổ 
chức bộ máy quản lý BVMT tại 
KCN ở các địa phương cơ bản 
đã được hình thành và phân 
cấp thực hiện chức năng quản 
lý theo thẩm quyền. Ban Quản 
lý (BQL) KCN có chức năng 
quản lý nhà nước đối với KCN; 
quản lý và tổ chức thực hiện 
chức năng cung ứng dịch vụ 
hành chính công, dịch vụ hỗ 
trợ khác liên quan đến hoạt 
động đầu tư, sản xuất kinh 
doanh cho nhà đầu tư thứ cấp 
trong KCN. BQL KCN có thẩm 
quyền trực tiếp quản lý về đầu 
tư, quản lý KCN theo hướng 

đêm, lượng nước thải phát sinh thực tế khoảng 
510.145 m3/ngày, đêm. 

Theo số liệu thống kê, hàng năm, các KCN 
đang hoạt động phát sinh 643.865 tấn chất thải 
nguy hại, 4.124.372 tấn CTR thông thường. Các 
KCN đã quan tâm đến việc hướng dẫn, yêu cầu 
doanh nghiệp thứ cấp quản lý CTR, đảm bảo 
chất thải được thu gom, bàn giao cho các đơn 
vị có chức năng xử lý. Trong khi đó, việc xử lý 
khí thải do các doanh nghiệp thứ cấp trong KCN 
tự thực hiện. Tuy nhiên, các KCN thường xuyên 
phải thực hiện giám sát định kỳ chất lượng môi 
trường không khí trong KCN. 

Với định hướng chỉ đạo của Chính phủ 
trong phát triển KCN sinh thái, đã được thể chế 
hóa tại Nghị định số 82/NĐ-CP, một số KCN thí 
điểm chuyển sang mô hình KCN sinh thái theo 
tiêu chuẩn quốc tế, thu hút dự án sản xuất công 
nghiệp và dịch vụ công nghiệp công nghệ cao, 
xanh, sạch; gắn kết hoạt động với BVMT. Hiện 
cả nước có 4 KCN thí điểm, gồm: Khánh Phú, 
Gián Khẩu (Ninh Bình); Hòa Khánh (Đà Nẵng); 
Trà Nóc (Cần Thơ). Tại các KCN trên, doanh 
nghiệp đã tham gia vào sản xuất sạch hơn, sử 
dụng hiệu quả tài nguyên, thực hiện hoạt động 
cộng sinh công nghiệp, đem lại hiệu quả kinh 
tế, xã hội, môi trường, góp phần giảm phát thải.

Nhìn chung, các KCN đang hoạt động đã 
tuân thủ quy định pháp luật về BVMT, quan 
tâm đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật BVMT 
như hệ thống thoát nước mưa, XLNT tập trung, 

 V Công tác BVMT tại các KCN đã và đang được các cấp, ngành và doanh nghiệp 
quan tâm thực hiện
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dẫn của các Bộ và sự ủy quyền của các cơ quan 
có thẩm quyền trên một số lĩnh vực: Thương 
mại, xây dựng, lao động. Các BQL KCN đều bố trí 
nhân sự làm công tác BVMT. Nhiều địa phương 
có Quy chế phối hợp giữa BQL KCN và các 
ngành chức năng có liên quan trong công tác 
quản lý nhà nước về môi trường. Về cơ bản, các 
BQL KCN đã cố gắng thực thi nhiệm vụ trong đó 
có công tác BVMT tại các KCN.

Các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng KCN 
đều có bộ phận phụ trách về môi trường, hoặc 
bố trí cán bộ có chuyên môn phù hợp để quản 
lý, vận hành hệ thống xử lý chất thải, kiểm soát 
môi trường. Các doanh nghiệp đầu tư thứ cấp 
trong KCN có bộ phận chuyên môn, hoặc nhân 
sự có chuyên môn phù hợp phụ trách về BVMT 
tùy theo quy mô hoạt động và các vấn đề môi 
trường phát sinh. Các doanh nghiệp kinh doanh 
hạ tầng KCN và doanh nghiệp đầu tư thứ cấp 
trong KCN thực hiện theo sự quản lý, hướng 
dẫn của BQL KCN và Sở TN&MT địa phương.

Để tăng cường công tác kiểm soát môi 
trường tại các KCN trên cả nước, công tác thanh 
tra, kiểm tra được xem là công cục đắc lực 
trong công tác quản lý nhà nước về môi trường. 
Theo đó, trong giai đoạn 2015 - 2019, các Bộ và 
UBND các tỉnh/TP đã xử lý vi phạm pháp luật 
về BVMT đối với 4.614 lượt cơ sở, trong đó có các 
KCN, cơ sở trong KCN, với tổng số tiền 300.970 
triệu đồng. Kết quả thanh tra, kiểm tra cho thấy, 
các vi phạm chủ yếu tập trung vào các hành vi 
không thực hiện, hoặc thực hiện không đúng, 
không đầy đủ các nội dung báo cáo ĐTM, cam 
kết BVMT đã được phê duyệt; xả chất thải vượt 
QCKT về môi trường; thiếu báo cáo giám sát 
chất thải định kỳ; lưu giữ và chuyển giao chất 
thải không đúng quy định; một số cơ sở thứ cấp 
xả nước thải vượt tiêu chuẩn tiếp nhận của chủ 
đầu tư KCN...

NHỮNG BẤT CẬP, TỒN TẠI TRONG XÂY 
DỰNG, TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÍNH 
SÁCH PHÁP LUẬT VỀ BVMT TẠI CÁC KCN

Bên cạnh những kết quả trên, công tác quản 
lý môi trường đối với các KCN cũng bộc lộ một 
số bất cập, tồn tại như: Công tác BVMT trong 
KCN chịu sự chi phối của nhiều luật liên quan, 
dẫn đến sự thiếu đồng bộ, thống nhất trong quá 
trình triển khai thực hiện, gây khó khăn cho 
công tác quản lý nhà nước; Các loại thuế, phí 
về môi trường chưa phát huy được vai trò công 
cụ kinh tế, chưa tạo hành lang pháp lý và môi 
trường thuận lợi để khuyến khích phát triển 

dịch vụ môi trường, sản phẩm 
thân thiện với môi trường; 
Việc phân loại, tái chế, tái sử 
dụng chất thải, tiến tới mô 
hình KCN không phát thải, 
cũng như phát triển KCN sinh 
thái, khuyến khích xã hội hóa 
trong một số hoạt động BVMT 
KCN chậm triển khai trong 
thực tế. Công tác lập, thực hiện 
quy hoạch KCN chưa phù hợp, 
gây áp lực cho công tác BVMT. 
Đặc biệt, nhận thức của chính 
quyền địa phương, BQL KCN, 
doanh nghiệp về công tác 
BVMT tại các KCN còn hạn 
chế, chưa đáp ứng yêu cầu của 
thực tiễn. 

Tại các địa phương, có 
65% KCN đã đi vào hoạt động, 
nhưng chưa được cấp giấy xác 
nhận hoàn thành công trình 
BVMT; một số doanh nghiệp 
đầu tư thứ cấp trong các KCN 
chưa hoàn thiện hồ sơ, thủ 
tục pháp lý về BVMT. Đến nay, 
10,7% KCN trên cả nước đã đi 
vào hoạt động, thu hút đầu 
tư, nhưng chưa xây dựng hệ 
thống XLNT tập trung; việc 
đấu nối, thu gom, XLNT, thoát 
nước mưa tại một số KCN khó 
kiểm soát; chất lượng nước 
thải không ổn định, có thời 
điểm không đạt quy chuẩn 
xả thải. Tại một số KCN, hệ 
thống XLNT tập trung vận 
hành chưa hiệu quả, mạng 
lưới thu gom và hệ thống 
thoát nước mưa, XLNT chưa 
được duy tu, bảo dưỡng định 
kỳ; nhiều KCN chưa có công 
trình phòng ngừa, ứng phó sự 
cố môi trường theo quy định 
của Nghị định số 40/2019/NĐ-
CP và Thông tư số 25/2019/
TT-BTNMT. Nhiều KCN dù đã 
xây dựng hệ thống XLNT tập 
trung, nhưng lượng nước thải 
thu gom quá ít, không đủ để 
vận hành thường xuyên; công 
tác dự báo phát sinh nước thải, 
xây dựng hệ thống XLNT chưa 

sát với tình hình thực tế, gây 
lãng phí nguồn lực đầu tư.

Bên cạnh đó, việc quản lý 
khí thải tại KCN còn nhiều bất 
cập. Một số doanh nghiệp đầu 
tư thứ cấp sử dụng công nghệ 
cũ, nguy cơ gây ô nhiễm không 
khí cao. Một số địa phương 
chưa quy hoạch địa điểm lưu 
giữ, xử lý chất thải nguy hại; 
công tác theo dõi, kiểm tra, 
giám sát việc thu gom, xử lý 
chất thải còn hạn chế, tiềm 
ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi 
trường. Qua thanh tra, kiểm 
tra cho thấy, còn 12,4% số KCN 
chưa đầu tư lắp đặt hệ thống 
quan trắc môi trường tự động, 
liên tục và truyền dữ liệu về 
Sở TN&MT; một số KCN đã 
đầu tư hệ thống quan trắc, 
nhưng chưa truyền dữ liệu về 
Sở TN&MT theo quy định. Hệ 
thống quan trắc tự động, liên 
tục của các cơ sở thiếu tính ổn 
định, chế độ duy tu, bảo dưỡng 
chưa thường xuyên.

Tại một số địa phương, 
công tác kiểm tra, thanh tra 
việc chấp hành quy định pháp 
luật về BVMT chưa được thực 
hiện thường xuyên và chưa có 
giải pháp hữu hiệu trong xử 
lý điểm nóng về ô nhiễm môi 
trường. Một số cơ sở sản xuất 
chưa thực hiện nghiêm túc kết 
luận thanh tra, kiểm tra, giám 
sát của các cơ quan có thẩm 
quyền, chậm khắc phục hậu 
quả. 

Trong khi đó, đầu mối quản 
lý về môi trường KCN ở một 
số địa phương còn phân tán, 
không thống nhất về việc giao 
thẩm quyền cho BQL KCN và 
Sở TN&MT. Một số địa phương 
chưa xây dựng, ban hành Quy 
chế phối hợp giữa BQL KCN 
với các ngành chức năng liên 
quan trong công tác quản lý 
nhà nước về môi trường, hoặc 
đã ban hành, nhưng Quy chế 
không bảo đảm sự phối hợp, 
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quản lý tốt giữa doanh nghiệp kinh doanh hạ 
tầng KCN với doanh nghiệp đầu tư thứ cấp 
trong công tác BVMT. Nhân lực làm công tác 
quản lý về BVMT ở các BQL KCN doanh nghiệp 
đầu tư thứ cấp trong KCN còn thiếu, chưa bố trí 
đủ biên chế theo quy định…

Nguồn lực tài chính đầu tư cho công tác 
BVMT nói chung và cho BVMT các KCN nói riêng 
còn hạn chế. Chi sự nghiệp BVMT Trung ương 
bố trí không lớn, nhưng kết quả giải ngân vốn 
thấp; không ít địa phương bố trí chi sự nghiệp 
BVMT không đạt tỷ lệ theo quy định. Trong khi 
vẫn chưa có quy định tỷ lệ chi từ nguồn thu thuế 
BVMT được sử dụng để đầu tư trực tiếp cho 
công tác BVMT và quy định về sử dụng nguồn 
vốn dự phòng từ NSTW ưu tiên bố trí cho các 
chương trình, dự án BVMT các KCN. Việc đầu tư 
xây dựng các KCN tại một số địa phương còn bất 
cập, năng lực tài chính xây dựng kết cấu hạ tầng 
hạn chế, chưa ưu tiên đầu tư hạ tầng kỹ thuật 
BVMT. Một số BQL KCN chỉ tập trung thu hút 
đầu tư, chưa quan tâm đúng mức đến công tác 
BVMT của KCN. Một số chủ đầu tư xây dựng và 
kinh doanh hạ tầng KCN, hoặc nhà đầu tư thứ 
cấp chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm BVMT; 
nhiều cơ sở chưa kịp thời cập nhật các quy định 
pháp luật về BVMT. 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG 
TÁC BVMT TẠI CÁC KCN 

Để nâng cao hiệu quả quản lý môi trường 
đối với các KCN, thời gian tới, cần tập trung vào 
các giải pháp:

Hoàn thiện chính sách, pháp luật về BVMT
Bộ TN&MT hoàn thiện Dự án Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật BVMT năm 
2014. Trong đó quan tâm sửa đổi, bổ sung một 
số nhóm cơ chế, chính sách: Quy hoạch BVMT, 
trong đó tính đến yếu tố BVMT KCN; Khuyến 
khích doanh nghiệp thực hiện sản xuất sạch 
hơn, tiết kiệm năng lượng, tuần hoàn, tái sử 
dụng nước thải, không thải chất thải ra môi 
trường; Rà soát, điều chỉnh, hoặc ban hành 
các QCKT về môi trường phù hợp với thực tiễn, 
tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo xây dựng QCKT 
môi trường địa phương; Xây dựng hệ thống 
tiêu chí về môi trường phục vụ lựa chọn loại 
hình, công nghệ sản xuất, bảo đảm giảm thiểu 
nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; hỗ trợ chuyển 
đổi KCN hiện hữu sang KCN sinh thái và phát 
triển các KCN sinh thái; Kiểm toán chất thải, 
xây dựng cơ sở dữ liệu để tích hợp hệ thống 
cơ sở dữ liệu, thông tin quốc gia, tiến tới xây 

dựng nền kinh tế tuần hoàn; 
Rà soát, đánh giá, điều chỉnh 
công cụ kinh tế, thuế, phí về 
môi trường đang áp dụng 
cho phù hợp với nguyên tắc 
thị trường; Xây dựng cơ chế, 
chính sách nhằm thúc đẩy xã 
hội hóa công tác BVMT, huy 
động nguồn lực đầu tư cơ sở 
hạ tầng BVMT, hiện đại hóa 
công nghệ sản xuất, cộng sinh 
công nghiệp...

Bên cạnh đó, các Bộ, 
ngành liên quan cần thực hiện 
rà soát, sửa đổi một số luật có 
liên quan như Luật Xử phạt vi 
phạm hành chính, Luật Thanh 
tra, Luật Khoa học và Công 
nghệ, Luật Tiêu chuẩn và Quy 
chuẩn kỹ thuật, Luật Thuế 
BVMT, Luật Đầu tư... để phát 
huy hiệu lực, hiệu quả của các 
quy định trong Luật BVMT. Cụ 
thể như áp dụng các biện pháp 
xử lý bổ sung, chế tài nghiêm 
khắc hơn đối với các hành vi 
vi phạm pháp luật về BVMT; 
trình tự thủ tục tiến hành các 
cuộc thanh tra, kiểm tra đột 
xuất về BVMT; quy định tỷ lệ 
chi từ nguồn thu thuế BVMT 
được sử dụng để đầu tư trực 
tiếp cho công tác BVMT; cho 
phép sử dụng nguồn vốn dự 
phòng từ NSTW ưu tiên bố 
trí cho các chương trình, dự 
án quan trắc phục vụ kiểm 
soát, giám sát BVMT các KCN; 
chính sách hỗ trợ từ NSTW đối 
với các dự án đầu tư phát triển 
kết cấu hạ tầng KCN tại các địa 
phương có điều kiện KT - XH 
khó khăn và đặc biệt khó khăn; 
rà soát, điều chỉnh quy hoạch 
phát triển các KCN trong 
phạm vi cả nước bảo đảm yêu 
cầu BVMT gắn với mục đích sử 
dụng đất tiết kiệm, hiệu quả; 
rà soát, sửa đổi, bổ sung, quy 
định rõ trách nhiệm của BQL 
KCN.

Tổ chức triển khai công tác 
BVMT trong thời gian tới

Ngoài việc hoàn thiện 
các chính sách, pháp luật về 
BVMT, Bộ TN&MT, cũng như 
các địa phương tập trung vào 
những nhiệm vụ sau: 

Một là, khẩn trương tổ 
chức lập quy hoạch BVMT 
cho giai đoạn 2021 - 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045 và các quy 
hoạch cấp tỉnh, bao gồm quy 
hoạch phát triển các KCN, quy 
hoạch chung xây dựng KCN, 
thoát nước KCN để bảo đảm 
phát triển các KCN đồng bộ, 
phù hợp với quy hoạch phát 
triển KT - XH; rà soát, đánh giá 
tổng thể tình trạng thu gom, 
XLNT tại các KCN trên cả nước. 
Khẩn trương tiến hành các thủ 
tục môi trường của KCN; đẩy 
mạnh hoạt động kiểm tra, xác 
nhận hoàn thành công trình 
BVMT của các KCN đã đi vào 
hoạt động. Tăng cường quan 
trắc môi trường, cảnh báo ô 
nhiễm môi trường tại các khu 
vực tập trung nhiều KCN. Đẩy 
mạnh công tác thanh tra, kiểm 
tra, xử lý vi phạm; sớm khắc 
phục tình trạng vi phạm. Áp 
dụng chế tài xử phạt nghiêm 
khắc đối với KCN không tuân 
thủ quy định về BVMT.

Hai là, bảo đảm việc thành 
lập và phát triển KCN tuân 
thủ đúng quy hoạch đã được 
cấp thẩm quyền phê duyệt; 
kiên quyết không mở rộng 
KCN hiện có, hoặc đầu tư các 
KCN mới tại địa phương khi 
còn KCN có tỷ lệ lấp đầy thấp; 
không cấp giấy phép đầu tư 
cho các dự án thứ cấp khi KCN 
chưa có hạ tầng kỹ thuật về 
BVMT; kiểm soát chặt chẽ việc 
thu hút các loại hình sản xuất 
đầu tư trong KCN trên địa bàn. 

Ba là, cân đối nguồn lực để 
hỗ trợ nhà đầu tư phát triển hệ 
thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật 
trong và ngoài KCN; có chính 
sách khuyến khích nhà đầu 
tư và huy động các nguồn vốn 



14  | SỐ 3/2020
Tạp chí 
MÔI TRƯỜNG

LUẬT PHÁP - CHÍNH SÁCH

hợp pháp khác để đầu tư xây dựng kết cấu 
hạ tầng KCN, trong đó có hệ thống XLNT 
tập trung. Tăng cường nguồn vốn hoạt động 
cho Quỹ BVMT Việt Nam theo hướng đầu 
tư, xây dựng công trình BVMT KCN tại địa 
phương có điều kiện KT - XH đặc biệt khó 
khăn. Tổ chức thực hiện chính sách phát 
triển KCN sinh thái tại địa phương. Giám 
sát chặt chẽ việc phát sinh chất thải từ các 
KCN và nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm 
môi trường cao từ các KCN.

Bốn là, hướng dẫn, yêu cầu chủ đầu tư 
phát triển kết cấu hạ tầng KCN trong việc 
tuân thủ và thực hiện đầy đủ các biện pháp, 
cam kết BVMT; đầu tư xây dựng, vận hành, 
duy tu, bảo dưỡng các công trình BVMT 
của KCN; xây dựng bộ máy, bố trí đủ nhân 
lực có trình độ chuyên môn về BVMT, cũng 
như vận hành, giám sát các công trình xử 
lý môi trường của KCN. Chủ động áp dụng 
sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và đổi mới công 
nghệ để bảo đảm nâng cao hiệu quả công 
tác BVMT. Tăng cường áp dụng các biện 
pháp kỹ thuật tiên tiến để kiểm soát, giám 
sát hoạt động xả thải của các doanh nghiệp 
thứ cấp trong KCN, đặc biệt là nước thải 
công nghiệp trước khi đưa vào hệ thống 
XLNT tập trung của KCN. Xây dựng kế 
hoạch cụ thể về phòng ngừa, ứng phó sự cố 
môi trường của cơ sở; thường xuyên tổ chức 
diễn tập, ứng phó theo các kịch bản sự cố và 
báo cáo công tác BVMT theo đúng quy định. 
Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao 
trình độ về chuyên môn kỹ thuật, cũng như 
tăng cường phổ biến, nâng cao nhận thức về 
các quy định pháp luật, tiêu chuẩn, QCKT 
về BVMT cho cán bộ, nhân viên, người lao 
động.

Năm là, tăng cường hợp tác trong nước, 
quốc tế nhằm trao đổi kinh nghiệm và nắm 
bắt xu thế hoạt động, phát triển của các mô 
hình KCN; huy động các nguồn vốn đầu tư, 
vốn viện trợ quốc tế để thực hiện các giải 
pháp phát triển bền vững KCN, trong đó tập 
trung nhân rộng mô hình KCN sinh thái. 

Sáu là, tăng cường tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật về BVMT; áp dụng các biện 
pháp đủ mạnh để răn đe, ngăn chặn, hạn 
chế các hành vi vi phạm pháp luật về BVMT 
đối với KCN; có các giải pháp huy động sự 
tham gia của cộng đồng vào công tác BVMT 
và khuyến khích xã hội hóa hoạt động 
BVMTn

Đẩy mạnh công tác  
quản lý chất thải rắn  
sinh hoạt tại khu vực 
miền Trung và Tây Nguyên
NGUYỄN GIA CƯỜNG, NGUYỄN TRƯỜNG HUYNH
Cục Bảo vệ môi trường miền Trung và Tây Nguyên 
Tổng cục Môi trường

Nhằm triển khai thực 
hiện Nghị quyết 
số 09/NQ-CP ngày 

03/02/2019 của Chính phủ 
đối với nội dung thống nhất 
quản lý nhà nước về chất thải 
rắn (CTR), ngày 29/05/2019, Bộ 
TN&MT đã ban hành Quyết 
định số 1332/QĐ-BTNMT trong 
đó giao Cục BVMT miền Trung 
và Tây Nguyên, Tổng cục Môi 
trường triển khai nhiệm vụ 
“Đánh giá tình hình nguồn 
thải, phát sinh chất thải và 
công tác kiểm soát nguồn thải, 
quản lý chất thải” trên địa bàn 
13 tỉnh, bao gồm: Quảng Bình, 
Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, 

Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình 
Định, Phú Yên, Khánh Hòa, 
Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk 
Nông và Lâm Đồng. Còn thành 
phố Đà Nẵng là TP trực thuộc 
Trung ương nên do Đoàn Tổng 
cục Môi trường tổ chức kiểm 
tra. Kết quả kiểm tra, đánh giá 
về công tác quản lý CTR của 
địa phương sẽ là cơ sở để hoàn 
thiện phương án thống nhất 
đầu mối quản lý CTR, đặc biệt 
là CTR sinh hoạt. 

Để triển khai nhiệm vụ, 
Cục BVMT miền Trung và Tây 
Nguyên phối hợp với các đơn 
vị thuộc Tổng cục Môi trường, 
các Sở TN&MT tổ chức 3 Đoàn 

 V Đoàn kiểm tra khảo sát tại bãi rác thị xã Quảng Trị - 
tỉnh Quảng Trị
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Một số bãi chôn lấp, cơ sở xử 
lý CTR ở vị trí chưa đúng theo 
quy hoạch hoặc chưa phù hợp 
theo các tiêu chuẩn kỹ thuật 
và khoảng cách an toàn môi 
trường nhưng trước mắt đã 
đáp ứng được nhu cầu quản lý 
CTR, góp phần BVMT tại địa 
phương. 

Tuy nhiên, do việc quy 
hoạch các bãi chôn lấp CTR 
sinh hoạt của các địa phương 
thường xây dựng và ban hành 
từ năm 2010 - 2015 trong khi 
nhiều bãi chôn lấp trong quy 
hoạch đã tồn tại từ nhiều năm 
trước. Các bãi chôn lấp này 
phát sinh nhiều tồn tại, bất cập 
như không đảm bảo khoảng 
cách an toàn về môi trường, có 
nhiều hộ dân chuyển đến sinh 
sống gần bãi rác (được cấp sổ 
đỏ sau thời điểm có quy hoạch) 
nhưng khi lượng CTR sinh 
hoạt tập trung lớn gây ô nhiễm 
môi trường, người dân đã tập 
trung khiếu kiện, chặn xe chở 
rác vào BCL gây mất trật tự 
an ninh. Để giải quyết thì địa 
phương cần phải tiến hành di 
dời, đền bù, gây tốn kém nhiều 
kinh phí.

Ngoài ra, do nguồn lực tài 
chính của các địa phương còn 
hạn hẹp nên kinh phí đầu tư 
cho quản lý CTR không đáp 
ứng được nhu cầu thực tế, do 

đó rất cần thu hút nguồn đầu 
tư từ doanh nghiệp. Nhưng 
khó khăn lớn nhất trong công 
tác quản lý CTR hiện nay là 
vấn đề cơ chế chính sách và 
phân công, phân cấp trách 
nhiệm trong quản lý. Có thể 
thấy rõ trong chính sách thu 
hút đầu tư xã hội hóa công 
tác thu gom, xử lý rác thải 
sinh hoạt. Nhiều địa phương, 
mặc dù đã ban hành cơ chế, 
chính sách ưu đãi về đầu tư xã 
hội hóa trong công tác BVMT 
nhưng chưa triển khai cụ thể 
nên chưa huy động được nhiều 
nguồn lực từ cộng đồng cho 
quản lý CTR sinh hoạt. Ngoài 
ra, đơn giá xử lý CTR sinh hoạt 
còn thấp trong khi đặc thù của 
các tỉnh trong khu vực miền 
Trung và Tây Nguyên là khu 
vực thu gom rộng, khoảng cách 
trung chuyển, vận chuyển lớn 
nên chưa hấp dẫn được các 
nhà đầu tư. 

Về năng lực xử lý chất thải, 
mặc dù các bãi chôn lấp CTR 
sinh hoạt nhìn chung đáp ứng 
được việc xử lý lượng CTR phát 
sinh tại khu vực nhưng thiếu 
nguồn vốn đầu tư cho các công 
trình xử lý rác thải, mức thu phí 
vệ sinh môi trường còn thấp 
nên phần lớn do đơn vị công 
lập thực hiện mà chưa khuyến 
khích được sự tham gia của các 
doanh nghiệp. Ngoài ra, CTR 
hầu hết chưa được phân loại 
tại nguồn, mà được thu gom 
lẫn lộn và vận chuyển thẳng 
đến các điểm trung chuyển, 
bãi chôn lấp đã làm một lượng 
lớn CTR hữu cơ không được tận 
dụng triệt để chế biến phân 
hữu cơ, đây là nguyên nhân 
chính phát sinh mùi hôi, thối 
của CTR, gây khó khăn cho 
công tác thu gom và tốn nhiều 
kinh phí để xử lý. Hoạt động tái 
chế, tái sử dụng CTR sinh hoạt 
khá phổ biến nhưng chỉ thực 
hiện với CTR có giá trị như kim 

 V Đoàn Kiểm tra làm việc với UBND tỉnh Quảng Bình 
về công tác quản lý CTR sinh hoạt trên địa bàn

công tác tới 13 tỉnh trên để khảo sát thực tế về 
tình hình thực hiện các quy định trong công 
tác quản lý, quy hoạch CTR; kiểm tra về BVMT 
tại các bãi chôn lấp CTR sinh hoạt cấp tỉnh, khả 
năng đáp ứng các quy định về thiết kế, quy trình 
vận hành bãi chôn lấp và công nghệ xử lý CTR 
sinh hoạt có đáp ứng các quy định hiện hành... 
Toàn bộ thông tin, số liệu về các cơ sở quản lý 
CTR, bãi chôn lấp và công nghệ xử lý CTR thu 
thập được từ Đoàn kiểm tra đều được cập nhật 
vào cơ sở dữ liệu quản lý CTR của Tổng cục Môi 
trường. Ngoài ra, Cục cũng cử cán bộ tham gia 
Đoàn kiểm tra của các Sở TN&MT tại cơ sở xử 
lý CTR cấp huyện, cấp xã trên địa bàn các tỉnh.

Theo kết quả của Đoàn kiểm tra, số liệu 
thống kê trong năm 2017 và 8 tháng đầu năm 
2018, lượng CTRSH trung bình trên địa bàn 
các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây 
Nguyên phát sinh khoảng 7.249 tấn/ngày. Trong 
đó, CTRSH phát sinh cao nhất tại thành phố Đà 
Nẵng với khoảng 989,5 tấn/ngày, thấp nhất là 
tại tỉnh Kon Tum với khoảng 189 tấn/ngày. Dự 
báo năm 2020, toàn khu vực phát sinh khoảng 
9.700 tấn/ngày. Tỷ lệ thu gom, xử lý CTR sinh 
hoạt đã tăng lên theo từng năm, có tỉnh, thành 
phố tỷ lệ thu gom đạt trên 90%, phần lớn các 
khu vực đô thị có tỷ lệ thu gom cao. Một số địa 
phương như Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Đà 
Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Phú 
Yên bước đầu đã thu hút được nhà đầu tư cho 
một số dự án xã hội hóa xử lý CTR sinh hoạt, áp 
dụng công nghệ xử lý rác tiên tiến, đem lại hiệu 
quả thiết thực. Bên cạnh đó, hầu hết các tỉnh 
đã có quy hoạch, công tác triển khai quy hoạch 
CTR tại các địa phương khu vực miền Trung và 
Tây Nguyên đã được thực hiện khá đầy đủ, tuy 
nhiên vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. 
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 V Biểu đồ phân bố các làng nghề ÔNNT

loại và nhựa, hoạt động này hoàn toàn tự phát ở 
các hộ gia đình hoặc cơ sở thu mua phế liệu nhỏ 
lẻ nên có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và gây 
khó khăn cho công tác quản lý. 

Nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách cũng 
như có những giải pháp thực hiện thống nhất 
trong công tác quản lý CTR sinh hoạt, các địa 
phương đã đề xuất, kiến nghị: 

Thứ nhất, kiến nghị Chính phủ sớm sửa đổi, 
bổ sung quy định giao chức năng, nhiệm vụ 
thống nhất quản lý CTR cho Bộ TN&MT và Sở 
TN&MT và theo đó là chức năng nhiệm vụ của 
các tổ chức trực thuộc cho phù hợp; đồng thời, 
cụ thể hóa các chính sách ưu đãi để thu hút đầu 
tư xã hội hóa nhằm tăng nguồn lực tài chính 
cho xử lý CTR.

Thứ hai, tăng cường hỗ trợ cho các địa phương 
còn chưa đảm bảo được ngân sách nhằm nâng 

Công tác khắc phục ô nhiễm và cải thiện 
môi trường tại các làng nghề bị ô nhiễm 
nghiêm trọng
PHAN THỊ TỐ UYÊN
Vụ Quản lý chất lượng môi trường,  
Tổng cục Môi trường

Nghị quyết số 19/2011/QH13 ngày 
26/11/2011 của Quốc hội về kết quả 
giám sát và đẩy mạnh thực hiện chính 

sách, pháp luật môi trường tại các khu kinh tế, 
làng nghề đã xác định trách nhiệm của Chính 
phủ “về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi 
trường, trong đó trọng tâm là xử lý ô nhiễm 
môi trường (ÔNMT) làng nghề”. Tiếp đó, Chính 
phủ đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 
18/3/2013 về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh 
vực BVMT, xác định nhiệm vụ “tập trung khắc 
phục ô nhiễm và cải thiện môi trường nông 
thôn, làng nghề” với 12 nhóm hoạt động cụ thể 
và thiết thực. 

Đặc biệt, Đề án BVMT làng nghề đến năm 
2020 và định hướng đến năm 2030 đã được Thủ 
tướng Chính phủ ban hành (tại Quyết định số 
577/QĐ-TTg ngày 11/4/2013), trong đó, mục tiêu 
cụ thể là xử lý triệt để ô nhiễm tại 47 làng nghề 
ÔNMT đặc biệt nghiêm trọng được Bộ TN&MT 
xác định và công bố trên cơ sở kết quả điều tra, 

đánh giá và thống nhất với các 
địa phương. 47 làng nghề ô 
nhiễm đặc biệt nghiêm trọng 
(ÔNĐBNT) được phân bố tại 19 
tỉnh, thành phố trên cả nước 
thuộc các loại hình như sau: 
Chế biến nông sản, thực phẩm 
(17 làng nghề); dệt nhuộm, 
thuộc da (5 làng nghề); sản 
xuất, tái chế phế liệu (8 làng 
nghề); sản xuất, chăn nuôi, giết 
mổ (2 làng nghề); sản xuất thủ 

công mỹ nghệ (5 làng nghề); 
sản xuất, chế tác kim loại và cơ 
kim khí (9 làng nghề); sản xuất 
vật liệu xây dựng (1 làng nghề). 
Trong tổng số 47 làng nghề 
ÔNĐBNT, khu vực miền Bắc 
có số lượng các làng nghề lớn 
nhất cả nước, với 36 làng nghề 
(chiếm 77%), khu vực miền 
Trung có 8 làng nghề (chiếm 
17%) và khu vực miền Nam có 
3 làng nghề (chiếm 6%).

cao năng lực trong quản lý 
CTR, hỗ trợ đầu tư thêm trang 
thiết bị trong việc phân loại, 
xử lý CTR; đánh giá, phân loại 
và định hướng, giới thiệu công 
nghệ xử lý CTR phù hợp với đặc 
thù của từng vùng, địa phương…

Thứ ba, kiến nghị Bộ 
TN&MT có văn bản chỉ đạo các 
địa phương sớm rà soát quy 
hoạch CTR để từ đó lựa chọn 
được các địa điểm phù hợp, 
đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn 
kỹ thuật, khoảng cách an toàn 
về môi trường và đặc biệt kịp 
thời ban hành các quy định, 
chế tài cụ thể để không xảy 
ra hiện tượng cấp sổ đỏ, cấp 

phép xây dựng cho người dân 
sinh sống tại các vùng đã quy 
hoạch. Tiếp tục giao cho các 
Cục vùng phối hợp chặt chẽ 
với địa phương trong khu vực 
quản lý để xử lý, giải quyết các 
điểm nóng về môi trường có 
liên quan đến CTR. 

Những thông tin, số liệu và 
cơ sở dữ liệu về quản lý CTR trên 
địa bàn 13 tỉnh khu vực miền 
Trung và Tây Nguyên sẽ là cơ sở 
quan trọng, giúp Tổng cục Môi 
trường tổng hợp, tham mưu Bộ 
TN&MT đề xuất các kế hoạch, 
đề án, dự án về quản lý CTR 
trên toàn quốc trình Chính phủ 
trong giai đoạn tiếp theon
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1. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Để triển khai thực hiện nội dung trên, 
Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô 
nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012 
- 2015 (ban hành theo Quyết định số 1206/QĐ-
TTg ngày 2/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ) 
đã tập trung nguồn lực từ ngân sách Trung 
ương, địa phương và các nguồn tài chính khác 
để triển khai thực hiện. Theo đó, ngân sách 
Trung ương đã hỗ trợ triển khai 11/47 tiểu dự 
án làng nghề tại 9 tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương. Nhìn chung, các địa phương đã nỗ 
lực trong khảo sát thiết kế, xây dựng hồ sơ dự 
án để trình phê duyệt và tổ chức thực hiện. Tuy 
nhiên, chỉ có 2 tiểu dự án của tỉnh Thừa Thiên 
- Huế cơ bản hoàn thành, 9/11 tiểu dự án đang 
tiếp tục triển khai.

Giai đoạn sau năm 2015, theo chỉ đạo của 
Quốc hội về việc kết hợp các Chương trình mục 
tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, Chương 
trình khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi 
trường đối với các làng nghề bị ÔNĐBNT được 
chuyển giao tích hợp vào Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (tại nội 
dung thứ 3 của Hợp phần 8, Quyết định số 1600/
QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính 
phủ). Việc tích hợp và triển khai thực hiện nội 
dung về “khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi 
trường tại các làng nghề bị ÔNĐBNT” (sau đổi 
thành nội dung “khắc phục ô nhiễm và cải thiện 
môi trường tại các làng nghề bị ô nhiễm nghiêm 
trọng (ÔNNT) theo Quyết định số 1760/QĐ-TTg 
ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/
QĐ-TTg).

Thực hiện sự phân công của Thủ tướng 
Chính phủ tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg, 
trong những năm qua, ngay từ giai đoạn đầu 
khi triển khai thực hiện, Bộ TN&MT đã đôn 
đốc, hướng dẫn các địa phương lập kế hoạch, 
bố trí nguồn lực triển khai thực hiện và ban 
hành nhiều văn bản, trực tiếp đến làm việc, 
định hướng cho công tác xử lý ô nhiễm tại các 
khu vực đã được xác định. Đồng thời, Bộ đã tiến 
hành điều tra, đánh giá, xác định phạm vi, mức 
độ ÔNMT tại các làng nghề bị ÔNMT nghiêm 
trọng; xây dựng phương án, hướng dẫn kỹ thuật, 
giải pháp xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường 
tại các làng nghề; hỗ trợ xây dựng một số mô 
hình làng nghề kết hợp với du lịch văn hóa, 
vừa tôn vinh giá trị của các ngành nghề truyền 
thống, vừa khuyến khích đa dạng hóa sản phẩm 
và tăng thu nhập, nâng cao ý thức về giữ gìn 

cảnh quan, vệ sinh môi trường 
như làng nghề đúc đồng Phước 
Kiều (Quảng Nam)...; tích cực 
nghiên cứu, xây dựng, chuyển 
giao và có biện pháp nhân rộng 
một số mô hình quản lý, xử lý 
chất thải làng nghề, góp phần 
cải thiện tình trạng ÔNMT 
tại một số địa phương như: 
Công nghệ hầm biogas xử lý 
chất thải đối với các làng nghề 
chăn nuôi, giết mổ gia súc; xử 
lý khí thải của lò đúc nhôm 
làng nghề cơ khí đúc Bình Yên 
(Nam Định); sử dụng thực vật 
thủy sinh kèm chế phẩm sinh 
học khắc phục ô nhiễm và cải 
thiện môi trường nước ao tại 
làng nghề giết mổ gia súc Phúc 
Lâm (Bắc Giang); xử lý đất ô 
nhiễm chì tại làng nghề tái chế 
chì Đông Mai (Hưng Yên)...

Bên cạnh các hình thức hỗ 
trợ, Bộ TN&MT cũng đã tổ chức 
nhiều đợt kiểm tra tình hình 
thực hiện công tác BVMT làng 
nghề tại các địa phương, tập 
trung vào những địa phương 
có nhiều làng nghề ÔNNT và 
bức xúc trong công tác BVMT 
để có giải pháp chỉ đạo kịp 
thời, phù hợp. Qua đó, công tác 
kiểm tra, giám sát về làng nghề 
đã tạo được sự chuyển biến 
tích cực trong việc chỉ đạo, 
điều hành, tập trung nguồn 
lực tổ chức thực hiện BVMT 
làng nghề tại các địa phương. 

Song hành với các công 
cụ kỹ thuật, chính sách, kiểm 
tra nêu trên, xác định nhiệm 
vụ khắc phục ô nhiễm, cải 
thiện môi trường làng nghề 
phải được xuất phát từ nhu 
cầu thiết yếu của người dân và 
trách nhiệm từ các cấp chính 
quyền địa phương cơ sở, Bộ 
TN&MT đã ban hành, tổ chức 
nhiều đợt tuyên truyền, phổ 
biến, hướng dẫn, hỗ trợ các địa 
phương trong việc triển khai 
thực hiện quy định về BVMT 
làng nghề bằng nhiều công 

cụ tuyên tuyền như tổ chức 
hội thảo, hội nghị tập huấn; sổ 
tay hướng dẫn; tờ rơi, pano, áp 
phích...

2. MỘT SỐ KẾT QUẢ BƯỚC 
ĐẦU VỀ KHẮC PHỤC Ô 
NHIỄM VÀ CẢI THIỆN MÔI 
TRƯỜNG TẠI CÁC LÀNG 
NGHỀ BỊ ÔNNT

Về kết quả thực hiện công 
tác khắc phục ô nhiễm và cải 
thiện môi trường tại các làng 
nghề bị ÔNNT, tính đến thời 
điểm hết năm 2015, con số 
thống kê từ ngân sách Trung 
ương cho thấy, Trung ương đã 
hỗ trợ triển khai 11/47 dự án 
làng nghề tại 9 tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương với tổng 
kinh phí là 245 tỷ đồng bao 
gồm làng nghề tại các tỉnh: Bắc 
Giang (1 dự án), Bắc Ninh (1 dự 
án), Hà Nam (1 dự án), Thái 
Bình (1 dự án), Ninh Bình (1 
dự án), Thừa Thiên - Huế (2 dự 
án), Hải Phòng (2 dự án), Nam 
Định (1 dự án) và Bến Tre (1 dự 
án). Trong đó, chỉ có 2 dự án của 
tỉnh Thừa Thiên - Huế cơ bản 
hoàn thành việc xử lý ô nhiễm, 
9/11 dự án cho đến nay vẫn 
đang tiếp tục triển khai thực 
hiện do chưa được cấp đủ vốn, 
khó khăn trong triển khai đấu 
nối và huy động vốn đối ứng 
của người dân... 2/47 làng nghề 
(chiếm 4%) đã được đầu tư trực 
tiếp để xử lý ô nhiễm và cơ bản 
hoàn thành việc thực hiện các 
dự án khắc phục ô nhiễm, hiện 
không còn tình trạng ô nhiễm, 
đó là: Làng nghề bún Vân Cù và 
làng nghề bún Ô Sa, tỉnh Thừa 
Thiên - Huế. Đối với các làng 
nghề này, cần đưa ra khỏi danh 
mục các làng nghề bị ÔNNT và 
có chính sách hỗ trợ vốn cho 
các cơ sở sản xuất tại các làng 
nghề, khuyến khích ứng dụng 
công nghệ sản xuất tiên tiến, 
thân thiện với môi trường; huy 
động hiệu quả nguồn kinh phí 
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để duy trì, vận hành các công trình BVMT tránh 
lãng phí nguồn lực đầu tư.

Tính đến cuối năm 2019, trong số 45 làng 
nghề còn lại, có 24 làng nghề (chiếm 51%) 
đã có dự án khắc phục ô nhiễm và cải thiện 
môi trường được các cấp có thẩm quyền phê 
duyệt, đã đầu tư triển khai thực hiện dự án 
nhưng chưa giải quyết triệt để tình trạng 
ÔNMT. Bên cạnh những làng nghề đang 
được tiếp tục đầu tư hoàn thành các hạng 
mục công trình BVMT (như làng nghề cơ khí 
đúc Bình Yên, Nam Định; làng nghề tái chế 
nhựa thôn Minh Khai, Hưng Yên), cũng phải 
kể đến một số dự án đầu tư không hiệu quả, 
một số hạng mục công trình BVMT (trạm xử 
lý nước thải tập trung, lò đốt chất thải rắn...) 
đã xuống cấp, hư hỏng, chi phí nâng cấp, cải 
tạo, vận hành xử lý nước thải lớn trong khi 
chưa có cơ chế, chính sách hỗ trợ cụ thể (như 
làng nghề sơn mài Hạ Thái, làng nghề tái chế 
nhựa Triều Khúc, TP. Hà Nội; làng nghề bánh 
bún Khắc Niệm, Bắc Ninh; làng nghề đá mỹ 
nghệ Non Nước, TP. Đà Nẵng; làng nghề cơ 
khí Vân Chàng, Nam Định; làng nghề giày 
da Nghĩa Hy, Hải Dương), hoặc có làng nghề 
được đầu tư các hạng mục công trình BVMT 
nhưng không đáp ứng đủ công suất xử lý 
(làng nghề sản xuất giấy Phong Khê, làng 
nghề bánh bún Khắc Niệm, Bắc Ninh; làng 
nghề dệt nhuộm Phương La, Thái Bình).

Một số làng nghề đã được 
đầu tư xây dựng và hoàn thành 
các hạng mục, công trình 
BVMT nhưng chưa vận hành 
do khó khăn trong việc đấu 
nối và huy động vốn đối ứng 
của người dân (làng nghề nấu 
rượu làng Vân, Bắc Giang; làng 
nghề chế biến cá khô Bình 
Thắng, Bến Tre; làng nghề tái 
chế nhựa thôn Minh Khai, 
Hưng Yên), hoặc do chưa có cơ 
chế, chính sách hỗ trợ các cơ 
sở sản xuất di dời ra khỏi khu 
dân cư (làng nghề giết mổ trâu 
bò Phúc Lâm, Bắc Giang), hoặc 
một số cơ sơ sản xuất đã di dời 
vào cụm công nghiệp (CCN), 
tuy nhiên, một số vẫn tập trung 
tại các khu vực trong làng nghề 
(làng nghề dệt nhuộm Phương 
La, Thái Bình; làng nghề dệt 
nhuộm Nha Xá, Hà Nam) gây 
nên nguy cơ tái ô nhiễm rất 
cao nếu không kiểm soát chặt 
chẽ các cơ sở hình thành mới... 

Ngoài ra, vẫn còn các làng 
nghề được phê duyệt dự án 
khắc phục ô nhiễm nhưng các 
hạng mục đầu tư của dự án 

chưa được xây dựng hoặc hoàn 
thiện do chưa được bố trí vốn 
hoặc cấp đủ kinh phí, bao gồm: 
Làng nghề ươm tơ, dệt nhiễu 
làng Hồng Đô, Thanh Hóa; 
làng nghề đúc đồng Đại Bái, 
làng nghề tái chế nhôm Mẫn 
Xá, Bắc Ninh; làng nghề dệt 
nhuộm Nha Xá, Hà Nam; làng 
nghề cơ kim khí Rùa Hạ, Hà 
Nội; làng nghề chế biến nông 
sản thực phẩm xã Vũ Hội, Thái 
Bình; làng nghề bún, bánh thị 
trấn Yên Ninh, Ninh Bình. Để 
giải quyết triệt để thực trạng 
của các làng nghề này, cần có 
các giải pháp cụ thể như: Ưu 
tiên và có kế hoạch phân bổ 
nguồn lực đầu tư xây dựng, 
nâng cấp, cải tạo, vận hành các 
hạng mục, công trình BVMT 
tại làng nghề và các khu, CCN 
tập trung; có cơ chế, chính 
sách huy động nguồn vốn xã 
hội hóa, thu hút các nguồn 
lực kinh tế ngoài ngân sách; cơ 
chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ 
di dời các hộ gia đình, cá nhân, 
cơ sở sản xuất, hoặc các công 
đoạn sản xuất gây ô nhiễm ra 
khu, CCN tập trung; đẩy nhanh 
tiến độ đấu nối nước thải của 
các hộ dân; tăng cường thanh 
tra, kiểm tra, xử lý các cơ sở 
cố tình vi phạm pháp luật về 
BVMT; kiên quyết đình chỉ xả 
thải, đình chỉ sản xuất, rút giấy 
đăng ký kinh doanh đối với các 
cơ sở không có công trình, thiết 
bị xử lý chất thải, hoặc có công 
trình xử lý chất thải nhưng 
không đảm bảo quy chuẩn kỹ 
thuật về môi trường theo quy 
định. Đồng thời, quy hoạch, bố 
trí địa điểm để xây dựng khu, 
CCN tập trung (gần công trình 
hạ tầng về BVMT như: Khu xử 
lý nước thải tập trung...); vận 
động/cưỡng chế các cơ sở sản 
xuất di dời ra khỏi khu dân 
cư (đình chỉ hoạt động và có 
lộ trình tháo dỡ, di dời máy 
móc, thiết bị ra CCN; ngừng 

 V Người dân làng nghề bún Vân Cù (Thừa Thiên - Huế) chuẩn bị 
nguyên liệu chế biến
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cung cấp điện...), hoặc chuyển đổi ngành nghề 
sản xuất (định hướng ngành nghề chuyển đổi 
và hình thành các ngành nghề mới theo hướng 
thân thiện với môi trường); yêu cầu các cơ sở 
sản xuất đóng góp chi phí xử lý chất thải theo 
quy định; rà soát các làng nghề để đưa ra khỏi 
danh sách công nhận làng nghề nếu không đáp 
ứng quy định về tiêu chí công nhận làng nghề.

Hiện nay, có 8/45 làng nghề (chiếm 17%) 
chưa có dự án khắc phục ô nhiễm và cải thiện 
môi trường nhưng do nhu cầu thị trường, do 
diễn biến dịch bệnh tả lợn Châu Phi vừa qua 
và sức ép từ các cơ quan chức năng, cộng đồng 
dân cư tại địa phương, cùng với tiến trình xây 
dựng nông thôn mới nên hầu hết các hộ sản 
xuất trong làng nghề đã chuyển đổi ngành nghề 
sản xuất, hoặc di dời vào khu sản xuất tập trung 
hoặc chấm dứt hoạt động và về cơ bản không 
còn tình trạng ô nhiễm (như làng nghề chế biến 
tinh bột mỳ xã Hoài Hảo, Bình Định; làng nghề 
sản xuất vôi hàu thị trấn Lăng Cô và làng nghề 
tinh bột sắn xã Lộc An, Thừa Thiên - Huế); một 
số làng nghề tự thu hẹp quy mô hoạt động, công 
nghệ sản xuất nên cơ bản giảm thiểu nguồn 
phát thải, chất lượng môi trường đã được cải 
thiện đáng kể (làng nghề bánh tráng chợ Lầu, 
Bình Thuận; làng nghề chế biến nông sản thực 
phẩm kết hợp chăn nuôi Xuân Lôi, Hưng Yên; 
làng nghề tái chế nhựa Vô Hoạn, làng nghề 

miến, bánh đa thôn Phượng, 
Nam Định; làng nghề chế biến 
thủy sản xã Thụy Hải, Thái 
Bình).

Một số địa phương đã đề 
nghị xóa bỏ làng nghề khỏi 
danh sách làng nghề, nghề 
truyền thống, hoặc quy hoạch 
làng nghề do làng nghề có tỷ 
lệ hộ sản xuất thấp, không 
đảm bảo về quy mô số hộ 
làm nghề theo quy định tại 
điểm a khoản 3 Điều 5 Nghị 
định số 52/2018/NĐ-CP ngày 
12/4/2018 của Chính phủ về 
phát triển ngành nghề nông 
thôn là 20% (làng nghề chế 
biến thủy sản xã Thụy Hải, 
số hộ làm nghề chiếm 2,86%), 
do nghề thủ công đã dần mai 
một, chỉ còn rất ít hộ duy trì 
sản xuất nhỏ (làng nghề miến, 
bánh đa thôn Phượng) hoặc 
do yêu cầu chuyển đổi sang 
ngành nghề khác (làng nghề 
tái chế nhựa Vô Hoạn).

Đối với 8 làng nghề này, 
việc đưa ra khỏi danh mục 47 
làng nghề bị ÔNNT sẽ giúp 

các cơ quan quản lý tiếp tục 
có những định hướng đầu tư 
nguồn lực trong thời gian tới 
như tiến hành điều tra, đánh 
giá chất lượng môi trường để 
từ đó có phương án hỗ trợ xử 
lý, khắc phục ÔNMT tồn lưu tại 
làng nghề. Bên cạnh việc tiếp 
tục quản lý, kiểm soát chặt chẽ 
không để phát sinh các cơ sở 
sản xuất mới dẫn đến nguy cơ 
gây ÔNMT, các cơ sở sản xuất 
sau khi đưa ra khỏi danh sách 
làng nghề, làng nghề truyền 
thống phải tuân thủ các quy 
định về BVMT như đối với các 
cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch 
vụ theo quy định tại Điều 68 
Luật BVMT năm 2014; hoặc các 
cơ sở không thuộc ngành nghề 
được khuyến khích phát triển 
tại làng nghề (tái chế nhựa...) 
phải di dời ra khu, cụm công 
nghiệp tập trung, chuyển đổi 
ngành nghề sản xuất và thực 
hiện các biện pháp xử lý chất 
thải theo quy định (khoản 3 
Điều 70 Luật BVMT năm 2014). 

Đến nay vẫn còn 13/45 làng 

 V Nhà máy xử lý nước thải Phong Khê (Bắc Ninh)
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nghề (chiếm 28%) chưa có dự án xử lý ÔNMT 
mặc dù một số làng nghề đã thực hiện biện 
pháp khắc phục ô nhiễm như di dời các cơ sở 
sản xuất vào CCN; hướng dẫn, hỗ trợ các hộ 
sản xuất đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước 
thải và khí thải (làng nghề mây tre đan thôn 
Yên Trường; làng nghề cơ khí đúc Mỹ Đồng...).

Đối với nhóm làng nghề chưa đầu tư dự 
án xử lý ÔNMT này, cần sớm có giải pháp 
như: Xác định mức độ ô nhiễm để có kế 
hoạch xử lý triệt để; ưu tiên phân bổ kinh 
phí đầu tư và thực hiện các dự án khắc phục 
ô nhiễm; khống chế quy mô, công suất hoạt 
động của các cơ sở; hình thành các khu sản 
xuất tập trung và di dời các cơ sở vào khu sản 
xuất tập trung; quản lý chặt chẽ các nguồn 
thải phát sinh... 

3. NHẬN ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ 
ĐỊNH HƯỚNG CHO THỜI GIAN TỚI

Mặc dù đã đạt được một số kết quả 
nhất định, nhưng cũng cần khẳng định, 
nhiệm vụ “khắc phục ô nhiễm và cải thiện 
môi trường tại các làng nghề bị ÔNNT” 
được các địa phương triển khai thực hiện 
chậm và chưa quyết liệt. Bên cạnh một số 
địa phương nỗ lực và triển khai thực hiện 
hiệu quả như Bình Định, Thừa Thiên - Huế, 
Nam Định..., còn nhiều địa phương chưa 
thực sự quan tâm. Nguyên nhân có thể kể 
đến là do nguồn lực hạn chế, nên trong quá 
trình xây dựng nông thôn mới, hầu hết các 
địa phương ưu tiên đầu tư nguồn lực cho 
hạ tầng giao thông, trường học, trạm y tế, 
các hạ tầng phát triển sản xuất...; ngay đối 
với lĩnh vực môi trường, hầu hết các địa 
phương ưu tiên nguồn lực cho thu gom và 
xử lý chất thải, sau đó đến hoàn thiện nâng 
cấp hệ thống thoát nước, hạ tầng về BVMT 
cho các CCN, làng nghề, trường học, bệnh 
viện, nhà vệ sinh cho các trung tâm thương 
mại, dịch vụ; việc xử lý ÔNMT cho các làng 
nghề (xử lý tồn tại) hầu như ít được quan 
tâm (cùng với công tác nâng cấp cơ sở hạ 
tầng cho các nghĩa trang)… 

Để có những giải pháp quyết liệt, dài hạn 
hơn, trong thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục 
hoàn thiện khung pháp lý cho quản lý làng 
nghề, góp phần thay đổi quan niệm quản lý 
về làng nghề (thực tế cho thấy, Bộ NN&PTNT 
- Bộ chủ quản về quản lý làng nghề và ngành 
nghề nông thôn, đã có những thay đổi thực 
sự mang tính cách mạng đối với công tác 

quản lý làng nghề, luôn song 
hành cùng Bộ TN&MT để loại 
bỏ những nhóm ngành nghề 
có nguy cơ gây ÔNMT cao như 
tái chế giấy, tái chế kim loại, 
tái chế nhựa, nhuộm, giết mổ 
gia súc...) ra khỏi nhóm những 
ngành nghề được xem xét, 
công nhận và tạo điều kiện 
phát triển. Hiện nay, có những 
làng nghề thực sự là làng nghề 
thủ công, truyền thống, mang 
đậm bản sắc văn hóa dân tộc, 
tuy nhiên, cũng có nhiều làng 
nghề trước đây là thủ công 
truyền thống, nhưng nay đã 
được công nghiệp hóa với 
những thiết bị, máy móc công 
suất lớn, đặc biệt là những 
làng nghề tái chế kim loại, 
giấy, nhựa... Đây thực chất là 
các cơ sở sản xuất công nghiệp 
hình thành trong khu dân 
cư (“làng”), là một loại “làng 
nghề” trá hình, lấy danh nghĩa 
làng nghề để trốn tránh các 
nghĩa vụ đối với xã hội, các loại 
phí, thuế, lệ phí nói chung và 
BVMT nói riêng, trốn tránh các 
chế tài về BVMT. Đã đến lúc, 
phải kiên quyết loại bỏ các loại 
hình sản xuất này khỏi danh 
mục làng nghề, để đưa các 
hoạt động làng nghề vào đúng 
vị trí truyền thống của nó.

Với những nhóm làng 
nghề đã được đầu tư ngân sách 
để xử lý ô nhiễm tại chỗ và tiếp 
tục tạo điều kiện cho các cơ sở 
hoạt động cần khống chế quy 
mô, công suất hoạt động của 
các cơ sở; khi hình thành cơ sở 
sản xuất lớn, nhất thiết phải 
di dời vào khu xử lý tập trung; 
kiểm soát từ nguyên liệu đầu 
vào bảo đảm không độc hại 
với con người và môi trường, 
đến quy trình sản xuất không 
phát sinh nhiệt, tiếng ồn, độ 
rung, ánh sáng hay các thành 
phần ô nhiễm khác; quản lý 
chặt chẽ các nguồn thải phát 
sinh, áp dụng triệt để nguyên 

tắc “người gây ô nhiễm phải 
trả tiền”, không để tình trạng 
Nhà nước tiếp tục bao cấp cho 
các đối tượng gây ô nhiễm, dù 
là nhỏ. 

Đối với nhóm làng nghề 
chưa có công trình BVMT 
hoặc hiện đang có kế hoạch 
thu hẹp quy mô sản xuất để 
chuyển đổi sang ngành nghề 
khác, cần sớm có giải pháp, cụ 
thể: Định hướng ngành nghề 
chuyển đổi và hình thành các 
ngành nghề mới theo hướng 
thân thiện với môi trường 
(hỗ trợ đào tạo nghề và vay 
vốn chuyển đổi sản xuất); xác 
định mức độ ô nhiễm còn tồn 
lưu để có kế hoạch xử lý triệt 
để; hình thành các khu vực 
sản xuất tập trung thuận tiện 
cho việc hình thành các nghề 
mới; áp dụng tốt nguyên tắc 
bình đẳng giữa các đối tượng 
xả thải, áp dụng cơ chế hỗ 
trợ (khám sức khỏe định kỳ, 
giáo dục, văn hóa...) cho cộng 
đồng dân cư chịu tác động của 
ÔNMT. 

Bên cạnh đó, việc hình 
thành những làng nghề, khu 
vực sản xuất nghề mới bị ô 
nhiễm là điều không thể tránh 
khỏi, do đó, cần tiếp tục rà 
soát, đánh giá, phân loại, lập 
kế hoạch yêu cầu địa phương 
triển khai thực hiện các biện 
pháp xử lý, công khai thông 
tin trên các phương tiện đại 
chúng, đưa vào bộ chỉ số đánh 
giá phân hạng công tác BVMT 
đối với các địa phương và kiến 
nghị Thủ tướng Chính phủ 
(UBND các tỉnh/thành phố) 
kiên quyết không công nhận 
các địa phương hoàn thành 
xây dựng nông thôn mới 
khi vẫn còn có làng nghề bị 
ÔNNTn
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 V Lễ hội hoa - cây cảnh tại Làng nghề cây cảnh Vị Khê, 
Nam Trực, Nam Định

Nam Định: Tăng cường công tác quản lý  
môi trường làng nghề
PHAN VĂN PHONG
Quyền Giám đốc Sở TN&MT Nam Định

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nam Định 
có 142 làng nghề đang hoạt động với 
tổng số hộ làm nghề khoảng 16.000 

hộ. Các làng nghề phân bố theo địa bàn các 
huyện, trong đó nhóm làng nghề trồng cây, kinh 
doanh sinh vật cảnh, trồng cây dược liệu được 
khuyến khích phát triển, có tỷ lệ cao nhất với 
36 làng nghề (chiếm 25,3%) tập trung chủ yếu 
ở huyện Hải Hậu, Nam Trực và TP. Nam Định. 
Còn lại là các nhóm ngành nghề khác như dệt 
chiếu, đan cói, sơn mài thủ công mỹ nghệ có 27 
làng (chiếm 19%); sản xuất đồ gỗ, mây tre đan có 
22 làng nghề (chiếm 15,4%); chế biến bảo quản 
nông, lâm thủy sản 11 làng nghề (chiếm 7,7%); 
sản xuất cơ khí, cơ khí đúc, tái chế kim loại có 11 
làng nghề (chiếm 7,7%)… 

Trong thời gian qua, các làng nghề tại Nam 
Định không chỉ góp phần tăng thu nhập và cải 
thiện đời sống cho người dân địa phương mà 
còn tạo ra nhiều sản phẩm thiết yếu cho xã hội, 
nhằm phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, 
môi trường làng nghề trên địa bàn tỉnh đang bị ô 
nhiễm, ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của người 
dân và sự phát triển bền vững của làng nghề.

THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ 
Ở NAM ĐỊNH

Tại hầu hết các làng nghề, nước mưa, nước 
thải sinh hoạt được thu gom chung, riêng nước 
thải của các cơ sở sản xuất được lắng lọc qua 
hố ga, sau đó thải trực tiếp ra kênh, mương, ao, 
hoặc ruộng lúa xung quanh làng nghề. Trong số 
142 làng nghề, chỉ có làng nghề Bình Yên (huyện 
Nam Trực) được đầu tư hệ thống xử lý nước thải 
tập trung từ Chương trình mục tiêu quốc gia 
khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường làng 
nghề, nay là Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới; làng nghề Vân Chàng đã 
được đầu tư hệ thống thu gom nước thải, nước 
thải được dẫn qua 2 hồ điều hòa, lắng cặn trước 
khi xả ra môi trường. Ngoài ra, các địa phương 
có làng nghề đã đầu tư cải tạo, khơi thông hệ 
thống cống rãnh, mương thoát nước, đảm bảo 
không xảy ra tình trạng ngập úng, ứ đọng nước 
mưa, nước thải. 

Trong quá trình xây dựng 
nông thôn mới, tỉnh Nam 
Định cũng đã quan tâm đầu 
tư công trình thu gom, xử lý 
chất thải rắn tại các xã, thị 
trấn bằng phương pháp chôn 
lấp hoặc đốt trong lò đốt rác 
thải sinh hoạt. Tuy nhiên, hầu 
hết các làng nghề đều chưa có 
khu xử lý chất thải rắn riêng; 
theo đó chất thải rắn công 
nghiệp của các cơ sở sản xuất 
lớn được thu gom, hợp đồng xử 
lý với đơn vị có chức năng; đối 
với các cơ sở nhỏ, các làng nghề 
phát sinh chất thải rắn thông 
thường được thu gom, xử lý tại 
khu xử lý rác thải sinh hoạt 
của địa phương. Bên cạnh đó, 
các hộ sản xuất tại làng nghề 
đã có biện pháp giảm thiểu 
bụi, khí thải bằng cách nâng 
cao ống khói, áp dụng các biện 
pháp thông thoáng nhà xưởng 
nhằm giảm tình trạng ô nhiễm 
cục bộ. 

Để kiểm soát chất lượng 
môi trường làng nghề, hàng 
năm, Sở TN&MT tỉnh Nam 
Định đã 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 
đối với các làng nghề có nguy 
cơ gây ô nhiễm môi trường 
(ÔNMT) cao và các cụm công 
nghiệp (CCN) trên địa bàn 
tỉnh. Theo kết quả quan trắc 
hiện trạng môi trường tỉnh 
Nam Định năm 2019, nước 
thải của các làng nghề có dấu 
hiệu ô nhiễm bởi các thông số 
COD, BOD5, Coliform, Amoni, 
tổng Nitơ, tổng P, Sunfua, 
độ màu, SS; môi trường 
không khí chưa có dấu hiệu 
ô nhiễm; thông số tiếng ồn 
vượt quy chuẩn cho phép 
(QCVN26:2010/BTNMT: Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
tiếng ồn) nhưng ở mức thấp 
tại một số làng nghề cơ khí, 
đồ gỗ.

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC 
QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 
LÀNG NGHỀ

Nhằm khắc phục những 
tồn tại, hạn chế và thực hiện 
nghiêm trách nhiệm quản 
lý nhà nước về BVMT làng 
nghề, trong những năm qua, 
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Sở TN&MT tỉnh Nam Định đã tham mưu cho 
UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản về BVMT 
làng nghề như: Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 
10/10/2013 về việc triển khai Đề án tổng thể 
BVMT làng nghề đến năm 2020 và định hướng 
đến năm 2030; Quyết định số 12/2017/QĐ-
UBND ngày 15/7/2017 quy định trách nhiệm về 
BVMT trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

Thực hiện Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT 
của Bộ TN&MT, Sở TN&MT đã đề nghị UBND 
các huyện, thành phố chỉ đạo các xã có làng 
nghề lập phương án BVMT làng nghề; đôn đốc 
hướng dẫn các xã có làng nghề lập phương 
án BVMT trình UBND huyện phê duyệt và tổ 
chức triển khai thực hiện. Đến nay, đã có 45 
làng nghề lập phương án BVMT được UBND 
huyện phê duyệt. Mặt khác, các làng nghề đã 
thành lập tổ tự quản về BVMT, kết hợp với việc 
thành lập tổ, đội thu gom xử lý rác thải. Hầu 
hết, các cơ sở sản xuất trong làng nghề đã có 
hồ sơ pháp lý về BVMT. Đối với các làng nghề 
có mức độ ô nhiễm cao, bằng nguồn kinh phí 
sự nghiệp môi trường và nguồn kinh phí khác, 
UBND tỉnh đã và đang hỗ trợ các dự án xử lý 
ÔNMT làng nghề.

Tuy nhiên, trong công tác quản lý, Sở 
TN&MT cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc 
như: Các hộ sản xuất trong làng nghề có quy mô 
sản xuất nhỏ lẻ, thiết bị, công nghệ sản xuất lạc 
hậu, hoạt động không liên tục, sản xuất theo 
thời vụ; ý thức BVMT của các hộ sản xuất còn 
hạn chế. Nhiều làng nghề chưa có hệ thống thu 
gom nước thải riêng biệt; chưa có biện pháp 

xử lý nước thải trước khi xả ra 
môi trường. Việc chuyển đổi, di 
dời các cơ sở sản xuất có nguy 
cơ gây ÔNMT vào các CCN 
làng nghề còn gặp nhiều khó 
khăn do thiếu nguồn lực, kinh 
phí và quỹ đất quy hoạch CCN. 
Trong khi đó, chính quyền địa 
phương, nhất là UBND cấp xã 
chưa quyết liệt trong vấn đề 
chỉ đạo thực hiện các quy định 
về BVMT làng nghề.

Để công tác BVMT làng 
nghề nói riêng và BVMT nói 
chung đạt hiệu quả cao, trước 
hết, cần tăng cường công tác 
tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật về BVMT đến cộng đồng 
và cơ sở sản xuất, thúc đẩy 
sự quan tâm, giám sát của 
cộng đồng đối với việc chấp 
hành pháp luật BVMT của 
các cơ sở sản xuất; Xây dựng, 
ban hành và cụ thể hóa các 
quy định pháp luật về BVMT; 
Tăng nguồn chi sự nghiệp môi 
trường cho công tác BVMT; 
Đẩy mạnh công tác quản lý 
nhà nước về môi trường trong 
xây dựng nông thôn mới.

Nhân lực làm công tác 
BVMT nói chung đã được tăng 
cường ở các cấp, tuy nhiên vẫn 

còn hạn chế so với tình hình 
thực tiễn hiện nay. Do vậy, 
cần tăng cường nhân lực làm 
công tác BVMT, đặc biệt là các 
xã có làng nghề. Đồng thời, 
tăng cường công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo của các cấp ủy, chính 
quyền địa phương, đảm bảo 
sự thống nhất trong quản lý 
BVMT làng nghề giữa cơ quan, 
ban, ngành, đoàn thể, với các 
cấp chính quyền địa phương. 

Đối với UBND cấp huyện, 
chỉ đạo UBND cấp xã thực 
hiện nghiêm công tác BVMT 
làng nghề; tăng cường công 
tác kiểm tra, giám sát việc 
chấp hành pháp luật về BVMT 
của các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh trong làng nghề và xử 
lý nghiêm minh các cơ sở vi 
phạm. Quy hoạch CCN để di 
dời các cơ sở gây ÔNMT ra khỏi 
khu dân cư.

Đặc biệt, năm 2020, Sở 
TN&MT sẽ thực hiện quan trắc 
chất lượng môi trường các làng 
nghề theo quy định tại Thông 
tư số 31/2016/TT-BTNMT 
nhằm phục vụ phân loại làng 
nghề trên địa bàn tỉnh, qua đó, 
sẽ đề xuất các giải pháp quản 
lý phù hợpn

 V Cán bộ Phòng TN&MT huyện Nam Trực, Nam Định kiểm tra chất lượng vận hành của Trạm xử lý nước thải 
tập trung làng nghề Bình Yên
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 V Ông Đặng Sơn Hải, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từng bước 
chuyển đổi phương án xử lý chất thải 
sinh hoạt từ chôn lấp sang đốt, tái chế 
Thời gian qua, công tác quản lý, xử lý chất 
thải rắn sinh hoạt (CTRSH) trên địa bàn 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã được quan tâm 
thực hiện, song đến nay, vẫn còn gặp nhiều 
khó khăn, thách thức. Trước sức ép lượng 
CTRSH gia tăng, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
đang xây dựng lộ trình đến năm 2021 sẽ 
chuyển đổi phương án xử lý CTRSH từ chôn 
lấp sang phương pháp đốt, tái chế. Tạp chí 
Môi trường có cuộc phỏng vấn ông Đặng 
Sơn Hải, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu về việc triển khai thực hiện 
những giải pháp này trên địa bàn tỉnh, 
từng bước hạn chế chôn lấp CTRSH như 
hiện nay.

9Xin ông cho biết thực trạng công tác thu gom, 
vận chuyển, xử lý CTRSH trên địa bàn tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu thời gian qua?

Ông Đặng Sơn Hải: Hiện nay, khối lượng 
CTRSH phát sinh trên địa bàn toàn tỉnh vào 
khoảng 950 tấn/ngày. Trong đó, lượng phát sinh 
trên đất liền của 7 địa phương, gồm (TP. Vũng 
Tàu, TP. Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ và các huyện 
Châu Đức, Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc) được 
thu gom, chôn lấp hợp vệ sinh tại Khu xử lý chất 
thải tập trung Tóc Tiên, với khối lượng trung 
bình khoảng 850 tấn/ngày. Đối với lượng phát 
sinh còn lại tại huyện đảo Côn Đảo khoảng 12 
tấn/ngày được thu gom, vận chuyển về khu vực 
Bãi Nhát để lưu giữ; một phần được đốt tại chỗ 
bằng lò đốt nhỏ (khoảng 5 tấn/ngày), phần còn 
lại tiếp tục được lưu giữ tại đây bằng cách đổ 
đống (đến nay, lượng chất thải đang tồn đọng 
lên đến khoảng 72.000 tấn).

Việc tổ chức thu gom, vận chuyển CTRSH 
trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chủ yếu là 
do các Công ty dịch vụ môi trường đô thị thực 
hiện. Ngoài ra, còn có một số công ty tư nhân 
và tổ thu gom do người dân đứng ra thực hiện 
(được triển khai áp dụng chủ yếu tại các khu 
vực đô thị đông dân cư). Phương tiện thu gom, 

vận chuyển được sử dụng gồm 
nhiều loại khác nhau; ngoài 
những xe chuyên dụng, còn 
có những xe tải nhẹ được cải 
hoán, chuyển đổi... đảm bảo an 
toàn.
9Là địa phương vừa có đảo, vừa 
có đất liền, vậy trong quá trình 
đầu tư xây dựng khu CTRSH, 
tỉnh gặp những khó khăn gì 
không thưa ông? 

Ông Đặng Sơn Hải: Theo 
Quy hoạch chất thải rắn (CTR) 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 
2025, tầm nhìn đến năm 2030 
đã được phê duyệt tại Quyết 
định số 1880/QĐ-UBND ngày 
20/8/2013 và Quyết định điều 
chỉnh số 2553/QĐ-UBND ngày 
19/9/2016, việc xử lý CTR được 
quy hoạch tại 3 khu vực chính: 
Khu xử lý chất thải tập trung 
Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, diện 
tích khoảng 137 ha đã hoàn 
thành hạ tầng kỹ thuật; Khu 
xử lý chất thải tập trung Láng 

Dài, huyện Đất Đỏ, diện tích 
52 ha (Giai đoạn 1 của Dự án 
được quy hoạch với diện tích 
20 ha để thực hiện dự án xử lý 
CTRSH bằng biện pháp chôn 
lấp với lộ trình đưa vào vận 
hành hoạt động năm 2019); 
Nhà máy xử lý CTRSH bằng 
công nghệ đốt tại huyện Côn 
Đảo đang được quy hoạch đầu 
tư.

Trong thời gian qua, do có 
quy hoạch kịp thời, cùng với 
sự hỗ trợ của tỉnh về các chính 
sách ưu đãi nên hoạt động xã 
hội hóa xử lý chất thải được 
đẩy mạnh, góp phần giải quyết 
phần lớn các vấn đề môi trường 
phát sinh trong quản lý, xử lý 
CTR trên địa bàn tỉnh. Từ đó, 
CTRSH được chuyển từ chôn 
lấp hở, không hợp vệ sinh sang 
chôn lấp hợp vệ sinh. Tiến tới 
các giải pháp khác thân thiện 
môi trường, sử dụng tiết kiệm 
và hiệu quả tài nguyên như tái 
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chế (phân compost), đốt kết hợp xử lý khí thải, 
phát điện, bảo đảm tuân thủ các quy chuẩn kỹ 
thuật về môi trường.

Tuy nhiên, việc thực hiện chủ trương của 
tỉnh cũng gặp phải không ít thách thức. Với mục 
tiêu kinh doanh là tối đa lợi nhuận, các chủ đầu 
tư dự án xử lý CTRSH trên địa bàn tỉnh chủ yếu 
lựa chọn phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh, do 
đây cũng là loại hình dự án dễ thực hiện, có chi 
phí đầu tư và vận hành thấp so với các phương 
pháp khác, thời gian triển khai nhanh, không sử 
dụng nhiều nhân lực có kỹ năng, được đào tạo 
chuyên sâu… Trong khi đó, chính sách ưu đãi 
trong đầu tư xử lý chất thải đến nay không còn 
phù hợp, gây khó khăn trong việc xử lý những 
vấn đề thực tiễn phát sinh; nhất là do việc miễn 
tiền sử dụng đất được áp dụng cho tất cả các 
loại hình xử lý chất thải mà không có sự phân 
biệt (ưu tiên, khuyến khích, hạn chế, cấm…) đã 
trở thành rào cản lớn, không thúc đẩy được việc 
thực hiện chủ trương của tỉnh.

Bên cạnh đó, do xử lý chất thải là loại hình 
hoạt động tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro cao cho 
môi trường. Nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu tác 
động, việc kiểm soát đánh giá trình độ công 
nghệ của dự án là yêu cầu bắt buộc. Tuy nhiên, 
do thiếu thông tin trong việc xác định tiêu chí 
ngăn ngừa, loại bỏ công nghệ lạc hậu, phát thải 
lớn, tiêu tốn năng lượng… nên công tác thẩm 
định công nghệ lựa chọn dự án đầu tư gặp 
không ít trở ngại.

9Ông đánh giá như thế nào về 
các dự án đốt rác thu hồi năng 
lượng đang triển khai hiện nay 
tại một số địa phương trên cả 
nước. Tỉnh có kế hoạch gì thực 
hiện lộ trình chuyển đổi mô 
hình xử lý chất thải cũng như cơ 
chế khuyến khích doanh nghiệp 
đầu tư trong lĩnh vực này?

Ông Đặng Sơn Hải: Yêu 
cầu chuyển đổi phương pháp 
xử lý chất thải bằng chôn lấp 
(hợp vệ sinh), tiêu tốn quỹ đất 
lớn sang xử lý bằng các phương 
pháp khác, tiết kiệm sử dụng 
đất hiệu quả hơn như tái chế 
chất thải kết hợp làm phân 
compost thu hồi khí sinh học 
(biogas), hay xử lý đốt thu hồi 
năng lượng đang là xu hướng 
tất yếu trong quản lý chất thải 
của các địa phương trong cả 
nước hiện nay. 

Qua kết quả tham quan, 
khảo sát ở một số địa phương 
tại hai dự án Nhà máy xử lý 
chất thải Cần Thơ (Công ty 
Everbright International) và 
Quảng Bình (Công ty TNHH 
phát triển dự án Việt Nam) vào 
tháng 4/2019 cho thấy, đây là 

các dự án xử lý chất thải có quy 
trình quản lý khoa học, trình 
độ thiết bị công nghệ tiên tiến, 
giải pháp xử lý thân thiện môi 
trường, sử dụng hợp lý, hiệu 
quả tài nguyên, nhất là tài 
nguyên đất. Hơn nữa, Dự án 
tại Quảng Bình còn có thêm 
ưu điểm là kết hợp được sản 
xuất điện mặt trời và khu thực 
hành mô hình sản xuất nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao trong không gian Dự án, 
làm tăng hiệu quả sử dụng đất. 
Thực tế đã làm thay đổi hoàn 
toàn quan điểm trước đây cho 
rằng, các dự án xử lý chất thải 
với dây chuyền công nghệ tiên 
tiến, hiện đại được các nhà 
đầu tư nhận chuyển giao nhập 
toàn bộ từ nước ngoài để đầu 
tư thực hiện tại Việt Nam là 
không khả thi, vì chi phí đầu tư 
lớn và không hiệu quả (do chất 
thải không được phân loại tại 
nguồn). 

Về góc độ quản lý, để công 
tác xử lý chất thải đạt hiệu 
quả, song song với việc tiếp 
tục triển khai thực hiện các cơ 
chế chính sách khuyến khích 
doanh nghiệp đầu tư trong xử 
lý chất thải theo quy định, việc 
lựa chọn dự án đầu tư theo chủ 
trương của tỉnh nhằm chuyển 
đổi phương pháp xử lý CTRSH 
hiện nay sẽ được tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu làm căn cứ lựa chọn 
dự án đầu tư.
9Thời gian tới, tỉnh có giải 
pháp nào nhằm nâng cao hiệu 
quả quản lý CTR trên địa bàn?

Ông Đặng Sơn Hải: Toàn 
bộ CTRSH của tỉnh hiện nay 
được chôn lấp hợp vệ sinh 
tại Khu chôn lấp của Công ty 
TNHH KBEC Vina (Khu xử lý 
chất thải tập trung Tóc Tiên). 
Vì vậy, để thực hiện đúng chủ 
trương của tỉnh về lộ trình 
chuyển đổi từ hình thức chôn 
lấp sang phương pháp đốt, tái 
chế thu hồi năng lượng, tránh 

 V Thu gom CTRSH tại phường 10, TP. Vũng Tàu về Khu xử lý chất thải tập trung 
Tóc Tiên (TX. Phú Mỹ)
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nguy cơ ô nhiễm môi trường trước mắt và lâu 
dài, các giải pháp triển khai áp dụng nhằm nâng 
cao hiệu quả quản lý CTR trên địa bàn tỉnh được 
đề xuất thực hiện như sau:

Căn cứ Quy hoạch quốc gia về BVMT, sẽ xây 
dựng phương án BVMT và bảo tồn đa dạng sinh 
học trong quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai 
đoạn năm 2021 - 2030, trong đó có phương án 
quy hoạch các khu xử lý chất thải. Trước mắt, 
rà soát, điều chỉnh Quy hoạch quản lý CTR của 
tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 
nhằm đáp ứng được nhu cầu hiện tại và trong 
những năm sắp tới.

Xây dựng Tiêu chí lựa chọn đối tác thực 
hiện xử lý ô nhiễm khu vực Bãi Nhát như: Lắp 
đặt lò đốt tại chỗ; thời gian đốt không quá một 
năm (ưu tiên tập trung thực hiện trong mùa 
nắng với thời gian ngắn nhất); chất thải trước 
khi đưa vào lò đốt phải được phân loại, sàng lọc; 
khí thải lò đốt phải bảo đảm đáp ứng được yêu 
cầu phát thải theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về lò đốt CTRSH QCVN 61:2016/BTNMT. Đồng 
thời, xây dựng Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư xây 
dựng Nhà máy xử lý CTR hoạt ứng dụng công 
nghệ đốt, tái chế thu hồi năng lượng tại Khu xử 
lý chất thải tập trung Tóc Tiên làm cơ sở kêu gọi 
đầu tư theo yêu cầu của tỉnh.

Chuyển đổi mô hình quy hoạch, quản lý 
Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên sang mô 

hình quy hoạch, quản lý khu 
công nghiệp; rà soát, đánh giá 
và có giải pháp phù hợp để cải 
tạo, phục hồi môi trường một 
số khu chôn lấp CTRSH tạm, 
không hợp vệ sinh đã đóng 
cửa.
9Ông có kiến nghị gì nhằm 
điều chỉnh các chính sách, quy 
định liên quan đến công tác 
quản lý nhà nước về CTRSH?

Ông Đặng Sơn Hải: Ngoài 
việc tập trung nguồn lực của 
tỉnh để thực hiện có hiệu quả 
công tác quản lý CTR, tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu cũng rất cần sự 
hỗ trợ của Trung ương, do đó, 
kiến nghị Bộ TN&MT một số 
vấn đề sau:

Thứ nhất, rà soát, sửa đổi, 
bổ sung các văn bản pháp 
luật về quản lý CTR, nhất là 
việc xem xét lại chính sách 
ưu đãi đang được triển khai 
áp dụng để có điều chỉnh 
cho phù hợp, có ưu tiên chọn 
lọc, như không khuyến khích 
loại hình xử lý chất thải bằng 
phương pháp chôn lấp hợp 

vệ sinh; ưu tiên lựa chọn 
những dự án đầu tư có thiết 
bị, công nghệ tiên tiến, hiện 
đại đã được triển khai, áp 
dụng thành công trong thực 
tế... Đồng thời, cho phép áp 
dụng linh hoạt các đòn bẩy 
công cụ hành chính, kinh tế 
(thuế, phí…), xã hội (tuyên 
truyền giáo dục) phù hợp với 
điều kiện thực tế của mỗi địa 
phương.

Thứ hai, có hướng dẫn lộ 
trình thực hiện cắt giảm, tiến 
tới không sử dụng ngân sách 
nhà nước chi trả cho hoạt động 
thu gom, vận chuyển và xử lý 
CTRSH.

Thứ ba, hướng dẫn để Sở 
TN&MT làm cơ quan đầu mối 
thực hiện quản lý nhà nước về 
CTR để tỉnh tổ chức triển khai 
(quy trình chuyển giao; quy 
định chức năng, nhiệm vụ; 
nguồn nhân lực, vật chất điều 
động từ các cơ quan khác sang 
Sở TN&MT,...).
9 Trân trọng cảm ơn ông! 
 PHẠM TUYÊN (Thực hiện)

 V TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
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cũng đã xây dựng hầm biogas, 
song với diện tích sản xuất và 
chăn nuôi hạn chế, nên việc 
xử lý môi trường chưa thực 
sự triệt để, ảnh hưởng đến sự 
phát triển bền vững của làng 
nghề. 

“CHÌA KHÓA” MỞ RA 
HƯỚNG ĐI MỚI CHO LÀNG 
BỘT SA ĐÉC

Trước tình trạng ÔNMT 
ở làng bột, TP. Sa Đéc đã triển 
khai nhiều giải pháp khắc 
phục ÔNMT như ứng dụng 
khoa học kỹ thuật trong xử lý 
nước thải ở khu vực làng bột; 
tiến hành kiểm tra định kỳ 
môi trường tại các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ; 
triển khai Dự án “Xử lý nước 
thải, chất thải cải thiện môi 
trường làng nghề sản xuất bột 
ở xã Tân Phú Đông”; nâng cao 
nhận thức, trách nhiệm của 
các cơ sở sản xuất về vệ sinh 

an toàn thực phẩm, BVMT; 
quy hoạch lại khu sản xuất 
bột, khu chăn nuôi tập trung; 
xây dựng Đề án phát triển bền 
vững làng bột Sa Đéc...

Để giải quyết bài toán 
xử lý bột cặn, cũng như cải 
thiện môi trường làng nghề, 
Trung tâm Khuyến công và Tư 
vấn phát triển công nghiệp 
(KC&TVPTCN) thuộc Sở Công 
Thương Đồng Tháp đã hỗ trợ 
kinh phí cho một số hộ kinh 
doanh, sản xuất bột gạo ở xã 
Tân Phú Đông đầu tư xây dựng 
mô hình máy sấy bột dùng 
điện và năng lượng mặt trời. 
Hệ thống máy sấy gồm những 
tấm cách âm, cách nhiệt để 
giữ độ nóng bên trong luôn ở 
mức 45ºC, phía trên là những 
tấm pin năng lượng mặt trời 
để sử dụng trong những ngày 
nắng; vào những ngày mưa và 
ban đêm, hệ thống sẽ tự động 
chuyển qua sử dụng điện. Hiện 

Thực trạng và giải pháp phát triển 
bền vững làng bột Sa Đéc
TP. Sa Đéc (Đồng Tháp) là địa phương nổi tiếng với làng nghề truyền thống sản xuất bột gạo. Sự phát triển 
của làng sản xuất bột gạo trong những năm qua đã có những đóng góp tích cực cho việc xóa đói, giảm nghèo 
và nâng cao thu nhập của người dân khu vực nông thôn trên địa bàn. Tuy nhiên, làng nghề làm bột gạo hiện 
đang đối mặt với nhiều thách thức về môi trường, đòi hỏi phải có giải pháp hiệu quả. 

BỨC TRANH Ô NHIỄM Ở LÀNG NGHỀ 
TRĂM TUỔI

Đồng Tháp là tỉnh có nhiều làng nghề nhất 
đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) với 44 làng 
nghề được công nhận. Trong đó, làng bột Sa Đéc 
là tên gọi chung của 4 làng nghề truyền thống 
sản xuất bột đã được công nhận gồm Phú Thuận, 
Phú Hòa, Phú Long (xã Tân Phú Đông) và khóm 2 
(phường 2) thuộc TP. Sa Đéc. 

Do có vị trí đặc biệt là cầu nối giữa 2 “vựa lúa” 
lớn: Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên, Sa 
Đéc trở thành nơi thu gom, tập kết lúa gạo lớn 
của vùng. Cùng với điều kiện tự nhiên thuận lợi, 
nguồn nước ngọt dồi dào quanh năm và sự lao 
động sáng tạo của người dân, nghề làm bột gạo 
truyền thống hình thành, phát triển khoảng 100 
năm. Theo Sở Công Thương Đồng Tháp, hiện làng 
nghề Sa Đéc có gần 350 hộ sản xuất bột với hơn 
2.000 lao động, tập trung chủ yếu ở 2 xã Tân Quy 
Tây và Tân Phú Đông. Hiện nay, bình quân mỗi 
ngày, làng nghề sản xuất khoảng 125 tấn bột tươi 
(65 tấn bột khô) từ khoảng 100 tấn nguyên liệu 
gạo, tấm gạo. Sản phẩm bột gạo gồm 2 loại chính 
là bột tươi (chiếm 55,81%) và bột khô (44,19%). 
Thực phẩm được chế biến từ bột Sa Đéc dai và 
mềm, thơm ngon đặc trưng. Từ bột gạo Sa Đéc, 
người dân làng nghề làm ra phở, hủ tiếu, bún, 
bánh canh, bánh ngọt và các sản phẩm ăn liền... 
Nơi đây còn là đầu mối cung ứng bột cho các tỉnh 
miền Tây, TP. Hồ Chí Minh, miền Đông Nam Bộ, 
xuất khẩu sang Đông Nam Á và châu Âu. 

Tuy nhiên, người dân làng nghề chủ yếu áp 
dụng quy trình sản xuất bột gạo thủ công, sử 
dụng máy móc, thiết bị cũ; trình độ sản xuất hạn 
chế; các hộ dân làng nghề hoạt động sản xuất với 
quy mô nhỏ lẻ; diện tích sản xuất chật hẹp. Để 
tận dụng bột cặn trong quá trình sản xuất, người 
dân đã kết hợp chăn nuôi lợn. Do đó, nước thải, 
chất thải từ sản xuất, sinh hoạt và chăn nuôi của 
các cơ sở được thải trực tiếp ra kênh, rạch, gây ô 
nhiễm môi trường (ÔNMT), ảnh hưởng đến sức 
khỏe người dân. Mặc dù, những năm qua, các hộ 

 V Sản xuất ống hút từ bột gạo của Công ty TNHH Thực phẩm 
Hùng Hậu 
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nay, các dự án đã mang lại hiệu quả, giải quyết 
đầu ra ổn định cho bột cặn tại làng bột Sa Đéc, 
tăng thêm thu nhập và giảm thiểu ÔNMT.

Nhận thức được tầm quan trọng của công 
tác BVMT và tận dụng nguồn nguyên liệu bột 
gạo chất lượng cao từ làng bột Sa Đéc, mới đây, 
một số doanh nghiệp của làng bột Sa Đéc đã 
chuyển sang đầu tư dây chuyền sản xuất ống 
hút từ bột gạo, thay thế ống hút nhựa sử dụng 
một lần, góp phần giảm thiểu rác thải nhựa. 
Trăn trở với suy nghĩ làm sao để gìn giữ được 
nghề truyền thống 100 năm của cha ông, nhưng 
vẫn giải quyết được vấn đề môi trường, Ông Võ 
Minh Khang, Tổng giám đốc Công ty TNHH 
Thực phẩm Hùng Hậu (một trong các doanh 
nghiệp ở làng bột Sa Đéc) đã mạnh dạn nghiên 
cứu, đầu tư máy móc, thiết bị để sản xuất các 
sản phẩm ống hút từ bột gạo. Dây chuyền sản 
xuất của Công ty có công suất 100.000 ống hút/
ngày, tương đương 1 tấn sản phẩm/ngày. Trong 
tháng 2/2019, Công ty vận hành dây chuyền 
sản xuất thứ hai, nâng công suất lên 5 tấn/ngày. 
Với tính chất chỉ sử dụng một lần, ống hút làm 
từ bột gạo có thể bảo quản khoảng 18 tháng, 
giữ nguyên dạng trong môi trường nước nhiệt 
độ bình thường và nước lạnh trong khoảng 30 
phút - 2 giờ. Ngoài màu trắng từ bột, ống hút có 
thêm các màu như xanh lá cây chiết xuất từ lá 
rau dền; màu tím, màu đen được làm từ màu 
của củ dền và mè đen. Được làm từ nguyên liệu 
tự nhiên nên ống hút có thể ăn được, tuy nhiên, 
nhà sản xuất khuyến cáo không nên sử dụng 
quá nhiều trong ngày. Hiện nay, sản phẩm ống 
hút bằng bột gạo của Công ty đã được xuất khẩu 
sang các thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản, 
các nước châu Âu.

Để phát triển bền vững làng bột Sa Đéc, 
thời gian tới, các cơ sở sản xuất trong làng nghề 
cần thay đổi tư duy, nhận thức trong sản xuất, 
gắn với BVMT. Đồng thời, các cơ sở cần từng 
bước cải tiến công nghệ, quy trình sản xuất, 
tuân thủ các quy định, chính sách pháp luật 
về BVMT; tham khảo cách làm hay và mô hình 
sản xuất thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, 
để phát triển làng bột Sa Đéc, cần có sự tham 
gia của “4 nhà” (Nhà nước, nông dân, doanh 
nghiệp, nhà khoa học) trong việc đầu tư hoàn 
thiện quy trình sản xuất, xử lý môi trường của 
làng nghề, nâng cao chất lượng sản phẩm bột, 
tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị từ bột để tăng 
sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. 
Tuyên dương những cơ sở thực hiện đúng các 
quy định BVMT; vận động “4 nhà” liên kết hình 
thành chuỗi giá trị sản xuất khép kín phục vụ 
cho sự phát triển của làng bột Sa Đéc.

NGUYỄN THỊ THU HÀ - HƯƠNG TRẦN 

VĂN BẢN MỚI

 l Ninh Bình ban hành Kế hoạch hành động về quản 
lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 

Vừa qua, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 
138/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa 
(RTN) đại dương đến năm 2030. Theo đó, Kế hoạch đề ra mục 
tiêu đến năm 2025: Giảm thiểu 50% RTN trên vùng biển; 50 % 
ngư cụ khai thác thủy sản bị mất, hoặc vứt bỏ được thu gom; 
80% các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch ven biển 
không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông 
khó phân hủy…; Đến năm 2030: Giảm thiểu 75% RTN trên vùng 
biển; 100% ngư cụ khai thác thủy sản bị mất, hoặc vứt bỏ được 
thu gom, chấm dứt việc thải bỏ ngư cụ trực tiếp xuống biển; 
100% các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch ven biển 
không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông 
khó phân hủy…

Để đạt mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ, giải 
pháp chủ yếu như: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi 
hành vi, ứng xử với các sản phẩm nhựa và RTN đại dương; Thu 
gom, phân loại, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải, RTN từ 
các hoạt động ở khu vực ven biển và trên biển; Kiểm soát RTN 
từ nguồn thải; Hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, 
phát triển, chuyển giao công nghệ về xử lý RTN đại dương; Điều 
tra, khảo sát, rà soát, nghiên cứu, xây dựng cơ chế quản lý RTN 
đại dương đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

 l Chương trình quan trắc chất lượng môi trường 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Ngày 12/3/2020, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết 
định số 416/QĐ -UBND phê duyệt Chương trình quan trắc chất 
lượng môi trường (CLMT) trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chương 
trình đề ra mục tiêu: Đánh giá hiện trạng và diễn biến CLMT 
trên địa bàn tỉnh theo thời gian và không gian; Cảnh báo sớm 
các hiện tượng ô nhiễm theo địa bàn, loại hình và mức độ ô 
nhiễm; Số liệu quan trắc môi trường (QTMT) phục vụ kịp thời 
cho việc xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội hàng năm, đánh giá CLMT trên địa bàn tỉnh, làm cơ 
sở xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm theo các quy 
định của Luật BVMT và các văn bản khác có liên quan; Đề xuất 
các giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, BVMT 
và kiểm soát ô nhiễm.

Nội dung của Chương trình: Từ năm 2020, sẽ quan trắc 
CLMT tại 163 điểm, trong đó, QTMT không khí ngoài trời, tiếng 
ồn: 40 điểm; QTMT nước mặt lục địa: 46 điểm; QTMT nước 
dưới đất: 31 điểm; QTMT đất: 26 điểm; QTMT trầm tích (nước 
ngọt): 20 điểm.

Thời gian thực hiện các đợt quan trắc là 2 đợt trong 1 năm. 
Đợt I thực hiện từ tháng 4 - 7 (QTMT không khí ngoài trời, tiếng 
ồn, nước mặt lục địa, nước dưới đất, môi trường đất và trầm 
tích nước ngọt; phân tích, tổng hợp số liệu; báo cáo đợt I). Đợt II 
thực hiện từ tháng 9 - 12 (QTMT không khí ngoài trời, tiếng ồn, 
nước mặt lục địa, nước dưới đất và trầm tích nước ngọt; phân 
tích, tổng hợp số liệu; xây dựng báo cáo đợt II và cả năm)n

 C. LOAN
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Đánh giá tác động môi trường,  
giấy phép môi trường - Bước tiến lớn  
về cải cách hành chính trong Dự án  
Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)
TS. MAI THẾ TOẢN 
Tổng cục Môi trường 

Luật BVMT năm 2014 được Quốc hội khóa 
XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7, thay thế 
Luật BVMT 2005. Sau 5 năm triển khai 

thực hiện, Luật đã góp phần tạo chuyển biến 
tích cực trong công tác BVMT. Tuy nhiên, bên 
cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực 
thi cho thấy Luật đã bộc lộ những hạn chế, 
bất cập, chưa điều chỉnh kịp thời với những 
thách thức mới đặt ra đối với công tác BVMT. 
Để đáp ứng các yêu cầu mới, tiếp tục thể chế 
hóa chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà 
nước về công tác BVMT, Dự án Luật BVMT 
(sửa đổi) đã được xây dựng, bổ sung, sửa đổi 
với nhiều điểm mới, trong đó nội dung về 
đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và giấy 
phép môi trường (GPMT) là một trong những 

thay đổi tiến bộ về cải cách 
thủ tục hành chính (TTHC). 
Sau đây là những đánh giá 
những điểm còn tồn tại liên 
quan đến việc sử dụng công 
cụ ĐTM và các thủ tục sau 
ĐTM theo vòng đời của dự 
án đầu tư, phân tích những 
thay đổi lớn về cải cách TTHC 
trong Dự thảo Luật BVMT 
(sửa đổi) đang được trình các 
cơ quan có thẩm quyền xem 
xét, quyết định.

MỘT SỐ BẤT CẬP VỀ ĐTM 
VÀ GPMT THEO QUY 
ĐỊNH HIỆN HÀNH

Đối với ĐTM: Theo các quy 
định pháp luật hiện hành, 
có quá nhiều loại hình dự 

án phải thực hiện ĐTM kèm 
theo mức độ yêu cầu về thủ 
tục bắt buộc thực hiện là như 
nhau giữa các đối tượng có 
những tính chất tác động đến 
môi trường khác nhau. Điều 
này gây tốn kém cho doanh 
nghiệp, đặc biệt, trong những 
trường hợp dự án có tác động 
môi trường không đáng kể 
nhưng vẫn phải thực hiện 
nhiều thủ tục về môi trường 
do thuộc nhóm quyết định 
chủ trương đầu tư của Quốc 
hội, Thủ tướng Chính phủ 
(chẳng hạn như dự án đầu 
tư về giáo dục, văn hóa, thể 
thao...); thuộc nhóm dự án có 
sử dụng đất của khu bảo tồn 
thiên nhiên, vườn quốc gia, 

 V Các dự án đầu tư được xét theo quy mô, tính chất, mức độ tác động đến môi trường để yêu cầu các thủ tục 
môi trường tương ứng



29  SỐ 3/2020 |
Tạp chí 

MÔI TRƯỜNG
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khu di tích lịch sử - văn hóa, khu di 
sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển, 
khu danh lam thắng cảnh đã được 
xếp hạng (dự án cải tạo khu di tích 
lịch sử, công trình xây dựng đường đi, 
lán, trại tại khu dịch vụ hành chính 
hay các dự án xây dựng quy mô nhỏ 
tại vùng đệm các khu bảo tồn...). 

Bên cạnh đó, một số dự án đầu tư 
có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường 
vẫn được triển khai thực hiện tại các 
khu vực đông dân cư, sức chịu tải môi 
trường thấp đã gây ra những vấn đề 
bức xúc về môi trường. Nhiều sự cố 
ô nhiễm, suy thoái môi trường lớn, 
diễn ra trên diện rộng, bùng phát các 
điểm nóng về môi trường do xả thải, 
chôn lấp chất thải gây ô nhiễm môi 
trường đã xảy ra ở nhiều nơi, gây ra 
hậu quả lớn về kinh tế, xã hội, môi 
trường cả trước mắt và lâu dài, ảnh 
hưởng đến sản xuất, đời sống và sức 
khỏ của người dân, làm xáo trộn, gây 
mất an ninh trật tự, tâm lý bức xúc, 
bất an trong nhân dân. Quy định hiện 
hành cũng làm cho doanh nghiệp và 
cơ quan quản lý chưa có sự chủ động 
trong quá trình xem xét đầu tư, cho 
phép triển khai thực hiện dự án.

Một trong những nguyên nhân 
của tình trạng trên là do chưa xây 
dựng quy hoạch BVMT cấp quốc gia, 
chưa quy hoạch không gian thành 
các loại khu vực: Khu vực cần bảo tồn, 
bảo vệ và khu vực cần phục hồi môi 
trường, sinh thái, các khu vực ưu tiên 
phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh 
đó, việc coi quyết định phê duyệt và 
báo cáo ĐTM là “công cụ vạn năng”, 
là căn cứ để cơ quan quản lý giám sát, 
kiểm tra, thanh tra cơ sở trong giai 
đoạn vận hành hoạt động như thực 
tế diễn ra trong thời gian qua cũng là 
không hợp lý do trong giai đoạn vận 
hành, các vấn đề môi trường của cơ 
sở hoàn toàn có thể thay đổi so với 
những nội dung đã dự báo, đề xuất 
trong báo cáo ĐTM. 

Về các TTHC sau ĐTM: Theo hệ 
thống văn bản pháp luật hiện hành, 
các thủ tục về chủ trương đầu tư, 
quyết định đầu tư, thẩm định thiết 
kế, cấp phép xây dựng đối với dự 

án đầu tư xây dựng không 
được liên kết chặt chẽ với 
hoạt động ĐTM, cấp giấy xác 
nhận, GPMT dẫn đến thực tế 
có nhiều cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt 
động nhưng không có thủ tục 
môi trường.

Hiện nay, theo quy định 
pháp luật hiện hành của 
Luật BVMT 2014 và một số 
luật liên quan như Luật Tài 
nguyên nước 2012, Luật Thủy 
lợi 2017, sau giai đoạn ĐTM, 
phê duyệt dự án, trước khi 
dự án chính thức đi vào vận 
hành hoạt động, chủ dự án 
phải thực hiện nhiều thủ 
tục hành chính (TTHC) trong 
lĩnh vực BVMT và các lĩnh 
vực khác có liên quan, bao 
gồm: giấy xác nhận hoàn 
thành công trình BVMT; giấy 
phép xả nước thải vào nguồn 
nước; Giấy phép xả khí thải; 
giấy chứng nhận đủ điều kiện 
về BVMT trong nhập khẩu 
phế liệu làm nguyên liệu sản 
xuất; giấy phép xử lý chất 
thải nguy hại; sổ đăng ký chủ 
nguồn thải chất thải nguy 
hại; phương án BVMT; kế 
hoạch quản lý môi trường... 

Việc cùng lúc tồn tại 
nhiều văn bản có tính pháp lý 
sau ĐTM, nội dung quy định 
không thống nhất, do quy 
định trong những thời điểm 
khác nhau và các cơ quan 
cấp phép khác nhau, gây khó 
khăn đối với cơ quan quản lý 
trong công tác kiểm tra, giám 
sát việc tuân thủ các quy 
định của pháp luật về BVMT 
của tổ chức, cá nhân và cũng 
làm doanh nghiệp lúng túng 
trong quá trình thực hiện. 
Thực tế có những trường hợp 
cùng một nội dung (chương 
trình quan trắc, yêu cầu chất 
lượng nước thải sau xử lý), 
nhưng giữa quyết định phê 
duyệt ĐTM, giấy xác nhận 

hoàn thành công trình BVMT 
và giấy phép xả nước thải 
vào nguồn nước lại có quy 
định khác nhau. Thậm chí có 
những trường hợp quyết định 
phê duyệt báo cáo ĐTM cho 
Dự án cho phép chất lượng 
nước thải sau xử lý loại B, khi 
dự án thi công xây dựng và 
đi vào vận hành hoạt động, 
khi đề nghị cấp giấy phép xả 
nước thải vào nguồn nước, 
cơ quan quản lý nhà nước lại 
yêu cầu phải xử lý nước thải 
đạt loại A; trong quá trình 
thẩm định, phê duyệt ĐTM 
không yêu cầu xây dựng hồ 
ứng phó sự cố, tuy nhiên khi 
cấp giấy phép xả nước thải 
vào nguồn nước lại yêu cầu 
xây dựng hồ ứng phó sự cố... 
gây nhiều khó khăn, tốn kém, 
vướng mắc cho doanh nghiệp. 
Điều này dẫn đến có những 
công trình đã được phê duyệt 
Báo cáo ĐTM, xác nhận hoàn 
thành công trình BVMT, xây 
dựng, vận hành thử nghiệm 
và đi vào hoạt động, nhưng 
chưa được cấp giấy phép xả 
nước thải vào nguồn nước. 
Trong nhiều trường hợp, việc 
chậm trễ trong hoàn thành 
các giấy phép do các mâu 
thuẫn, vướng mắc phát sinh 
từ các văn bản của các cơ 
quan quản lý nhà nước nêu 
trên gây ra những phí tổn lớn 
do chậm thầu của các nhà 
thầu, khiến chủ đầu tư rủi ro 
vì bị xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực BVMT, 
tài nguyên nước.

Trong khi đó, tại các nước 
tiên tiến trên thế giới, cơ quan 
quản lý không sử dụng báo 
cáo ĐTM làm công cụ quản 
lý đối với các cơ sở đang hoạt 
động, mà hầu hết sử dụng 
các loại GPMT kết hợp với 
kế hoạch quản lý môi trường 
của chủ dự án để quản lý 
(như Mỹ, Nhật Bản, các nước 
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EU, Ôxtrâylia, Trung Quốc…). Chỉ thị về 
Kiểm soát và phòng ngừa ô nhiễm (Chỉ 
thị IPPC) của EU, Nhật Bản... đều quy 
định về GPMT để kiểm soát hoạt động 
của cơ sở trong giai đoạn vận hành hoạt 
động.

GPMT: Hiện trên thế giới có 2 
phương thức cấp GPMT là: GPMT tổng 
hợp (đang áp dụng tại các nước EU, 
các quốc gia trong khối OECD...); nhiều 
GPMT đơn lẻ, mỗi vấn đề môi trường 
có một giấy phép riêng (đang áp dụng 
tại Hoa Kỳ, Ôxtrâylia, Trung Quốc...). 
Việc áp dụng phương thức giấy phép 
tổng hợp hay đơn lẻ tùy thuộc vào hệ 
thống pháp luật và tình hình thực tế 
của từng quốc gia, tuy nhiên, đều bảo 
đảm nguyên tắc không chồng chéo, một 
đối tượng cụ thể không bị áp dụng cả 
2 phương thức cấp phép. Theo xu thế 
hiện nay, một số quốc gia, như Hàn 
Quốc, đang chuyển đổi từ phương thức 
giấy phép riêng lẻ sang giấy phép tổng 
hợp, đặc biệt đối với các dự án quy mô 
lớn, có tác động lớn đến môi trường. Tại 
một số nước EU (Đức) GPMT không chỉ 
quy định, cho phép đối với vấn đề môi 
trường, mà còn mở rộng quy định các 
yêu cầu, điều kiện về xây dựng...

Còn tại Việt Nam đang tồn tại một 
số loại GPMT theo cả 2 phương thức 
cấp phép nêu trên. Luật Tài nguyên 
nước quy định về giấy phép xả thải vào 
nguồn nước (là hình thức giấy phép 
đơn lẻ), trong khi đó Luật BVMT năm 
2014 quy định về giấy xác nhận hoàn 
thành công trình BVMT (có tính chất 
như một kiểu giấy phép tổng hợp). Việc 
tồn tại cả 2 phương thức cấp phép dẫn 
đến sự chồng lấn, mâu thuẫn trong nội 
dung cấp phép, phát sinh thủ tục, gây 
phiền toái cho các doanh nghiệp. 

PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT TRONG 
DỰ ÁN LUẬT BVMT (SỬA ĐỔI)

Với quan điểm, chủ trương giảm 
thiểu gánh nặng TTHC, tạo môi trường 
thông thoáng, thuận lợi cho các dự án 
nhưng vẫn bảo đảm quản lý chặt chẽ, 
hiệu quả BVMT khi dự án đi vào hoạt 
động, Dự án Luật BVMT (sửa đổi) đã bổ 
sung, sửa đổi các quy định về ĐTM và 
cấp GPMT theo hướng: 

Xác lập rõ đối tượng phải 
thực hiện ĐTM và GPMT trên 
cơ sở tiêu chí về tác động đến 
môi trường của dự án đầu 
tư được xét theo quy mô, 
tính chất, mức độ tác động 
đến môi trường mà yêu cầu 
các thủ tục môi trường theo 
4 nhóm dự án đầu tư khác 
nhau (gồm: nhóm 1- phải 
thực hiện ĐTM, không cần 
phải có GPMT; nhóm 2- phải 
thực hiện ĐTM và phải có 
GPMT; nhóm 3- không phải 
thực hiện ĐTM nhưng phải 
có GPMT; nhóm 4- không 
phải thực hiện thủ tục môi 
trường). Việc quy định những 
dự án ít có tác động tới môi 
trường (nhóm 3, nhóm 4) 
không phải thực hiện ĐTM 
sẽ làm giảm chi phí cho việc 
lập, thẩm định báo cáo ĐTM, 
tạo điều kiện thuận lợi cho 
các dự án có thể sớm triển 
khai thực hiện.

Về GPMT, nhằm đảm bảo 
quản lý chặt chẽ và đơn giản 
hóa TTHC cho doanh nghiệp, 
dự án Luật hợp nhất, tích 
hợp các loại giấy phép về môi 
trường và xả nước thải vào 
nguồn nước hiện có thành 
GPMT, bao gồm: Giấy xác 
nhận hoàn thành công trình 
BVMT, giấy phép xả thải vào 
nguồn nước; giấy phép xả khí 
thải; giấy chứng nhận đủ điều 
kiện về BVMT trong nhập 
khẩu phế liệu; giấy phép 
xử lý chất thải nguy hại; sổ 
đăng ký chủ nguồn thải chất 
thải nguy hại; phương án 
BVMT...) theo quy định pháp 
luật trong lĩnh vực BVMT và 
một số lĩnh vực khác có liên 
quan (Luật Thủy lợi, Luật Tài 
nguyên nước). 

Đối với dự án thuộc đối 
tượng vừa phải thực hiện 
ĐTM, vừa phải có GPMT, dự 
án Luật đã quy định TTHC 
về cấp GPMT được thực hiện 

trước khi dự án đi vào vận 
hành thử nghiệm các công 
trình xử lý chất thải. Đối với 
dự án không phải thực hiện 
ĐTM, TTHC về cấp GPMT 
được thực hiện trước khi 
thẩm định báo cáo nghiên 
cứu khả thi, thẩm định thiết 
kế cơ sở (hoặc báo cáo kinh 
tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ 
thi công đối với dự án chỉ 
yêu cầu thiết kế một bước) và 
trước khi cấp giấy phép xây 
dựng. Quy định này bảo đảm 
các yêu cầu môi trường được 
xác định rõ ràng trước khi tổ 
chức, cá nhân tiến hành hoạt 
động phát thải của dự án, 
đồng thời cũng tương thích 
với quy định của pháp luật 
về xây dựng nhằm tránh việc 
các tổ chức, cá nhân phải tiến 
hành TTHC điều chỉnh giấy 
phép xây dựng nhiều lần khi 
phải cải tạo, nâng cấp các 
công trình để đáp ứng yêu 
cầu phát thải, BVMT của cơ 
quan quản lý nhà nước về 
môi trường nếu cấp GPMT 
sau.

Theo quy định của dự án 
Luật, mọi dự án, cơ sở sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ có 
phát sinh chất thải đều phải 
có GPMT, trừ một số trường 
hợp như cơ quan, trường học; 
dự án, phương án sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ quy mô 
nhỏ, ít ảnh hưởng đến môi 
trường trong giai đoạn thực 
hiện dự án và không phát 
sinh chất thải hoặc chỉ phát 
sinh chất thải thông thường 
với khối lượng nhỏ được xử lý 
bằng các công trình, thiết bị 
xử lý tại chỗ đạt quy chuẩn kỹ 
thuật môi trường hoặc phát 
sinh chất thải sinh hoạt được 
quản lý theo quy định của địa 
phương... 

Để tạo điều kiện thuận 
lợi cho các tổ chức, cá nhân 
khi thực hiện TTHC cấp 
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GPMT, dự án Luật đã thiết kế GPMT 
dưới 2 hình thức, gồm: GPMT và 
Đăng ký môi trường (ĐKMT), phụ 
thuộc vào quy mô phát thải, loại 
hình sản xuất, mức độ gây ô nhiễm 
môi trường của dự án, cơ sở sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ. Tương 
ứng với đó, thủ tục cấp GPMT, 
ĐKMT cũng sẽ được quy định theo 
02 mức với thành phần hồ sơ, trình 
tự, thủ tục, cách thức thực hiện, yêu 
cầu điều kiện... khác nhau. Trong 
dự án Luật, các nội dung này hiện 
quy định mang tính nguyên tắc, sẽ 
được cụ thể hóa trong Nghị định 
hướng dẫn của Chính phủ. Ngoài 
ra, dự án Luật đã quy định rõ các 
nội dung về thẩm quyền cấp phép, 
nội dung của giấy phép, nguyên tắc, 
căn cứ cấp phép, quyền và nghĩa vụ 
của chủ giấy phép, tương quan giữa 
GPMT và các công cụ quản lý môi 
trường khác có liên quan (ĐTM), các 
TTHC được giảm thiểu với chính 
sách GPMT, điều khoản chuyển tiếp 
để bảo đảm sự phù hợp, hạn chế 
tối thiểu xáo trộn tiêu cực khi ban 
hành chính sách. 
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Đánh giá chung, theo 
định hướng này, GPMT bảo 
đảm được 3 vai trò chính: Là 
công cụ bảo đảm điều kiện 
cần và đủ, cho phép các cơ 
sở trước khi đi vào vận hành 
hoạt động phải thực hiện 
đúng các yêu cầu, điều kiện để 
phòng ngừa, giảm thiểu, loại 
bỏ chất ô nhiễm, bao gồm: 
Các biện pháp, công trình 
thu gom, lưu chứa, xử lý chất 
thải; Ngưỡng giới hạn đối với 
các chất thải phát sinh; Yêu 
cầu về quan trắc, giám sát 
môi trường; Là công cụ cho 
phép cơ quan quản lý nhà 
nước kiểm soát, điều chỉnh 
tải lượng chất thải phát sinh 
từ cơ sở sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ nhằm kiểm soát chất 
ô nhiễm, duy trì, bảo vệ mục 
tiêu chất lượng môi trường; Là 
căn cứ để cơ quan quản lý nhà 
nước về BVMT giám sát, kiểm 
tra, thanh tra tổ chức, cá nhân 
trong quá trình vận hành hoạt 
động của dự án. Với 3 vai trò 

nêu trên, GPMT được xác định 
là văn bản do cơ quan quản lý 
nhà nước có thẩm quyền ban 
hành cho phép chủ dự án, cơ 
sở sản xuất, kinh doanh vận 
hành toàn bộ hoặc một phần 
công trình dự án, cơ sở sản 
xuất, kinh doanh với các yêu 
cầu, điều kiện BVMT cụ thể.

Như vậy, việc phân loại 4 
nhóm dự án đầu tư nêu trên 
và tích hợp các TTHC khác 
nhau vào GPMT, dự án Luật 
BVMT (sửa đổi) đã thúc đẩy 
cải cách hành chính mạnh 
mẽ trong việc xử lý các TTHC 
về môi trường, góp phần 
cắt giảm chi phí cho doanh 
nghiệp, thúc đẩy phát triển 
nhưng vẫn bảo đảm kiểm 
soát được rủi ro tác động môi 
trường của các dự án đầu tư, 
tạo điều kiện phát triển phù 
hợp với chức năng, mức độ 
nhạy cảm, khả năng chịu tải 
của môi trường nơi thực hiện 
dự án đầu tưn
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Một số đề xuất góp phần hoàn thiện  
các quy định về công cụ kinh tế trong  
Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)
ThS. NGUYỄN THỊ HUỆ
Khoa Luật, Trường Đại học Công đoàn

Để có thể đạt được những kết quả tích 
cực, hiệu quả, toàn diện nhất trong 
BVMT, các quốc gia luôn phải sử dụng 

kết hợp nhiều biện pháp BVMT khác nhau như: 
Chính trị; Khoa học - công nghệ; Tuyên truyền 
- giáo dục; Kinh tế; Pháp lý. Trong số các biện 
pháp trên, trong những năm gần đây, nhiều 
quốc gia có xu hướng tăng cường áp dụng các 
biện pháp kinh tế trong BVMT (hay còn gọi là 
các công cụ kinh tế - CCKT). Mặc dù có nhiều 
định nghĩa và tên gọi khác nhau, nhưng có thể 
hiểu đơn giản CCKT là “việc Nhà nước sử dụng 
sức mạnh của thị trường để định hướng hành 
vi thân thiện với môi trường của các chủ thể 
trên cơ sở gắn kết lợi ích kinh tế với lợi ích môi 
trường”. So với các công cụ quản lý môi trường 
mang tính mệnh lệnh - hành chính (CAC) các 
CCKT được coi là linh hoạt hơn, do đó, các 
CCKT được kỳ vọng sẽ mang lại những hiệu 
quả cao hơn trong BVMT. Một số ưu thế tạo nên 
sự linh hoạt cho các CCKT có thể kể đến như: 
“Các CCKT cho phép lồng ghép các chi phí về 
môi trường vào giá cả thị trường; khuyến khích 
người tiêu dùng không tiêu thụ các sản phẩm 
gây tổn hại đến môi trường và khuyến khích 
các nhà sản xuất không sử dụng nguyên liệu 
gây ô nhiễm môi trường, đầu tư vào công nghệ 
kiểm soát ô nhiễm mới, các phương pháp sản 
xuất bền vững, góp phần tạo nguồn tài chính 
cho các hoạt động BVMT, khuyến khích tuân 
thủ pháp luật môi trường”.

Trên thực tế, không phải đến nay các CCKT 
mới bắt đầu được sử dụng trong BVMT. Từ Hội 
nghị thượng đỉnh Trái đất năm 1992 ở Rio de 
Janerio, với sự tham dự của 179 quốc gia, các 
quốc gia đã nhất trí ghi nhận 27 nguyên tắc, 
trong đó nguyên tắc thứ 16 đề cập đến việc áp 
dụng CCKT trong BVMT với nội dung: “Các nhà 
chức trách quốc gia nên cố gắng đẩy mạnh sự 
quốc tế hóa những chi phí môi trường và sử 

dụng các biện pháp kinh tế, 
căn cứ vào nguyên tắc người 
gây ô nhiễm phải chịu phí 
tổn ô nhiễm, với sự quan tâm 
đúng mức đối với quyền lợi 
chung và không ảnh hưởng 
xấu đến nền thương mại, đầu 
tư quốc tế”. Đến nay, hầu hết 
quốc gia đã và đang áp dụng 
nhiều loại hình CCKT khác 
nhau để BVMT. Với những 
biện pháp thực thi, hỗ trợ 
đồng bộ, phù hợp, CCKT đã 
mang đến những kết quả tích 
cực trong BVMT cho nhiều 
quốc gia. Điển hình như tại 
Đức, “chính sách thuế cho 
mục đích môi trường đã giúp 
nước Đức phát triển kinh tế 
không phụ thuộc vào năng 
lượng, giảm 25% lượng khí 
thải theo cam kết của Công 
ước Tokyo”. Hay Thái Lan đã 
tăng thuế xăng dầu để khích 
lệ việc sử dụng nhiên liệu sinh 
học. Các loại nhiên liệu này 
không chỉ sạch, thân thiện với 
môi trường mà còn giúp Thái 
Lan giảm phụ thuộc vào xăng 
dầu nhập khẩu và hiện đảm 
nhận đến 60% nhu cầu năng 
lượng của đất nước.

Trên cơ sở tiếp thu kinh 
nghiệm từ nhiều quốc gia, 
mặc dù, đến nay chưa có văn 
bản quy phạm pháp luật nào 
chính thức đề cập đến thuật 
ngữ “CCKT” nhưng thực chất 
Việt Nam đã và đang áp dụng 
CCKT dưới nhiều hình thức 
khác nhau để BVMT như: 
Thuế BVMT, thuế tài nguyên, 
phí BVMT, quỹ BVMT, nhãn 

sinh thái… Việc thực hiện các 
CCKT này đã góp phần đa 
dạng hóa các biện pháp BVMT 
của Việt Nam, giúp Việt Nam 
thực hiện tốt hơn các cam 
kết quốc tế về BVMT, đồng 
thời mang lại những giá trị 
nhất định trong BVMT như: 
Thuế BVMT góp phần định 
hướng hành vi tiêu dùng các 
sản phẩm thân thiện với môi 
trường và tăng thu cho ngân 
sách nhà nước; Phí BVMT 
giúp bổ sung nguồn tài chính 
để chi trả cho các hoạt động 
BVMT; Nhiều chủ thể thực 
hiện các hoạt động BVMT đã 
nhận được sự hỗ trợ về tài 
chính của Quỹ BVMT… Tuy 
nhiên, không thể phủ nhận 
rằng, ở Việt Nam, hiệu quả 
trong BVMT mà các CCKT này 
mang lại chưa thực sự được 
như mong đợi, điều này xuất 
phát từ nhiều nguyên nhân 
khác nhau như: Các quy định 
pháp luật về CCKT còn nhiều 
bất cập; Công tác thực thi 
chưa hiệu quả, thiếu các biện 
pháp hỗ trợ đồng bộ; Nhiều 
người dân còn không biết đến 
sự tồn tại của các CCKT cũng 
như chưa có ý thức cao trong 
BVMT… 

Với mục tiêu phát huy 
hơn nữa hiệu quả của các 
công cụ này, Dự thảo Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Luật BVMT đã lần đầu tiên 
sử dụng thuật ngữ “CCKT” 
tại Chương X, đồng thời sửa 
đổi, bổ sung một số quy định 
có liên quan đến CCKT. Tuy 
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nhiên, nhận thấy các quy định về CCKT 
trong Dự thảo Luật vẫn còn tồn tại một 
số điểm chưa hợp lý, cần tiếp tục điều 
chỉnh. Cụ thể như sau:

Về bố cục của Chương X. Theo Dự 
thảo Luật hiện nay, nội dung về “CCKT” 
và “nguồn lực cho quản lý môi trường” 
được quy định tại cùng một Chương. 
Tuy nhiên, chế định về “nguồn lực cho 
quản lý môi trường” là tập hợp các quy 
định về nguồn nhân lực, vật lực, tri thức 
(công nghệ, quy trình, năng lực quản lý…) 
là nền tảng để Nhà nước và các chủ thể 
thực hiện việc quản lý môi trường, còn 
chế định về CCKT là tập hợp các quy 
định về các biện pháp BVMT được xây 
dựng, vận hành dựa vào việc “sử dụng 
sức mạnh của thị trường để định hướng 
hành vi thân thiện với môi trường của 
các chủ thể, trên cơ sở gắn kết lợi ích kinh 
tế với lợi ích môi trường”. Vì vậy, “CCKT” 
và “nguồn lực cho quản lý môi trường” 
là hai vấn đề khác nhau, việc quy định 
vào một Chương làm giảm đi sự mạch 

lạc, logic của Luật. Vấn đề 
này có thể giải quyết bằng 
việc tách các Điều 115 - 122 
trong Dự thảo Luật hiện 
nay sang Chương riêng 
về “CCKT”, còn các Điều 
từ 123 - 128 sang Chương 
riêng về “Nguồn lực cho 
quản lý môi trường”. 

Kết cấu của các quy 
định liên quan đến CCKT 
hiện nay. Dự thảo Luật quy 
định riêng mỗi loại CCKT 
trong một Điều luật, điều 
này hợp lý và bảo đảm sự 
rõ ràng, thuận tiện cho 
việc áp dụng, xây dựng 
các văn bản hướng dẫn 
thi hành. Mặc dù vậy, các 
CCKT được quy định tại 
Dự thảo Luật chưa đầy 
đủ bởi ngoài các công cụ 
đã được liệt kê, Việt Nam 
cũng đang áp dụng một 

số loại CCKT khác như 
thuế tài nguyên, chi trả 
dịch vụ môi trường rừng, 
hay công khai danh sách 
các cơ sở gây ô nhiễm môi 
trường nghiêm trọng. Bên 
cạnh đó, ngoài các hình 
thái này, trong tương lai, 
Việt Nam có thể xây dựng 
và triển khai các CCKT 
mới như đặt cọc hoàn trả, 
giấy phép phát thải có thể 
chuyển nhượng... Vì vậy, 
trong nội dung CCKT cần 
bổ sung quy định về thuế 
tài nguyên, chi trả dịch 
vụ môi trường rừng, công 
khai danh sách các cơ sở 
gây ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng. Đồng thời, 
để bảo đảm tính khái 
quát, ổn định của Luật, 
ngoài quy định riêng về 
mỗi loại CCKT còn phải 

 V Công ty CP Bóng đèn Điện Quang tham gia dán nhãn sinh thái từ năm 2011 - một trong những 
hình thức áp dụng CCKT tại Việt Nam
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có quy định chung, mang tính nguyên tắc, định 
hướng cho việc xây dựng, thực hiện các CCKT 
hiện có, đồng thời là cơ sở cho việc xây dựng 
các CCKT mới trong tương lai. Về hình thức 
thể hiện, quy định chung về CCKT nên đưa vào 
một Điều và đặt ở đầu Chương về CCKT, tiếp 
sau là các Điều quy định về từng CCKT.

Đối với thuật ngữ “CCKT”. Mặc dù trên thực 
tế, Việt Nam đã áp dụng các CCKT từ lâu, nhưng 
thuật ngữ CCKT không phải là một thuật ngữ 
phổ biến, dễ hiểu. Thuật ngữ này hiện chỉ được 
các nhà nghiên cứu sử dụng trong công trình 
nghiên cứu, chưa được ghi nhận trong văn 
bản quy phạm pháp luật. Bên cạnh đó, cách 
hiểu CCKT hiện nay của các học giả cũng rất 
khác nhau, không thống nhất. Ví dụ như CCKT 
“là việc Nhà nước sử dụng sức mạnh của thị 
trường để định hướng hành vi thân thiện với 
môi trường của các chủ thể trên cơ sở gắn kết 
lợi ích kinh tế với lợi ích môi trường”. Nhưng 
cũng có tác giả lại cho rằng “CCKT trong quản 
lý môi trường bao gồm hai nhóm công cụ: 
Quản lý nhằm điều chỉnh hành vi của các cá 
nhân và tổ chức theo hướng có lợi cho môi 
trường thông qua việc tác động đến nguồn lực 
tài chính của họ; phân tích kinh tế nhằm hỗ trợ 
quá trình ra quyết định về môi trường”… Ngoài 
ra, còn nhiều cách giải thích khác về CCKT đã 
được đưa ra, vì vậy, để bảo đảm cách hiểu thống 
nhất về CCKT, tính thống nhất của pháp luật, 
Dự thảo Luật cần bổ sung quy định giải thích 

thuật ngữ “CCKT” vào Điều 3 
hoặc vào điều khoản chung về 
CCKT.

Về chủ thể nộp thuế BVMT. 
Vấn đề này hiện được quy 
định tại khoản 2, Điều 115, tuy 
nhiên, còn một số điểm chưa 
hợp lý cần điều chỉnh, cụ thể: 
Quy định này không thống 
nhất với quy định về người 
nộp thuế tại Điều 5 Luật Thuế 
BVMT hiện hành. Vì theo 
Điều 5 Luật Thuế BVMT năm 
2010, các chủ thể sản xuất, 
nhập khẩu hàng hóa thuộc 
đối tượng chịu thuế mới phải 
nộp thuế BVMT, còn chủ thể 
sử dụng các hàng hóa này chỉ 
chịu thuế BVMT. Do đó, việc 
đưa từ “sử dụng” vào khoản 
2, Điều 115 Dự thảo Luật là 
chưa chính xác; Trong chủ 
thể nộp thuế BVMT tại Điều 
5 Luật thuế BVMT năm 2010, 
ngoài “tổ chức, cá nhân”, Luật 
còn quy định cả chủ thể là 
“hộ gia đình”, do đó, để bảo 
đảm tính thống nhất với Luật 
Thuế BVMT, cần bổ sung chủ 
thể “hộ gia đình” vào Khoản 
2, Điều 115; Liên quan đến 

đối tượng hàng hóa phải chịu 
thuế BVMT, quy định của 
khoản 1 và khoản 2 Điều 155 
chưa thống nhất. Nếu khoản 
1 xác định đối tượng là “sản 
phẩm, hàng hóa khi sử dụng 
gây tác động xấu đến môi 
trường” thì khoản 2 lại xác 
định đối tượng là “sản phẩm, 
hàng hóa gây tác động xấu 
đến môi trường” nói chung, 
chứ không riêng ở một khâu 
nào, điều này làm ảnh hưởng 
đến tính thống nhất trong các 
quy định của Luật. Trên cơ sở 
những hạn chế trên, cần sửa 
khoản 2, Điều 115 như sau: “Tổ 
chức, hộ gia đình, cá nhân sản 
xuất, nhập khẩu sản phẩm, 
hàng hóa gây tác động xấu 
đến môi trường khi sử dụng 
phải nộp thuế BVMT”. 

Nguyên tắc xác định mức 
thuế BVMT và điều chỉnh mức 
thuế được quy định tại khoản 3, 
Điều 115. Quy định này cũng có 
một số điểm cần điều chỉnh: 
Về căn cứ xác định mức thuế 
BVMT, mặc dù Dự thảo đã 
chỉ rõ 3 căn cứ để xác định 
mức thuế BVMT, nhưng cần 
thay cụm từ “mức độ độc hại” 
thành “mức độ tác động xấu 
đến môi trường” để bảo đảm 
tính thống nhất với quy định 
tại khoản 1, 2 Điều 115. Bên 
cạnh đó, nên bổ sung cụm từ 
“thuộc đối tượng chịu thuế” để 
tránh gây hiểu nhầm về việc 
sẽ thu thuế BVMT đối với tất 
cả các hàng hóa, sản phẩm; Về 
căn cứ điều chỉnh mức thuế 
BVMT, mặc dù cũng liên quan 
đến mức thuế BVMT, nhưng 
để quy định này được rõ ràng 
hơn, cần điều chỉnh khoản 3 
Điều 115 như sau: “Mức thuế 
BVMT được căn cứ vào loại, 
mức độ tác động xấu đến môi 
trường và số lượng hoặc khối 
lượng của sản phẩm, hàng 
hóa thuộc đối tượng chịu 
thuế. Mức thuế BVMT được 

 V Trồng cây cải tạo môi trường tại nơi khai thác than của Vinacomin
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điều chỉnh phù hợp với yêu cầu BVMT và điều 
kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước 
trong từng giai đoạn”.

Liên quan đến quy định về phí BVMT. Điều 116 
được xây dựng trên cơ sở kế thừa quy định về phí 
BVMT tại Điều 148 của Luật BVMT năm 2014 
nên về cơ bản đã tương đối phù hợp, tuy nhiên, 
để bảo đảm sự thống nhất về thuật ngữ với quy 
định tại Điều 115 của Dự thảo, khoản 1 Điều 116 
nên thay từ “đối với” thành từ “đến”, khoản 2 
Điều 116 nên thay cụm từ “được quy định trên 
cơ sở sau” thành cụm “được căn cứ vào”. Bên 
cạnh đó, nên điều chỉnh cụm “môi trường nơi 
tiếp nhận chất thải” tại điểm c, khoản 2, Điều 
116 thành “nguồn tiếp nhận chất thải” để bảo 
đảm tương thích với khoản 37, Điều 3 Dự thảo 
Luật cũng như các quy định khác trong Dự thảo. 
Đối với khoản 3, nên bổ sung từ “phát triển” và 
bỏ từ “trong” nhằm bảo đảm sự tương thích với 
quy định về căn cứ điều chỉnh mức thuế BVMT 
tại khoản 3 Điều 115. Do đó, Điều 116 nên điều 
chỉnh như sau: 

“1. Tổ chức, cá nhân xả thải ra môi trường hoặc 
làm phát sinh tác động xấu đến môi trường phải 
nộp phí BVMT.

2. Mức phí BVMT được căn cứ vào:
a) Khối lượng chất thải ra môi trường, quy mô 

ảnh hưởng tác động xấu đối với môi trường;
b) Mức độ độc hại của chất thải, mức độ gây hại 

đối với môi trường;
c) Mức độ nhạy cảm của nguồn tiếp nhận chất 

thải.
3. Mức phí BVMT được điều chỉnh phù hợp với 

yêu cầu BVMT và điều kiện phát triển kinh tế - xã 
hội của đất nước từng giai đoạn”.

Về ký quỹ xử lý ô nhiễm, cải tạo, phục hồi môi 
trường tại Điều 117 của Dự thảo, có một số kiến 
nghị như sau: Tên gọi của Điều này chưa thực 
sự phù hợp với thực tế hiện nay, bởi Việt Nam 
đang áp dụng hai loại hình ký quỹ: Ký quỹ cải 
tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động 
khai thác khoáng sản và ký quỹ bảo đảm phế 
liệu nhập khẩu, trong đó, ký quỹ bảo đảm phế 
liệu nhập khẩu có mục tiêu “bảo đảm tổ chức, 
cá nhân nhập khẩu phế liệu chịu trách nhiệm 
xử lý rủi ro, nguy cơ ô nhiễm môi trường có thể 
phát sinh từ lô hàng phế liệu nhập khẩu” chứ 
không phải là để “xử lý ô nhiễm, cải tạo, phục 
hồi môi trường”, bên cạnh đó, trong tương lai, 
Việt Nam có thể ban hành các công cụ ký quỹ 
mới với những mục tiêu mới, vì vậy, Điều 117 
nên quy định là “Ký quỹ BVMT” thay vì quy 
định như hiện nay. Đối tượng phải ký quỹ được 

quy định tại khoản 1, Điều 
117 và cần bổ sung đối tượng: 
“Tổ chức, cá nhân nhập khẩu 
phế liệu” để bảo đảm sự phù 
hợp với quy định hiện hành; 
Sửa thuật ngữ “Chủ dự án 
khai thác khoáng sản” thành 
“Tổ chức, cá nhân khai thác 
khoáng sản” để bảo đảm sự 
tương thích với quy định tại 
điểm c, khoản 4, Điều 37 của 
Dự thảo; Mức ký quỹ được 
quy định tại khoản 2 Điều 
117, đây là yếu tố mấu chốt 
quyết định sự thành công 
của công cụ ký quỹ nhưng 
thực tế hiện nay, mức tiền ký 
quỹ được quy định chỉ bằng 
chi phí xử lý ô nhiễm, hoặc 
mang tính tương đối tùy 
loại, số lượng phế liệu nhập 
khẩu, nên số tiền ký quỹ này 
không đủ sức mạnh để bảo 
đảm trách nhiệm BVMT của 
các chủ thể ký quỹ, dẫn đến 
tình trạng không thực hiện 
nghĩa vụ BVMT, chấp nhận 
mất số tiền đã ký quỹ. Do đó, 
cần cân nhắc kỹ hơn về quy 
định liên quan đến mức ký 
quỹ trong Dự thảo, để làm 
định hướng cho việc xây 
dựng các văn bản hướng dẫn 
sau này. 

Quy định về nguồn vốn 
cho hoạt động của quỹ BVMT 
quốc gia và cấp tỉnh tại 
khoản 2, Điều 118 của Dự 
thảo có thay đổi so với Luật 
BVMT năm 2014. Tuy nhiên, 
việc bỏ nguồn thu từ “phí 
BVMT” và “các khoản bồi 
thường cho Nhà nước về 
thiệt hại môi trường” đang 
được quy định trong Luật 
BVMT năm 2014 sẽ làm cho 
nguồn vốn hoạt động của 
Quỹ BVMT bị hạn chế, điều 
này ảnh hưởng đến hoạt 
động của Quỹ trong tương 
lai, khi mà nhu cầu hỗ trợ 
tài chính cho các hoạt động 
BVMT và thích ứng với biến 

đổi khí hậu ngày càng lớn. 
Mặc dù thực tế hiện nay, 
vốn của các quỹ BVMT gần 
như không tiếp nhận được 
hai nguồn này nhưng chỉ 
cần có các quy định hướng 
dẫn cụ thể và các biện pháp 
thực thi hiệu quả thì đây sẽ 
là nguồn vốn bổ sung cho 
các Quỹ BVMT, giúp nâng 
cao hiệu quả của các Quỹ 
này. 

Liên quan đến các quy 
định tại Điều 120, 121, 122, 
các quy định này đều đề 
cập đến vấn đề nhãn sinh 
thái, vì vậy, không cần phải 
tách riêng thành 3 Điều như 
hiện nay để tránh làm mất 
đi tính logic trong kết cấu 
của nội dung về CCKT. Đồng 
thời, để bảo đảm tính đồng 
bộ, quy định về nhãn sinh 
thái nên quy định ngắn gọn, 
súc tích, mang tính nguyên 
tắc, giống các quy định khác 
gồm: Nhãn sinh thái là gì, 
điều kiện để được gắn nhãn 
sinh thái, định hướng tiêu 
dùng, sản xuất đối với các 
sản phẩm được gắn nhãn. 

Qua những phân tích 
trên có thể thấy, việc đưa nội 
dung về CCKT vào Dự thảo 
Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật BVMT thể 
hiện rõ quan điểm, mục tiêu, 
nỗ lực BVMT của Nhà nước. 
Tuy nhiên, để các CCKT có 
thể phát huy được hiệu quả 
trên thực tế khi Luật có hiệu 
lực, việc tiếp tục hoàn thiện 
các quy định này là rất cần 
thiết. Hy vọng, những kiến 
nghị, đề xuất trên có thể góp 
phần giúp cho các quy định 
về CCKT trong Dự thảo Luật 
được hoàn thiện hơn, mang 
lại những kết quả tích cực 
trong công tác BVMT khi 
triển khai trên thực tến



36  | SỐ 3/2020
Tạp chí 
MÔI TRƯỜNG

TRAO ĐỔI - DIỄN ĐÀN

Tăng cường công tác bảo vệ môi trường 
tại các nhà máy nhiệt điện

Theo điều chỉnh Quy hoạch Phát triển 
điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 
có xét đến năm 2030 (Quy hoạch điện 

VII điều chỉnh) nêu rõ: “Phát triển các nhà 
máy nhiệt điện (NMNĐ) với tỷ lệ thích hợp, 
phù hợp với khả năng cung cấp và phân bố của 
các nguồn nhiên liệu. Trong đó, khai thác tối 
đa nguồn than trong nước cho phát triển các 
NMNĐ, ưu tiên sử dụng than trong nước cho 
các NMNĐ khu vực miền Bắc. Đến năm 2020, 
tổng công suất khoảng 26.000 MW, sản xuất 
khoảng 131 tỷ kWh điện, chiếm 49,3% điện sản 
xuất, tiêu thụ 63 triệu tấn than; năm 2025, tổng 
công suất khoảng 45.800 MW, sản xuất 220 tỷ 
kWh điện, chiếm 55% điện sản xuất, tiêu thụ 95 
triệu tấn than”. Các NMNĐ ngày càng khẳng 
định vai trò là nguồn điện chủ lực, đảm bảo an 
ninh năng lượng quốc gia. 

Hiện nay, trên cả nước có 25 NMNĐ than 
đã đi vào vận hành với tổng công suất lắp đặt 
18.294 MW. Nguyên liệu sử dụng của các nhà 
máy bao gồm 2 nguồn chính là than nội địa 
(than antraxit) và than nhập khẩu (hỗn hợp 

than bitum, á bitum). Các 
NMNĐ than đang áp dụng 
các công nghệ nhằm kiểm 
soát hàm lượng chất ô nhiễm 
trong khí thải gồm: Bộ lọc bụi 
tĩnh điện (ESP) có hiệu suất 
lọc bỏ bụi tro của than lên tới 
99,9%; Bộ khử khí lưu huỳnh 
SOx (FGD) có hiệu suất khử 
khí SOx của than lên tới 98,9%; 
Bộ khử khí NOx (SCR) có hiệu 
suất khử khí NOx phát sinh 
trong khí thải lên tới 92,6%. 
Đối với khí CO2 giải pháp khả 
thi nhất là áp dụng công nghệ 
thông số hơi siêu tới hạn hoặc 
quá siêu tới hạn, nâng cao 
hiệu suất sử dụng nhiên liệu, 
giảm phát thải khí CO2. Ngoài 
ra, tại miệng ống khói của nhà 
máy lắp thêm hệ thống giám 
sát khí thải tự động liên tục 
(CEMS), truyền số liệu về Sở 

TN&MT địa phương để giám 
sát.

Cùng với sự phát triển về 
số lượng nhà máy và quy mô 
công suất, công nghệ nhiệt 
điện cũng ngày càng hiện đại, 
cho phép vận hành các tổ máy 
với hiệu suất, độ an toàn và 
tính kinh tế cao. Tuy nhiên, 
trong quá trình hoạt động của 
các NMNĐ, một số nguồn thải 
chính phát sinh như: khí thải, 
nước thải sản xuất, nước thải 
sinh hoạt, nước làm mát, tro, 
xỉ có thể ảnh hưởng đến môi 
trường không khí, nước mặt, 
nước ngầm… 

CÁC TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI 
TRƯỜNG TỪ CÁC NMNĐ

Ngay từ giai đoạn lập quy 
hoạch, xác định vị trí NMNĐ, 
những tác động của NMNĐ 

 V Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương II thuộc Công ty TNHH Điện lực AES-TKV Mông Dương đã được 
chứng nhận quốc tế về quản lý môi trường ISO 45001:2018



37  SỐ 3/2020 |
Tạp chí 

MÔI TRƯỜNG

TRAO ĐỔI - DIỄN ĐÀN

đến môi trường (đất, nước, không khí) và hệ 
sinh thái đã được xem xét, dự báo một cách 
tổng thể. Trong giai đoạn thi công xây dựng 
và vận hành, các tác động chính được dự báo 
chi tiết hơn: Tác động từ việc di dời và tái định 
cư các khu dân cư; Tác động do phát sinh khí 
thải, nước thải (nước thải sinh hoạt, sản xuất 
và nước làm mát), chất thải rắn (chất thải rắn 
sinh hoạt, tro xỉ từ nhà máy); Tác động của 
nhiệt dư lên môi trường nước nếu không có 
giải pháp kỹ thuật phù hợp, giám sát thực thi 
hoạt động BVMT chặt chẽ. 

Ô nhiễm không khí từ các NMNĐ được 
xem là một trong những nguồn chính ảnh 
hưởng xấu đến chất lượng không khí trong 
khu vực dự án và có thể đến vùng lân cận. Các 
tác nhân gây ô nhiễm không khí chính là lưu 
huỳnh dioxit (SO2), ôxit nitơ (NOx), cacbon 
monoxit (CO), cacbon dioxit (CO2) và bụi. Sự 
phát tán và nồng độ tại mặt đất của các tác 
nhân trên phụ thuộc vào công suất của nhà 
máy, công nghệ và hiệu quả xử lý các tác nhân, 
cũng như cấu trúc, độ cao của ống khói, điều 
kiện khí tượng, địa hình, hiện trạng lớp phủ 
thực vật trong và xung quanh dự án.

Bên cạnh đó, các NMNĐ cũng có thể 
gây ra những ảnh hưởng đối với hệ sinh thái 

thủy sinh. Phần lớn, các 
NMNĐ lấy nước sông, 
hoặc nước biển để đưa 
vào hệ thống làm mát, sau 
đó lại chuyển khối lượng 
nước này trở lại sông 
(biển). Lưu lượng nước 
làm mát cần cho một 
NMNĐ, công suất 600 
MW (nhiệt điện Phả Lại 
II, hoặc Ô Môn) khoảng 
20 - 25 m3/giây; đối với 
nhà máy 3.000 MW (Nhà 
máy năng lượng Phú Mỹ) 
lưu lượng nước làm mát 
là 80 - 90 m3/giây. Nhiệt 
độ sau khi qua hệ thống 
làm mát thường cao hơn 
nhiệt độ nước sông 6 - 
7oC. Do vậy, việc xả nước 
làm mát làm tăng nhiệt 
độ cục bộ tại khu vực xả 
so với khu vực lấy nước 
làm mát và xung quanh 
(theo kết quả mô hình 
toán dự báo tác động 
ô nhiễm nhiệt của các 

NMNĐ ở Việt Nam có thể 
tăng 3 - 6oC (nơi sát cửa 
xả), hoặc 1 - 3oC (nơi cách 
cửa xả khoảng vài trăm 
mét). Ngoài ra, nguồn 
nước nơi nhận nước thải 
có thể bị ô nhiễm dầu mỡ, 
bụi than (từ cảng chuyên 
dùng nhập nhiên liệu).

Mặt khác, tình hình 
phát sinh tro, xỉ tại các 
NMNĐ than cũng là một 
trong những nguy cơ gây 
ô nhiễm môi trường nếu 
không được kiểm soát, 
tái chế, tái sử dụng tốt. 
Năm 2018, khối lượng tro, 
xỉ thải phát sinh tại các 
NMNĐ đang vận hành 
khoảng 13 triệu tấn/năm, 
trong đó, lượng tro bay 
chiếm từ 80 - 85%, lượng 
tro, xỉ thải tập trung chủ 
yếu tại khu vực miền Bắc 
(chiếm 65% tổng lượng 
thải), sau đó là miền 
Trung (chiếm 23% tổng 

 V Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 mở cửa đón chính quyền và nhân dân địa phương đến tham quan, 
giám sát việc xử lý ô nhiễm và BVMT
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lượng thải) và miền Nam (chiếm 12% 
tổng lượng thải). Tổng lượng tro, xỉ 
lưu giữ tại bãi chứa của các NMNĐ 
khoảng 34,3 triệu tấn. Hiện nay, tro 
xỉ, thạch cao phát sinh từ các NMNĐ 
được tái sử dụng làm nguyên liệu sản 
xuất xi măng, làm bê tông và nguyên 
liệu sản xuất vật liệu xây dựng. Tuy 
nhiên, tại một số NMNĐ, lượng tro xỉ, 
thạch cao phát sinh vẫn còn được lưu 
giữ tại các bãi lưu giữ, về lâu dài có thể 
không còn quỹ đất để làm bãi chứa 
tro, xỉ, thạch cao, dẫn tới các NMNĐ 
khó tiếp tục hoạt động.

Thời gian qua, tại một số NMNĐ, 
lượng tro, xỉ, thạch cao phát sinh đã 
được tái sử dụng làm nguyên liệu sản 
xuất xi măng, bê tông và nguyên liệu 
sản xuất vật liệu xây dựng. Theo báo 
cáo của Bộ Công Thương, lượng tro, xỉ 
đã tiêu thụ được đạt khoảng 5,06 triệu 
tấn (chiếm khoảng 38,9% tổng lượng 
phát sinh), trong đó miền Bắc tiêu thụ 
khoảng 3,6 triệu (chiếm khoảng 71,1%). 
Tại NMNĐ Phả Lại được tiêu thụ tốt 
và là một nguồn thu không nhỏ của 
Nhà máy. Tuy nhiên, tại các NMNĐ: 
Vũng Áng (Hà Tĩnh), Vĩnh Tân (Bình 
Thuận), Duyên Hải (Trà Vinh), lượng 
tro, xỉ, thạch cao phát sinh lớn được 
lưu giữ tại Nhà máy và khó tiêu thụ.

Trong quá trình các NMNĐ triển 
khai hoạt động sản xuất, Bộ TN&MT 
luôn yêu cầu các chủ dự án tuân 
thủ nghiêm Luật BVMT, quy chuẩn, 
tiêu chuẩn liên quan, trong đó phải 
kiểm soát chặt chẽ chất lượng khí 
thải đầu ra bảo đảm đạt QCVN 22: 
2009⁄BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt 
điện; toàn bộ nước thải công nghiệp 
phát sinh phải được thu gom và xử 
lý, nước làm mát (đối với nhiệt độ, Clo 
dư) trước khi xả ra môi trường bảo 
đảm đạt QCVN 40:2011/BTNMT - Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 
công nghiệp; toàn bộ chất thải sinh 
hoạt, chất thải xây dựng, công nghiệp 
và chất thải nguy hại phát sinh phải 
được thu gom, xử lý, bảo đảm các yêu 
cầu vệ sinh môi trường, tuân thủ các 
quy định tại Nghị định số 38/2015/
NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ 

về quản lý chất thải và phế 
liệu; Thông tư số 36/2015/
TT-BTNMT ngày 30/6/2015 
của Bộ TN&MT về quản lý 
chất thải nguy hại.

ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI 
PHÁP TĂNG CƯỜNG 
CÔNG TÁC BVMT ĐỐI 
VỚI CÁC NMNĐ

Nghị quyết số 55-NQ/
TW của Bộ Chính trị về định 
hướng Chiến lược phát triển 
năng lượng quốc gia của 
Việt Nam đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2045 
đã nêu rõ “Phát triển nhiệt 
điện than ở mức hợp lý theo 
hướng ưu tiên những tổ máy 
có công suất lớn, hiệu suất 
cao, sử dụng công nghệ tiên 
tiến, hiện đại như công nghệ 
siêu tới hạn trở lên; bảo đảm 
thực hiện đầy đủ pháp luật 
về an toàn môi trường sinh 
thái, phù hợp với các tiêu 
chuẩn quốc tế. Rà soát tổng 
thể và có kế hoạch triển khai 
nâng cấp công nghệ của các 
nhà máy điện than hiện có 
để đáp ứng yêu cầu BVMT; 
kiên quyết đóng cửa đối với 
các nhà máy không thực 
hiện nâng cấp công nghệ 
theo quy định”.

Trên cơ sở đó, để đảm 
bảo việc phát triển nhiệt 
điện một cách bền vững, gắn 
với BVMT, trong thời gian 
qua, công tác phối hợp, phân 
cấp giữa các cơ quan Trung 
ương và địa phương (Bộ 
TN&MT, Bộ Công Thương, 
Bộ Xây dựng, Sở TN&MT 
địa phương…) trong việc 
thẩm định, phê duyệt báo 
cáo đánh giá tác động môi 
trường; kiểm tra và xác nhận 
hoàn thành các công trình 
BVMT; kiểm tra, giám sát 
việc thực hiện các dự án 
đã được phối hợp chặt chẽ; 
đồng thời hoàn thiện hệ 

thống pháp luật, trong đó 
tập trung ban hành các Quy 
chuẩn kỹ thuật về tro, xỉ sử 
dụng làm vật liệu xây dựng, 
san lấp mặt bằng và ban 
hành quy định về điều kiện 
của doanh nghiệp tiếp nhận 
xử lý chất thải rắn thông 
thường theo quy định tại 
Nghị định số 38/2015/NĐ-
CP của Chính phủ nhằm 
giải quyết triệt để vấn đề tro, 
xỉ của các NMNĐ theo đúng 
chỉ đạo của Thủ tướng tại 
Quyết định số 1696/QĐ-TTg 
ngày 23/9/2014 về một số 
giải pháp thực hiện xử lý tro, 
xỉ, thạch cao của các NMNĐ, 
nhà máy hóa chất phân bón 
để làm nguyên liệu sản xuất 
vật liệu xây dựng.

Đối với các NMNĐ, các 
cơ quan chức năng sẽ thẩm 
định, kiểm tra, xác nhận, 
giám sát các hạng mục 
BVMT; xem xét phương án 
phòng ngừa, ứng phó sự 
cố môi trường; kiên quyết 
từ chối đầu tư đối với các 
dự án có công nghệ tiềm 
ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến 
môi trường; từng bước đổi 
mới, cải tiến công nghệ đối 
với các nhà máy hiện có để 
góp phần giảm phát thải, cải 
thiện môi trường.

Hiện tại, Bộ TN&MT 
đang nghiên cứu, rà soát các 
quy chuẩn môi trường hiện 
hành (trong đó có QCVN 
22: 2009⁄BTNMT - Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
khí thải công nghiệp nhiệt 
điện) để cập nhật, sửa đổi, 
đáp ứng yêu cầu ngày càng 
cao về BVMT. Đồng thời, 
Bộ TN&MT phối hợp chặt 
chẽ với các Bộ/ngành, địa 
phương tăng cường giám sát 
hoạt động BVMT đối với các 
trung tâm, NMNĐ.
 NAM VIỆT
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Một số tác động của phát triển kinh tế - xã hội  
đến Khu bảo tồn đất ngập nước  
huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
NGUYỄN THỊ BÍCH NGUYỆT
Viện Địa lí nhân văn

Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) đất 
ngập nước (ĐNN) huyện Thái Thụy, tỉnh 
Thái Bình được thành lập ngày 6/9/2019 

(Quyết định số 2514/QĐ-UBND tỉnh Thái Bình), 
với diện tích là 6.560 ha. KBTTN ĐNN có vai trò 
quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương, 
bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH) và BVMT. 
Hiện nay, KBTTN ĐNN đang đối mặt với nhiều 
thách thức trong việc khai thác, sử dụng và 
quản lý ĐNN. Các hoạt động phát triển kinh tế 
- xã hội, trong đó có hoạt động tại các khu công 
nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) ven biển 
và nuôi trồng thủy hải sản đã tác động tiêu cực 
đến các hệ sinh thái ĐNN, làm suy giảm ĐDSH 
ở khu vực. 

MỘT SỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KBTTN ĐNN 
HUYỆN THÁI THỤY 

Sự phát triển của các KCN,CCN: Hiện nay, 
huyện Thái Thụy đã quy hoạch 7 CNN, thu hút 
được 9 dự án vào đầu tư, trong đó có 3 dự án đã 
hoạt động sản xuất như: Nhà máy sản xuất bột 
cá (CCN Thụy Tân); Xưởng sản xuất, gia công 
bao bì carton (CCN Mỹ Xuyên); Dự án Nhà máy 

 V Sự phát triển các đầm nuôi tôm công nghiệp đang là mối đe dọa đối với vùng KBTTN ĐNN Thái Thụy

sản xuất Amonitrat (CCN Thái 
Thọ); 3 dự án đang trong quá 
trình triển khai xây dựng như: 
Dự án Nhà máy nhiệt điện 
Thái Bình II tại Mỹ Lộc (CCN 
Mỹ Lộc); Dự án Nhà máy sản 
xuất dầy, dép gia xuất khẩu 
(CCN Mỹ Xuyên); Dự án đầu 
tư xây dựng Nhà máy xuất 
khẩu tại xã Thụy Sơn (CCN 
Thụy Sơn); 3 dự án đã được 
tỉnh quyết định chấp thuận 
chủ trương đầu tư, đang hoàn 
thiện thủ tục đầu tư theo quy 
định. Ngoài ra, còn có 7 dự án 
khác đã đăng ký xin đầu tư vào 
các CCN trên địa bàn huyện. 
Hầu hết, các KCN chưa đầu tư 
hạ tầng kỹ thuật và trạm xử lý 
nước thải tập trung, nên nước 
thải xả trực tiếp ra môi trường.

Ngoài ra, theo Quy hoạch 
chung xây dựng Khu kinh tế 
(KKT) Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

đến năm 2040, tầm nhìn đến 
năm 2050 (tại Quyết định số 
1486/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ), dự tính đến năm 
2040, dân số của KKT Thái Bình 
đạt 300.000 người, trong đó đô 
thị là 210.000 người, tỷ lệ đô thị 
hóa khoảng 70%. Sự phát triển 
dân số của KKT sẽ gây sức ép 
đối với nguồn tài nguyên thiên 
nhiên, sinh cảnh sống của các 
loài bị thu hẹp dẫn tới sự suy 
thoái hệ sinh thái và DĐSH 
vùng ĐNN ven biển. 

Áp lực dân số: Theo số liệu 
thống kê, dân số toàn huyện 
có xu hướng tăng nhanh qua 
các năm, khoảng 0,07% (năm 
2016); 0,4% (năm 2017) và năm 
2018 đạt 249.768 người, (tăng 
lên 10,7%), mật độ dân số là 
930 người/km2. Sự gia tăng dân 
số của các xã ven biển huyện 
Thái Thụy đã tạo áp lực lên tài 
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nguyên và môi trường khu vực ĐNN. Dân số các 
xã tăng nhanh, dẫn tới xâm lấn ĐNN và gia tăng 
khai thác tài nguyên sinh vật. Cùng với đó, chính 
sách cho phép đấu thầu quây các bãi triều nuôi 
ngao vạng không có trong quy hoạch đã dẫn tới 
sự gia tăng mật độ và diện tích nuôi trồng thủy 
sản (NTTS) ven biển. Hậu quả của hoạt động này 
đã tác động rất lớn đến chất lượng môi trường 
đất, nước, làm gia tăng ô nhiễm ở khu vực ĐNN 
ven biển.

Khai thác trái phép tài nguyên sinh vật: Dân số 
tăng kép cùng với mức độ tiêu dùng thực phẩm 
tăng đã gây áp lực đối với việc khai thác tài 
nguyên sinh vật ở vùng ĐNN ven biển, đặc biệt 
các loài thủy hải sản có giá trị kinh tế. Do khai 
thác quá mức các loài thủy, hải sản vùng cửa 
sông ven biển, cùng với việc sử dụng các phương 
tiện có tính hủy diệt cao nên nguồn lợi thủy sản 
cũng bị suy giảm. Ngoài ra, các hoạt động săn 
bắt chim trái phép diễn ra ở khắp các vùng, đặc 
biệt vào thời kỳ chim di cư trú đông (từ tháng 
12 đến tháng 3 năm sau), làm giảm số lượng cá 
thể của các loài chim như cò trắng trung quốc, 
quắm đầu đen, cò thìa mỏ đen… ở bãi triều ven 
bờ Thái Thụy. 

Thay đổi phương thức sử dụng bãi triều, mặt 
nước: Tại vùng ĐNN ven biển Thái Thụy có 2 hệ 
sinh thái bị biến động nhiều nhất là bãi triều 
có rừng ngập mặn (RNM) và bãi triều không có 
RNM. Tình trạng quai đê lấn biển không có trong 
quy hoạch, việc phá RNM để xây dựng đầm nuôi 
tôm công nghiệp đang là mối đe dọa, khó kiểm 
soát nhất nơi đây. Tại bãi triều không có RNM, 
việc hình thành bãi quây nuôi ngao, vạng với mật 
độ cao đã làm giảm các quần thể động vật không 
xương sống và trầm tích đáy. 

Ngoài ra, việc thay đổi phương thức sử dụng 
các bãi triều đã tác động tới môi trường cư trú 
của các loài chim di cư. Theo các kết quả điều 
tra, số lượng cá thể của các loài chim nước di cư 
giảm dần, đặc biệt, các loài chim nước quý hiếm, 
được ưu tiên bảo vệ ở cấp toàn cầu như loài rẽ 
mỏ thìa đã nhiều năm không thấy xuất hiện ở 
KBTTN ĐNN. 

Sự du nhập các loài ngoại lai xâm hại: Để phát 
triển kinh tế, nhiều địa phương đã nhập các 
giống, loài mới có năng suất và chất lượng cao 
theo yêu cầu của thị trường. Đây là mối đe dọa 
lớn cho những giống, loài canh tác truyền thống 
đã thích nghi lâu đời với khí hậu và thổ nhưỡng 
địa phương. Thời gian gần đây, nhằm đáp ứng 
nhu cầu về con giống ngày càng gia tăng, người 
dân huyện Thái Thụy đã du nhập loài ngao Bến 

Tre từ các tỉnh Nam Bộ để nuôi. 
Ngao Bến Tre đã nhanh chóng 
chiếm ưu thế về số lượng so với 
đối tượng ngao tại địa phương 
và trở thành đối tượng nuôi 
chính. Sự phát triển của ngao 
Bến Tre đã lấn át các loài ngao 
dầu, ngao vân, làm thay đổi cấu 
trúc quần xã sinh vật vùng ven 
biển, giảm chỉ số ĐDSH. Nguồn 
lợi ngao dầu, ngao vân có xu 
hướng ngày càng giảm đi nhanh 
chóng và trở nên hiếm dần, rất 
ít gặp trong quần đàn tự nhiên.

ĐỀ XUẤT MỘT SỐ  
GIẢI PHÁP

Để bảo tồn giá trị đặc trưng 
của các HST, Ban Quản lý (BQL) 
KBTTN ĐNN cần triển khai các 
giải pháp:

Tăng cường nguồn lực và năng 
lực về quản lý cho KBTTN ĐNN: 
Tăng cường đầu tư về trang thiết 
bị làm việc (tàu thuyền đi tuần 
tra, thiết bị quan trắc ĐDSH 
và hệ thống cơ sở dữ liệu) để 
bảo tồn và phát triển bền vững 
ĐDSH khu vực; Bổ sung nguồn 
nhân lực, cán bộ có các chuyên 
môn về quản lý môi trường, 
ĐNN và ĐDSH để vận dụng 
trong quá trình công tác quản lý 
ĐNN ven biển.

Thúc đẩy sử dụng khôn khéo 
ĐNN ven biển: Phối hợp chặt chẽ 
với các bên liên quan (chính 
quyền từ Trung ương đến địa 
phương, doanh nghiệp, các tổ 
chức trong và ngoài nước, cộng 
đồng) trong thực hiện sử dụng 
khôn khéo ĐNN, như quản lý 
các bãi triều, vùng nuôi ngao, 
vạng, các đầm NTTS trong 
khu vực; tổ chức thực hiện các 
chương trình truyền thông về 
giáo dục môi trường; triển khai 
và giám sát chặt chẽ việc thực 
hiện các cam kết BVMT đối với 
các cơ sở kinh doanh, sản xuất 
xung quanh khu vực ĐNN, đặc 
biệt là việc xả chất thải ra môi 
trường; hướng dẫn cộng đồng 

địa phương, đặc biệt các xã vùng 
đệm về các vấn đề vệ sinh môi 
trường, yêu cầu các hộ gia đình 
nghiêm túc chấp hành các quy 
định BVMT khu vực.

Đảm bảo duy trì bền vững giá 
trị ĐDSH, BVMT: Kiểm soát chặt 
chẽ các hoạt động trong vùng 
ĐNN; Hướng dẫn cộng đồng 
ven biển triển khai các mô hình 
đồng quản lý (giữa BQL khu vực, 
cộng đồng các xã vùng ven biển) 
về sử dụng khôn khéo ĐNN. 
Đồng thời, hỗ trợ sinh kế bền 
vững, khuyến khích các hoạt 
động đánh bắt tự nhiên ngoài 
ranh giới khu vực ĐNN được 
bảo tồn. Hướng dẫn cộng đồng 
sống trong và xung quanh khu 
ĐNN các giải pháp sinh kế bền 
vững như trồng nấm, nuôi ong, 
tham gia hướng dẫn du lịch văn 
hóa của địa phương để cải thiện, 
nâng cao thu nhập và hạn chế 
khai thác quá mức tài nguyên 
sinh vật trong khu ĐNN ven 
biển. 

Huy động sự tham gia của 
cộng đồng vào bảo vệ ĐNN ven 
biển: Ký cam kết với các hộ gia 
đình đang có các hoạt động 
khai thác, NTTS trong khu vực 
ĐNN, bảo vệ các loài chim di 
trú và các loài động vật hoang 
dã trong khu ĐNN; hướng dẫn 
cho cộng đồng địa phương sử 
dụng hợp lý tài nguyên trong 
khu vực ĐNN ven biển, đảm 
bảo hài hòa lợi ích các bên liên 
quan và thúc đẩy hoạt động 
quản lý ĐNN dựa vào cộng 
đồng. Vận động cộng đồng 
sống trong các xã, huyện xung 
quanh khu ĐNN ven biển tham 
gia tích cực các hoạt động bảo 
vệ, bảo tồn ĐDSH; giám sát và 
thông báo kịp thời cho cơ quan 
chức năng những phát hiện về 
hành vi vi phạm để xử phạt, 
đồng thời khen thưởng những 
cá nhân, hộ gia đình có thành 
tích trong hoạt động bảo vệ 
ĐDSH khu ĐNNn
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Phần mềm quản lý và công bố dữ liệu 
quan trắc môi trường tự động, liên tục
VĂN HÙNG VỸ
Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc
Tổng cục Môi trường

Nhằm nâng cao công tác quản lý, giám 
sát, kịp thời dự báo, cảnh báo và công 
bố diễn biến chất lượng môi trường 

không khí, Tổng cục Môi trường đã triển khai 
xây dựng phần mềm Quản lý số liệu quan trắc 
môi trường tự động (Envisoft) với công nghệ 
hiện đại để triển khai dùng chung trong phạm 
vi toàn quốc. Envisoft là công cụ hữu ích, giúp 
xử lý chính xác, hỗ trợ các Sở TN&MT trong 
việc tiếp nhận, truyền và quản lý dữ liệu cũng 
như tăng cường năng lực trong hoạt động vận 
hành, kiểm soát, phân tích xử lý và khai thác dữ 
liệu quan trắc tự động, liên tục nhằm đồng bộ 
hóa, quản lý thống nhất từ Trung ương tới địa 
phương. Với các tính năng ưu việt, phần mềm 
EnviSoft được phát triển trên cả 2 nền tảng Web 
và di động. 

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM 
ENVISOFT TRÊN NỀN 
TẢNG WEB

Phần mềm Envisoft được 
xây dựng trên cơ sở kế thừa 
phần mềm quản lý dữ liệu 
quan trắc đã có từ năm 2003. 
Trước đây, do chưa có trạm 
quan trắc tự động, nên phần 
mềm năm 2003 này chỉ ứng 
dụng cài đặt win form quản lý 
dữ liệu quan trắc định kỳ của 
các trạm quan trắc quốc gia. 
Đến nay, phần mềm Envisoft 
đã được mở rộng và phát triển 
trên nền tảng Web và di động, 
giúp quản lý dữ liệu cũng như 
tăng cường năng lực trong 
hoạt động vận hành, kiểm 
soát, phân tích xử lý và khai 
thác dữ liệu quan trắc tự động, 
liên tục.

 Năm 2019, Trung tâm 
Quan trắc môi trường miền 
Bắc đã triển khai thực hiện 
chuyển giao phần mềm 
Envisoft cho 57/63 Sở TN&MT 
của các tỉnh, thành phố trên 
cả nước (6 tỉnh/thành phố còn 
lại chưa tiếp nhận phần mềm 
do trên địa bàn quản lý chưa 
lắp đặt trạm quan trắc tự động, 
liên tục). 

Ứng dụng phần mềm 
Envisoft đã giúp cơ quan quản 
lý môi trường tiếp nhận và 
quản lý dữ liệu của 700 trạm 
quan trắc tự động trên phạm 
vi toàn quốc; góp phần hỗ trợ 
tích cực công tác tiếp nhận 
dữ liệu của các doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh/thành cả 
nước; tạo ra công cụ để quản 
lý, giám sát, kiểm duyệt dữ liệu 

Một số giao diện chính của phần mềm Envisoft
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và truyền dữ liệu từ Sở TN&MT về Bộ TN&MT; 
đồng thời, giúp khai thác số liệu quan trắc môi 
trường tự động, liên tục thống nhất, đồng bộ 
giữa cơ quan quản lý môi trường ở cấp Trung 
Ương và địa phương; giải quyết cơ bản các khó 
khăn, bất cập trong việc truyền, tiếp nhận, quản 
lý dữ liệu quan trắc tự động, liên tục. Phần 
mềm đã được đăng ký quyền tác giả tại Cục Bản 
quyền Tác giả (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) 
cấp ngày 15/11/2018.

Ưu điểm nổi bật của phần mềm Envisoft: Tích 

hợp các nghiệp vụ trên cùng 1 
phần mềm giúp công tác điều 
hành hiệu quả hơn; các nhà 
quản lý có thể điều hành và 
giám sát hoạt động của các 
trạm quan trắc tự động mọi 
lúc, mọi nơi; đồng bộ dữ liệu từ 
trung ương đến địa phương và 
doanh nghiệp; truyền tải liên 
tục gồm đồng thời dữ liệu và 
video; công nghệ tương thích 

với đa dạng thiết bị; thu thập 
dữ liệu tốc độ cao, xử lý dữ liệu 
lớn; dễ dàng nâng cập và mở 
rộng; có cơ chế kiểm duyệt dữ 
liệu tự động; cập nhật kịp thời 
các chính sách, văn bản hiện 
hành; Các địa phương không 
phải đầu tư kinh phí mua 
phần mềm; Phần mềm tích 
hợp sẵn các công cụ sao lưu dữ 
liệu tự động.
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PHẦN MỀM ENVISOFT TRÊN NỀN TẢNG 
DI ĐỘNG 

Ứng dụng Envisoft trên nền tảng di động là 
công cụ hỗ trợ khai thác, sử dụng dữ liệu quan 
trắc tự động, liên tục phục vụ công tác quản lý 
nhà nước và thông tin chỉ số chất lượng môi 
trường tới cộng đồng. Phần mềm Envisoft chạy 
ổn định trên cả 2 nền tảng di động phổ biến là 
Android và IOS nên có thể tải ứng dụng và cài 
đặt mọi lúc, mọi nơi; quá trình tải ứng dụng, 

cài đặt và nâng cấp dễ dàng 
nên người sử dụng có thể tự 
download và cài đặt, nâng cấp; 
đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, 
nhu cầu về thông tin chỉ số 
chất lượng môi trường không 
khí tới cộng đồng và là công 
cụ đắc lực cho các nhà quản lý 
khi thực hiện thanh kiểm tra, 
giám sát hoặc tra cứu dữ liệu 
quan trắc tự động liên tục. 

Ứng dụng Envisoft bao 
gồm 2 phân hệ chính: Phân hệ 
1 - Công bố chất lượng không 
khí (AQI) là phân hệ dành cho 
cộng đồng sử dụng, không cần 
tài khoản đăng nhập; Phân hệ 
2 - Quản lý số liệu quan trắc 
môi trường tự động là phân 
hệ dành cho các nhà quản lý, 
các cán bộ được phân công 
giám sát vận hành trạm. Đối 
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với phân hệ này phải có tài khoản (được phân 
quyền) mới sử dụng được.

Đối với phân hệ 1 - Công bố AQI, có thiết kế 
giao diện ứng dụng thân thiện, các chức năng 
đơn giản dễ sử dụng giúp người dùng dễ dàng 
theo dõi, tra cứu các thông tin về chỉ số chất 
lượng môi trường với 3 chức năng: Cung cấp 
thông tin về chỉ số chất lượng môi trường (AQI) 
của các trạm quan trắc tự động trên phạm vi 
toàn quốc; Cho phép lựa chọn các trạm quan 
trắc tự động thường xuyên quan tâm, theo dõi 
chỉ số AQI; Tự động sắp xếp danh sách các trạm 
quan trắc tự động có chỉ số AQI từ cao tới thấp; 
Hiển thị thông tin chi tiết của 1 trạm quan trắc 
tự động.

Phân hệ 2 - Quản lý số liệu quan trắc môi 
trường tự động, dành cho các nhà quản lý, ứng 
dụng cung cấp công cụ để theo dõi, quản lý 
dữ liệu, giám sát các số liệu vượt chuẩn, tình 
trạng kết nối và hiện trạng truyền nhận dữ liệu. 
Phân hệ này bao gồm các chức năng chính sau: 
Xem thống kê tổng hợp về các trạm (có thể biết 
được trạng thái đang kết nối hay mất kết nối số 
liệu, trạm nào có thông số vượt QCVN, thiết bị 
đang lỗi…); các trạm theo từng thành phần môi 
trường (nước thải, nước mặt, không khí xung 
quanh, khí thải, nước ngầm); chi tiết kết quả 
của từng thông số (online) của từng trạm theo 

Công bố AQI trên di động

từng thành phần môi trường; 
thống kê số lượng các trạm 
theo từng địa phương; thống 
kê các sự kiện về mất số liệu 
theo từng thành phần; số liệu 
online của từng thông số của 
trạm trên bản đồ (có thể thao 
tác đổi các bản đồ nền, lọc các 
số lượng trạm theo các thành 
phần muốn xem); chỉ số AQI 
của từng thông số theo giờ, 
ngày; các thông báo; chức năng 
cài đặt chung của tài khoản.

Ứng dụng phần mềm 
Envisoft trên nền tảng di động 
có các ưu điểm như: Giao diện 
thân thiện dễ sử dụng với 
người dùng; điều hành mọi 
lúc, mọi nơi; tính tùy biến 
cao, theo nhu cầu của người 
sử dụng; tích hợp các nghiệp 
vụ trong một phần mềm giúp 
công tác đièu hành hiệu quả 
hơn;có công cụ để kiểm soát 
(QC) dữ liệu trước khi công bố; 
tạo ra hệ sinh thái trong quản 
lý dữ liệu quan trắc môi trường 
trong việc tiếp nhận, quản lý 

dữ liệu từ các Doanh nghiệp về 
Sở TN&MT và truyền dữ liệu từ 
Sở TN&MT về Bộ TN&MT, cuối 
cùng là công bố dữ liệu ra cộng 
đồng; là công cụ hỗ trợ đắc lực 
cho các cấp quản lý từ Trung 
ương đến địa phương trong 
công tác giám sát hoạt động 
quan trắc môi trường; phạm vi 
dữ liệu rộng khắp (bao phủ cả 
toàn quốc); áp dụng công nghệ 
mới; quản lý dữ liệu quan trắc 
chuyên nghiệp; dễ dàng nâng 
cấp và mở rộng; quy trình xử 
lý chặt chẽ; thông tin đầy đủ và 
chính xác. Ngoài các thông tin 
về chất lượng không khí AQI, 
còn hiển thị thêm các thông 
tin về khí tượng như nhiệt độ, 
độ ẩm… đều được thu thập từ 
các trạm quan trắc không khí 
tự động trên toàn quốc. Đây là 
nguồn dữ liệu chính thống từ 
Tổng cục Môi trường; độ chính 
xác cao vì được đo từ các trạm 
quan trắc quốc gia, và một số 
trạm quan trắc do địa phương 
trang bị trên toàn quốc…n
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“Zero waste” - Giải pháp hữu hiệu 
hướng tới sự phát triển bền vững
TRẦN THỊ THÀNH
Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam

“Zero waste” (không rác thải) được xem là giải pháp đem lại tương lai bền vững, với những hành động thực 
tế để tái thiết cách sử dụng tài nguyên và nhiên liệu trong xã hội. Trong đó, việc áp dụng phương thức tiên 
tiến giúp giảm lượng rác thải, tiến tới tái chế 100% được đề cao. Tại nhiều quốc gia trên thế giới, những cộng 
đồng “Zero waste” đang dần hình thành. Tại Việt Nam, chiến dịch “Zero waste” ở Hội An (Quảng Nam) cũng 
mở đường cho một cuộc sống thân thiện với môi trường.

Theo Liên minh Không rác thải quốc tế 
ZWIA, “Zero waste” là triết lý sống khuyến 
khích sự bảo toàn các tài nguyên thông 

qua việc sản xuất, tiêu dùng, tái sử dụng và phục 
hồi tất cả các sản phẩm, bao bì, chất liệu nhằm 
giảm thiểu lượng rác thải gây ô nhiễm môi 
trường và ảnh hưởng đến sức khỏe con người. 
Hay nói một cách đơn giản, lối sống không rác 
thải tạo ra các “vòng tuần hoàn” vật chất tương 
tự trong tự nhiên, không lãng phí. Trên thực tế, 
lối sống không rác thải là thực hành nói không 
với sản phẩm nhựa, tận dụng các loại rác thải 
như một loại tài nguyên và hạn chế tối đa rác 
thải ra môi trường. Có thể nói, “Zero waste” là 
cách tiếp cận hiệu quả và toàn diện nhất về chi 
phí quản lý chất thải và ngày càng trở thành 
giải pháp quan trọng cho cuộc khủng hoảng ô 
nhiễm nhựa gia tăng trên toàn cầu.

KINH NGHIỆM CỦA PHILIPIN VỚI MÔ 
HÌNH “ZERO WASTE”

Nhận thấy lợi ích to lớn của “Zero waste”, 
nhiều thành phố (TP) trên thế giới đã xây dựng 
mô hình không rác thải. Trong đó, Philipin 
là một trong những nơi khởi phát phong trào 
không rác thải tại châu Á. Tổ chức GAIA (Liên 
minh toàn cầu về lựa chọn thay thế lò đốt) khu 
vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời là 
thành viên mạng lưới “Zero waste” toàn cầu đã 
giới thiệu sáng kiến này đến 16 TP thuộc khu 
vực châu Á - Thái Bình Dương. Tại Philipin, 
GAIA hỗ trợ chính quyền TP. San Fernando xây 
dựng nơi đây thành TP không rác thải đầu tiên 
tại khu vực. San Fernando chỉ có dân số khoảng 
300.000 người, nhưng là TP công nghiệp nên 
mỗi ngày, có gần 1 triệu người từ các vùng lân 
cận di chuyển đến đây làm việc, học tập. Sáng 
kiến về một TP không rác thải được tiếp nhận từ 
năm 2014, nhưng đến năm 2015, chương trình 

mới chính thức được khởi 
động với Lệnh cấm túi ni lông.

Với mục tiêu giảm được 
80% lượng rác thải phát sinh 
hàng ngày, chính quyền TP đã 
thực hiện nhiều chương trình 
giáo dục, tuyên truyền người 
dân phân loại rác tại nhà. Tại 
mỗi cấp xã, phường, TP cho xây 
dựng các khu xử lý chất thải 
rắn (MRF). Rác sau khi được 
phân loại tại nhà sẽ được thu 
gom về MRF, tại đây, sẽ có nhân 
viên phân loại một lần nữa, rác 
hữu cơ sẽ được chuyển đến 
khu làm phân compost, rác 
tái chế sẽ được gom lại rồi bán 
cho các cơ sở thu mua tái chế 
và chất thải rắn được chuyển 
đến bãi chôn lấp. Hiện nay, có 
hơn 120 MRF trên toàn TP, hầu 

hết các cơ sở này đều được vận 
hành bởi chính cộng đồng dân 
cư tại đó. Mỗi hộ gia đình sẽ 
phải trả 316 Peso/tháng (tương 
đương 135 nghìn đồng), trong 
đó 40% số tiền sẽ được chi trả 
cho những người thu gom, 60% 
đầu tư vào MRF và xử lý chất 
thải rắn. Sau hơn 3 năm thực 
hiện, TP đã giảm được 78% 
lượng chất thải rắn, tiết kiệm 
hơn một nửa kinh phí dành 
cho công tác xử lý rác thải so 
với trước đây. Năm 2017, TP chi 
gần 20 triệu Peso cho việc xử lý 
chất thải rắn (chuyển đến nơi 
chôn lấp), so sánh với các tiểu 
TP thuộc Manila, con số này 
thấp hơn nhiều như Navotas 
hơn 49 triệu Peso, Quezon hơn 
778 triệu Peso.

 V Mô hình trường học “Zero waste” tại San Fernando (Philipin)
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Để người dân tuân thủ nghiêm ngặt quy 
định, chính quyền TP ban hành một hệ thống 
kiểm soát qua xử phạt. Theo quy định, những gia 
đình để mặt sân trước nhà bẩn có thể bị phạt từ 
300 Peso (130 nghìn đồng) - 1.000 Peso (gần 500 
nghìn đồng), không phân loại rác thải tại nguồn 
có thể bị phạt từ 500 - 1.000 Peso, thu gom rác 
thải chưa phân loại phạt từ 1.000 - 3.000 Peso. 
Trong khi đó, các cơ sở kinh doanh có thể bị phạt 
từ 2.000 Peso (1 triệu đồng) - 5.000 Peso (2 triệu 
rưỡi) với cùng một hành vi vi phạm.

HỘI AN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH TP “ZERO 
WASTE”

Với dân số hơn 100 nghìn người cộng với 
sức ép gần 5 triệu lượt khách du lịch, xử lý rác 
thải ngày càng trở thành vấn đề nghiêm trọng 
tại TP. Hội An. Bình quân mỗi ngày, trên địa bàn 
TP có khoảng 100 tấn rác thải ra môi trường, 
gần 40% trong đó là chất thải rắn vô cơ. 

Từ năm 2009, khi Cù Lao Chàm được công 
nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới, TP. Hội 
An đã triển khai đồng thời Chương trình “Nói 
không với túi ni lông” trên cơ sở sự đồng thuận 
của người dân. Đến nay, Cù Lao Chàm là nơi đầu 
tiên trên cả nước thực hiện thành công Chương 
trình “Nói không với túi ni lông”. Người dân đã 
hoàn toàn chủ động tìm vật liệu thay thế cho túi 
ni lông như lá chuối, lá bàng, hay vật liệu cây cỏ.

Sau đảo Cù Lao Chàm, TP. Hội An đang tiến 
hành Chiến dịch “Nói không với chai nhựa và 
các chất thải làm từ nhựa”. Năm 2017, TP. Hội 
An xây dựng kế hoạch hướng đến việc sử dụng 
các sản phẩm thân thiện với môi trường, trong 
đó, các cơ quan hành chính của TP chính là 
những đơn vị tiên phong trong “cuộc chiến” này. 
Tại các cuộc họp và phòng làm việc của cơ quan 
hành chính TP. Hội An như Khu bảo tồn biển 
Cù Lao Chàm, Hội Phụ nữ TP. Hội An, UBND 
TP. Hội An, Phòng TN&MT, Thành Đoàn TP. Hội 
An… đã không còn sự xuất hiện của chai nhựa 
thay vào đó là các bình đựng nước thủy tinh, 
được sử dụng nhiều lần và giảm thiểu việc vứt 
bỏ các chai, lọ bằng nhựa ra môi trường.

Ngoài việc thực hiện “Công sở không rác 
thải nhựa”, UBND TP. Hội An còn triển khai 
thực hiện Chương trình Giảm thiểu sử dụng và 
phát thải túi ni lông tại các khu chợ, đồng thời 
khuyến khích doanh nghiệp không sử dụng túi 
ni lông. Trong Chương trình này, TP. Hội An kêu 
gọi người nội trợ sử dụng giỏ nhựa, hộp nhựa 
đựng thức ăn… khi đi chợ để hạn chế sử dụng 
túi ni lông; Tổ chức ký cam kết đối với các tiểu 

thương về việc không cấp phát 
miễn phí túi ni lông cho khách 
hàng, sử dụng túi thân thiện 
với môi trường để thay thế túi 
ni lông; Đổi túi ni lông lấy túi 
sinh thái, giỏ nhựa tại các khu 
chợ trên địa bàn TP. 

Bên cạnh đó, rất nhiều 
doanh nghiệp, nhà hàng, 
khách sạn tại Hội An đã dần 
thay thế ống hút nhựa, bằng 
các loại ống hút thân thiện 
với môi trường (tre, inox) như 
Chuchu cà phê, Mango cà 
phê, khách sạn Hội An Royal, 
khách sạn Anatara…; thực 
hiện “Nói không với hộp xốp”, 
hoặc thay thế bằng sản phẩm 
làm từ bã mía như quán 
ăn chay Đạm, Vegan Beets 
Hội An, Cocobana cà phê. 
Chuỗi nhà hàng Phố Trăng, 
Cánh đồng của Công ty Emic 
Hospitality là một trong số 
doanh nghiệp tiên phong vận 
động vì phong trào không rác 

thải như yêu cầu nhà cung 
ứng không sử dụng túi ni 
lông, ống hút, tận dụng thức 
ăn thừa làm phân compost. 
Một vài địa điểm trên TP. Hội 
An cũng thử nghiệm việc lắp 
đặt các trạm đổ đầy (Refill 
station) (cửa hàng cà phê Hub 
and Coffee, quán chay Đạm) 
cung cấp nước uống miễn phí 
cho khách có mang theo bình 
nước, hạn chế mua chai nước 
lọc.

Với những lợi thế riêng, 
cộng với nỗ lực, quyết tâm của 
tất cả người dân TP trong việc 
giảm thiểu chất thải nhựa, 
hướng tới sự phát triển bền 
vững, Hội An sẽ thành công 
trên hành trình xây dựng TP 
không rác thải. Hội An sẽ là 
TP kiểu mẫu không chỉ trong 
cả nước, mà toàn khu vực châu 
Á - Thái Bình Dương về việc 
giảm thiểu chất thải nhựa và 
trở thành TP “Zero waste”n

 V Các quán cà phê tại Hội An đã bắt đầu sử dụng ống hút tre 
thay cho ống hút nhựa
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Chung tay giảm thiểu rác thải nhựa và 
“nói không với túi ni lông”
Nói không với rác thải nhựa (RTN) là một 
trong những mục tiêu mà ngành Công 
Thương đang hướng đến, hiện mục tiêu này 
đã và đang được triển khai rộng rãi trong 
toàn ngành, đặc biệt là tại các trung tâm 
thương mại, siêu thị hệ thống phân phối, 
bán lẻ trên toàn quốc.

BẮT ĐẦU TỪ CHÍNH SÁCH

Hiện nay, lượng nhựa tiêu thụ bình quân 
toàn ngành Công Thương đang có xu hướng 
ngày càng tăng để đáp ứng nhu cầu sản xuất, 
kinh doanh, trong khi các cơ sở tái chế và xử lý 
RTN còn thiếu, công nghệ lạc hậu, phân loại rác 
tại nguồn chưa hiệu quả. Để tránh tác hại của 
RTN, ngành Công Thương đã thực hiện nhiều 
biện pháp, thúc đẩy các sáng kiến BVMT nhằm 
giảm thiểu việc phát thải RTN từ khâu sản xuất 
tới phân phối và tiêu dùng. 

Nhằm tăng cường các biện giảm thiểu rác 
thải nhựa trong ngành Công Thương, ngày 
15/7/2019, Bộ Công Thương đã ra Chỉ thị số 08/
CT-BCT về việc tăng cường các biện pháp giảm 
thiểu RTN trong ngành. Đồng thời, Bộ cũng triển 
khai đánh giá hiện trạng phát thải túi ni lông khó 
phân hủy, sản phẩm nhựa sử dụng một lần để 
xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng khu vực; lồng 
ghép các hoạt động tuyên truyền, phổ biến thông 
tin về tác hại của việc sử dụng túi ni lông, sản 
phẩm nhựa tại các siêu thị, trung tâm thương 
mại, từ đó khuyến khích doanh nghiệp và người 
tiêu dùng thay thế bằng sản phẩm thân thiện 
với môi trường. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương 
đã hoàn thành công tác xây dựng Chương trình 
hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền 
vững 2021 - 2030 (SCP) với 6 nhiệm vụ, trong đó 
xanh hóa hệ thống phân phối và thay đổi hành 
vi người tiêu dùng trong việc giảm thiểu sử dụng 
túi ni lông là một trong những nhiệm vụ trọng 
tâm của Chương trình SCP.

HÀNH ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Từ năm 2013, Tập đoàn An Phát Holdings 
bắt đầu nghiên cứu dòng sản phẩm thân 
thiện với môi trường. Đến năm 2015, An Phát 
Holdings đã chính thức giới thiệu thương hiệu 
Aneco - thương hiệu dòng sản phẩm sinh học 

phân hủy hoàn toàn (100% 
Compostable) ra thị trường 
thế giới. Năm 2018, AnEco 
chính thức được tung ra tại 
thị trường Việt Nam, bao gồm 
các sản phẩm phục vụ nhu cầu 
tiêu dùng hàng ngày của người 
dân như túi, dao, thìa, nĩa, găng 
tay… và các sản phẩm phục vụ 
ngành Nông nghiệp như màng 
phủ nông nghiệp, lưới đánh cá. 

Theo ông Đoàn Minh Đức 
- Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn 
An Phát Holdings cho biết 
“Tất cả các sản phẩm AnEco 
được làm từ nguyên liệu sinh 
học phân hủy hoàn toàn có 
nguồn gốc chính là tinh bột, có 
khả năng phân hủy hoàn toàn 
thành CO2 nước và mùn hữu 
cơ trong điều kiện chôn lấp 
tự nhiên, hoặc ủ công nghiệp, 
hoàn toàn không để lại vi nhựa 
trong môi trường”. Không chỉ 
kêu gọi truyền đi thông điệp 
BVMT tại các khối văn phòng, 
mà APH còn tiến hành phát 
động đến khối sản xuất với 6 
nhà máy ở Hải Dương. Theo đó, 
các nhà máy đều thay thế túi 
ni lông thông thường thành 

túi vi sinh phân hủy AnEco. 
Đồng thời, APH cũng khuyến 
khích các cán bộ, công nhân 
viên thực hiện giảm thiểu RTN 
tại hộ gia đình, bao gồm: phân 
loại rác, sử dụng túi AnEco để 
đựng thực phẩm hay dùng 
đựng đồ mua sắm, góp phần 
cùng chung tay với cộng đồng 
thực hiện phong trào: “Chống 
RTN”.

Trong khi đó, Liên hiệp 
Hợp tác xã thương mại TP. Hồ 
Chí Minh - Saigon Co.op đã tích 
cực triển khai các hoạt động 
giảm thiểu RTN trên toàn hệ 
thống siêu thị. Ông Đỗ Quốc 
Huy - Giám đốc Marketing 
Saigon Co.op cho biết, từ 
năm 2011, hệ thống siêu thị 
Co.opmart của Saigon Co.op 
là hệ thống bán lẻ hàng tiêu 
dùng đầu tiên tại Việt Nam đã 
thay thế 100% túi nhựa bằng 
túi ni lông thân thiện với môi 
trường. Đồng thời, tổ chức 
phát động thu gom chất thải 
nhựa, chai nhựa đổi quà/sản 
phẩm cho khách hàng; có cơ 
chế khuyến khích khách hàng 
sử dụng túi vải, túi môi trường 

 V Các sản phẩm AnEco của Tập đoàn An Phát Holdings được 
các trung tâm thương mại sử dụng để thay thế túi ni lông
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khi mua sắm tại siêu thị (Thứ năm hàng tuần, 
khi khách hàng sử dụng túi môi trường mua 
sắm sẽ được tặng điểm thưởng vào thẻ thành 
viên); khuyến khích các nhà cung cấp sử dụng 
bao bì thân thiện với môi trường, tăng cường các 
sản phẩm xanh tới người tiêu dùng. Đặc biệt, từ 
tháng 3/2019, tất cả siêu thị của Saigon Co.op đã 
chủ động sử dụng lá chuối, lá sen thay thế túi ni 
lông để gói, bọc thực phẩm, góp phần tích cực 
thay đổi nhận thức, trách nhiệm và thói quen 
của các siêu thị cùng người tiêu dùng, vì lợi ích 
cộng đồng. Từ tháng 5/2019, tất cả các siêu thị, 
đơn vị của Saigon Co.op cũng đã ngưng sử dụng 
ống hút nhựa, ly nhựa, muỗng nhựa… phục vụ 
khách hàng.

Cùng chung tay giảm thiểu RTN của các 
doanh nghiệp Việt Nam phải kể đến Tập đoàn 
Vingroup với hệ thống siêu thị Vinmart và 
Vinmart+ đã khởi động Chương trình “Đồng 
hành BVMT” thông qua hàng loại giải pháp 
tổng thể “3 xanh” gồm: Vinmart xanh, khách 
hàng xanh và nhà cung cấp xanh. Theo đó, 200 
điểm bán lẻ VinMart và VinMart+ sẽ giảm thiểu, 

hoặc thay thế các vật liệu nhựa 
sử dụng 1 lần bằng các vật 
phẩm thân thiện môi trường, 
sử dụng túi tự phân hủy sinh 
học trong toàn bộ siêu thị và 
ống hút giấy, cốc giấy trong các 
quầy ăn uống - giải khát. Đặc 
biệt, các loại khay xốp đang sử 
dụng cho sản phẩm tươi sống 
sẽ được thay thế bằng khay bã 
mía với màng bọc thực phẩm 
tự phân hủy sinh học.

Đối với khách hàng, 
VinMart và VinMart+ tặng 
thưởng 1.000 đồng vào hóa 
đơn mua hàng với mỗi giao 
dịch của khách hàng khi sử 
dụng túi tự phân hủy sinh 
học nhiều lần. Ngoài ra, toàn 
bộ các điểm bán VinMart và 
VinMart+ cũng trở thành điểm 
thu hồi pin đã qua sử dụng của 
khách hàng. Số pin này sau đó 

sẽ được chuyển đến công ty xử 
lý rác thải độc hại để xử lý theo 
quy định. Với các nhà sản xuất, 
VinMart và VinMart+ sẽ hỗ 
trợ cho những ”đối tác xanh” 
cung ứng các sản phẩm thân 
thiện với môi trường bằng một 
số chính sách như: bán hàng 
không lợi nhuận; quyền lợi về 
quảng cáo; nhận diện thương 
hiệu tại siêu thị, cửa hàng…

Đây chỉ là 3 trong nhiều 
doanh nghiệp tại Việt Nam 
đã có những hành động cụ 
thể nhằm đổi mới sản phẩm, 
sản xuất xanh, từng bước loại 
bỏ chất thải nhựa trong hoạt 
động sản xuất, kinh doanh của 
mình, khởi đầu cho lộ trình 
hình thành chuỗi phân phối, 
tiêu dùng xanh ở Việt Nam.

 THU HƯỜNG - 
 PHƯƠNG LINH

NESTLÉ VIỆT NAM HỖ TRỢ SẢN PHẨM DINH DƯỠNG TRỊ GIÁ 3 TỶ ĐỒNG 
CHO CÔNG TÁC CHỐNG DỊCH COVID - 19 

Ngày 27/3/2020, Công ty TNHH Nestlé 
Việt Nam thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc (MTTQ) TP. Hồ Chí Minh, Ủy ban 

MTTQ TP. Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ 
nữ Việt Nam và các đối tác đã trao các phần quà 
sản phẩm thực phẩm, thức uống dinh dưỡng với 
tổng trị giá hơn ba tỷ đồng hỗ trợ những người 
làm công tác tuyến đầu chống dịch COVID-19 
gồm các bác sỹ, nhân viên y tế, điều dưỡng; các 
lực lượng công an, quân đội và tình nguyện viên 
tại những trung tâm cách ly tập trung tại TP. 
HCM, Hà Nội, Hải Dương, Thanh Hóa, Bến Tre, 
Vĩnh Long, Đồng Tháp, Kiên Giang và Bạc Liêu. 
Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương 
trình Nestlé Care.

Trong nhiều ngày qua, công tác phòng chống, 
chăm sóc và điều trị những người bị ảnh hưởng bởi 
dịch Covid-19 được xã hội đặt lên quan tâm hàng 
đầu, đi cùng với đó là áp lực và thiếu hụt các chăm 
sóc dinh dưỡng cho bản thân của những người 
làm công tác. Với vai trò là một trong những Tập 
đoàn thực phẩm và đồ uống hàng đầu thế giới với 
hơn 150 năm kinh nghiệm, Công ty Nestlé Việt 
Nam đã phối hợp với các cơ quan đoàn thể và 
đối tác trao tặng những sản phẩm thực phẩm và 
thức uống dinh dưỡng thiết thực gồm 3.640 thùng 
sữa lúa mạch Nestlé Milo, 2.500 thùng sữa nước 

Nestlé, 500 thùng Nestea Trà 
chanh, 569 thùng Nescafé, các 
sản phẩm nước tương, hạt nêm 
Maggi đến nhiều địa phương 
nhằm chung tay góp sức cho 
công tác phòng chống dịch.

Ông Ganesan Ampalavanar, 
Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam 
chia sẻ: “Hơn bao giờ hết, chúng 
tôi vô cùng cảm kích trước sự 
tận tâm, trách nhiệm và sự hy 

sinh lớn lao của những anh chị 
đang công tác tuyến đầu chống 
dịch. Bằng những hoạt động 
thiết thực, chúng tôi cũng mong 
muốn được sát cánh, chia sẻ khó 
khăn và đóng góp với cộng đồng. 
Với lòng quyết tâm, ý chí kiên 
cường và trách nhiệm, chúng tôi 
tin tưởng rằng chúng ta sẽ cùng 
nhau vượt qua thách thức này.”

 N.HƯNG

 V Đại diện Công ty TNHH Nestlé Việt Nam ủng hộ cộng tác 
phòng chống dịch tại Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
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Hợp tác công tư xây dựng kinh tế  
tuần hoàn trong quản lý rác thải nhựa

9Ông đánh giá như thế nào về tình trạng gia tăng 
RTN tại Việt Nam hiện nay?

Ông Ekkasit Lakkananithiphan: Việt Nam 
hiện đang là một trong những quốc gia có lượng 
RTN tương đối lớn, trong đó các khu vực đô thị 
lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ước tính có 
khoảng 80 tấn RTN được thải ra môi trường mỗi 
ngày. Tính riêng các loại túi ni lông, ước tính 
mỗi năm Việt Nam sử dụng hơn 30 tỷ túi, trong 
đó chỉ khoảng 17% được tái sử dụng, còn lại 
đều bị thải bỏ sau khi dùng một lần. Chỉ số sản 
phẩm nhựa trên đầu người đã tăng hơn 10 lần, 
từ 3,8 kg/người năm 1990 lên đến 41 kg/người/
năm năm 2019. Đây là một “gánh nặng” cho môi 
trường, thậm chí còn dẫn đến thảm họa mà các 
chuyên gia môi trường gọi là “ô nhiễm trắng”.

Cùng với đó, lĩnh vực tái chế RTN của Việt 
Nam vẫn chưa phát triển. Tỷ lệ phân loại chất 
thải tại nguồn thấp như TP. Hồ Chí Minh, mỗi 
năm có khoảng 250.000 tấn RTN được tạo 

ra; trong đó, 48.000 tấn được 
chôn trong các bãi chôn lấp 
(đa số là nhựa có giá trị thấp) 
chiếm 19,2%; còn lại hơn 
200.000 tấn RTN được tái 
chế hoặc thải trực tiếp ra môi 
trường. Tuy nhiên, công nghệ 
tái chế nhựa đã lạc hậu, hiệu 
quả thấp, chi phí cao và gây ô 
nhiễm môi trường. Bên cạnh 
đó, hoạt động tái chế RTN 
chưa được tổ chức với quy mô 
lớn, chủ yếu được thực hiện 
bởi các DN nhỏ nên hiệu quả 
thấp. Trong khi đó, thói quen 
sử dụng túi ni lông, đồ nhựa 
dùng một lần của người dân 
ngày càng gia tăng. Đáng lo 
ngại người dân vẫn chưa có 
thói quen phân loại rác sinh 
hoạt hàng ngày, việc lẫn các 
loại RTN, đặc biệt là ni lông 
tương đối phổ biến. Điều này 
càng khiến việc xử lý RTN 
thêm khó khăn.

Nhận thức rõ vấn đề này, 
trong thời gian qua, Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ Việt 
Nam đã chỉ đạo quyết liệt việc 
thực hiện chính sách, chiến 

lược để kiểm soát ô nhiễm môi 
trường do sử dụng túi ni lông, 
sản phẩm nhựa trong sinh 
hoạt, quản lý chất thải rắn; 
thực hiện chuyển đổi mô hình 
tăng trưởng, thúc đẩy xây dựng 
nền KTTH, trong đó chú trọng 
giảm thiểu, tăng cường tái chế, 
tái sử dụng, tận dụng tối đa giá 
trị của RTN cho các hoạt động 
phát triển kinh tế - xã hội.

Việt Nam cũng tích cực 
tham gia, chung tay cùng cộng 
đồng quốc tế ngăn chặn hiểm 
họa của ô nhiễm RTN tại Hội 
nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng 
tại Canađa; kỳ họp lần thứ 6 
Đại hội đồng Quỹ Môi trường 
toàn cầu tổ chức tại TP. Đà 
Nẵng (năm 2018); Hội nghị 
thường niên lần thứ 50 của 
Diễn đàn Kinh tế thế giới diễn 
ra tại Đa-vốt, Thụy Sĩ (WEF 
Davos). Tại Hội nghị WEF 
Davos, Thủ tướng Chính phủ 
Việt Nam đã đề xuất nhiều 
sáng kiến, kêu gọi cộng đồng 
quốc tế cần có hành động hiệu 
quả, quyết liệt giải quyết vấn 
đề RTN.

Trước tình trạng tiêu thụ sản phẩm nhựa ngày càng gia 
tăng, gây tác động tiêu cực tới môi trường, phát triển kinh 
tế và sức khỏe con người ở Việt Nam, mới đây, Bộ TN&MT 
và 3 doanh nghiệp (DN): Công ty TNHH Dow Chemical Việt 
Nam (Dow Việt Nam), Tập đoàn SCG và Công ty TNHH Quốc 
tế Unilever Việt Nam đã ký kết Biên bản ghi nhớ Hợp tác 
công tư xây dựng kinh tế tuần hoàn (KTTH) trong quản lý 
RTN nhằm chia sẻ kiến thức, chuyển giao công nghệ, nâng 
cao nhận thức cộng đồng và thúc đẩy sự đổi mới, sáng tạo 
để giải quyết vấn đề rác thải nhựa (RTN) trên quy mô toàn 
quốc. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, cũng như những 
đóng góp của DN để giải quyết vấn đề RTN tại Việt Nam, 
phóng viên Tạp chí Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông 
Ekkasit Lakkananithiphan, Tổng Giám đốc Dow Việt Nam.

 V Ông Ekkasit Lakkananithiphan,  
Tổng Giám đốc Dow Việt Nam
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9Trong thời gian qua, Dow Việt Nam đã triển khai 
những hoạt động gì để thúc đẩy KTTH, phát triển 
bền vững tại Việt Nam?

Ông Ekkasit Lakkananithiphan: Tại Việt 
Nam, Dow đã triển khai nhiều dự án nhằm tối 
đa hóa các giá trị cho xã hội, môi trường và kinh 
tế, từ đó cải thiện đời sống con người, cụ thể 
như: Dự án đưa ra giải pháp KTTH, tái chế RTN 
sinh hoạt thành nguồn tài nguyên mới, có giá 
trị. Dow đang phát triển các ứng dụng mới cho 
RTN sinh hoạt để thúc đẩy nền KTTH, tạo giá trị 
cho nhựa và giảm thiểu rác thải ra môi trường. 
Dự án có sự tham gia và đồng hành của chính 
quyền địa phương, các nhà đầu tư cơ sở hạ tầng, 
nhà cung cấp asphalt, đơn vị thu gom rác thải và 
ngành khoa học vật liệu cùng phối hợp với nhau 
để giải quyết vấn đề về RTN tại Việt Nam. Mặt 
khác, Dow Việt Nam phối hợp với chính quyền 
địa phương, các trường đại học, khách hàng và 
đối tác liên quan triển khai chiến dịch dọn sạch 
bờ biển tại TP. Vũng Tàu, với hơn 450 người tham 
gia. Chiến dịch đã khuyến khích người tham gia 
cùng gia đình, bạn bè của họ cũng như cả cộng 
đồng nâng cao ý thức BVMT, tích cực thu gom, 
phân loại và giảm thiểu lượng rác thải ra môi 
trường.

Đồng thời, Dow Việt Nam đã tổ chức Chương 
trình giáo dục thực hành STEM (là chương trình 
giảng dạy dựa trên ý tưởng trang bị cho người 
học những kiến thức, kĩ năng liên quan đến 
các lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, kỹ thuật và 
toán học). Chương trình đã hỗ trợ, truyền cảm 
hứng cho sinh viên về đổi mới sáng tạo và khởi 
nghiệp. Hàng nghìn sinh viên từ 6 trường đại 
học công nghệ hàng đầu tại Việt Nam đã có cơ 
hội sử dụng kiến thức chuyên môn, ý tưởng đổi 
mới sáng tạo để giải quyết các thách thức của 
cộng đồng như nâng cao phúc lợi cộng đồng, 
an toàn thực phẩm và phát triển bền vững. Đặc 
biệt, Dow đã phối hợp với Hội hóa học Việt Nam 
tổ chức 17 chuyến đi thực địa cho hơn 700 sinh 
viên chuyên ngành hóa học đến tham quan các 
cơ sở nhà máy hóa chất hiện đại tại Việt Nam 
để các em sinh viên có kiến thức thực tế và định 
hướng nghề nghiệp trong tương lai…
9Ông có thể cho biết nội dung và các hoạt động 
của Hợp tác công tư xây dựng KTTH trong quản 
lý RTN mà Bộ TN&MT và Dow Việt Nam, Tập đoàn 
SCG và Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam 
đã ký kết biên?

Ông Ekkasit Lakkananithiphan: Trước 
thực trạng gia tăng của việc tiêu thụ sản phẩm 
nhựa và tác động tiêu cực tới môi trường, phát 

triển kinh tế và sức khỏe con người, Bộ TN&MT và 3 DN: Dow 
Việt Nam, Tập đoàn SCG và Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt 
Nam đã tiên phong đề xuất sáng kiến Hợp tác công tư xây dựng 
KTTH trong quản lý RTN nhằm chia sẻ kiến thức, chuyển giao 
công nghệ, nâng cao nhận thức cộng đồng và thúc đẩy sự đổi mới, 
sáng tạo để giải quyết vấn đề RTN trên quy mô toàn quốc. Trọng 
tâm của Hợp tác công tư lần này xoay quanh 4 nội dung: Nâng 
cao nhận thức cộng đồng về giảm thiểu RTN và phân loại rác tại 
nguồn; Hỗ trợ các hoạt động phân loại rác tại nguồn và tái chế 
RTN; Đổi mới công nghệ và giải pháp tái chế rác thải nhựa; Tăng 
cường đối thoại và xây dựng chính sách hỗ trợ KTTH trong quản 
lý RTN tại Việt Nam.

Hợp tác công tư sẽ tập trung vào vấn đề xử lý các loại RTN 
khó thu gom hiện nay như bao bì nhựa sử dụng một lần. Đây là 
lần đầu tiên một Hợp tác công tư được ký kết nhằm giải quyết 
vấn đề quốc gia về quản lý RTN. Hợp tác lần này không chỉ giới 
hạn trong 3 DN tiên phong ký kết mà còn kêu gọi sự tham gia 
rộng rãi của các DN có trách nhiệm khác trong và ngoài nước 
cùng chung tay giải quyết vấn đề RTN tại Việt Nam.
9PV: Trong thời gian tới, Dow Việt Nam sẽ triển khai những hoạt 
động gì để thực hiện nội dung trong biên bản ghi nhớ Hợp tác công 
tư xây dựng KTTH trong quản lý RTN?

Ông Ekkasit Lakkananithiphan: Sự kiện ký kết Biên bản 
ghi nhớ hợp tác giữa khu vực công và tư lần này hứa hẹn đem 
đến nhiều thay đổi tích cực cho môi trường tự nhiên và tạo động 
lực phát triển nền KTTH, phát triển bền vững tại Việt Nam. Trong 
thời gian tới, Dow cùng các bên ký kết Biên bản ghi nhớ Hợp tác 
công tư sẽ nhóm họp để thảo luận, triển khai các dự án và hợp tác 
trong 4 nội dung đã ký kết. Đồng thời, tổ chức hội thảo giới thiệu 
mô hình hợp tác công tư này với các đối tác khác như: Tổ chức 
phi chính phủ, công ty có cam kết phát triển bền vững, tổ chức 
về môi trường và phát triển bền vững để cùng tham gia mô hình 
Hợp tác công tư, chung tay giải quyết vấn đề RTN tại Việt Nam 
một cách hiệu quả, đồng bộ hơn.
9Trân trọng cảm ơn ông!
 VŨ NHUNG (Thực hiện)

 V Các đại biểu thảo luận về KTTH trong quản lý RTN tại  
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Hợp tác công tư xây dựng KTTH
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Khu kinh tế Phú Quốc đẩy mạnh phát triển 
kinh tế gắn với bảo vệ môi trường

Khu kinh tế (KKT) Phú Quốc, tỉnh Kiên 
Giang là KKT ven biển, với diện tích tự 
nhiên 58.923 ha. Ranh giới bao gồm toàn 

bộ huyện đảo Phú Quốc với các đô thị: Thị trấn 
Dương Đông, An Thới và 8 xã Cửa Cạn, Gành 
Dầu, Bãi Thơm, Hàm Ninh, Cửa Dương, Dương 
Tơ, Thổ Châu, Hòn Thơn (toàn bộ cụm đảo phía 
Nam An Thới). Với mục tiêu tạo bước phát triển 
nhanh về tiềm lực kinh tế; từng bước xây dựng 
Phú Quốc trở thành Trung tâm du lịch (du lịch 
sinh thái, nghỉ dưỡng và sinh thái biển) tầm cỡ 
khu vực và quốc tế, những năm qua, Ban Quản 
lý (BQL) KKT Phú Quốc luôn chủ động triển khai 
các hoạt động phát triển sản xuất, kinh doanh, 
gắn liền với công tác BVMT.

BQL KKT Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang được 
thành lập trên cơ sở tổ chức lại BQL đầu tư phát 
triển đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Là cơ quan 
trực thuộc UBND tỉnh Kiên Giang, thực hiện 
chức năng quản lý nhà nước đối với KKT Phú 
Quốc, quản lý và tổ chức thực hiện chức năng 
cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ 
hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư 
và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong 
KKT Phú Quốc theo quy định của pháp luật. 
Năm 2019, cùng với sự điều hành, chỉ đạo của 
Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt 
chẽ của các Sở, ngành, địa phương, BQL KKT 
Phú Quốc đã chủ động triển khai tập trung rà 
soát thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, 
cải thiện môi trường và nâng cao năng lực của 

đội ngũ cán bộ công chức được 
thực hiện tốt; Các nhiệm vụ hỗ 
trợ, đồng hành cùng các doanh 
nghiệp (DN), nhà đầu tư đẩy 
nhanh tiến độ lập quy hoạch 
chi tiết, thực hiện cấp giấy 
chứng nhận đầu tư, thẩm định 
phê duyệt thiết kế cơ sở, giao 
đất và thuê đất để triển khai 
xây dựng... Từ đó, nhiều dự án, 
hạng mục dự án lần lượt được 
các nhà đầu tư đưa vào hoạt 
động như: Khu nghỉ dưỡng 
Pullman, công viên nước của 
khu vui chơi giải trí biển Hòn 
Thơm… Nhìn chung, tình hình 
đầu tư phát triển sản xuất, 
kinh doanh tại KKT Phú Quốc 
năm 2019 đạt được những kết 
quả tích cực như trình cấp chủ 
trương đầu tư cho UBND tỉnh 
chấp thuận chủ trương đầu 
tư cho 15 dự án (trong đó có 1 
trường hợp mở rộng dự án) với 
diện tích 447,77 ha, tổng vốn 
đầu tư là 16.142 tỷ đồng; BQL 
KKT thực hiện Quyết định chủ 
trương đầu tư cho 26 dự án, với 
diện tích khoảng 857 ha, tổng 
vốn đầu tư 23.918 tỷ đồng; Cấp 
mới Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư cho 9 dự án (trong đó 
có 3 dự án FDI) với diện tích 
23,71 ha, tổng vốn đầu tư 2.690 
tỷ đồng; Điều chỉnh 37 Quyết 
định chủ trương đầu tư và 110 
giấy chứng nhận đăng ký đầu 
tư); thu hồi 1 chủ trương đầu 
tư dự án với diện tích khoảng 
0,66 ha.

Thời gian qua, thực hiện 
chức năng quản lý nhà nước về 
lĩnh vực môi trường trong KKT, 
BQL KKT Phú Quốc đã ban 
hành các văn bản pháp luật về 
BVMT, hướng dẫn thực hiện 
đối với các DN, cơ sở sản xuất 
kinh doanh. BQL cũng đã chỉ 
đạo các đoàn thể tổ chức hoạt 
động ra quân làm vệ sinh môi 
trường; đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật về BVMT… Nhờ đó, nhận 
thức về công tác BVMT của 
các DN, cơ sở sản xuất trong 
KKT ngày càng được nâng cao. 
Hàng năm, BQL KKT đều tham 
gia các đoàn thanh tra, kiểm 
tra việc chấp hành các quy 
định của pháp luật về BVMT 
theo kế hoạch chung của tỉnh; 
phối hợp với các đơn vị tư vấn 

 V KKT Phú Quốc, Kiên Giang
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có chức năng thực hiện quan trắc giám sát 
chất lượng môi trường trên địa bàn; thực hiện 
nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo kết quả 
giám sát chất lượng môi trường.

Trong quá trình phát triển, vấn đề môi 
trường luôn được BQL KKT Phú Quốc quan 
tâm, nhất là công tác quản lý việc xả nước thải 
của các DN. Hàng năm, BQL đều tổ chức hội 
nghị hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 
và yêu cầu các DN ký cam kết BVMT. Bên cạnh 
đó, công tác tuyên truyền BVMT nhằm nâng 
cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân, DN 
được thực hiện thường xuyên, liên tục. Mặt 
khác, Phòng Quản lý TN&MT của BQL KKT 
Phú Quốc được giao trách nhiệm định kỳ giám 
sát, nếu phát hiện các DN có dấu hiệu xả thải 
không đúng quy định, hay nước thải chưa qua 
xử lý, sẽ báo cáo Sở TN&MT để cùng phối hợp 
kiểm tra, ngăn chặn và xử lý. Những DN xả 
thải lớn hơn 10 m3 nước/ngày đêm đều được 
BQL KKT Phú Quốc, Sở TN&MT tham mưu cho 
UBND tỉnh cấp phép xả thải theo đúng quy 
trình và các quy định. 

Cùng với đó, công tác thu gom rác có vai 
trò quan trọng trong việc BVMT cho KKT. Hiện 
nay, mỗi ngày có hàng chục tấn rác tại KKT Phú 
Quốc được thu gom, với 3 xe chuyên dụng, mỗi 
xe đều hoạt động từ 4 - 5 chuyến mỗi ngày để 
thu gom và đưa rác về đúng nơi xử lý theo quy 
định. Lượng rác thải lớn nên phương châm của 

BQL là không để rác tồn đọng, 
trừ trường hợp bất khả kháng 
như mưa bão lớn. Với những 
rác thải có nguy cơ gây nguy 
hại, DN phải có hợp đồng với 
các đơn vị thu gom, xử lý chất 
thải công nghiệp theo quy 
định. Hiện tại, BQL KKT Phú 
Quốc đã được UBND tỉnh Kiên 
Giang giao nhiệm vụ lựa chọn 
nhà đầu tư thực hiện Dự án 
Khu xử lý chất thải sinh hoạt 
tại ấp Bãi Bổn, xã Hàm Ninh, 
huyện Phú Quốc với tổng diện 
tích sử dụng đất 14,9 ha, chi phí 
thực hiện 1.100 tỷ đồng nhằm 
xử lý chất thải sinh hoạt trên 
địa bàn huyện Phú Quốc.

Thời gian tới, BQL KKT tiếp 
tục tham mưu có hiệu quả hơn 
nữa cho tỉnh trong các lĩnh 
vực thuộc phạm vi quản lý; 
tăng cường công tác quản lý, 
giám sát, hỗ trợ các dự án đầu 
tư; tập trung công tác quản lý 
các quy hoạch xây dựng trong 
quá trình triển khai thực hiện; 
quản lý kiến trúc cảnh quan; 
nâng cao chất lượng thẩm định 
quy hoạch chi tiết; kịp thời 

chấn chỉnh những vi phạm 
trong công tác giao đất, xây 
dựng, môi trường; quan tâm 
công tác xây dựng kế hoạch 
đầu tư phát triển hạ tầng giao 
thông, du lịch, nước thải, rác 
thải để xác định thứ tự ưu tiên; 
hướng dẫn, kiểm tra các DN 
trong thực hiện đầy đủ chế độ 
đối với người lao động về bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an 
toàn vệ sinh lao động, phòng 
chống cháy nổ; hoàn thành 
việc kiện toàn sắp xếp tinh gọn 
tổ chức bộ máy bên trong của 
BQL KKT Phú Quốc, đảm bảo 
phù hợp với nhiệm vụ quyền 
hạn của BQL. Đối với lĩnh vực 
môi trường, BQL sẽ tăng cường 
đầu tư xe phun nước giảm bụi 
tại các công trình hạ tầng đang 
xây dựng; quản lý chặt chẽ việc 
xả thải của các DN; thực hiện 
tốt Quy chế phối hợp giữa BQL 
KKT với các Sở, ngành của tỉnh 
và UBND huyện, nhất là trong 
công tác BVMT, góp phần hạn 
chế vi phạm môi trường, hướng 
tới phát triển kinh tế xanh.
 PHẠM DUYÊN MINH

 V Toàn cảnh KKT Phú Quốc
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Văn hóa cộng đồng trong bảo vệ môi trường làng nghề 
tại xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
TRẦN NGỌC NGOẠN
Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Xã Trung Nghĩa (Yên Phong, Bắc Ninh) có các làng nghề chuyên sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ truyền thống lâu đời, 
tạo công việc ổn định và đem lại thu nhập cao cho nhiều hộ dân nơi đây. Tuy nhiên, phương pháp sản xuất 
thủ công, thô sơ nên nghề gỗ đã phát sinh một lượng lớn rác, bụi, hóa chất độc hại gây ô nhiễm môi trường 
và ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng. Để giải quyết vấn đề môi trường, những năm qua, chính quyền địa 
phương đã đẩy mạnh công tác BVMT dựa vào văn hóa cộng đồng bằng các hương ước, quy ước, cũng như đẩy 
mạnh các hoạt động phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đến môi trường làng nghề.

BVMT LÀNG NGHỀ TRONG CÁC HƯƠNG 
ƯỚC, QUY ƯỚC

Từ xa xưa, những người dân ở các làng nghề 
Ngô Nội và Phù Lưu (xã Trung Nghĩa) đã xây 
dựng những hương ước/quy ước để thực hiện 
các nghi lễ, ứng xử của cộng đồng. Ngày nay, 
UBND xã Trung Nghĩa đã ban hành các quy 
ước, bỏ các quy định lạc hậu, bổ sung các quy 
định phù hợp với pháp luật về BVMT. Kế hoạch 
xây dựng Quy ước dân chủ xây dựng thôn, làng 
văn hóa, an toàn, đảm bảo vệ sinh môi trường 
(VSMT) xã Trung Nghĩa đã được hoàn thiện và 
triển khai từ những năm 2003. Trước thực trạng 
ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng, tháng 
6/2019, UBND xã Trung Nghĩa đã bổ sung vào 
các quy ước một số quy định BVMT của thôn, 
làng gắn với tiêu chí gia đình, làng văn hóa và 
bình xét thi đua hàng năm. Cụ thể, trong bản 
Quy ước làng Ngô Nội quy định “Mục V: Y tế 
giáo dục - VSMT”, điều 15 quy định: “Cấm thải 
phân bừa bãi ra đường, ao, hồ, kênh mương 

và rãnh thoát nước trong nội 
làng; các gia đình phải có túi 
đựng rác, phân loại rác và có 
trách nhiệm đóng tiền phí để 
trả thù lao cho người thu gom, 
vận chuyển rác thải hàng 
tháng; không vứt các loại vỏ, 
bao bì đựng thuốc bảo vệ thực 
vật (BVTV), thuốc thủy sản, túi 
ni lông sau khi sử dụng ra môi 
trường phải thu gom để đúng 
nơi quy định; không chặt 
cây, bẻ cành ở nơi công cộng; 
các hộ sản xuất, kinh doanh 
(SXKD) đồ gỗ mĩ nghệ không 
trà, nạo, thổi bụi ra đường; Khi 
sử dụng máy đục các hộ phải 
có phòng cách âm. Không sử 
dụng hóa chất độc hại để tẩy 
gỗ, không để củi, mùn cưa, gỗ, 
các vật cản khác trên hành 

lang, lề đường giao thông của 
làng và các xóm ngõ gây tác 
hại đến môi trường, cản trở 
người và phương tiện tham 
gia giao thông; không tuốt lúa, 
đốt rơm trên các trục đường 
của thôn”. Ngoài ra, tại điều 16 
của Quy ước này còn nêu rõ: 
“Các gia đình có trách nhiệm 
đóng góp xây dựng quỹ VSMT 
theo quy định của địa phương, 
mức đóng góp tùy theo thời 
điểm và được sự đồng ý của 
nhân dân”. Hay với Quy ước 
của làng Phù Lưu, xã Trung 
Nghĩa, tại điều 20, mục IV có 
quy định: “Hàng tháng tổng 
vệ sinh 1 lần vào cuối tháng. 
Ngõ gia đình có chỗ thu gom 
rác thải. Các tổ, câu lạc bộ 
phụ nữ, thanh niên có trách 
nhiệm khơi thông cống rãnh, 
thu gom rác thải tại các trục 
đường chính. Trong ngày tổng 
vệ sinh, các gia đình phải tổng 
vệ sinh, thu gom chất thải, các 
tổ có trách nhiệm vận chuyển 
rác ra bãi rác. Các gia đình có 
máy xay xát, máy trà không 
được phun, hoặc mang ra 
đường, ngõ gây bụi cho người 
qua đường”. Từ khi bổ sung 
quy định BVMT vào Quy ước, 
ý thức BVMT của người dân 
trong làng nghề đã có những 
chuyển biến tích cực, đặc biệt 
ở các hộ làm nghề thủ công 
mỹ nghệ tại địa phương. Hoạt 



54  | SỐ 3/2020
Tạp chí 
MÔI TRƯỜNG

MÔI TRƯỜNG & PHÁT TRIỂN

TT NỘI DUNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1 Phong trào toàn dân tham gia bảo đảm VSMT: bổ sung nhiệm 
vụ và các tiêu chí thi đua của các thôn, đoàn thể

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã; các tổ chức chính trị của xã; 
các thôn

2 Phong trào thu gom rác thải làm sạch đồng ruộng; đăng ký 
đảm nhận các cánh đồng tự quản không rác thải Hội Nông dân xã; các thôn và đoàn thể ,chính trị ở thôn

3 Phong trào vớt bèo, khơi thông dòng chảy các kênh mương; 
đăng ký đảm nhận tuyến kênh tự quản không rác thải Đoàn Thanh niên xã; các thôn và đoàn thể chính trị ở thôn

4 Phong trào Ngày Chủ nhật xanh, vệ sinh đường làng ngõ xóm; 
đăng ký đảm nhận các tuyến đường tự quản không rác thải Hội Phụ nữ xã; các thôn và đoàn thể chính trị ở thôn

5
Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của xã (hàng 
tuần) nội dung về VSMT và quy ước, hương ước của các thôn 
về nội dung BVMT

Đài Truyền thanh xã; tổ chức, đoàn thể chịu trách nhiệm 
tuyên truyền nội dung đảm nhận đến từng đoàn viên, hội 
viên và có hình thức biểu dương cá nhân đoàn thể điển 
hình

6

Thu gom vận chuyển rác thải trên các tuyến kênh, mương, 
đường giao thông nội đồng giáp khu dân cư, cắm biển không 
vứt rác, giao các đoàn thể - chính trị phụ trách bảo đảm VSMT 
ở các khu vực này 

Các đoàn thể, chính trị - xã hội; các thôn trong xã

7
Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình làm nghề, cơ sở sản 
xuất trong khu dân cư tự nguyện ký cam kết và thực hiện 
nghiêm túc các quy định về đảm bảo VSMT

Các tổ chức chính trị - xã hội; các thôn trong toàn xã

động dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ, xóm 
được tổ chức thường xuyên; cây xanh được 
trồng xung quanh khu vực nhà văn hóa. 

THỰC HIỆN CÁC PHONG TRÀO BVMT 
LÀNG NGHỀ

Để nâng cao trách nhiệm và nhận thức của 
người dân về BVMT, chính quyền xã Trung Nghĩa 
đã đẩy mạnh các hoạt động cộng đồng về BVMT. 
Ngày 16/4/2019, UBND xã đã triển khai Kế hoạch 
số 10/KH-UBND thực hiện Đề án Phát động 
phong trào làm sạch đồng ruộng, vệ sinh đường 
làng, ngõ xóm xã Trung Nghĩa giai đoạn 2019 - 
2021, với nội dung:

Theo báo cáo của UBND xã Trung Nghĩa, sau 
1 tháng phát động phong trào, các ngành, đoàn 
thể và nhân dân trên địa bàn xã đã tham gia 
làm sạch đồng ruộng, vệ sinh đường làng, ngõ 
xóm, thu gom rác thải tại ao làng. Nhiều hoạt 
động của các tổ chức chính trị - xã hội trên địa 
bàn được triển khai và mang lại kết quả tốt: Hội 
Phụ nữ xã phát động 3 buổi vệ sinh đường làng, 
ngõ xóm vào Ngày Chủ nhật cuối hàng tháng. 
Kết quả thu hút được 150 lượt người tham gia, 
thu gom được 570 kg rác thải; Đoàn Thanh niên 
tổ chức 3 buổi vệ sinh đường dân sinh, đường 
làng; vớt bèo, rác thải ở các ao hồ; thu hút 127 
đoàn viên thanh niên tham gia, thu gom được 
370 kg rác thải; Hội Nông dân tổ chức phát động 
3 buổi làm sạch đồng ruộng, vệ sinh đường làng, 

ngõ xóm, thu hút được 350 hội 
viên, thu gom hơn 1.000 tấn 
rác thải; Các tổ chức, đoàn thể 
ở các thôn tổ chức 11 buổi thu 
gom rác thải với tổng số 457 
lượt người tham gia, thu gom 
gần 29.250 kg rác thải, trong đó 
có hơn 260 kg là bao bì thuốc 
BVTV, ni lông; hơn 420 kg là rác 
ở kênh, mương; gần 28.570 kg 
là rác thải sinh hoạt, chất thải 

rắn. Kế hoạch bước đầu nhận 
được sự đồng tình, ủng hộ từ 
nhân dân; cán bộ đảng viên và 
nhân dân có ý thức hơn trong 
việc BVMT; bộ mặt nông thôn 
được cải thiện rõ rệt.

Ngoài ra, trong năm 2018, 
thực hiện Nghị quyết số 73-
ND/ĐU ngày 26/3/2018 của 
Đảng ủy về chỉ đạo tăng cường 
công tác quản lý, BVMT làng 

 V Hộ dân sản xuất gỗ đã sử dụng lưới che chắn bụi, giảm thiểu 
ô nhiễm môi trường
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nghề, UBND xã đã xây dựng Kế hoạch số 13/
KH-UBND về khắc phục và BVMT làng nghề. 
Thực hiện Kế hoạch, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) 
và các đoàn thể xã đã tổ chức 31 hội nghị với 
tổng số 753 lượt người tham dự. Toàn xã đã 
phát được 1.168 bài tuyên truyền đến từng hộ 
gia đình về BVMT làng nghề, có 32 hộ mua 
máy hút bụi công nghiệp, nhiều hộ đã sử dụng 
lưới che chắn bụi, tạo sự chuyển biến tích 
cực về BVMT. Trên địa bàn xã, có 54,4% (1.168 
hộ) các hộ gia đình làm nghề ký cam kết về 
BVMT làng nghề. Trong đó, thôn Ngô Nội (87 
hộ/688); thôn Tiên Trà (211 hộ/448); Phù Lưu 
(530 hộ/701); Đông Mai (150 hộ/473); Yên Từ 
(190 hộ/248). 

NÂNG CAO Ý THỨC CỦA CỘNG ĐỒNG 
TRONG BVMT LÀNG NGHỀ

Kết quả khảo sát thực tế ở các làng nghề 
của xã Trung Nghĩa cho thấy, vai trò rất quan 
trọng của văn hóa cộng đồng trong BVMT ở 
các làng nghề hiện nay. Văn hóa cộng đồng 
đã góp phần điều chỉnh hành vi của cộng 
đồng dân cư trong BVMT; làm thay đổi thái 
độ, nhận thức và hành vi của người dân về 
những vấn đề môi trường hiện nay. Đặc biệt, 
trách nhiệm của chính quyền địa phương 
trong việc khai thác và đưa các nét đẹp của 
văn hóa cộng đồng vào BVMT như xây dựng 
và triển khai Quy ước thôn/làng, đưa tiêu chí 

 V Người dân làng nghề gỗ xã Trung Nghĩa (Yên Phong, Bắc Ninh) thực hiện nghiêm những quy định BVMT

đảm bảo VSMT vào Quy ước, 
vận động các tổ chức xã hội 
tham gia tổng vệ sinh đường 
làng, ngõ xóm, tham gia quản 
lý và BVMT ở các cánh đồng 
tự quản, tuyến đường tự quản 
không rác thải... góp phần 
không nhỏ giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường trên địa bàn xã. 
Song bên cạnh đó, vẫn còn một 
bộ phận không nhỏ người dân 
chưa có ý thức BVMT trong 
sinh hoạt và SXKD. Đặc biệt 
là việc vứt rác bừa bãi, không 
đúng nơi quy định và chưa 
chấp hành đầy đủ quy định về 
BVMT trong sản xuất. Nguyên 
nhân là do các chế tài xử phạt 
hiện nay chưa đủ sức răn đe, 
mới chỉ dừng lại ở mức độ 
nhắc nhở đối với các hành vi 
gây hại đối với môi trường (vứt 
rác bừa bãi; không xử lý chất 
thải, nước thải, khí thải SXKD 
đúng quy định và hợp vệ 
sinh...) chứ chưa có hình thức 
xử phạt; số lượng người dân 
địa phương có kiến thức, kỹ 
năng, kinh nghiệm về BVMT 
còn hạn chế. 

Với phương châm “dân biết, 
dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, 
cộng đồng đã tích cực tham gia 
và làm nên thành công trong các 
hoạt động BVMT ở địa phương. 
Để khai thác các nét đẹp của văn 
hóa cộng đồng trong BVMT ở 
các làng nghề đạt hiệu quả, lãnh 
đạo Đảng, chính quyền và các 
tổ chức xã hội trên địa bàn cần 
có những hành động, việc làm 
cụ thể như: Đẩy mạnh tuyên 
truyền để người dân biết, hiểu 
và tham gia một cách tích cực 
vào việc triển khai, thực hiện 
Quy ước trên địa bàn. Bên cạnh 
đó, những người lãnh đạo thôn/
khu, các tổ chức chính trị - xã 
hội cũng phải là những người 
nêu gương, qua đó mà cộng 
đồng dân cư nhận thức được vai 
trò và những giá trị của văn hóa 
cộng đồng; cán bộ cần gương 
mẫu, thực hiện tốt các nội dung 
của Quy ước. Tuy nhiên, cũng 
cần bổ sung vào các quy ước nội 
dung, hình thức, cũng như chế 
tài cụ thể dưới góc độ văn hóa 
cộng đồng để xử lý nghiêm khắc 
trường hợp vi phạm…n
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Khu dự trữ sinh quyển vùng ven biển và hải đảo - 
Giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu  
và phát triển bền vững
TS. DƯ VĂN TOÁN
Viện Nghiên cứu biển và hải đảo

KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN THẾ GIỚI - 
GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN  
BỀN VỮNG 

Vào năm 1971, Chương trình Sinh quyển và 
con người của UNESCO (MAB) là một Chương 
trình Khoa học liên chính phủ ra đời nhằm thiết 
lập một cơ sở khoa học để cải thiện mối quan hệ 
giữa con người và môi trường trên toàn thế giới. 
MAB kết hợp liên ngành khoa học tự nhiên - xã 
hội, kinh tế - giáo dục để cải thiện sinh kế của 
con người và chia sẻ lợi ích công bằng, quản lý, 
bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên, thúc đẩy các 
cách tiếp cận đổi mới để phát triển kinh tế bền 
vững phù hợp với văn hóa và môi trường thiên 
nhiên.

Chương trình MAB tập trung hoạt động vào 
Mạng lưới các khu dự trữ sinh quyển (DTSQ) thế 
giới, thúc đẩy trao đổi kiến thức giữa các khu bảo 
tồn, nghiên cứu và giám sát, giáo dục, đào tạo...

Hiện nay, Mạng lưới các khu DTSQ thế giới 
có 701 khu, tại 124 quốc gia và có 21 khu DTSQ 
xuyên quốc gia. Trong đó có 79 khu tại 29 quốc 
gia ở châu Phi, 33 khu tại 12 quốc gia ở các nước 
Ả Rập, 157 khu tại 24 quốc gia tại khu vực châu 
Á và Thái Bình Dương, 302 khu tại 38 quốc gia 
ở châu Âu và Bắc Mỹ, 130 khu tại 21 quốc gia ở 
châu Mỹ Latinh và vùng Caribê.

Khu DTSQ đang là mô hình phát triển bền 
vững (PTBV) tại nhiều quốc gia như Mỹ, Nga, 
CHLB Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hàn 
Quốc; đồng thời là phòng thí nghiệm thiên 
nhiên sống động phục vụ nghiên cứu khoa học 
cũng như học tập.

Mạng lưới khu DTSQ ven biển và hải đảo 
thế giới được Chương trình MAB của UNESCO 
đưa ra vào năm 2009 nhằm thúc đẩy sự PTBV, 
chiến lược thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí 
hậu (BĐKH) ở các khu vực ven biển và hải đảo.

Các khu vực ven biển và các hải đảo thường 
là những địa điểm nhạy cảm về tính đa dạng 
sinh học (ĐDSH) cao, có các loài quý hiếm, hệ 
sinh thái mỏng manh và nơi cư trú đặc hữu. 
Đặc biệt, đây là nơi dễ bị tổn thương trước các 

quá trình BĐKH toàn cầu, vì 
thế các khu này có tiềm năng 
lớn trong công tác nghiên 
cứu những biến động và thử 
nghiệm các chính sách PTBV. 
Để tận dụng tối đa tiềm năng 
sẵn có này, Mạng lưới khu 
DTSQ ven biển và hải đảo thế 
giới là một diễn đàn hợp tác và 
chuyển giao kiến thức giữa các 
vùng lãnh thổ cùng chung tinh 
chất đất, biển.

KHU DỰ DTSQ BIỂN VÀ 
HẢI ĐẢO VIỆT NAM

Trong giai đoạn hội nhập 
quốc tế toàn diện, Đảng và 
Nhà nước đã ban hành các 
nghị quyết về Chiến lược 
BVMT và PTBV, Chiến lược 
biển Việt Nam, các chính 
sách liên quan đến bảo vệ 
và PTBV tài nguyên, môi 
trường trên đất liền và trên 
biển. 

 V Các khu DTSQ thế giới tại Việt Nam
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Từ năm 2000, nước ta chính thức là thành 
viên Mạng lưới các khu DTSQ thế giới, và Việt 
Nam đã áp dụng cách tiếp cận hiệu quả, chương 
trình khoa học chuyên đề cấp quốc gia để góp 
phần xây dựng các khu DTSQ của Việt Nam như 
những mô hình PTBV trong tương lai. Từ năm 
2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp 
với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và Ủy 
ban Chương trình Con người và Sinh quyển Việt 
Nam xem xét các nhu cầu của 10 khu DTSQ thế 
giới của Việt Nam về các vấn đề PTBV như (hài 
hòa giữa bảo tồn ĐDSH với sinh kế của người 
dân, với phát triển kinh tế của địa phương; giữa 
bảo tồn ĐDSH với bảo tồn văn hóa dân tộc, với 
phát huy tri thức bản địa,…). 

Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018, 
Hội nghị lần 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
(khóa XII) về Chiến lược PTBV kinh tế biển Việt 
Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có 
mục tiêu chính: “Đưa Việt Nam trở thành quốc 
gia biển mạnh; đạt cơ bản các tiêu chí về PTBV 
kinh tế biển; hình thành văn hoá sinh thái 
biển; chủ động thích ứng với BĐKH, nước biển 
dâng; ngăn chặn xu thế ô nhiễm, suy thoái môi 
trường biển, tình trạng sạt lở bờ biển và biển 
xâm thực; phục hồi và bảo tồn các hệ sinh thái 
biển quan trọng. Những thành tựu khoa học 
mới, tiên tiến, hiện đại trở thành nhân tố trực 
tiếp thúc đẩy PTBV kinh tế biển”; “Ngăn ngừa, 
kiểm soát và giảm đáng kể ô nhiễm môi trường 
biển; tiên phong trong khu vực về giảm thiểu 
chất thải nhựa đại dương. Ở các tỉnh/thành 
phố ven biển, 100% chất thải nguy hại, chất thải 
rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý đạt quy 
chuẩn môi trường; 100% khu kinh tế, khu công 
nghiệp và khu đô thị ven biển được quy hoạch, 
xây dựng theo hướng bền vững, sinh thái, thông 
minh, thích ứng với BĐKH, nước biển dâng, có 
hệ thống xử lý nước thải tập trung, đáp ứng các 

quy chuẩn, tiêu chuẩn về môi 
trường”, “Quản lý và bảo vệ tốt 
các hệ sinh thái biển, ven biển 
và hải đảo; tăng diện tích các 
khu bảo tồn biển, ven biển đạt 
tối thiểu 6% diện tích tự nhiên 
vùng biển quốc gia; phục hồi 
diện tích rừng ngập mặn ven 
biển tối thiểu bằng mức năm 
2000”.

Hiện nay tại Việt Nam có 
7 khu DTSQ nằm tại vùng ven 
biển và hải đảo, phân bố khá 
đều trên 3 miền. Miền Bắc có 
2 khu DTSQ Cát Bà và ven biển 
đồng bằng sông Hồng, miền 
Trung có 2 khu DTSQ Cù Lao 
Chàm, Núi Chúa, miền Nam 
có 3 khu DTSQ Cần Giờ, Cà 
Mau, Kiên Giang.

Khu DTSQ rừng ngập mặn 
Cần Giờ được UNESCO công 
nhận vào năm 2000. Đây là 
cánh rừng ngập mặn được 
khôi phục sau khi bị chất 
độc hóa học hủy diệt gần 
như toàn bộ trong chiến 
tranh. Từ những năm 1929, 
khu vực này đã được đặt 
tên là khu rừng cấm Quảng 
Xuyên - Cần Giờ với những 
cánh rừng ngập mặn nguyên 
sinh và động vật hoang dã 
nổi tiếng như Đước đôi 
(Rhizophora apiculata), Bần 
đắng (Sonneratia alba), Mắm 
trắng (Avicennia alba)...

Công trình khôi phục rừng 
ngập mặn Cần Giờ sau ngày 

miền Nam hoàn toàn giải 
phóng 30/4/1975 đã được vinh 
dự phong tặng Giải thưởng 
Khoa học và công nghệ Hồ Chí 
Minh.

Khu DTSQ Châu thổ sông 
Hồng được UNESCO công nhận 
vào năm 2004. Đây là khu sinh 
quyển liên tỉnh bao gồm dải 
ven biển rộng lớn các hệ sinh 
thái thuộc 3 tỉnh (Thái Bình, 
Nam Định và Ninh Bình) với 
hai vùng lõi là Vườn quốc gia 
(VQG) Xuân Thủy và Khu bảo 
tồn thiên nhiên đất ngập nước 
Tiền Hải.Khu sinh quyển đang 
lưu giữ những giá trị đa dạng 
sinh học (ĐDSH) phong phú 
với khoảng 200 loài chim, 
trong đó có gần 60 loài chim di 
cư, hơn 50 loài chim nước, đặc 
biệt là các loài quý hiếm và có 
tầm quan trọng quốc tế như 
như Cò thìa (Platalea minor), 
Mòng bể (Larus ichthyaetus),…
Rừng ngập mặn góp phần bảo 
vệ đê biển, làng xóm khỏi bị 
tàn phá bởi gió bão, nước biển 
dâng…

Khu DTSQ Cát Bà được 
UNESCO công nhận vào năm 
2004. Là khu DTSQ có quần thể 
voọc duy nhất còn sót lại trong 
rừng nguyên sinh trên núi đá 
vôi được mang tên hòn đảo 
ngọc - Voọc Cát Bà, đó là loài 
voọc đầu trắng (Trachypithecus 
francoisi polyocephalus). Bên 
cạnh các bãi biển cát trắng hấp 

 V Khu DTSQ rừng ngập mặn Cần Giờ
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dẫn khách du lịch là núi đá vôi có các loại rừng 
kim giao, rừng ngập nước trên núi (ao ếch) trên 
núi đá và rừng ngập mặn, các tùng áng, cỏ biển 
và san hô. Đây là môi trường lý tưởng cho các 
loài thủy hải sản. Có giả thuyết cho rằng, bò biển 
(Dugong dugon) đã từng sống ở đây cùng với cá 
heo và một số loài khác.

Khu DTSQ Kiên Giang được UNESCO công 
nhận vào năm 2007. Nằm ở vùng tận cùng phía 
Tây Nam của Tổ quốc, khu sinh quyển có không 
gian vô vùng rộng lớn nối kết VQG U Minh 
Thượng, VQG Phú Quốc, Khu Bảo tồn biển Phú 
Quốc, Khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Chông và 
đai rừng ngập mặn ven biển Tây. Các hệ sinh 
thái bao gồm hệ sinh thái biển và ven bờ, rừng 
ngập mặn, hải đảo, rạn san hô, đầm lầy, rừng 
tràm ngập nước theo mùa và những cánh rừng 
nhiệt đới nguyên sinh và thứ sinh trên đảo Phú 
Quốc, rừng trên núi đá vôi Hòn Chông còn duy 
nhất ở miền Nam. Nơi đây còn đang lưu giữ 
quần thể Bò biển (Dugong dugon), các loài rùa 
biển quý hiếm trên thế giới như: Vích (Chenolia 
mydas), Đồi mồi (Eretmochelys imbricata), 
Quản đồng (Lepictochelys elivacca) và Rùa da.

Khu DTSQ Cù Lao Chàm 
được UNESCO công nhận vào 
năm 2009. Khu sinh quyển này 
thể hiện sinh động việc kết 
hợp hài hòa giữa văn hóa và 
thiên nhiên thông qua sự kết 
nối giữa di sản văn hóa Phố cổ 
Hội An và Khu bảo tồn biển Cù 
Lao Chàm. Cù Lao Chàm gồm 8 
hòn đảo. Trên đảo và các vùng 
biển quanh đảo có ĐDSH cao 
với 947 loài sinh vật thủy sinh. 
Những vùng núi cao của đảo 
có các hệ sinh thái rừng mưa 
nhiệt đới, nhiều loài sinh vật 
được ghi vào sách đỏ. Cư dân 
trên đảo sống chủ yếu bằng 
nghề đánh bắt hải sản, thu hái 
cây thuốc, dịch vụ du lịch… đặc 
biệt là nghề khai thác tổ yến.

Khu DTSQ Mũi Cà Mau được 
UNESCO công nhận vào năm 
2009. Là một mô hình phát 
triển bền vững của địa phương 

thông qua việc bảo tồn ĐDSH, 
phát triển kinh tế và gìn giữ 
các giá trị văn hóa được thể 
hiện ở ba vùng lõi là VQG Mũi 
Cà Mau, U Minh Hạ và dải 
rừng phòng hộ ven biển Tây Cà 
Mau.

Nơi đây có sự đa dạng 
cảnh quan và hệ sinh thái, 
bao gồm các hệ sinh thái rừng 
ngập mặn, bãi bùn, đầm lầy 
ngập nước than bùn, hệ sinh 
thái biển… lưu giữ nguồn tài 
nguyên sinh vật, tài nguyên 
địa chất phong phú, có giá trị 
bảo tồn cao, đã và đang được 
các tổ chức bảo tồn thiên 
nhiên quốc tế quan tâm bảo 
vệ. Rừng ngập mặn Mũi Cà 
Mau như một bức tường thành 
bảo vệ vùng ven biển, hạn chế 
thiệt hại do hậu quả của hiện 
tượng BĐKH, nước biển dâng 
và sóng thần.

Khu DTSQ Núi Chúa được 
UNESCO công nhận vào năm 
2020. Lấy VQG Núi Chúa làm 
vùng lõi. Ngoài khu vực VQG 
Núi Chúa, không gian Khu 
DTSQ bao gồm cả cộng đồng 
dân cư, thiết chế văn hóa - xã 
hội, không gian địa lý của các 
huyện vùng đệm gồm: Ninh 
Hải, Thuận Bắc, Ninh Phước 
và TP. Phan Rang - Tháp Chàm. 
Diện tích tự nhiên của toàn bộ 
VQG Núi Chúa là 29.856 ha; 
trong đó, có 22.513 ha là đất 

 V Khu DTSQ Cát Bà

 V Toàn cảnh Khu DTSQ Cù Lao Chàm
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liền, 7.352 ha là biển, vùng đệm 
gồm 8 xã với diện tích 7.350 ha. Khu 
DTSQ Núi Chúa cơ bản hội tụ đủ 
điều kiện tự nhiên với 330 loài có 
xương sống trên cạn, 84 loài thú, 
163 loài chim và 83 loài bò sát lưỡng 
cư, trong đó có 64 loài quý hiếm; hệ 
thực vật có hơn 1.530 loài rất quý 
hiếm.

Việt Nam có khu DTSQ Cát 
Bà (2004), Cù Lao Chàm (2009) đã 
tham gia Mạng lưới WNICBR, 5 
khu còn lại chưa tham gia Mạng 
lưới WNICBR thế giới.

ĐỀ XUẤT PTBV CÁC  
KHU DTSQ VEN BIỂN  
VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM

Một là, xây dựng chính sách 
quản lý và phát triển bền vững 
các khu DTSQ ven biển và hải đảo 
Việt Nam, thành lập cơ quan đầu 
mối Mạng lưới quốc gia các khu 
DTSQ biển, hải đảo trực thuộc Bộ 
TN&MT.

Hai là, quy hoạch không gian 
các khu DTSQ ven biển và hải đảo 
Việt Nam gắn với quy hoạch không 
gian biển, quy hoạch khai thác sử 
dụng vùng bờ.

Ba là, thực hiện nghiên cứu 
khoa học, giám sát môi trường, 
ĐDSH; Mở rộng diện tích, phát 
triển các khu DTSQ biển, hải đảo 
mới, thúc đẩu hình thành Mạng 
lưới quốc gia các khu DTSQ ven 
biển và hải đảo Việt Nam.

Bốn là, xây dựng mô hình 
quản lý bền vững cho các khu 
DTSQ biển, hải đảo Việt Nam 
trong công tác thích ứng với 
BĐKH và PTBV.

Năm là, phát triển du lịch sinh 
thái bền vững tạo các khu DTSQ 
biển, hải đảo; Tham gia đầy đủ 
thành viên các khu DTSQ biển, hải 
đảo Việt Nam vào mạng lưới các 
khu DTSQ thế giới biển và hải đảo 
(WNICBR).

Sáu là, hợp tác quốc tế về nghiên 
cứu khoa học, bảo tồn ĐDSH, du 
lịch sinh thái, thích ứng với BĐKH 
và nước biển dâng, PTBV tại các khu 
DTSQ biển, hải đảo Việt Namn

THÀNH LẬP KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN 
ĐẤT NGẬP NƯỚC TAM GIANG - CẦU HAI, 
TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ 

Ngày 21/02/2020, Chủ tịch 
UBND tỉnh Thừa Thiên 
- Huế đã ra Quyết định 

thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên 
đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai. 
Theo đó, tổng diện tích Khu bảo tồn 
đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai 
là 2.071,5 ha, bao gồm phân vùng Ô 
Lâu (1.270,2 ha), phân vùng Cồn Tè- 
Rú Chá (187,1 ha) và 23 khu bảo vệ 
nguồn lợi thủy sản (614,2 ha). Trong 
đó, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt: 
799,1 ha; phân khu phục hồi sinh 
thái: 1.242,9 ha; phân khu dịch vụ - 
hành chính: 29,5.

Hệ đầm phá Tam Giang - Cầu 
Hai tỉnh Thừa Thiên - Huế là hệ 
thống đầm phá lớn nhất Đông Nam 
Á, nằm cách thành phố Huế khoảng 
15km, thuộc địa phận bốn huyện 
Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, 
Phú Lộc và thị xã Hương Trà. Nơi 
đây không chỉ có giá trị cao về tài 
nguyên, đa dạng sinh học (ĐDSH) 
mà còn có chức năng vô cùng quan 
trọng về môi trường sinh thái, có vai 
trò to lớn về cân bằng tự nhiên ven 
bờ và phát triển kinh tế - xã hội.

Quyết định nêu rõ những hoạt 
động chung nhằm bảo vệ, phục 
hồi các hệ sinh thái tự nhiên trong 
khu bảo tồn như: Nghiêm cấm các 
hoạt động khai thác thủy sản trên 
mặt nước tại các phân khu bảo vệ 
nghiêm ngặt; Nghiêm cấm khai 
thác thủy sản bằng hình thức mang 
tính huỷ diệt (lưới mắt nhỏ, te điện 
hay giã cào và các hình thức tương 
tự khác) tại các phân khu phục hồi 

sinh thái, phân khu dịch vụ - hành 
chính và vùng đệm. Tuyên truyền, 
phổ biến tới các cơ quan, người 
dân về các hoạt động nghiêm cấm 
không được thực hiện, hoạt động có 
điều kiện tại các phân vùng của khu 
bảo tồn... Thực hiện điều tra cơ bản 
và nghiên cứu khoa học hàng năm 
phân bố và xu thế biến động tài 
nguyên của khu vực đầm phá trong 
điều kiện biến đổi khí hậu. Lồng 
ghép quy hoạch Khu bảo tồn đất 
ngập nước Tam Giang - Cầu Hai vào 
quy hoạch tổng thể phát triển kinh 
tế - xã hội đầm phá Tam Giang - Cầu 
Hai; Quan trắc, giám sát chất lượng 
môi trường và ĐDSH định kỳ theo 
mùa và hàng năm.

Việc thành lập Khu bảo tồn 
thiên nhiên đất ngập nước Tam 
Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên - 
Huế sẽ giảm thiểu các tác động làm 
suy giảm chất lượng môi trường 
sống, ảnh hưởng đến cấu trúc của hệ 
sinh thái, ĐDSH và nguồn lợi thủy 
sản; tăng cường khả năng chống chịu 
của các hệ sinh thái trong khu bảo 
tồn, thích ứng với những biến động 
tự nhiên của đầm phá và biến đổi 
khí hậu. Đồng thời, bảo tồn, phục hồi 
được sinh cảnh, các hệ sinh thái đặc 
thù, quan trọng, ĐDSH và nguồn lợi 
thủy sản của đầm phá Tam Giang - 
Cầu Hai, phục hồi và phát triển quần 
thể của các loài chim hoang dã, quý 
hiếm và phát triển phân vùng Ô Lâu 
trở thành “sân chim” tiêu biểu của 
khu vực và toàn quốcn

 SƠN TÙNG
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Bài học thành công của Bỉ trong công tác 
phân loại, tái chế rác thải
Bỉ là một trong những quốc gia có tỷ lệ tái chế, tái sử dụng chất thải đứng đầu thế giới (khoảng 80%). Ngay 
từ những năm 2000, Bỉ đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đẩy mạnh việc tái chế, tái sử dụng chất 
thải, ngăn chặn lượng chất thải phát sinh ra môi trường. Nhờ đó mà công tác quản lý chất thải của Bỉ đã đạt 
được hiệu quả cao, trở thành hình mẫu cho các nước trên thế giới học tập, áp dụng. 

Năm 1981, Chính phủ Bỉ đã ban hành 
Nghị định về Quản lý chất thải đầu 
tiên, trong đó đặt ra những mục tiêu cụ 

thể cho việc xử lý, phân loại chất thải và giảm 
thiểu chất thải rắn sinh hoạt. Đầu những năm 
1990, Bỉ đã nỗ lực cải thiện công tác phân loại 
chất thải và đưa ra lệnh cấm đốt rác tái chế; 
đồng thời, ban hành Đạo luật liên bang nhằm 
ngăn chặn việc gia tăng chất thải, gây ô nhiễm 
môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe con người. 

Với các chính sách đó, Chính phủ Bỉ đã triển 
khai chiến lược quản lý chất thải theo từng giai 
đoạn cụ thể: Đầu tiên là ngăn chặn việc phát 
sinh chất thải; tiếp theo là tái sử dụng và tái chế 
chất thải; cuối cùng là xử lý chất thải (chất thải 
không thể tái chế) theo cách hạn chế tác động 
đến môi trường và sức khỏe cộng đồng, ưu tiên 
đốt rác phát điện. Ngoài ra, Chính phủ Bỉ cũng 
tăng cường quản lý vật liệu bền vững bằng cách 
hạn chế phát sinh chất thải từ các công đoạn 
sản xuất; thực hiện biện pháp tiết kiệm nguyên 
liệu thô và năng lượng; triển khai các chiến dịch 

tuyên truyền, kêu gọi, khuyến 
khích mô hình sản xuất và 
tiêu thụ bền vững.

Với mục tiêu hạn chế tối 
đa việc phát sinh chất thải, 
giảm thiểu áp lực lên môi 
trường, Bỉ đã đưa ra các công 
cụ quản lý hiệu quả như thuế, 
phí tái chế chất thải, giấy phép 
môi trường… nhằm tăng cường 
trách nhiệm của nhà sản xuất. 
Trong đó có rất nhiều loại thuế 
áp dụng cho các loại chất thải 
khác nhau như thuế thu gom 
vật liệu hữu cơ; thuế thu gom 
chai nhựa, bao bì kim loại và 
thùng đồ uống; thuế thu gom 
giấy, bìa các tông, chai thủy 
tinh. Đặc biệt, Bỉ đã ban hành 
Đạo luật Thuế sinh thái đối với 
các mặt hàng như hộp đựng đồ 
uống, một số bao bì, máy ảnh 

và pin dùng một lần; áp dụng 
nhãn tiêu chuẩn đối với những 
sản phẩm đáp ứng các tiêu chí 
môi trường, xã hội; xuất bản 
hướng dẫn mua sắm xanh.

Bên cạnh đó, Bỉ cũng triển 
khai nhiều biện pháp để thúc 
đẩy thu gom, tái chế rác thải. 
Cụ thể, Chính phủ Bỉ yêu cầu 
mỗi địa phương phải thiết lập 
một hệ thống thu gom rác thải, 
rác thải sinh hoạt được thu 
gom mỗi tuần một lần. Các 
địa phương hình thành mạng 
lưới cửa hàng và trung tâm tái 
sử dụng chất thải, tại đó, hàng 
hóa bị loại bỏ được sắp xếp, 
kiểm tra, làm sạch và được bán 
lại với giá hợp lý. Một số cửa 
hàng tái sử dụng sản phẩm 
đã phát triển thành cửa hàng 
bách hóa lớn chuyên bán các 

 V  Dây chuyền tái chế rác của Nhà máy Hoboken (Bỉ)
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đồ nội thất, quần áo, sách, đồ gia dụng, thiết bị 
điện, đồ chơi… 

Để có sự vào cuộc của toàn xã hội trong công 
tác tái sử dụng, tái chế rác thải, Chính phủ Bỉ đã 
tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định 
về phân loại, tái chế rác thải cho mỗi người dân; 
kêu gọi người dân thực hiện ủ phân hữu cơ tại 
gia đình. Mỗi hộ gia đình sẽ được trang bị thùng 
ủ phân. Nhằm phân biệt các loại rác thải, các gia 
đình phải sử dụng túi đựng rác với nhiều màu 
sắc khác nhau. Theo đó, túi màu vàng được sử 
dụng để chứa các sản phẩm giấy (báo cũ, tờ rơi, 
áp phích quảng cáo và hộp các tông đã qua sử 
dụng); túi màu xanh dương được sử dụng để thu 
gom các sản phẩm nhựa, vật liệu nhựa, hộp sữa, 
chai nước giải khát; túi màu xanh lá cây được 
sử dụng chứa các cành cây, lá rụng, cỏ cắt trong 
vườn; túi màu cam đựng rác thực phẩm, rau quả, 
trái cây; túi màu trắng để lưu trữ các loại rác thải 
khác không thể tái chế. Riêng đối với pin đã qua 
sử dụng, người dân sẽ thu gom pin vào túi riêng 
do Tổ chức Bebat cung cấp (Bebat là một tổ chức 
xã hội chịu trách nhiệm thu gom pin đã qua 
sử dụng), sau đó mang đến điểm thu gom của 
Bebat. Trên khắp nước Bỉ, Bebat có 24.000 điểm 
thu gom. Sau khi thu gom pin, Bebat sẽ đem các 
pin thải đến các trung tâm tháo dỡ nhằm thu 
hồi một số vật liệu từ pin để tái sử dụng như các 
bon, nhựa, kim loại. 

Sau khi tất cả các loại rác thải được phân 
loại gọn gàng, thông qua một ứng dụng trên 
điện thoại di động, người dân sẽ biết được thời 
gian thu gom rác hàng tuần, điểm phân bố 
thùng rác xung quanh nơi cư trú để mang đến 

đó. Bằng cách này, quá trình 
thu gom rác sẽ được tối ưu hóa, 
tuy nhiên, để thực hiện được 
điều này, đòi hỏi mọi người 
dân phải tự giác và tuân thủ 
nghiêm các quy định về phân 
loại, tái chế rác thải. Nếu gia 
đình nào không phân loại rác, 
hoặc phân loại không đúng, 
các đơn vị thu gom rác sẽ đặt 
biển cảnh báo trên túi rác và 
yêu cầu phân loại lại. Gia đình 
nào vẫn “cố tình” sai phạm sẽ 
phải đối mặt với mức phạt từ 
60 Euro - 600 Euro. 

Để nâng cao nhận thức 
của người dân, Chính phủ tổ 
chức các khóa học chuyên biệt 
về phân loại rác thải cho người 
dân, các tổ chức xã hội, những 
người thu gom rác và đặc biệt 
là trẻ em; tiến hành các cuộc 
thăm quan, khảo sát nhà máy 
xử lý rác thải của địa phương. 
Các cơ quan chức năng cũng 
phối hợp với tất cả các trường 
học trên cả nước tổ chức các 
hoạt động phổ biến kiến thức 
về phân loại rác cho các em 
học sinh theo từng cấp để giúp 
các em hiểu được tầm quan 
trọng của công tác BVMT. Đối 
với doanh nghiệp, Chính phủ 
Bỉ kêu gọi các doanh nghiệp 

hạn chế phát sinh chất thải và 
sử dụng phần mềm tính toán 
Ecolizer để đánh giá tác động 
từ sản phẩm mà họ sản xuất 
ra đối với môi trường, từ đó có 
giải pháp điều chỉnh, thiết kế 
sản phẩm thân thiện với môi 
trường. Mặt khác, Chính phủ 
Bỉ cũng khuyến khích người 
dân đưa ra các sáng kiến tái sử 
dụng, tái chế rác thải và hỗ trợ 
kinh phí để triển khai các sáng 
kiến như phần mềm Ecolizer; 
chất tẩy rửa thân thiện với môi 
trường, đèn tiết kiệm năng 
lượng, máy sấy quần áo tiết 
kiệm năng lượng; xây dựng 
mạng lưới sinh thái Eco để 
đưa ra các khuyến nghị về tiêu 
dùng bền vững… Tiêu biểu là 
sáng kiến phần mềm “Sự kiện 
xanh” - một hệ thống quản 
lý trên website đối với các sự 
kiện, giúp đơn vị tổ chức đánh 
giá chính xác mức độ rác thải 
trong sự kiện đó, từ đó tìm ra 
những giải pháp để giảm thiểu 
số lượng rác thải, hoặc tìm đến 
những địa điểm cho thuê đồ 
cũ để tái sử dụng tại sự kiện đó.

Nhờ những biện pháp nêu 
trên, đến năm 2016, tỷ lệ tái chế 
các loại bao bì rác thải sinh hoạt 
tại Bỉ đạt mức cao tới 87,4%, tỷ 
lệ tái sử dụng rác thải sinh hoạt 
đạt 90% (theo Công ty thu thập 
và tái chế chất thải Fost Plus), 
đưa nước này lên vị trí số một 
châu Âu trong lĩnh vực tái chế 
rác thải sinh hoạt. Với nỗ lực trở 
thành “nước không rác thải”, 
trong nhiều năm qua, Bỉ đã và 
đang là hình mẫu tiêu biểu của 
thế giới trong công tác quản 
lý, tái chế rác thải, đem đến 
môi trường Xanh - Sạch - Đẹp, 
góp phần tiết kiệm tài nguyên, 
giảm chi phí sản xuất, cũng 
như hạ giá thành sản phẩm, 
nâng cao chất lượng cuộc sống 
của người dân. 

PHƯƠNG TÂM 
 (Theo Zerowasteeurope.eu)

 V Rác thải được phân loại tại nguồn
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Bhutan: Sống hòa hợp với thiên nhiên 
và nỗ lực chống biến đổi khí hậu

Bhutan có tổng diện tích 38.063 km2, 
dân số 768.274 người, là quốc gia ở miền 
Đông dãy Himalaya thuộc Nam Á, nằm 

giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Trong những năm 
qua, Bhutan đã tích cực khai thác điện gió, hầm 
biogas; hạn chế sử dụng phương tiện giao thông 
cá nhân, thay vào đó là các phương tiện công 
cộng, xe đạp, xe buýt điện… để môi trường ngày 
càng xanh hơn và chung tay vào cuộc chiến 
chống biến đổi khí hậu (BĐKH).

BVMT VÀ SỐNG HÒA HỢP VỚI THIÊN 
NHIÊN ĐƯỢC ĐƯA VÀO HIẾN PHÁP

Bhutan được đánh giá là một trong những 
quốc gia xanh và hạnh phúc nhất Trái đất khi 
lấy chỉ số tổng hạnh phúc quốc gia (GNH) làm 
thước đo cho sự phát triển, thay vì tổng sản 
phẩm quốc nội (GDP). Không đặt ra những chỉ 
số phát triển cao, các tòa nhà chọc trời, hay 
những khoản thu lớn từ hoạt động công nghiệp, 
Bhutan chọn niềm hạnh phúc đơn giản là sống 
hài hòa với thiên nhiên. Chỉ số CO2 trong không 
khí tại đây luôn đạt mức âm, đầu năm 2017, 

Bhutan sản sinh ra 2,2 triệu 
tấn CO2, nhưng những cánh 
rừng bạt ngàn đã chuyển hóa 
lượng CO2 lớn gấp 3 lần con 
số trên. Không những thế, 
Bhutan còn hấp thu khoảng 
4 triệu tấn CO2 của các nước 
xung quanh. 

Các chính sách về BVMT 
ở Bhutan được đưa vào Hiến 
pháp, trong đó có một chính 
sách rất hữu ích, đó là “Giải lao 
cho môi trường”. Theo đó, vào 
ngày chủ nhật đầu tiên của mỗi 
tháng, tại các thành phố, thị 
trấn, tất cả các loại xe cơ giới 
bị cấm lưu thông (trừ xe công 
cộng và xe chở khách du lịch). 
Thimphu là nơi chấp hành 
chính sách này nghiêm chỉnh 
và trở thành thủ đô duy nhất 
trên thế giới không có đèn giao 
thông. Ngoài ra, Chính phủ 

Bhutan quy định, Ngày Môi 
trường thế giới 5/6 hàng năm 
là ngày cả nước đi bộ, nhằm 
giảm thiểu lượng khí thải từ 
các phương tiện giao thông gây 
ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, 
trong những năm gần đây, nền 
kinh tế cũng như văn hóa của 
Bhutan ngày càng phát triển 
và có nhiều thay đổi. Internet, 
truyền hình cáp, điện thoại di 
động, công nghệ hiện đại… đã 
trở thành một phần trong cuộc 
sống của người dân, nhưng 
Bhutan vẫn gìn giữ, bảo tồn 
được các giá trị truyền thống 
hàng nghìn năm tuổi.

NỖ LỰC CHỐNG BĐKH

Mỗi năm, Bhutan chỉ tạo 
ra hơn 2 triệu tấn CO2, tuy 
không gây ra BĐKH, song quốc 
gia này lại phải gánh chịu hậu 

 V Một góc đất nước Bhutan
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quả nặng nề từ hiện tượng băng tan gây lũ, sạt 
lở đất. Vì vậy, Chính phủ đã quyết tâm chung tay 
cùng cộng đồng thế giới trong cuộc chiến chống 
BĐKH. Năm 2009, tại Hội nghị thượng đỉnh khí 
hậu COP 15, tổ chức ở Copenhagen (Đan Mạch), 
Thủ tướng Bhutan Tshering Tobgay đưa ra cam 
kết không phát thải khí CO2, nhưng không nhận 
được sự quan tâm của các đại biểu tham dự. Đến 
tháng 12/2015, tại COP 21 diễn ra ở Pari (Pháp), 
cam kết không phát thải khí CO2 của Bhutan đã 
được lắng nghe, Liên minh châu Âu (EU) công 
nhận vai trò đầu tàu của Bhutan trong nỗ lực 
chống BĐKH khi tham gia ký kết Liên minh 
Tuyên ngôn châu Âu để phối hợp hành động 
trong lĩnh vực khí hậu và năng lượng.

Từ năng lượng gió cho tới khí sinh học, sử 
dụng xe đạp và xe buýt điện, Bhutan đã nỗ lực 
từng ngày để tìm ra các biện pháp góp phần 
ngăn chặn BĐKH. Đầu năm 2016, hai tuabin 
gió đầu tiên được xây dựng, khánh thành tại 
làng Rubesa, quận Wangduephodrang, tạo ra 
600 kWh điện, đủ cung cấp điện cho 300 hộ 
dân trong làng. Đây là minh chứng cho thấy, 
Chính phủ Bhutan tích cực khai thác các 
nguồn năng lượng tái tạo, đáp ứng nhu cầu điện 
ngày một tăng. Tiếp đó, Bhutan lắp đặt thêm 
24 trang trại gió để giải quyết tình trạng thiếu 
điện trong mùa khô. Cục Năng lượng tái tạo, 

Bộ Môi trường Bhutan cũng 
cho lắp đặt các tấm pin năng 
lượng mặt trời và cung cấp 
13.500 bếp nấu ăn bằng năng 
lượng mặt trời, cùng 2.800 
hầm khí sinh học cho các hộ 
gia đình tại 20 quận/huyện. 
Không chỉ có vậy, Bhutan còn 
xuất khẩu hầu hết lượng điện 
tái chế, ước tính khối lượng 
điện này có thể bù đắp cho 6 
triệu tấn CO2 ở những khu vực 
lân cận và dự kiến đến năm 
2020, sẽ bù đắp cho 17 triệu 
tấn khí CO2. 

Một trong những quyết 
tâm chống BĐKH được đánh 
giá cao và ấn tượng nhất của 
Bhutan là thực hiện hiệu quả 
Chiến dịch trồng cây gây rừng 
để duy trì độ che phủ rừng tới 
60% diện tích lãnh thổ. Tháng 
7/2015, 100 tình nguyện viên 
đã trồng 49.672 cây xanh chỉ 
trong 1 giờ, giúp các cộng đồng 
dân cư ở vùng núi tránh được 
tác động của BĐKH, trong đó 
có nguy cơ sạt lở và lũ quét cao. 

Cùng với đó, để cắt giảm khí 
thải từ hoạt động giao thông 
gây ra tình trạng ấm lên toàn 
cầu, Bhutan đã nỗ lực đưa 
Thimphu trở thành thủ đô 
thân thiện với xe đạp. Xe ô tô 
chạy điện cũng được vận hành 
với 4 trạm sạc điện lắp đặt 
trong tháng 2/2014, đưa tổng 
số trạm sạc điện lên 10 trạm. 
Trong chiến lược phát triển 
kinh tế từ năm 2013 - 2018, 
Bhutan đặt mục tiêu theo đuổi 
mô hình kinh tế theo hướng 
ít phát thải các bon, trong đó, 
ngành nông nghiệp khuyến 
khích nông dân sử dụng đất 
bền vững, giảm khí thải chăn 
nuôi và thúc đẩy nông nghiệp 
hữu cơ.

Có thể thấy, tuy chỉ là một 
quốc gia nhỏ, nhưng Bhutan 
lại làm được điều mà rất nhiều 
cường quốc đang nỗ lực thực 
hiện, đó là người dân được 
sống hạnh phúc trong môi 
trường trong lành.
 NGUYỄN THÀNH LONG

 V Thimphu - Thủ đô duy nhất trên thế giới không có đèn giao thông


