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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: 

Kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận 
Huân chương Lao động hạng Nhất

Ngày 5/8/2022, tại Hà Nội, Bộ TN&MT đã 
tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành 
lập (5/8/2002 - 5/8/2022). Thủ tướng 

Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và phát 
biểu chỉ đạo; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi 
thư chúc mừng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân 
Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi 
hoa chúc mừng, đây là những tình cảm thân ái, 
sự quan tâm đặc biệt, nguồn cổ vũ, động viên 
lớn của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành cho Bộ 
TN&MT.

KHẲNG ĐỊNH VỊ TRÍ, VAI TRÒ TRONG 
DÒNG CHẢY ĐỔI MỚI, HỘI NHẬP

Trình bày Diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Bộ 
trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho biết, ngày 
5/8/2002, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XI 
đã ban hành Nghị quyết số 02/2002/QH11 về 
việc quy định danh sách các Bộ, cơ quan ngang 
Bộ của Chính Phủ, theo đó, Bộ TN&MT chính 
thức được thành lập trên cơ sở hợp nhất giữa 
các Tổng cục: Địa chính, Khí tượng thủy văn 
và một số tổ chức thực hiện chức năng quản lý 
nhà nước về khoáng sản, tài nguyên nước, môi 
trường thuộc các Bộ: Công nghiệp, NN&PTNT, 
Khoa học, Công nghệ và Môi trường, đây cũng 
là thời điểm Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất 
năm 2002 thông qua Tuyên bố Johannesburg 
về phát triển bền vững (PTBV). Đến nay, trải qua 
20 năm xây dựng và phát triển, Bộ TN&MT đã 
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, ngày 
càng khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng 
trong dòng chảy đổi mới, hội nhập và phát triển 
của đất nước.

Với phương châm hướng về địa phương, 
cơ sở, người dân, doanh nghiệp, Bộ TN&MT đã 
tập trung hoàn thiện chủ trương, chính sách, 
pháp luật quan trọng về TN&MT; chủ trì, phối 
hợp tham mưu ban hành Nghị quyết số 26-
NQ/TW; hoàn thiện quy định về quyền, nghĩa 
vụ của người sử dụng đất, của công dân trong 
BVMT phù hợp với thể chế kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa; cải cách một bước 
thủ tục hành chính (TTHC). Bên cạnh đó, cùng 
với việc thí điểm cơ chế “một cửa”, “một cửa liên 
thông”, Bộ thường xuyên tổ chức giao lưu trực 

tuyến nhằm hướng dẫn, giải 
đáp vướng mắc trong quá trình 
thực hiện cơ chế, chính sách, 
góp phần tạo sự chuyển biến 
tích cực trong từng lĩnh vực, 
được nhân dân, doanh nghiệp 
tin tưởng, đánh giá cao. Đặc 
biệt, trong giai đoạn đất nước 
phải đương đầu với khó khăn 
do tác động của khủng hoảng 
tài chính và suy thoái kinh tế 
toàn cầu, Bộ đã thực hiện chủ 
trương đẩy mạnh kinh tế hóa 
để phát huy tối đa nguồn lực, 
đưa TN&MT trở thành ngành 
kinh tế mũi nhọn của đất nước. 
Công tác BVMT ngày càng 
được chú trọng, gắn với phát 
triển kinh tế - xã hội và lồng 
ghép vào các chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch, chương trình, 
dự án; mô hình PTBV đã được 
quan tâm, thúc đẩy, làm tiền 
đề cho con đường phát triển 
tiếp theo của đất nước. Cũng 
trong giai đoạn này, lần đầu 

tiên nước ta có Luật Đa dạng 
sinh học, Chương trình mục 
tiêu quốc gia ứng phó với biến 
đổi khí hậu (BĐKH) với những 
quan điểm mới được tiếp thu 
từ quốc tế, vừa đáp ứng tính 
thời sự, hội nhập, vừa đảm bảo 
yêu cầu thực tiễn trong nước 
về PTBV, sử dụng khôn khéo 
các hệ sinh thái (HST).

Khi thế giới bước vào thời 
kỳ thách thức lớn nhất của 
nhân loại trong thế kỷ 21 là 
tăng cường ứng phó với BĐKH 
và thúc đẩy phát triển kinh tế 
biển xanh, phục hồi HST tự 
nhiên, nước ta cũng đẩy mạnh 
thực hiện quá trình chuyển 
dịch mô hình tăng trưởng từ 
“nâu” sang “xanh”, Bộ đã tham 
mưu cho Đảng, Nhà nước 
ban hành Nghị quyết số 24-
NQ/TW của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng (khóa XI) về 
chủ động ứng phó với BĐKH, 
tăng cường quản lý tài nguyên 

 V Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo 
tại Lễ kỷ niệm
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và BVMT. Mặt khác, Bộ cũng đổi mới tư duy, 
chuyển từ thắt chặt quản lý bằng công cụ hành 
chính sang áp dụng các công cụ kinh tế, tạo 
lập môi trường thuận lợi, dẫn dắt và thúc đẩy 
doanh nghiệp, người dân thực hiện. Chuyển 
đổi số ngày càng được đẩy mạnh trên nền tảng 
tài nguyên số, hướng tới phát triển kinh tế số 
ngành TN&MT. Đồng thời, Bộ chủ động đóng 
góp nhiều sáng kiến toàn cầu, khu vực về môi 
trường, khí hậu; tham gia Thỏa thuận Paris về 
BĐKH tại COP21 và đưa ra cam kết đạt mức 
phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050; tham gia 
Liên minh toàn cầu về thích ứng với BĐKH tại 
COP26 và nhiều khuôn khổ hợp tác đa phương, 
song phương về tài nguyên, môi trường, khí hậu. 

Để có những thành tựu to lớn như trên là do 
Bộ TN&MT luôn nhận được sự quan tâm trong 
lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước; 
sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ban, ngành, địa 
phương, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị 
- xã hội; sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, sự 
đồng hành của bạn bè, đối tác quốc tế. Đặc biệt, 
đây chính là nền tảng được tạo dựng từ tinh 
thần đoàn kết, tận tâm, trách nhiệm của các 
thế hệ lãnh đạo Bộ, sự nỗ lực phấn đấu, không 
ngừng vượt khó, thậm chí hy sinh xương máu 
của nhiều thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trong ngành trên khắp mọi miền 
Tổ quốc; là sự kết hợp hài hòa giữa bản lĩnh đổi 
mới, tinh thần sáng tạo với tri thức thời đại - Bộ 
trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

TIẾP TỤC CỦNG CỐ NỀN TẢNG, 
BÁM SÁT THỰC TIỄN  
PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC

Đánh giá cao kết quả mà 
Bộ TN&MT đã đạt được trong 
hành trình 20 năm xây dựng và 
trưởng thành, Thủ tướng Chính 
phủ Phạm Minh Chính cho biết, 
trên nền tảng được tạo dựng từ 
các lĩnh vực có bề dày truyền 
thống, 20 năm qua, ngành 
TN&MT đã chủ động nắm bắt 
thuận lợi, thời cơ, bám sát thực 
tiễn phát triển của đất nước 
cũng như xu hướng quốc tế, qua 
đó củng cố vững chắc nền tảng, 
khẳng định vị thế, vai trò đặc 
biệt quan trọng đối với sự PTBV 
của đất nước.

Trong mỗi giai đoạn, ngành 
TN&MT đã làm tốt công tác 
tham mưu cho Đảng, Nhà nước 
về đổi mới chủ trương, chính 
sách, pháp luật trong quản lý 
tài nguyên, BVMT và ứng phó 
với BĐKH. Hệ thống chính sách, 
pháp luật, quy hoạch, chiến lược 
ngày càng hoàn thiện đồng bộ 
trên tất cả 9 lĩnh vực quản lý, 
thúc đẩy chuyển đổi mô hình 

PTBV, kinh tế xanh, kinh tế tuần 
hoàn, giảm phát thải, chủ động 
ứng phó với BĐKH. Công tác 
BVMT chuyển từ tư duy bị động 
ứng phó, khắc phục sang chủ 
động phòng ngừa, kiểm soát, 
phục hồi môi trường, các HST; 
vấn đề xử lý rác thải được triển 
khai hiệu quả với nhiều dự án, 
mô hình, công nghệ tái chế, tái 
sử dụng, biến rác thải thành tài 
nguyên; nhiều dự án thu gom, 
xử lý nước thải để phục hồi, 
xanh hóa các dòng sông đã và 
đang được triển khai, trong đó 
phải kể đến thành công của 
việc hồi sinh kênh Nhiêu Lộc 
- Thị Nghè. Đặc biệt, trong xu 
thế hội nhập quốc tế ngày càng 
sâu rộng, nhất là tác động của 
cuộc Cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư, Bộ TN&MT đã đóng 
góp nhiều sáng kiến quy mô 
khu vực và toàn cầu liên quan 
đến giải quyết ô nhiễm rác thải 
nhựa đại dương, ứng phó với 
BĐKH, phòng ngừa ô nhiễm 
môi trường (ÔNMT) xuyên biên 
giới, quản lý, sử dụng bền vững 
tài nguyên… Các chỉ số về môi 

 V Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ TN&MT 
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trường có sự chuyển biến, góp phần đưa chỉ số 
PTBV của Việt Nam lên vị trí 51/165 quốc gia, vùng 
lãnh thổ, tăng 37 bậc so với năm 2016. 

Nhận định ngành TN&MT đang ở độ tuổi có 
sung lực và độ chín, đứng trước nhiều thời cơ, 
thuận lợi mới nhưng cũng không ít khó khăn, 
thách thức, nhất là yêu cầu chuyển đổi mô hình 
kinh tế dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, 
đổi mới, sáng tạo, giảm phụ thuộc vào tài nguyên, 
đòi hỏi ngành phải đi tiên phong trong thực hiện 
các giải pháp về phát triển kinh tế xanh, kinh tế 
tuần hoàn, các bon thấp để sử dụng hiệu quả các 
nguồn tài nguyên. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng 
cũng đã đề ra nhiệm vụ quản lý, sử dụng hiệu 
quả tài nguyên, tăng cường BVMT, ứng phó với 
BĐKH; phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai và xác 
định đến năm 2030, cơ bản đạt mục tiêu PTBV 
về tài nguyên, môi trường, ứng phó với BĐKH, vì 
vậy, Thủ tướng Chính phủ đề nghị toàn ngành 
TN&MT tập trung triển khai thực hiện đồng bộ 
một số  nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động ngành TN&MT phải tăng cường 
đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, chấp hành và thực 
hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng 
Đảng bộ Bộ TN&MT thực sự trong sạch, vững 
mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu 
của các tổ chức Đảng, đảng viên, càng khó khăn 
bao nhiêu, càng phải đoàn kết, thống nhất, phát 
huy tinh thần dân chủ, sức mạnh và trí tuệ tập thể.

Hai là, tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy 
trong nhiệm kỳ Chính phủ mới, đảm bảo tinh 
gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với xây dựng đội ngũ 
cán bộ, công chức trách nhiệm, chuyên nghiệp, 
có chuyên môn, bản lĩnh và tầm nhìn dài hạn; 
tăng cường kỷ luật, kỷ cương, rõ người, rõ việc, 
thẩm quyền, trách nhiệm, hiệu quả, đề cao vai 
trò, trách nhiệm của người đứng đầu; thúc đẩy 
bộ máy hành chính vận hành tiến về phía trước 
với phương châm sáng tạo, hành động hiệu quả, 
phục vụ người dân, doanh nghiệp. 

Ba là, rà soát, hoàn thiện hệ thống chủ trương, 
chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các 
Hiệp định, thỏa thuận quốc tế liên quan đến quản 
lý tài nguyên, BVMT, ứng phó với BĐKH, đảm bảo 
đồng bộ, minh bạch, phù hợp với nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa; khơi thông, 
giải phóng tối đa các nguồn lực tài nguyên cho 
phát triển và BVMT sống cho người dân. 

Bốn là, hoàn thành việc lập, phê duyệt các quy 
hoạch, chiến lược, đảm bảo khả thi, định hình 
không gian phát triển của đất nước với tầm nhìn 
dài hạn để phân bổ, khai thác, sử dụng tiết kiệm, 

hiệu quả các nguồn lực tài 
nguyên, đáp ứng yêu cầu thực 
hiện chiến lược phát triển 
nhanh, bền vững; đưa yêu cầu 
về BVMT, quản lý tài nguyên, 
ứng phó với BĐKH thành 
một nội dung, nhiệm vụ trong 
các chiến lược, quy hoạch, kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội.

Năm là, đẩy mạnh chuyển 
đổi số, xây dựng tài nguyên 
số trên nền tảng dữ liệu lớn. 
Chậm nhất trong năm 2025 
phải hoàn thành, đưa vào vận 
hành hệ thống thông tin cơ sơ 
sở dữ liệu về đất đai quốc gia 
tập trung, thống nhất, đa mục 
tiêu, tích hợp, liên thông. Tiếp 
tục cải cách TTHC, rút gọn, 
lồng ghép, thực hiện đồng thời 
các TTHC và khuyến khích đổi 
mới, sáng tạo. 

Sáu là, nâng cao hiệu quả 
quản lý, sử dụng hợp lý các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên; 
nghiên cứu cơ chế chia sẻ, 
giải quyết tranh chấp, xung 
đột trong quản lý, sử dụng tài 
nguyên nước xuyên biên giới, 
nhất là sông Mê Công, sông 
Hồng; khai thác tiềm năng, 
lợi thế của vùng biển, ven 
biển, thiết lập hệ thống quản 
trị biển và đại dương, quản lý 
vùng bờ theo chuẩn mực quốc 
tế, phấn đấu đến năm 2030, 
Việt Nam cơ bản có nền kinh 
tế biển xanh, bảo đảm các tiêu 
chí về PTBV kinh tế biển.

Bảy là, đưa Luật BVMT 
năm 2020 đi vào cuộc sống; 
xử lý tình trạng ÔNMT, thực 
hiện di dời các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh có nguy cơ gây 
ô nhiễm ra khỏi đô thị, khu 
dân cư; khắc phục tình trạng 
ÔNMT ở cụm công nghiệp, 
làng nghề, lưu vực sông... Phát 
triển các ngành công nghiệp 
môi trường, tái chế, tái sử dụng 
tuần hoàn, biến rác thải thành 
tài nguyên; cải tạo, phục hồi 
chất lượng nguồn nước sông, 

hồ đã bị ô nhiễm, suy thoái; 
cải thiện chất lượng không khí 
trong các đô thị, khu dân cư.

Tám là, huy động các nguồn 
lực xã hội để hiện đại hóa hệ 
thống mạng lưới khí tượng 
thủy văn, ứng dụng thành 
tựu của cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư trong dự báo, 
cảnh báo thiên tai, thời tiết và 
giám sát BĐKH. Thể chế hóa, 
lồng ghép yêu cầu giảm phát 
thải vào các quy hoạch, chiến 
lược, chuyển dịch mô hình 
phát triển nhằm đạt mục tiêu 
phát thải bằng “0” vào năm 
2050; đầu tư nguồn lực ưu 
tiên thích ứng với BĐKH bằng 
giải pháp công trình và phi 
công trình; chuẩn bị nội lực để 
từng bước chủ động thực hiện 
những cam kết với quốc tế về 
ứng phó với BĐKH.

Chín là, đẩy mạnh hợp tác, 
hội nhập, phân tích, dự báo xu 
thế, dòng chảy của thời đại để 
tham mưu, đề xuất với Đảng, 
Nhà nước các chủ trương, 
chính sách nhằm đi trước đón 
đầu, bắt kịp xu hướng phát 
triển chung của thế giới, nắm 
bắt và tận dụng thời cơ, thúc 
đẩy chuyển dịch mô hình phát 
triển, góp phần xây dựng nền 
kinh tế độc lập, tự chủ.

Mười là, tăng cường hiệu quả 
công tác truyền thông, đổi mới 
nội dung, phương thức để nâng 
cao nhận thức, thay đổi hành 
vi, thói quen của người dân 
cũng như ý thức, trách nhiệm về 
BVMT của doanh nghiệp.

Nhân dịp này, thay mặt 
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ 
tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính trao tặng Huân chương 
Lao động hạng Nhất cho Bộ 
TN&MT và Bộ trưởng Trần 
Hồng Hà; Phó Chủ tịch nước 
Võ Thị Ánh Xuân trao tặng các 
Danh hiệu cao quý của Đảng, 
Nhà nước cho tập thể, cá nhân 
thuộc Bộ.

� BÙI HẰNG
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HỘI NGHỊ MÔI TRƯỜNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ V:

Tái cấu trúc nền kinh tế, gắn với  
phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn

 V Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành phát biểu chỉ đạo 
tại Hội nghị

Ngày 4/8/2022, tại Hà Nội, Bộ TN&MT đã 
tổ chức Hội nghị Môi trường toàn quốc 
lần thứ V. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng 

được tổ chức 5 năm một lần với mục tiêu đánh giá 
thực trạng công tác BVMT, thảo luận thống nhất 
các nhiệm vụ, giải pháp cho các năm tiếp theo. 
Hội nghị diễn ta trong bối cảnh phục hồi xanh 
đang là xu thế chung của toàn cầu và phát triển 
kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đang được thúc 
đẩy mạnh mẽ ở Việt Nam.

Tới dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ 
Lê Văn Thành; Bà Caitlin Wiesen, Trưởng Đại 
diện thường trú Chương trình Phát triển Liên hợp 
quốc - UNDP tại Việt Nam… và khoảng 600 đại 
biểu đại diện Lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn 
thể ở Trung ương; đại diện Lãnh đạo UBND các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện 
các đơn vị trong ngành TN&MT ở Trung ương và 
địa phương; các trường đại học, viện, trung tâm 
nghiên cứu và chuyên gia trong lĩnh vực môi 
trường; đại diện của một số tổ chức, chuyên gia 
quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam.

SỰ CHUYỂN BIẾN MẠNH MẼ TỪ  
CHỦ TRƯƠNG ĐẾN NHẬN THỨC  
VÀ TƯ DUY HÀNH ĐỘNG

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ 
TN&MT Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Tuyên bố 
mạnh mẽ về đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào 
năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính tại Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia 
Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí 
hậu thể hiện quyết tâm và cam kết chính trị của 
Việt Nam trong việc giải quyết những thách thức 
nghiêm trọng của toàn cầu về khí hậu, môi trường, 
suy giảm của các hệ sinh thái, hướng đến mục tiêu 
một hành tinh khỏe mạnh; đồng thời tận dụng cơ 
hội đưa đất nước ta theo con đường “xanh”, hiện 
thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển có 
thu nhập cao vào năm 2045. Đây là xu thế phát 
triển phù hợp với “Chương trình nghị sự phát triển 
bền vững của Liên hợp quốc trong 15 năm tới”. 
Với ý nghĩa đó, Bộ TN&MT lựa chọn chủ đề của 
Hội nghị năm nay là “Hài hòa phát triển kinh tế 
và BVMT hướng tới nền kinh tế tuần hoàn, phát 
triển bền vững” như một lời kêu gọi mạnh mẽ về sự 

tập hợp, đoàn kết nhằm BVMT, 
ngăn chặn sự suy thoái của đa 
dạng sinh học vì cuộc sống hài 
hòa với thiên nhiên và cho một 
tương lai bền vững hơn.

Nhìn lại công tác BVMT 
giai đoạn 2015 đến nay cho 
thấy sự chuyển biến mạnh 
mẽ từ chủ trương, giải pháp 
đến nhận thức và tư duy hành 
động. Vấn đề môi trường luôn 
được đặt ở vị trí trung tâm 
trong các chương trình nghị 
sự; các chương trình, chiến 
lược, quy hoạch, kế hoạch phát 
triển của đất nước với mục tiêu 
cao nhất là bảo vệ sức khỏe 
Nhân dân, bảo đảm chất lượng 
môi trường sống, bảo vệ đa 
dạng sinh học và hệ sinh thái. 
Xây dựng kinh tế xanh, kinh tế 
tuần hoàn, thân thiện với môi 
trường đã được đưa vào chủ 
trương, đường lối của Đảng, 
chính sách pháp luật của Nhà 
nước. Nghị quyết Đại hội lần 
thứ XIII của Đảng khẳng định 
chủ trương “xây dựng nền kinh 
tế xanh, kinh tế tuần hoàn, 

thân thiện với môi trường”, 
“xây dựng lộ trình, cơ chế, 
chính sách, pháp luật để hình 
thành, vận hành mô hình kinh 
tế tuần hoàn”.

Với sự nỗ lực của cả hệ 
thống chính trị và chung tay 
của toàn dân, công tác BVMT 
đã chuyển bị động sang ứng 
phó, sang chủ động phòng 
ngừa, bảo vệ và phục hồi. Hệ 
thống chính sách, pháp luật 
về BVMT đã được hoàn thiện, 
trong đó Luật BVMT năm 
2020 với nhiều chính sách, 
giải pháp đột phá, đánh dấu 
giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ 
trong công tác BVMT, hướng 
tới mục tiêu cao nhất cải thiện 
chất lượng môi trường, bảo 
vệ sức khỏe người dân. Chất 
lượng môi trường sống tiếp 
tục được cải thiện. Các mô 
hình, công nghệ hiện đại được 
triển khai trong tái chế, xử 
lý chất thải. Hoạt động quan 
trắc, cảnh báo, dự báo về chất 
lượng môi trường được nâng 
cao, cung cấp thông tin về môi 
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trường phục vụ tốt cho hoạt động phát triển kinh 
tế - xã hội và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Nhiều 
phong trào, mô hình điển hình về BVMT đã đi vào 
cuộc sống, trở thành hành động và nếp sống của 
mọi người, mọi nhà và cộng đồng xã hội như vấn 
đề rác thải nhựa, BVMT nơi sinh sống… ngày càng 
đóng góp thiết thực cho công tác BVMT.

Bên cạnh những thành công đạt được, công 
tác BVMT nước ta vẫn còn có những tồn tại, hạn 
chế, xuất phát từ nhiều nguyên nhân chủ quan 
và khách quan khác nhau. Chất lượng môi trường 
tuy đã được cải thiện nhưng vẫn chậm; môi 
trường ở một số nơi vẫn tiếp tục bị ô nhiễm, đặc 
biệt tại các lưu vực sông, làng nghề; một số sự cố 
môi trường vẫn xảy ra; việc khai thác tài nguyên 
không hợp lý, thiếu tính bền vững tiếp tục làm 
thất thoát tài nguyên và tác động xấu lên môi 
trường; tình trạng phá rừng, săn bắt, mua bán trái 
phép động, thực vật hoang dã, sinh vật ngoại lai 
xâm lấn đang diễn biến phức tạp.

PHÁT TRIỂN KINH TẾ XANH, KINH TẾ 
TUẦN HOÀN NHẰM BẢO TỒN, SỬ DỤNG 
HIỆU QUẢ CÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ 
tướng Chính phủ Lê Văn Thành khẳng định, 
trong thời gian qua, Việt Nam đã rất chú trọng 
công tác BVMT. Theo đó, nền kinh tế đang được 
tái cấu trúc mạnh mẽ, gắn với phát triển kinh tế 
số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn nhằm bảo 
tồn, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên 
phục vụ phát triển, BVMT sống và sức khỏe của 
nhân dân. Phó Thủ tướng đánh giá cao các kết 
quả mà ngành TN&MT đạt được thời gian qua 
với việc đầu tư các dự án xử lý chất thải, khắc 
phục ô nhiễm và cải thiện môi trường; công tác 
bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học được 
chú trọng; hợp tác quốc tế được đẩy mạnh nhằm 
thu hút công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, nguồn lực 
quan trọng để BVMT. 

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng 
chỉ ra vấn đề biến đổi khí hậu, 
ô nhiễm môi trường đang ngày 
càng nghiêm trọng đe dọa sự 
phát triển của nhân loại nói 
chung và Việt Nam nói riêng. 
Đứng trước những thách đó, 
quan điểm của Đảng trong 
giai đoạn tới về BVMT là triển 
khai có hiệu quả cam kết của 
Chính phủ tại COP 26 với việc 
đạt mức phát thải ròng bằng 
“0” vào năm 2050 là một trong 
những nhiệm vụ trọng tâm. 
Để đạt được mục tiêu đó, cần 
thành lập Ban Chỉ đạo quốc 
gia triển khai thực hiện cam 
kết của Việt Nam tại Hội nghị 
COP 26, do Thủ tướng làm 
Trưởng ban, Phó Thủ tướng 
làm Phó ban, thành viên Ban 
Chỉ đạo là Bộ trưởng, thành 
viên Chính phủ, lãnh đạo 
nhiều Bộ, ngành, cơ quan; ứng 
dụng công nghệ cao để phát 
triển kinh tế tuần hoàn; phát 
triển hệ thống giao thông công 
cộng, hạn chế phương tiện cá 
nhân; rà soát quy hoạch các 
nhà máy điện than, phát triển 
nguồn năng lượng tái tạo. Bên 
cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu 
cầu ngành TN&MT và các địa 
phương cần chú trọng trong 
công tác quy hoạch, đặc biệt 
trong quy hoạch đô thị cần giữ 
quỹ đất cây xanh và phát triển 
cây xanh trong đô thị; Rà soát 
các dự án, nhà máy trong khu 
công nghiệp; chú trọng đào 

tạo nguồn nhân lực làm công 
tác quản lý về BVMT, nhất là 
nguồn nhân lực chất lượng 
cao; Tăng cường và đa dạng hóa 
nguồn vốn đầu tư cho BVMT; 
Ưu tiên nguồn ngân sách làm 
vốn để thu hút, phát triển, giải 
quyết các vấn đề môi trường.

Tại Hội nghị, các đại biểu 
cũng đã được nghe các báo cáo 
tham luận: Nhận diện thách 
thức, cơ hội và định hướng 
công tác BVMT giai đoạn tới 
do Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ 
Tuấn Nhân trình bày; Phát 
huy sức mạnh toàn dân tham 
gia BVMT do Phó Chủ tịch Ủy 
ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam Phùng Khánh 
Tài trình bày; Những nỗ lực 
của Việt Nam trong việc giải 
quyết các vấn đề môi trường 
toàn cầu do Trưởng Đại diện 
thường trú Chương trình Phát 
triển Liên hợp quốc - UNDP tại 
Việt Nam Caitlin Wiesen trình 
bày. Bên cạnh đó là các ý kiến 
phát biểu của đại diện Bộ Công 
An; Liên đoàn Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam (VCCI) 
và một số địa phương như 
Sóc Trăng, Tiền Giang, Tuyên 
Quang… Theo đó, các báo cáo 
tham luận và ý kiến phát biểu 
tại Hội nghị đã trao đổi, thảo 
luận, đánh giá cụ thể và khách 
quan những mặt được và chưa 
được của công tác BVMT thời 
gian qua, chỉ ra những nguyên 
nhân và chia sẻ bài học kinh 
nghiệm để từ đó thống nhất 
các nhiệm vụ, giải pháp đó là 
nâng cao nhận thức, ý thức và 
trách nhiệm của mỗi người 
dân, doanh nghiệp đối với 
công tác BVMT; Chuyển đổi 
thành công cơ cấu kinh tế, đổi 
mới mô hình tăng trưởng từ 
“nâu” sang “xanh”, từ khai thác 
thâm dụng tài nguyên thiên 
nhiên sang phát triển dựa vào 
hệ sinh thái, kinh tế tri thức, 
kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, 
các-bon thấp; đầu tư cho vốn 
tự nhiên; Giải quyết các vấn đề 

 V Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị
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Mặc dù ngành TN&MT đã rất nỗ lực giải quyết các vấn đề môi trường, nhưng 
tình trạng ô nhiễm không khí, đất, nước… vẫn còn diễn ra trên thực tế. Trong 
thời gian qua, VACNE đã cùng đồng hành với Bộ TN&MT trong công tác bảo 
vệ thiên nhiên, môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó biến đổi khí 
hậu, phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững đất nước. Qua Hội nghị này, tôi 
rất mong các Bộ, ngành và Lãnh đạo 63 tỉnh/thành phố cùng đồng hành với 

Bộ TN&MT để giải quyết các vấn đề môi trường hiện nay vì thế hệ tương lai 
của chúng ta. Sau Hội nghị, tất cả các thành phố từ Trung ương đến địa phương hãy hành động để xã hội chúng ta 
không còn rác thải, môi trường nước không còn ô nhiễm, con người và sinh giới phát triển toàn diện để hướng tới 
sự phát triển bền vững và thịnh vượng.

Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ V là dịp để toàn hệ thống chính trị 
và cộng đồng xã hội cùng quan tâm, nhìn nhận về vấn đề môi trường trong 
thời gian qua. Từ thực tế và bất cập của địa phương trong vấn đề xử lý rác 
thải, tỉnh Sóc Trăng đề xuất ngành TN&MT đẩy mạnh phát triển điện sinh 
khối để giải quyết một cách căn cơ, triệt để vấn đề rác thải hiện nay. Mặc dù 
Chính phủ đã có các chính sách khuyến khích thúc đẩy năng lượng tái tạo; 
trong đó có phát triển điện sinh khối, nhưng đến nay tỷ lệ số lượng cũng như 

sản lượng từ các nhà máy điện sinh khối vẫn còn khiêm tốn. Loại hình năng lượng này đang vấp phải nhiều rào 
cản, từ sự thiếu ổn định và bền vững trong cung cấp nhiên liệu, giá nguyên liệu... đến các cơ chế khuyến khích điện 
sinh khối chưa đủ hấp dẫn. Việc phát triển điện sinh khối nhằm tối ưu hóa việc sử dụng phế phụ phẩm nông lâm 
nghiệp, góp phần đáp ứng nguồn năng lượng, cho phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam.

Để tăng cường công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an 
toàn xã hội trong lĩnh vực môi trường, gắn với việc thực hiện Luật BVMT năm 
2020, thời gian tới lực lượng Công an nhân dân tập trung vào một số nhiệm 
vụ, giải pháp: Quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, lãnh 
đạo Bộ Công an về công tác BVMT, phát triển bền vững và công tác phòng 
chống tội phạm về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; Tiếp tục phối 
hợp với các Bộ, ban, ngành có liên quan để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà 

nước, với Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động của 
Công an nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường nói riêng, nhất là trong 
việc áp dụng pháp luật hình sự, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên, an toàn thực 
phẩm; Củng cố và tăng cường phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm về môi trường…

ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, 
các lưu vực sông chính; thúc đẩy 
phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại 
nguồn; ứng dụng công nghệ tiên tiến 
trong tái chế, xử lý chất thải rắn, giảm 
dần việc chôn lấp trực tiếp chất thải; 
Triển khai có hiệu quả cam kết của 
Chính phủ tại COP 26 về chuyển đổi 
năng lượng; giảm phát thải khí nhà 
kính; sử dụng bền vững các nguồn tài 

nguyên thiên nhiên…; Tăng cường sự 
hợp tác quốc tế, đoàn kết toàn dân, 
phát huy vai trò hợp tác quốc tế, ứng 
dụng khoa học công nghệ, nền tảng 
số trong giải quyết những vấn đề môi 
trường, biến đổi khí hậu, đa dạng 
sinh học.

Trong khuôn khổ các hoạt động 
hướng đến kỷ niệm 20 thành lập Bộ 
TN&MT, Bộ TN&MT đã tổ chức Hội 

thảo chuyên đề về công tác quản lý 
nhà nước về BVMT; Hội thảo khoa 
học Tổng kết hoạt động khoa học và 
công nghệ giai đoạn 2011-2020 và 
định hướng năm 2030; Triển lãm 
thành tựu ngành TN&MT và Hội 
nghị Môi trường toàn quốc lần thứ V 
là một trong những hoạt động hướng 
tới kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ.
 NGUYỄN HẰNG - MAI HƯƠNG

MỘT SỐ Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI HỘI NGHỊ MÔI TRƯỜNG TOÀN QUỐC LẦN V
9Thiếu tướng Trần Minh Lệ - Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, 
chống tội phạm về môi trường, Bộ Công An

9GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh – Anh hùng Đa dạng sinh học ASEAN, Phó Chủ tịch 
Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE)

9Ông Vương Quốc Nam – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng
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LUẬT PHÁP - CHÍNH SÁCH

Tăng cường hiệu quả công tác  
đánh giá tác động môi trường  
đối với hoạt động đầu tư phát triển
NGUYỄN XUÂN HẢI, Vụ trưởng 
Vụ Thẩm định Đánh giá tác động môi trường, 
Tổng cục Môi trường

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
của nước ta đã và đang diễn ra với nhịp 
độ nhanh chóng và đã đạt được những 

thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực. Vấn đề đặt 
ra là làm thế nào để tiếp tục phát triển kinh tế 
- xã hội mà không làm tổn hại tới môi trường 
sống của con người, làm thế nào để đạt tới sự 
phát triển hài hòa, lâu dài và bền vững giữa 
phát triển và BVMT thiên nhiên. Để đáp ứng 
yêu cầu cấp thiết đó, Việt Nam đã và đang tiệm 
cận nhiều chính sách phát triển hài hòa, sử 
dụng tổng hợp các công cụ quản lý môi trường 
như: Luật, Nghị định, Thông tư; các quy chuẩn 
về môi trường; quy hoạch BVMT; đánh giá môi 
trường chiến lược; đánh giá tác động môi trường 
(ĐTM); giấy phép môi trường (GPMT); thuế, phí, 
ký quỹ, bồi hoàn; truyền thông, nâng cao nhận 
thức cộng đồng. 

Đối với công tác ĐTM, các quy định pháp 
luật đã được hình thành từ khi ban hành Luật 
BVMT năm 1993, liên tục hoàn thiện, điều 
chỉnh, bổ sung thông qua việc ban hành Luật 
BVMT năm 2005, 2014, 2020 để phù hợp với 
tình hình thực tế phát triển ở Việt Nam trong 
những thập kỷ qua, đặc biệt là trong bối cảnh 
cả nước đẩy mạnh chính sách mở cửa khuyến 
khích đầu tư phát triển để thực hiện mục tiêu 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

QUÁ TRÌNH HOÀN THIỆN VỀ ĐỐI TƯỢNG 
LẬP ĐTM

Đối tượng lập báo cáo ĐTM đã được hoàn 
thiện dần theo các giai đoạn phát triển, cụ thể: 
Luật BVMT năm 1993 và Nghị định số 175/CP 
ngày 18/10/1994 về hướng dẫn thi hành Luật 
BVMT đã quy định cụ thể về đối tượng ĐTM 
đối với các cơ sở đang hoạt động cũng như 
đối với các dự án mới; Các quy định pháp luật 
sau khi có Luật BVMT năm 2005 đã không 
còn quy định về ĐTM đối với các cơ sở đang 
hoạt động. Trong khi đó, các quy định pháp 
luật từ năm 1993 - 2020 đều quy định danh 

mục các dự án phải thực hiện 
ĐTM nhưng đối tượng phải 
thực hiện ĐTM được rà soát, 
cập nhật và giảm thiểu dần, 
cụ thể: Đã giảm từ 146 mục 
tại Nghị định số 29/2011/
NĐ-CP xuống còn 113 mục 
tại Nghị định số 18/2015/NĐ-
CP và 107 mục tại Nghị định 
số 40/2019/NĐ-CP và theo 
chiều hướng phân cấp mạnh 
hơn cho địa phương. Từ Nghị 
định số 40/2019/NĐ-CP đã có 
danh mục các loại hình sản 
xuất có nguy cơ gây ô nhiễm 
môi trường. Trên cơ sở này để 
có các yêu cầu về ĐTM, quản 
lý môi trường chặt chẽ hơn.

Đối tượng phải thực hiện 
ĐTM được quy định tại Luật 
BVMT năm 1993, 2005, 2014 và 
được liệt kê cụ thể loại hình, 
quy mô, công suất, loại hình từ 
kinh nghiệm quốc tế mà chưa 
xét đến vị trí của dự án sẽ triển 
khai đến các đối tượng nhạy 

cảm xung quanh có thể bị tác 
động bởi dự án. Đặc biệt, Luật 
BVMT năm 2020 ra đời đã 
không còn danh mục cố định 
các dự án phải thực hiện ĐTM 
mà phân loại dự án đầu tư theo 
tiêu chí về môi trường. Các dự 
án thuộc Nhóm I và 1 phần các 
dự án Nhóm II phải thực hiện 
ĐTM. Một số quy định mới về 
ĐTM trong Luật BVMT năm 
2020, Nghị định số 08/2022/
NĐ-CP, Thông tư số 02/2022/
TT-BTNMT bao gồm:

Dự án đầu tư được phân 
thành 4 nhóm: Có nguy cơ tác 
động xấu đến môi trường mức 
độ cao, có nguy cơ tác động xấu 
đến môi trường, ít có nguy cơ 
tác động xấu đến môi trường, 
không có nguy cơ tác động xấu 
đến môi trường. Tương ứng với 
từng đối tượng dự án cụ thể, cơ 
quan quản lý nhà nước về môi 
trường sẽ áp dụng các cơ chế 
quản lý phù hợp.

 V Chu trình ĐTM 
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Quy định chỉ đối tượng có nguy cơ tác động 
xấu đến môi trường mức độ cao (Nhóm I) mới 
phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường. Quy 
định này nhằm khắc phục các hạn chế, bất cập 
của pháp luật hiện hành, gồm: Giảm thủ tục 
hành chính (TTHC) cho nhiều nhà đầu tư, theo 
đó các dự án không thuộc Nhóm I sẽ không 
phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường nhằm 
tiết kiệm được thời gian và chi phí.

Áp dụng đầy đủ các công cụ môi trường 
để quản lý, sàng lọc dự án đầu tư có nguy cơ 
tác động xấu đến môi trường mức độ cao như: 
Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, ĐTM, cấp 
GPMT nếu phát sinh chất thải.

Đối với các dự án áp dụng công nghệ tiên 
tiến và thân thiện môi trường được cấp GPMT 
ngay từ giai đoạn nghiên cứu khả thi và tổ chức 
hậu kiểm (thông qua thanh tra, kiểm tra) khi dự 
án đi vào hoạt động hoặc chỉ phải đăng ký môi 
trường (không phải là TTHC, được thực hiện 
bằng hình thức trực tuyến, đơn giản) tại UBND 
cấp xã. Luật BVMT năm 2020 đã xác định lại 
đúng vai trò của ĐTM trong giai đoạn chuẩn bị, 
thi công dự án; việc quản lý dự án, cơ sở khi đi 
vào vận hành được thay thế bằng công cụ GPMT, 
đăng ký môi trường.

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH LẬP,  
THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT

So với Luật BVMT năm 2014 trở về trước, 
Luật BVMT năm 2020 đã quy định đánh giá sơ 
bộ tác động môi trường đối với các dự án có tác 
động xấu đến môi trường mức độ cao trong giai 
đoạn nghiên cứu tiền khả thi. Đồng thời, các 
dự án này phải thực hiện ĐTM trong giai đoạn 
nghiên cứu khả thi. Ngoài ra, ĐTM được thực 
hiện đồng thời với quá trình lập báo cáo nghiên 
cứu khả thi. Nội dung báo cáo ĐTM được quy 
định cụ thể trong các Thông tư hướng dẫn theo 
hướng ngày càng chi tiết, cụ thể, thực chất và 
khả thi hơn. Bên cạnh đó, các quy định pháp 
luật trước năm 2021 giao các Bộ chuyên ngành 
và UBND cấp tỉnh thẩm định báo cáo ĐTM. 
Luật BVMT năm 2020 chỉ giao Bộ TN&MT, Bộ 
Quốc phòng, Bộ Công an và UBND cấp tỉnh 
thẩm định báo cáo ĐTM. 

Về phê duyệt: Luật BVMT năm 1993 là phê 
chuẩn báo cáo ĐTM; từ năm 2005 đổi sang là 
phê duyệt báo cáo ĐTM và từ Luật BVMT năm 
2020 là phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 
ĐTM. Từ trước khi ban hành Luật BVMT năm 
2020, cơ quan thẩm định, phê duyệt ĐTM bao 
gồm Bộ TN&MT, các Bộ, cơ quan trực thuộc 

Chính phủ (đối với các dự án 
thuộc thẩm quyền quyết định, 
phê duyệt của mình), Bộ Quốc 
phòng, Bộ Công an (thẩm 
định, phê duyệt báo cáo ĐTM 
đối với các dự án có yếu tố bí 
mật quốc gia); UBND cấp tỉnh; 
UBND cấp huyện (thẩm định, 
phê duyệt báo cáo ĐTM đối với 
các dự án tác động môi trường 
không lớn dưới dạng cam kết 
BVMT, kế hoạch BVMT). Tuy 
nhiên, Luật BVMT năm 2020, 
đã yêu cầu thống nhất quản lý 
công tác thẩm định ĐTM, cơ 
quan thẩm định, phê duyệt kết 
quả thẩm định ĐTM chỉ còn 
Bộ TN&MT, Bộ Quốc phòng, 
Bộ Công an (tổ chức thẩm 
định báo cáo ĐTM đối với dự 
án đầu tư thuộc bí mật Nhà 
nước về quốc phòng, an ninh) 
và UBND cấp tỉnh. Theo Luật 
BVMT năm 2020, thành phần 
hội đồng thẩm định được quy 
định công khai và tạo điều 
kiện để nhiều thành phần 
được tham gia. Các chuyên gia 
tham gia vào Hội đồng thẩm 
định các cấp được chọn lựa 
và phần lớn đều là các chuyên 
gia có trình độ chuyên môn 
phù hợp; chất lượng chuyên 
gia tham gia hoạt động Hội 
đồng thẩm định ĐTM có khác 
nhau giữa các địa phương vì 
nhiều lý do khác nhau (yếu tố 
địa lý, kinh phí...). Theo Luật 
BVMT năm 2020, quyết định 
phê duyệt báo cáo ĐTM được 
thay thế bằng quyết định phê 
duyệt kết quả thẩm định báo 
cáo ĐTM.

HOÀN THIỆN THAM VẤN 
CỘNG ĐỒNG

Việc tham gia đóng góp ý 
kiến của các đối tượng có liên 
quan trong quá trình ĐTM 
là rất quan trọng nhằm hoàn 
thiện báo cáo ĐTM và nhận 
được sự đồng thuận của cộng 
đồng đối với dự án. Việc tham 

vấn cũng đã có những tiến bộ rõ 
rệt qua các thời kỳ: Luật BVMT 
năm 1993 không quy định việc 
tham vấn cộng đồng; Từ Luật 
BVMT năm 2005 việc tham 
vấn ý kiến khi thực hiện ĐTM 
trở thành yêu cầu bắt buộc và 
hoàn thiện dần, cụ thể: Tham 
vấn cộng đồng dân cư chịu tác 
động trực tiếp bởi dự án thông 
qua họp cộng đồng do UBND 
xã và chủ dự án đồng chủ trì và 
có quy định về biên bản tham 
vấn; Tham vấn UBND xã và tổ 
chức bằng công văn và UBND 
cấp xã có trách nhiệm trả lời 
trong thời hạn 15 ngày; Có quy 
định về các trường hợp không 
phải tham vấn cộng đồng. Từ 
Nghị định số 40/2019/NĐ-CP 
quy định yêu cầu chủ dự án 
có tham vấn chuyên gia, nhà 
khoa học đối với một số dự án 
thuộc loại hình dự án có nguy 
cơ gây ô nhiễm môi trường và 
tham vấn tổ chức chuyên môn 
về tính chuẩn xác của mô hình 
đối với một số loại hình dự án.

Trong khi đó, Luật BVMT 
năm 2020 có những bước 
tiến lớn về tham vấn cộng 
đồng. Các quy định về tham 
vấn trong quá trình lập, thẩm 
định ĐTM ngày càng chặt chẽ 
và thực chất hơn thể hiện tính 
dân chủ, tính nhân văn, tính 
khoa học. Lần đầu tiên, trách 
nhiệm của chủ dự án trong 
việc tham vấn cộng đồng dân 
cư, được quy định ngay từ 
khi lập báo cáo ĐTM. Kết quả 
tham vấn cộng đồng dân cư, 
cơ quan, tổ chức liên quan là 
thông tin quan trọng để chủ 
dự án nghiên cứu đưa ra giải 
pháp giảm thiểu tác động của 
dự án đối với môi trường và 
hoàn thiện báo cáo ĐTM của 
dự án. Đặc biệt, đưa việc tham 
vấn thực chất hơn, phải đăng 
ĐTM trên mạng trước thẩm 
định tại trang thông tin điện 
tử của cơ quan thẩm định, phê 
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duyệt báo cáo ĐTM và công khai quyết định phê 
duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM; Cụ thể 
nội dung tham vấn trong quá trình thực hiện 
ĐTM; Quy định cụ thể về đối tượng tham vấn 
(Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-
CP). Cộng đồng dân cư, cá nhân chịu tác động 
trực tiếp bởi tác động môi trường do các hoạt 
động của dự án gây ra, bao gồm: Cộng đồng dân 
cư, cá nhân sinh sống, sản xuất, kinh doanh tại 
khu vực đất, mặt nước, đất có mặt nước, khu vực 
biển bị chiếm dụng cho việc đầu tư dự án; cộng 
đồng dân cư, cá nhân nằm trong phạm vi tác 
động trực tiếp của nước thải, khí thải, bụi, tiếng 
ồn, chất thải rắn, chất thải nguy hại do dự án gây 
ra; cộng đồng dân cư, cá nhân bị ảnh hưởng do 
các hiện tượng sụt lún, sạt lở, bồi lắng bờ sông, 
bờ biển gây ra bởi dự án; cộng đồng dân cư, cá 
nhân bị tác động khác, được xác định thông qua 
quá trình ĐTM; Cơ quan, tổ chức có liên quan 
trực tiếp đến dự án đầu tư, bao gồm: UBND cấp 
xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã 
nơi thực hiện dự án; Ban quản lý, chủ đầu tư xây 
dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp nơi 
dự án nằm trong ranh giới quản lý; Cơ quan nhà 
nước quản lý công trình thủy lợi đối với dự án 
có xả nước thải vào công trình thủy lợi hoặc có 
chiếm dụng công trình thủy lợi; Cơ quan quản 
lý nhà nước được giao quản lý các khu vực có 
yếu tố nhạy cảm về môi trường (nếu có); Bộ 
Quốc phòng, Bộ Công an hoặc Bộ chỉ huy quân 
sự cấp tỉnh, Công an cấp tỉnh đối với các dự án 
có liên quan đến yếu tố an ninh - quốc phòng 
(nếu có). 

MỘT SỐ KHÓ KHĂN, TỒN TẠI, BẤT CẬP

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong 
quá trình thực hiện công tác ĐTM vẫn còn một 
số tồn tại như: Sự phối hợp giữa các cấp, ngành 
trong công tác BVMT chưa thường xuyên, liên 
tục nên việc theo dõi, đôn đốc các cơ sở thực 
hiện các yêu cầu về BVMT theo quy định còn 
nhiều hạn chế. Sự phối hợp trong hoạt động 
kiểm tra, giám sát, hướng dẫn của các cơ quan 
chuyên môn thuộc Bộ TN&MT với địa phương 
chưa thực sự chặt chẽ. Nguồn lực để thực hiện 
công tác ĐTM còn thiếu. Chưa có sự phối hợp 
chặt chẽ giữa chủ dự án và đơn vị tư vấn trong 
quá trình thực hiện ĐTM, nhiều trường hợp 
chủ dự án đã giao khoán, phó mặc cho bên tư 
vấn môi trường thực hiện ĐTM, trong khi trách 
nhiệm pháp lý đối với nội dung báo cáo ĐTM là 
thuộc về Chủ dự án. Do không có sự phối hợp 

chặt chẽ này, nội dung tư vấn 
môi trường đưa ra trong báo 
cáo ĐTM đôi khi không thống 
nhất, thậm chí không phù hợp 
với nội dung của dự án đầu tư; 
các biện pháp giảm thiểu tác 
động môi trường đưa ra trong 
báo cáo ĐTM đã không được 
thực hiện do chủ dự án không 
nắm được nội dung báo cáo 
ĐTM…

Hiện nay, một số dự án 
đầu tư mới vào Việt Nam đã, 
đang và sẽ áp dụng các kỹ 
thuật hiện có tốt nhất (BAT) 
nhằm sử dụng hiệu quả tài 
nguyên và giảm phát thải ô 
nhiễm. Tuy nhiên, BAT mà các 
chủ dự án cam kết áp dụng tại 
Việt Nam được đến từ nước 
ngoài, Việt Nam chưa xây dựng 
và ban hành các hướng dẫn về 
yêu cầu áp dụng BAT phù hợp 
với điều kiện thực tế, dẫn đến 
khó khăn trong công tác sàng 
lọc, lựa chọn, thẩm định các 
dự án đầu tư mới và các dự án 
nâng cấp, mở rộng, chuyển đổi 
công nghệ.

Ngoài ra, Điều 52 Nghị 
định số 08/2022/NĐ-CP của 
Chính phủ đã quy định cụ thể 
về một số nội dung liên quan 
đến khoảng cách an toàn về 
môi trường đối với khu dân cư 
và khoảng cách an toàn về môi 
trường từ cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ và kho tàng đến 
khu dân cư. Thực tế việc triển 
khai các quy định về khoảng 
cách an toàn đã được áp dụng 
chung từ nhiều năm trong giai 
đoạn lập quy hoạch xây dựng 
với căn cứ áp dụng là QCVN 
01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về quy hoạch 
xây dựng, hoặc các quy định 
chuyên ngành như khoảng 
cách an toàn trong chăn nuôi 
trang trại theo quy định của 
Luật Chăn nuôi, chuyên ngành 
dầu khí, hóa chất... Tuy nhiên, 
việc triển khai thực hiện gặp 

nhiều khó khăn, vướng mắc 
và thực tế đã phát sinh khiếu 
kiện của người dân khi các cơ 
sở, kho tàng không đảm bảo 
khoảng cách an toàn đối với 
khu dân cư.

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT  
NHẰM TĂNG CƯỜNG  
HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐTM 
ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

Hện nay, ĐTM đang đánh 
giá, dự báo chính về chất thải, 
quản lý dòng thải mà chưa thể 
đánh giá thật sâu sắc, kỹ lưỡng 
về đa dạng sinh học, tài nguyên 
thiên nhiên, các tác động khác 
không liên quan đến chất thải, 
cảnh quan thiên nhiên, biến 
đổi khí hậu, cân bằng sinh 
thái. Vì vậy, trong thời gian tới 
cần tập trung:

Thứ nhất, tiếp tục nghiên 
cứu hoàn thiện để có bộ tiêu 
chí để có thể lượng hóa các 
thiệt hại về tài nguyên rừng, 
đa dạng sinh học khi thực hiện 
dự án đầu tư từ đó làm căn cứ 
yêu cầu chủ dự án có phương 
án trồng bù rừng, bồi hoàn đa 
dạng sinh học cụ thể, khả thi.

Thứ hai, cần nghiên cứu để 
có những đánh giá tác động 
của dự án tới biến đổi khí hậu 
và ngược lại; các biện pháp 
đảm bảo cân bằng sinh thái, 
giữ gìn cảnh quan thiên nhiên 
khi thực hiện dự án.

Thứ ba, đẩy mạnh các hoạt 
động tập huấn, tuyên truyền 
về các quy định mới liên quan 
đến ĐTM trong Luật BVMT 
năm 2020, Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP, Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT. Truyền 
thông nâng cao nhận thức về 
ĐTM cho các cơ quan hoạch 
định chính sách, ra quyết định 
về chiến lược, quy hoạch, cơ 
quan quản lý môi trường và 
cộng đồng; tăng cường sự hợp 
tác của các cơ quan có liên 

(Xem tiếp trang 28)
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Quản lý chất lượng các thành phần môi trường 
- Nền tảng và mục tiêu của công tác kiểm soát 
ô nhiễm
NGUYỄN HOÀNG ÁNH, Phó Vụ trưởng
Vụ Quản lý chất lượng môi trường, Tổng cục Môi trường

Quản lý chất lượng các thành phần môi 
trường bắt đầu được quy định chính 
thức trong hệ thống pháp luật về BVMT 

từ năm 2005, tuy nhiên, ngay từ năm 1993, cùng 
với sự ra đời của Luật BVMT, việc quản lý, theo 
dõi các thành phần môi trường đã được giao cho 
các cơ quan Nhà nước triển khai thực hiện. Vì vậy, 
ngay từ giai đoạn đầu, cùng với việc triển khai các 
công cụ, biện pháp chung về BVMT, công tác quản 
lý chất lượng môi trường, theo dõi diễn biến, phát 
hiện dấu hiệu ô nhiễm và triển khai các giải pháp 
kiểm soát ô nhiễm đối với các thành phần môi 
trường đã được triển khai thực hiện.

Bài viết tập trung phân tích hoạt động quản 
lý chất lượng môi trường không khí và nước giai 
đoạn 10 năm trở lại đây, nhằm mục tiêu đánh giá 
thực trạng, phân tích nguyên nhân và xác định 
các giải pháp triển khai có hiệu quả các quy định 
mới của pháp luật về BVMT. Trong số này, bài viết 
tập trung vào nội dung:

PHẦN I: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  
MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ

Một số vấn đề về thực trạng ô nhiễm không khí
Trong giai đoạn 2016 - 2020, ô nhiễm môi 

trường không khí tiếp tục là một trong những 
vấn đề nóng về môi trường, luôn nhận được sự 
quan tâm của nhiều quốc gia trên thế giới. Tại 
Việt Nam, ô nhiễm môi trường không khí chủ 
yếu là ô nhiễm bụi tại các thành phố (TP), đô thị 
lớn, khu vực công nghiệp. Các thông số đặc trưng 
khác trong môi trường không khí như NO2, O3, 
CO, SO2 cơ bản vẫn nằm trong ngưỡng của QCVN 
05:2013/BTNMT. Đối với các đô thị vừa và nhỏ, 
khu vực nông thôn, miền núi, chất lượng môi 
trường không khí vẫn duy trì tương đối ổn định ở 
mức khá tốt và trung bình.

Mặc dù chất lượng môi trường không khí 
mỗi năm có khác nhau, song tình trạng ô nhiễm 
bụi mịn thường xuyên xảy ra tại một số TP, đô 
thị lớn, các khu vực tập trung nhiều hoạt động 
công nghiệp, đặc biệt là tình trạng ô nhiễm bụi 
PM10 và bụi PM2.5 tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh 

luôn là một trong những vấn 
đề nóng và đặt ra nhiều thách 
thức. Mức độ ô nhiễm bụi mịn 
có xu hướng tăng lên từ năm 
2017 - 2019 (cao nhất vào năm 
2019) nhưng đến năm 2020 đã 
giảm hơn.

Diễn biến chất lượng môi 
trường không khí, ô nhiễm 
không khí tại các đô thị lớn 

Tình trạng ô nhiễm 
môi trường không khí trong 
thời gian qua tại một số địa 
phương có xu hướng gia tăng, 
chủ yếu tập trung vào ô nhiễm 
bụi, đặc biệt là bụi mịn PM2.5. 
Qua theo dõi diễn biến từ 
năm 2010 đến nay cho thấy, 
nồng độ bụi PM2.5 tại trạm 
quốc gia đặt tại 556 Nguyễn 
Văn Cừ (Hà Nội) có xu hướng 
giảm từ năm 2013 -2017. Từ 
năm 2018 - 2019 nồng độ bụi 
PM2.5 có xu hướng tăng hơn so 
với 2017. So sánh kết quả quan 
trắc nồng độ bụi PM2.5 trong 
các tháng qua các năm từ 2013 
- 2019 cho thấy, từ tháng 9 đến 
giữa tháng 12/2019, nồng độ 
bụi PM2.5 tăng mạnh so với 
các tháng trước đó và tăng 
cao so với cùng kỳ các năm 
từ 2015 - 2018. Xu hướng biến 
động của bụi PM2.5 tại TP. Hà 
Nội phụ thuộc nhiều vào điều 
kiện thời tiết khí hậu. Mùa 
đông, gió mùa Đông Bắc cùng 
khí hậu khô, lạnh, áp suất 
cao, nồng độ bụi PM2.5 trong 
không khí tăng cao. Ngược 
lại, trong mùa hè, các tỉnh, TP 
phía Bắc chịu tác động của gió 
Tây Nam và Đông Nam, cùng 
những cơn mưa thường xuyên 
rửa trôi bụi bẩn trong không 
khí. Kết quả, các tỉnh, TP phía 
Bắc có nồng độ bụi PM2.5 trong 
mùa hè giảm đi nhiều so với 
mùa đông.

Trên cơ sở số liệu của các 
trạm quan trắc môi trường 
không khí tự động, liên tục 
đặt tại các TP cho thấy, trong 
giai đoạn cuối năm, từ ngày 
12/9/2019 đến 15/12/2019, các 
TP ở khu vực miền Bắc có giá 
trị trung bình 24h của thông 
số bụi PM2.5 cao hơn các khu 
vực khác; đã xảy ra một số đợt 
cao điểm ô nhiễm không khí. 
Thông thường nồng độ bụi 
PM2.5 tăng cao rõ rệt vào các 
giờ cao điểm buổi sáng (từ 7 - 8 
giờ) và chiều (18 - 19 giờ), giảm 
xuống thấp nhất vào giữa trưa 
(13 - 14 giờ) và ban đêm (23 giờ - 
1 giờ). Tuy nhiên, trong những 
ngày xảy ra ô nhiễm không 
khí thì khoảng thời gian ghi 
nhận giá trị AQI tăng và duy 
trì ở mức cao thường là đêm 
và sáng sớm, do ảnh hưởng bởi 
yếu tố thời tiết (lặng gió, độ ẩm 
thấp kết hợp với nghịch nhiệt). 
Sau đó, khi nhiệt độ trong ngày 
bắt đầu tăng, AQI giảm dần. 

Tại TP. Hồ Chí Minh, tháng 
9 cũng là thời điểm giao mùa 
(cuối mùa mưa, đầu mùa khô), 
điều kiện thời tiết bất lợi dẫn 
đến hiện tượng nghịch nhiệt 
làm giảm khả năng hòa trộn 
và phát tán các chất ô nhiễm 
trong không khí, cũng như làm 
xuất hiện hiện tượng sương 
mù quang hóa. Chất lượng 
không khí cũng có những diễn 
biến theo chiều hướng xấu. 
Theo Báo cáo của Sở TN&MT 
TP. Hồ Chí Minh, hiện tượng 
sương mù quang hóa xảy ra 
trên địa bàn TP mang tính 
chu kỳ vào khoảng 6 - 7 ngày 
trong khoảng tháng 9, 10 hàng 
năm. Năm 2019, hiện tượng 
này đã xảy ra trong thời gian 
từ ngày 18 - 22/9/2019. Tổng 
hợp kết quả quan trắc của Sở 
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TN&MT và trạm quan trắc tự động của Lãnh sự 
quán Mỹ tại TP. Hồ Chí Minh cho thấy, từ ngày 
1-23/9/2019 có sự gia tăng mạnh nồng độ bụi 
PM2.5 trong không khí, tuy nhiên nồng độ bụi 
PM2.5 phần lớn vẫn nằm trong giới hạn cho phép 
của QCVN 05:2013/BTNMT.

Nhìn chung, chất lượng không khí tại TP. 
Hà Nội, đặc biệt là đối với nồng độ bụi PM2.5 có 
nhiều thời điểm vượt ngưỡng cho phép, tại TP. 
Hồ Chí Minh, nồng độ bụi PM2.5 có gia tăng, tuy 
nhiên, hiện tượng ô nhiễm không khí chỉ mang 
tính cục bộ tại một số khu vực, một số thời điểm 
nhất định. Bụi PM2.5 và chỉ số AQI ở mức xấu 
hơn trong thời gian đêm và sáng sớm. Thời gian 
còn lại trong ngày khi có thay đổi về điều kiện 
thời tiết, các thông số này sẽ giảm đi. So sánh với 
một số TP trong khu vực châu Á (số liệu của 15 
trạm quan trắc tự động đặt do Đại sứ quán/Lãnh 
sự quán Mỹ lắp đặt tại các TP của một số nước 
châu Á trong giai đoạn 2016 - 2018) cho thấy, TP. 
Hà Nội năm 2016, 2017 đứng thứ 10 trên 15 TP, 
ở mức độ ít ô nhiễm (số 1 là mức ô nhiễm cao 
nhất), năm 2018, đứng ở vị trí 11/15 (cải thiện 1 
vị trí); TP. Hồ Chí Minh cả 3 năm từ 2016 - 2018 
được xếp 15/15, tức là chất lượng không khí tốt 
nhất trong số 15 TP mà Mỹ đặt thiết bị quan trắc 
và thường thấp nhất vào khoảng 15 - 18 giờ.

Trong giai đoạn giãn cách xã hội bởi đại 
dịch Covid 19, theo dõi diễn biến trong khoảng 
thời gian từ 20/3 - 10/4/2020, trong đó có thời 
gian bắt đầu thực hiện cách ly xã hội, chất lượng 
không khí tại các khu vực đô thị tốt hơn so với 
tháng 1 và tháng 2/2020. Điều này thể hiện rõ 
tại TP. Hồ Chí Minh - nơi ít chịu ảnh hưởng bởi 
sự biến động của yếu tố thời tiết. Giá trị trung 
bình 24 giờ thông số PM2.5 trong 2 tuần cuối 
tháng 3 đầu tháng 4/2020, thấp hơn những 
ngày trước đó. Tại Thủ đô Hà Nội, chất lượng 
không khí trong khoảng thời gian nêu trên cũng 
có xu hướng tốt hơn thời gian trước, tuy nhiên, 
do chịu cả tác động bởi thời tiết nên trong một 
số ngày vẫn có những sự biến động. Điều đáng 
chú ý, trong 2 ngày 8-9/4/2020, qua theo dõi cho 
thấy, số lượng phương tiện giao thông đường 
bộ trong nội đô tăng hơn những ngày trước đó, 
giá trị PM2.5 trong 2 ngày này cũng bắt đầu có xu 
hướng tăng lên.

So sánh diễn biến chất lượng không khí từ 
ngày 1/1 - 10/4/2020 với cùng kỳ của những năm 
trước đó cho thấy, chất lượng không khí cũng có 
xu hướng được cải thiện hơn. Tuy nhiên, trong 
thời gian từ tháng 1 đến nửa đầu tháng 3/2020, 
giá trị thông số PM2.5 có thấp hơn những năm 

trước đó nhưng không rõ rệt. 
Trong khi đó, từ thời gian nửa 
cuối tháng 3 cho đến hết năm 
2020, giá trị thông số PM2.5 
thấp hơn hẳn thời gian cùng 
kỳ những năm trước đó. Điều 
này cho thấy ảnh hưởng của 
các nguồn phát thải như giao 
thông và hoạt động sản xuất 
có tác động đáng kể đến chất 
lượng không khí đô thị. Xem xét 
tới những thông số khác, trong 
đó thông số CO - là thông số 
đặc trưng cho nguồn phát thải 
từ hoạt động giao thông tại các 
khu vực đô thị. Kết quả quan 
trắc cũng cho thấy, giá trị CO 
trung bình 24 giờ trong khoảng 
thời gian nửa cuối tháng 3 và 
tuần đầu của tháng 4/2020 
thấp hơn hẳn khoảng thời gian 
từ tháng 1 đến nửa đầu tháng 
3/2020. So sánh diễn biến cùng 
kỳ giữa các năm cũng có thể 
thấy rằng, giá trị CO trong nửa 
cuối tháng 3 và tuần đầu của 
tháng 4/2020 thấp hơn khoảng 
giá trị cùng kỳ của những năm 
trước đó.

Theo dõi diễn biến giá trị 
CO trong ngày cho thấy, trong 
khoảng thời gian từ ngày 1-10/4 
(thời gian thực hiện lệnh cách 
ly xã hội) giá trị CO giảm đáng 
kể vào các khung giờ cao điểm 
giao thông so với các tháng 
trước đó. Có thể thấy rằng, hoạt 
động giao thông đường bộ giảm 
mạnh cũng đã làm giảm lượng 
phát thải CO vào môi trường 
không khí tại khu vực đô thị.

Kết quả tính toán chỉ số 
AQI giờ trong ngày tại các trạm 
của Hà Nội trong thời gian 
từ 1/1/2020 đến 20/3/2020 
cho thấy, từ đầu tháng 1 đến 
nửa đầu tháng 3, có khá nhiều 
khoảng thời gian trong ngày, 
chất lượng không khí ở mức 
kém và xấu, thậm chí có những 
ngày chất lượng không khí ở 
mức xấu và rất xấu. Tuy nhiên, 
từ khoảng ngày 22/3 đến 7/4, 

phần lớn thời gian trong ngày, 
chất lượng không khí duy trì ở 
mức tốt và trung bình. Riêng 
trong hai ngày 8 - 9/4, chất 
lượng không khí đã bị suy giảm, 
đa số các giờ trong ngày chất 
lượng không khí ở mức kém và 
xấu. Đây cũng là những ngày 
ghi nhận lượng phương tiện 
tham gia giao thông trong nội 
đô tăng cao hơn hẳn những 
ngày trước đó. 

Thống kê tỷ lệ AQI ngày 
các trạm tại Hà Nội trong thời 
gian tháng 1 - 3/2020 cho thấy, 
trong tháng 1 và tháng 2/2020, 
có khoảng 50% số ngày có chất 
lượng không khí ở mức kém 
đến rất xấu (AQI>100), trong 
đó riêng tháng 2 có khoảng 
4% số ngày chất lượng không 
khí ở mức rất xấu (AQI >200). 
Tuy nhiên, đến tháng 3/2020, 
chất lượng không khí có sự cải 
thiện hơn, không có ngày nào 
chất lượng không khí ở mức rất 
xấu. Tỷ lệ ngày có chất lượng 
không khí ở mức xấu mặc dù 
vẫn chiếm khoảng 7% ở đa số 
các trạm nhưng trong nửa cuối 
tháng 3, đa số các ngày chất 
lượng không khí ở mức trung 
bình. Nguyên nhân chính là 
do các hoạt động sản xuất công 
nghiệp, giao thông, xây dựng… 
đều là nguồn phát sinh bụi và 
khí thải vào môi trường không 
khí. Chính vì vậy, khi các đô thị 
lớn của nước ta thực hiện lệnh 
cách ly xã hội, cùng với các hoạt 
động sản xuất, giao thông, xây 
dựng… giảm hoặc dừng hoạt 
động đã làm cho chất lượng 
không khí được cải thiện. Do 
đó, có thể thấy, chính sự thay 
đổi các hoạt động sản xuất, sinh 
hoạt của con người là nguyên 
nhân quan trọng làm thay đổi 
chất lượng không khí. Bên cạnh 
đó, chất lượng không khí còn 
chịu ảnh hưởng bởi một số yếu 
tố khách quan khác như thời 
tiết, khí hậu…
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Công tác quản lý chất lượng môi trường 
không khí 

Vấn đề ô nhiễm không khí là vấn đề thách 
thức đối với mọi quốc gia trong quá trình phát 
triển kinh tế - xã hội, trong đó có Việt Nam. 
Nhận thức được tác hại của ô nhiễm môi trường 
không khí tới sức khỏe, đời sống của người dân 
cũng như tới quá trình phát triển bền vững, Bộ 
TN&MT, các Bộ, ngành, địa phương đã thực hiện 
nhiều giải pháp để bảo vệ, cải thiện chất lượng 
môi trường không khí; trong đó tập trung triển 
khai các nhiệm vụ, giải pháp đã được Thủ tướng 
Chính phủ giao tại Quyết định số 985a/QĐ-TTg 
ngày 1/6/2016 phê duyệt Kế hoạch hành động 
quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến 
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Một số kết 
quả đạt được bước đầu như sau:

Đã hình thành, hoàn thiện và tổ chức thực 
hiện các chính sách, pháp luật giảm thiểu ô 
nhiễm không khí, cụ thể là: (1) Quy định trách 
nhiệm và một số biện pháp quản lý chất lượng 
không khí trong Luật BVMT năm 2014 và các 
Nghị định hướng dẫn thi hành Luật; Kế hoạch 
hành động quốc gia về quản lý chất lượng không 
khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 của 
Thủ tướng Chính phủ; Quy hoạch mạng lưới 
quan trắc TN&MT quốc gia giai đoạn 2016 - 
2025, tầm nhìn đến năm 2030; (2) Yêu cầu các 
cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, các khu công 
nghiệp có quy mô xả thải lớn phải lắp đặt thiết 
bị quan trắc tự động, liên tục, truyền dữ liệu về 
cơ quan quản lý môi trường tại địa phương và 
Trung ương; (3) Xây dựng và tổ chức thực hiện 
một số chương trình, đề án.

Tăng cường công bố thông tin, khuyến cáo 
về ô nhiễm môi trường không khí, cụ thể là: Tăng 
cường đầu tư cho các hoạt động quan trắc, phân 
tích ô nhiễm môi trường không khí, đặc biệt tại 
các đô thị lớn trong thời gian qua để cung cấp 
thông tin cảnh báo chất lượng không khí tới 
người dân, cộng đồng đã có nhiều chuyển biến 
tích cực; Số liệu quan trắc chất lượng không 
khí và chỉ số AQI, các cảnh báo, khuyến nghị 
đã được đăng tải chính thức trên trang thông 
tin điện tử. Bộ TN&MT đã thường xuyên tổng 
hợp các kết quả quan trắc, đánh giá chất lượng 
không khí, đưa ra cảnh báo, khuyến nghị và 
đăng tải chính thức trên website của Tổng cục 
Môi trường tại địa chỉ vea.gov.vn. Bên cạnh đó, 
chỉ số chất lượng không khí tại các trạm quan 
trắc quốc gia cũng được cập nhật và công khai 
24/24h tại địa chỉ cem.gov.vn và hệ thống phần 
mềm VN_Air trên các phương tiện thông tin di 

động. UBND TP. Hà Nội cũng 
thực hiện công bố và cảnh báo 
về chất lượng không khí tại địa 
chỉ moitruongthudo.vn.

Tăng cường các hoạt động 
truyền thông, nâng cao nhận 
thức cộng đồng về BVMT 
không khí, cụ thể là: Chỉ đạo, 
định hướng các cơ quan báo 
chí tập trung thông tin, tuyên 
truyền, phổ biến các văn bản 
pháp luật, các cơ chế, chính 
sách liên quan đến BVMT nói 
chung cũng như quản lý chất 
lượng không khí, tác hại của ô 
nhiễm không khí, lợi ích của 
việc sử dụng các phương tiện 
công cộng đối với môi trường 
không khí nói riêng; chỉ đạo xây 
dựng các chương trình, chuyên 
trang, chuyên mục, tăng cường 
các bài viết, phóng sự chuyên đề 
để tuyên truyền, phổ biến, nâng 
cao nhận thức, trách nhiệm của 
cán bộ, công chức, viên chức và 
các tầng lớp nhân dân về chất 
lượng không khí.

Đẩy mạnh hợp tác quốc 
tế trong lĩnh vực quản lý chất 
lượng không khí với một số tổ 
chức quốc tế, cụ thể là: (1) Bộ 
TN&MT triển khai hợp tác với 
Nhật Bản, tổ chức CAI-ASIA 
(Sáng kiến không khí sạch 
châu Á) về các giải pháp giảm 
thiểu phát thải các chất ô 
nhiễm không khí và CO2 ở Việt 
Nam; Phối hợp với các tổ chức 
quốc tế như Hiệp hội Công 
nghiệp Nhật Bản, Ngân hàng 
Thế giới, JICA… tổ chức các hội 
thảo tăng cường năng lực kiểm 
soát ô nhiễm không khí, kiểm 
soát khí thải công nghiệp cho 
các địa phương, cán bộ quản 
lý ở Bộ, ngành liên quan; (2) 
Riêng đối với TP. Hà Nội đã có 
các hoạt động hợp tác với Ngân 
hàng Thế giới (WB) tiến hành 
lấy mẫu, phân tích thành phần 
hóa học của bụi PM2.5 nhằm 
xác định thành phần ô nhiễm 
không khí của TP; hợp tác với 

Tổ chức phi Chính phủ, C40 
triển khai các hoạt động nhằm 
nghiên cứu, rà soát và tham 
vấn nhằm hỗ trợ TP. Hà Nội 
cập nhật, xây dựng khung Kế 
hoạch ứng phó với biến đổi khí 
hậu lần thứ 3; hợp tác với ICLEI 
về tham vấn cộng đồng, tạo kết 
nối giữa cơ quan quản lý nhà 
nước với các đơn vị, tổ chức, 
cá nhân trong việc đề xuất các 
giải pháp giảm phát thải khí 
nhà kính, cải thiện chất lượng 
không khí; hợp tác với GIZ để 
khảo sát, đề xuất triển khai 
thực hiện nghiên cứu đánh giá 
ảnh hưởng của giao thông tới 
chất lượng không khí.

Các địa phương cũng đã 
cải thiện từng bước chất lượng 
môi trường không khí trên địa 
bàn: Xây dựng và thực hiện 
Kế hoạch quản lý chất lượng 
không khí tại địa phương; tăng 
cường kiểm tra, thanh tra việc 
tuân thủ quy định pháp luật về 
BVMT các cơ sở phát sinh khí 
thải; nâng cao năng lực quản 
lý nhà nước về BVMT không 
khí; xây dựng hạ tầng kết nối 
phục vụ cho việc truyền dữ liệu 
về khí thải công nghiệp từ các 
cơ sở có lắp đặt hệ thống quan 
trắc khí thải tự động, liên tục 
về Sở TN&MT và Bộ TN&MT. 
Ví dụ TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí 
Minh đã triển khai đồng bộ 
từ việc ban hành các chỉ thị, 
quy định và tổ chức các giải 
pháp kỹ thuật để kiểm soát 
các nguồn thải từ phương tiện 
giao thông, công nghiệp.

Bên cạnh các kết quả đạt 
được, công tác quản lý chất 
lượng không khí còn một số 
tồn tại, hạn chế như: Thực 
trạng ô nhiễm môi trường 
không khí tại một số TP lớn 
vẫn tiếp tục diễn ra, tại một 
số thời điểm, một số khu vực 
ở mức xấu, gây hoang mang 
cho người dân cũng như ảnh 
hưởng đến sức khỏe cộng 
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đồng; Nguồn lực (tổ chức bộ máy, nhân lực, 
kinh phí) về thực hiện các hoạt động quản lý 
chất lượng không khí, quan trắc và công bố 
thông tin chất lượng môi trường không khí 
chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, năng 
lực cán bộ còn chưa đáp ứng yêu cầu, ít có 
chương trình nhiệm vụ cho lĩnh vực kiểm 
soát ô nhiễm không khí và cải thiện chất 
lượng môi trường không khí; Hoạt động và 
kinh phí đầu tư của Nhà nước cho xây dựng, 
lắp đặt, duy trì các trạm quan trắc không khí 
tự động liên tục còn chưa tương xứng, chưa 
đáp ứng với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội 
và nhu cầu quản lý trên thực tế… 

Các giải pháp quản lý chất lượng môi 
trường không khí trong giai đoạn sắp tới

Trước diễn biễn ô nhiễm môi trường 
không khí ngày càng phức tạp, ngoài việc yêu 
cầu các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, TP triển 
khai thực hiện các biện pháp để cải thiện 
chất lượng môi trường không khí theo Quyết 
định số 985a/QĐ-TTg, Bộ TN&MT đã tham 
mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18/1/2021 của Thủ 
tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô 
nhiễm không khí để thúc đẩy các Bộ, ngành, 
địa phương triển khai thực hiện các biện 
pháp cấp bách, trước mắt để kiểm soát, giảm 
thiểu tác động xấu đến môi trường không 
khí, trong đó, đặc biệt chú trọng 2 TP lớn nhất 
cả nước là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, đồng 
thời trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành 
Quyết định số 1973/QĐ-TTg ngày 23/11/2021 
về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia về quản 
lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 
2021 - 2025 làm cơ sở cho các nội dung, hoạt 
động triển khai quản lý, kiểm soát chất lượng 
môi trường không khí trong giai đoạn đến 
năm 2025.

Đối với UBND TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và 
các tỉnh, TP có nguy cơ cao gây ô nhiễm không 
khí

Xây dựng và ban hành Kế hoạch quản lý 
chất lượng không khí của địa phương; triển 
khai công tác kiểm kê nguồn khí thải; quan 
trắc, đánh giá và dự báo về ô nhiễm bụi (PM10, 
PM2.5) trong không khí, hoàn thành trước ngày 
31/12/2021. Tổ chức thực hiện Kế hoạch quản 
lý chất lượng môi trường không khí của địa 
phương sau khi được ban hành. Chỉ đạo thực 
hiện các biện pháp khẩn cấp trong trường hợp 
không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng trên địa 
bàn quản lý;

Xây dựng và triển khai thực 
hiện quy hoạch mạng lưới quan 
trắc chất lượng không khí của 
địa phương. Bố trí nguồn lực 
đầu tư, lắp đặt bổ sung, tăng 
cường số lượng các trạm quan 
trắc chất lượng không khí tự 
động liên tục để cung cấp, cập 
nhật thông tin kịp thời về chất 
lượng không khí trên địa bàn. 
Đồng thời, các địa phương cần 
thường xuyên tổ chức thực 
hiện các chương trình quan 
trắc chất lượng không khí định 
kỳ trên địa bàn;

Ban hành chính sách 
khuyến khích người dân sử 
dụng phương tiện giao thông 
công cộng, phương tiện thân 
thiện với môi trường, giảm 
phương tiện cá nhân thông 
qua các công cụ kinh tế về phí; 
thu hồi, loại bỏ phương tiện 
cơ giới lạc hậu, cũ nát, không 
đảm bảo tiêu chuẩn lưu hành 
gây ô nhiễm môi trường trong 
TP; khuyến khích đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền sử dụng 
phương tiện giao thông bằng xe 
máy điện, xe ô tô điện, đặc biệt 
là xe buýt điện;

Nghiên cứu, đề xuất 
phương án hạn chế lưu thông 
các phương tiện giao thông cá 
nhân trong những thời điểm ô 
nhiễm ở mức rất xấu, nguy hại. 
Thực hiện điều tiết, phân luồng 
giao thông hợp lý để hạn chế 
tình trạng ùn tắc kéo dài gây ô 
nhiễm môi trường; tổ chức và 
duy trì thường xuyên hoạt động 
phun nước rửa đường tại các 
trục, tuyến đường giao thông 
chính của các đô thị, TP, đặc 
biệt là khi thời tiết hanh khô, 
lặng gió để hạn chế bụi phát 
tán. Thu gom triệt để rác, bụi 
bẩn trên các trục, tuyến, giải 
phân cách đường giao thông… 

Đối với các Bộ, ngành Trung ương
Chính phủ cũng đã giao 

nhiệm vụ cụ thể trong quá trình 

tổ chức thực hiện Kế hoạch cho 
các Bộ, ngành, trực thuộc Trung 
ương, các cơ sở sản xuất. Trong 
đó, Bộ TN&MT thực hiện các 
nội dung:

Tích cực triển khai Luật 
BVMT năm 2020 và các Chỉ 
thị, Quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ về quản lý chất lượng 
không khí để kiểm soát ô nhiễm 
không khí hiệu quả trên địa bàn 
tỉnh, TP; chủ trì, phối hợp với các 
Bộ, ngành có liên quan xây dựng 
và ban hành các quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về môi trường 
đối với khí thải phương tiện 
giao thông vận tải tiệm cận với 
các nước tiên tiến; chủ trì, phối 
hợp với Bộ Giao thông vận tải 
rà soát, trình Thủ tướng Chính 
phủ ban hành lộ trình áp dụng 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về môi trường đối với khí thải 
phương tiện giao thông vận tải 
lắp ráp, nhập khẩu mới, phương 
tiện nhập khẩu đã qua sử dụng 
và phương tiện đang lưu hành 
theo địa bàn, khu vực;

Xây dựng và ban hành các 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về môi trường đối với chất 
lượng không khí xung quanh 
và khí thải tiệm cận với tiêu 
chuẩn của các nước tiên tiến 
trên thế giới;

Xây dựng và trình Thủ 
tướng Chính phủ ban hành 
quy hoạch tổng thể quan trắc 
môi trường quốc gia giai đoạn 
2021 - 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050. Xây dựng và triển 
khai thực hiện các dự án tăng 
cường năng lực quan trắc chất 
lượng không khí, cảnh báo ô 
nhiễm và công bố thông tin 
cho cộng đồng;

Chủ trì xây dựng, ban 
hành tiêu chí và chứng nhận 
nhãn sinh thái đối với các sản 
phẩm, phương tiện và dịch vụ 
giao thông vận tải thân thiện 
môi trườngn
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Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học
hướng tới Thập kỷ phục hồi hệ sinh thái 
TS. NGUYỄN XUÂN DŨNG, Phó Cục trưởng 
Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học
Tổng cục Môi trường

Việt Nam được đánh giá là một nước có đa 
dạng sinh học (ĐDSH) cao trên thế giới. 
ĐDSH đóng vai trò quan trọng trong nền 

kinh tế quốc dân, là nguồn vốn tự nhiên quan 
trọng đối với phát triển bền vững đất nước, đặc 
biệt là nền tảng để phát triển các ngành nông, 
lâm, ngư nghiệp và du lịch. Vì vậy, bảo tồn thiên 
nhiên (BTTN) và ĐDSH đã được xác định là vấn 
đề môi trường toàn cầu, được các quốc gia trên 
thế giới đặc biệt quan tâm, góp phần thúc đẩy 
hội nhập và thực hiện các cam kết quốc tế. Tuy 
nhiên, với áp lực của phát triển kinh tế - xã hội, 
trong đó có việc chuyển đổi mục đích sử dụng 
đất, mặt nước chưa phù hợp, khai thác quá mức 
và buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã; 
ô nhiễm môi trường (ÔNMT); biến đổi khí hậu 
(BĐKH); sinh vật ngoại lai xâm hại (SVNLXH) 
có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng ngày càng lớn 
đến ĐDSH. Do đó, việc nhận diện các tác động, 
ảnh hưởng gây suy giảm ĐDSH là cần thiết, 
làm cơ sở cho các định hướng ưu tiên về BTTN 
và ĐDSH trong thập kỷ phục hồi hệ sinh thái 
(HST).

1. MỘT SỐ KẾT QUẢ QUAN TRỌNG TRONG 
CÔNG TÁC BTTN VÀ ĐDSH

Bảo tồn, phục hồi HST 
Hệ thống khu vực ưu tiên bảo tồn được củng cố 

và mở rộng: Toàn quốc quy hoạch 219 khu bảo 
tồn (KBT), 38 cơ sở bảo tồn, 21 hành lang ĐDSH 
đến năm 2030 trên 8 vùng trong phạm vi cả 
nước. Đến năm 2019 đã có 23 quy hoạch bảo tồn 
ĐDSH cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương được phê duyệt; 11 địa phương đã xây dựng 
quy hoạch bảo tồn ĐDSH song chưa được phê 
duyệt. Trong quá trình rà soát, đánh giá nhu cầu 
bảo tồn các tỉnh (23 tỉnh) đã quy hoạch thêm 44 
khu BTTN, 37 cơ sở bảo tồn ĐDSH và 15 hành 
lang ĐDSH.

Trong giai đoạn 2016-2020, số lượng KBT, 
các vùng đất ngập nước (ĐNN) có tầm quan 
trọng quốc tế tiếp tục gia tăng. Trên cả nước, đã 
thành lập mới 9 KBT (4 KBT ĐNN, 3 khu rừng đặc 
dụng, 2 KBT biển), thành lập 3 hành lang ĐDSH 

tại các tỉnh Quảng Nam, Thừa 
Thiên - Huế và Quảng Trị, nâng 
tổng số KBT lên 180 khu với 
tổng diện tích là 2.614.065,34 
ha, gồm 34 vườn quốc gia; 69 
khu dự trữ thiên nhiên; 18 
khu bảo tồn loài và sinh cảnh; 
59 khu bảo vệ cảnh quan. Giai 
đoạn này có 7 cơ sở bảo tồn 
ĐDSH được UBND tỉnh cấp 
giấy chứng nhận thành lập.

Các khu vực tự nhiên có 
tầm quan trọng quốc tế về 
bảo tồn được công nhận cũng 
gia tăng về số lượng. Trong 5 
năm trở lại đây đã có thêm 4 
vùng ĐNN quan trọng quốc 
tế (Ramsar); 5 Vườn Di sản 
ASEAN (AHP) được công nhận. 
Tính đến nay, Việt Nam có 9 
khu được công nhận là khu 
Ramsar, với tổng diện tích 
120.549 ha; 11 khu Dự trữ sinh 
quyển thế giới được UNESCO 
công nhận với tổng diện tích 
trên 4,3 triệu ha; 10 AHP được 
công nhận với tổng diện tích 
365.389 ha, là quốc gia có số 
lượng AHP đứng đầu khu vực; 
1 vùng chim nước di cư quan 
trọng quốc tế tuyến đường bay 
Úc - Đông Á (EAAFP).

Bảo tồn, phục hồi HST rừng: 
Trong giai đoạn 2015-2020, tỷ 
lệ che phủ rừng của cả nước 
ổn định ở mức từ 41- 42%. Đến 
năm 2020, tỷ lệ che phủ rừng 
toàn quốc đạt 42,01%. Diện 
tích đất rừng đặc dụng và đất 
rừng phòng hộ được trồng 
rừng mới trong giai đoạn 2014-
2019 là 57.481,8 ha. Đến năm 
2019 đã phục hồi được 25.273 
ha rừng bị suy thoái (21.060 
ha rừng tự nhiên, 4.213 ha 
rừng trồng). Hiện nay, nhiều 
KBT, vườn quốc gia đã có các 
chương trình, dự án, hoạt động 

trồng rừng, phục hồi HST rừng. 
Hàng trăm héc-ta rừng bị suy 
thoái được phục hồi và phát 
triển ổn định, góp phần tăng 
độ che phủ rừng trên cả nước. 

Ngày 1/4/2021, Thủ tướng 
Chính phủ đã phê duyệt Đề án 
số 524/QĐ-TTg trồng 1 tỷ cây 
xanh. Theo đó, đến hết năm 
2025, cả nước sẽ trồng được 1 
tỷ cây xanh, trong đó 690 triệu 
cây trồng phân tán ở các khu 
đô thị và vùng nông thôn, 310 
triệu cây trồng tập trung trong 
rừng phòng hộ, rừng đặc dụng 
và trồng mới rừng sản xuất, 
nhằm góp phần BVMT sinh 
thái, cải thiện cảnh quan và 
ứng phó với BĐKH, phát triển 
kinh tế - xã hội, nâng cao chất 
lượng cuộc sống người dân và 
phát triển bền vững đất nước. 
Trong đó, năm 2021 cả nước đã 
trồng được 210 triệu cây, đạt 
115% so với kế hoạch. Từ năm 
2022 trở đi, dự kiến trồng bình 
quân 204,5 triệu cây/năm.

Bảo tồn, phục hồi HST 
ĐNN: Tổng diện tích ĐNN là 
11.847.975 ha chiếm đến 37% 
tổng diện tích đất tự nhiên của 
Việt Nam. Trong đó, đồng bằng 
sông Cửu Long chiếm gần 51% 
diện tích ĐNN Việt Nam, đồng 
bằng sông Hồng chiếm 13%. 
Trong thời gian qua, các KBT 
đã có nhiều nỗ lực trong công 
tác phục hồi HST đặc trưng 
nhằm tạo sinh cảnh sống cho 
các loài. VQG (Vườn Di sản 
ASEAN) Lò Gò - Xa Mát ghi 
nhận sự xuất hiện trở lại của 
hơn 1.000 cá thể cò nhạn quý 
hiếm bay về trú ngụ tại khu vực 
trảng Tà Nốt (Huyện Tân Biên, 
Tây Ninh) sau nhiều năm vắng 
bóng. KBT ĐNN (Khu Ramsar) 
Láng Sen, tỉnh Long An hiện 
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đang thực hiện khôi phục cánh đồng năng kim 
tạo nguồn thức ăn cho Sếu đầu đỏ với diện tích 
70 ha, chăm sóc và trồng dặm 30 ha lúa hoang. 

Bảo tồn, phục hồi HST biển: Cho đến nay, 16 
khu vực biển đã được quy hoạch là KBT biển 
của Việt Nam. 12/16 khu đã được thành lập và 
đưa vào quản lý vận hành. Các KBT biển, HST 
biển trên cả nước đang được quan tâm bảo vệ, 
phục hồi. Tại nhiều vùng biển thuộc các KBT 
biển, hoạt động bảo tồn đã thu hút sự tham gia 
của cộng đồng địa phương, các tầng lớp trong 
xã hội, đặc biệt là thanh, thiếu niên. Tuy nhiên, 
ô nhiễm rác thải nhựa đại dương đang là một 
trong những vấn đề môi trường cấp bách nhất 
hiện nay đang từng bước được các bên quan 
tâm giải quyết. 

Bảo tồn hiệu quả các loài hoang dã nguy 
cấp, quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ; từng bước 
kiểm soát các SVNLXH

Bảo tồn loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên 
bảo vệ: Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được 
ưu tiên bảo vệ bao gồm 17 loài thực vật, 83 loài 
động vật, 21 nguồn giống vật nuôi kèm theo tiêu 
chí xác định và chế độ quản lý tại Nghị định số 
160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 về tiêu chí 
xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh 
mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo 
vệ. Đến năm 2019, Danh mục loài nguy cấp, quý, 
hiếm được ưu tiên bảo vệ được cập nhật, bổ sung 
bao gồm 96 loài động vật và 28 loài thực vật tại 
Nghị định số 64/2019/NĐ-CP về sửa đổi Điều 7 
Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 
của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế 
độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, 
quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Trong giai đoạn vừa qua, Chính phủ đã 
ban hành Kế hoạch hành động khẩn cấp đến 
năm 2020 để bảo tồn voi ở Việt Nam (Quyết 
định số 940/QĐ-TTg ngày 19/7/2012); Chương 
trình quốc gia về bảo tồn hổ giai đoạn năm 
2014 - 2022 (Quyết định số 539/QĐ- TTg ngày 
16/4/2014); Kế hoạch hành động khẩn cấp bảo 
tồn các loài linh trưởng ở Việt Nam đến năm 
2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 
628/QĐ-TTg ngày 10/5/2017); Chương trình bảo 
tồn các loài rùa nguy cấp của Việt Nam đến năm 
2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 
1176/QĐ-TTg ngày 12/9/2019)… Đây là cơ sở để 
các cơ quan quản lý và các tổ chức bảo tồn triển 
khai các hoạt động bảo vệ và bảo tồn các loài 
nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Trong thời gian qua, hoạt động bảo tồn tại 
chỗ và nuôi, trồng các loài thuộc danh mục ưu 

tiên bảo vệ đã mang lại các 
kết quả tích cực khi nhiều loài 
đang được phục hồi. Sự gia 
tăng các đàn linh trưởng như 
500 cá thể Voọc chà vá chân 
xám tại Konplon, Kon Tum; 
hơn 200 cá thể Voọc xám 
đông dương tại KBT Xuân 
Liên, Thanh Hóa; hơn 150 cá 
thể Voọc mông trắng ở vùng 
núi đá vôi đầm Vân Long, 
Ninh Bình và khoảng 40 cá 
thể ở vùng núi đá vôi Hà Nam 
do mở rộng sinh cảnh các 
nhóm loài linh trưởng này. 
Gần đây, đã xác định được 2 
cá thể Rùa hồ gươm (đã từng 
được xem là tuyệt chủng ở 
Việt Nam) tại hồ Đồng Mô và 
hồ Xuân Khanh, Hà Nội, là cơ 
sở xây dựng khu bảo tồn loài - 
sinh cảnh tại đây. 

Phát hiện loài mới cho khoa 
học: Trong giai đoạn 2010 - 
2020, các nhà khoa học của 
Viện Hàn lâm Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam đã công 
bố 1 họ, 5 giống/chi mới và 606 
loài và phân loài sinh vật mới 
cho khoa học. Theo Báo cáo 
của Tổ chức Quốc tế về BTTN 
(WWF) năm 2021, 91 loài mới 
đã được phát hiện tại Việt 
Nam năm 2020, trong đó có 
85 loài đặc hữu, chỉ xuất hiện 
ở Việt Nam. Trong khoảng hơn 
một thập kỷ qua, số loài thực 
vật và ghi nhận mới được phát 
hiện ở Việt Nam hàng năm là 
khoảng 50 loài.

Quản lý, kiểm soát SVNLXH: 
Trong giai đoạn 2016-2020, 
Bộ TN&MT kịp thời hướng 
dẫn, chỉ đạo việc tăng cường 
kiểm soát tình hình nhập 
khẩu, buôn bán tôm hùm 
nước ngọt; xây dựng và tham 
mưu, trình Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Chỉ thị số 42/
CT-TTg ngày 8/12/2020 về tăng 
cường công tác quản lý, kiểm 
soát loài ngoại lai xâm hại. 
Danh mục loài ngoại lai xâm 

hại với 2 danh mục: Loài ngoại 
lai xâm hại và Loài ngoại lai 
có nguy cơ xâm hại được ban 
hành tại Thông tư số 35/2018/
TT-BTNMT ngày 28/12/2018 về 
quy định tiêu chí xác định và 
ban hành danh mục loài ngoại 
lai xâm hại. Tại nhiều khu 
BTTN ở các địa phương trên 
cả nước đã triển khai có hiệu 
quả chương trình kiểm soát 
SVNLXH. 

Tăng cường bảo tồn, sử 
dụng bền vững nguồn gen và 
quản lý sinh vật biến đổi gen 
(GMO)

Hiện nay, ở Việt Nam đã 
hình thành mạng lưới các cơ 
quan gồm một số đơn vị đầu 
mối và 68 đơn vị thuộc 6 Bộ/
ngành tham gia thực hiện 
nhiệm vụ của Chương trình 
bảo tồn và sử dụng bền vững 
nguồn gen động, thực vật và 
vi sinh vật. Công tác thu thập, 
lưu giữ bảo tồn nguồn gen 
được thực hiện hàng năm và 
tăng đáng kể. Năm 2020 thu 
thập được tổng cộng 88.968 
nguồn gen, tăng 3,12 lần so 
với năm 2010. Từ số liệu trên 
cho thấy, tính đến năm 2020 
đã đánh giá ban đầu 41.363 
nguồn gen và đánh giá tiềm 
năng di truyền của 3.136 nguồn 
gen; chọn lọc 343 nguồn gen 
có tiềm năng nhân rộng, khả 
năng thị trường tốt được khai 
thác phát triển thành sản 
phẩm hàng hóa. Có nguồn 
gen trở thành sản phẩm đặc 
trưng của địa phương (OCOP). 
Trong số đó, hơn 20 nguồn gen 
đã được nghiên cứu xây dựng 
quy trình kỹ thuật để nhân 
rộng và chế biến tạo sản phẩm; 
chuyển sang khai thác và chia 
sẻ nguồn gen với 111 nguồn 
gen được phát triển thành sản 
phẩm thương mại hóa, 3.179 
nguồn gen được chia sẻ phục 
vụ nghiên cứu và ứng dụng 
trong sản xuất.



21 SỐ 08/2022 |
Tạp chí 

MÔI TRƯỜNG

LUẬT PHÁP - CHÍNH SÁCH

2. NHẬN DIỆN MỘT SỐ ÁP LỰC, TÁC ĐỘNG, 
ẢNH HƯỞNG ĐẾN BTTN VÀ ĐDSH

HST tiếp tục bị suy thoái
HST rừng: Tuy diện tích rừng đã tăng lên 

đáng kể do mở rộng diện tích rừng trồng, nhưng 
diện tích rừng tự nhiên tăng không đáng kể, 
thậm chí có thời kỳ giảm từ 10,41 triệu ha (năm 
2006) xuống còn 10,1 triệu ha (năm 2014). Rừng 
phòng hộ là rừng tự nhiên cũng bị suy giảm về 
diện tích từ 4,3 triệu ha năm 2010 xuống còn 
3,95 triệu ha năm 2019, trong đó, rừng phòng hộ 
là rừng tự nhiên giàu và trung bình chỉ còn trên 
dưới 1 triệu ha (chiếm chưa tới 30% diện tích 
rừng phòng hộ là rừng tự nhiên của cả nước). 
Chặt phá rừng tự nhiên, chuyển đổi mục đích 
sử dụng đất rừng làm sinh cảnh của động vật 
hoang dã bị cô lập, phân mảnh, thu hẹp hoặc 
mất đi, nhất là đối với các loài có kích thước lớn 
như hổ, voi hoặc loài di chuyển nhiều như chim.

HST ĐNN: Trong giai đoạn 2005 - 2015, diện 
tích rừng ngập mặn tự nhiên liên tục suy giảm. 
Diện tích rừng ngập mặn tự nhiên chỉ còn 
70.684 ha vào năm 2002, giảm xuống còn 19.559 
ha vào năm 2015. Các đầm phá ven biển miền 
Trung suy thoái, cấu trúc, chức năng, diện tích 
phân bố và thể tích khối nước đầm phá bị suy 
giảm theo không gian và thời gian; thành phần 
loài và phân bố của cỏ biển, các loài sinh vật 
sống có liên quan đến thảm cỏ biển tại các đầm 
phá cũng suy giảm. 

HST biển: Trong hai thập kỉ qua, diện tích 
thảm cỏ biển đã giảm 45,4% và tỉ lệ giảm trung 
bình mỗi năm trên cả nước là 4,4%. Tổng diện 
tích thảm cỏ biển ở miền Nam Việt Nam năm 
2020 là 10.832 ha, giảm 19,1% so với số liệu trước 
đó. Tỷ lệ suy giảm thảm cỏ biển khoảng 2,4% mỗi 
năm. Ở một số nơi như tại vùng biển của Quảng 
Ninh và Hải Phòng, thảm cỏ biển đã biến mất 
hoàn toàn. Khi thảm cỏ biển bị suy thoái, nguồn 
lợi thủy sản cũng bị suy giảm theo. Không 
những thế, nhiều loài sinh vật biển quý hiếm sẽ 
bị mất đi nguồn dinh dưỡng và môi trường sống. 
HST rạn san hô được ví như là “rừng mưa nhiệt 
đới ở dưới biển” và cũng là HST dễ bị tổn thương 
nhất do BĐKH bởi nhạy cảm với yếu tố nhiệt độ 
và chất lượng môi trường nước biển. 

Các loài hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm, 
được ưu tiên bảo vệ tiếp tục bị đe dọa

Theo Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế 
(IUCN), nếu như năm 1996 mới chỉ có 25 loài 
động vật của Việt Nam ở mức nguy cấp (EN) thì 
đến năm 2021, có khoảng 513 loài động vật và 
290 loài thực vật của Việt Nam ghi trong Danh 

lục Đỏ IUCN (2021). Trong 
Sách Đỏ Việt Nam năm 2007, 
tổng số các loài động - thực vật 
hoang dã trong thiên nhiên 
đang bị de dọa là 882 loài (418 
loài động vật và 464 loài thực 
vật), trong đó có tới 8 loài động 
vật được xem đã tuyệt chủng 
ngoài tự nhiên tại Việt Nam, 
cụ thể là: tê giác hai sừng, bò 
xám, heo vòi, cầy rái cá, cá chép 
gốc, cá lợ thân thấp, hươu sao, 
cá sấu hoa cà. Đặc biệt, năm 
2011, phân loài tê giác Việt 
Nam (Rhinoceros sondaicus 
annamiticus) đã chính thức 
bị tuyệt chủng ở Việt Nam. 
Trong hệ thực vật, loài lan hài 
Việt Nam đã tuyệt chủng ngoài 
thiên nhiên. Nhiều loài thực 
vật trước đây chỉ ở mức sắp 
nguy cấp thì nay bị xếp ở mức 
rất nguy cấp như hoàng đàn, 
bách vàng, sâm vũ diệp, tam 
thất hoang...

Mất rừng, sinh cảnh bị 
suy thoái và nạn săn bẫy do 
nhu cầu tiêu thụ và buôn 
bán bất hợp pháp các loài 
hoang dã đã khiến nhiều loài 
linh trưởng của khu vực Tiểu 
vùng sông Mê Kông Mở rộng 
đang trên bờ tuyệt chủng. 
Một phần tư các loài này nằm 
trong danh sách các loài Cực 
kỳ Nguy cấp trong Sách Đỏ 
Thế giới IUCN và một nửa 
trong số chúng thuộc danh 
sách các loài Nguy cấp. Việt 
Nam có tới 5 loài linh trưởng 
đặc hữu, thế nhưng chúng 
đều nằm trong danh sách 25 
loài linh trưởng Cực kỳ Nguy 
cấp trên toàn cầu. Theo Danh 
lục Đỏ IUCN 2019, nguy cơ 
tuyệt chủng đã gia tăng đối 
với một phần tư loài, so với 
đánh giá năm 2008. Nguy cơ 
tuyệt chủng của những loài 
còn lại cũng không giảm đi.

Một số nguyên nhân tác 
động, ảnh hưởng gây suy 
giảm ĐDSH

Có nhiều yếu tố, nguyên 
nhân ảnh hưởng, tác động đến 
ĐDSH bao gồm cả các yếu tố, 
nguyên nhân riêng lẻ cũng 
như các yếu tố, nguyên nhân 
có tính tích hợp. Đồng thời các 
yếu tố, nguyên nhân tác động, 
ảnh hưởng đến ĐDSH có tính 
trực tiếp, gián tiếp. 

Chuyển đổi mục đích sử 
dụng đất, mặt nước nhiều nơi 
chưa phù hợp

Chuyển đổi sử dụng đất (có 
rừng): Trong giai đoạn 2017 
- 2020 đã có 3.630 dự án đề 
nghị chuyển mục đích sử dụng 
rừng, với tổng diện tích đề nghị 
là 183.740 ha, trong đó, rừng 
tự nhiên 39.133 ha, rừng trồng 
74.242 ha, đất chưa có rừng 
13.816 ha, diện tích ngoài quy 
hoạch 3 loại rừng 56.550 ha. 
Theo số liệu thống kê qua các 
năm, trung bình mỗi năm trong 
giai đoạn 2016-2020, khoảng 
2.430 ha rừng tự nhiên bị mất đi, 
tập trung chủ yếu tại 2 khu vực 
duyên hải miền Trung và Tây 
Nguyên, trong khi diện tích rừng 
sản xuất lại tăng lên so với trước 
đây. Việc suy giảm diện tích rừng 
đầu nguồn do các dự án thủy 
điện, phát triển giao thông và 
bởi các nguyên nhân khác đã và 
đang gây ra những ảnh hưởng 
xấu đến môi trường, trong đó có 
các tác động làm suy giảm lớp 
phủ thực vật, phân mảnh môi 
trường sống hoang dã của nhiều 
loài sinh vật nguy cấp, làm suy 
giảm nguồn sinh thủy trên các 
lưu vực sông, đồng thời làm xói 
mòn lưu vực, tăng nguy cơ lũ, 
giảm lượng dự trữ nước ngầm, 
đẩy nhanh quá trình bồi lắng, 
làm giảm tuổi thọ của các hồ 
chứa nước. Việc thay đổi sử dụng 
đất là một trong những áp lực 
lớn nhất tác động tới các hệ sinh 
thái tự nhiên vốn có để chuyển 
sang các hệ sinh thái nhân tạo 
khác và qua đó, làm giảm ĐDSH 
và dịch vụ HST.
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Chuyển đổi sử dụng mặt nước: Không 
chỉ rừng, nhiều HST rừng ngập mặn, đầm 
phá, bãi triều ven biển đã bị cải tạo nhanh 
chóng với quy mô lớn thành các đầm nuôi 
tôm, bãi nuôi ngao và các hải sản khác đã 
khiến các khu rừng ngập mặn nguyên sinh 
gần như bị biến mất ở nhiều tỉnh. Việc 
phát triển các đầm, ao nuôi trồng thủy sản 
ở vùng cửa sông, ven biển dẫn đến những 
thay đổi về nơi cư trú của quần xã sinh vật, 
thay đổi về môi trường, lắng đọng trầm tích 
và nguy cơ xói lở bờ sông, bờ biển. Hơn nữa, 
tại một số khu vực nuôi tôm, cá tập trung 
việc xả thải các chất hữu cơ, chất độc vi sinh 
vật (cả mầm bệnh) và các chất thải sinh 
hoạt làm cho môi trường suy thoái, bùng nổ 
dịch bệnh và gây thiệt hại đáng kể về kinh 
tế cũng như môi trường. Mặt nước ven bờ, 
đặc biệt những vũng, vịnh, đầm phá được 
sử dụng quây nuôi lồng bè các loài thủy sản 
gây ÔNMT nước, trầm tích đáy, tác động tới 
các HST ĐNN ven biển, đặc biệt HST rạn 
san hô, cỏ biển. Việc phát triển xây dựng các 
đô thị và khu công nghiệp diễn ra nhanh 
chóng ở ven bờ biển ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến lưu lượng nước, chất lượng nước, 
trầm tích và ĐDSH.

Khai thác quá mức và buôn bán trái phép 
tài nguyên ĐDSH

Từ năm 2007 đến năm 2013, cả nước 
có 2.000 - 4.500 vụ khai thác gỗ trái phép. 
Tính riêng năm 2018 đã phát hiện 12.900 
vụ vi phạm pháp luật về rừng, tổng số vụ 
vi phạm đã được xử lý là 11.289 vụ, trong 
đó xử phạt hành chính 10.900 vụ, xử lý 
hình sự 363 vụ, tịch thu 16.027 m3 gỗ các 
loại, diện tích rừng bị thiệt hại là 936 ha. 
Khoảng 100.000 m3 gỗ khai thác trái phép 
bị tịch thu mỗi năm. Hàng năm, các lâm 
sản ngoài gỗ, bao gồm: 350 triệu cây tre, 
4500 tấn mây, 1.500 tấn măng, 300 tấn 
quả, 5.000 tấn các sản phẩm thực phẩm 
khác, 4.500 tấn dược liệu, 130.000 tấn 
tinh dầu và nhựa đã được khai thác. Khai 
thác quá mức trong một thời gian dài tác 
động tiêu cực đến chất lượng tài nguyên 
rừng, mất môi trường sống, chia cắt, nhiễu 
loạn HST rừng và giảm khả năng tái sinh 
tự nhiên. Đối với HST biển, hàng nghìn ha 
rạn san hô và thảm cỏ biển cũng bị mất 
do khai thác quá mức và sử dụng lồng bè 
nuôi trồng thủy sản. Các kỹ thuật khai 
thác mang tính hủy diệt như dùng chất 

nổ, chất độc và sốc điện đánh 
bắt thủy sản đang diễn ra khá 
phổ biến, chưa kiểm soát hiệu 
quả ở cả vùng nước trong đất 
liền và trên biển, đang là mối 
đe dọa cao đối với các HST tự 
nhiên có mức ĐDSH cao như 
sông, suối vùng núi, đầm hồ, 
thảm cỏ biển và rạn san hô 
ở vùng nước ven bờ biển của 
Việt Nam.

BĐKH và ÔNMT
Việt Nam là một trong 

5 quốc gia chịu ảnh hưởng 
nhiều nhất của BĐKH. Nhiệt 
độ trung bình tăng sẽ làm 
thay đổi vùng phân bố và 
cấu trúc quần thể sinh vật 
của nhiều HST. Bên cạnh đó, 
ÔNMT cũng tác động tiêu 
cực đến ĐDSH ở mọi cấp độ. 
Quá trình đô thị hóa và công 
nghiệp hóa diễn ra nhanh 
chóng tại Việt Nam đã ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến 
chất lượng không khí, chất 
lượng nước và thải ra nhiều 
chất thải nguy hại. Nước 
thải sinh hoạt, công nghiệp 
không được xử lý và thải trực 
tiếp vào các sông, hồ tác động 
xấu đến ĐDSH của các HST 
tự nhiên. Việc mở rộng thâm 
canh nông nghiệp, thuốc bảo 
vệ thực vật với nhiều nguồn 
gốc khác nhau được sử dụng 
ngày càng phổ biến và thiếu 
kiểm soát đã góp phần làm 
suy thoái các quần thể chim 
và côn trùng ở các vùng nông 
thôn và ngoại ô thành phố. 

Sự du nhập các SVNLXH
Việt Nam có đường bờ 

biển dài và đường biên giới 
giáp ranh với 3 nước (Trung 
Quốc, Campuchia và Lào) nên 
sinh vật ngoại lai có thể xâm 
nhập bằng nhiều con đường 
khác nhau như nhập khẩu có 
chủ đích phục vụ nuôi, trồng, 
sản xuất, kinh doanh và du 
nhập tự nhiên và không chủ 
đích của con người. Sinh vật 

ngoại lai, tùy theo từng trường 
hợp, có thể mang lại lợi ích tạo 
ra giống mới có giá trị kinh tế 
cao (như cá tầm, cá diêu hồng, 
cá mú, cá bớp…), nhưng nếu 
không được kiểm soát tốt có 
thể mang lại những thiệt hại 
lớn về kinh tế và sinh thái. Các 
loài ngoại lai xâm hại khi du 
nhập vào sẽ phát triển quần 
thể nhanh chóng, lấn át các 
loài bản địa về thức ăn, nơi 
cư trú, thậm chí làm xói mòn 
nguồn gen loài bản địa do tính 
lai tạp. 

3. ĐỊNH HƯỚNG ƯU TIÊN 
BTTN VÀ ĐDSH TRONG 
THỜI GIAN TỚI

Trong 5 năm trở lại đây, 
thế giới phát triển một số xu 
hướng kinh tế mới gắn liền với 
sử dụng thông minh các nguồn 
tài nguyên sinh vật có khả 
năng tái tạo và thân thiện với 
môi trường như kinh tế sinh 
học, kinh tế tuần hoàn, kinh tế 
chiếc bánh vòng... Một xã hội 
hài hòa với tự nhiên là mẫu 
hình chung cho nhiều nước, 
trong đó có Việt Nam. Kinh tế 
tuần hoàn ở Việt Nam đang 
trở thành xu thế tất yếu nhằm 
đáp ứng yêu cầu phát triển bền 
vững trong bối cảnh tài nguyên 
ngày càng suy thoái, cạn kiệt, 
môi trường bị ô nhiễm, BĐKH 
diễn biến khốc liệt. Xây dựng 
kinh tế tuần hoàn đã được xác 
định là một trong những định 
hướng phát triển đất nước giai 
đoạn 2021-2030. 

 Cơ hội
Tháng 3/2019, Đại hội 

đồng Liên hợp quốc tuyên bố 
thập kỷ 2021 - 2030 là thập kỷ 
về phục hồi HST. Khóa họp lần 
thứ 75 của Đại hội đồng Liên 
hợp quốc được tổ chức vào 
tháng 11/2020 đã đưa ra Bản 
Cam kết các Lãnh đạo vì thiên 
nhiên và Việt Nam là một trong 
93 quốc gia chính thức ủng hộ 
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Cam kết này. Khung ĐDSH toàn cầu sau 
2020 xác định và kêu gọi hướng tới một thế 
giới sống hòa hợp với thiên nhiên, trong đó 
ĐDSH được coi trọng, bảo tồn, phục hồi và 
sử dụng một cách bền vững, duy trì các dịch 
vụ HST, duy trì một hành tinh lành mạnh 
và mang lại lợi ích thiết yếu cho mọi người.

Công tác quản lý, BTTN và ĐDSH nhận 
được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. 
Sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo, đặc biệt 
Lãnh đạo cấp cao được thể hiện thông 
qua các nội dung về BTTN và ĐDSH được 
ghi nhận trong nhiều văn kiện quan trọng 
của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà 
nước như: Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 
15/1/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao 
hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và 
phát huy các nguồn lực của nền kinh tế 
xác định công tác bảo tồn ĐDSH, trong 
đó đặt ra nhiệm vụ về bảo tồn ĐDSH và 
HST biển, yêu cầu lập cơ sở dữ liệu ĐDSH 
quốc gia; Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng về chủ động 
ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài 
nguyên đã xác định bảo vệ, phát triển rừng, 
BTTN và ĐDSH là một nhiệm vụ trọng tâm 
trong phát triển bền vững của đất nước...

Các chủ trương, cam kết chính trị đã 
và đang tiếp tục được thể chế hóa. Đặc 
biệt, Luật BVMT năm 2020 đã chính thức 
được thực hiện từ ngày 1/1/2022 với nhiều 
chính sách, giải pháp đột phá, đánh dấu 
giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ trong công 
tác BVMT, hướng tới mục tiêu cao nhất cải 
thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức 
khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo 
tồn ĐDSH và phát triển kinh tế bền vững. 

Hệ thống chính sách, pháp luật về 
BTTN và ĐDSH cũng ngày càng hoàn thiện. 
Việt Nam đã ban hành và triển khai các luật 
quan trọng để BTTN và ĐDSH như Luật 
ĐDSH, Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản, 
Luật Du lịch, Chiến lược quốc gia về ĐDSH 
đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 
cùng nhiều văn bản hướng dẫn thi hành. 

Thách thức
Áp lực ngày càng gia tăng từ tăng 

trưởng và phát triển kinh tế - xã hội. 
Tăng trưởng GDP nước ta giai đoạn 2011 
- 2020 đạt khoảng 5,9%/năm, thuộc 
nhóm các nước tăng trưởng cao trong 
khu vực và trên thế giới. Với mục tiêu 
đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng tổng 

sản phẩm trong nước (GDP) 
bình quân khoảng 7%/
năm; GDP bình quân đầu 
người theo giá hiện hành 
đến năm 2030 đạt khoảng 
7.500 USD/người thì áp 
lực đối với môi trường nói 
chung, bảo tồn ĐDSH nói 
riêng sẽ càng lớn hơn.

BĐKH ngày càng gia 
tăng tác động tới các HST và 
loài. Nhiều nghiên cứu quốc 
tế và trong nước đã chỉ ra 
những tác động của BĐKH 
ngày càng tăng đối với 
ĐDSH. Ước tính có ít nhất 
38,9% diện tích đồng bằng 
sông Cửu Long và 16,8% diện 
tích đồng bằng sông Hồng sẽ 
bị ngập nếu nước biển dâng 
lên 100 cm. Các HST ven 
biển ở Việt Nam cũng chịu 
ảnh hưởng. 

Hầu hết các khu bảo tồn 
hiện nay có diện tích không 
rộng, phân tán, thiếu tính 
kết nối. Diện tích bảo tồn 
của các khu vực được bảo vệ 
không đủ lớn (phần lớn có 
diện tích dưới 50.000 ha) 
để đảm bảo cho nhiều loài 
động vật có kích thước lớn 
như voi, hổ. Trong khi đó, 
còn có các khu vực khác có 
giá trị ĐDSH cao, cảnh quan 
thiên nhiên quan trọng thì 
việc xác định và quản lý các 
hệ sinh thái tự nhiên ngoài 
KBT lại chưa được quan 
tâm. Nguồn nhân lực cho 
bảo tồn ĐDSH chưa đáp ứng 
nhu cầu, thiếu về số lượng, 
hạn chế về chất lượng, đặc 
biệt đối với những lĩnh vực 
như đánh giá tác động môi 
trường, an toàn sinh học, 
bảo tồn ĐDSH, kinh tế môi 
trường… Đầu tư kinh phí 
thực hiện công tác bảo tồn 
ĐDSH từ nguồn ngân sách 
còn dàn trải, thiếu trọng 
điểm và hiệu quả đầu tư còn 
thấp. Ngân sách cho bảo tồn 

ĐDSH còn chiếm tỷ lệ nhỏ 
trong tổng ngân sách cho 
nhiệm vụ môi trường; Nhận 
thức của xã hội về bảo tồn 
ĐDSH còn chưa đầy đủ và 
toàn diện.

Trên cơ sở hiện trạng 
ĐDSH, nhận diện áp lực, 
tác động cũng như nguyên 
nhân trực tiếp, nguyên 
nhân gián tiếp, đồng thời 
xác định cơ hội, thách thức 
trong thời gian tới, một số 
định hướng, nhiệm vụ ưu 
tiên BTTN và ĐDSH được 
xác định: Tăng cường bảo 
tồn, phục hồi ĐDSH; Bảo 
tồn và phục hồi các loài 
hoang dã nguy cấp, đặc biệt 
là các loài động vật nguy cấp, 
quý, hiếm được ưu tiên bảo 
vệ, loài di cư; Tăng cường 
công tác bảo tồn nguồn gen, 
quản lý tiếp cận nguồn gen, 
chia sẻ lợi ích và bảo vệ tri 
thức truyền thống về nguồn 
gen; Đánh giá, phát huy 
lợi ích của ĐDSH phục vụ 
phát triển bền vững, phòng 
chống thiên tai và thích ứng 
với BĐKH; Kiểm soát các 
hoạt động gây tác động tiêu 
cực đến ĐDSH. 

Các giải pháp chủ yếu 
tập trung vào các nhóm giải 
pháp: Hoàn thiện chính sách, 
pháp luật, thể chế quản lý, 
tăng cường năng lực thực thi 
pháp luật về ĐDSH; Nâng cao 
nhận thức, ý thức về BTTN và 
ĐDSH; Thúc đẩy nghiên cứu 
khoa học, phát triển, chuyển 
giao và ứng dụng công nghệ 
tiên tiến trong bảo tồn và sử 
dụng bền vững ĐDSH, đặc 
biệt trong quản lý, điều tra, 
quan trắc, theo dõi, kiểm tra, 
giám sát ĐDSH; Bảo đảm 
nguồn lực tài chính cho bảo 
tồn ĐDSH; Tăng cường hội 
nhập và hợp tác quốc tế về 
bảo tồn và sử dụng bền vững 
ĐDSHn



24  | SỐ 08/2022
Tạp chí 
MÔI TRƯỜNG

LUẬT PHÁP - CHÍNH SÁCH

Nâng cao hiệu quả quản lý  
chất thải rắn sinh hoạt hướng tới  
nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam
ThS. NGUYỄN THÀNH YÊN, Phó Vụ trưởng  
Vụ Quản lý chất thải, Tổng cục Môi trường

Trong những năm qua, hướng tới mục tiêu 
phát triển bền vững đất nước, Đảng, Quốc 
hội, Chính phủ luôn quan tâm chỉ đạo 

phát triển kinh tế - xã hội gắn với BVMT,  bước 
đầu đã đạt được kết quả tích cực, tạo tiền đề tốt 
để tăng cường công tác BVMT thời gian tới. Tuy 
nhiên, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, sự 
gia tăng dân số mạnh mẽ đã làm cho lượng chất 
thải rắn (CTR) phát sinh với thành phần ngày 
càng phức tạp gây khó khăn cho công tác quản 
lý, xử lý chất thải, đặc biệt là đối với chất thải 
rắn sinh hoạt (CTRSH).

Luật BVMT năm 2020 đã đưa ra những quy 
định riêng về kinh tế tuần hoàn (KTTH), trong 
đó định nghĩa KTTH là mô hình kinh tế với các 
hoạt động thiết kế, sản xuất, tiêu dùng và dịch 
vụ nhằm giảm khai thác nguyên liệu, vật liệu, 
kéo dài vòng đời sản phẩm, hạn chế chất thải 
phát sinh và giảm thiểu tác động xấu đến môi 
trường; quy định cơ sở sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ có trách nhiệm thiết lập hệ thống quản 
lý và thực hiện biện pháp để giảm khai thác tài 
nguyên, giảm chất thải, nâng cao mức độ tái sử 
dụng và tái chế chất thải ngay từ giai đoạn xây 
dựng dự án, thiết kế sản phẩm, hàng hóa đến 
giai đoạn sản xuất, phân phối… Đây là cách tiếp 
cận mới trong quản lý mà Bộ TN&MT đang và 
sẽ thực hiện trong thời gian tới, góp phần thực 
hiện mục tiêu của Đề án Phát triển KTTH ở Việt 
Nam vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
tại Quyết định số 687/QĐ-TTg ngày 7/6/2022

1. THỰC TRẠNG PHÁT SINH, PHÂN LOẠI, 
THU GOM, VẬN CHUYỂN CTRSH  
GIAI ĐOẠN 2016-2021

CTRSH tại đô thị và nông thôn
Trong giai đoạn 2016 - 2021, lượng CTRSH 

phát sinh tiếp tục gia tăng trên phạm vi cả nước. 
Ước tính lượng CTRSH phát sinh ở các đô thị 
trên toàn quốc tăng trung bình 10% - 16% mỗi 
năm. Năm 2019, tổng lượng CTRSH phát sinh 
trên toàn quốc là khoảng 64.018 tấn/ngày, trong 
đó lượng CTRSH phát sinh tại khu vực đô thị là 

35.624 tấn/ngày, lượng CTRSH 
phát sinh tại khu vực nông 
thôn là 28.394 tấn/ngày. Trong 
đó, TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội 
có khối lượng CTRSH đô thị 
phát sinh lớn nhất. Chỉ tính 
riêng 2 đô thị này, tổng khối 
lượng CTRSH phát sinh từ khu 
vực đô thị lên tới 12.000 tấn/
ngày, chiếm 33,6% tổng lượng 
CTRSH đô thị phát sinh trên 
cả nước. Về cơ bản, lượng phát 
sinh CTRSH ở nông thôn phụ 
thuộc vào mật độ dân cư và 
nhu cầu tiêu dùng của người 
dân. Nhìn chung, khu vực 
đồng bằng có lượng phát sinh 
CTRSH cao hơn khu vực miền 
núi; khu vực nào có mức tiêu 
dùng cao hơn thì lượng CTRSH 
phát sinh cũng cao hơn. Trong 
năm 2020, lượng CTRSH phát 
sinh ngày càng lớn, có tính 
chất, thành phần phức tạp. 
Tổng khối lượng CTRSH phát 
sinh trên địa bàn các tỉnh/
thành phố là khoảng 81.121 
tấn/ngày. Các địa phương có 
khối lượng CTRSH phát sinh 
trên 1.000 tấn/ngày chiếm 
25%.

Phân loại, thu gom, lưu 
giữ, tập kết, trung chuyển, vận 
chuyển CTRSH

Trong thời gian qua, công 
tác phân loại chất thải tại 
nguồn đã được các cấp, các 
ngành quan tâm chỉ đạo và tổ 
chức thực hiện, góp phần giảm 
thiểu lượng chất thải phải xử 
lý và tăng cường tái chế, tận 
dụng tài nguyên. Nhiều địa 
phương đã tích cực xây dựng 

các chương trình, dự án để tổ 
chức triển khai thực hiện. Tuy 
nhiên, đánh giá chung cho 
thấy, việc phân loại tại nguồn 
chưa đạt được kết quả cao do 
quy định chưa có tính cưỡng 
chế cao, chủ yếu mang tính 
khuyến khích. Mặt khác, hiện 
nay nhiều địa phương chưa có 
thiết bị, phương tiện thu gom 
riêng đối với từng loại chất thải 
được phân loại. Do vậy, trong 
nhiều trường hợp chất thải 
đã được phân loại được vận 
chuyển chung trong cùng thiết 
bị, phương tiện, một số trường 
hợp cơ sở xử lý chỉ áp dụng một 
phương pháp xử lý chung đối 
với chất thải đã được phân loại 
nên hiệu quả của việc phân 
loại tại nguồn không cao. 

Việc thu gom, vận chuyển 
được thực hiện khác nhau 
giữa đô thị và nông thôn, 
giữa các địa phương và thậm 
chí giữa các vùng trong cùng 
một địa phương. Nhìn chung, 
các địa phương còn thiếu các 
thiết bị chuyên dụng cho việc 
thu gom, vận chuyển CTRSH. 
Trên thực tế, các đô thị mới 
có các phương tiện chuyên 
dụng như các thùng chứa 
CTRSH, các xe chuyên dụng 
chở CTRSH, trong khi tại các 
vùng nông thôn thường không 
có các phương tiện vận chuyển 
chuyên dụng mà sử dụng các 
phương tiện xe thủ công để 
vận chuyển CTRSH đến điểm 
tập kết. 

Tỷ lệ thu gom CTRSH khu 
vực đô thị của các địa phương 
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trên toàn quốc năm 2020 đạt 94,71% chất thải 
phát sinh đạt mục tiêu đặt ra theo Chiến lược 
quốc gia về quản lý tổng hợp CTR đến năm 2025, 
tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt tại Quyết định số 491/QĐ-TTg 
ngày 7/5/2018.

Tại nông thôn, nhiều địa phương đã hình 
thành các tổ tự quản, hội phụ nữ thực hiện 
việc thu gom chất thải theo tần suất nhất định 
và chuyển đến điểm tập kết để các công ty môi 
trường đô thị vận chuyển về cơ sở xử lý. Tuy 
nhiên, trong quá trình thực hiện đã có một số 
nơi chất thải sau khi được thu gom về điểm tập 
kết nhưng không được thu gom, vận chuyển về 
nơi xử lý đã dẫn đến việc hình thành các bãi rác 
tạm gây ô nhiễm môi trường. 

Một số tỉnh/thành phố có sử dụng trạm 
trung chuyển chất thải trong quá trình thu 
gom, vận chuyển. Việc lựa chọn các khu vực 
tập kết và trạm trung chuyển thường khó khăn, 
gặp phải sự phản đối của người dân do phát 
sinh mùi hôi, nước rỉ rác và thu hút côn trùng. 
Nhiều điểm tập kết không có mái che nên khi 
mưa ướt, nước rỉ rác phát sinh ảnh hưởng đến 
môi trường. Bên cạnh đó, công tác vận chuyển 
hiện còn gặp nhiều khó khăn do hầu hết các bãi 
chôn lấp chất thải thường ở xa khu dân cư đã 
làm tăng chi phí vận chuyển. Ngoài ra, năng lực 
vận chuyển của một số địa phương còn hạn chế, 
phương tiện vận chuyển còn thô sơ, chưa bảo 
đảm an toàn gây rò rỉ, rơi vãi chất thải trong quá 
trình vận chuyển.

Xử lý CTRSH
Hiện nay, một phần chất thải có khả năng 

tái chế phát sinh từ sinh hoạt đã được người 
dân tự phân loại, thu gom và bán cho các cơ sở 
thu gom phế liệu, cuối cùng được chuyển đến 
các cơ sở tái chế. Việc này một mặt góp phần 
giảm thiểu lượng chất thải phải xử lý, tận dụng 
được tài nguyên có trong chất thải. Tuy nhiên, 
nhiều cơ sở tái chế là các cơ sở tại các làng nghề 
hoặc các cơ sở quy mô nhỏ lẻ, sử dụng công nghệ 
tái chế lạc hậu, không đáp ứng các yêu cầu về 
BVMT. Ngoài ra, các cơ sở này thường phá dỡ, 
tận dụng các phần có khả năng tái chế, phần 
không có khả năng tái chế được thải chung với 
CTRSH. Các hoạt động nêu trên tiềm ẩn nguy cơ 
gây ô nhiễm môi trường nếu không được quản 
lý phù hợp.

Trên cả nước hiện có khoảng 400 lò đốt 
CTRSH, 37 dây chuyền sản xuất phân compost tập 
trung, trên 900 bãi chôn lấp, trong đó có nhiều bãi 
chôn lấp không hợp vệ sinh. Một số cơ sở áp dụng 

phương pháp đốt CTRSH có thu 
hồi năng lượng để phát điện 
hoặc có kết hợp nhiều phương 
pháp xử lý khác nhau. 

Về tỷ lệ xử lý chất thải theo 
các phương pháp xử lý, hiện 
nay khoảng 71% tổng lượng 
chất thải được xử lý bằng 
phương pháp chôn lấp (chưa 
tính lượng bã thải từ các cơ sở 
chế biến phân compost và tro xỉ 
phát sinh từ các lò đốt); khoảng 
16% tổng lượng chất thải được 
xử lý tại các nhà máy chế biến 
phân compost và khoảng 13% 
tổng lượng chất thải được xử lý 
bằng phương pháp đốt và các 
phương pháp khác.

2. CÔNG TÁC QUẢN LÝ 
CTRSH

Về tổ chức, bộ máy quản lý 
nhà nước về CTRSH 

Tại Trung ương
Trước khi Nghị quyết số 

09/NQ-CP ngày 3/2/2019 của 
Chính phủ được ban hành, 
công tác quản lý nhà nước về 
CTRSH được giao cho nhiều 
Bộ cùng tham gia quản lý, bao 
gồm Bộ TN&MT, Bộ Xây dựng, 
Bộ Khoa học và Công nghệ. 
Việc giao thoa, chồng chéo về 
chức năng quản lý nhà nước 
trong lĩnh vực CTRSH bao gồm 
việc xây dựng, ban hành các 
văn bản quy phạm pháp luật; 
xây dựng, chỉ đạo thực hiện 
chiến lược, chính sách, đề án, 
chương trình, quy hoạch, kế 
hoạch; tổ chức định kỳ đánh 
giá hiện trạng và dự báo tình 
hình quản lý CTRSH; chỉ đạo, 
hướng dẫn và tổ chức thực 
hiện quản lý. 

Ngay sau khi Nghị quyết 
số 09/NQ-CP ngày 3/2/2019 
của Chính phủ được ban hành, 
Bộ TN&MT là đầu mối thống 
nhất quản lý nhà nước về CTR. 
Bộ TN&MT đã nhanh chóng 
ban hành Kế hoạch triển khai 
thực hiện phương án thống 

nhất quản lý nhà nước về CTR 
và triển khai các hoạt động 
như rà soát, đánh giá các văn 
bản quy phạm pháp luật hiện 
hành; kiểm tra, đánh giá công 
tác quản lý CTR trên phạm 
vi cả nước; tổ chức các hội 
thảo, hội nghị về công nghệ 
xử lý, mô hình quản lý đối với 
CTRSH với sự tham gia của các 
Bộ, ngành, địa phương và các 
chuyên gia, nhà khoa học; phối 
hợp chặt chẽ với các cơ quan 
truyền thông tổ chức tuyên 
truyền, nâng cao nhận thức 
của người dân và toàn xã hội 
về công tác quản lý chất thải.

Theo quy định của Luật 
BVMT năm 2020 và các văn 
bản hướng dẫn thi hành, Bộ 
TN&MT hiện được giao là đầu 
mối thống nhất quản lý nhà 
nước về CTRSH. 

Tại địa phương 
Trước đây, tại các địa 

phương không có sự thống 
nhất trong việc giao cơ quan 
chuyên môn tham mưu, giúp 
việc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
trong vấn đề quản lý CTRSH; 
một số tỉnh/thành phố giao 
cho Sở Xây dựng trong khi một 
số tỉnh/thành phố khác giao 
Sở TN&MT, một số giao cho 
cả hai đơn vị trong việc tham 
mưu giúp việc Ủy ban nhân 
dân tỉnh về quản lý CTRSH.

Sau khi Chính phủ ban 
hành Nghị quyết số 09/NQ-
CP ngày 3/2/2019, một số địa 
phương đã bắt đầu định hướng 
giao cho Sở TN&MT là cơ quan 
chuyên môn giúp việc về quản 
lý CTRSH. Tuy nhiên, đến nay 
việc chuyển giao cho Sở TN&MT 
là cơ quan chuyên môn giúp 
việc về quản lý CTRSH trên cả 
nước vẫn còn chưa được thực 
hiện ở tất cả các địa phương.

Về thực hiện các nội dung 
quản lý CTRSH đô thị và nông thôn 

Thực hiện các mục tiêu và 
nhiệm vụ quản lý CTRSH



26  | SỐ 08/2022
Tạp chí 
MÔI TRƯỜNG

LUẬT PHÁP - CHÍNH SÁCH

Theo Chiến lược quốc gia về quản lý tổng 
hợp CTR đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 
2050 được phê duyệt tại Quyết định số 491/
QĐ-TTg ngày 7/5/2018 của Thủ tướng Chính 
phủ, mục tiêu đến năm 2025, 90% tổng lượng 
CTRSH phát sinh tại các đô thị được thu gom và 
xử lý đáp ứng yêu cầu về BVMT; phấn đấu tỷ lệ 
CTRSH xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực 
tiếp đạt tỷ lệ dưới 30% so với lượng chất thải 
được thu gom; 80% lượng CTRSH phát sinh tại 
khu dân cư nông thôn tập trung được thu gom, 
lưu giữ, vận chuyển, tự xử lý, xử lý tập trung đáp 
ứng yêu cầu về BVMT.

Mặt khác, theo Nghị quyết số 06/NQ-
CP ngày 21/1/2021 của Chính phủ ban hành 
Chương trình hành động tiếp tục thực hiện 
Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó 
với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài 
nguyên và BVMT theo Kết luận số 56-KL/TW 
ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị, mục tiêu đến 
năm 2025 là 90% CTR đô thị được thu gom, xử 
lý, phấn đấu tỷ lệ CTR đô thị được xử lý bằng 
phương pháp chôn lấp trực tiếp dưới 30% tổng 
lượng chất thải được thu gom.

Theo kết quả báo cáo của các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương về công tác BVMT 
năm 2020, tỷ lệ CTR được thu gom tại khu 
vực đô thị đạt khoảng 94,71%. Như vậy, có thể 
đánh giá tỷ lệ thu gom, xử lý CTRSH hiện nay 
tại các đô thị đã đáp ứng được mục tiêu của 
Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp CTR 
và Chương trình hành động tiếp tục thực hiện 
Nghị quyết số 24-NQ/TW của Chính phủ. Tuy 
nhiên, với tỷ lệ chôn lấp cao như hiện nay, mục 
tiêu phấn đấu tỷ lệ CTRSH xử lý bằng phương 
pháp chôn lấp trực tiếp đạt tỷ lệ dưới 30% so 
với lượng chất thải được thu gom là rất khó đạt 
được nếu các địa phương không nhanh chóng 
chuyển đổi các công nghệ chôn lấp hiện có 
sang các công nghệ xử lý CTRSH tiên tiến, thân 
thiện với môi trường.

Kết quả thực hiện các chương trình, đề án, dự 
án, quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng về nội dung 
quản lý CTRSH. 

Luật Xây dựng, các văn bản hướng dẫn 
thi hành và Nghị định số 81/2017/NĐ-CP quy 
định Bộ Xây dựng có nhiệm vụ: (i) Xây dựng, 
ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có 
thẩm quyền ban hành và hướng dẫn kiểm tra 
việc thực hiện các quy định về lập, thẩm định, 
phê duyệt quy hoạch quản lý CTR; (ii) Tổ chức 
lập, thẩm định, lấy ý kiến bằng văn bản của 

Bộ TN&MT, trình Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt hoặc phê 
duyệt theo ủy quyền của Thủ 
tướng Chính phủ quy hoạch 
quản lý CTR vùng liên tỉnh; 
hướng dẫn, kiểm tra việc thực 
hiện quy hoạch sau khi được 
phê duyệt; (iii) Thẩm định quy 
hoạch quản lý CTR các thành 
phố trực thuộc Trung ương là 
đô thị loại đặc biệt để trình 
Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt; có ý kiến thống nhất 
bằng văn bản để UBND các 
thành phố trực thuộc Trung 
ương là đô thị loại I phê duyệt 
quy hoạch quản lý CTR của 
thành phố; (iv) Hướng dẫn, 
kiểm tra việc lập và quản lý 
quy hoạch xây dựng các cơ sở 
xử lý CTR. Ngoài ra, Nghị định 
số 59/2007/NĐ-CP quy định 
trách nhiệm Bộ Xây dựng như 
sau: (i) Hướng dẫn quy hoạch 
xây dựng các công trình xử lý 
CTR, tái sử dụng mặt bằng cơ 
sở xử lý CTR và các công trình 
phụ trợ sau khi chấm dứt hoạt 
động (Khoản 2 Điều 9); (ii) Quy 
hoạch quản lý CTR cấp vùng, 
liên tỉnh, liên đô thị, vùng 
kinh tế trọng điểm do Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt 
hoặc ủy quyền cho Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng phê duyệt (Khoản 
1 Điều 10). 

Thực hiện các quy định 
nêu trên, Bộ Xây dựng đã chủ 
trì xây dựng và trình Thủ tướng 
Chính phủ ban hành nhiều 
quy hoạch về quản lý CTR, 
như: Quy hoạch tổng thể hệ 
thống xử lý CTR y tế nguy hại 
đến năm 2025 tại Quyết định 
số 170/QĐ-TTg ngày 8/2/2012; 
Quy hoạch quản lý CTR vùng 
kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến 
năm 2030 tại Quyết định số 
1979/QĐ-TTg ngày 14/10/2016; 
Quy hoạch quản lý CTR lưu 
vực sông Nhuệ - sông Đáy đến 
năm 2030 tại Quyết định số 
223/QĐ-TTg ngày 12/2/2015; 

Quy hoạch quản lý CTR lưu 
vực sông Đồng Nai đến năm 
2030 tại Quyết định số 07/QĐ-
TTg ngày 6/1/2015; Quy hoạch 
quản lý CTR lưu vực sông 
Cầu đến năm 2020 tại Quyết 
định số 2211/QĐ-TTg ngày 
14/11/2013; Đề án “Huy động 
các nguồn lực đầu tư xây dựng 
hệ thống cấp, thoát nước và xử 
lý CTRSH” tại Quyết định số 
1196/QĐ-TTg ngày 23/7/2014...

Mặt khác, Nghị định số 
38/2015/NĐ-CP quy định 
trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ 
TN&MT trong việc tổ chức thực 
hiện các nội dung về quản lý 
chất thải phục vụ công tác lập 
và triển khai quy hoạch BVMT. 
Điều này được sửa đổi trong 
Luật sửa đổi, bổ sung 37 luật 
liên quan đến quy hoạch, trong 
đó quản lý chất thải là một nội 
dung của quy hoạch BVMT và 
thực hiện theo quy định của 
pháp luật về quy hoạch, pháp 
luật về BVMT và điều ước 
quốc tế có liên quan mà Việt 
Nam là thành viên. Luật sửa 
đổi, bổ sung 37 luật liên quan 
đến quy hoạch cũng quy định 
trách nhiệm của Bộ TN&MT là 
tổ chức lập quy hoạch BVMT 
quốc gia; xây dựng nội dung 
BVMT trong quy hoạch vùng; 
hướng dẫn các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương xây 
dựng nội dung BVMT trong 
quy hoạch tỉnh; trong đó bao 
gồm nội dung về quy hoạch 
quản lý chất thải. Hiện nay, Bộ 
TN&MT đang tiến hành xây 
dựng Quy hoạch BVMT quốc 
gia, trong đó có nội dung về 
quy hoạch quản lý chất thải.

Đánh giá chung về công tác 
quản lý CTRSH 

Nhìn chung, hệ thống văn 
bản pháp quy ngày càng hoàn 
thiện, tạo căn cứ pháp lý quan 
trọng để quản lý chất thải 
thống nhất theo định hướng 
mới; là bước tiến quan trọng 
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để thúc đẩy tái sử dụng, tái chế chất thải; góp 
phần ngăn chặn các công nghệ xử lý chất thải 
lạc hậu, công nghệ chôn lấp và nâng cao hiệu 
quả công tác BVMT. Tỷ lệ thu gom CTRSH tại 
khu vực đô thị ngày càng tăng, đáp ứng mục tiêu 
theo Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp 
CTR đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 
và Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21/1/2021 
của Chính phủ ban hành Chương trình hành 
động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/
TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 
XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, 
tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT theo 
Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ 
Chính trị. Tại các địa phương đã xây dựng quy 
hoạch quản lý CTR cấp vùng và quy hoạch tại 
địa phương, làm căn cứ để xây dựng các cơ sở 
xử lý CTRSH. Một số địa phương, đặc biệt là các 
thành phố trực thuộc Trung ương đã bắt đầu áp 
dụng những công nghệ mới, tiên tiến như đốt 
có thu hồi năng lượng làm căn cứ để xem xét, 
nhân rộng. Sự quan tâm của các cấp, các ngành, 
ý thức của người dân và xã hội ngày một tăng 
đối với công tác quản lý CTRSH.

Bên cạnh đó, công tác quản lý CTRSH còn 
tồn tại, hạn chế. Phần lớn CTRSH chưa được 
phân loại tại nguồn, các chương trình phân loại 
CTRSH tại các địa phương tuy được triển khai 
nhiều năm gần đây nhưng mang tính xây dựng 
mô hình, chưa đồng bộ; Tỷ lệ CTRSH được chôn 
lấp còn cao; công nghệ xử lý CTRSH của nhiều 
cơ sở còn lạc hậu; Công suất xử lý CTRSH hiện 
hữu không đáp ứng được khối lượng CTRSH 
phát sinh, trong khi việc đầu tư xây dựng mới 
hoặc mở rộng dự án không đáp ứng yêu cầu; 
Các công nghệ xử lý CTRSH tiên tiến, hiện đại 
có giá thành đầu tư, xử lý cao trong khi ngân 
sách của các địa phương dành cho xử lý CTRSH 
còn hạn chế.

Nguyên nhân là do việc thu phí vệ sinh (giá 
dịch vụ) CTRSH đối với các hộ gia đình, cá nhân 
được thu theo hộ gia đình hoặc theo nhân khẩu 
dẫn đến việc không khuyến khích người dân 
giảm thiểu lượng chất thải phát sinh, phân loại 
tại nguồn. Việc xây dựng các cơ sở xử lý chất thải 
hiện đại đòi hỏi phải có vốn đầu tư lớn, nhiều 
địa phương không đủ nguồn lực hoặc đầu tư 
chưa tương xứng; trong khi đó, việc thúc đẩy xã 
hội hóa công tác đầu tư cơ sở xử lý CTRSH còn 
chậm. Nhiều địa phương còn chưa chủ động 
trong công tác triển khai xây dựng các cơ sở xử 
lý chất thải; việc đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất 
thải phân tán, nhỏ lẻ... Việc quy hoạch, xác định 

vị trí, địa điểm xây dựng cơ sở 
xử lý chất thải gặp khó khăn 
do người dân phản đối; việc 
tổ chức triển khai quy hoạch 
tại các địa phương còn chậm, 
thiếu nguồn lực để thực hiện; 
Nhận thức của một bộ phận 
người dân trong việc phân loại, 
lưu giữ, thu gom, vận chuyển 
CTRSH còn nhiều hạn chế. 
Nhiều nơi, người dân chưa tích 
cực tham gia vào các hoạt động 
phân loại tại nguồn, chưa đóng 
phí vệ sinh môi trường đầy đủ.

3. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG 
CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ 
CTRSH HƯỚNG TỚI NỀN 
KINH TẾ TUẦN HOÀN

Ngay sau khi Nghị quyết 
số 09/NQ-CP ngày 3/2/2019 
được ban hành, Bộ TN&MT đã 
trình Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Chỉ thị số 41/CT-TTg 
ngày 1/12/2020 về giải pháp 
cấp bách tăng cường quản lý 
CTR; xây dựng, trình Quốc hội 
ban hành Luật BVMT năm 
2020; trình Chính phủ ban 
hành Nghị định số 08/2022/
NĐ-CP ngày 10/1/2022 và ban 
hành theo thẩm quyền Thông 
tư số 02/2022/TT-BTNMT 
ngày 10/1/2022, trong đó có 
nhiều nhiều quy định mới, cụ 
thể so với trước đây về quản lý 
CTRSH, bao gồm quy định về 
phân loại chất thải tại nguồn, 
lộ trình hạn chế chôn lấp trực 
tiếp chất thải; tiêu chí lựa chọn 
công nghệ xử lý CTRSH; thu 
giá, phí dịch vụ thu gom, vận 
chuyển và xử lý CTRSH từ hộ 
gia đình, cá nhân theo khối 
lượng hoặc thể tích chất thải; 
hướng dẫn về phương pháp 
định giá dịch vụ xử lý CTRSH… 

Bên cạnh đó, để sớm đưa 
Luật BVMT năm 2020 và các 
văn bản hướng dẫn thi hành 
Luật vào thực tiễn cuộc sống, 
trong thời gian qua, Bộ TN&MT 
đã tổ chức các Hội nghị, Hội 

thảo tập huấn cho các địa 
phương trong thực hiện các 
quy định mới của Luật, đồng 
thời cũng đẩy mạnh tuyên 
truyền, nâng cao nhận thức 
về BVMT, nhất là trong lĩnh 
vực quản lý CTRSH, thực hiện 
phân loại CTRSH tại nguồn.

Trong năm 2022, Bộ TN&MT 
đang khẩn trương thực hiện 
một số nội dung: 

- Ban hành và công bố 
danh mục công nghệ xử lý 
CTRSH khuyến cáo áp dụng tại 
Việt Nam, làm cơ sở cho các địa 
phương tổ chức triển khai;

- Xây dựng và ban hành 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về bãi chôn lấp CTR và lò đốt 
chất thải;

- Ban hành hướng dẫn kỹ 
thuật về phân loại rác thải tại 
nguồn để các địa phương làm 
căn cứ thực hiện; triển khai thí 
điểm các hoạt động phân loại 
CTRSH tại hộ gia đình và cá 
nhân ở một số địa phương;

- Ban hành các hướng dẫn 
kỹ thuật đối với việc cải tạo, 
nâng cấp và xử lý ô nhiễm 
môi trường tại các bãi chôn 
lấp rác thải không hợp vệ sinh, 
các khu vực bị ô nhiễm do rác 
thải gây ra, đảm bảo yêu cầu về 
BVMT;

- Tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật, nâng cao nhận thức 
cộng đồng về quản lý CTRSH 
theo các quy định mới của 
Luật BVMT năm 2020 và các 
văn bản hướng dẫn thi hành.

- Thống nhất với Bộ Xây 
dựng về cơ quan ban hành 
Thông tư hướng dẫn chi tiết 
các nội dung trong hoạt động 
đầu tư theo phương thức đối 
tác công tư.

Các hoạt động sẽ tiếp tục 
triển khai trong thời gian tới:

- Tổ chức thực hiện tốt 
các chính sách mới trong 
Luật BVMT năm 2020, trong 
đó đề cao vai trò trách nhiệm 
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của chính quyền địa phương, 
của người dân và doanh 
nghiệp. Thực hiện thí điểm, 
sớm hơn lộ trình quy định 
của Luật BVMT năm 2020 
trong việc triển khai phân 
loại rác thải tại nguồn; thu 
giá, phí dịch vụ thu gom, vận 
chuyển và xử lý CTRSH theo 
khối lượng, bao bì chứa tại 
một số tỉnh, thành phố lớn. 
Triển khai thực hiện hiệu 
quả quy định trách nhiệm 
mở rộng của nhà sản xuất, 
nhập khẩu, ưu tiên khuyến 
khích doanh nghiệp chủ 
động xây dựng hệ thống thu 
gom, tái chế, xử lý sản phẩm, 
bao bì sau xử lý.

- Rà soát, xây dựng, hoàn 
thiện và tổ chức triển khai 
có hiệu quả các cơ chế, chính 
sách, pháp luật liên quan đến 
quản lý CTRSH; cơ chế chính 
sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến 
khích xã hội hóa trong công 
tác quản lý CTRSH, đặc biệt là 
trong việc khuyến khích đầu tư 
xây dựng và vận hành cơ sở xử 
lý CTRSH, triển khai áp dụng 
mô hình thu gom, vận chuyển 
và xử lý CTRSH theo quy định 
của pháp luật về BVMT và Luật 
đầu tư theo phương thức đối 
tác công tư (PPP) đảm bảo tính 
hiệu quả, ổn định và bền vững 
của dự án, phát huy và đa dạng 
hóa nhiều nguồn lực cho xử lý 
chất thải.

- Xây dựng, hoàn thiện và 
ban hành các định mức kinh 
tế - kỹ thuật về thu gom, vận 
chuyển và xử lý CTRSH.

- Tăng cường đầu tư cơ sở 
hạ tầng và phát triển nguồn 
nhân lực. Các địa phương cần 
bố trí quỹ đất cho khu xử lý 
CTRSH theo quy hoạch, bố trí 
đủ kinh phí cho việc đầu tư xây 
dựng, vận hành hệ thống thu 
gom, lưu giữ, trung chuyển, 
vận chuyển và xử lý CTRSH 
trên địa bànn

quan đối với công tác ĐTM và thúc 
đẩy sự tham gia của cộng đồng trong 
quá trình lập ĐTM.

Thứ tư, tiếp tục xây dựng các 
hướng dẫn kỹ thuật chuyên ngành về 
ĐTM; hoàn thiện hệ thống các tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về môi trường và cơ sở dữ liệu về môi 
trường để tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc lập và thẩm định, quản lý báo 
cáo ĐTM. Nâng cao chất lượng báo 
cáo ĐTM. 

Thứ năm, đẩy mạnh công tác 
kiểm tra việc thực hiện chức năng 
quản lý nhà nước về công tác ĐTM ở 
các địa phương. Tăng cường hợp tác 
với các tổ chức quốc tế, các tổ chức 
phi Chính phủ trong công tác đào tạo 
tăng cường năng lực về ĐTM.

Thứ sáu, phối hợp với Bộ Khoa 
học và Công nghệ, các Bộ, cơ quan 
ngang Bộ có liên quan xây dựng, ban 
hành hướng dẫn kỹ thuật về áp dụng 
kỹ thuật hiện có tốt nhất (BAT) để áp 
dụng tại Việt Nam; định kỳ rà soát, 
cập nhật, bổ sung danh mục BAT bảo 
đảm sự phù hợp với thực tế và mức 
độ phát triển của khoa học và công 
nghệ; hướng dẫn áp dụng kỹ thuật 
hiện có tốt nhất đối với từng loại 
hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Thứ bảy, xây dựng được cơ sở khoa 
học và thực tiễn quy định khoảng 
cách an toàn về môi trường đối với 
khu dân cư của cơ sở sản xuất kinh 
doanh dịch vụ và kho tàng có nguy 
cơ gây ô nhiễm môi trường góp phần 
triển khai thực hiện tốt Luật BVMT, 
trong đó tập trung vào các cơ sở, kho 
tàng có nguy cơ phát tán bụi, mùi khó 
chịu, tiếng ồn theo quy định tại điểm 
d khoản 2 Điều 53 Luật BVMT. 

Thứ tám, thực hiện điều tra, đánh 
giá loại hình cơ sở sản xuất kinh 
doanh dịch vụ và kho tàng có nguy 
cơ phát tán bụi, mùi khó chịu, tiếng 
ồn. Tổng hợp, đánh giá các quy định 
liên quan đến khoảng cách an toàn 
áp dụng theo từng loại hình sản xuất 
kinh doanh dịch vụ và kho tàng. Tổng 
hợp, đánh giá kinh nghiệm quốc tế về 
phương pháp xác định khoảng cách 
an toàn về môi trường theo từng loại 
hình sản xuất kinh doanh dịch vụ. 
Trên cơ sở đó, Bộ TN&MT ban hành 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi 
trường liên quan đến khoảng cách 
an toàn về môi trường đối với khu 
dân cư của cơ sở sản xuất kinh doanh 
dịch vụ và kho tàng có nguy cơ phát 
tán bụi, mùi khó chịu, tiếng ồn theo 
quy định tại điểm d khoản 2 Điều 53 
Luật BVMTn
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1. TS. Mai Thế Toản, Đánh giá môi trường chiến lược, ĐTM tại Việt Nam, Hà 
Nội, 2014;
2. Lê Trình, ĐTM tự nhiên và xã hội; 
3. Luật BVMT năm 2020;
4. Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; 
5. Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.

(Tiếp theo trang 14)

Tăng cường hiệu quả  
công tác đánh giá  
tác động môi trường...
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MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM: 

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân  
tham gia hoạt động bảo vệ môi trường  
và ứng phó biến đổi khí hậu
VŨ ĐÌNH LONG
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Luật BVMT năm 2020 đã quy định: “Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam trong phạm vi nhiệm vụ, 
quyền hạn của mình có trách nhiệm tuyên 

truyền, vận động các tổ chức thành viên và nhân 
dân tham gia hoạt động BVMT”; “… thực hiện tư 
vấn, phản biện, giám sát việc thực hiện chính sách, 
pháp luật về BVMT theo quy định của pháp luật. 
Cơ quan quản lý nhà nước các cấp có trách nhiệm 
tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham 
gia BVMT”. Phát huy vai trò của mình, thời gian 
qua, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam (UBTWMTTQVN) đã tích cực tuyên truyền, 
vận động các tổ chức xã hội, nghề nghiệp cùng 
đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia chung 
tay BVMT với nhiều hình thức phong phú, đa 
dạng, mang lại hiệu quả thiết thực.

CÔNG TÁC BVMT VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN 
ĐỔI KHÍ HẬU

Thực hiện Chương trình phối hợp thực hiện 
nhiệm vụ trong lĩnh vực TN&MT giữa Ban Thường 
trực UBTWMTTQVN và Bộ TN&MT, đến nay, 63/63 
tỉnh, thành phố trên cả nước đã ký kết chương 
trình phối hợp hoặc kế hoạch phối hợp giữa Ban 
Thường trực UBMTTQVN với Sở TN&MT để thực 
hiện. Công tác phối hợp tập trung vào các nội dung 
chủ yếu như: Tuyên truyền, vận động nhân dân 
tích cực thực hiện các nhiệm vụ BVMT và ứng phó 
với biến đổi khí hậu (BĐKH); giám sát và phản biện 
xã hội về BVMT; xây dựng, duy trì và nhân rộng các 
mô hình điểm…

Ban Thường trực UBTWMTTQVN đã chỉ đạo 
triển khai xây dựng các mô hình điểm Khu dân cư 
BVMT, hiện đã được nhân rộng tại các địa phương 
và trong cả nước. Kết quả, 63/63 tỉnh, thành phố 
trong cả nước đã xây dựng các mô hình điểm và 
nhân rộng như: “Lồng ghép nhiệm vụ BVMT và 
ứng phó với BĐKH” trong Cuộc vận động “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh”; “Khu dân cư tự quản BVMT” gắn với cuộc 

vận động “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh”; “Khu dân cư 
thực hiện hài hòa giảm nghèo 
bền vững và BVMT” gắn với 
nhiệm vụ ứng phó với BĐKH. 
Hiện đang duy trì, xây mới và 
nhân rộng mô hình điểm “Vận 
động nhân dân ở khu dân cư 
thực hiện tang văn minh, tiến 
bộ và BVMT”; xây dựng điểm 
và nhân rộng mô hình thu 
gom, phân loại và xử lý rác thải 
tại nguồn... Bên cạnh đó, Ban 
Thường trực UBTWMTTQVN, 
Bộ TN&MT cùng 40 tổ chức 
tôn giáo trong cả nước đã ký 
Chương trình phối hợp phát 
huy vai trò các tôn giáo tham 
gia BVMT và ứng phó với 
BĐKH (giai đoạn 2015 - 2020) 
với 5 nội dung và 7 mục tiêu, 
giải pháp cụ thể. Trên cơ sở 
đó, đến nay, cả nước đã có trên 
2.000 mô hình thuộc 43 tổ 
chức tôn giáo tham gia BVMT 
và ứng phó với BĐKH, giảm 
nhẹ rủi ro thiên tai.

Những nội dung của công 
tác BVMT đã được Ban Công 
tác Mặt trận hướng dẫn lồng 
ghép vào các chương trình, dự 
án, phong trào, cuộc vận động 
ở khu dân cư, thu hút đông 
đảo các tầng lớp nhân dân và 
thành viên cùng tham gia. 
Nhiều nội dung của công tác 
BVMT đã được UBMTTQVN 
các cấp phối hợp với chính 
quyền, đoàn thể nhân dân 
tuyên truyền rộng rãi đến từng 
đoàn viên, hội viên, hộ gia 
đình và mỗi người dân như: 
trồng rừng, bảo vệ vườn, rừng 

cây xanh; giữ gìn nguồn nước; 
thu gom và xử lý rác thải; sử 
dụng đúng quy trình thuốc bảo 
vệ thực vật; xóa bỏ các phong 
tục, tập quán lạc hậu, các thói 
quen nếp sống thiếu vệ sinh; 
quan tâm bảo vệ giữ gìn, tôn 
tạo cảnh quan văn hóa, di tích 
lịch sử, danh lam thắng cảnh… 
Từ những mô hình trên, đã có 
nhiều phong trào, nhiều cuộc 
vận động thiết thực về BVMT 
được hình thành ở các địa bàn 
dân cư. Các hoạt động thông 
tin, tuyên truyền về nội dung 
BVMT được duy trì thường 
xuyên, có tác dụng tích cực, tạo 
thành phong trào trên địa bàn, 
giúp người dân xây dựng “thói 
quen tốt” về BVMT. Người dân 
đã nêu cao ý thức, trách nhiệm 
hơn trong giám sát việc BVMT 
của các tổ chức, doanh nghiệp, 
cá nhân trong quá trình triển 
khai các hoạt động kinh tế, 
xã hội trên địa bàn khu dân 
cư… Từ hiệu quả thực tiễn, các 
mô hình điểm đã được nhân 
rộng ra nhiều địa phương, tạo 
thành phong trào thi đua và 
góp phần nâng cao chất lượng 
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn mới, 
đô thị văn minh” và hiệu quả 
các tiêu chí xây dựng nông 
thôn mới.

Mới đây, Ban thường trực 
UBTWMTTQVN cũng đã phối 
hợp với Bộ TN&MT tổ chức Hội 
nghị triển khai Chương trình 
phối hợp tham gia BVMT, ứng 
phó với BĐKH cho hơn 100 
đại biểu là cán bộ Mặt trận, 
TN&MT các cấp đến từ 9 tỉnh, 
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thành phố gồm Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thanh Hóa, 
Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa - Thiên 
Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Nam và kết nối trực 
tuyến đến 40 Sở TN&MT của các tỉnh trên cả 
nước. Tại Hội nghị, các đại biểu được lắng nghe, 
trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia, 
nhà khoa học, nhà quản lý từ các cơ quan của Bộ 
TN&MT và các Sở TN&MT, các đại biểu Mặt trận 
các cấp, nhất là đại biểu ở khu dân cư với những 
kinh nghiệm, cách làm rất cụ thể, thiết thực, hiệu 
quả. Trong đó, các đại biểu tập trung cụ thể hóa 8 
nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã được thống nhất đề 
ra trong Chương trình phối hợp giữa Ban Thường 
trực UBTWMTTQVN và Bộ TN&MT, như: Tuyên 
truyền, vận động, nâng cao nhận thức; xây dựng 
mới và nhân rộng các mô hình, điển hình; tập 
huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và năng lực 
chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp phối hợp; 
Phát huy vai trò của MTTQVN, các tổ chức chính 
trị - xã hội trong đề xuất, phản biện xã hội, góp ý 
xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về 
quản lý; Phát huy vai trò giám sát của MTTQVN và 
các tổ chức chính trị - xã hội đối với trách nhiệm 
của các cấp chính quyền và cơ quan chức năng...

CÔNG TÁC GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI, 
TẬP HỢP Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ BVMT

Trong thời gian qua, Ban Thường trực 
UBTWMTTQ Việt Nam cùng Bộ TN&MT đã phối 
hợp với các cơ quan liên quan chủ trì, tổ chức các 
chương trình giám sát về khai thác tài nguyên, 
BVMT và ứng phó với BĐKH; việc triển khai thực 
hiện quy định của pháp luật về công tác quản lý, 
xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải rắn, rác thải 
nhựa trong sản xuất công nghiệp, sản xuất nông 
nghiệp, làng nghề, hộ gia đình và cộng đồng dân 
cư; các văn bản việc thực hiện chính sách, pháp 

luật về BVMT và ứng phó với 
BĐKH; giám sát qua báo chí, ý 
kiến, kiến nghị của nhân dân 
về thực hiện chính sách, pháp 
luật BVMT tại một số tỉnh, 
thành phố như Hải Dương, 
Lào Cai, Cần Thơ, Cà Mau, 
Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Đồng 
Nai, Nghệ An, Hà Tĩnh, Phú 
Thọ, Thanh Hóa... Cùng với đó, 
hướng dẫn UBTWMTTQVN 
các cấp, nhất là cấp xã thực 
hiện rà soát tại những nhà 
máy, cơ sở sản xuất có nguy cơ 
cao gây ô nhiễm môi trường ở 
xã, phường, thị trấn, báo cáo 
lên cấp trên để tổng hợp, xem 
xét, giám sát. Ban Thường trực 
UBTWMTTQVN các cấp đã 
triển khai 2.550 cuộc giám sát, 
thường xuyên tập hợp ý kiến 
của nhân dân trên lĩnh vực tài 
nguyên, môi trường để phản 
ánh đến các cơ quan Đảng, 
chính quyền, báo cáo tại các 
kỳ họp của Quốc hội, Hội đồng 
nhân dân. Hoạt động giám sát 
của MTTQVN các cấp đã nhận 
được sự quan tâm chỉ đạo của 
cấp ủy, sự phối hợp của các cơ 
quan, tổ chức, chính quyền các 
cấp, đã huy động được nguồn 
lực của địa phương, có sự phối 
hợp với các tổ chức chính trị - 
xã hội, các tổ chức thành viên 
và nhân dân trong quá trình 
triển khai thực hiện. Sau giám 

sát, MTTQVN và các tổ chức 
chính trị - xã hội đã kịp thời 
có báo cáo, kiến nghị cụ thể, 
xác đáng gửi các cơ quan có 
thẩm quyền để chỉ đạo khắc 
phục những hạn chế, bất cập, 
đồng thời rà soát hoàn thiện 
hệ thống pháp luật. 

Đặc biệt, UBTWMTTQ các 
cấp đã tham gia phản biện, góp 
ý kiến vào dự thảo các văn bản 
quy phạm pháp luật về BVMT 
như: Luật BVMT năm 2020; 
Dự thảo Luật Khí tượng thủy 
văn và nhiều văn bản dưới 
luật… Đồng thời, thường xuyên 
tổ chức tập hợp ý kiến, kiến 
nghị của nhân dân về quản lý 
tài nguyên, ứng phó với BĐKH, 
BVMT để báo cáo trước các 
kỳ họp Quốc hội và Hội đồng 
nhân dân các cấp; cùng với cấp 
ủy, chính quyền tổ chức đối 
thoại với nhân dân những nội 
dung có liên quan đến quản lý 
tài nguyên, BVMT, ứng phó với 
BĐKH. Qua đối thoại và những 
kiến nghị của Mặt trận, đã góp 
phần giải quyết những vướng 
mắc, nêu bật nguyện vọng 
chính đáng của các tầng lớp 
nhân dân trong công tác quản 
lý, sử dụng tài nguyên và BVMT 
như các dự án khai thác đá, 
khai thác titan, khai thác cát 
sỏi, ô nhiễm ở một số nhà máy, 
khu công nghiệp, làng nghề… 

 V Hội nghị tập huấn triển khai Chương trình phối hợp tham gia BVMT, ứng phó với BĐKH năm 2022 
tại tỉnh Hà Tĩnh, ngày 20/5/2022
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MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP  
TRONG THỜI GIAN TỚI

Từ những kết quả đã đạt được, để tiếp tục triển 
khai ngày càng hiệu quả công tác BVMT và ứng phó 
với BĐKH trong năm 2022 và các năm tiếp theo, 
UBTWMTTQ sẽ tập trung triển khai một số nhiệm 
vụ, giải pháp cụ thể:

Một là, đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước về BVMT; Tuyên truyền, vận động nâng cao 
nhận thức, việc chấp hành Luật BVMT năm 2020. 
Tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ đã được xác định 
trong các chương trình phối hợp giữa UBTWMTTQ 
với các tổ chức thành viên và Bộ TN&MT về quản lý 
tài nguyên, ứng phó với BĐKH và BVMT.

Hai là, tiếp tục tuyên truyền vận động, nâng cao 
ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, hội viên, 
hộ gia đình, cộng đồng dân cư, tổ chức tôn giáo về 
quản lý tài nguyên thiên nhiên, BVMT và ứng phó 
với BĐKH; không sử dụng túi ni lông khó phân hủy 
và các sản phẩm nhựa dùng một lần; sản xuất, sử 
dụng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường; 
sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên đến các 
cấp, ngành, tổ chức đoàn thể, cơ sở sản xuất, kinh 
doanh và nhân dân. 

Ba là, UBMTTQ các cấp và Ban Công tác Mặt 
trận khu dân cư tiếp tục vận động nhân dân thực 
hiện và nhân rộng các mô hình có hiệu quả BVMT, 
quản lý tài nguyên, ứng phó với BĐKH; Tập trung 
xây dựng Đề án và triển khai trong toàn quốc mô 
hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại 
nguồn ở cộng đồng dân cư; Phối hợp chặt chẽ với các 
tổ chức thành viên, các tổ chức tôn giáo nâng cao 
hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia BVMT” góp 
phần xây dựng diện mạo khu dân cư nông thôn mới, 
đô thị văn minh Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp, khu dân 
cư tiêu biểu, hộ gia đình văn hóa. Đồng thời, duy trì 
tổ chức ký cam kết đến từng hộ gia đình, từng khu 
dân cư về BVMT, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận 
thức và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân về 
tầm quan trọng của công tác BVMT. 

Bốn là, tăng cường phối hợp với ngành TN&MT 
và các cơ quan chức năng trong công tác giám sát, 
kiểm tra việc chấp hành pháp luật BVMT, nhất là 
những vụ việc, địa bàn nhân dân có nhiều bức xúc; 
tham gia phản biện, xây dựng, góp ý kiến vào dự 
thảo các văn bản pháp luật về lĩnh vực tài nguyên, 
môi trường, các quy hoạch, đề án, dự án phát triển 
kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ BVMT, phát triển 
bền vững; tổ chức tập hợp ý kiến, kiến nghị của 
nhân dân về lĩnh vực tài nguyên, môi trường phản 
ánh đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính 
quyền các cấp; phối hợp khảo sát đánh giá sự hài 
lòng của người dân về chất lượng môi trường sống 
hàng năm…n

TẬP HUẤN CHO ĐỘI NGŨ NHÀ BÁO,  
PHÓNG VIÊN, BIÊN TẬP VIÊN, CÁN BỘ  
TUYÊN TRUYỀN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
KHÔNG KHÍ

Nhằm giới thiệu những quy định mới về BVMT không khí 
trong Luật BVMT năm 2020, qua đó tham vấn, đề xuất giải pháp 
để phát huy hơn nữa vai trò của báo chí trong công tác tuyên 
truyền về BVMT không khí, ngày 23/8/2022, tại Vĩnh Phúc, Tổng 
cục Môi trường đã tổ chức Hội nghị tập huấn cho đội ngũ nhà 
báo, phóng viên, biên tập viên, cán bộ tuyên truyền về BVMT 
không khí. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo các đơn vị 
trực thuộc Tổng cục Môi trường; đại diện Lãnh đạo Sở TN&MT 
tỉnh Vĩnh Phúc; Các chuyên gia, nhà quản lý cùng 40 phóng 
viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương 
và địa phương. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Lê Hoài Nam, Vụ trưởng 
Vụ Quản lý chất lượng môi trường, Tổng cục Môi trường cho 
biết, ô nhiễm môi trường không khí (MTKK) đang là vấn đề được 
xã hội đặc biệt quan tâm, những quy định về BVMT không khí 
trong Luật BVMT năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/1/2022 của Chính phủ đã đáp ứng được yêu cầu cấp bách về 
BVMT không khí trong giai đoạn hiện nay. Với quan điểm quản 
lý chất lượng MTKK phải phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội 
của Việt Nam, ngày 24/11/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban 
hành Quyết định số 1973/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch quốc gia 
về quản lý chất lượng MTKK giai đoạn 2021 - 2025, trong đó giao 
Bộ TN&MT chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương xây dựng, thực hiện kế hoạch quản 
lý MTKK cấp tỉnh, đồng thời bổ sung, sửa đổi các quy chuẩn, tiêu 
chuẩn kỹ thuật môi trường liên quan đến MTKK; Tăng cường 
đầu tư cho hoạt động quan trắc MTKK tại các đô thị lớn và thông 
tin cảnh báo chất lượng không khí tới người dân, cộng đồng… 
Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ TN&MT thường xuyên tổng 
hợp các kết quả quan trắc, đánh giá chất lượng không khí, đưa 
ra cảnh báo, khuyến nghị và đăng tải chính thức trên website 
của Tổng cục Môi trường tại địa chỉ vea.gov.vn để phục vụ công 
tác chuyên môn về giảm thiểu tác hại của ô nhiễm MTKK đến 
sức khỏe cộng đồng. Bên cạnh đó, Bộ TN&MT cũng tích cực 
phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa 
phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về BVMT nói chung, 
BVMT không khí nói riêng với nhiều hình thức đa dạng, hướng 
tới nhiều nhóm đối tượng khác nhau. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận 
xoay quanh một số nội dung được xã hội quan tâm như: Các quy 
định về BVMT không khí tại Việt Nam; Hiện trạng MTKK tại 
một số đô thị; Tác động của ô nhiễm không khí tới sức khỏe con 
người - Nguyên nhân và giải pháp; Đẩy mạnh công tác truyền 
thông về BVMT không khí… Đồng thời, Hội nghị cũng là dịp 
để các nhà báo, cán bộ tuyên truyền viên chia sẻ những kinh 
nghiệm thực tế trong quá trình tác nghiệp tại hiện trường; vai 
trò của báo chí trong công tác tuyên truyền, phản ánh thông tin 
đa chiều về các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến BVMT, 
nhất là MTKK… từ đó đề xuất, tham vấn các giải pháp, cách làm 
để tăng cường hơn nữa chất lượng, hiệu quả tuyên truyền về 
BVMT không khí thông qua các hoạt động báo chí.
 GIA LINH
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Phát huy vai trò của doanh nghiệp  
trong công tác bảo vệ môi trường
NGUYỄN QUANG VINH - Phó Chủ tịch chuyên trách
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Trong bối cảnh vận hành của nền kinh tế 
dựa trên cơ sở thể chế kinh tế thị trường 
và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu, 

rộng, doanh nghiệp (DN) được xác định không 
chỉ là nòng cốt tạo ra sản phẩm cho xã hội, mà 
còn có vai trò quan trọng góp phần hiện thực 
hóa mục tiêu phát triển bền vững đất nước. 
Thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh của 
mình, DN thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đóng 
góp vào ngân sách quốc gia cũng như của địa 
phương nơi DN hoạt động; giúp tạo ra công ăn 
việc làm, sinh kế bền vững cho cộng đồng; cũng 
như góp phần BVMT, ứng phó với biến đổi khí 
hậu thông qua giảm thiểu phát thải khí nhà 
kính, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ rừng và đa dạng 
sinh học... Tại những khu vực có yếu tố địa chính 
trị quan trọng như các vùng sâu, vùng xa, khu 
vực hải đảo, biên giới, sự có mặt của DN với 
những mô hình inclusive business (kinh doanh 
cùng người thu nhập thấp), có tính bao trùm 
còn giúp ổn định an sinh xã hội nơi “phên dậu” 
của tổ quốc và đặc biệt góp phần ổn định an 
ninh quốc phòng của quốc gia. 

Xét riêng về khía cạnh môi trường, việc huy 
động DN tham gia vào công tác BVMT là yếu tố 
đặc biệt quan trọng, quyết định sự thành công 
của các chiến lược, mục tiêu ứng phó biến đổi 
khí hậu hiện nay. Tuy nhiên, quá trình tăng 
trưởng nhanh cùng với cơ cấu kinh tế chưa hoàn 
thiện cũng đã và đang bộc lộ những thách thức 
đối với công tác BVMT. 

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DN VIỆT NAM VÀ 
THÁCH THỨC ĐẶT RA VỚI CÔNG TÁC BVMT

Chương trình Nghị sự 2030 của Liên hợp 
quốc với 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) 
được thông qua ngày 15/9/2015 đã nhấn mạnh 
vai trò quan trọng của DN trong việc thực hiện 
17 SDGs bên cạnh vai trò của Chính phủ và các 
tổ chức. Để thực hiện thành công các cam kết 
mạnh mẽ của Việt Nam tại Hội nghị thượng 
đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc 
lần thứ 21 (COP 21) và lần thứ 26 (COP 26) cũng 
không thể thiếu vai trò quan trọng của DN. 
Các chiến lược quốc gia, văn bản pháp luật của 

Việt Nam về phát triển bền 
vững, tăng trưởng xanh, cải 
thiện môi trường kinh doanh 
và nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia cũng luôn nhấn 
mạnh vai trò của cộng đồng 
DN. BVMT là một trong ba 
trụ cột chính (Kinh tế - Môi 
trường - Xã hội) của phát triển 
bền vững DN nói riêng và phát 
triển bền vững của đất nước 
nói chung.

Việt Nam được các chuyên 
gia kinh tế trong và ngoài 
nước đánh giá là quốc gia có 
các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô ổn 
định, tăng trưởng nhanh và 
hội nhập mạnh mẽ với khu 
vực và thế giới với hàng loạt 
cam kết quốc tế về môi trường, 
đặc biệt trong nhiều hiệp định 
thương mại tự do (FTA) thế hệ 
mới được ký kết, trong đó có 
các quy định, yêu cầu về môi 
trường đối với sản phẩm xuất 
khẩu của các DN Việt Nam. 
Yêu cầu thực hiện các cam kết 
môi trường này cũng đã được 
thể chế hóa thông qua văn bản 
chính sách, pháp luật của Việt 
Nam. Điều này yêu cầu các 
bên liên quan phải thực hiện, 
trong đó có DN.

Tại Việt Nam, theo tổng 
điều tra kinh tế năm 2021, 
tính đến 31/12/2020 cả nước 
có 683,6 nghìn DN đang hoạt 
động, kinh doanh với tổng số 
lao động là 14,7 triệu người, 
tăng 35,3% về số DN và 4,7% 
về số lao động so với năm 
2016. Như vậy, cùng với sự 
tăng trưởng mạnh mẽ của nền 
kinh tế Việt Nam trong những 
năm vừa qua, mặc dù bị ảnh 
hưởng nghiêm trọng bởi đại 
dịch Covid-19 trong các năm 
2020 và 2021, số lượng DN vẫn 

có những tăng trưởng mạnh 
mẽ. Tuy nhiên, quá trình tăng 
trưởng nhanh cùng với cơ cấu 
kinh tế chưa hoàn thiện cũng 
đã bộc lộ những thách thức 
đối với công tác BVMT. Bên 
cạnh những nỗ lực, kết quả đạt 
được, công tác BVMT của DN 
vẫn còn nhiều tồn tại như tình 
trạng DN khai thác, sử dụng 
tài nguyên thiên nhiên quá 
mức; nhu cầu sử dụng năng 
lượng ngày càng tăng; xả thải, 
ô nhiễm môi trường làm giảm 
chất lượng môi trường, làm 
suy giảm mạnh ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến các hệ sinh 
thái và đa dạng sinh học... Mặt 
khác, biến đổi khí hậu toàn cầu 
đã và đang tạo nên những hình 
thái thời tiết cực đoan và gây ra 
nhiều hệ luỵ, tác động tiêu cực 
tới hoạt động sản xuất, kinh 
doanh của DN. 

CÔNG TÁC BVMT TẠI DN

DN BVMT, góp phần vào 
sự phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước, do đó, cần phải 
tuân thủ chính sách, pháp luật 
về BVMT trong hoạt động sản 
xuất kinh doanh. Việc tuân thủ 
sẽ đảm bảo cho DN không gặp 
những vấn đề về mặt pháp lý 
và duy trì liên tục hoạt động 
sản xuất, kinh doanh. Hơn 
nữa, việc tuân thủ cũng góp 
phần giảm chi phí, nâng cao 
hiệu quả hoạt động của DN, 
đảm bảo sản phẩm, dịch vụ 
của DN đáp ứng yêu cầu kỹ 
thuật của người mua về vấn 
đề môi trường, tạo ra những 
cơ hội kinh doanh mới cho các 
DN. Điều này đã được minh 
chứng cụ thể trong những năm 
vừa qua ở Việt Nam và trên thế 
giới. Với sự quản lý, giám sát 
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của các cơ quan Nhà nước, hỗ trợ của các tổ chức 
trong và ngoài nước, công tác BVMT của cộng đồng 
DN Việt Nam trong thời gian vừa qua đã đạt được 
nhiều kết quả tích cực.

Đối với nhóm DN lớn trong nước: Đây là những 
DN được tổ chức và vận hành bài bản, có tầm nhìn 
và sứ mệnh gắn với các vấn đề về môi trường và xã 
hội. Với tiềm lực tài chính lớn, các DN thuộc nhóm 
này tuân thủ tốt vấn đề tuân thủ chính sách pháp 
luật và có những chương trình, sáng kiến vượt lên 
trên mức độ tuân thủ, được triển khai trong nội bộ 
DN và trong cộng đồng. Đây là nhóm DN tiêu biểu, 
là hình mẫu trong công tác BVMT.

Với nhóm DN có vốn đầu tư nước ngoài:  
Việc thực hiện các vấn đề môi trường và các chương 
trình sáng kiến khác có liên quan thường được quy 
định ở công ty mẹ trên cấp độ toàn cầu, các công ty 
con hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam 
ngoài việc tuân thủ chính sách pháp luật về môi 
trường ở nước sở tại cũng phải triển khai nghiêm 
túc các chính sách, quy định toàn cầu từ công ty 
mẹ. Với các cam kết rằng buộc ở cấp độ toàn cầu 
này nên có thể nói phần lớn nhóm DN có vốn đầu 
tư nước ngoài có kết quả tốt trong công tác BVMT.

Về nhóm DN trong nước sản xuất hàng xuất khẩu: 
Hàng rào kỹ thuật về môi trường, các sản phẩm 
xuất khẩu thân thiện với môi trường là yêu cầu, 
quy định bắt buộc của các nước nhập khẩu đối với 
những sản phẩm xuất xứ từ Việt Nam trong những 
năm gần đây. Để đáp ứng những yêu cầu, quy định 
này, các DN xuất khẩu của Việt Nam đã và đang 
từng bước đáp ứng thông qua việc truy xuất nguồn 
gốc hàng hóa, đạt được những giấy chứng nhận 
về BVMT và thực hiện kiểm toán môi trường một 
cách tự nguyện. Nhóm DN này thường có công tác 
BVMT tốt.

Đối với nhóm DN còn lại, bao gồm các DN nhỏ và 
vừa, các DN siêu nhỏ: Hoạt động sản xuất kinh doanh 
của nhóm DN này gắn liền với tuân thủ các chính 
sách pháp luật về BVMT với sự giám sát, quản lý bởi 
các cơ quan chức năng có liên quan.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, 
những kết quả khả quan, công tác BVMT của DN 
còn tồn tại một số hạn chế như: Số lượng DN tăng 
trưởng nhanh, mức độ đô thị hóa và công nghiệp 
hóa cao dẫn tới khai thác, sử dụng tài nguyên thiên 
nhiên ồ ạt, lãng phí và thiếu kiểm soát, ảnh hưởng 
tới các hệ sinh thái và đa dạng sinh học, phát sinh 
nhiều nguồn gây ô nhiễm, chất thải, phát thải ngày 
càng tăng về thành phần và khối lượng; Còn một 
số DN tập trung vào các lợi ích kinh tế trước mắt, 
chưa thực sự quan tâm, chú trọng tới vấn đề BVMT 
trong khi vấn đề môi trường là một trong những 

trụ cột quan trọng của phát 
triển bền vững DN; Hoạt động 
BVMT còn mang tính đối phó; 
Việc sử dụng công nghệ cũ, lạc 
hậu trong sản xuất kinh doanh 
góp phần ảnh hưởng xấu tới 
môi trường. 

Bên cạnh đó, nhiều sự cố 
môi trường nghiêm trọng, do 
chưa tuân thủ hay cố tình chưa 
tuân thủ từ hoạt động sản xuất 
kinh doanh của DN đã xảy 
ra. Điều này gây ra các ảnh 
hưởng tiêu cực tới môi trường, 
an ninh trật tự và xã hội, mất 
nhiều thời gian, nguồn lực để 
khắc phục hậu quả. Công việc 
ứng phó, chống chịu và thích 
ứng với biến đổi khí hậu của 
DN còn nhiều hạn chế; các mô 
hình kinh doanh, sản phẩm 
thân thiện với môi trường 
chưa được phổ biến rộng rãi.

CÁC GIẢI PHÁP HỖ TRỢ 
DN THỰC HIỆN TỐT  
CÔNG TÁC BVMT

Từ năm 2022, Luật BVMT 
năm 2020 bắt đầu được thực 
thi với nhiều điểm mới mang 
tính đột phá, đề cao vai trò 
người dân, DN là vị trí trung 
tâm đối với hoạt động BVMT. 
Luật BVMT năm 2020 đã xác 
định cộng đồng DN là nhân tố 
đóng vai trò hết sức quan trọng 
trong sự nghiệp BVMT. Việc 

thực hiện tốt công tác BVMT 
không chỉ là trách nhiệm của 
DN mà còn giúp DN nâng cao 
khả năng cạnh tranh, thâm 
nhập thị trường quốc tế và đảm 
bảo phát triển bền vững. Phát 
huy được vai trò của các DN 
trong công tác BVMT chính 
là giải pháp then chốt nhằm 
giải quyết các áp lực về môi 
trường hiện nay. Căn cứ trên 
Chiến lược phát triển kinh tế 
- xã hội giai đoạn 2021 - 2030 
tầm nhìn 2045 được thông qua 
tại Đại hội Đảng toàn quốc 
lần thứ 13 vừa qua có thể thấy 
rằng, một lần nữa, Việt Nam 
khẳng định phát triển kinh tế 
thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa. Mô hình phát triển 
này đảm bảo tính minh bạch, 
trách nhiệm giải trình, sự công 
bằng của các chủ thể tham gia 
trong nền kinh tế và điều này 
trở thành định hướng để Luật 
quy định trách nhiệm, chuyển 
đổi vai trò của Nhà nước sang 
vai trò trung tâm của DN và 
người dân. Do đó, hỗ trợ DN 
thực hiện tốt công tác BVMT 
cần được thực hiện một cách 
xuyên suốt, đồng bộ từ Trung 
ương tới địa phương, các bên 
liên quan và từ cam kết của 
chính DN. Để làm được điều 
này, trong thời gian tới, cần 
triển khai các nội dung:

 V Ông Nguyễn Quang Vinh (ngoài cùng bên trái) tham gia 
trồng cây trong Chương trình “Vì một Việt Nam không rác thải” 
do Coca-Cola Việt Nam tổ chức tại Đà Nẵng, tháng 8/2022

(Xem tiếp trang 40)
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Thanh niên Việt Nam phát huy vai trò 
xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó 
với biến đổi khí hậu
NGUYỄN THỊ THU VÂN
Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Thanh niên Nông thôn
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi cho thanh, thiếu niên nói riêng, nhân dân nói chung trong 
BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), ngày 17/7/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 
số 894/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh tham gia BVMT, ứng phó 
với BĐKH giai đoạn 2019 - 2022”, giao Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các Bộ, 
ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án. Sau 3 năm thực hiện, đến 
nay, Đề án đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần chung tay vào công cuộc BVMT của cả nước.

TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Bí thư 
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ban 
hành Kế hoạch số 236-KH/TWĐTN-TNNT ngày 
11/3/2020 về việc triển khai Đề án “Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh tham gia BVMT, ứng phó với BĐKH 
giai đoạn 2019 - 2022”; Kế hoạch số 304-KH/
TWĐTN-TNNT ngày 16/9/2020 về tổ chức Cuộc 
thi “Hành trình thứ 2 của hạt”; Kế hoạch số 309-
KH/TWĐTN-TNNT ngày 29/9/2020 về tổ chức 
Hội nghị tập huấn kiến thức BVMT, ứng phó với 
BĐKH năm 2020. Năm 2021, Trung ương Đoàn 
tiếp tục ban hành các Kế hoạch: Số 386-KH/
TWĐTN-TNNT ngày 2/6/2021 về việc tổ chức Hội 
nghị tập huấn trực tuyến cho các đội thanh niên 
tình nguyện ứng dụng công nghệ sinh học trong 
xử lý môi trường; số 379-KH/TWĐTN-TNNT ngày 
29/4/2021 về việc phối hợp với Chương trình Liên 
hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) tổ chức “Cuộc 
thi Thanh niên sáng tạo vì khí hậu”; số 389-KH/
TWĐTN-VP ngày 25/6/2021 về việc tổ chức 
Chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam 
xanh” năm 2021; số 400a - KH/TWĐTN-TNNT 
triển khai Chương trình “Vì một Việt Nam xanh” 
giai đoạn 2018 - 2022 và giai đoạn 2021 - 2025 thực 
hiện Đề án trồng một tỷ cây xanh của Thủ tướng 
Chính Phủ. Cùng với đó là các hướng dẫn: Số 18-
HD/TNNT ngày 1/3/2019 về triển khai một số nội 
dung trọng tâm của Chương trình BVMT năm 
2019; số 46-HD/TWĐTN-TNNT ngày 31/3/2020 
về xây dựng mô hình cộng đồng hành động 
phòng chống rác thải nhựa; số 78-HD/TWĐTN-
TNNT ngày 31/3/2022 về triển khai những nội 
dung trọng tâm của Chương trình BVMT, ứng phó 
với BĐKH năm 2022.

Ngoài ra, hàng năm, Ban 
Bí thư Trung ương Đoàn duy 
trì thực hiện hiệu quả hoạt 
động “Ngày Chủ nhật xanh”, 
trồng cây chào mừng các sự 
kiện, ngày lễ quan trọng về 
môi trường; đưa nội dung 
BVMT, ứng phó với BĐKH, 
trồng và chăm sóc cây xanh 
trở thành tiêu chí đánh giá thi 
đua của các tỉnh, thành đoàn, 
đoàn trực thuộc. Chỉ đạo các 
tỉnh, thành đoàn, đoàn trực 
thuộc, cơ quan báo chí, phát 
thanh, truyền hình của Đoàn 
đẩy mạnh tuyên truyền, tổ 
chức nhiều hoạt động BVMT 
thiết thực như: Tết trồng cây, 
Tuần lễ quốc gia nước sạch và 
vệ sinh môi trường, Ngày Môi 
trường thế giới, Chiến dịch 
Làm cho thế giới sạch hơn, 
Tháng Thanh niên, Chiến dịch 
Thanh niên tình nguyện hè; 
phát hiện, giới thiệu, tuyên 
truyền mô hình hay, cách làm 
sáng tạo trong BVMT...

Về phía các tỉnh, thành 
đoàn, đoàn trực thuộc, hàng 
năm đều xây dựng kế hoạch 
và chủ động phối hợp với Sở 
TN&MT, Sở NN&PTNT tỉnh 
đề xuất các hoạt động thực 
hiện Đề án đã được phê duyệt; 
phối hợp chặt chẽ với ngành 

TN&MT của tỉnh tham mưu kế 
hoạch triển khai các nội dung 
của Đề án đảm bảo phù hợp 
với điều kiện thực tiễn; chủ 
động tham mưu Đề án Đoàn 
Thanh niên tham gia BVMT, 
ứng phó với BĐKH cấp tỉnh để 
UBND các tỉnh ban hành... Kết 
quả, đã tham mưu ban hành 
18 đề án cấp tỉnh, 29 kế hoạch, 
33 hướng dẫn và hơn 670 văn 
bản khác. 

ĐA DẠNG CÁC HÌNH THỨC 
TUYÊN TRUYỀN

Hàng năm, 100% các cấp 
bộ đoàn đảm bảo tuyên truyền 
kịp thời tới thanh, thiếu nhi 
cũng như người dân về chủ 
trương, chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước về 
BVMT, ứng phó BĐKH; ý nghĩa 
của việc BVMT, từ đó đưa ra 
thông điệp cho thế hệ trẻ; vai 
trò, trách nhiệm của tổ chức 
Đoàn, đoàn viên, thanh niên 
trong công tác BVMT, ứng phó 
với BĐKH; vận động người dân 
thay đổi phương thức sản xuất, 
tập quán du canh, du cư, đốt 
rừng làm rẫy, sử dụng thuốc 
trừ sâu quá liều lượng, nổ mìn 
đánh bắt hải sản. Đồng thời, 
biểu dương, nhân rộng mô 
hình mới, cách làm sáng tạo, 
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những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác 
BVMT, ứng phó với BĐKH.

Tuyên truyền trực quan
Các cấp bộ đoàn thiết kế, sử dụng hệ thống 

băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi tuyên truyền trực quan 
tại các tuyến đường, thôn, xóm địa phương nơi 
mình sinh sống và đẩy mạnh việc tuyên truyền 
trực quan thông qua biên tập, phát hành tài liệu 
sinh hoạt chi đoàn - chi hội - chi đội, lồng ghép 
vào hoạt động thanh, thiếu nhi và sự kiện của địa 
phương. Trong giai đoạn 2019 - 2022, toàn Đoàn đã 
triển khai 272.580 băng rôn, khẩu hiệu; 72.180 tờ 
rơi nội dung về BVMT, ứng phó với BĐKH.

Tuyên truyền trên báo chí, phát thanh, truyền hình
Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc chủ 

động phối hợp với các cơ quan báo chí, phát thanh, 
truyền hình của địa phương đăng tải thông tin 
về hoạt động ứng phó với BĐKH, BVMT của đoàn 
viên, thanh, thiếu nhi; biên tập, đăng tải các bài viết 
tuyên truyền trên hệ thống website, bản tin thanh 
niên, hệ thống đài phát thanh của xã, phường, thị 
trấn. Đồng thời, xây dựng các chuyên mục dài kỳ, 
phóng sự truyền hình, viết tin, bài phản ánh về 
hoạt động tham gia BVMT, ứng phó với BĐKH 
của thanh niên trên hệ thống báo chí, phát thanh, 
truyền hình Trung ương và địa phương; tổ chức 
các chương trình truyền hình thực tế, truyền hình 
tương tác về BVMT giữa đoàn viên, thanh niên, 
người dân. Kết quả, các cấp bộ đoàn đã triển khai 
60.213 bài phát thanh trên loa xã, phường, thị trấn; 
phối hợp xây dựng 101.500 phóng sự trên các kênh 
truyền hình địa phương.

Trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông 
hiện đại

Xây dựng bộ sản phẩm tuyên truyền hiện đại 
infographic về BVMT, ứng phó với BĐKH hấp dẫn, 
thu hút sự quan tâm của thanh niên và nhân dân 

thông qua hệ thống mạng 
internet, facebook, zalo; xây 
dựng bộ khung ảnh đại diện sử 
dụng chung trên facebook cho 
toàn Đoàn nhân ngày diễn ra 
sự kiện quan trọng liên quan 
đến môi trường. Tính trong 
giai đoạn 2019 - 2022, Trung 
ương Đoàn đã xây dựng và ban 
hành 200 bộ infographic triển 
khai đồng bộ trong toàn Đoàn. 
Cùng với đó, xây dựng, đưa 
vào vận hành các ứng dụng 
phần mềm tra cứu thông tin 
về môi trường, thông tin cảnh 
báo thiên tai, giải pháp, công 
nghệ BVMT… qua mạng xã hội, 
mạng điện thoại đi động.

Thông qua tổ chức các chiến 
dịch, diễn đàn, tọa đàm, cuộc thi, 
liên hoan

Hàng năm, Trung ương 
Đoàn tổ chức phát động, triển 
khai Chiến dịch truyền thông 
BVMT, ứng phó với BĐKH 
hưởng ứng các sự kiện về môi 
trường như: Ngày Chủ nhật 
xanh, Chương trình Vì một 
Việt Nam xanh, Tết trồng cây, 
Giờ Trái đất, Ngày Môi trường 
thế giới, Ngày quốc tế đa dạng 
sinh học, Tuần lễ Biển và hải 
đảo Việt Nam, Tuần lễ Quốc 
gia nước sạch và vệ sinh môi 
trường nông thôn, Ngày Quốc 
tế bảo vệ tầng ôzôn, Chiến dịch 
Làm cho thế giới sạch hơn, 

Chiến dịch Hãy làm sạch biển... 
Cùng với đó, Trung ương Đoàn 
tổ chức các cuộc thi, mini game 
cung cấp kiến thức về BVMT, 
ứng phó với BĐKH, triển khai 
đồng loạt tại các cấp bộ Đoàn; 
giáo dục ý thức BVMT trong 
thiếu nhi thông qua hình thức 
thi vẽ tranh, sáng tác thơ văn 
về môi trường; hoạt động giáo 
dục trong nhà trường về bảo vệ 
nguồn nước sạch, bỏ rác đúng 
nơi quy định, trồng và chăm 
sóc cây xanh…

Ngoài ra, hàng năm, Trung 
ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
phối hợp với ngành TN&MT tổ 
chức nhiều hội nghị, tập huấn 
để cung cấp tài liệu liên quan 
đến chủ trương, chính sách của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước 
về BVMT, ứng phó với BĐKH 
cho đội ngũ tuyên truyền viên; 
diễn tập cho thành viên đội 
tình nguyện mùa bão lũ và 
đoàn viên, thanh niên kiến 
thức, kỹ năng tìm kiếm, cứu 
nạn, cứu hộ, phòng chống 
thiên tai, dịch bệnh, thích 
ứng với BĐKH, khắc phục 
hậu quả thiên tai; mời giảng 
viên có trình độ, chuyên môn 
cao, kinh nghiệm thực tiễn, kỹ 
năng truyền thông để tham gia 
giảng bài tại các hội nghị, tập 
huấn. Đồng thời, phối hợp với 
chính quyền địa phương tổ 
chức tham quan thực tế mô 
hình tiêu biểu, cách làm sáng 
tạo trong công tác BVMT, ứng 
phó với BĐKH… Giai đoạn 
2019 - 2022, Trung ương Đoàn 
đã tổ chức trên 30 lớp tập huấn 
diễn tập kỹ năng tìm kiếm, cứu 
nạn, cứu hộ thông qua 2 hình 
thức trực tuyến, trực tiếp cho 
gần 1 triệu đoàn viên, thanh 
niên và thành lập trên 700 
đội thanh niên tình nguyện 
ứng dụng công nghệ sinh 
học trong BVMT cấp huyện, 
thu hút 14.500 đội viên đội 
tình nguyện cùng 1 mạng lưới 

 V Hội nghị Tổng kết thực hiện Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia BVMT, 
ứng phó với BĐKH giai đoạn 2019 - 2022” diễn ra ngày 19/7/2022, tại Hà Nội
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thanh niên xung kích phòng, chống thiên tai, với 
hơn 10.000 cán bộ Đoàn cơ sở tham gia. 

Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức 
các khóa đào tạo tập huấn nâng cao năng lực cho 
đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên nòng 
cốt của các đội thanh niên tình nguyện BVMT, đội 
ngũ tuyên truyền viên, tình nguyện viên. Nội dung 
tập huấn được đổi mới thường xuyên, phù hợp với 
tình hình BĐKH, nhu cầu của thanh niên hiện nay 
theo từng chuyên đề, từng lĩnh vực, giúp trang bị 
kiến thức cơ bản về môi trường như: Luật BVMT, 
Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2020 của 
Chính phủ và các văn bản quy định về môi trường; 
thực trạng ô nhiễm môi trường ở Việt Nam... Tính 
đến nay, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức được 8.028 lớp 
tập huấn cho 680.235 đoàn viên, thanh niên.

THỰC HIỆN NHIỀU MÔ HÌNH HAY, CÁCH 
LÀM SÁNG TẠO 

Nhiều công trình BVMT, mô hình sáng tạo 
khởi nghiệp xanh trong đoàn viên, thanh niên, 
mô hình sản xuất, kinh doanh sạch được xây dựng 
và nhân rộng. Trong giai đoạn từ năm 2019 đến 
nay, các tổ chức Đoàn cơ sở đã thành lập, đưa vào 
vận hành 367 mô hình chợ dân sinh hạn chế rác 
thải nhựa; 211 mô hình cộng đồng dân cư không 
rác thải nhựa. Bên cạnh đó, 162 sân chơi được làm 
từ lốp xe tái chế, 390.608 vườn ươm được triển 
khai ở cấp xã để cung cấp cây xanh, tạo nguồn thu 
cho các hoạt động của Đoàn cơ sở. Đoàn Thanh 
niên các cấp cũng tập trung hỗ trợ ý tưởng, mô 
hình khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên 
trong lĩnh vực BVMT như: Mô hình thu gom, xử 
lý, tái chế rác thải, mô hình sản xuất sản phẩm 
thân thiện môi trường thông qua các cuộc thi, dự 
án khởi nghiệp thanh niên nông thôn; hỗ trợ tư 
vấn công nghệ chuyển giao ứng dụng khoa học 
kỹ thuật; hỗ trợ vốn vay; giới thiệu các chuyên 
gia trực tiếp tư vấn về mô hình khởi nghiệp trong 
lĩnh vực BVMT... Năm 2020, Trung ương Đoàn đã 
tổ chức tập huấn hướng dẫn mô hình khởi nghiệp 
từ các sản phẩm tái chế, sản phẩm chế biến từ rác 
hữu cơ, sản phẩm hữu cơ sử dụng công nghệ vi 
sinh cho 7.500 đoàn viên, thanh niên có nhu cầu 
khởi nghiệp trên toàn quốc. 

Bên cạnh đó, triển khai nhiệm vụ hướng dẫn 
thành lập, duy trì hoạt động của các đội hình 
thanh niên xung kích tham gia làm sạch bờ 
biển; thanh niên tình nguyện chuyên sâu phòng 
chống thiên tai, hỗ trợ người dân xử lý sự cố môi 
trường; xây dựng câu lạc bộ Thanh niên tình 
nguyện về BVMT... Các cấp bộ Đoàn đã thành lập 
được 32.478 đội hình thanh niên tình nguyện 

BVMT, ứng phó với BĐKH với 
trên 827.264 đoàn viên, thanh 
niên tham gia. Toàn Đoàn đã 
triển khai hiệu quả Chương 
trình “Vì một Việt Nam xanh” 
với nhiều giải pháp sáng tạo, 
mang lại hiệu quả cao như: 
Trồng cây đồng loạt trên toàn 
quốc, xây dựng quỹ cây xanh, 
tìm giải pháp cung cấp nguồn 
cây giống; mô hình trồng cây 
chắn sóng, sạt lở, vườn cây 
sinh kế, rừng cây, đường hoa 
thanh niên; tổ chức cho đoàn 
viên, thanh niên trồng, bảo 
vệ, chăm sóc rừng ngập mặn, 
rừng chắn sóng ở các tỉnh 
ven biển khu vực vịnh Bắc 
bộ, các tỉnh ven biển miền 
Trung, khu vực rừng ngập 
mặn ở đồng bằng sông Cửu 
Long; trồng, chăm sóc, bảo 
vệ rừng đầu nguồn ở các tỉnh 
miền núi phía Bắc, khu vực 
vùng núi miền Trung và Tây 
Nguyên… Kết quả, các cấp bộ 
Đoàn đã trồng được 39.946.012 
cây xanh; xây dựng mới 23.118 
nhà tiêu hợp vệ sinh, thu gom 
hàng triệu tấn rác thải; thành 
lập 25.874 đội hình thanh niên 
tình nguyện BVMT các cấp với 
395.776 thanh niên tham gia; 
thực hiện 14.242 công trình 
thanh niên BVMT, ứng phó 
với BĐKH; 1.052 nhà tránh lũ 
cho các hộ nghèo, 94.831 chi 
đoàn dân cư đăng ký triển khai 
thực hiện “Tuyến đường Sáng - 
Xanh - Sạch - Đẹp.

Để đảm bảo về số lượng 
cũng như chất lượng của các 
mô hình nên trên, các cấp 
bộ Đoàn luôn chú trọng tới 
khâu kiểm tra, giám sát với 
việc xây dựng Chương trình 
kiểm tra, giám sát, phối hợp 
với các ngành chức năng tổ 
chức đoàn kiểm tra định kỳ, 
đột xuất hoạt động của cơ sở 
sản xuất kinh doanh, dịch 
vụ có nguy cơ gây ô nhiễm 
môi trường cao do đoàn viên, 

thanh niên làm chủ; xử lý 
nghiêm những trường hợp 
vi phạm pháp luật về BVMT. 
Giai đoạn 2019 đến nay, Đoàn 
cấp xã đã triển khai 18.220 
hoạt động giám sát, tố giác 
hành vi vi phạm môi trường 
với sự tham gia của 224.827 
thanh niên. Mặt khác, các cấp 
bộ Đoàn còn quan tâm đến 
công tác biểu dương, tuyên 
dương, khen thưởng cá nhân, 
tập thể có thành tích xuất sắc 
trong công tác BVMT, ứng phó 
với BĐKH dưới nhiều hình 
thức như tuyên dương thanh 
niên tiêu biểu cấp tỉnh, thành 
phố; giới thiệu cá nhân tiêu 
biểu tham gia các giải thưởng 
do Trung ương Đoàn tổ chức, 
qua đó góp phần cổ vũ, khích 
lệ tinh thần, ý thức của đoàn 
viên, thanh niên nói riêng, 
cộng đồng nói chung trong 
giữ gìn, bảo vệ TN&MT.

Với những kết quả như 
trên, có thể nói, Đề án “Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh tham gia 
BVMT, ứng phó với BĐKH giai 
đoạn 2019 - 2022” đã góp phần 
giúp cho thanh, thiếu nhi và 
cộng đồng hiểu rõ lợi ích của 
BVMT, ứng phó với BĐKH. Việc 
tổ chức các hoạt động tham 
gia BVMT, ứng phó với BĐKH 
phần nào làm đa dạng hóa 
các hoạt động, tiếp tục tạo sự 
chuyển biến về chất lượng tổ 
chức của Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh, Hội Liên hiệp Thanh 
niên Việt Nam, tăng cường 
sức mạnh đoàn kết, tập hợp 
thanh niên. Tính liên kết trong 
tổ chức giữa tổ chức Đoàn các 
cấp với ngành TN&MT, chính 
quyền địa phương từng bước 
được hình thành thông qua 
các chương trình phối hợp cụ 
thể. Ngoài ra, thành công của 
Đề án còn góp phần thực hiện 
hiệu quả nội dung của Chiến 
lược BVMT đến năm 2020, 
tầm nhìn đến năm 2030n
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Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, 
đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội  
trong lĩnh vực môi trường
Thiếu tướng, TS. TRẦN MINH LỆ - Cục trưởng
Trung tá, ThS. NGÔ ĐỨC PHONG
Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an

Cùng với sự hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu nổi 
bật, ngày càng khẳng định vị thế trên trường quốc tế, tuy nhiên, biến đổi khí hậu (BĐKH) đang diễn biến theo 
chiều hướng phức tạp, khó lường, tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống xã hội, cùng với đó là sức ép của 
sự phát triển kinh tế - xã hội; tình trạng vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm 
(ATTP) đã làm cho chất lượng môi trường bị ảnh hưởng nặng nề, nguồn tài nguyên bị suy giảm nghiêm 
trọng, điều kiện vệ sinh ATTP không đảm bảo, gây ra nhiều bức xúc trong xã hội, hình thành một số điểm 
nóng về an ninh trật tự (ANTT). Vì vậy, công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật 
về BVMT có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng và cấp bách, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Đặc biệt, thực hiện Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 6/8/2018 
của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, Đảng ủy Công 
an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an rất coi trọng việc tổ chức lực lượng đấu tranh phòng, chống tội phạm 
(PCTP), vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, ATTP, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội bền vững.

MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG CÔNG 
TÁC PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH, XỬ LÝ 
TỘI PHẠM VỀ MÔI TRƯỜNG

Những năm qua, các hành vi vi phạm pháp 
luật về quản lý, xử lý chất thải rắn nguy hại, 
nước thải, hóa chất ở các khu, cụm công nghiệp, 
cơ sở sản xuất, cơ sở y tế, khu đô thị, khu dân 
cư nông thôn, làng nghề… trên phạm vi cả nước 
diễn ra phổ biến, làm cho nguồn nước ở nhiều 
nơi bị ô nhiễm, dần khan hiếm và có nguy 
cơ mất an ninh, an toàn; môi trường đất bị ô 
nhiễm nghiêm trọng. Bên cạnh đó, tình trạng 
hủy hoại rừng, khai thác lâm sản, khoáng sản, 
chuyển đổi đất nông nghiệp, lâm nghiệp trái 
pháp luật; nạn săn bắt, buôn bán trái phép động 
vật hoang dã, quý, hiếm làm suy thoái nguồn tài 
nguyên thiên nhiên, một số loài dần cạn kiệt, 
có nguy cơ mất cân bằng sinh thái trên diện 
rộng; hành vi đưa chất thải vào Việt Nam bằng 
thủ đoạn trá hình dưới dạng đầu tư nước ngoài, 
chuyển giao công nghệ, nhập khẩu nguyên liệu 
để đưa máy móc cũ, lạc hậu, chất thải công 
nghiệp, nguy hại xuyên quốc gia… tạo ra nguy 
cơ dịch chuyển ô nhiễm từ nước ngoài vào Việt 
Nam và phát sinh lượng chất thải, khí thải nguy 
hại, gây hiệu ứng nhà kính, là tác nhân chính 
của tình trạng BĐKH, ảnh hưởng đến việc thực 

hiện các cam kết của Việt Nam 
về BVMT. Mặc khác, tội phạm, 
vi phạm pháp luật về ATTP 
diễn ra phức tạp, nhất là nhập 
khẩu, sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm giả, thực phẩm 
chứa chất cấm, không đảm bảo 
an toàn cũng diễn ra thường 
xuyên… Thực trạng nêu trên 
không chỉ làm suy giảm chất 
lượng môi trường, mà còn 
gây ra nhiều hậu quả nghiêm 
trọng đối với sự phát triển kinh 
tế - xã hội cũng như sức khỏe 
con người, tiềm ẩn nguy cơ lớn 
đối với an ninh môi trường 
Việt Nam, ảnh hưởng trực tiếp 
đến các mục tiêu bảo đảm an 
ninh quốc gia và sự phát triển 
bền vững của đất nước.

Hướng đến mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội bền vững, 
trong đó xác định công tác 
phòng ngừa, đấu tranh, xử lý 
tội phạm, vi phạm pháp luật 
về BVMT là nội dung trọng 
tâm, có vai trò, ý nghĩa rất 

quan trọng, phục vụ đắc lực 
cho sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa và hội nhập 
quốc tế của đất nước. Đặc 
biệt, thực hiện Nghị định số 
01/2018/NĐ-CP ngày 6/8/2018 
của Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, 
Đảng ủy Công an Trung ương, 
Lãnh đạo Bộ Công an rất coi 
trọng việc tổ chức lực lượng 
đấu tranh PCTP, vi phạm pháp 
luật về môi trường, tài nguyên, 
ATTP; tiếp tục kiện toàn chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và bố trí lực lượng Cảnh sát 
PCTP về môi trường ở 3 cấp: 
Cấp Bộ (Cục Cảnh sát PCTP về 
môi trường); cấp tỉnh (Phòng 
Cảnh sát PCTP về môi trường) 
và cấp huyện (Bộ phận thực 
hiện chức năng, nhiệm vụ 
PCTP về môi trường Công an 
cấp huyện). Đây là lực lượng 
nòng cốt trên mặt trận PCTP 
và các vi phạm pháp luật, đảm 
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bảo ANTT, an toàn xã hội (ATXH) trong lĩnh 
vực BVMT, tài nguyên, ATTP. Đây cũng là lực 
lượng tiên phong phối hợp chặt chẽ với các lực 
lượng chức năng liên quan, tranh thủ sự giúp 
đỡ của nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ 
phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý kịp thời 
những trường hợp vi phạm quy định của pháp 
luật về môi trường, góp phần giữ vững an ninh 
chính trị, trật tự ATXH và bảo vệ sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đặc biệt, quán triệt quan điểm, mục tiêu, 
đường lối lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo của Quốc 
hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công 
tác BVMT và bảo đảm ANTT, trong quá trình 
thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, lực 
lượng Cảnh sát PCTP về môi trường đã kịp thời 
nắm bắt tình hình, thường xuyên nghiên cứu, 
tham mưu, đề xuất Quốc hội, Chính phủ, kiến 
nghị với các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện 
các văn bản pháp luật, chính sách liên quan đến 
công tác quản lý nhà nước về BVMT, tài nguyên 
và ATTP. Cùng với đó, kết hợp chặt chẽ giữa công 
tác nghiệp vụ với công tác phòng ngừa xã hội, 
tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục 
pháp luật, góp phần làm chuyển biến mạnh 
mẽ nhận thức về BVMT của các cấp, các ngành 
và mọi tầng lớp nhân dân, qua đó đã phát huy 
sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong đấu 
tranh PCTP, vi phạm pháp luật về môi trường, 
tài nguyên, ATTP; tăng cường biện pháp nghiệp 
vụ, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, 
xử lý tội phạm vi phạm quy định của pháp luật 
về môi trường. Từ năm 2016 đến tháng 6/2022, 
lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường đã phát 

hiện 156.328 vụ việc vi phạm 
của 173.010 đối tượng, trong đó 
khởi tố, đề nghị khởi tố 2.129 
vụ, 3.147 đối tượng; xử phạt vi 
phạm hành chính 142.908 vụ, 
149.459 đối tượng, số tiền xử 
phạt vi phạm hành chính trên 
1.976 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh 
những kết quả đạt được, công 
tác PCTP và vi phạm pháp 
luật về môi trường, tài nguyên, 
ATTP thời gian qua vẫn còn 
tồn tại một số hạn chế nhất 
định: Công tác phối hợp giữa 
lực lượng Cảnh sát PCTP về 
môi trường với các ngành 
chức năng trong việc phân 
tích, đánh giá, dự báo tình 
hình trên một số lĩnh vực, địa 
bàn chưa kịp thời, có lúc còn 
bị động trong nhận diện và 
tổ chức triển khai biện pháp 
xử lý, ứng phó với những tình 
huống phức tạp về môi trường; 
kết quả phát hiện, đấu tranh, 
xử lý tội phạm và vi phạm 
pháp luật ở một số lĩnh vực, 
địa bàn chưa tương xứng với 
thực trạng tình hình; tỷ lệ xử 
lý hình sự đối với các vi phạm 
pháp luật về môi trường còn 
thấp… Nguyên nhân chủ yếu là 
do hệ thống văn bản quy phạm 

pháp luật tạo cơ sở pháp lý cho 
công tác PCTP và vi phạm pháp 
luật về môi trường nói chung, 
cho hoạt động của lực lượng 
Cảnh sát PCTP về môi trường 
nói riêng thiếu đồng bộ, chưa 
cụ thể, chậm được sửa đổi, bổ 
sung, dẫn đến việc áp dụng vào 
thực tiễn lúng túng, chưa thực 
sự hiệu quả; công tác quản lý 
nhà nước về môi trường, tài 
nguyên, ATTP còn một số sơ 
hở, bất cập so với diễn biến 
tình hình thực tế, trong khi 
tội phạm ngày càng có nhiều 
phương thức, thủ đoạn tinh vi 
để đối phó. 

TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT 
LƯỢNG, HIỆU QUẢ TOÀN 
DIỆN CÁC MẶT CÔNG TÁC 
PCTP VỀ MÔI TRƯỜNG

Trong những năm tới, dự 
báo hòa bình, hợp tác và phát 
triển vẫn là xu thế lớn, song 
song với đó là những diễn biến 
phức tạp mới, tiềm ẩn nhiều 
bất trắc khó lường, các yếu tố đe 
dọa an ninh phi truyền thống 
sẽ tiếp tục gia tăng, trong đó 
nổi lên là vấn đề an ninh môi 
trường. Đáng chú ý, một số vấn 
đề an ninh môi trường có tính 
chất xuyên quốc gia rất phức 
tạp, hệ trọng, đòi hỏi các quốc 
gia phải cùng hợp tác, chia sẻ, 
nỗ lực tham gia vào các chương 
trình, kế hoạch, dự án ứng phó 
với mối đe dọa này. Dẫn chứng 
cụ thể, BĐKH, an ninh nguồn 
nước xuyên biên giới, môi 
trường biển, vận chuyển chất 
thải nguy hại xuyên quốc gia, 
nguy cơ từ các nhà máy điện 
hạt nhân của một số nước 
lân cận… Trong khi đó, ở trong 
nước, việc phát triển các khu, 
cụm công nghiệp, khu kinh 
tế, khu du lịch ven biển tiềm 
ẩn những nguy cơ không nhỏ, 
có thể gây ra sự cố môi trường 
nghiêm trọng nếu không thực 
hiện tốt công tác phòng ngừa, 

 V Đơn vị nghiệp vụ của Cục Cảnh sát PCTP về môi trường kiểm tra, thu mẫu 
nước thải của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, ngày 25/11/2021
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giám sát việc xử lý chất thải; những dự án đầu tư 
nước ngoài cũng có thể lợi dụng cơ chế mở cửa 
để nhập khẩu máy móc, công nghệ sản xuất cũ, 
lạc hậu, sử dụng năng lượng bị thải loại, đưa rác 
thải về nước để làm nguyên liệu sản xuất, gây 
tác động xấu tới môi trường. Ngoài ra, tình trạng 
khai thác trái phép tài nguyên, khoáng sản (cát, 
sỏi, đất, đá) làm vật liệu xây dựng để đẩy nhanh 
tiến độ thực hiện các dự án đầu tư do thiếu hụt 
nguồn cung vật liệu; quá trình triển khai các 
hiệp định thương mại tự do đồng thời cũng tạo 
ra những thách thức không nhỏ trong kiểm soát 
chất lượng hàng hóa, nguy cơ thẩm lậu hàng 
hóa thực phẩm kém chất lượng vào Việt Nam... 
Hơn nữa, trong điều kiện hệ thống pháp luật 
vẫn đang tiếp tục được sửa đổi, bổ sung, sẽ có 
những sơ hở hoặc khoảng trống pháp lý mà các 
đối tượng có thể lợi dụng để thực hiện che giấu 
hành vi vi phạm. Thực tế cho thấy, tình hình tội 
phạm, vi phạm pháp luật về môi trường sẽ ngày 
càng diễn biến phức tạp, xu hướng toàn cầu hóa 
đan xen lẫn nhau giữa tội phạm truyền thống và 
phi truyền thống, có yếu tố nước ngoài gia tăng, 
diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi, khó phát 
hiện… Thực trạng trên đặt ra yêu cầu lực lượng 
Cảnh sát PCTP về môi trường phải không ngừng 
nâng cao chất lượng, hiệu quả trên toàn diện các 
mặt công tác để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ 
được giao, phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển 
bền vững đất nước. Do vậy, để tăng cường công 
tác PCTP, bảo đảm ANTT, ATXH trong lĩnh vực 
môi trường, gắn với việc thực hiện Luật BVMT 
năm 2020, thời gian tới, lực lượng Cảnh sát 
PCTP về môi trường sẽ tập trung vào một số 
nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, quán triệt sâu sắc quan điểm, đường 
lối chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ 
Công an về công tác BVMT, phát triển bền vững 
và PCTP về môi trường, tài nguyên, ATTP. Tập 
trung tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo các cấp 
chỉ đạo và trực tiếp tổ chức thực hiện nghiêm 
túc các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế 
hoạch của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công 
an về đấu tranh PCTP, đặc biệt là Nghị quyết Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 
Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị về 
Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; Kết luận số 
05-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện 
Chỉ thị số 48-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác PCTP trong tình hình 
mới”; Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 25/9/2020 
của Chính phủ về phát triển bền vững; Chiến 
lược BVMT quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050… gắn với 
các chương trình phát triển 
kinh tế, xã hội, tạo ra sức mạnh 
tổng hợp của cả hệ thống chính 
trị và toàn dân vào công tác 
phòng ngừa, đấu tranh PCTP 
và các vi phạm pháp luật về 
môi trường, tài nguyên, ATTP.

Hai là, tiếp tục tham mưu 
với Đảng ủy Công an Trung 
ương và Lãnh đạo Bộ Công an 
chỉ đạo triển khai thực hiện 
hiệu quả Luật CAND, Luật 
BVMT, Bộ luật Hình sự, Bộ 
luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ 
chức cơ quan điều tra hình sự 
và các quy định pháp luật liên 
quan đến công tác PCTP về 
môi trường. Đồng thời, thường 
xuyên nghiên cứu, sơ kết, tổng 
kết công tác thi hành pháp 
luật để phát hiện những bất 
cập, vướng mắc, sơ hở, thiếu sót 
trong cơ chế, chính sách, pháp 
luật cũng như công tác quản 
lý nhà nước, từ đó kịp thời 
tham mưu, kiến nghị Quốc 
hội, Chính phủ, các bộ, ngành, 
chính quyền các cấp sửa đổi, 
bổ sung, hoàn thiện hệ thống 
pháp luật, tăng cường hiệu quả 
quản lý nhà nước trong các 
lĩnh vực này. 

Ba là, lực lượng Cảnh 
sát PCTP về môi trường đẩy 
mạnh công tác phòng ngừa, 

đấu tranh chống tội phạm, vi 
phạm pháp luật về môi trường, 
tài nguyên, ATTP với tinh thần 
“lấy chủ động phòng ngừa từ 
sớm, từ xa, từ cơ sở là chính, 
lấy cơ sở là địa bàn trọng tâm 
tập trung thực hiện các biện 
pháp phòng, chống tội phạm” 
tại Kết luận số 13/KL-TW ngày 
16/8/2021 của Bộ Chính trị về 
tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 
Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ 
Chính trị về tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với công tác 
phòng, chống tội phạm trong 
tình hình mới. Đặc biệt quan 
tâm chỉ đạo thực hiện tốt các 
mặt công tác nghiệp vụ, xác 
định đây là vũ khí sắc bén, là 
“khâu quyết định” trong công 
tác PCTP. Trên cơ sở đó, chủ 
động phát hiện, tổ chức tốt 
công tác nắm tình hình, kịp 
thời nhận diện đầy đủ, chính 
xác những vấn đề mới về tội 
phạm, vi phạm pháp luật về 
môi trường để chủ động đưa 
ra biện pháp phòng ngừa, đấu 
tranh hiệu quả, nhất là các vấn 
đề môi trường lớn mang tầm 
quốc gia (ô nhiễm phóng xạ, 
ô nhiễm không khí, an ninh 
nguồn nước…), vấn đề đan xen, 
gắn kết trong hoạt động giữa 
tội phạm về môi trường với tội 
phạm kinh tế, công nghệ cao, 

 V Cán bộ chiến sỹ Trung tâm Kiểm định môi trường,  
Cục Cảnh sát PCTP về môi trường kiểm định mẫu nước thải 
trên Trạm kiểm định di động
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yếu tố phi truyền thống, yếu tố nước ngoài trong 
hoạt động của tội phạm về môi trường để tham 
mưu với lãnh đạo các cấp, nhằm bảo đảm an ninh 
quốc gia, giữ gìn trật tự, ATXH và BVMT, quản lý tài 
nguyên, ATTP. 

Kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa nghiệp vụ 
với phòng ngừa xã hội thông qua việc thường xuyên 
thực hiện tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức 
trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về 
BVMT, tài nguyên, ATTP. Chú trọng, đa dạng hóa 
các biện pháp phòng ngừa xã hội, nhất là đổi mới 
nội dung, hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận 
thức, giáo dục ý thức về BVMT, tài nguyên, ATTP, 
về tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, 
kinh tế ít chất thải, các bon thấp; xây dựng và nhân 
rộng các phong trào, mô hình, điển hình, cách làm 
hay, sáng tạo về BVMT, tài nguyên, ATTP và PCTP.

Bốn là, củng cố, tăng cường phối hợp liên 
ngành và hợp tác quốc tế trong PCTP về môi 
trường. Thực hiện hiệu quả cơ chế phối hợp 
giữa lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường với 
các cơ quan chức năng quản lý nhà nước về môi 
trường, kiểm lâm, quản lý thị trường, y tế… trong 
thanh tra, kiểm tra những cơ sở, địa bàn có nguy 
cơ gây ô nhiễm môi trường để kịp thời phát hiện, 
đấu tranh, xử lý nghiêm minh, ngăn chặn triệt 
để các hành vi vi phạm pháp luật về BVMT. Phối 
hợp với các bộ, ban, ngành triển khai thực hiện 
hiệu quả các nội dung cam kết của Việt Nam tại 
Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước 
khung của Liên hợp quốc về BĐKH (COP26). Chủ 
động nghiên cứu những vấn đề về môi trường 
trong quan hệ quốc tế; thường xuyên rà soát, phát 
hiện sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà 
nước về kinh tế - xã hội và tham mưu, đề xuất xử 
lý, ngăn chặn bằng hàng rào xuất nhập khẩu, kỹ 
thuật, thuế quan… phù hợp với thông lệ quốc tế 
liên quan đến lĩnh vực môi trường. Tranh thủ sự 
hỗ trợ về kinh nghiệm, thông tin, kỹ thuật, phương 
tiện, nguồn lực phục vụ công tác đấu tranh PCTP 
về môi trường, tài nguyên, ATTP. 

Năm là, tăng cường đầu tư, đa dạng hóa các 
nguồn lực tài chính cho công tác BVMT, quản lý tài 
nguyên và bảo đảm ATTP. Đầu tư phát triển khoa 
học công nghệ và ứng dụng thành tựu của Cuộc 
cách mạng khoa học công nghệ 4.0, công nghệ 
thông tin; nghiên cứu, triển khai các đề án, dự án 
và huy động tiềm lực khoa học - công nghệ nhằm 
nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát PCTP 
về môi trường để kịp thời phòng ngừa, phát hiện, 
xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với 
những hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật về 
môi trường, tài nguyên, ATTPn

Một là, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về 
BVMT phù hợp với bối cảnh của Việt Nam và xu thế của 
thế giới, Chính phủ đóng vai trò kiến tạo cho DN trong hoạt 
động BVMT gắn liền với sản xuất, kinh doanh;

Hai là, nâng cao nhận thức về BVMT: Xây dựng các 
chương trình mục tiêu về công tác BVMT gắn kết các bên 
liên quan trong đó các hiệp hội, tổ chức đại diện, tập hợp DN 
đóng vai trò cầu nối giữa Chính phủ, các tổ chức quốc tế, các 
bên liên quan khác nhằm truyền thông bài bản, sâu rộng tới 
DN. Nâng cao nhận thức cho DN về hạch toán vốn tự nhiên 
trong hoạt động sản xuất kinh doanh, áp dụng các nguyên 
tắc của kinh tế tuần hoàn; các DN lớn trong và ngoài nước 
cũng cần chung tay lan tỏa, nhân rộng những mô hình tốt 
trong công tác BVMT;

Ba là, nâng cao năng lực cho DN: Phối hợp giữa các tổ 
chức xã hội nghề nghiệp, đối tác, nhà tài trợ, các DN tiên 
phong xây dựng các chương trình tập huấn cho DN về 
BVMT, những lợi ích, cơ hội kinh doanh mới xuất phát từ 
BVMT và lập báo cáo phát triển bền vững DN;

Bốn là, hỗ trợ tài chính, tiếp cận nguồn vốn xanh: Chính 
phủ tạo cơ chế thuận lợi cho DN có nhu cầu tài chính xanh 
trong nước và quốc tế để thay đổi công nghệ, cách thức hoạt 
động sản xuất kinh doanh thân thiện với môi trường;

Năm là, công bố thông tin về môi trường của DN: Ngoài 
việc báo cáo công tác BVMT với cơ quan chức năng theo quy 
định, DN cần xây dựng báo cáo phát triển bền vững (hoặc 
báo cáo môi trường và xã hội, báo cáo phi tài chính) để minh 
bạch, thực hiện công việc giải trình về hoạt động môi trường 
với các bên liên quan, nhà đầu tư và đối tác tiềm năng. Lợi 
ích của việc lập báo cáo phát triển bền vững đã chứng minh 
trong nhiều năm vừa qua ở trên bình diện quốc tế cũng như 
tại Việt Nam. Hiện tại, các DN đang niêm yết trên thị trường 
chứng khoán được yêu cầu công bố thông tin về môi trường 
theo hướng dẫn hàng năm, các DN còn lại chưa bắt buộc. 
Nhà nước cần thể chế hóa việc lập báo cáo phát triển bền 
vững theo lộ trình phù hợp với các loại hình DN;

Sáu là, hỗ trợ, thúc đẩy DN áp dụng Bộ chỉ số DN bền 
vững (CSI), tham gia Chương trình đánh giá, công bố các DN 
bền vững tại Việt Nam do VCCI chủ trì tổ chức hàng năm. 
Bộ chỉ số CSI được VCCI xây dựng với tiêu chí thân thiện, 
dễ hiểu, dễ áp dụng, phù hợp với bối cảnh phát triển của DN 
Việt Nam. Đây cũng là công cụ hữu hiệu hỗ trợ DN thực hiện 
công việc phát triển bền vững, lập báo cáo phát triển bền 
vững. DN thực hiện tốt nội dung môi trường trong Bộ chỉ số 
CSI không những đáp ứng được công tác tuân thủ pháp luật 
về BVMT trong nước mà còn dễ dàng đáp ứng các yêu cầu 
quốc tế về môi trường có liên quann

Phát huy vai trò  
của doanh nghiệp...
(Tiếp theo trang 33)
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Thanh Hóa tăng cường các giải pháp  
cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường 
hướng đến phát triển bền vững
LÊ ĐỨC GIANG
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
LÊ VĂN BÌNH
Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hóa là tỉnh có diện tích tự nhiên 
lớn (11.114,71 km2), đứng thứ 5 cả nước và 
được ví như đất nước Việt Nam thu nhỏ, 

với 3 vùng sinh thái (đồng bằng, miền núi, trung 
du và ven biển). Trong những năm qua, được 
sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của Bộ Chính trị, 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ban, 
ngành ở Trung ương và đặc biệt là ngày 5/8/2020, 
Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 58-NQ/
TW về xây dựng, phát triển tỉnh Thanh Hóa đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cùng với sự 
nỗ lực, phấn đấu của cấp ủy, chính quyền các 
cấp và toàn thể nhân dân, Thanh Hóa đã đạt 
được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển 
kinh tế - xã hội, tăng trưởng kinh tế thuộc nhóm 
dẫn đầu cả nước; an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội được đảm bảo. Trong 6 tháng đầu 
năm 2022, Thanh Hóa đạt tốc độ tăng trưởng 
kinh tế cao, nhiều chỉ tiêu vượt mức so với cùng 
kỳ, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa 
bàn (GRDP) ước đạt 13,41%, cao hơn nhiều so với 
cùng kỳ (8,66%), đứng thứ 3 cả nước… Tuy nhiên, 
song song với mục tiêu phát triển kinh tế, cũng 
đặt ra cho địa phương nhiệm vụ quan trọng và 
thách thức trong công tác BVMT, vì vậy, tỉnh 
luôn xác định quan điểm “không đánh đổi môi 
trường lấy tăng trưởng kinh tế” theo đúng tinh 
thần của Luật BVMT năm 2020.

TRIỂN KHAI ĐỒNG LOẠT CÁC HOẠT 
ĐỘNG CỤ THỂ, GÓP PHẦN CẢI THIỆN 
CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã xác 
định “Quản lý hiệu quả tài nguyên và BVMT” là 
một trong những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 
đất nước giai đoạn 2015 - 2020. Điều này lại một 
lần nữa được khẳng định tại Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ XIII “Lấy BVMT sống, sức khỏe 
nhân dân làm mục tiêu hàng đầu; kiên quyết 
loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường 
(ÔNMT), bảo đảm chất lượng môi trường sống, 

bảo vệ đa dạng sinh học và hệ 
sinh thái; xây dựng nền kinh 
tế xanh, kinh tế tuần hoàn, 
thân thiện với môi trường” là 
một trong những định hướng 
phát triển đất nước giai đoạn 
2021 - 2030. Nhận thức được 
tầm quan trọng của công tác 
BVMT, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND 
tỉnh Thanh Hóa đã đề ra nhiều 
chủ trương, giải pháp và triển 
khai đồng loạt các hoạt động 
cụ thể, góp phần chung sức 
cùng cả nước vào công cuộc 
bảo vệ, cải thiện chất lượng 
môi trường. Cụ thể, Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh đã ban 
hành Nghị quyết số 05-NQ/
TU ngày 18/8/2016 về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với công tác BVMT đến 
năm 2020, định hướng đến 
năm 2025; UBND tỉnh ban 
hành nhiều văn bản nhằm cụ 
thể hóa, tăng cường công tác 
quản lý nhà nước trong lĩnh 
vực BVMT như: Quy chế phối 
hợp BVMT trong hoạt động 
văn hóa, lễ hội, thể thao, du 
lịch; quy định về mức giá tối đa 
dịch vụ thu gom, vận chuyển, 
xử lý chất thải rắn (CTR) sinh 
hoạt sử dụng nguồn vốn ngân 
sách nhà nước trên địa bàn 
tỉnh; phê duyệt Phương án xử 
lý CTR tỉnh Thanh Hóa đến 
năm 2025, tầm nhìn đến năm 
2030; quy định chi tiết quản 
lý CTR sinh hoạt của hộ gia 
đình, cá nhân trên địa bàn 
tỉnh… qua đó, góp phần hình 
thành nhiều phong trào, hoạt 
động BVMT gắn với phát triển 
kinh tế - xã hội, với sự ủng hộ 
và tích cực hưởng ứng tham 

gia của các tầng lớp nhân dân 
ngay tại mỗi gia đình, trường 
học, cộng đồng dân cư, nhất là 
trong điều kiện tình hình dịch 
bệnh Covid -19 bùng phát, diễn 
biến phức tạp. Hiện nay, nhiều 
phong trào BVMT Xanh - Sạch 
- Đẹp, trồng cây xanh, xây dựng 
tuyến đường hoa được xây 
dựng và nhân rộng; các hoạt 
động mít tinh, ra quân vệ sinh 
môi trường nhân kỷ niệm Ngày 
Môi trường thế giới, Ngày quốc 
tế Đa dạng sinh học, hưởng 
ứng Chiến dịch Làm cho thế 
giới sạch hơn cũng được tổ 
chức định kỳ hàng năm, với 
một số kết quả nổi bật như sau:

Thứ nhất: Công tác tuyên 
truyền, nâng cao nhận thức 
về môi trường luôn được quan 
tâm, đổi mới cả về nội dung và 
hình thức; việc thẩm định hồ 
sơ môi trường thực hiện đúng 
quy định, từ năm 2016 đến nay, 
toàn tỉnh đã thẩm định, trình 
phê duyệt gần 700 báo cáo 
đánh giá tác động môi trường 
(ĐTM), 145 phương án cải tạo, 
phục hồi môi trường… Đây là 
cơ sở pháp lý để các cơ quan 
quản lý nhà nước thực hiện 
kiểm tra, giám sát và doanh 
nghiệp nâng cao ý thức, thực 
hiện tốt trách nhiệm BVMT ở 
cơ sở. 

Thứ hai: Công tác thanh 
tra, kiểm tra, giám sát các cơ 
sở sản xuất, kinh doanh được 
đổi mới theo hướng có trọng 
tâm, trọng điểm. Từ năm 2016 
đến nay, đã kiểm tra theo kết 
hoạch, giải quyết đơn thư, 
khiếu nại đối với hơn 2.200 cơ 
sở, doanh nghiệp đang hoạt 



42  | SỐ 08/2022
Tạp chí 
MÔI TRƯỜNG

LUẬT PHÁP - CHÍNH SÁCH

động trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra đã phát 
hiện, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
BVMT với tổng số tiền phạt trên 18 tỷ đồng. 

Thứ ba: Đẩy mạnh xử lý các cơ sở gây ÔNMT 
nghiêm trọng, 37/82 cơ sở đã hoàn thành xử lý ô 
nhiễm và được rút ra khỏi danh mục cơ sở gây ô 
nhiễm. Đối với các cơ sở còn lại, UBND tỉnh giao 
Sở TN&MT phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành 
rà soát, đánh giá mức độ ÔNMT hiện tại để có kế 
hoạch xử lý trong thời gian tới. 

Thứ tư: Chủ động kiểm soát, rà soát, yêu cầu 
các cơ sở, khu công nghiệp có lưu lượng xả nước 
thải từ 500 m3/ngày, đêm phải lắp đặt hệ thống 
quan trắc (HTQT) tự động nước thải; hệ thống 
giám sát tự động khí thải đối với cơ sở sản xuất 
xi măng, nhiệt điện và truyền số liệu trực tiếp về 
Sở TN&MT để theo dõi, quản lý. Đến nay, đã có 
11 đơn vị lắp đặt HTQT tự động khí thải; 14 đơn 
vị lắp đặt HTQT tự động nước thải. Đồng thời, 
thực hiện chương trình quan trắc chất lượng 
môi trường không khí, tiếng ồn, đất, nước mặt, 
nước dưới đất, tần xuất 6 lần/năm, góp phần 
dự báo môi trường nhằm phòng ngừa, hạn chế 
ÔNMT trên địa bàn. 

Thứ năm: Tăng cường quản lý CTR nói chung 
và CTR sinh hoạt nói riêng trên địa bàn tỉnh; đã 
hình thành hệ thống thu gom, vận chuyển, xử 
lý CTR từ tỉnh đến huyện, xã, khu dân cư; ban 
hành phương án xử lý CTR, đơn giá thu gom, 
xử lý rác thải (XLRT) và cơ chế, chính sách hỗ 
trợ trong việc xử lý CTR, tạo điều kiện cho nhà 
đầu tư thực hiện các dự án xử lý chất thải. Ngay 
từ đầu năm, tỉnh giao chỉ tiêu thu gom, XLRT 

sinh hoạt cho các huyện, nhờ 
đó, tỷ lệ thu gom, XLRT ngày 
càng được nâng lên (năm 2021 
đạt 89% toàn tỉnh); hỗ trợ kinh 
phí cho các địa phương, đơn 
vị XLRT sinh hoạt bằng công 
nghệ đốt với tổng kinh phí đến 
nay là 148 tỷ đồng, góp phần 
giảm thiểu lượng CTR sinh 
hoạt xử lý bằng biện pháp chôn 
lấp không hợp vệ sinh đang có 
xu hướng gia tăng trong những 
năm gần đây.

Thứ sáu: Luật BVMT năm 
2020 chính thức có hiệu lực 
kể từ ngày 1/1/2022, đây cũng 
là giai đoạn chuyển đổi mạnh 
mẽ trong việc BVMT, hướng tới 
mục tiêu cao nhất là cải thiện 
chất lượng môi trường, bảo vệ 
sức khỏe người dân, cân bằng 
sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh 
học và phát triển kinh tế bền 
vững. Do vậy, công tác BVMT, 
ứng phó với biến đổi khí hậu 
được xác định là nhiệm vụ 
trọng tâm trước mắt và lâu 
dài của cả hệ thống chính trị, 
của từng doanh nghiệp, từng 
gia đình, mỗi người dân để có 
hành động cụ thể, thiết thực 
làm chuyển biến về nhận thức, 
trách nhiệm, hành động, góp 

phần bảo đảm cho sự nghiệp 
phát triển bền vững. Đặc biệt, 
Bộ tiêu chí Quốc gia đạt chuẩn 
nông thôn mới giai đoạn 2021 
- 2025 đã “Đề cao bộ mặt nông 
thôn Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - 
An toàn”, vì thế, các tiêu chí số 
17, 18 về môi trường, chất lượng 
môi trường sống trong Bộ tiêu 
chí Quốc gia về xã đạt chuẩn 
nông thôn mới nâng cao được 
đặc biệt quan tâm.

MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ 
VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

Bên cạnh những kết quả 
đã đạt được, công tác quản lý 
nhà nước về môi trường trên 
địa bàn tỉnh Thanh Hóa thời 
gian qua còn tồn tại một số khó 
khăn, hạn chế nhất định: Luật 
BVMT năm 2020 có nhiều 
điểm mới, quan trọng, mang 
tính đột phá nhưng công tác 
tham mưu ở địa phương còn 
gặp nhiều vướng mắc, lúng 
túng như quy định về dự án 
có yêu cầu chuyển mục đích 
sử dụng đất trồng lúa 2 vụ trở 
lên thuộc thẩm quyền của 
HĐND tỉnh là đối tượng phải 
lập Báo cáo ĐTM. Trong khi đó, 
nhiều dự án phải chuyển mục 

 V Thanh Hóa hướng đến nền kinh tế xanh, thân thiện với môi trường
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đích đất trồng lúa, dù là diện tích rất nhỏ để xây 
dựng hạ tầng công cộng (nhà văn hóa, đường 
giao thông trong xã, thôn…) mà không phát sinh 
nhiều chất thải cũng thuộc trường hợp phải lập 
Báo cáo ĐTM là chưa phù hợp với thực tiễn, chưa 
sát với quan điểm của Luật (phân loại dự án để 
giảm bớt thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, 
chỉ những dự án có mức độ ÔNMT cao mới phải 
làm ĐTM). Đồng thời, theo quy định của Luật, 
UBND tỉnh ban hành quy định về cơ chế, chính 
sách hỗ trợ thu gom, xử lý tại chỗ nước thải sinh 
hoạt phát sinh từ tổ chức, hộ gia đình, nhưng 
hiện nay, các căn cứ tính toán chi phí xây dựng 
công trình, thiết bị xử lý nước thải (XLNT) tại chỗ 
chưa đầy đủ và Bộ TN&MT cũng chưa ban hành 
Quy chuẩn kỹ thuật về công trình, thiết bị XLNT 
tại chỗ đáp ứng yêu cầu BVMT. Do vậy, chưa có 
cơ sở xác định mức hỗ trợ thu gom, xử lý tại chỗ 
nước thải sinh hoạt phát sinh từ tổ chức, hộ gia 
đình. Ngoài ra, Luật quy định các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ và kho tàng phải có khoảng 
cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư 
nhưng đến nay Bộ TN&MT chưa ban hành quy 
chuẩn kỹ thuật nêu trên, dẫn đến khó khăn cho 
cơ quan quản lý môi trường địa phương trong 
quá trình xem xét, chấp thuận chủ trương đầu 
tư dự án mới cũng như quá trình thẩm định hồ 
sơ môi trường, tham mưu cho UBND cấp tỉnh 
ban hành lộ trình di dời các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ và kho tàng không đảm bảo yêu 
cầu vào các khu sản xuất tập trung, khu công 
nghiệp, cụm công nghiệp.

Bên cạnh đó, việc kêu gọi nhà đầu tư vào 
thực hiện các dự án xây dựng nhà máy XLRT 
trên địa bàn tỉnh bằng nguồn vốn xã hội hóa 
còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về trình 
tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu theo Nghị định 
số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu 
thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Trong khi lượng 
rác thải trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng, XLRT 
bằng biện pháp chôn lấp nhưng chưa đúng kỹ 
thuật, gây ÔNMT, nhiều khu xử lý hiện nay 
đang quá tải, gây khó khăn cho công tác quản 
lý, XLRT của địa phương. Ngoài ra, việc triển 
khai thực hiện quy định về chính sách hỗ trợ xử 
lý CTR, phí dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý 
CTR sinh hoạt chưa đồng bộ ở các địa phương; 
ngân sách của tỉnh còn khó khăn, nhiều dự 
án đã được phê duyệt nhưng thiếu kinh phí 
để thực hiện, đặc biệt là dự án xử lý các điểm 
ÔNMT nghiêm trọng thuộc khu vực công ích 
(bãi chôn lấp rác thải, điểm tồn lưu hóa chất 
bảo vệ thực vật).

Từ những khó khăn, vướng 
mắc nêu trên, địa phương có 
một số đề xuất, đề nghị Lãnh 
đạo Bộ TN&MT xem xét, chỉ đạo:

(1) Lập, trình Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Đề án 
nâng cao năng lực quản lý cho 
cán bộ quản lý môi trường các 
cấp; đồng thời, sớm ban hành 
Sổ tay hướng dẫn, giải đáp thắc 
mắc cho địa phương trong 
việc triển khai thực hiện Luật 
BVMT năm 2020.

(2) Xem xét, báo cáo Chính 
phủ ban hành Nghị định 
hướng dẫn hoặc báo cáo Quốc 
hội để có những điều chỉnh 
phù hợp với thực tế về đối 
tượng lập Báo cáo ĐTM là các 
dự án có chuyển đổi mục đích 
sử dụng đất lúa 2 vụ trở lên.

(3) Sớm ban hành Quy 
chuẩn kỹ thuật về công trình, 
thiết bị XLNT tại chỗ, đáp ứng 
yêu cầu BVMT theo quy định, 
làm cơ sở cho địa phương xây 
dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ; 
khoảng cách an toàn về môi 
trường của các cơ sở sản xuất 
kinh doanh, dịch vụ và kho 
tàng đối với khu dân cư.

(4) Khẩn trương ban hành 
Thông tư hướng dẫn trình tự, 
thủ tục lựa chọn nhà đầu tư 
đối với dự án xây dựng nhà 
máy XLRT trên địa bàn tỉnh 
bằng nguồn vốn xã hội hóa. 
Đồng thời, ban hành định mức 
kinh tế - kỹ thuật công tác thu 
gom, vận chuyển, xử lý CTR 
sinh hoạt để làm cơ sở xây 

dựng giá dịch vụ thu gom, vận 
chuyển, xử lý CTR sinh hoạt ở 
địa phương theo quy định của 
Luật BVMT năm 2020 và Nghị 
định số 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/1/2022 của Chính phủ.

(5) Hướng dẫn lựa chọn 
công nghệ và đánh giá công 
nghệ xử lý CTR sinh hoạt cho 
phù hợp với đặc điểm rác thải 
Việt Nam nói chung, của các 
địa phương nói riêng.

(6) Quan tâm, hỗ trợ kinh 
phí cho tỉnh Thanh Hóa triển 
khai các dự án xử lý triệt để 
ÔNMT tại những cơ sở gây 
ÔNMT nghiêm trọng thuộc 
khu vực công ích.

Có thể nói, nhờ sự chung 
sức, đồng lòng, quyết tâm của 
Đảng bộ, chính quyền và toàn 
thể nhân dân mà công tác 
BVMT của Thanh Hóa trong 
thời gian qua đã được triển 
khai một cách đồng bộ, hiệu 
quả với nhiều chuyển biến tích 
cực, đáng khích lệ. Hy vọng 
thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục 
nhận được sự quan tâm, hỗ trợ 
của các Bộ, ban, ngành Trung 
ương để khắc phục những tồn 
tại, hạn chế, đồng thời thực 
hiện đồng bộ các giải pháp 
nhằm tiếp tục cải thiện, nâng 
cao chất lượng môi trường, 
đưa Thanh Hóa không chỉ trở 
thành một “cực tăng trưởng 
mới” ở phía Bắc mà còn là một 
vùng đất đáng sống, văn minh, 
thân thiện, hiện đại và giàu 
bản sắcn

 V  Người dân địa phương tham gia vệ sinh môi trường biển
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Một số kinh nghiệm của Thành phố Đà Nẵng 
trong công tác bảo vệ môi trường
VÕ NGUYÊN CHƯƠNG - Phó Giám đốc
Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng

Là trung tâm kinh tế - xã hội (KT-XH) của 
miền Trung - Tây Nguyên và cả nước, hoạt 
động KT-XH của Đà Nẵng những năm qua 

phát triển mạnh mẽ, năng động, sáng tạo, khai thác 
tốt các tiềm năng, thế mạnh. Tuy nhiên, sự phát 
triển nhanh chóng tất yếu phát sinh nhiều vấn 
đề về môi trường, tình trạng suy giảm chất lượng 
môi trường ở một số địa bàn, lĩnh vực sẽ gia tăng, 
phát sinh những vấn đề, thách thức mới về môi 
trường. Công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên, 
môi trường mặc dù đã có nhiều nỗ lực nhưng chưa 
theo kịp với quá trình phát triển. Bên cạnh đó, xu 
thế phát triển toàn cầu, tác động bởi biến đổi khí 
hậu (BĐKH), thiên tai, dịch bệnh luôn nảy sinh, 
công tác quản lý đô thị nói chung và công tác quản 
lý môi trường nói riêng của Thành phố Đà Nẵng 
cần tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao hơn, các chỉ 
số cao hơn mới đáp ứng với quan điểm chỉ đạo của 
Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Đà Nẵng 
đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

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

Trong thời gian qua, công tác BVMT được 
cộng đồng dân cư, người dân thành phố quan tâm, 
tích cực tham gia, đồng hành. Người dân thành 
phố đồng thuận với mục tiêu xây dựng “Thành 
phố Môi trường”. Do đó, nhiều mô hình, sáng kiến 
về BVMT được cộng đồng, khu dân cư, tổ chức, 
doanh nghiệp thực hiện như: Ra quân vệ sinh 
môi trường, trồng cây xanh, trồng rừng, đóng góp 
nhà vệ sinh công cộng, tham gia dọn rác bãi biển, 
lô đất trống, giữ gìn khu bảo tồn thiên nhiên, đa 
dạng sinh học… Để đạt được kết quả này, công tác 
tuyên truyền, nâng cao nhận thức về BVMT được 
thực hiện từ rất sớm với sự chủ động, tham gia 
tích cực của các cấp, các ngành, bằng nhiều hình 
thức truyền thông phong phú, lôi cuốn. 

Công tác quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng 
đô thị, phát triển KT-XH đã xem xét ưu tiên triển 
khai các dự án trọng điểm, cấp thiết về BVMT, 
phòng chống thiên tai, ứng phó BĐKH. Hiện 
Thành phố đã hoàn thiện hệ thống đê kè, nâng 
cấp các tuyến đường, khu vực xung yếu, tổ chức 
quy hoạch, tái định cư các khu vực xung yếu, 

sạt lở ven sông, ven biển, cải 
tạo các tuyến thu gom, thoát 
nước, xử lý nước thải, tập 
trung quản lý, xử lý các hồ, ao, 
kênh, mương bị ô nhiễm kéo 
dài (Phú Lộc, Âu thuyền Thọ 
Quang). Cộng đồng, người dân 
được đáp ứng các điều kiện cơ 
bản về nước sạch, dịch vụ vệ 
sinh môi trường. 

Công tác kiểm soát, tuân 
thủ môi trường đặc biệt được 
chú trọng. Thành Ủy, HĐND, 
UBND thành phố đã chỉ đạo 
sát sao, nhất là các trường hợp 
có nguy cơ gây ô nhiễm nghiêm 
trọng. Các Sở, ngành chủ động 
kiểm tra, giám sát chất lượng 
nước thải, khí thải các doanh 
nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm 
và các trạm xử lý nước thải; đã 
giải quyết cơ bản tình trạng ô 
nhiễm không khí do hoạt động 
sản xuất nấu luyện, cán kéo 
thép tại CCN Thanh Vinh, xả 
thải không đúng quy định tại 
các KCN, giải quyết kịp thời 
đơn thư khiếu nại và kiến nghị 
của cử tri; kiểm soát ô nhiễm 
bụi, tiếng ồn trên các tuyến 
đường; tăng cường chất lượng 
thẩm định, cấp phép và thu 
phí BVMT. 

Thành phố luôn sẵn sàng 
các phương án, điều kiện 
phòng, tránh và giảm nhẹ 
thiên tai, diễn tập, nâng cao 
năng lực tìm kiếm, cứu nạn, 
cứu hộ, phòng, chống dịch 
bệnh, môi trường, tràn dầu... 
Chú trọng các giải pháp chăm 
sóc sức khỏe nhân dân trong 
các trường hợp trước, trong 
và sau thiên tai. Huy động 
hiệu quả doanh nghiệp, cộng 
đồng dân cư tích cực tham gia 
phòng, tránh, giảm nhẹ thiên 
tai, ứng phó BĐKH.

Công tác quản lý tài 
nguyên đất, nước, khoáng sản, 
hệ sinh thái đã từng bước kiện 
toàn hệ thống văn bản pháp 
lý ở thành phố theo các văn 
bản chỉ đạo của Trung ương và 
các Bộ, ngành; bước đầu hoàn 
thành rà soát, điều tra cơ bản 
và lập quy hoạch các nguồn tài 
nguyên để quản lý, khai thác 
phù hợp; thực hiện nghiêm 
túc các biện pháp phục hồi 
môi trường sau khai thác.

Đối với hợp tác quốc tế về 
môi trường, Thành phố chủ 
động tạo lập sự hợp tác, tiếp 
nhận sự hỗ trợ, đa dạng hóa 
nguồn vốn BVMT. Riêng lĩnh 
vực môi trường, Thành phố 
thiết lập hợp tác chặt chẽ với 3 
chính quyền thành phố (Boras 
- Thụy Điển, Yokohama - Nhật 
Bản; Daegu - Hàn Quốc) và 
nhiều tổ chức tài chính - kỹ 
thuật trong khu vực và thế 
giới để hỗ trợ, giúp đỡ về công 
nghệ, nguồn lực về bảo vệ, xử 
lý ô nhiễm môi trường nói 
riêng và phát triển đô thị nói 
chung. Trong giai đoạn 2021-
2024, hiện nay đã huy động 
được hơn 70 tỷ đồng từ các 
hợp tác này.

Những kết quả đạt được 
của Thành phố trong giai 
đoạn 2016 - 2021 được thể 
hiện qua các chỉ số cơ bản về 
BVMT:

Nhóm chỉ số về cung cấp 
nước sạch - xử lý nước thải: 100% 
dân số đô thị và hộ gia đình 
nông thôn ở Đà Nẵng được 
cung cấp nước sạch vệ sinh; 
Tỷ lệ nước thải đô thị được thu 
gom, xử lý đạt quy chuẩn môi 
trường: đạt 88,2%; các trạm xử 
lý có công nghệ hiện đại, có 
khả năng tăng công suất; Tỷ lệ 
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bệnh viện, trung tâm y tế có hệ thống xử lý nước 
thải đạt quy chuẩn môi trường, đạt trên 90%; Tỷ 
lệ KCN, CCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung 
đạt 100%; nước thải công nghiệp xử lý đạt yêu cầu 
theo các quy chuẩn quy định. 

Nhóm chỉ số về quản lý chất thải, kinh tế tuần 
hoàn: Tỷ lệ thu gom chất thải rắn trong đô thị đạt 
trên 95%; 100% chất thải nguy hại và chất thải rắn 
sinh hoạt (CTRSH) đã được xử lý đáp ứng yêu cầu; 
bãi chôn lấp CTRSH đảm bảo quy chuẩn hợp vệ 
sinh; Tỷ lệ CTRSH được phân loại tại nguồn đạt 
80%/tổng số hộ gia đình. 

Nhóm chỉ số về công tác quản lý rừng, bảo tồn 
đa dạng sinh học: Tổng diện tích rừng, đất quy 
hoạch phát triển rừng hơn 63 ngàn ha (2021); tỷ 
lệ che phủ rừng: 47,17% (2021); Tỷ lệ rừng trồng 
mới tập trung trên diện tích đất quy hoạch lâm 
nghiệp đạt 1,5% (và tăng hàng năm); không để xảy 
ra trường hợp rừng bị chặt phá; Hoàn thành bố 
trí (thành lập) diện tích đất của các khu bảo tồn 
thiên nhiên trên tổng diện tích đất quy hoạch 
cho bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Nhóm chỉ số về quản lý môi trường: 100% 
thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân về 
ô nhiễm môi trường (trên địa bàn) qua đường dây 
nóng năm 2021, được phối hợp xử lý; Tổng chi 
ngân sách từ nguồn kinh phí sự nghiệp BVMT là 
1.079,657 tỷ đồng; chiếm 6,15% tổng chi ngân sách 
của địa phương năm 2021.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thành phố 
nhận thấy những tồn tại, hạn chế và nguyên 
nhân như sau:

Công tác quản lý môi trường vẫn còn nhiều 
vướng mắc, khó khăn, bởi quy hoạch hạ tầng kỹ 
thuật đô thị nói chung còn bất cập, các KCN, CCN 
hoạt động chưa đảm bảo quy định về khoảng cách 
vệ sinh từ các cơ sở sản xuất với khu vực dân cư 
xung quanh. Việc thiếu khoảng cách cách ly đã 
gây tác động như: ô nhiễm mùi KCN DVTS Đà 
Nẵng, KCN Liên Chiểu, KCN Hòa Cầm; ô nhiễm 
bụi, tiếng ồn từ các cơ sở sản xuất; các trạm trung 
chuyển rác quy mô nhỏ trong khu dân cư hay bãi 
rác Khánh Sơn… Bên cạnh đó, các thủ tục đầu tư 
đối với dự án liên quan đến môi trường, nhất là 
thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn kéo dài, 
các quy định đầu tư gặp vướng mắc về trình tự, cơ 
quan có thẩm quyền thẩm định, cấp phép... Năm 
2021, hàng loạt các quy định về đầu tư, xây dựng 
mới được ban hành, hiện nay vẫn còn thiếu các 
hướng dẫn chi tiết, trong khi đó năng lực chuyên 
môn về đầu tư, xây dựng của các sở chuyên ngành 
chưa đáp ứng kịp thời (cụ thể như hình thức đầu 
tư xã hội hóa hay đối tác công tư - PPP đối với các 
dự án về môi trường, xử lý chất thải, nước thải...). 

Do đó, Thành phố vẫn tiếp tục 
áp dụng giải pháp chôn lấp 
hợp vệ sinh, chưa đáp ứng với 
yêu cầu của Chiến lược quốc 
gia về quản lý chất thải rắn đến 
năm 2025.

Nguồn lực, năng lực quản 
lý môi trường ngày càng giảm 
đi so với nhu cầu, nhiệm vụ 
quản lý tài nguyên thiên 
nhiên, BVMT theo luật định 
ngày càng gia tăng. Các công 
cụ quan trắc môi trường để 
dự báo và ngăn ngừa ô nhiễm 
hiện tại có đầu tư nhưng chưa 
đáp ứng, phần chính vẫn là 
trang thiết bị quan trắc thủ 
công, thụ động. Quan trắc môi 
trường tự động, ứng dụng công 
nghệ thông tin còn ở mức thấp. 
Nhân lực quản lý môi trường 
các cấp, ngành chưa tương ứng 
với sự phát triển đô thị và công 
tác quản lý chuyên ngành mới 
theo Luật BVMT năm 2020 
(quản lý tổng hợp chất thải 
rắn, quản lý thoát nước, xử 
lý nước thải, khí tượng thủy 
văn, ứng phó BĐKH, kinh tế 
tuần hoàn, tăng trưởng xanh, 
đa dạng sinh học, quản lý lưu 
vực sông liên tỉnh, liên ngành, 
quản lý môi trường đối với các 
di sản thiên nhiên...).

Chính sách khuyến khích 
doanh nghiệp đầu tư công 
nghệ sạch, tái chế, tuần hoàn… 
ở cấp quốc gia còn thiếu. Nhu 
cầu công nghệ, nguồn vốn để 
phát triển hạ tầng kỹ thuật 
đô thị liên quan là rất lớn và 
không ngừng phát triển (hệ 
thống thu gom, xử lý nước thải; 
thu gom, vận chuyển, xử lý rác 
thải, hệ thống năng lượng tái 
tạo, giao thông xanh, tòa nhà 
xanh, công nghiệp sinh thái...), 
trong khi ngân sách chưa thể 
cân đối được, dẫn đến các 
chương trình, dự án thường 
chậm, không đồng bộ, dẫn đến 
không đạt mục tiêu đề ra. Do 
đó, cần sớm có những chính 
sách quốc gia như ưu đãi về 

đất đai, tín dụng, thuế, phí và 
rất cần có hướng dẫn cụ thể 
của các Bộ, ngành liên quan 
thì mới thực hiện được trong 
thực tế.

2. MỘT SỐ BÀI HỌC KINH 
NGHIỆM CỦA THÀNH PHỐ  
ĐÀ NẴNG TRONG CÔNG 
TÁC BVMT

Công tác chỉ đạo, điều hành
Hơn 12 năm trước, mục 

tiêu, các tiêu chí xây dựng Đà 
Nẵng - Thành phố Môi trường 
đã trở thành những nội dung 
được Thành ủy, HĐND, UBND 
Thành phố đặc biệt quan tâm, 
chỉ đạo, với sự vào cuộc đồng 
bộ của các cấp, các ngành, 
được lồng ghép trong các chiến 
lược, quy hoạch, kế hoạch phát 
triển thành phố. Để phát triển 
thành phố theo hướng dịch 
vụ, du lịch, công nghiệp công 
nghệ cao, tiên tiến và bảo đảm 
môi trường chung, Thành phố 
đã có nhiều chủ trương không 
đầu tư đối với các lĩnh vực sản 
xuất công nghệ cũ, lạc hậu; 
từ chối các dự án lớn khi xét 
thấy nguy cơ tiềm ẩn ô nhiễm, 
khuyến khích phát triển du 
lịch dịch vụ theo hướng sinh 
thái, ban hành nhiều chính 
sách để BVMT khu dân cư, hệ 
sinh thái... Thành phố thiết lập 
sự cân đối giữa các yếu tố kinh 
tế - xã hội - môi trường, kết hợp 
BVMT với phát triển kinh tế - 
xã hội một cách hài hòa.

Công tác tuyên truyền, giáo 
dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm 
BVMT được triển khai bằng nhiều 
nguồn lực, hình thức phong phú

UBND các cấp, sở, ngành 
đã cụ thể hóa các chương 
trình, kế hoạch, đẩy mạnh 
tuyên truyền, nâng cao nhận 
thức và ý thức trách nhiệm về 
BVMT. Ban Tuyên giáo Thành 
ủy thông qua các hội nghị giao 
ban định kỳ về báo chí, giao 
ban ngành, lĩnh vực khoa giáo, 
hội nghị báo cáo viên, cộng tác 
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viên dư luận xã hội… đã nắm bắt, định hướng 
cụ thể để tuyên truyền nhiều vấn đề về môi 
trường trên địa bàn, nhất là những vấn đề nổi 
cộm dư luận quan tâm, kịp thời tổng hợp báo 
cáo lãnh đạo Thành phố chỉ đạo xử lý; phối 
hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thường 
xuyên chỉ đạo, định hướng báo, đài đẩy mạnh 
thông tin tuyên truyền các nội dung về BVMT. 
Qua đó thu hút sự tham gia tích cực của đông 
đảo người dân, tạo sức lan tỏa mạnh và đạt 
hiệu quả nhất định.

Xây dựng chính sách thực thi, tổ chức phân 
công, phân nhiệm nhằm triển khai thành công 
mục tiêu về môi trường theo từng thời kỳ

Đến nay, công tác quản lý môi trường, triển 
khai xây dựng Thành phố Môi trường đã đi vào 
nề nếp. Nhiều văn bản, chính sách về quản lý 
và BVMT của Thành phố đã được ban hành, 
cập nhật các quy định về BVMT, quy hoạch về 
quản lý chất thải rắn, quản lý thoát nước và xử 
lý nước thải. Đồng thời, Thành phố đã ban hành 
các kế hoạch tập trung để xử lý môi trường, cải 
thiện hệ thống thoát nước đô thị, quản lý chất 
thải, phân cấp quản lý môi trường theo chuyên 
ngành và theo địa bàn.

Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp 
luật, các chương trình, kế hoạch trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước về BVMT của Thành phố cơ 
bản kịp thời. Sở Xây dựng đã tham mưu ban 
hành các quy hoạch chuyên ngành về cấp 
nước, thoát nước và xử lý chất thải rắn, triển 
khai kế hoạch quản lý, phát triển hệ thống cấp 
nước, thoát nước. Sở Công Thương thực hiện 
các kế hoạch và giải pháp về tiết kiệm điện, 
năng lượng, thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch 
và giảm thiểu khí thải ô nhiễm, áp dụng sản 
xuất sạch hơn trong công nghiệp, phát triển 
các mô hình tiết kiệm năng lượng và tận dụng 
năng lượng tái tạo, quy hoạch phát triển các 
nguồn năng lượng sạch, xây dựng dự án thí 
điểm tòa nhà xanh... Sở Du lịch đã thực hiện 
lồng ghép công tác BVMT vào các hoạt động 
kinh doanh du lịch; chỉ đạo nhanh chóng, 
kịp thời đến các Ban Quản lý các khu du lịch 
nhằm kiểm soát tốt công tác BVMT trong hoạt 
động du lịch,.…

Bố trí tương ứng từ ngân sách Thành phố, 
nghiên cứu khoa học; chủ động hợp tác quốc tế về 
BVMT, ứng phó BĐKH, phòng chống rủi ro thiên tai

Tỷ lệ chi ngân sách về môi trường đạt trên 
2% trong tổng chi ngân sách Thành phố hàng 
năm. Các chương trình khoa học và công 
nghệ cấp Thành phố được xây dựng và triển 
khai thực hiện theo từng giai đoạn. Các hoạt 

động đối ngoại và hợp tác 
quốc tế trong lĩnh vực BVMT, 
ứng phó với BĐKH, phòng 
chống rủi ro thiên tai luôn 
được Lãnh đạo Thành phố và 
các cấp, các ngành đẩy mạnh. 
Thành phố đã tham gia, tiếp 
nhận các dự án quốc tế hỗ 
trợ về công tác quản lý môi 
trường, ứng phó BĐKH, các 
bon thấp. Thành phố đã cử 
nhiều lượt cán bộ tham gia 
các hội nghị, hội thảo trong 
nước và quốc tế để giới thiệu 
về Đề án “Xây dựng Đà Nẵng 
- Thành phố Môi trường”, các 
vấn đề thách thức về phát 
triển đô thị nói chung và xử 
lý môi trường nói riêng. 

3. CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 
TRONG CÔNG TÁC BVMT

Trong thời gian qua, với 
nhiều nỗ lực và sự chung tay, 
công tác BVMT đã được triển 
khai ở các cấp, ngành, nhiều 
biện pháp, giải pháp đã được 
thực hiện nhằm phòng ngừa, 
kiểm soát ô nhiễm và suy 
thoái môi trường. Luật BVMT 
năm 2020 mới có hiệu lực, 
việc thực thi còn nhiều khó 
khăn do thiếu các văn bản 
hướng dẫn, chính sách ở địa 
phương chưa ban hành kịp 
thời; cơ chế quản lý và phân 
định trách nhiệm ở một số 
lĩnh vực chưa rõ ràng... Trên 
cơ sở đó, với chức năng tham 
mưu cho UBND Thành phố 
Đà Nẵng trong công tác quản 
lý nhà nước về BVMT, Sở 
TN&MT xin có một số kiến 
nghị với Bộ TN&MT và các 
Bộ, ngành liên quan một số 
nội dung:

- Luật BVMT năm 2020 có 
một số điểm mới đặc biệt quan 
trọng trong công tác BVMT, 
do đó, kiến nghị Bộ TN&MT 
tiếp tục chủ trì, tổ chức các 
hội nghị tập huấn, trao đổi 
chuyên sâu theo các chuyên 
đề, đặc biệt trong các lĩnh vực 

mới về cấp phép môi trường, 
các quy định kỹ thuật trong 
xây dựng các kế hoạch quản lý 
môi trường, quản lý chất thải 
rắn (phân loại rác tại nguồn), 
quản lý môi trường đối với các 
di sản thiên nhiên...

- Sớm xem xét hướng dẫn, 
quy định cụ thể về chức năng, 
nhiệm vụ, cơ chế phối hợp 
giữa các ngành trong công tác: 
Quản lý chất thải rắn; quản lý 
về di sản thiên nhiên, bộ máy 
tổ chức các khu bảo tồn thiên 
nhiên, đa dạng sinh học; quản 
lý về đất ngập nước; công tác 
ứng phó với BĐKH, quan trắc 
tự động...

- Sớm ban hành chính 
sách khuyến khích các thành 
phần kinh tế, cá nhân đầu tư 
về BVMT, nhất là hoạt động tái 
chế, tái sử dụng chất thải.

- Cần rà soát, nghiên cứu, 
cải thiện trình tự, thủ tục đầu tư 
đối với các dự án về môi trường, 
thúc đẩy, khuyến khích các 
thành phần kinh tế tham gia.

- Sớm tổ chức hướng dẫn, 
chuyển giao hệ thống thông 
tin, cơ sở dữ liệu về môi trường 
ở cấp Bộ, kết nối, chia sẻ với các 
địa phương.

- Rà soát, đánh giá vai trò, 
bổ sung hướng dẫn về tổ chức, 
hoạt động của Quỹ BVMT cấp 
tỉnh, chức năng thành lập, 
từ đó hoàn thiện các văn bản 
pháp lý để Quỹ BVMT cấp tỉnh 
hoạt động ổn định, có hiệu quả 
(cần mở rộng phạm vi hoạt 
động, loại hình hỗ trợ đáp ứng 
nhu cầu đa dạng của các tổ 
chức, cá nhân trong BVMT).

- Tăng cường đào tạo 
chuyên môn đội ngũ cán bộ 
quản lý môi trường, chú trọng 
chuyển giao để khai thác, sử 
dụng các công cụ mô hình, 
phân tích, dự báo các kịch 
bản tác động môi trường từng 
ngành, lĩnh vực, khu vực, lồng 
ghép vào các quy hoạch, kế 
hoạch phát triển Thành phốn
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PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA 
VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GIAI ĐOẠN 
ĐẾN NĂM 2050

Ngày 26/7/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 
Quyết định số 896/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia 
về biến đổi khí hậu (BĐKH) giai đoạn đến năm 2050.

Về thích ứng với BĐKH, Chính phủ đặt ra mục tiêu, 
đến năm 2030: Kiểm soát được tình trạng suy thoái tài 
nguyên nước, tài nguyên đất, đảm bảo cân đối đủ nguồn 
nước phục vụ cho sinh hoạt, công nghiệp, dịch vụ và các 
ngành kinh tế quan trọng; Bảo đảm độ che phủ rừng ít 
nhất 42%; Các công trình hạ tầng trọng yếu thích ứng với 
BĐKH được hoàn thành với các tiêu chuẩn an toàn trước 
thiên tai, đặc biệt là các công trình phòng chống thiên 
tai, ngăn triều cường, xâm nhập mặn, công trình trữ nước 
ngọt phục vụ sinh hoạt và sản xuất, chống ngập úng ở các 
đô thị lớn; ít nhất 95% dân số được cung cấp nước sạch, 
nước hợp vệ sinh, trong đó ít nhất 80% dân số được sử 
dụng nước sạch đạt chuẩn; 80% số hộ dân thuộc khu vực 
thường xuyên xảy ra thiên tai có nhà ở an toàn. Đến năm 
2050, quản lý hiệu quả tài nguyên nước và đất, cải thiện 
chất lượng môi trường phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; 
bảo đảm vững chắc an ninh tài nguyên nước quốc gia; Giữ 
vững độ che phủ rừng ổn định ở mức 43% và đảm bảo lâm 
phận rừng quốc gia…

Về giảm phát thải khí nhà kính (KNK), đến năm 2030, 
bảo đảm tổng lượng phát thải KNK quốc gia giảm 43,5% 
so với kịch bản phát triển thông thường (BAU). Trong đó: 
Lĩnh vực năng lượng giảm 32,6%, lượng phát thải không 
vượt quá 457 triệu tấn CO2 tương đương (CO2tđ); lĩnh vực 
nông nghiệp giảm 43,0%, lượng phát thải không vượt quá 
64 triệu tấn CO2tđ; lĩnh vực lâm nghiệp, sử dụng đất giảm 
70% lượng phát thải và tăng 20% lượng hấp thụ các bon, 
tổng lượng phát thải và hấp thụ đạt ít nhất -95 triệu tấn 
CO2tđ; lĩnh vực chất thải giảm 60,7%, lượng phát thải 
không vượt quá 18 triệu tấn CO2tđ; lĩnh vực các quá trình 
công nghiệp giảm 38,3%, lượng phát thải không vượt quá 
86 triệu tấn CO2tđ. Các cơ sở có mức phát thải KNK hằng 
năm từ 2.000 tấn CO2tđ trở lên phải thực hiện giảm phát 
thải KNK. Đến năm 2050, bảo đảm tổng lượng phát thải 
KNK quốc gia đạt mức phát thải ròng bằng “0”; lượng phát 
thải đạt đỉnh vào năm 2035, sau đó giảm nhanh. 

Để đạt được những mục tiêu trên, Chiến lược đã 
đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Theo đó, nhằm 
chủ động thích ứng với BĐKH, Chiến lược đặt ra nhiệm 
vụ cần phải nâng cao khả năng chống chịu và năng lực 
thích ứng của hệ thống tự nhiên, kinh tế - xã hội, đảm bảo 
sinh kế bền vững như: Ngăn chặn tình trạng suy giảm, suy 
thoái, phục hồi các nguồn tài nguyên; xây dựng một nền 
nông nghiệp thông minh, hiện đại, thích ứng hiệu quả với 
BĐKH và có giá trị gia tăng cao; quản lý, bảo vệ nghiêm 
ngặt rừng tự nhiên hiện có; phát triển hạ tầng thích ứng 
với BĐKH. Nhiệm vụ chung về giảm phát thải KNK, đến 
năm 2030, xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động 
giảm phát thải khí mê-tan giảm 30% mức phát thải khí 
mê-tan so với năm 2020; xây dựng và thực hiện kế hoạch 
quản lý, loại trừ các chất gây hiệu ứng KNK, các chất làm 
suy giảm tầng ôzôn đến năm 2030; khuyến khích các cơ 
sở phát thải khác, đặc biệt là các cơ sở thuộc khu vực công, 
thực hiện kiểm kê KNK và giảm phát thải KNK… 

Chính phủ cũng giao Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với 
các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy 
ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
tổ chức thực hiện Chiến lược trên phạm vi cả nước; định 
kỳ sơ kết 5 năm, 10 năm và kiến nghị Thủ tướng Chính 
phủ quyết định điều chỉnh Chiến lược phù hợp với tình 
hình thực tiễn; Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa 
phương xác định các chương trình, dự án, nhiệm vụ trọng 
tâm, trọng điểm để thực hiện cam kết quốc tế về BĐKH và 
mục tiêu đạt phát thải ròng bằng “0” theo từng giai đoạn 
cụ thể, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định…
 AN BÌNH

HỖ TRỢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH  
KHẮC PHỤC Ô NHIỄM VÀ CẢI THIỆN 
MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC LÀNG NGHỀ 
BỊ Ô NHIỄM NGHIÊM TRỌNG

Ngày 2/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 
Quyết định số 925/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình tăng 
cường BVMT, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông 
thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. 
Trong đó, về BVMT làng nghề, Chương trình hỗ trợ xây 
dựng mô hình khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường 
tại các làng nghề bị ô nhiễm nghiêm trọng; xử lý ô nhiễm 
các khu vực làng nghề đã bị ô nhiễm nghiêm trọng sau 
khi di dời cơ sở sản xuất.

Đối với chất thải rắn sinh hoạt, Chương trình hỗ trợ 
kỹ thuật, trang thiết bị, chế phẩm sinh học để thực hiện 
phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình; xây dựng 
và triển khai mô hình phân loại, thu gom chất thải rắn 
sinh hoạt phù hợp với các địa bàn có mật độ dân cư khác 
nhau và mục đích sử dụng chất thải sau phân loại. Đồng 
thời, tổ chức mạng lưới thu gom triệt để và hiệu quả; hình 
thành và hoàn thiện các phương thức thu gom phù hợp 
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với đặc thù của từng địa phương; bố trí và đầu tư hạ tầng 
các điểm tập kết, trạm trung chuyển chất thải rắn sinh 
hoạt phù hợp; trang bị các phương tiện, trang thiết bị lưu 
chứa rác tại khu vực công cộng đảm bảo thuận tiện, thân 
thiện môi trường và mỹ quan. Cùng với đó, xây dựng, triển 
khai và hoàn thiện mô hình liên kết thị trường để thu hồi, 
sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm tái chế, tái sử dụng từ 
chất thải (như sản phẩm phân bón hữu cơ…); Hỗ trợ đầu 
tư xây dựng từ 1 - 2 mô hình xử lý chất thải sinh hoạt quy 
mô cấp huyện hoặc liên huyện, áp dụng công nghệ phù 
hợp, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường tại mỗi tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Quyết định, Bộ TN&MT được giao chủ trì, phối 
hợp với Bộ NN&PTNT và các Bộ, ngành liên quan bổ sung, 
hoàn thiện các quy định về BVMT phù hợp với điều kiện 
nông thôn; hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường trong 
xây dựng nông thôn mới theo phân công của Trưởng Ban 
Chỉ đạo Trung ương để các địa phương căn cứ thực hiện; 
xây dựng cơ chế, chính sách, hướng dẫn và triển khai các 
nội dung về phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh 
hoạt, BVMT làng nghề, xử lý nước thải sinh hoạt nông 
thôn tập trung. Cùng với đó, chỉ đạo Quỹ BVMT Việt Nam 
ưu tiên bố trí vốn vay để thực hiện xây dựng các mô hình 
trong Chương trình; đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện thanh 
tra, kiểm tra hoạt động BVMT trên địa bàn nông thôn; xử 
phạt nghiêm minh các hành vi gây ô nhiễm môi trường 
theo đúng quy định của pháp luật.  BẢO BÌNH

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG  
GIẢM PHÁT THẢI KHÍ MÊ-TAN  
ĐẾN NĂM 2030

Ngày 5/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 
Quyết định số 942/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành 
động giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030.

Theo đó, mục tiêu cụ thể, đến năm 2025, bảo đảm 
tổng lượng phát thải khí mê-tan không vượt quá 96,4 
triệu tấn CO2 tương đương (CO2tđ), giảm 13,34% so với mức 
phát thải năm 2020. Trong đó, phát thải khí mê-tan trong 
trồng trọt không vượt quá 42,2 triệu tấn CO2tđ, chăn nuôi 
không vượt quá 16,8 triệu tấn CO2tđ, quản lý chất thải rắn 
và xử lý nước thải không vượt quá 21,9 triệu tấn CO2tđ, 
khai thác dầu khí không vượt quá 10,6 triệu tấn CO2tđ, 
khai thác than không vượt quá 3,5 triệu tấn CO2tđ, tiêu 
thụ nhiên liệu hóa thạch không vượt quá 1,3 triệu tấn 

CO2tđ. Đến năm 2030, bảo đảm tổng lượng phát thải khí 
mê-tan không vượt quá 77,9 triệu tấn CO2tđ, giảm ít nhất 
30% so với mức phát thải năm 2020. 

Để thực hiện mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra 8 nhóm 
nhiệm vụ, giải pháp và cụ thể hóa bằng 26 nhiệm vụ ưu 
tiên trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 gồm: Xây dựng 
và hoàn thiện cơ chế, chính sách; Thực hiện các biện pháp 
giảm phát thải khí mê-tan trong trồng trọt, chăn nuôi; 
Thực hiện các biện pháp giảm phát thải khí mê-tan trong 
quản lý chất thải và xử lý nước thải; Thực hiện các biện 
pháp giảm phát thải khí mê-tan trong khai thác, chế biến 
dầu khí, khai thác than và tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch; 
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Đẩy mạnh 
tuyên truyền, giáo dục, nâng cao năng lực, nhận thức; 
Tăng cường hợp tác song phương, đa phương và huy động 
nguồn lực; Giám sát, đánh giá.

Trong đó, đối với nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực 
hiện các biện pháp giảm phát thải khí mê-tan trong quản 
lý chất thải và xử lý nước thải, theo Quyết định, cần hoàn 
thiện và áp dụng đồng bộ các quy trình, quy định, hướng 
dẫn, mô hình thu gom, vận chuyển, phân loại, tái sử dụng, 
tái chế và xử lý chất thải rắn; lồng ghép quy hoạch quản 
lý chất thải cấp vùng và cấp địa phương vào quy hoạch 
BVMT quốc gia, vùng, tỉnh. Đồng thời, xây dựng, nâng cấp 
cơ sở hạ tầng, đầu tư trang thiết bị đáp ứng yêu cầu phân 
loại, thu gom, lưu giữ, tái sử dụng, tái chế, vận chuyển, xử 
lý chất thải rắn theo quy định và phù hợp với đặc điểm các 
khu dân cư tập trung, đô thị, nông thôn và điều kiện của 
địa phương. Đặc biệt, hạn chế phát sinh chất thải ra môi 
trường nhằm giảm phát thải mê-tan thông qua thực hiện 
phát triển năng lượng sinh khối, năng lượng từ đốt chất 
thải, sản xuất phân bón hữu cơ, tiêu thụ sản phẩm tái chế.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TN&MT chủ trì, phối 
hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện 
Kế hoạch này; theo dõi, đánh giá tiến độ thực hiện hằng 
năm, kịp thời báo cáo và tham mưu cho Thủ tướng Chính 
phủ những giải pháp để giải quyết những bất cập, vướng 
mắc phát sinh trong quá trình thực hiện ở Trung ương và 
địa phương, bảo đảm đạt được mục tiêu đề ra và thực hiện 
Cam kết giảm phát thải khí mê-tan toàn cầu; Chủ trì xây 
dựng và thực hiện Kế hoạch giảm phát thải khí mê-tan đến 
năm 2030 trong quản lý chất thải rắn và xử lý nước thải…
 PHƯƠNG LINH
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Doanh nghiệp tiếp cận mô hình kinh tế 
tuần hoàn để giảm thiểu chất thải
PGS.TS. NGUYỄN THẾ CHINH
Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách tài nguyên và môi trường

Tiếp cận mô hình kinh tế tuần hoàn 
(KTTH) dựa vào lợi ích kinh tế để giải 
quyết ba vấn đề chính đối với chất thải, 

đó là: (i) Giảm khai thác tài nguyên thiên nhiên 
đầu vào; (ii) kéo dài vòng đời sản phẩm; (iii) 
giảm thiểu tối đa chất thải ra môi trường. Như 
vậy, đối với chất thải nếu hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, nhất là những ngành sản xuất 
sử dụng nguyên liệu thô từ tài nguyên thiên 
nhiên đầu vào và thải trực tiếp ra môi trường 
theo mô hình kinh tế tuyến tính (KTTT) (line 
economy-LE) trước đây chuyển sang mô hình 
KTTH (circular economy-CE) sẽ đạt hiệu quả 
cao không chỉ về kinh tế mà còn BVMT thông 
qua giảm khai thác tài nguyên đầu vào và hạn 
chế tối đa chất thải ra môi trường. Tuy nhiên, 
để chuyển đổi từ mô hình KTTT sang mô hình 
KTTH, bên cạnh những thuận lợi, doanh nghiệp 
(DN) sẽ gặp những khó khăn nhất định.

NHẬN THỨC CỦA DN VỀ KTTH

Hiện nay, nhận thức của DN về KTTH vẫn 
còn chung chung và là vấn đề mới. Tuy nhiên, 
ở khía cạnh nào đó trong từng lĩnh vực cụ thể 
có những DN đã tiếp cận theo hướng KTTH dựa 
trên những lợi ích mang lại thông qua đổi mới 
công nghệ, tái sử dụng, tái chế chất thải. Vì vậy, 
khi có chủ trương chuyển đổi từ mô hình KTTT 
sang mô hình KTTH, các DN sẵn sàng thực hiện 
như Công ty sữa Vinamilk, TH, TNHH Khai thác 
chế biến khoáng sản Núi Pháo, Bia Heniken… 
Một điều tra khảo sát mới đây của Viện nghiên 
cứu quản lý Kinh tế Trung ương về nhận thức 
KTTH nói chung và một số tiêu chí cần có về 
KTTH cho thấy, tỷ lệ nhận thức của DN còn thấp 
chưa vượt quá 50%. Ngoài ra, nghiên cứu cũng 
cho thấy, khi thực hiện chuyển đổi sang mô 
hình KTTH, DN sẽ gặp phải những yếu tố tác 
động bên trong như: Kết quả hoạt động của DN 
(lợi nhuận), chiến lược kinh doanh của DN, công 
nghệ, sản phẩm đầu ra, đặc trưng ngành/lĩnh 
vực, nguyên tắc bền vững. Cùng với đó là những 
yếu tố tác động đến từ bên ngoài như: Cách 
mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số, truyền 
thông, khan hiếm nguồn tài nguyên đầu vào 
cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tiềm năng 

khách hàng, giáo dục thay đổi 
hành vi, sự quan tâm của các 
tổ chức quốc tế, chính sách 
khuyến khích hỗ trợ của Nhà 
nước, những quy định của Nhà 
nước liên quan như phát triển 
bền vững, tăng trưởng xanh và 
BVMT, nhận thức của các nhà 
hoạch định chính sách. 

Như vậy, để chuyển đổi 
sang mô hình KTTH, đối với 
các DN cùng với nhận thức các 
yếu tố tác động từ bên trong và 
bên ngoài, DN cũng phải xác 
định được những thuận lợi và 
khó khăn để đạt được mong 
muốn của DN khi tiếp cận mô 
hình KTTH nhằm đạt hiệu quả 
kinh doanh tốt nhất. 

NHỮNG THUẬN LỢI 
VÀ KHÓ KHĂN KHI DN 
CHUYỂN ĐỔI TỪ MÔ HÌNH 
KTTT SANG KTTH

Những thuận lợi
Thứ nhất, từ chủ trương lớn 

của Đảng thể hiện trong Chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội 
10 năm giai đoạn 2021 - 2030. 
KTTH đã được cụ thể hóa trong 
Luật BVMT tạo hành lang 
pháp lý cho DN thực hiện mô 
hình KTTH.

Tại khoản 3, Điều 142, Luật 
BVMT năm 2020 quy định 
“Cơ sở sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ có trách nhiệm thiết 
lập hệ thống quản lý và thực 
hiện biện pháp để giảm khai 
thác tài nguyên, giảm chất 
thải, nâng cao mức độ tái sử 
dụng và tái chế chất thải ngay 
từ giai đoạn xây dựng dự án, 
thiết kế sản phẩm, hàng hóa 
đến giai đoạn sản xuất, phân 
phối”. Trên cơ sở quy định của 

Luật BVMT đã được Quốc hội 
thông qua ngày 17/11/2020, 
Chính phủ đã ban hành Nghị 
định số 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/1/2022 thể hiện chi tiết 
trong mục 3 Điều 138, 139 và 
140 của Nghị định này. Đáng 
chú ý tại khoản b) mục 3 Điều 
140 về cơ chế khuyến khích 
thực hiện KTTH nêu rõ “Phát 
triển các mô hình liên kết, chia 
sẻ việc sử dụng tuần hoàn sản 
phẩm và chất thải; thành lập 
các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên 
hiệp hợp tác xã, liên minh tái 
chế, các mô hình liên kết vùng, 
liên kết đô thị với nông thôn và 
mô hình khác theo quy định 
của pháp luật để thực hiện 
các hoạt động đầu tư, sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ đạt được 
tiêu chí của KTTH”. Như vậy, 
đây là căn cứ pháp lý cơ bản để 
DN thực hiện mô hình KTTH.

Thứ hai, xu thế chung toàn 
cầu đã và đang chuyển đổi từ 
KTTT sang KTTH, mô hình 
KTTH được nhiều quốc gia lựa 
chọn như vậy DN có cơ hội trao 
đổi, học tập về kinh nghiệm, 
thiết kế, chuyển giao công 
nghệ… trên cơ sở mô hình hoạt 
động kinh doanh của DN đã và 
đang thực hiện.

Thứ ba, áp dụng mô hình 
KTTH, DN sẽ thu được nhiều 
lợi ích bao gồm: Cơ chế hỗ trợ 
đã được quy định trong Luật 
BVMT và các Luật liên quan 
khác, tránh được các xử lý vi 
phạm liên quan đến khai thác 
tài nguyên thiên nhiên và 
BVMT, lợi nhuận của DN gia 
tăng, chuyển đổi và giải quyết 
lao động việc làm.

Thứ tư, sự hỗ trợ của công 
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nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quá trình 
đổi mới chuyển đổi sang mô hình KTTH phù 
hợp với cách mạng công nghiệp 4.0, 5.0… và sự 
phát triển của khoa học công nghệ.

Thứ năm, các cơ chế ưu đãi từ chính sách 
của Nhà nước liên quan đến thực hiện mô 
hình KTTH nhằm khuyến khích DN chuyển 
đổi từ KTTT sang KTTH dựa trên quy định của 
pháp luật.

Thứ sáu, một số loại hình DN đã có sự tiếp 
cận mô hình KTTH trước đây do hiệu quả kinh 
tế mang lại là những ví dụ điển hình cho tiếp 
cận mô hình KTTH trong việc giảm chất thải và 
nâng cao hiệu quả hoạt động của DN. Những 
mô hình tiếp cận KTTH đã có trong nông 
nghiệp như: Vườn - Ao - Chuồng, Vườn - Ruộng 
- Ao - Chuồng, mô hình khép kín nông nghiệp 
và chế biến như Công ty sữa Vinamilk, TH; mô 
hình công nghiệp sinh thái; mô hình trong dịch 
vụ phân loại, tái sử dụng và tái chế chất thải, từ 
đó phát triển thành mô hình KTTH.

Một số khó khăn
Về nhận thức: Hiện nay, nhận thức về KTTH 

nói chung và mô hình KTTH nói riêng vẫn là 
vấn đề mới của DN, nhất là áp dụng cụ thể cho 
mỗi loại hình DN thế nào được gọi là KTTH vẫn 
còn hạn chế. Thực tế cho thấy, những DN được 
chủ DN nhận thức tốt về KTTH sẽ chủ động 
chuyển đổi sang mô hình KTTH, DN đổi mới 
nhanh chóng và mang lại hiệu quả kinh tế cao, 
ngược lại chủ DN thiếu hiểu biết và nhận thức 
không đầy đủ về KTTH là một cản trở cho DN.

Về cơ chế chính sách: Sự bất cập giữa các luật, 
nhất là giữa Luật BVMT với Luật Đất đai, Luật 
Xây dựng, Luật DN… Lý do là nội dung KTTH 
mới đưa vào Luật BVMT, trong khi các Luật khác 
đã ban hành trước đây và nay đang trong quá 
trình bổ sung hoàn thiện, do vậy, việc thực hiện 
chuyển đổi sang mô hình KTTH của DN gặp 
phải những khó khăn nhất định do vướng mắc 
với các Luật khác. Sau Luật, việc triển khai thực 
hiện đã có Nghị định, Thông tư, Đề án triển khai 
nhưng Kế hoạch hành động thực hiện KTTH 
mà Bộ TN&MT đang xây dựng trình Chính phủ, 
các Bộ, ngành và địa phương cũng đang quá 
trình triển khai những cơ chế chính sách và kế 
hoạch hành động tiếp theo, do vậy, DN vẫn gặp 
phải những vướng mắc trong quá trình chuyển 
đổi sang mô hình KTTH. Mặt khác, để DN được 
chứng nhận là DN đã chuyển đổi sang mô hình 
KTTH làm căn cứ cho hưởng lợi những chính 
sách ưu đãi theo quy định của Luật cần có Bộ 
tiêu chí cụ thể để đánh giá và xác nhận, tuy 

nhiên, hiện nay chưa có Bộ tiêu 
chí cụ thể. Trong Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP, tiêu chí vẫn ở 
dạng chung chung, khó lượng 
hóa để khẳng định áp dụng cho 
DN thực hiện mô hình KTTH.

Tồn tại cũ từ thiết kế mô 
hình KTTH: Chuyển đổi sang 
mô hình KTTH đòi hỏi các DN 
đã hoạt động trước đây phải 
thiết kế lại hoạt động sản xuất 
kinh doanh của mình từ khâu 
đầu vào nguyên liệu, thay vì 
thải ra môi trường như trước 
đây, chất thải được thu hồi tái 
sử dụng, tái chế hoặc đầu vào 
cho hoạt động sản xuất khác, 
liên quan đến mặt bằng, công 
nghệ, kết nối với các DN trong 
một chu trình khép kín, do vậy, 
gây ra những khó khăn nhất 
định cho DN muốn chuyển 
đổi sang mô hình KTTH, đòi 
hỏi phải nghiên cứu và thiết kế 
lại. Những DN đầu tư mới theo 
mô hình KTTH khâu thiết kế 
ban đầu cũng sẽ gặp nhiều khó 
khăn, cần có những chuyên gia 
giỏi, có trình độ chuyên môn 
sâu và thiết kế phù hợp. Hiện 
nay, chưa có đào tạo lĩnh vực 
thiết kế mô hình KTTH, đòi hỏi 
sự nỗ lực của DN và sớm hình 
thành đào tạo chuyên môn 
cho lĩnh vực thiết kế mô hình 
KTTH đối với DN, cụm công 
nghiệp hay ở mức độ khác.

Về nguồn vốn đầu tư: 
Chuyển sang mô hình KTTH 
đỏi hỏi phải thiết kế lại, đầu 
tư để đổi mới công nghệ, quy 
trình sản xuất để nâng cao 
chất lượng kéo dài vòng đời 
sản phẩm, thu hồi chất thải…, 
như vậy, đặt ra yêu cầu cần 
phải có nguồn vốn đầu tư phù 
hợp cho sự chuyển đôi mô 
hình này của DN.

Nguồn nhân lực: Chuyển 
đổi sang mô hình KTTH đòi 
hỏi bổ sung kiến thức và con 
người, do vậy, DN sẽ gặp những 
trở ngại nhất định buộc phải 

đào tạo lại nguồn nhân lực 
hiện có, bổ sung nguồn nhân 
lực mới phù hợp.

Công nghệ: Chuyển đổi 
sang mô hình KTTH đòi hỏi 
phải có những sự đổi mới về 
quy trình công nghệ, nhất là 
trong sản xuất và thu hồi chất 
thải. Như vậy DN sẽ có những 
sự thay đổi và tìm kiếm công 
nghệ mới phù hợp, hiệu quả. 

Sản phẩm chấp nhận của 
thị trường: Bên cạnh những 
sản phẩm dễ được sự chấp 
nhận của thị trường, sản phẩm 
đầu ra của mô hình KTTH 
cũng sẽ gặp những khó khăn 
nhất định, vì thế, đòi hỏi DN 
cần phải có những cách thức 
tiếp cận mới, công tác truyền 
thông và tìm kiếm thị trường 
là những khó khăn và thách 
thức của DN…

CHUYỂN ĐỔI SANG MÔ 
HÌNH KTTH ĐỐI VỚI CÁC 
DN HOẠT ĐỘNG TRONG 
LĨNH VỰC CHẤT THẢI

DN hoạt động trong lĩnh 
vực chất thải được hiểu đó là 
những DN chỉ giải quyết chất 
thải đầu ra của quá trình sản 
xuất, tiêu dùng và hoạt động 
kinh tế - xã hội từ khâu phân 
loại, thu gom, vận chuyển, và 
xử lý chất thải. Về cơ bản, hoạt 
động của các DN ở Việt Nam 
chủ yếu là chất thải rắn, một 
số DN hoạt động trong lĩnh 
vực xử lý nước thải, còn khí 
thải cơ bản vẫn thải trực tiếp 
ra môi trường. Tiếp cận mô 
hình KTTH của các DN trong 
lĩnh vực chất thải chính là 
hạn chế tối đa chất thải đưa ra 
môi trường dựa vào hiệu quả 
kinh tế khi thiết kế mô hình 
KTTH, biến chất thải trở thành 
nguyên liệu đầu vào cho hoạt 
động sản xuất khác, tận dụng 
tối đa chất thải hướng đến 
phát thải ra môi trường bằng 
không. Ví dụ ở Nhật Bản có mô 
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hình mỏ đô thị (Urban Mining), thực chất là khu 
vực phân loại, làm sạch chất thải rắn sinh hoạt 
để biến các chất thải đó thành nguyên liệu đầu 
vào cho các cơ sở sản xuất cần các loại nguyên 
liệu đã phân loại và làm sạch. Với cách làm này, 
các chất thải rắn sinh hoạt đưa về khu vực phân 
loại, làm sạch sẽ được tận dụng tối đa vật chất 
có ích cho tái sử dụng, tái chế và cung cấp nguồn 
nguyên liệu đầu vào cho sản xuất.

Việc chuyển đổi sang mô hình KTTH của 
lĩnh vực chất thải sẽ đạt được mục tiêu tiết kiệm 
tài nguyên thiên nhiên đầu vào và hạn chế tối 
đa chất thải đưa ra môi trường gây ô nhiễm. Vì 
hiệu quả của mô hình KTTH trong chất thải 
nên tạo ra thị trường tiêu thụ chất thải lớn, từ 
đó hình thành các khâu, quy trình có tính tuần 
hoàn từ phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý 
chất thải. Trong thực tế, nếu chúng ta phát triển 
tốt mô hình KTTH của các DN hoạt động trong 
lĩnh vực chất thải là yếu tố gần như có tính 
quyết định thu hút toàn bộ lượng chất thải ra 
môi trường, biến chúng thành vật chất có ích và 
mang lại hiệu quả có tính bền vững cho DN và 
xã hội. Các DN này sẽ tạo ra thị trường có nhu 
cầu chất thải lớn giống như các nước Bắc Âu, 
Thụy Điển, Phần Lan, Đan Mạch đã làm, từ đó 
sẽ thu hút nguồn chất thải về DN.

MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ CHO DN

Thứ nhất, DN cần tận dụng cơ hội mới để 
đổi mới hoạt động kinh doanh của DN dựa 
trên những lợi thế của DN và những khó khăn 
cần khắc phục, chỉ DN mới hiểu để chủ động 
chuyển đổi sang mô hình KTTH. Phát huy thế 
mạnh nội sinh và tận dụng ngoại sinh. Trong đó, 
vai trò của chủ DN là quan trọng nhất.

Thứ hai, chuyển đổi sang mô hình KTTH đòi 
hỏi DN phải phân tích chi phí - lợi ích (CBA) 
của mô hình trước và sau khi chuyển đổi để có 
quyết định xem việc chuyển đổi đó sinh lời cho 
DN bao nhiêu? Từ đó có phương án quyết định 
phù hợp.

Thứ ba, cần tư vấn chuyên gia giúp DN 
chuyển đổi sang mô hình KTTH: Từ chuyên gia 
chính sách, thiết kế, công nghệ…, tùy thuộc vào 
mỗi loại hình DN.

Thứ tư, vấn đề truyền thông chuyển đổi sang 
mô hình KTTH của DN để xã hội hiểu và ủng hộ 
DN, nhất là đối với những DN trước đây gây ra 
nhiều bức xúc cho xã hội, tạo nên hình ảnh mới 
của DN từ nâu sang xanh dựa trên lợi ích tổng 
thể mang lại kinh tế, xã hội và môi trường của 
DN từ mô hình KTTH.

Thứ năm, sự kết nối DN và 
tìm kiếm cơ hội hợp tác với các 
DN khác, nhất là đối với các 
DN có mối liên hệ về sử dụng 
chất thải đầu ra làm nguyên 
vật liệu đầu vào cho hoạt động 
sản xuất kinh doanh của DN.

Thứ sáu, tạo lập và tìm 
kiếm thị trường đầu ra sản 
phẩm của DN thực hiện mô 
hình KTTH gồm thi trường 
trong nước và thị trường 
ngoài nước.

Thứ bảy, chuyển đổi các mô 
hình kinh doanh của DN trong 
lĩnh vực chất thải hiện nay 
sang tiếp cận mô hình KTTH 
để tạo lập thị trường phân loại, 
làm sạch các chất thải, nhất là 
chất thải sinh hoạt, biến các 
chất thải thành nguyên liệu 
đầu vào cho hoạt động sản 
xuất cũng như tái sử dụng và 
tái chế.

Chuyển đổi mô hình 
KTTT sang mô hình KTTH tự 
bản thân nó đã giảm thiểu tối 

đa chất thải ra môi trường, lấy 
động lực kinh tế là mục tiêu 
cơ bản cho DN. Việc chuyển 
đổi sang mô hình KTTH bên 
cạnh những thuận lợi DN 
cũng gặp phải những khó 
khăn nhất định, cùng với đó 
phải xác định được các yếu 
tố tác động bên trong và bên 
ngoài. Để thực hiện tiếp cận 
mô hình KTTH DN cần có 
những tính toán và mở rộng 
kết nối để thực hiện mô hình 
KTTH hiệu quả, nhất là CBA 
và tiêu thụ sản phẩm của 
mô hình KTTH, cùng với đó 
là truyền thông và nâng cao 
hình ảnh của DN. Việc DN 
hoạt động trong lĩnh vực chất 
thải, nhất là chất thải sinh 
hoạt tiếp cận mô hình KTTH 
đóng vai trò hết sức quan 
trọng, tạo ra thị trường thu 
hút chất thải vì lợi ích kinh tế 
và đạt mục tiêu tiết kiệm tài 
nguyên, hạn chế tối đa chất 
thải ra môi trườngn
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Một vài đề xuất về giải pháp nhằm  
nâng cao hiệu quả chất lượng báo cáo  
đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam
TS. PHẠM KHANG
Hội Đánh giá tác động môi trường Việt Nam

Trên thế giới, việc thực hiện đánh giá tác 
động môi trường (ĐTM) đối với các dự 
án đầu tư được xem là một trong những 

công cụ quản lý hữu hiệu nhằm góp phần đảm 
bảo mục tiêu phát triển bền vững. Ở Việt Nam, 
ĐTM đã được luật hóa trong Luật BVMT năm 
1993, 2005, 2014 và 2020. Việc thực hiện ĐTM ở 
Việt Nam trong thời gian qua đã mang lại nhiều 
kết quả đáng khích lệ. 

Luật BVMT năm 2020 đã có quy định mới 
mang tính đột phá đối với ĐTM nói chung, 
thẩm định báo cáo ĐTM nói riêng đó là thay 
vì ra Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM như 
đã được quy định tại các Luật BVMT trước đây, 
Luật BVMT năm 2020 quy định việc ra Quyết 
định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 
ĐTM. Nội dung của Quyết định này được quy 
định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 
10/1/2022 của Bộ TN&MT. Theo đó, “Các nội 
dung, yêu cầu về BVMT của dự án” kèm theo 
Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo 
cáo ĐTM là toàn diện và chi tiết, cụ thể, trong 
đó có việc phải thể hiện rõ các nguồn phát sinh 
chất thải, tính chất và lưu lượng của nước thải, 
khí thải, tính chất và khối lượng của chất thải 
rắn, chất thải nguy hại và các tác động không 
liên quan đến chất thải khác. Các công trình và 
biện pháp BVMT của dự án cũng được yêu cầu 
thể hiện rõ các hạng mục công trình xử lý, công 
nghệ xử lý, lưu giữ tương ứng. Để có thể có được 
quyết định phê duyệt kết quả thẩm định với yêu 
cầu nội dung như trên, cần thiết phải dựa trên 
báo cáo ĐTM có chất lượng tốt.

Có thể thấy, chất lượng của báo cáo ĐTM 
theo thời gian đã không ngừng được cải thiện 
chủ yếu bởi các quy định của pháp luật về ĐTM, 
hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo 
ĐTM ngày càng toàn diện, chặt chẽ và kèm theo 
đó, Bộ TN&MT đã tổ chức nhiều đợt tập huấn và 
ban hành hướng dẫn kỹ thuật lập báo cáo ĐTM 
cho nhiều loại hình dự án. Mặc dù vậy, thực tế 
hiện nay cho thấy, có tới 90% các báo cáo ĐTM 
được đưa ra thẩm định lần đầu đều không được 

thông qua, hoặc thông qua với 
điều kiện phải chỉnh sửa, bổ 
sung, trong đó có không ít báo 
cáo ĐTM phải chỉnh sửa, bổ 
sung nhiều. Trong khi đó, việc 
xử lý các báo cáo ĐTM được 
chỉnh sửa, bổ sung theo yêu 
cầu của Hội đồng thẩm định 
để đảm bảo chất lượng, đáp 
ứng cho việc ra Quyết định phê 
duyệt kết quả thẩm định báo 
cáo ĐTM trong một thời gian 
tương đối ngắn, được quy định 
bởi Luật BVMT năm 2020 đã 
và đang là áp lực lớn đối với Cơ 
quan Thường trực Hội đồng. 
Chính vì vậy, một trong những 
nhiệm vụ quan trọng có tính 
cấp bách trong thời gian tới đó 
là cần phải có những giải pháp 
có tính hiệu lực hơn nhằm 
nâng cao chất lượng của báo 
cáo ĐTM.

Chi phối đến chất lượng 
của báo cáo ĐTM có nhiều yếu 
tố, tuy nhiên, trong khuôn khổ 
bài viết, xin đề cập tới 3 yếu tố: 

KINH PHÍ LẬP BÁO CÁO 
ĐTM 

Theo quy định tại Điều 31, 
Luật BVMT năm 2020, ĐTM 
do Chủ dự án thực hiện hoặc 
thông quan đơn vị tư vấn. Tuy 
nhiên, trên thực tế phần lớn 
nếu không muốn nói là tất cả 
báo cáo ĐTM đều được đơn 
vị tư vấn thực hiện. Theo quy 
định của pháp luật, việc lựa 
chọn tư vấn ĐTM được thực 
hiện thông qua hình thức đấu 
thầu và yếu tố kinh phí nhiều 
khi lại có tính quyết định dẫn 
đến một thực trạng đó là mức 
kinh phí lập báo cáo ĐTM có 
xu hướng ngày một thấp đi 

và đây là một trong những 
nguyên nhân quan trọng dẫn 
đến chất lượng của Báo cáo 
ĐTM không đáp ứng yêu cầu.

Vấn đề này đã được Bộ 
TN&MT cũng như Tổng cục 
Môi trường nhận thấy và trong 
giai đoạn 2017-2018 đã tiến 
hành điều tra, nghiên cứu 
công phu để xây dựng 2 Đề 
án gồm: Đề án về “Phí thẩm 
định báo cáo ĐTM” và Đề án về 
“Mức kinh phí sàn lập báo cáo 
ĐTM” (được hiểu là mức kinh 
phí tối thiểu) đối với từng loại 
hình dự án khác nhau. Các Đề 
án này đã được trình cho Bộ 
Tài chính xem xét, ban hành 
theo thẩm quyền, tuy nhiên, 
chỉ Đề án phí thẩm định báo 
cáo ĐTM được chấp nhận. Việc 
quy định “mức kinh phí sàn 
lập báo cáo ĐTM” không chỉ 
góp phần đảm bảo đủ kinh phí 
tối thiểu cho việc lập báo cáo 
ĐTM có chất lượng mà còn là 
căn cứ cho Chủ dự án trong 
việc lập hợp đồng kinh tế đối 
với việc lập báo cáo ĐTM. Đây 
là một cách tiếp cận hoàn toàn 
đúng đắn và cần thiết nhằm 
góp phần nâng cao chất lượng 
của báo cáo ĐTM và cần được 
tiếp tục xem xét để có giải 
pháp trong thời gian tới.

TƯ VẤN LẬP BÁO CÁO ĐTM

Điều 31 Luật BVMT năm 
2020 quy định “Tư vấn phải có 
đủ điều kiện thực hiện ĐTM”. 
Tuy nhiên, trong thời gian qua 
và cho đến nay “điều kiện để 
thực hiện ĐTM” mới chỉ được 
quy định chung chung, không 
có những tiêu chí cụ thể dẫn 
đến tình trạng trăm hoa đua 
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nở, cứ là tư vấn môi trường là có thể tham gia đấu thầu 
lập báo cáo ĐTM đối với bất kỳ loại hình dự án nào dẫn 
đến tình trạng nhiều đơn vị tư vấn không có năng lực về 
chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp cũng thực hiện dịch 
vụ lập báo cáo ĐTM. 

Nhận thấy rõ tình trạng này, năm 2015, Bộ TN&MT 
đã có kế hoạch ban hành Thông tư trong đó quy định cụ 
thể các yêu cầu, tiêu chí đối với một tổ chức tư vấn môi 
trường nói chung, lập báo cáo ĐTM nói riêng và chỉ các 
đơn vị tư vấn có Chứng chỉ do Bộ TN&MT cấp mới được 
thực hiện dịch vụ lập báo cáo ĐTM. Tuy nhiên, do vướng 
mắc về pháp lý nên Thông tư này cho đến nay vẫn chưa 
được ban hành. Việc cấp Chứng chỉ lập báo cáo ĐTM 
cũng tương tự như cấp chứng chỉ hành nghề hay cấp 
giấy phép lái xe là một định hướng tốt góp phần nâng 
cao chất lượng của tư vấn lập báo cáo ĐTM, do đó, cần 
được tiếp tục xem xét để có giải pháp phù hợp trong thời 
gian tới.

KỸ THUẬT ĐTM 

Hiện nay, có nhiều phương pháp ĐTM bao gồm các 
phương pháp định tính, bán định lượng và định lượng 
được sử dụng, trong đó có phương pháp đánh giá nhanh 
dựa trên hệ số ô nhiễm được ban hành bởi Tổ chức Y tế 
Thế giới (WHO) hoặc Cục BVMT quốc gia Mỹ (USEPA) đã 
được ban hành từ rất lâu vào những năm 70, 90 của Thế 
kỷ 20 hoặc của một vài công trình nghiên cứu được công 
bố ở Việt Nam nhưng chưa có sự chấp thuận chính thức 
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Điều đáng nói hơn nữa là phương pháp đánh giá 
nhanh ngay từ tên gọi của nó cho thấy mục tiêu là để xác 
định các tác động tiềm tàng của dự án lên môi trường 
một cách sơ bộ nên có độ chính xác không cao và chỉ phù 
hợp cho giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi của dự án. 
Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay, phần lớn các báo cáo 
ĐTM được thực hiện ở Việt Nam đều sử dụng phương 
pháp đánh giá nhanh là phương pháp chính. Chính vì 
vậy, đang có một thực trạng, đó là các kết quả tính toán 
định lượng về tải lượng, nồng độ chất ô nhiễm đều thấp 
và không phù hợp với thực tế. Do vậy, kiến nghị với Bộ 
TN&MT xem xét có giải pháp theo hướng ban hành các 
hệ số ô nhiễm phù hợp cho điều kiện của Việt Nam và 
từng bước hạn chế, tiến tới không cho phép việc sử dụng 
phương pháp đánh giá nhanh trong ĐTM ở giai đoạn 
nghiên cứu khả thi của dự án.

Có thể nói, ĐTM là công cụ pháp lý có vai trò quan 
trọng trong quản lý và BVMT. Công cụ này không chỉ có 
hiệu quả về mặt BVMT mà còn có hiệu quả về mặt kinh 
tế đối với chủ đầu tư nói riêng, cộng đồng nói chung. Tuy 
nhiên, việc thực thi pháp luật về ĐTM ở Việt Nam hiện 
nay vẫn còn một số bất cập, điều này cần phải được hoàn 
thiện trong thời gian tới để ĐTM phát huy đúng vai trò 
trong đời sống xã hộin

QUAN TRẮC ĐỘT XUẤT KHÍ THẢI 
CÁC DOANH NGHIỆP TRONG 
KHU CÔNG NGHIỆP GIÁP KHU 
DÂN CƯ TẠI ĐÀ NẴNG

Từ ngày 23 - 28/8/2022, Ban Quản lý Khu công 
nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (DHPIZA) 
đã triển khai đợt 1 Kế hoạch BVMT Khu công nghệ 
cao, Khu công nghệ thông tin tập trung và các Khu 
công nghiệp (KCN) trên địa bàn Thành phố năm 2022.

Theo đó, DHPIZA tiến hành quan trắc đột xuất 
khí thải tại các doanh nghiệp có phát sinh khí thải 
mà người dân các khu vực lân cận thường xuyên có 
phản ánh; đồng thời quan trắc chất lượng môi trường 
không khí tại các khu vực giáp ranh KCN như Khu 
chung cư xã hội Hòa Khánh, khu vực đường Phạm 
Văn Tráng, đường Mê Linh giáp KCN Hòa Khánh; khu 
vực đường Nguyễn Văn Cừ giáp KCN Liên Chiểu, khu 
dân cư đường Trần Nhân Tông giáp KCN Dịch vụ thủy 
sản Đà Nẵng. Hoạt động mở đầu cho đợt này là việc 
lấy mẫu đột xuất khí thải, môi trường không khí tại 
một số điểm thuộc KCN Hòa Khánh giáp với khu dân 
cư vừa được DHPIZA tiến hành ngày 23/8/2022. Trước 
khi tiến hành đợt quan trắc đột xuất, DHPIZA đã có 
Thông báo số 1461/TB-BQL đề nghị các doanh nghiệp 
trong KCN hạn chế tác động của khói, khí thải đến 
khu dân cư.

Đồng thời, DHPIZA đề nghị các đơn vị đang sử 
dụng than đá làm nhiên liệu cho lò hơi quan tâm 
nghiên cứu chuyển sang các nhiên liệu sạch hơn, 
giảm tác động đến môi trường; khuyến khích áp dụng 
các giải pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên, các sáng 
kiến giúp giảm phát thải trong hoạt động sản xuất, 
kinh doanh.

Trong năm 2022, DHPIZA sẽ tổ chức 3 đợt đột 
xuất lấy mẫu môi trường không khí, mỗi đợt kéo dài 
1 tuần nhằm kịp thời phát hiện các doanh nghiệp vi 
phạm quy định xả thải, ảnh hưởng đến khu dân cư 
lân cận. Toàn bộ kết quả quan trắc sẽ được DHPIZA 
thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử 
trong vòng 15 ngày sau khi có kết quả.
 ĐỨC ANH

 V Quan trắc môi trường không khí trước 
Khu chung cư xã hội Hòa Khánh
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Hiện trạng đánh giá tác động đa dạng sinh học 
trong đánh giá tác động môi trường và các  
đề xuất, kiến nghị
PGS. TS. LÊ XUÂN CẢNH
Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam

Đánh giá tác động ĐDSH là một nội dung 
của đánh giá tác động môi trường (ĐTM) 
và báo cáo ĐTM theo quy định tại Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 và 
Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022. 
Việc đánh giá tác động ĐDSH trong ĐTM nhằm 
xác định các yếu tố ĐDSH trong các giai đoạn 
thực hiện ĐTM để giảm thiểu các tác động tiêu 
cực của dự án đến ĐDSH và thúc đẩy các giải 
pháp bảo tồn ĐDSH, sử dụng bền vững và chia sẻ 
công bằng lợi ích ĐDSH, BVMT trong quá trình 
thực hiện các dự án có ảnh hưởng đến ĐDSH.

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐDSH 

Nội dung
Đánh giá tác động ĐDSH là một phần của 

toàn bộ quá trình ĐTM và báo cáo ĐTM cuối 
cùng cần đưa ra rõ ràng tất cả các thông tin 
có liên quan để ra quyết định về môi trường. 
Một cách lý tưởng, báo cáo phải tuân theo các 
quy định pháp luật và được cấu trúc theo các 
yêu cầu quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-
BTNMT. Trong một số trường hợp, đặc biệt là khi 
đánh giá tác động ĐDSH chưa được xem xét đầy 
đủ trong báo cáo ĐTM chính, báo cáo ĐTM bổ 
sung phải được thực hiện để tập trung vào các 
yếu tố ĐDSH.

Khi chuẩn bị các nội dung ĐDSH của một 
báo cáo ĐTM hoặc khi chuẩn bị báo cáo đánh giá 
tác động ĐDSH độc lập để bổ sung cho báo cáo 
ĐTM, bao gồm: Mô tả dự án; Mô tả hiện trạng 
của ĐDSH; Xác định các tác động đến ĐDSH ở 
các cấp độ khác nhau; Giảm nhẹ và quản lý tác 
động; Kế hoạch giám sát.

Báo cáo cũng cần xác định rõ các nguồn 
thông tin về ĐDSH và phương pháp được sử 
dụng trong các cuộc điều tra ĐDSH bổ sung khi 
cần thiết. Tham khảo ý kiến các bên liên quan, 
tiếp cận với kiến thức địa phương và bản địa 
cũng rất quan trọng.

Các nguyên tắc và cách tiếp cận khi thực hiện 
đánh giá tác động ĐDSH 

Việc đánh giá tác động đến 
ĐDSH cần được xem xét và 
thực hiện phù hợp các nguyên 
tắc sau:

Xác định, đánh giá tác động 
đến các loại hình và điều kiện 
môi trường sống của các loài 
hoang dã: Đánh giá các mối đe 
dọa và áp lực từ dự án phát triển 
để quản lý, cải thiện điều kiện 
môi trường sống của các loài 
hoang dã.

Xác định, đánh giá tác 
động đến các loài nguy cấp: 
Đánh giá tác động tại địa điểm 
có các loài nguy cấp.

Đảm bảo các giai đoạn của 
dự án không làm mất giá trị 
thực của ĐDSH: Áp dụng tất 
cả các biện pháp phòng tránh 
và giảm thiểu tác động của dự 
án đến ĐDSH, thực hiện phục 
hồi tại chỗ và bồi hoàn những 
thiệt hại còn lại (nếu có) sau 
khi đã áp dụng các biện pháp 
phòng tránh, giảm thiểu trên 
một quy mô địa lý thích hợp 
nhằm duy trì giá trị thực của 
ĐDSH.

Sự mất mát của ĐDSH 
phải được ngăn chặn trong 
quá trình chuẩn bị, triển khai 
và vận hành dự án để tránh 
mất đi sự ĐDSH mà không 
thể thay thế được hoặc sự mất 
mát ĐDSH khác phải được bù 
đắp (về chất lượng và số lượng). 
Khi một dịch vụ HST mất mà 
không thể phục hồi, nhưng 
trong một số trường hợp có 
thể được "thay thế" bằng công 
nghệ thích hợp, vậy nên các cơ 
hội tăng cường ĐDSH cần được 
xác định và hỗ trợ trong các giai 
đoạn thực hiện dự án.

Nguyên tắc phòng ngừa: 
Phòng ngừa mất mát ĐDSH là 
hoạt động cần được thực hiện 
trước tiên, kể cả khi tác động 
của dự án chưa được xác định 
đầy đủ về mặt khoa học. 

Nguyên tắc phòng ngừa 
yêu cầu một cách tiếp cận thận 
trọng và tránh rủi ro trong 
những trường hợp không thể 
dự đoán được các tác động một 
cách chắc chắn và/hoặc khi có 
sự không chắc chắn về hiệu 
quả của các biện pháp giảm 
thiểu tác động đến ĐDSH. Nếu 
các tác động của dự án đối với 
ĐDSH (đặc biệt, các HST tự 
nhiên quan trọng) không thể 
xác định một cách chắc chắn, 
thì hoạt động sẽ bị tạm dừng 
cho đến khi có đủ thông tin, 
hoặc "tình huống xấu nhất" 
được áp dụng dù có tác động 
đến ĐDSH nhưng có giải pháp 
thực hiện giảm thiểu rủi ro đến 
mức có thể chấp nhận được và 
kiểm soát, quản lý hiệu quả các 
tác động tiêu cực đến ĐDSH. 
Nguyên tắc này được áp dụng 
một cách hài hòa nhằm đảm 
bảo đem lại lợi ích về BVMT, 
bảo tồn thiên nhiên, ĐDSH 
và hiệu quả của dự án đối với 
phát triển kinh tế - xã hội. 

Xác định và đánh giá các 
kiến thức bản địa, địa phương 
và truyền thống tại khu vực 
dự án: Xác định và ghi nhận 
các kiến thức bản địa, truyền 
thống hay các kiến thức của 
người dân địa phương về bảo 
tồn ĐDSH và sử dụng các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên 
để sử dụng trong đánh giá tác 
động ĐDSH.
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Sự tham gia: Huy động sự tham gia của các 
bên liên quan bao gồm cộng đồng địa phương, 
các tổ chức bảo tồn và khu vực tư nhân có sử 
dụng tài nguyên thiên nhiên để hiểu được tầm 
quan trọng của ĐDSH và phương thức sử dụng 
chúng nhằm giảm thiểu tác động, quản lý và bồi 
hoàn ĐDSH trong quá trình triển khai dự án.

Các bước cân nhắc ĐDSH trong ĐTM
Bước 1: Sàng lọc
 Việc sàng lọc được sử dụng để xác định dự 

án phải thực hiện ĐTM và loại trừ dự án không 
tác động có hại đến môi trường, ĐDSH. Các tiêu 
chí sàng lọc phải bao gồm các cân nhắc ĐDSH, 
nguy cơ tiềm năng tác động đáng kể đến ĐDSH 
từ các hoạt động dự án. Kết quả của quá trình 
sàng lọc là một quyết định về mức độ thực hiện 
đánh giá tác động ĐDSH.

Việc sàng lọc các dự án phải ĐTM thực hiện 
theo quy định tại Điều 30 Luật BVMT 2020 và 
Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. Theo 
đó, tất cả các dự án ĐTM đều phải đánh giá tác 
động ĐDSH. 

Theo quy định tại Điều 30 Luật BVMT năm 
2020, đối tượng phải thực hiện ĐTM bao gồm: 
(i) Dự án đầu tư Nhóm I quy định tại khoản 3 
Điều 28 của Luật BVMT; (ii) Dự án đầu tư Nhóm 
II quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 4 Điều 
28 của Luật BVMT.

Việc xác định dự án có yếu tố nhạy cảm về 
môi trường quy định tại điểm c khoản 1 Điều 28 
Luật BVMT được quy định tại Khoản 4 Điều 25 
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

Quy định sàng lọc đối với dự án thực hiện 
trong Khu dự trữ sinh quyển theo pháp luật về 
BVMT tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP như 
sau: Dự án có sử dụng đất, đất có mặt nước của 
khu dự trữ sinh quyển với quy mô từ 1 ha vùng 
lõi và từ 20 ha vùng đệm sẽ phải làm báo cáo 
ĐTM. Thẩm quyền thẩm định và phê duyệt báo 
cáo ĐTM này thuộc Bộ TN&MT; Dự án có yêu 
cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đất có 
mặt nước vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển và 
từ 5 ha vùng đệm của khu dự trữ sinh quyển sẽ 
phải làm báo cáo ĐTM. Thẩm quyền thẩm định 
và phê duyệt báo cáo ĐTM thuộc Bộ TN&MT; 
Dự án có sử dụng đất, đất có mặt nước của khu 
dự trữ sinh quyển với quy mô dưới 1 ha vùng 
lõi và dưới 20 ha vùng đệm sẽ phải làm báo cáo 
ĐTM. Thẩm quyền thẩm định và phê duyệt báo 
cáo ĐTM này thuộc Sở TN&MT; Dự án có yêu 
cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đất có 
mặt nước dưới 5 ha vùng đệm của khu dự trữ 
sinh quyển sẽ phải làm báo cáo ĐTM. Thẩm 

quyền thẩm định và phê duyệt 
báo cáo ĐTM này thuộc Sở 
TN&MT.

Như vậy, theo quy định 
trên, đối tượng các dự án có sử 
dụng đất, đất có mặt nước, dự 
án có yêu cầu chuyển đổi mục 
đích sử dụng đất, đất có mặt 
nước tại vùng lõi và vùng đệm 
của khu dự trữ sinh quyển 
phải làm báo cáo ĐTM và trình 
cấp có thẩm quyền thẩm định 
và phê duyệt. Còn các dự án 
thực hiện tại vùng chuyển tiếp 
của khu dự trữ sinh quyển sẽ 
thực hiện theo quy định về 
danh mục dự án đầu tư Nhóm 
I, Nhóm II có nguy cơ gây ô 
nhiễm môi trường cần phải 
làm báo cáo ĐTM.

Kết quả sàng lọc là đưa ra 
các phương án để dự án thực 
hiện:

Dự án được đề xuất là "cực 
kỳ nguy hiểm" vì không phù 
hợp với các công ước, chính 
sách hay luật pháp quốc gia và 
quốc tế. Quyết định đưa ra là 
thuyết phục chủ dự án không 
nên theo đuổi dự án này. Nếu 
chủ dự án vẫn muốn tiếp tục, 
ĐTM bắt buộc phải thực hiện 
trong đó có đánh giá tác động 
ĐDSH;

Dự án phải thực hiện 
ĐTM, đánh giá tác động 
ĐDSH: Nội dung của báo cáo 
ĐTM theo quy định tại Mẫu 
số 04 Phụ lục II ban hành kèm 
theo Thông tư số 02/2022/TT-
BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ 
TN&MT. 

Dự án không đòi hỏi thực 
hiện ĐTM, đánh giá tác động 
ĐDSH.

Bước 2: Xác định phạm vi 
triển khai dự án

Bước xác định phạm vi 
của dự án nhằm xác định các 
vấn đề quan trọng cần được 
thực hiện trong đánh giá tác 
động ĐDSH. Xác định phạm 
vi trong nội dung đánh giá 

tác động đến ĐDSH cần thực 
hiện trên quan điểm bảo tồn 
ĐDSH, bao gồm xác định mức 
độ cân nhắc ĐDSH và giá trị 
dịch vụ HST. Cụ thể đối với dự 
án có sử dụng đất hoặc chiếm 
dụng đất ở vùng lõi khu dự 
trữ sinh quyển thế giới, di sản 
thiên nhiên sẽ có tác động đến 
ĐDSH khác với các dự án đầu 
tư phát triển tại vùng đệm và 
vùng chuyển tiếp của khu dự 
trữ sinh quyển thế giới, di sản 
thiên nhiên.

Nội dung xác định phạm 
vi dự án ảnh hưởng đến ĐDSH:

- Mô tả loại hình dự án, xác 
định các phương án thực hiện 
tiềm năng và các hoạt động 
của dự án có khả năng ảnh 
hưởng đến ĐDSH và các dịch 
vụ HST; mức độ ảnh hưởng của 
dự án đến các phân vùng của 
khu dự trữ sinh quyển, di sản 
thiên nhiên theo quy định tại 
khoản 1 Điều 20 Luật BVMT 
năm 2020.

- Xác định phạm vi không 
gian và thời gian để thực hiện 
đánh giá tác động ĐDSH;

- Xác định các bên liên 
quan cần được tham vấn trong 
đánh giá tác động ĐDSH;

- Xác định các đối tượng bị 
tác động và mức độ tác động: 
Các HST tự nhiên, bao gồm: 
Các HST trên cạn, HST đất 
ngập nước, HST biển; Các loài 
sinh vật, bao gồm: Các loài 
nguy cấp, quý, hiếm; loài đặc 
hữu; loài chỉ thị.

Bước 3: Mô tả hiện trạng nền
Mục đích của bước này là 

mô tả các điều kiện hiện tại 
và hiện trạng của ĐDSH trong 
khu vực bị ảnh hưởng bởi dự 
án, như đã được xác định trong 
bước xác định phạm vi. Việc 
mô tả các điều kiện nền của 
ĐDSH là rất quan trọng cho 
các bước ĐTM tiếp theo. ĐDSH 
trong khu vực được dự báo có 
thể sẽ bị ảnh hưởng đáng kể 
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cần phải được mô tả chi tiết đầy đủ để xác định 
và đánh giá các tác động.

Mô tả hiện trạng cần bao gồm các HST và 
môi trường sống khác nhau trong vùng tác động. 
Các vùng tác động bên trong hoặc gần khu bảo 
tồn/vùng lõi của khu di sản thiên nhiên đã được 
công nhận thì cần được ghi nhận và chuyển 
thành bản đồ. Các yếu tố nhạy cảm sinh thái 
cần được lưu ý. Hình ảnh vệ tinh rất hữu ích để 
mô tả môi trường sống, mặc dù hình ảnh này 
cần phải được kiểm chứng thông qua các cuộc 
điều tra tại chỗ.

Ngoài ra, các áp lực môi trường liên quan 
đến ĐDSH cần được xem xét để dự báo tác động 
tiềm năng đến ĐDSH. Điều quan trọng là cần 
mô tả những áp lực hiện tại và xu hướng của 
ĐDSH khi không có dự án.

Hiện trạng ĐDSH được mô tả dựa trên các 
thông tin được cung cấp bởi chuyên gia tư vấn, 
nguồn thông tin nền và các kết quả của cuộc 
điều tra, khảo sát bổ sung được thực hiện trong 
quá trình ĐTM. Mối liên hệ giữa ĐDSH và đặc 
điểm kinh tế xã hội của khu vực dự án phải được 
xác định một cách cẩn thận hoặc là dựa trên kết 
quả của các nghiên cứu thực hiện trước đó, hoặc 
là bằng cách kết hợp thực hiện việc điều tra về 
mối liên hệ này trong các cuộc điều tra bổ sung. 
Mô tả hiện trạng thường được thực hiện chủ 
yếu bằng cách sử dụng dữ liệu và thông tin hiện 
có, tuy nhiên một số phân tích dự báo bổ sung 
có thể được yêu cầu để dự đoán xu hướng phát 
triển và thay đổi của ĐDSH, ví dụ dưới tác động 
của BĐKH. 

Tùy thuộc vào phạm vi ảnh hưởng của dự 
án đối với các phân vùng các di sản thiên nhiên 
mà mức độ mô tả hiện trạng, thông tin nền khác 
nhau do mức độ ĐDSH khác nhau. Trong đó, đối 
với dự án ảnh hưởng trực tiếp đến vùng lõi khu 
di sản thiên nhiên, cần phải mô tả chi tiết, đầy 
đủ các thông tin về hiện trạng ĐDSH, dịch vụ 
HST của khu vực.

Bước 4: Dự báo tác động
Các loại tác động được đánh giá bao gồm tác 

động trực tiếp, gián tiếp, thứ cấp, tích lũy, ngắn 
hạn, trung hạn và dài hạn, vĩnh viễn và tạm thời, 
tích cực và tiêu cực phát sinh từ dự án. Các tác 
động gián tiếp và tích lũy cũng như các tác động 
trực tiếp liên quan đến ĐDSH là đặc biệt quan 
trọng. 

Sau khi xác định được phạm vi và đánh giá 
tầm quan trọng, hiện trạng của ĐDSH, sẽ xác 
định, dự báo và đánh giá các tác động trực tiếp 
hoặc tác động tiềm tàng của dự án đến ĐDSH. 

Việc đánh giá tác động đến 
ĐDSH là một quá trình xác 
định sơ bộ tác động, đánh giá 
chi tiết tác động và thiết kế, so 
sánh các phương án thực hiện 
cùng các biện pháp giảm thiểu 
tác động đến ĐDSH. Nội dung 
phân tích và đánh giá tác động 
đến ĐDSH bao gồm: Nâng cao 
sự hiểu biết về những tác động 
tiềm năng được xác định trong 
quá trình sàng lọc, xác định 
phạm vi và được mô tả trong 
điều khoản tham chiếu. Điều 
này bao gồm việc xác định các 
tác động gián tiếp và tích lũy, 
các chuỗi nguyên nhân - hậu 
quả có thể xảy ra; xem xét và 
thiết kế lại các phương án thực 
hiện; cân nhắc các biện pháp 
giảm nhẹ và tăng cường, cũng 
như bồi thường các tác động 
còn lại; lập kế hoạch quản lý 
tác động; đánh giá tác động và 
so sánh các phương án thực 
hiện; xác định các tác động 
gián tiếp, tích lũy và các chuỗi 
nguyên nhân - hậu quả có thể 
xảy ra đối với ĐDSH tại các khu 
vực triển khai dự án hoặc xung 
quanh khu vực dự án…

Bước 5: Giảm thiểu tác động
Giảm thiểu là hành động 

liên tục được thực hiện để loại 
bỏ hoặc giảm nhẹ các tác động 
bất lợi, bằng cách kiểm soát 
các nguồn tác động, hoặc giảm 
thiểu sự ảnh hưởng của các 
thành phần sinh học và yếu tố 
sinh thái từ các tác động của 
các giai đoạn trong triển khai 
thực hiện dự án.

Bước 6: Giảm thiểu và quản lý
Giảm thiểu là hành động 

liên tục được thực hiện để loại 
bỏ hoặc giảm nhẹ các tác động 
bất lợi, bằng cách kiểm soát 
các nguồn tác động, hoặc giảm 
thiểu sự ảnh hưởng của các 
thành phần sinh học và yếu tố 
sinh thái từ tác động của các 
giai đoạn trong triển khai thực 
hiện dự án.

Giảm nhẹ trong ÐTM là tìm 
cách để đạt được các mục tiêu 
dự án, đồng thời tránh hoặc 
giảm nhẹ các tác động tiêu cực 
đến mức chấp nhận được, cũng 
như tăng cường những lợi ích 
về môi trường, và để đảm bảo 
rằng cộng đồng không phải 
chịu chi phí lớn hơn những 
lợi ích dự án có thể mang lại. 
Mục đích của bước giảm nhẹ 
trong ĐTM là xác định các biện 
pháp và các phương án bảo vệ 
ĐDSH và các dịch vụ HST của 
khu vực triển khai dự án hoặc 
các khu vực xung quanh dự án. 
Giảm nhẹ được cân nhắc trong 
cả giai đoạn chuẩn bị và giai 
đoạn thực hiện dự án nhằm: 
Phát triển các biện pháp phòng 
tránh, giảm nhẹ, khắc phục, bồi 
thường những tác động bất lợi 
đáng kể của dự án đến ĐDSH 
và sinh kế của cộng đồng bị 
ảnh hưởng theo nguyên tắc: 1) 
Tránh các tác động đến ĐDSH 
và tăng cơ hội bảo tồn ĐDSH 
khi có thể bằng cách lựa chọn 
và điều chỉnh thiết kế; 2) Nếu 
không thể tránh tác động cần 
xác định phương án khả thi 
tốt nhất để giảm thiểu và tăng 
cường nhằm đảm bảo không 
gây thiệt hại đáng kể về ĐDSH; 
3) Bồi thường cần được xem 
như là phương án cuối cùng…

Bước 7: Giám sát 
Chương trình, kế hoạch 

và hệ thống quản lý với các 
mục tiêu rõ ràng, phân công 
trách nhiệm và chương trình 
giám sát phù hợp cần được 
xây dựng, để đảm bảo các biện 
pháp giảm thiểu tác động 
đến ĐDSH được thực hiện 
hiệu quả, các tác động và xu 
hướng diễn biến tiêu cực đối 
với ĐDSH được phát hiện đầy 
đủ và giải quyết, lợi ích và tác 
động tích cực của dự án đạt 
được như mong đợi.

Kế hoạch quản lý ĐDSH là 
một phần của kế hoạch quản 
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lý môi trường tổng thể, cần được dự trù kinh 
phí và được tài trợ bởi chủ dự án. Chi phí 
thực hiện nên được bao gồm trong chi phí 
chung của dự án.

Giám sát và kiểm toán ĐDSH được thực 
hiện để kiểm tra những gì thực sự xảy ra đối 
với ĐDSH sau khi dự án đã bắt đầu thực 
hiện. Cần theo dõi các tác động đến ĐDSH 
được dự báo và hiệu quả của các biện pháp 
giảm thiểu đề xuất trong báo cáo ĐTM. Quản 
lý môi trường phù hợp cần đảm bảo rằng các 
tác động đã dự báo được giảm thiểu ở mức 
mong đợi, những tác động không lường trước 
được quản lý trước khi trở thành nghiêm 
trọng và các lợi ích dự kiến sẽ đạt được khi 
thực hiện dự án.

HIỆN TRẠNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 
ĐDSH

Đối với đánh giá tác động ĐDSH trong 
ĐTM, các quy định pháp luật đã được hình 
thành, phát triển và có sự điều chỉnh, bổ 
sung cho phù hợp với tình hình thực tế ở 
Việt Nam. đánh giá tác động ĐDSH đã đạt 
được những thành tựu quan trọng. Các văn 
bản quy phạm pháp luật, các quy trình, thủ 
tục thẩm định ĐTM nói chung và đánh giá 
tác động ĐDSH nói riêng được quy định 
rõ ràng, minh bạch theo hướng cải cách 
hành chính, đảm bảo chất lượng của việc 
thẩm định. Nội dung và chất lượng của báo 
cáo đánh giá tác động ĐDSH ngày càng 
có những tiến bộ nhất định. Dựa trên quá 
trình thẩm định báo cáo ĐTM, một số dự 
án đầu tư trên các lĩnh vực khác nhau đã 
phải thay đổi địa điểm hoặc không được 
phê duyệt vì không đảm bảo các yêu cầu 
về bảo tồn ĐDSH và chuyển đổi diện tích 
rừng tự nhiên. Như vậy, có thể thấy ĐTM 
trở thành công cụ hữu ích khi gắn trách 
nhiệm của chủ dự án đối với BVMT, bảo 
tồn ĐDSH. Đồng thời, các nhà khoa học, 
cơ quan truyền thông và toàn xã hội ngày 
càng quan tâm hơn đến đánh giá tác động 
ĐDSH. Việc tham vấn ý kiến cộng đồng khi 
thực hiện ĐTM trở thành yêu cầu bắt buộc, 
thể hiện sự dân chủ, nhân văn, khoa học… 
và đang từng bước tiếp cận với kinh nghiệm 
quốc tế.

Bên cạnh đó, một số hạn chế còn hiện 
hữu cần được nghiên cứu, thảo luận rộng rãi 
và đưa ra giải pháp nhằm đáp ứng các yêu 
cầu trong tình hình mới: Chất lượng báo 

cáo đánh giá tác động ĐDSH 
còn phụ thuộc vào chủ đầu tư, 
đơn vị tư vấn, loại hình dự án, 
nguồn lực thực hiện, hội đồng, 
cơ quan thẩm định. Trong một 
số trường hợp, vì sức ép tăng 
trưởng kinh tế, một số ngành, 
địa phương xem nhẹ vai trò 
của đánh giá tác động ĐDSH. 
Ngoài ra, cũng có những 
trường hợp quá trình đánh giá 
tác động ĐDSH chưa dự báo 
đúng mức, chưa lường trước 
các vấn đề môi trường nhạy 
cảm, phức tạp của dự án. Việc 
đầu tư ngân sách cho công tác 
đánh giá tác động ĐDSH còn 
hạn chế, chưa có đủ kinh phí 
để xây dựng cơ sở dữ liệu về 
ĐDSH. Các thông tin dữ liệu 
về ĐDSH trên phạm vi toàn 
quốc còn tản mạn, không đầy 
đủ và thiếu hệ thống, trong 
khi đó, đây là những thông tin 
quan trọng phục vụ cho công 
tác đánh giá tác động ĐDSH…

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP,  
KIẾN NGHỊ

Giải pháp
Thứ nhất, cần tiến hành 

nghiên cứu tổng thể về thực 
trạng đánh giá tác động 
ĐDSH của Việt Nam thông 
qua hoạt động rà soát, đánh 
giá hệ thống các văn bản quy 
phạm pháp luật; đánh giá 
các điều kiện, nguồn lực thực 
hiện; hệ thống hóa những 
tồn tại, khó khăn thách thức, 
những bài học kinh nghiệm 
trong thời gian qua. Bên cạnh 
đó, tiến hành nghiên cứu, 
tham khảo hệ thống đánh giá 
tác động ĐDSH của một số 
nước trên thế giới đã áp dụng 
thành công.

Thứ hai, cần xem mỗi đánh 
giá tác động ĐDSH là tập hợp 
các nghiên cứu chuyên sâu về 
thành phần môi trường sinh 
thái; khoa học dự báo… Như 
vậy, mỗi đánh giá tác động 

ĐDSH đòi hỏi phải có sự tham 
gia của nhiều chuyên gia có 
kinh nghiệm. 

Thứ ba, sàng lọc và quyết 
định đầu tư dự án trên cơ sở 
thấm nhuần quan điểm phát 
triển bền vững - phát triển kinh 
tế gắn kết với bảo vệ ĐDSH. Xóa 
bỏ quan điểm xem ĐTM là một 
thủ tục hành chính để được cấp 
phép hoặc chấp thuận đầu tư, 
thay vào đó, cần xác định rằng 
ĐTM là công cụ khoa học - kỹ 
thuật - pháp lý, là một trong 
những căn cứ quan trọng để đi 
đến quyết định đầu tư hay không 
đầu tư dự án hoặc phải thay đổi 
phương án khác cho dự án. 

Kiến nghị
Cần ban hành hướng dẫn 

kỹ thuật chi tiết cho đánh giá 
tác động ĐDSH trong ĐTM để 
các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn 
tổ chức xây dựng báo cáo ĐTM 
và các cơ quan có thẩm quyền 
thẩm định báo cáo ĐTM có cơ 
sở triển khai thực hiện. 

 Mở nhiều lớp tập huấn 
liên quan đến đánh giá tác 
động ĐDSH, hướng dẫn cách 
thức tiếp cận và các bước lồng 
ghép đánh giá tác động ĐDSH 
trong ĐTM, các biện pháp 
giảm thiểu tác động và quản 
lý ĐDSH, nội dung thẩm định 
đánh giá tác động ĐDSH lồng 
ghép trong ĐTM.

Ban hành bộ chỉ số ĐDSH 
quốc gia làm cơ sở để thu thập 
số liệu, đánh giá hiện trạng 
và đánh giá tác động thông 
qua so sánh mức độ thay đổi 
ĐDSH so với hiện trạng trước 
khi thực hiện dự án.

Quy định cụ thể nội dung 
tham vấn cộng đồng về ĐDSH 
trong các báo cáo ĐTM và 
cách thức thực hiện thu thập 
thông tin, kiến thức bản địa về 
ĐDSH.

Hướng dẫn kỹ thuật 
riêng trong công tác giám sát 
ĐDSHn
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Đề xuất tiêu chí, quy trình xây dựng  
và áp dụng kỹ thuật hiện có tốt nhất (BAT) 
phù hợp với điều kiện Việt Nam
PGS.TS. PHÙNG CHÍ SỸ
Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trước các vấn đề chất lượng môi trường ở 

nước ta có những diễn biến phức tạp do sự phát 
triển các ngành công nghiệp, bao gồm ô nhiễm 
môi trường và suy thoái tài nguyên đang diễn 
ra gay gắt với mức độ ngày càng gia tăng, làm 
thiệt hại lớn về môi trường và kinh tế, gây ra 
nhiều hệ quả nghiêm trọng khác nhau đòi hỏi 
có những sáng kiến, những cải tiến công nghệ 
trong sản xuất nhằm vừa đảm bảo chất lượng 
sản phẩm, vừa ít tổn hại đến môi trường. Áp 
dụng kỹ thuật hiện có tốt nhất (Best Available 
Technology -BAT) là cách tiếp cận quản lý tổng 
hợp về áp dụng kỹ thuật sẵn có, an toàn và phù 
hợp với thực tế nhằm giảm hoặc phòng ngừa 
việc phát thải một hay một số chất gây ô nhiễm, 
hoặc sử dụng hiệu quả tài nguyên (năng lượng, 
nguyên liệu hoặc nước) hoặc giảm thiểu rủi ro 
sự cố (như hóa chất), từ đó tăng hiệu quả kinh 
tế đối với doanh nghiệp áp dụng BAT. 

Trong thời gian qua tại Việt Nam đã có một 
số ngành sản xuất trong nước đã biết đến và sử 
dụng BAT từ những năm 90 của thế kỷ trước. 
Ngành Dệt may và Da giày là hai ngành hội 
nhập sớm và sâu nhất, cũng là 2 ngành tiếp cận 
BAT đầu tiên. BAT hỗ trợ cho doanh nghiệp tiếp 
cận thị trường và đáp ứng các yêu cầu khắt khe 
của khách hàng. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp 
đang áp dụng các kỹ thuật tốt nhất của ngành 
nhằm sử dụng hiệu quả tài nguyên và giảm 
phát thải nhưng không gọi BAT. Tuy nhiên, BAT 
đang sử dụng ở Việt Nam phần lớn đến từ nước 
ngoài, Việt Nam chưa có danh mục BAT riêng.

Tại Việt Nam, lần đầu tiên khái niệm BAT 
được đưa vào Luật BVMT năm 2020:“Kỹ thuật 
hiện có tốt nhất là các kỹ thuật và phương thức 
quản lý hiệu quả, tiên tiến, phù hợp với thực tế 
nhằm ngăn ngừa, kiểm soát ô nhiễm trong từng 
giai đoạn của quá trình sản xuất, giảm thiểu tác 
động đến môi trường” (Khoản 36, Điều 3). 

Bài trình bày đề xuất tiêu chí, quy trình xây 
dựng và lộ trình áp dụng BAT phù hợp với điệu 

kiện Việt Nam theo quy định 
của Luật BVMT năm 2020.

2. TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH  
KỸ THUẬT HIỆN CÓ  
TỐT NHẤT 

Dựa theo định nghĩa 
về BAT theo Khoản 36, 
Điều 3, Luật BVMT năm 
2020, các tiêu chí xác định 
BAT bao gồm: 

a) Nhóm tiêu chí kỹ 
thuật, bao gồm các thông số 
sau:

- Định mức tiêu thụ 
nguyên vật liệu đối với mỗi 
loại nguyên vật liệu phục vụ 
cho sản xuất (tính bằng kg/
tấn sản phẩm).

- Định mức tiêu thụ hóa 
chất đối với mỗi loại hóa chất 
phục vụ cho sản xuất (tính 
bằng kg/tấn sản phẩm).

- Định mức tiêu thụ 
nhiệt hay năng lượng do đốt 
than, dầu, củi, khí hóa lỏng 
(LPG), khí thiên nhiên (NG), 
sinh khối (tính bằng GJ/tấn 
sản phẩm).

- Định mức tiêu thụ điện 
(tính bằng MWh/tấn sản 
phẩm).

- Định mức tiêu thụ nước 
(tính bằng m3/tấn sản phẩm). 

Những tiêu chí thuộc 
nhóm kỹ thuật được ký 
hiệu là Ykt-i, trong đó i là số 
lượng các tiêu chí kỹ thuật 
từ 1 đến 5 

b)Nhóm tiêu chí về 
phòng ngừa, kiểm soát ô 
nhiễm, giảm thiểu tác động 
xấu đến môi trường (gọi tắt 
là nhóm tiêu chí môi trường), 
bao gồm các thông số:

- Hệ số phát thải đối từng 
chất ô nhiễm có trong khí 
thải (tính bằng kg/tấn sản 
phẩm) (Gọi tắt là Hệ số phát 
thải khí thải). 

- Hệ số phát thải đối từng 
chất ô nhiễm có trong nước 
thải (tính bằng kg/tấn sản 
phẩm) (Gọi tắt là Hệ số phát 
thải nước thải). 

- Hệ số phát thải đối với 
chất thải rắn thông thường 
(tính bằng kg/tấn sản phẩm) 
(Gọi tắt là Hệ số phát thải 
chất thải rắn thông thường). 

- Hệ số phát thải đối với 
chất thải nguy hại (tính bằng 
kg/tấn sản phẩm) (Gọi tắt 
là Hệ số phát thải chất thải 
nguy hại). 

Những thông số thuộc 
tiêu chí môi trường được ký 
hiệu là Ymt-j, trong đó j là 
số lượng các thông số môi 
trường từ 1 đến 4.

Để cho đơn giản có thể 
gọi chung các thông số là Yti 
trong đó i từ 1 đến 9.

Do mỗi nhóm thông số 
được sử dụng để đánh giá kỹ 
thuật hiện có của một dây 
chuyền công nghệ cụ thể. 
Nếu trong một cơ sở sản xuất 
có nhiều dây chuyền công 
nghệ, mỗi dây chuyền công 
nghệ tạo ra nhiều sản phẩm 
khác nhau thì cần phải xác 
định từng nhóm thông số cho 
từng dây chuyền công nghệ, 
cho từng loại sản phẩm.

Có thể tóm tắt nhóm 
thông số để đánh giá kỹ thuật 
hiện có trong Bảng 1.

Các thông số đánh giá kỹ 
thuật thực tế tốt nhất (BAT) 
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Bảng 1. Các tiêu chí đánh giá kỹ thuật hiện có 

STT Tiêu chí Đơn vị tính 
theo tấn sản 

phẩm 

Ký kiệu 
theo nhóm 

Ký kiệu 
chung 

I Nhóm thông số kỹ thuật 
 

Ykt-i Yti 
1 Định mức tiêu thụ nguyên vật liệu kg/tấn Ykt-1 Yt1 
2 Định mức tiêu thụ hóa chất kg/tấn Ykt-2 Yt2 
3 Định mức tiêu thụ nhiệt GJ/tấn Ykt-3 Yt3 
4 Định mức tiêu thụ điện MWh/tấn Ykt-4 Yt4 
5 Định mức tiêu thụ nước m3/tấn Ykt-5 Yt5 

II Nhóm thông số môi trường 
 

Ymt-j 
 

6 Hệ số phát thải khí thải kg/tấn Ymt-1 Yt6 
7 Hệ số phát thải nước thải kg/tấn Ymt-2 Yt7 
8 Hệ số phát thải CTR thông thường kg/tấn Ymt-3 Yt8 
9 Hệ số phát thải đối với CTNH kg/tấn Ymt-4 Yt9 

 

Bảng 1. Các tiêu chí đánh giá kỹ thuật hiện có
sẽ thay đổi theo thời gian theo hướng ngày càng 
tốt hơn phụ thuộc vào trình độ công nghệ sản 
xuất, công nghệ xử lý chất thải và trình độ quản 
lý sản xuất, quản lý môi trường. 

Do vậy, kỹ thuật thực tế tốt nhất (BAT) sẽ 
chỉ phù hợp trong một khoảng thời gian nhất 
định và chỉ phù hợp cho một quốc gia, một vùng 
lãnh thổ nhất định. Vì vậy, không thể lấy các 
thông số BAT của những năm 2015-2020 để áp 
dụng cho giai đoạn 2021-2025; Cũng không thể 
lấy BAT (thiết lập năm 2020) của các nước phát 
triển như Mỹ, các nước châu Âu, Nhật Bản, Hàn 
Quốc… để áp dụng cho các nước đang phát triển 
như Việt Nam được. Mỗi quốc gia, trong một 
khoảng thời gian nhất định cần phải thiết lập 
một bộ các thông số BAT phù hợp với điều kiện 
thực tế của quốc gia mình. 

3. QUY TRÌNH XÂY DỰNG KỸ THUẬT  
HIỆN CÓ TỐT NHẤT 

Quy trình xây dựng BAT cho một ngành cụ 
thể bao gồm các bước sau:

- Bước 1: Xác định số lượng các cơ sở sản xuất 
trong một ngành có công nghệ tương tự, lập 
danh mục các cơ sở cần điều tra, khảo sát thực 
tế (Ví dụ: Sản xuất giấy tẩy trắng từ giấy phế 
liệu) (Số lượng nhà máy được ký hiệu từ 1 đến n).

- Bước 2: Lập mẫu phiếu điều tra trong đó có 
các thông tin chung; thông tin về công nghệ sản 
xuất; công suất sản phẩm; các thông số kỹ thuật 
(tiêu thụ nguyên vật liệu, hóa chất, nhiệt, điện, 
nước); các thông số môi trường (đặc trưng khí 
thải, nước thải (lưu lượng, nồng độ), chất thãi 
rắn, chất thải nguy hại); công nghệ xử lý chất 
thải; các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu, xử 
lý ô nhiễm môi trường.

- Bước 3: Tiến hành điều tra thực tế, đo đạc, 
lấy mẫu, phân tích theo mẫu phiếu điều tra đã 
lập ở bước 2 tại các cơ sở sản xuất đã nêu tại 
bước 1. 

- Bước 4 : Tính toán các các thông số kỹ thuật 
và các thông số môi trường (Yti) đối với mỗi nhà 
máy (Ký hiệu Yn-ti).

- Bước 5 : Lập bảng so sánh để xác định các 
thông số tương ứng với kỹ thuật thực tế tốt nhất 
của ngành sản xuất (Ký hiệu Yci) (Xem Bảng 2).

4. LỘ TRÌNH ÁP DỤNG KỸ THUẬT HIỆN  
CÓ TỐT NHẤT 

Theo Khoản 3, Điều 105, Luật BVMT năm 
2020 về áp dụng kỹ thuật thực tế tốt nhất thì 
Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học 
và Công nghệ và các Bộ, cơ quan ngang Bộ có 

Bảng 2.  Xác định kỹ thuật hiện có tốt nhất trên cơ sở số liệu điều tra thực tế 

TT Tiêu chí Y1-ti Y2-ti Y3-ti .... Yn-ti Yci Yci BAT 
I Nhóm các thông số kỹ thuật 
1 Định mức tiêu thụ 

nguyên vật liệu 
Y1-t1 Y2-t1 Y3-t1 … Yn-t1 Min {Y1-t1…Yn-t1} Yc1 Yc1 

2 Định mức tiêu thụ 
hóa chất 

Y1-t2 Y2-t2 Y3-t2 … Yn-t2 Min {Y1-t2…Yn-t2} Yc2 Yc2 

3 Định mức tiêu thụ 
nhiệt 

Y1-t3 Y2-t3 Y3-t3 … Yn-t3 Min {Y1-t3…Yn-t3} Yc3 Yc3 

4 Định mức tiêu thụ 
điện 

Y1-t4 Y2-t4 Y3-t4 … Yn-t4 Min {Y1-t4…Yn-t4} Yc4 Yc4 

5 Định mức tiêu thụ 
nước 

Y1-t5 Y2-t5 Y3-t5 … Yn-t5 Min {Y1-t5…Yn-t5} Yc5 Yc5 

II Nhóm các thông số môi trường 
6 HSPT khí thải Y1-t6 Y2-t6 Y3-t6 … Yn-t6 Min {Y1-t6…Yn-t6} Yc6 Yc6 
7 HSPT nước thải Y1-t7 Y2-t7 Y3-t7 … Yn-t7 Min {Y1-t7…Yn-t7} Yc7 Yc7 
8 HSPT CTR thông 

thường 
Y1-t8 Y2-t8 Y3-t8 … Yn-t8 Min {Y1-t8…Yn-t8} Yc8 Yc8 

9 HSPT đối với 
CTNH 

Y1-t9 Y2-t9 Y3-t9 … Yn-t9 Min {Y1-t9…Yn-t9} Yc9 Yc9 

 

Bảng 2. Xác định kỹ thuật hiện có tốt nhất trên cơ sở số liệu 
điều tra thực tế

liên quan xây dựng, ban hành 
hướng dẫn kỹ thuật về áp dụng 
BAT để áp dụng tại Việt Nam. 
Định kỳ Bộ TN&MT chủ trì, 
phối hợp với Bộ Khoa học và 
Công nghệ và các Bộ, cơ quan 
ngang Bộ có liên quan rà soát, 
cập nhật, bổ sung danh mục 
BAT bảo đảm sự phù hợp với 
thực tế và mức độ phát triển 
của khoa học và công nghệ; 
hướng dẫn kỹ thuật áp dụng 
BAT đối với từng loại hình 
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
có nguy cơ gây ô nhiễm môi 
trường, xem xét công nhận 
BAT đã được áp dụng tại nhóm 
các nước công nghiệp phát 
triển để áp dụng cho các dự 
án đầu tư mới tại Việt Nam. 
Chỉ có thể áp dụng BAT của 
các nước phát triển như Mỹ, 

các nước châu Âu, Nhật Bản, 
Hàn Quốc… đối với các dự án 
đầu tư mới (đặc biệt là các dự 
án đầu tư nước ngoài) tại Việt 
Nam. Hướng dẫn kỹ thuật 
về áp dụng BAT đối với một 
ngành bao gồm các thông tin 
chung, các vấn đề môi trường 
ngành, các công đoạn sản xuất 
và kỹ thuật áp dụng, mức phát 
thải và tiêu thụ tài nguyên, các 
kỹ thuật được xem xét để xác 
định BAT, kết luận về BAT, các 
kỹ thuật mới, kết luận - kiến 
nghị. Dựa vào hướng dẫn kỹ 
thuật, Bộ TN&MT chủ trì, phối 
hợp với Bộ Khoa học và Công 
nghệ ban hành quy định kỹ 
thuật để bắt buộc áp dụng. 

Điều 53, Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP đã quy định 
lộ trình áp dụng BAT đối với 
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chủ dự án đầu tư thuộc loại hình sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi 
trường được quy định tại Phụ lục II kèm theo 
Nghị định này như sau: Đối với dự án đầu tư 
Mức I trước ngày 1/1/2027, mức II trước ngày 
1/1/2028, mức III trước ngày 1/1/2029 (Khoản 1). 
Đối với cơ sở đang hoạt động thì lộ trình áp dụng 
được lùi 1 năm so với dự án đầu tư: Cơ sở thuộc 
Mức I trước ngày 1/1/2028, mức II trước ngày 
1/1/2029, mức III trước ngày 1/1/2030 (Khoản 2).

Để đáp ứng được lộ trình áp dụng BAT nêu 
trên, Bộ TN&MT cần phối hợp với Bộ Khoa học 
và Công nghệ và các Bộ, cơ quan ngang Bộ có 
liên quan ban hành hướng dẫn kỹ thuật, tiếp 
theo là quy định kỹ thuật để bắt buộc áp dụng 
BAT đối với 17 loại hình sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ gây ô nhiễm môi trường nêu tại Phụ lục 
II, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

Khoản 3, Điều 53, Nghị định số số 08/2022/
NĐ-CP cũng khuyến khích chủ dự án, cơ sở 
thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường áp dụng BAT 
đối với ít nhất một hoạt động hoặc công đoạn 
sản xuất sớm hơn lộ trình quy định tại khoản 1 
và khoản 2 Điều 53 để được hưởng ưu đãi, hỗ trợ 
theo quy định tại Nghị định này.

5. KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ

Hiện nay tại Việt Nam đã có một số doanh 
nghiệp đang sử dụng BAT, nhưng phần lớn 
tham khảo từ nước ngoài, Việt Nam chưa có 
danh mục BAT riêng. 

Để có thể áp dụng BAT theo quy định của 
Luật BVMT năm 2020, cần phải xây dựng hệ 
thống tiêu chí, quy trình xác định và điều kiện 
áp dụng BAT. 

Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với các bộ 
ngành liên quan sớm xây dựng hướng dẫn kỹ 
thuật về áp dụng BAT, từ đó ban hành quy định 
kỹ thuật để bắt buộc áp dụng BAT cho 17 loại 
hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gây ô nhiễm 
môi trườngn

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[01]. Luật BVMT năm 2020.

[02]. Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

[03]. Tài liệu Hội thảo “Lộ trình áp dụng kỹ 

thuật hiện có tốt nhất và các giải pháp áp 

dụng phù hợp với điều kiện Việt Nam”.  

TP. Hồ Chí Minh, 12/7/2022. 

KON TUM: ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI 
THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH  
VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Ngày 29/7/2022, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành 
Công văn số 2445/UBND-NNTN về việc triển khai 
thực hiện các quy định về BVMT trên địa bàn tỉnh. 

Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở TN&MT theo chức năng 
nhiệm vụ, chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan triển khai 
thi hành Luật BVMT năm 2020, Quyết định số 343/QĐ-TTg 
ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo 
của UBND tỉnh tại Công văn số 1009/UBND-NNTN ngày 
29/3/2021. Đồng thời, xây dựng, tham mưu trình UBND 
tỉnh, HĐND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật BVMT năm 
2020 theo nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 462/
QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh. Thực hiện tốt 
việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính về môi 
trường (thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, hồ 
sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường…) thuộc thẩm quyền 
của UBND tỉnh; không để xảy ra tình trạng chậm tiếp nhận, 
giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính về môi trường theo quy 
định của Luật BVMT năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 

Cùng với đó, tổ chức tập huấn Luật BVMT năm 2020 và 
các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cho đội ngũ cán bộ 
lãnh đạo, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị của 
địa phương; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chính sách 
mới về BVMT đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn 
nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về BVMT, tạo 
sự đồng thuận trong xã hội về thực thi pháp luật BVMT, góp 
phần nâng cao hiệu quả công tác BVMT trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh cũng giao UBND các huyện, thành phố tổ 
chức quán triệt các cơ quan trên địa bàn thực hiện ngay việc 
tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính thuộc thẩm 
quyền; thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai thủ tục 
hành chính về môi trường tại trụ sở cơ quan tiếp nhận hồ sơ; 
Tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chính sách 
mới về BVMT đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tổ chức xây dựng, 
trình HĐND, UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật BVMT năm 
2020 theo nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 462/
QĐ-UBND về ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp 
luật của UBND tỉnh Kon Tum quy định chi tiết được giao tại 
các Luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua, 
đảm bảo triển khai thi hành Luật BVMT năm 2020.
 AN BÌNH
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Giám định động vật hoang dã -  
Công cụ hỗ trợ phục vụ công tác điều tra 
và truy tố tội phạm
GS.TSKH ĐẶNG HUY HUỲNH
Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam

Trong 10 năm qua, hoạt động buôn bán và 
tiêu thụ động vật hoang dã (ĐVHD) bất hợp 
pháp ở Việt Nam có chiều hướng gia tăng 

rõ rệt cả về số lượng vụ việc và quy mô. Một trong 
những nguyên nhân khiến các cơ quan thực thi 
pháp luật gặp khó khăn khi điều tra và truy tố tội 
phạm về ĐVHD là thiếu các giám định cần thiết để 
xác định các sản phẩm từ ĐVHD bị buôn bán hoặc 
săn bắt trái phép và nguồn gốc xuất xứ của chúng. 
Như vậy, giám định là một công đoạn quan trọng 
để cung cấp minh chứng khoa học trong các vụ xử 
lý vi phạm hay các vụ án liên quan đến buôn bán 
động thực vật hoang dã. Có thể thấy đây là một thủ 
tục cần thiết mà các cơ quan chức năng phải thực 
hiện trong quá trình xử lý các vụ việc vi phạm liên 
quan đến ĐVHD, đặc biệt là trong các vụ việc có 
dấu hiệu hình sự.

CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC 
GIÁM ĐỊNH ĐVHD

Việt Nam đã ban hành một số luật và văn bản 
hướng dẫn như: Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi 
năm 2017), Luật Tố tụng hình sự năm 2015, Luật 
Giám định tư pháp năm 2012 (sửa đổi năm 2018, 
2020); Luật Đa dạng sinh học năm 2008, Luật Lâm 
nghiệp năm 2017, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP về 
quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất 
khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, 
nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài 
động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; 
Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 về 
quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, 
hiếm và thực thi Công ước CITES (sửa đổi, bổ sung 
bởi Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021); 
Nghị định số 64/2019/NĐ-CP ngày 16/7/2019 của 
Chính phủ sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/
NĐ-CP ngày 12/11/2013 về tiêu chí xác định loài và 
chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, 
quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, Chỉ thị số 28/2016/
CT-TTg về một số giải pháp cấp bách phòng ngừa, 
đấu tranh với hành vi xâm hại các loài ĐVHD trái 
pháp luật, Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 
về một số giải pháp cấp bách quản lý ĐVHD... Tuy 

nhiên, các văn bản này cũng đều 
chưa quy định rõ nội dung giám 
định mẫu vật động, thực vật 
hoang dã.

Theo Luật Giám định tư 
pháp năm 2012 (sửa đổi, bổ sung 
năm 2018 và năm 2020), các tổ 
chức giám định tư pháp công 
lập bao gồm: Viện khoa học hình 
sự thuộc Bộ Công an; Phòng kỹ 
thuật hình sự thuộc Công an cấp 
tỉnh; Phòng giám định kỹ thuật 
hình sự thuộc Bộ Quốc phòng 
và một số tổ chức giám định tư 
pháp khác chuyên về pháp y và 
pháp y tâm thần. Ngoài ra, hàng 
năm các Bộ, ngành và UBND cấp 
tỉnh cũng lựa chọn, lập và công 
bố danh sách một số tổ chức và 
chuyên gia giám định tư pháp 
có chuyên môn phù hợp để thực 
hiện yêu cầu giám định trong 
một số lĩnh vực cụ thể. Trong các 
trường hợp đặc biệt, các cá nhân, 
tổ chức chuyên môn có đủ điều 
kiện nhưng không có tên trong 
danh sách đã công bố vẫn có 
thể được trưng cầu để thực hiện 
giám định nhưng phải nêu rõ lý 
do.

Theo Nghị định số 06/2019/
NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, 
động vật rừng nguy cấp, quý, 
hiếm và thực thi Công ước về 
buôn bán quốc tế các loài động 
vật, thực vật hoang dã nguy cấp 
(sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 
số 84/2021/NĐ-CP), Cơ quan 
khoa học CITES Việt Nam có 
chức năng giám định mẫu động 
vật và thực vật. Quyết định số 
2249/QĐ- BNN-TCLN ngày 
17/6/2020 của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn đã chỉ 
định bốn cơ quan là Cơ quan 

khoa học CITES Việt Nam, trong 
đó có 2 cơ quan chuyên môn để 
giám định ĐVHD là Viện Sinh 
thái Tài nguyên và Sinh vật (lĩnh 
vực Động vật và Thủy sinh vật) và 
Viện Nghiên cứu Hải sản (lĩnh 
vực Thủy sinh vật).

QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH 
LOÀI ĐVHD

Hiện nay vẫn chưa có tiêu 
chuẩn cụ thể nào về giám định 
loài ĐVHD được quy định trong 
pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, 
hai phương thức giám định loài 
đã được các Cơ quan Khoa học 
CITES sử dụng là giám định hình 
thái và phân tích bằng kỹ thuật 
phân tử (AND).

Phương pháp hình thái học: 
Xác định các loài dựa trên những 
đặc điểm hình thái, đối với những 
mẫu vật còn nguyên vẹn hoặc 
tương đối nguyên vẹn. Phương 
pháp này hiệu quả cao, ít tốn 
kém và thời gian đòi hỏi không 
nhiều, đáp ứng được yêu cầu của 
các cơ quan chức năng khi xử lý 
vụ việc. Tuy nhiên, phương pháp 
này còn một số bất cập như số 
lượng động, thực vật thu giữ ngày 
càng tăng, địa bàn hoạt động của 
các đối tượng vi phạm lại rộng, 
chúng lại rất đa dạng, nhưng số 
lượng cán bộ có trình độ giám 
định tốt lại mỏng (biên chế có 
hạn), chuyên môn của các cán bộ 
rất hẹp nên một lúc không thể 
đáp ứng được đối với tất cả các 
nhóm loài và tới được tất cả các 
địa điểm. Mặt khác, hiện nay Việt 
Nam mở cửa với tất cả các đối tác 
nên số vụ buôn bán quốc tế trong 
lĩnh vực động, thực vật hoang dã 
tăng đáng kể. Nhiều loài động 
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vật, thực vật không có phân bố ở Việt Nam nên 
nhiều lúc không thể xác định tại chỗ được mà cần 
phải thời gian để tra cứu tài liệu. Hiện nay, tình 
trạng làm giả các mẫu vật trở nên phổ biến, gây 
khó khăn không ít cho công tác giám định qua các 
đặc tính về hình thái, đặc biệt khi tiến hành giám 
định qua ảnh chụp.

Phương pháp phân tích bằng kỹ thuật phân tử: 
Phương pháp phân tích di truyền để xác định các 
loài hiện nay được áp dụng khá phổ biến trên thế 
giới. Ở Việt Nam, tuy phương pháp này cũng đã 
được áp dụng nhưng chưa rộng rãi mà chỉ tập trung 
vào một số cơ quan khoa học lớn như Viện Sinh 
thái và Tài nguyên sinh vật. Phương pháp này đòi 
hỏi phòng thí nghiệm phải có trang thiết bị hiện 
đại như máy PCR, nhưng điều quan trọng hơn cả là 
phải có đội ngũ cán bộ có đủ trình độ sử dụng máy 
móc, phân tích, xác định các loài hoặc nhóm loài 
một cách chính xác và có đủ kiến thức trong phân 
loại học. Ngoài ra, phương pháp này rất tốn kém, 
đòi hỏi kinh phí và thời gian cũng cần từ 7-10 ngày. 
Dùng biện pháp phân tích ADN có thể đưa đến kết 
luận chính xác nhưng mất nhiều thời gian và biện 
pháp này thường chỉ áp dụng với những mẫu vật 
quá phức tạp. Vì vậy, công việc giám định vẫn phụ 
thuộc nhiều vào các giám định viên.

Thông thường, giám định hình thái được các 
cơ quan giám định thực hiện trước tiên. Nếu thông 
qua giám định hình thái đã có thể xác định được 
loài thì không cần thiết phải thực hiện phân tích 
ADN. Giám định hình thái có thể được thực hiện 
thông qua phân tích trực tiếp với cá thể động vật 
hoặc sản phẩm của chúng, hoặc gián tiếp thông 
qua hình ảnh được các cơ quan chức năng có liên 
quan gửi đến, đặc biệt là đối với trường hợp động 
vật còn sống. Khi không thể đưa ra kết luận giám 
định loài thông qua phương thức giám định hình 
thái như trường hợp giám định các sản phẩm của 
ĐVHD (ví dụ: sừng tê giác, ngà voi và vảy tê tê) thì 
sẽ cần phải thực hiện phân tích ADN. 

Tuy nhiên, qua công tác điều tra, truy tố và xét 
xử loại tội phạm này cho thấy, một số quy định, 
thủ tục liên quan đến công tác giám định và xử lý 
vật chứng đối với ĐVHD hiện nay còn nhiều khó 
khăn, vướng mắc và bất cập khiến hiệu quả giám 
định, xử lý vật chứng chưa cao và chưa hỗ trợ được 
nhiều cho quá trình điều tra, xử lý các hành vi xâm 
phạm trong hoạt động buôn bán ĐVHD, nguy cấp, 
quý, hiếm trái phép ở Việt Nam. Hầu hết các địa 
phương không có giám định viên trừ một số tỉnh 
có giám định tư pháp theo vụ việc. Vì vậy, khi vụ 
án được phát hiện, việc tịch thu tang vật làm mất 
rất nhiều thời gian cho quá trình giải quyết vụ án 
vì phải chờ kết quả giám định. Để giám định ADN, 
mẫu vật phải gửi tới cơ quan chức năng, do đó cơ 

quan thực thi gặp nhiều khó 
khăn trong khâu bảo quản 
tang vật, vận chuyển và chi phí 
chăm sóc (đối với các cá thể 
còn sống). 

Hiện nay, cơ chế phối hợp 
còn chưa đồng bộ giữa các 
cơ quan quản lý và thi hành 
pháp luật như lực lượng cảnh 
sát, kiểm lâm, hải quan và các 
cơ quan khoa học. Các kết quả 
trưng cầu và kết quả giám định 
chưa được cung cấp cho các 
cơ quan khác để tham khảo 
và thống kê, nên số lượng các 
vụ thẩm định chưa có con số 
thống nhất và đầy đủ. Những 
cơ quan quản lý và cơ quan 
thực thi pháp luật cũng chưa 
có nhiều thông tin về các cơ 
quan khoa học CITES nên gặp 
khó khăn trong việc gửi trưng 
cầu giám định. Số lượng loài và 
nhóm loài rất đa dạng, phong 
phú, số lượng chuyên gia của 
các cơ quan khoa học hiện 
còn mỏng, một cơ quan khó có 
thể đảm nhận được công việc 
thẩm định của tất cả các vụ 
việc, của tất cả các nhóm loài, 
nên nếu trưng cầu không đúng 
chuyên môn sẽ có ảnh hưởng 
tới công việc xử lý như thời 
gian có thể bị kéo dài. Do vậy 
cần có cơ chế phối hợp trong 
công tác giám định và xử lý vi 
phạm giữa các cơ quan khoa 
học và các cơ quan quản lý, 
phân rõ trách nhiệm của từng 
cơ quan trong việc trưng cầu 
giám định. Bên cạnh đó còn 

có những khó khăn vướng mắc 
như một số quy định của pháp 
luật còn có sự chồng chéo; chế 
tài, thanh tra, kiểm tra và xử lý 
vi phạm về đa dạng sinh học 
còn nhiều bất cập; kinh phí 
còn hạn hẹp; việc xác định loài 
cũng còn nhiều vướng mắc.

KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP

Để phục vụ công tác điều 
tra các hành vi vi phạm trong 
buôn bán động, thực vật hoang 
dã trái phép, đáp ứng các yêu 
cầu của cơ quan quản lý nhà 
nước và cơ quan thi hành pháp 
luật, xin được đề xuất một số 
kiến nghị:

Sửa đổi Luật Giám định tư 
pháp theo hướng luật hóa việc 
giám định mẫu vật động thực 
vật hoang dã; xây dựng một 
khung hướng dẫn chung về 
quy trình giám định động thực 
vật hoang dã, đồng thời ban 
hành các hướng dẫn cụ thể cho 
một số mẫu vật phổ biến như 
ngà voi, sừng tê giác, vảy tê tê…

Cần có cơ chế phối hợp 
trong công tác giám định và 
xử lý vi phạm giữa các cơ quan 
khoa học và các cơ quan quản 
lý, phân rõ trách nhiệm của 
từng cơ quan trong việc trưng 
cầu giám định.

Tổ chức tập huấn chuyên 
sâu về lĩnh vực giám định loài 
động vật cho các cơ quan quản 
lý, thi hành pháp luật và cơ 
quan khoa họcn

 V Lấy mẫu giám định sừng tê giác ở Hà Nội
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TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MIỀN BẮC: 

Tăng cường vai trò đầu mối mạng lưới quan trắc 
môi trường Quốc gia, tổ chức tiếp nhận, quản lý  
dữ liệu quan trắc và dự báo, cảnh báo môi trường
TS. TRẦN THỊ MINH HƯƠNG, Giám đốc 
ThS. NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH, Phó Giám đốc
ThS. NGUYỄN GIA CƯỜNG, Phó Giám đốc
Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, Tổng cục Môi trường

Trung tâm Quan trắc môi 
trường miền Bắc là đơn vị trực 
thuộc Tổng cục Môi trường, 

Bộ TN&MT. Với vai trò, nhiệm vụ 
đầu mối trong mạng lưới quan trắc 
môi trường quốc gia, trong gần 20 
năm qua, Trung tâm Quan trắc môi 
trường miền Bắc đã làm tốt vai trò 
đầu mối trong tham mưu thực hiện 
Quy hoạch tổng thể hệ thống quan 
trắc môi trường Quốc gia, tổ chức 

các chương trình quan trắc và đánh 
giá chất lượng môi trường Quốc gia, 
phân tích trọng tài môi trường; xây 
dựng và quản lý cơ sở dữ liệu quan 
trắc môi trường Quốc gia; Tổ chức 
tiếp nhận, quản lý dữ liệu quan 
trắc môi trường tự động trên phạm 
vi toàn quốc; Hướng dẫn nghiệp vụ, 
kỹ thuật xử lý số liệu, đánh giá, dự 
báo cảnh báo ô nhiễm môi trường. 
Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, 

kiểm soát chất lượng hệ thống 
quan trắc tự động và thiết bị quan 
trắc môi trường; nghiên cứu khoa 
học công nghệ và đẩy mạnh hợp tác 
quốc tế nhằm năng cao năng lực, 
góp phần hỗ trợ hiệu quả cho công 
tác quản lý nhà nước của Tổng cục 
Môi trường, Bộ TN&MT và hỗ trợ kỹ 
thuật quan trắc môi trường cho các 
địa phương.

 V Trung tâm tích hợp, xử lý thông tin, dữ liệu và điều hành mạng lưới quan trắc môi trường Quốc gia
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HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU
Triển khai hoạt động quan trắc 

môi trường Quốc gia tại các lưu vực 
sông lớn, vùng kinh tế trọng điểm, 
khu vực nhạy cảm về môi trường; liên 
tục duy trì và đầu tư nâng cấp phòng 
phân tích Dioxin/Furan và độc chất, 
các hợp chất POPs trong môi trường 
và trong nguyên nhiên liệu, sản 
phẩm, hàng hóa.

Tổ chức tiếp nhận và thống nhất 
quản lý dữ liệu quan trắc môi trường 
Quốc gia từ các trạm quan trắc môi 
trường tự động của các địa phương 
và doanh nghiệp trên phạm vi toàn 
quốc về Bộ TN&MT thông qua Phần 
mềm quản lý dữ liệu quan trắc môi 
trường tự động EnviSoft, thiết lập 
hạ tầng công nghệ thông tin ở cấp 
Trung ương và hỗ trợ kỹ thuật, hạ 
tầng và hỗ trợ đánh giá, kiểm soát 
số liệu, vận hành trạm quan trắc tự 
động cho Sở TN&MT các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương. Số liệu 
quan trắc chất lượng môi trường và 
một số nguồn thải lớn đã được cung 
cấp trực tuyến cho Hệ thống thông 
tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của 
Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện quan trắc môi trường 
phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, 
cấp phép môi trường, giám sát đặc 
biệt các cơ sở có nguy cơ ô nhiễm môi 
trường cao, sự cố môi trường và giám 
định tư pháp về môi trường.

Nghiên cứu, triển khai mô hình 
hóa, ứng dụng mô hình trí tuệ nhân 
tạo, công nghệ viễn thám và xây dựng 
hệ thống dự báo chất lượng môi 
trường, cảnh báo sớm ô nhiễm môi 
trường không khí và nước.

Duy trì và đầu tư tăng cường cho 
Phòng kiểm định đo lường trọng 
điểm trong lĩnh vực môi trường để 
triển khai các hoạt động kiểm định, 
hiệu chuẩn, góp phần kiểm soát và 
đảm bảo chất lượng cho các trạm 
quan trắc môi trường tự động của 
Quốc gia và địa phương trên cả nước.

HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC,  
PHÂN TÍCH VÀ THỰC HIỆN  
VAI TRÒ ĐẦU MỐI CỦA  
MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC  
MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA

Chủ trì và phối hợp tham mưu xây 
dựng, trình ban hành nhiều văn bản 
quy phạm pháp luật trong hoạt động 
quan trắc môi trường gồm Nghị định 
quy định điều kiện hoạt động quan trắc 
môi trường, Quy hoạch hệ thống quan 
trắc môi trường quốc gia, Thông tư quy 
định kỹ thuật quan trắc, định mức kinh 
tế- kỹ thuật và đơn giá trong hoạt động 
quan trắc môi trường, xây dựng các quy 
trình kiểm định (ĐLVN) các thiết bị 
quan trắc môi trường tự động.

Xây dựng và tổ chức thực 
hiện các chương trình quan 
trắc môi trường Quốc gia định 
kỳ; Duy trì vận hành hệ thống 
các trạm quan trắc tự động môi 
trường không khí và nước tại các 
khu vực đô thị, LVS liên vùng 
liên tỉnh, vùng ven biển và khu 
kinh tế trọng điểm và các điểm 
nóng về môi trường. 

Tổ chức Chương trình thử 
nghiệm thành thạo (PT) đối với hoạt 
động quan trắc hiện trường và phân 
tích trong phòng thí nghiệm cho các 
đơn vị, tổ chức thực hiện quan trắc, 
phân tích và quan trắc tự động theo 
quy định.

 V TS. Trần Thị Minh Hương, Giám đốc Trung tâm Quan trắc 
môi trường miền Bắc phát biểu tại Hội thảo
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Tổ chức đào tạo, tập huấn kỹ 
thuật hàng năm về áp dụng văn bản 
quy phạm pháp luật trong lĩnh vực 
quan trắc, phân tích môi trường, xử 
lý số liệu và báo cáo kết quả quan trắc 
môi trường. Hỗ trợ kỹ thuật cho các 
địa phương trong công tác tiếp nhận, 
đánh giá, kiểm soát số liệu và vận 
hành hệ thống quan trắc tự động.

Nghiên cứu ứng dụng, cập nhật 
và phổ biến các công nghệ mới, 
hiện đại trong quan trắc, phân tích 
môi trường.

HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC TIẾP 
NHẬN VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU 
QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG  
QUỐC GIA

Thực hiện tiếp nhận, quản lý và 
cung cấp trực tuyến dữ liệu, thông tin 
quan trắc môi trường tự động, cảnh 
báo vượt QCVN và chỉ số chất lượng 

môi trường không khí VN_AQI cho 
các cơ quan quản lý nhà nước về môi 
trường của trung ương và địa phương 
thông qua ứng dụng EnviSoft Mobile 
và công bố thông tin cho cộng đồng 
thông qua ứng dụng VN-Air, phục vụ 
hiệu quả cho công tác đánh giá chất 
lượng môi trường, xây dựng các báo 
cáo hiện trạng môi trường và giám 
sát các nguồn thải, các cơ sở có nguy 
cơ ô nhiễm môi trường cao.

CÔNG TÁC DỰ BÁO, CẢNH BÁO 
CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

Trung tâm Quan trắc môi trường 
miền Bắc đã phát triển, bước đầu xây 
dựng hệ thống dự báo, cảnh báo chất 
lượng môi trường và ứng dụng công 
nghệ Viễn thám, trí tuệ nhân tạo (AI) 
trong giám sát, dự báo chất lượng môi 
trường không khí và nước.

Trong đó, hệ thống dự báo ngắn 

hạn chất lượng môi trường không 
khí được phát triển dựa trên mô 
hình chất lượng không khí đa quy 
mô WRF-CMAQ (EPA-Mỹ) và mô 
hình SILAM (FMI), có khả năng dự 
báo nồng độ ô nhiễm các chất Ozone, 
NO2, SO2, CO2, PM2,5, PM10 xây dựng 
các bản đồ dự báo chất lượng không 
khí theo VN_AQI.

Hệ thống dự báo chất lượng môi 
trường nước được phát triển dựa trên 
các mô hình SWAT (Mỹ), MIKE-DHI 
(Đan Mạch) và số liệu từ các trạm 
quan trắc tự động. Mô phỏng các 
thông số thủy lực (mực nước, lưu 
lượng) và dự báo sự biến đổi nồng độ 
các chất ô nhiễm (BOD5, COD, Nhiệt 
độ, NO3

-, NH4
+, DO...) trên sông. Các 

kết quả dự báo chất lượng nước sẽ 
được biên tập và xây dựng thành các 
bản tin, bản đồ dự báo để phục vụ 
cộng đồng và các nhà quản lý.
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Trung tâm đã nghiên cứu, ứng 
dụng các tư liệu vệ tinh (Modis, 
Sentinel, GEMS) và các mô hình trí 
tuệ nhân tạo (RF, ANN) xây dựng các 
bản đồ cảnh báo chất lượng không 
khí (PM2.5) trên toàn quốc.

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU 
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ  
HỢP TÁC QUỐC TẾ

Xác định nghiên cứu khoa học 
công nghệ và hợp tác quốc tế là một 
trong những hoạt động then chốt, 
Trung tâm Quan trắc môi trường 
miền Bắc luôn chú trọng và đẩy 
mạnh các hoạt động nghiên cứu, 
ứng dụng khoa học công nghệ và 
tăng cường hợp tác quốc tế với các 
cơ quan, tổ chức quốc tế như: GIZ, 
UNEP, US-AID, WB, JICA, UNIDO, 
KOIKA... và Chính phủ các nước 
như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, 
Phần Lan, Hoa Kỳ, Canađa..., trong 
lĩnh vực quan trắc môi trường. Tích 
cực tham gia các mạng lưới quan 
trắc môi trường cấp khu vực và 
toàn cầu.

Một số hoạt động nghiên cứu 
khoa học nổi bật Trung tâm đã 
tham gia như: Xây dựng hệ số phát 
thải cho các phương tiện giao thông 
đường bộ; Xác định nguồn phát 
sinh và mức độ đóng góp ô nhiễm 
môi trường không khí khu vực đô 
thị miền Bắc thông qua phân tích 

thành phần bụi PM2.5; Quan trắc và 
phân tích thủy ngân trong không 
khí; Nghiên cứu xu hướng biến 
động nồng độ Ôzôn trong không khí 
tại một số khu vực của Việt Nam; 
Nghiên cứu ứng dụng phương pháp 
Immunoassay trong phân tích 
Dioxin/Furan trong đất..n
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Hiệu quả mô hình sản xuất nước tẩy rửa  
sinh học từ rác thải thực vật trong cộng đồng 
trên địa bàn tỉnh Phú Yên
ThS. HUỲNH HUY VIỆT
 Chi cục Bảo vệ môi trường Phú Yên
ThS. VÕ ANH KHUÊ 
Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung

Giai đoạn năm 2019 - 2020, tỉnh Phú Yên đẩy mạnh áp dụng phương pháp ngâm ủ rác thải thực vật thành 
nước tẩy rửa sinh học (NTRSH) do tiến sĩ người Thái tên là Rosukon nghiên cứu nhằm khuyến khích người 
dân thực hiện phân loại và tận dụng chất thải hữu cơ thực vật (vỏ trái cây như cam, bưởi, chanh, dứa; hoa,...). 
Tuy nhiên, sản phẩm thu được còn có mùi, nhiều cặn, hiệu quả tẩy rửa thấp và thời gian sử dụng hạn chế 
nên chưa thu hút được sự quan tâm của cộng đồng. Chính vì vậy, các phong trào phân loại, tái chế rác thực 
vật thành NTRSH chưa được hưởng ứng. Vấn đề đặt ra là cần có giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản 
phẩm với tiêu chí dễ thực hiện nhưng có thể mang tính thương mại cao với giá thành dễ chấp nhận nhằm 
tạo tính lan tỏa sâu rộng mô hình phân loại thông qua việc tái chế rác thành NTRSH

KHÁI QUÁT VỀ NƯỚC TẨY RỬA SINH HỌC THÔ

Hiện nay, NTRSH thô hay còn có tên là 
dung dịch GE (Garbage Enzyme) đang được 
cộng đồng biết đến bởi tính năng tẩy rửa, an 
toàn và thân thiện môi trường. Công thức tạo 
GE đang phổ biến ở Việt Nam là 0,3 kg đường và 
3kg rác thải thực vật (vỏ trái cây như cam, bưởi, 
chanh, dứa; hoa,...) đã cắt nhỏ từ 3-5 cm ngâm ủ 
trong 10 lít nước với thời gian là 30 ngày. Dung 
dịch thu được có màu vàng và có thể dùng ngay. 
Để sản phẩm có tính thương mại, nhiều doanh 
nghiệp có bí quyết riêng để sản xuất nước tẩy 
rửa từ dung dịch thô này, tuy nhiên giá thành 
sản phẩm còn cao và cộng đồng khó tiếp cận.

Tính tẩy rửa của dung dịch GE được quyết 
định bởi thành phần chính là các axit hữu cơ, 
đây là chất có tác dụng khử mùi tanh và dễ 
dàng hòa tan vết dầu mỡ nên có tính tẩy rửa 
cao. Trong dung dịch GE có chứa các enzyme 
giúp phân hủy các chất hữu cơ có trong đất, 
nước nhanh hơn nên an toàn và có lợi cho môi 
trường khi sử dụng dung dịch này. Do vậy, dung 
dịch GE được xem là một trong những giải pháp 
tiềm năng của mô hình phân loại, giảm thiểu 
rác thải dựa vào cộng đồng của tỉnh Phú Yên.

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 
NƯỚC TẨY RỬA SINH HỌC 

Trên cơ sở phân tích, tổng hợp các phương 
pháp ủ dung dịch thô và sản phẩm NTRSH 
trên thị trường đang có, nhóm tác giả đã 

đề xuất quy trình sản xuất 
NTRSH chất lượng với giá 
thành ở mức phù hợp nhằm 
tạo điều kiện cho mọi người 
đều có khả năng sản xuất và 
sử dụng sản phẩm. 

Thứ nhất, về quy cải tiến 
ủ NTRSH thô: Nguyên liệu 
đầu là các loại thực vật tươi 
có hương thơm, có thành 
phần đường nhưng không 
được chứa nhiều chất tanin. 
Lọc dung dịch GE có thể bằng 

phương pháp thủ công qua vải 
thô hoặc bằng máy lọc qua cột 
lọc bông, tốt nhất nên lọc qua 
cột lọc bông và khuấy trộn để 
giảm mùi. Dung dịch sau quá 
trình lọc có màu vàng, mùi 
thơm và trong suốt; phần bùn 
cặn được tái sử dụng làm mồi 
ủ cho mẻ tiếp theo. Quy trình 
sản xuất NTRSH thô được cải 
tiến nhằm tăng hàm lượng 
axit hữu cơ ở mức cao được đề 
xuất như sau:

 V Hình 1. Quy trình cải tiến ủ nước tẩy rửa sinh học thô

Thứ hai, về quy trình sản 
xuất chất bảo quản: Nước lọc 
thô cần được bổ sung chất 
bảo quản nhằm cải thiện về 
mùi, thời gian sử dụng và độ 
bọt để tăng tính tẩy rửa. Quy 
trình sản xuất chất bảo quản 
cần phải đơn giản nhưng vẫn 

đảm bảo hiệu quả và giá thành 
rẻ. Thành phần chất bảo quản 
gồm: Las, Sles, NaOH, chất tạo 
đặc (HEC), NaCl và nước sạch. 
Để sản xuất chất bảo quản 
yêu cầu tối thiểu phải có thiết 
bị khuấy. Sản phẩm chất bảo 
quản thu được với đặc điểm là 
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có tính kiềm, có độ nhớt cao, dạng chất lỏng sệt. 
Công dụng các thành phần của chất bảo quản 
như sau: Las (Sodium lauryl benzene sulfonate) 
là chất hoạt động bề mặt anion, chúng được ứng 
dụng phổ biến nhất trong các chất tẩy rửa như 
bột giặt, xà phòng, nước rửa chén; Sles (Sodium 
Lauryl Ether Sulfate, hay natri lauryl ete sunfat) 
là một chất hoạt động bề mặt có trong nhiều 
sản phẩm chăm sóc cá nhân (xà phòng, dầu gội 
đầu, kem đánh răng...); NaOH trong chất bảo 
quản nhằm khi hòa trộn vào nước lọc thô sẽ 
trung hòa một phần axit; NaCl nhằm tăng độ 
đặc của dung dịch chất bảo quản; Hec là chất 
bột màu trắng có công dụng là chất làm đặc.

Thứ ba, về quy trình phối trộn nhằm sản 
xuất NTRSH nâng cao: Tùy theo mục đích sử 
dụng, tỷ lệ phối trộn chất bảo quản với dung 
dịch GE có sự khác nhau, nếu nước lau sàn nhà 
thì pha chế tỉ lệ 9/1, nếu là nước rửa chén thì 
pha chế theo tỉ lệ 8/2 hoặc 7/3, cụ thể như bảng 
bên.

Đánh giá về sự khác biệt giữa dung dịch tẩy 
rửa thô và dung dịch tẩy rửa nâng cao: Trong 
NTRSH thô, các axit hữu cơ là tác nhân chính 
để tẩy rửa vết bẩn. Trong NTRSH nâng cao 
ngoài tác nhân tẩy rửa là axit hữu cơ còn có 
chất hoạt động bề mặt Sles và muối natri của 
Las, đây là các chất tạo môi trường ổn định, giúp 
ngăn ngừa sự lên men của NTRSH. Màu sắc của 
sản phẩm nước tẩy rửa nâng cao sẽ chuyển dần 
sang màu đỏ và có mùi thơm của mật ong nếu 
để lâu ngày.

Ngoài ra, Nhóm tác giả đã khảo sát 100 
người sử dụng thử nước tẩy rửa nâng cao. Kết 
quả 100% người được hỏi đều đánh giá sản 
phẩm sử dụng tốt và có nguyện vọng được 
hướng dẫn công nghệ để tự sản xuất sử dụng 
gia đình hoặc thương mại. 

KẾT QUẢ ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT 
NTRSH TRONG CỘNG ĐỒNG VÀ TÍNH 
THƯƠNG MẠI CỦA SẢN PHẨM

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Phú Yên, các 
địa phương mới chỉ quan tâm đến vấn đề nâng 
cao tỷ lệ rác thải được thu gom và xử lý rác thải 
sinh hoạt để đảm bảo vệ sinh môi trường, chưa 
chú trọng việc phân loại, tận dụng tái chế triệt 
nguồn rác hữu cơ. Các phong trào ủ rác hữu cơ, 
ủ NTRSH với phương pháp thô sơ chưa đáp ứng 
được nhu cầu thuận tiện và tính hiệu quả nên 
chưa thu hút sự tham gia tích cực của người 
dân trong việc tự biến rác thải thành sản phẩm 
hữu ích, nhất là NTRSH. Khâu quan trọng nhất 

Bảng 1: Tỉ lệ pha trộn giữa NTRSH thô và chất bảo quản 

TT 

Tỉ lệ trộn  

(chất bảo quản/dung 
dịch GE) 

Nồng độ chất hoạt 
động bề mặt 

Đặc điểm 

1 100% chất bảo quản 18% 
Hoạt tính tẩy rửa mạnh do nồng 
độ chất hoạt động bề mặt lớn 

2 100% dung dịch GE 0% 
Hoạt tính tẩy rửa thấp, để lâu sẽ lên 
men sinh ra mùi chua. 

3 9/1 1,8% 

Hoạt tính tẩy rửa trung bình, chất 
hoạt động bề mặt sẽ ức chế sự phát 
triển của nấm men nên sản phẩm bảo 
quản được lâu hơn nước tẩy rửa sinh 
học thô. 

4 8/2 3,6% 

Hoạt tính tẩy rửa khá, chất hoạt động 
bề mặt sẽ ức chế sự phát triển của 
nấm men nên sản phẩm bảo quản 
được lâu hơn nước tẩy rửa sinh học 
thô. 

5 7/3 5,4% 

Hoạt tính tẩy rửa cao, chất hoạt động 
bề mặt sẽ ức chế sự phát triển của 
nấm men nên sản phẩm bảo quản 
được lâu hơn nước tẩy rửa sinh học 
thô. 

Kêt quả phân tích sản phẩm NTRSH thô và nâng cao với tỷ lệ 7/3 như sau:  

 

 

 

 

 V Bảng 1: Tỉ lệ pha trộn giữa NTRSH thô và chất bảo quản

Kêt quả phân tích sản phẩm NTRSH thô và nâng cao với tỷ 
lệ 7/3 như sau: 

Bảng 2. Tính chất của nước tẩy rửa sinh học thô và nâng cao 

TT Chỉ tiêu Nước thô Nước nâng cao  

1* Tổng chất hoạt động bề mặt - 5,4% 

2 pH dung dịch 1% 3,7 6 

3 Hàm lượng Pb, mg/Kg Không phát hiện Không phát hiện 

4 Hàm lượng As, mg/Kg Không phát hiện Không phát hiện 

5 Hàm lượng methanol, mg/Kg 381 185 

6 
Vi khuẩn hiếu khí ưa nhiệt trung 
bình, CFU/mL 

1,0 x 104 Nhỏ hơn 100 

7 Ecoli, CFU/mL Không phát hiện Không phát hiện 

8 
Peseudomonas earuginosa, 
CFU/mL 

Không phát hiện Không phát hiện 

9 Chất làm sáng huỳnh quang Không phát hiện Không phát hiện 

Ghi chú: * là thông số tính toán dựa vào bảng 1; Kết quả phân tích do Trung tâm 
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 - Quatest 3 thực hiện 

 V Bảng 2. Tính chất của nước tẩy rửa sinh học thô và nâng cao

trong việc phân loại rác là gắn 
trách nhiệm của tổ chức, cá 
nhân với rác thải của mình và 
hưởng lợi từ việc phân loại này, 
tức là quản lý rác thải phải gắn 
chặt với lợi ích của cộng đồng. 
Trên cơ sở kết quả nghiên cứu 
về giải pháp nâng cao chất 
lượng NTRSH được Trường cao 
đẳng Công thương miền Trung 
thực hiện theo nhiệm vụ đặt 

hàng, Sở TN&MT Phú Yên đã 
phối hợp với Hội đoàn thể và 
cơ quan liên quan chuyển giao 
và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân 
phát triển mô hình sản xuất 
NTRSH, trong đó có nhiều 
tổ chức phát triển thành sản 
phẩm thương mại.

Mô hình Câu lạc bộ (CLB) 
tự quản về môi trường tái chế 
rác thành NTRSH: Cuối năm 
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2020, được Sở TN&MT Phú Yên phối hợp 
với Trường Cao đẳng Công Thương miền 
Trung tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật, chuyển 
giao công nghệ làm NTRSH, CLB “Tái chế 
chất thải hữu cơ thực vật thành NTRSH 
xã Bình Ngọc” do Hội Phụ nữ xã Bình 
Ngọc, TP. Tuy Hòa quản lý đã tạo ra sản 
phẩm (nước lau sàn và nước rửa chén) 
có chất lượng với giá cạnh tranh (35.000 
đồng/lít) chủ yếu từ vỏ cam được thu gom 
từ các điểm bán nước ép trái cây trên địa 
bàn thành phố. Sản lượng bán ra bình 
quân 1.500 lít/tháng với thị trường tiêu 
thụ sản phẩm chủ yếu là trong tỉnh. Các 
thành viên của CLB có thu nhập tạo từ 2-4 
triệu đồng/tháng, do vậy đã tạo tính bền 
vững cho mô hình, góp phần duy trì các 
hoạt động tuyên truyền theo quy chế hoạt 
động của CLB. Hiện nay, để thuận lợi cho 
hoạt động thương mại của sản phẩm các 
thành viên CLB đã hợp tác hình thành hộ 
kinh doanh, đồng thời UBND thành phố 
Tuy Hòa đang hỗ trợ các thủ tục để được 
xem xét chứng nhận sản phẩm OCOP. 

Mô hình cơ sở thờ tự sản xuất 
NTRSH phục vụ nhu cầu cộng đồng: Cuối 
năm 2021, chùa Bảo Lâm ở TP. Tuy Hòa 
và chùa phật giáo Hòa Hảo Sơn Tự ở thị 
xã Sông Cầu là 2 cơ sở thờ tự đầu tiên 
vận động tín đồ thu gom vỏ trái cây các 
loại (bưởi, cam, dứa) để quyên góp cho 
chùa sản xuất nước rửa chén, nước lau 
sàn sinh học nhằm phục vụ cho cở sở và 
nhu cầu của tín đồ. Đặc biệt, sản phẩm 
của chùa Bảo Lâm đã được đông đảo cộng 
đồng hưởng ứng sử dụng với giá thành 
25.000 đồng/lít nhằm đảm bảo được bù 
đắp chi phí sản xuất để Tổ tự quản của 
chùa duy trì hoạt động. Hiện nay chùa 
Bảo Lâm cung cấp cho thị trường bình 
quân 400 lít/tháng.

Mô hình cơ sở sản xuất với quy 
trình khép kín và tuần hoàn rác thải từ 
trái khóm (dứa): Hợp tác xã (HTX) Nông 
nghiệp kinh doanh tổng hợp Đồng Din ở 
huyện Phú Hòa chuyên về chế biến sản 
phẩm từ quả khóm của địa phương, đặc 
biệt nhờ áp dụng phương pháp ủ NTRSH 
cải tiến, HTX đã tận dụng vỏ khóm thải bỏ 
để sản xuất nước rửa chén và nước lau sàn 
sinh học, với giá bán ra là 45.000 đồng/lít. 
Bã sau ủ lên men được tận dụng cùng với 
cùi để ủ làm phân bón cây. Cách làm này 

đã tạo ra tính tuần hoàn rác 
thải từ đó tạo thêm sản phẩm 
hữu ích góp phần tăng giá trị 
kinh tế cho quả khóm. Đầu 
năm 2022, 2 sản phẩm trên 
đã được tỉnh Phú Yên chứng 
nhận đạt sản phẩm đạt OCOP 
3 sao, góp phần tăng uy tín cho 
sản phẩm. Hiện nay, nhiều 
đơn vị ngoài tỉnh đã hợp tác 
để trở thành nhà phân phối 
để đưa sản phẩm có mặt trên 
toàn quốc. 

Để góp phần mô hình 
sản xuất NTRSH được phát 
triển rộng rãi trong cộng 
đồng, trong thời gian đến 
Sở TN&MT Phú Yên tiếp tục 
phối hợp với Hội đoàn thể đẩy 
mạnh hỗ trợ các các tổ chức, 

cá nhân nhất là tổ chức môi 
trường tự quản và cơ sở thờ 
tự sản xuất NTRSH và hoạt 
động dựa trên nguyên cộng 
đồng ủng hộ sản phẩm với 
giá đảm bảo được bù đắp chi 
phí sản xuất. Đồng thời, đây 
cũng là một trong những định 
hướng theo Kế hoạch số 78/
KH-UBND ngày 4/4/2022 của 
UBND tỉnh Phú Yên về triển 
khai thực hiện Chương trình 
hành động số 08-CTr/TU 
ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy 
về tăng cường công tác BVMT, 
phấn đấu xây dựng tỉnh Phú 
Yên trở thành điểm đến xanh, 
sạch, đẹp, thân thiện với môi 
trườngn

 V Sản phẩm của Hội Phụ nữ xã Bình Ngọc và Chùa Bảo Lâm 
được trưng bày tại gian hàng của Ngày hội Du lịch kết nối  
Tuy Hòa - Pleiku (23-26/6/2022) tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai



70  | SỐ 08/2022
Tạp chí 
MÔI TRƯỜNG

GIẢI PHÁP & CÔNG NGHỆ XANH

Viện Hải dương học Nha Trang 
đã nghiên cứu bước đầu thành 
công sinh sản nhân tạo loài 
cá ngựa thân trắng quý hiếm 
(Hippocampus kellogi) với kích 
thước lớn nhất có thể đạt được 
là 35 cm. Cũng nhờ gây nuôi 
sinh sản mà loài hươu sao đã 
tuyệt chủng ngoài tự nhiên tại 
Việt Nam từ lâu nhưng hiện 
vẫn còn giữ được nguồn gen. 
Như vậy, nhờ có chính sách 
khuyến khích gây nuôi bảo tồn 
ĐVHD mà chúng ta vẫn còn 
gìn giữ, phát triển được nguồn 
gen, phục hồi cá thể, quần thể 
của một số loài.

Hoạt động gây nuôi bảo tồn 
thực sự mang lại ý nghĩa khi 
không chỉ hướng tới một mục 
đích duy nhất là gìn giữ nguồn 
gen và phục hồi số lượng cá thể 
của loài đang bị đe dọa mà còn 
cung cấp nguồn con giống để 
phục hồi quần thể loài hoang 
dã trong môi trường sống tự 
nhiên của chúng khi cần thiết. 
Để thực hiện được điều ấy, một 
chương trình gây nuôi bảo tồn 
cần đảm bảo duy trì được tỷ lệ 
đa dạng nguồn gen cao trong 
một quần thể loài bởi điều này 
có ảnh hưởng trực tiếp tới khả 
năng sống sót, thích nghi của 

loài trong quá trình chọn lọc 
tự nhiên sau này. Theo đó, cần 
phải lưu ý ba vấn đề, thứ nhất, 
các cá thể giống ban đầu được 
lựa chọn phải đại diện cho tính 
đa dạng về gen, phạm vi phân 
bố, và cần duy trì một số lượng 
cá thể ban đầu không quá thấp. 
Thứ hai, cần quản lý chặt chẽ 
việc giao phối trong mùa sinh 
sản, đặc biệt tránh tình trạng 
giao phối cận huyết giữa các cá 
thể. Thứ ba, cần ước lượng được 
quy mô loài tối thiểu để đảm 
bảo tính đa dạng của nguồn 
gen, khung thời gian và tốc độ 
sinh sản, sinh trưởng của loài. 
Tất cả các điều kiện trên đều đòi 
hỏi cơ sở gây nuôi phải có hiểu 
biết sâu sắc về loài, kinh nghiệm 
chăm sóc, cơ sở vật chất kỹ thuật 
cao mới có thể đáp ứng.

Tuy nhiên, một trong 
những thách thức lớn nhất 
đối gây nuôi bảo tồn ĐVHD 
đó chính là không quản lý 
được các cơ sở gây nuôi vì mục 
đích thương mại. Chính điều 
này đã tạo cơ hội để nhiều đối 
tượng lợi dụng kẽ hở pháp luật 
nhằm “hợp pháp hóa” ĐVHD 
có nguồn gốc bất hợp pháp. 
Để vận chuyển ĐVHD, các 
đối tượng có thể dễ dàng mua 

Cần ban hành danh mục các loài động vật hoang dã 
được phép gây nuôi vì mục đích thương mại
ĐỖ MINH PHƯỢNG
Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV)

THỰC TRẠNG VỀ TÌNH TRẠNG GÂY NUÔI 
ĐỘNG VẬT HOANG DÃ (ĐVHD) VÌ MỤC ĐÍCH 
THƯƠNG MẠI

Trong những năm trở lại đây, đa dạng loài ở Việt 
Nam đã suy giảm với tốc độ chóng mặt do nạn săn 
bắt và buôn bán trái phép. Nhiều loài đang ở mức 
báo động, đứng trước nguy cơ tuyệt chủng cao như 
voọc mũi hếch khi chỉ còn khoảng 190 cá thể, voọc 
mông trắng chỉ còn khoảng 100 cá thể, hổ chỉ còn 
lại 5 cá thể trong tự nhiên (IUCN, 2015). Như vậy, 
nếu không kịp thời áp dụng các biện pháp nhằm 
phục hồi loài thì kết cục tuyệt chủng như trường 
hợp của loài tê giác một sừng ở Việt Nam năm 2010 
sẽ còn lặp lại với nhiều các loài ĐVHD khác.

Một trong các biện pháp được sử dụng để 
phục hồi loài là biện pháp bảo tồn chuyển vị hay 
bảo tồn chuyển chỗ, có nghĩa là “bảo tồn loài 
hoang dã ngoài môi trường sống tự nhiên thường 
xuyên hoặc theo mùa của chúng; bảo tồn loài cây 
trồng, vật nuôi đặc hữu, có giá trị ngoài môi trường 
sống, nơi hình thành và phát triển các đặc điểm 
đặc trưng của chúng; lưu giữ, bảo quản nguồn gen 
và mẫu vật di truyền trong các cơ sở khoa học và 
công nghệ hoặc cơ sở lưu giữ, bảo quản nguồn gen 
và mẫu vật di truyền” (Luật Đa dạng sinh học năm 
2008). Nguyên tắc bảo tồn và phát triển bền vững 
đa dạng sinh học cũng được quy định rõ: “Bảo tồn 
tại chỗ là chính, kết hợp bảo tồn tại chỗ với bảo tồn 
chuyển chỗ”. Rõ ràng, không thể chỉ áp dụng một 
biện pháp riêng rẽ mà mang lại hiệu quả tích cực 
đối với phục hồi loài mà các biện pháp cần được 
đưa ra thống nhất và đồng bộ một cách kịp thời.

Hiện nay, tham gia thực hiện công tác bảo tồn 
ngoại vi bao gồm các vườn động vật, trạm cứu hộ 
động vật, ngân hàng giống, bảo quản nguồn gen 
động vật. Trong đó, vườn động vật hay vườn thú là 
ví dụ điển hình cho các cơ sở thực hiện biện pháp 
này. Các vườn động vật có thể đóng vai trò đi đầu 
trong công tác bảo tồn ngoại vi bởi đây là nơi lưu 
giữ số lượng lớn các loài động vật nguy cấp, đồng 
thời, có cơ sở vật chất và có kinh nghiệm chuyên 
sâu về kỹ thuật chăm sóc, nhân nuôi động vật.

Đơn cử, theo Báo cáo quốc gia về đa dạng 
sinh học năm 2011, Vườn quốc gia Cát Tiên đã 
phục hồi, tái thả lại tự nhiên thành công loài cá 
sấu nước ngọt (Crocodylus siamensis). Năm 2010, 

 V Kiểm tra cơ sở nuôi động vật hoang dã ở thị trấn Sa Thầy, 
tỉnh Kon Tum
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“bảng kê lâm sản” (chứng minh ĐVHD 
có nguồn gốc hợp pháp) từ một cơ sở đã 
được cấp phép nuôi ĐVHD. Trong nhiều 
trường hợp, các cơ sở đã nuôi nhốt 
ĐVHD từ rất lâu trước khi chính thức 
được cấp giấy phép, một số cơ sở khác 
thì lại nuôi các loài không phải là loài đã 
được cấp phép nuôi. Thêm vào đó, năng 
lực còn hạn chế của cơ quan chức năng 
trong công tác kiểm tra, giám sát các cơ 
sở nuôi ĐVHD cùng nhiều vấn đề liên 
quan khác khiến cho bức tranh toàn 
cảnh về hoạt động nuôi ĐVHD tại các 
địa phương ngày càng trở nên tiêu cực.

Theo Cơ quan Quản lý CITES Việt 
Nam, hiện có khoảng 9.000 cơ sở nuôi 
thương mại ĐVHD đã được cấp phép ở 
Việt Nam. Số lượng các cơ sở trên thực 
tế có lẽ còn nhiều hơn nếu tính cả các 
cơ sở không được cấp phép hoặc đang 
trong quá trình thực hiện các thủ tục 
cần thiết để được cấp phép. Theo một 
nghiên cứu tiến hành trong giai đoạn 
2014- 2015 của ENV, toàn bộ 26 cơ sở 
nuôi thương mại ĐVHD được khảo sát 
(đa phần là các trại nuôi có quy mô lớn) 
đều có dấu hiệu “nhập lậu” ĐVHD. Gần 
đây hơn, ENV đã ghi nhận một khối 
lượng rất lớn ĐVHD, khoảng gần 30 tấn, 
được vận chuyển từ các cơ sở tại miền 
Nam đến cửa khẩu Móng Cái chỉ trong 
thời gian hơn 10 ngày. Các chuyên gia 
cho rằng nhiều khả năng phần lớn các 
cá thể ĐVHD của lô hàng này đã bị săn 
bắt từ tự nhiên, rồi được “phù phép” trở 
thành ĐVHD có nguồn gốc từ các cơ sở 
nuôi được cấp phép. 

Pháp luật đã quy định, hoạt động 
gây nuôi thương mại ĐVHD không 
được gây ảnh hưởng tiêu cực đến quần 
thể loài trong tự nhiên. Tuy nhiên, sự 
thực là mức độ ảnh hưởng của hoạt 
động này vẫn chưa được hiểu rõ và 
nghiên cứu đầy đủ. Các chuyên gia 
quốc tế về nhiều nhóm loài khác nhau 
đều bày tỏ quan ngại sâu sắc về tốc độ 
gia tăng của các hoạt động khai thác 
và “nhập lậu” ĐVHD nguy cấp, quý, 
hiếm mà nhiều loài trong số đó không 
phù hợp để gây nuôi thương mại. Theo 
quy định hiện hành, các cơ sở nuôi có 
thể được cấp phép nuôi sinh sản, nuôi 
sinh trưởng hợp pháp ít nhất 39 loài 
hiện đang bị đe dọa trên toàn cầu. Nếu 

hoạt động gây nuôi thực sự là mô hình 
khép kín (nghĩa là không tiếp tục khai 
thác ĐVHD từ tự nhiên) thì vấn đề này 
không đáng lo ngại. Tuy nhiên, trên 
thực tế, tình trạng nhập lậu từ tự nhiên 
diễn ra tràn lan, ảnh hưởng lớn đến đa 
dạng sinh học của Việt Nam và cả các 
quốc gia khác trong khu vực.

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC  
QUẢN LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG 
NUÔI THƯƠNG MẠI ĐVHD

Tăng cường công tác quản lý và 
thực thi pháp luật chính là hướng đi lâu 
dài để quản lý hiệu quả hoạt động gây 
nuôi thương mại ĐVHD. Trước mắt, Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
phối hợp chặt chẽ với Viện Sinh thái và 
Tài nguyên sinh vật, các tổ chức nghiên 
cứu và bảo tồn để ban hành danh mục 
các loài ĐVHD được phép gây nuôi vì 
mục đích thương mại theo quy định 
tại Nghị định số 06/2019/NĐ-CP của 
Chính phủ. Quy định này sẽ giúp xác 
định rõ các vấn đề:  Loài có khả năng 
sinh sản liên tiếp qua các thế hệ trong 
môi trường có kiểm soát; Việc nhân 
nuôi thương mại các loài này không 
ảnh hưởng đến quần thể của loài trong 
tự nhiên; Quản lý tốt đầu vào, đầu ra 
của các loài động vật nhân nuôi. Quản 
lý theo phương pháp này sẽ góp phần 
bảo vệ các loài ĐVHD nguy cấp, quý, 
hiếm bằng cách chấm dứt tình trạng 
săn bắt, nhập lậu các loài này vào các cơ 
sở đăng ký gây nuôi thương mại.

Việc có một danh mục các loài ĐVHD 
được phép gây nuôi thương mại cũng sẽ 
đơn giản hóa quy trình quản lý và phù hợp 
với năng lực thực tế của các cơ quan kiểm 
lâm. Với danh mục các loài được phép gây 
nuôi, cơ quan kiểm lâm các địa phương 
chỉ cần đảm bảo các cơ sở không gây nuôi 
những loài không nằm trong danh sách 
được phép nuôi. Cách thức quản lý này 
không những triệt tiêu được tình trạng 
tham nhũng, nhập lậu ĐVHD, giảm thiểu 
các thủ tục phức tạp mà còn khiến công 
tác quản lý các cơ sở nuôi thương mại 
ĐVHD không còn phụ thuộc vào năng lực 
của mỗi cán bộ kiểm lâm.

Chỉ nên đưa vào danh mục các loài 
ĐVHD được phép gây nuôi vì mục đích 
thương mại những loài có đặc tính 

sinh sản và sinh trưởng tốt trong môi 
trường nuôi nhốt, có hiệu quả kinh 
tế và không bị đe dọa trong tự nhiên. 
Một số ít loài ngoại lệ khác cũng có thể 
được đưa vào danh mục này nhưng cần 
có sự cân nhắc kỹ lưỡng từ các cơ quan 
khoa học CITES, Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên 
và Môi trường. Có thể thêm hoặc loại 
bỏ loài khỏi danh mục trên cơ sở đánh 
giá khoa học để đảm bảo các yếu tố về 
tình trạng bảo tồn của loài, khả năng 
sinh sản trong môi trường có kiểm 
soát và hiệu quả kinh tế. Các cơ sở đã 
được cấp phép vào thời điểm trước khi 
danh mục này được ban hành sẽ được 
phép bán số động vật còn lại tại cơ sở 
với điều kiện các cá thể này có nguồn 
gốc hợp pháp. Sau đó, các cơ sở này 
sẽ buộc phải tuân thủ theo quy định 
mới và chỉ được nuôi những loài trong 
danh mục loài ĐVHD được phép gây 
nuôi thương mại.

Việc ban hành một danh mục các 
loài ĐVHD được phép gây nuôi vì mục 
đích thương mại là một giải pháp có 
thể ngăn chặn tình trạng lợi dụng lỗ 
hổng pháp luật về quản lý hoạt động 
gây nuôi thương mại ĐVHD, loại bỏ 
những tác động tiêu cực của hoạt động 
này đối với các loài ĐVHD đang bị đe 
dọa và đơn giản hóa đáng kể các thủ 
tục cho cả người nuôi và cơ quan quản 
lý trên toàn quốc. Đây là giải pháp toàn 
diện vì lợi ích bảo tồn đa dạng sinh học, 
đảm bảo tương lai an toàn cho các loài 
ĐVHD, đồng thời cho phép người dân 
phát triển kinh tế và tăng lợi nhuận 
mà không gây ảnh hưởng tiêu cực đến 
thiên nhiên.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng 
khả năng sinh sản của các loài ĐVHD 
không chỉ phụ thuộc vào đặc điểm 
sinh học (sức khỏe, độ tuổi, tỉ lệ giới 
tính…) của mỗi loài, mà còn phụ thuộc 
rất lớn vào điều kiện chuồng trại, môi 
trường sống, chăm sóc của cơ sở nuôi. 
Do đó, bên cạnh việc ban hành danh 
mục loài nuôi thương mại thì việc đáp 
ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và nâng 
cao hiệu quả quản lý các cơ sở nuôi 
thương mại là hết sức quan trọng để 
ngành nhân nuôi ĐVHD phát triển 
bền vữngn
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PGS. TS NGUYỄN AN THỊNH: 

Giải thưởng Môi trường Việt Nam lan tỏa 
tích cực tới cộng đồng và tại các cơ sở 
giáo dục
Ngày 31/7/2022, Bộ TN&MT đã tổ chức Lễ trao 
Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021 
và Giải thưởng Báo chí TN&MT lần thứ VI. 
PGS. TS Nguyễn An Thịnh, Trưởng Khoa Kinh 
tế phát triển, Trường Đại học Kinh tế, Đại học 
Quốc gia Hà Nội vinh dự là một trong 10 cá 
nhân và 23 tổ chức, cộng đồng được nhận 
Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021. 
Nhân dịp này, Tạp chí Môi trường đã có cuộc 
trò chuyện với PGS. TS Nguyễn An Thịnh để 
tìm hiểu thêm về những đóng góp của PGS. TS 
trong lĩnh vực môi trường.

9Chúc mừng PGS được nhận Giải thưởng Môi 
trường Việt Nam năm 2021. Giải thưởng này có ý 
nghĩa như thế nào đối với bản thân PGS?

PGS. TS Nguyễn An Thịnh: Đối với tôi, 
Giải thưởng này là một vinh dự, đồng thời là sự 
ghi nhận, động viên để tôi có điều kiện tiếp tục 
nghiên cứu sâu các dự án mang tính cấp thiết để 
đóng góp cho xã hội, cũng như phát triển tiềm 
lực nhóm nghiên cứu đào tạo mô hình nghiên 
cứu khoa học cho các bạn sinh viên, học viên cao 
học và nghiên cứu sinh. Bên cạnh đó, Giải thưởng 
Môi trường Việt Nam lan tỏa tích cực tới cộng 
đồng và tại cơ sở giáo dục mà tôi đang công tác.

Nhiều năm công tác tại Trường Đại học 
TN&MT Hà Nội (từ năm 2015 đến 2018) và Đại 
học Quốc gia Hà Nội (từ 2018 cho đến nay), tôi 
nhận thấy nhà trường đã và đang có sự quan 
tâm, đầu tư rất lớn cho các giảng viên, học viên, 
sinh viên nghiên cứu khoa học cũng như có 
những chính sách đãi ngộ xứng đáng cho các 
nhà khoa học để công bố các công trình chất 
lượng. Tôi cùng với các đồng nghiệp hiện đang 
nỗ lực đẩy mạnh hợp tác quốc tế để cùng nhau 
chia sẻ ý tưởng và thực hiện các công trình 
nghiên cứu hữu ích cho cuộc sống. Giải thưởng 
này còn có ý nghĩa làm lan tỏa những khía cạnh 
tích cực của tinh thần, thái độ, ý thức, kiến thức 
và hành động BVMT trong cộng đồng người dạy 
và người học tại cơ sở giáo dục đại học nơi tôi 
đang công tác.

9Được biết, PGS được vinh danh 
trong lĩnh vực “Giáo dục, đào tạo, 
truyền thông, tham vấn, tư vấn, 
phản biện, giám sát thực hiện 
chính sách, pháp luật về BVMT”. 
Xin PGS cho biết một số đóng 
góp của ông trong lĩnh vực này? 

PGS. TS Nguyễn An 
Thịnh: Hiện tôi đang đảm 
nhận trách nhiệm quản lý 
chuyên môn, tổ chức các hội 
thảo và diễn đàn quốc tế, công 
bố kết quả nghiên cứu trên 
các tạp chí quốc tế, chủ trì xây 
dựng các chương trình đào tạo, 
giảng dạy nhiều lượt giáo trình, 
hướng dẫn thành công nhiều 
học viên cao học và nghiên cứu 

sinh trong, ngoài nước thực 
hiện đề tài nghiên cứu về quản 
lý TN&MT, biến đổi khí hậu, 
tăng trưởng xanh, phát triển 
bền vững. Bên cạnh nghiên 
cứu, giảng dạy, tôi còn tích cực 
tham gia các hoạt động truyền 
thông và giáo dục BVMT như: 
Sáng tạo bộ sản phẩm thương 
mại BoardGame “Thủ lĩnh 
môi trường” dành cho học 
sinh; tham gia đào tạo các 
khóa ngắn hạn về môi trường 
cho các tổ chức chính trị - xã 
hội tại Việt Nam. Tôi cũng đã 
chủ trì thành lập Câu lạc bộ 
sinh viên Khởi nghiệp xanh 
và Hành động vì môi trường 

 V PGS. TS Nguyễn An Thịnh, Trường Đại học Kinh tế, 
Đại học Quốc gia Hà Nội
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(GSEA) tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc 
gia Hà Nội; hướng dẫn 1 nhóm sinh viên đạt giải 
Nhất cuộc thi VNU Innovation Startup 2021 về 
Khởi nghiệp xanh; hướng dẫn 1 nhóm sinh viên 
lọt vào vòng thi Bán kết tại Hội nghị Quốc tế 
“Lãnh đạo trẻ môi trường toàn cầu 2021” (Global 
Leaders Challenge 2021) tổ chức tại Singapo vào 
tháng 8/2022. Cùng với đó, năm 2021, tôi đã chủ 
trì mời tài trợ và đồng chủ trì tổ chức Cuộc thi 
“Tìm kiếm thủ lĩnh hành động vì môi trường 
Việt Nam 2021” dành cho học sinh, sinh viên 
toàn quốc.
9Là người thầy tâm huyết, giàu năng lượng và 
luôn truyền cảm hứng tới các học trò, PGS làm gì 
để thắp sáng ngọn lửa đam mê với nghiên cứu 
khoa học cho sinh viên trong quá trình giảng dạy, 
nghiên cứu các vấn đề về môi trường?

PGS. TS Nguyễn An Thịnh: Người thầy 
luôn phải là một chuẩn mực đạo đức để xã hội 
noi theo, là “kiến trúc sư trí tuệ” tạo ra thế hệ 
tương lai cho đất nước. Sinh thời, Bác Hồ đã 
nhận định: “Có thầy giỏi thì rồi sẽ có phương 
pháp hay”. Đối với tôi, giảng dạy và nghiên cứu 
các vấn đề về môi trường diễn ra rất tự nhiên. 
Bên cạnh các kiến thức lý thuyết và kỹ năng 
thực hành về môi trường ở giáo trình, trong 
chương trình giảng dạy, tôi luôn lồng ghép các 

câu chuyện, bài học về BVMT 
để khơi gợi lòng yêu thương, 
nâng cao nhận thức, ý thức và 
hành động vì thiên nhiên và 
môi trường của người học. 
9Từ những kinh nghiệm trong 
quá trình nghiên cứu, giảng dạy, 
PGS có kiến nghị, đề xuất gì cho 
công tác BVMT hiện nay?

PGS. TS Nguyễn An Thịnh: 
Khi nói đến BVMT, nhiều 
người vẫn còn suy nghĩ đó là 
những chuyện to lớn, là trách 
nhiệm của cơ quan chức năng 
nhưng theo tôi, nên bắt đầu từ 
ý thức, hành động cụ thể của 
mỗi cá nhân. Bất kỳ ai trong xã 
hội cũng có thể chung tay, góp 
sức để có được một môi trường 
sống tốt hơn. Học sinh, sinh 
viên là thế hệ tương lai của đất 
nước. Do đó, những hành động 
thiết thực để các em nhận 
thấy trách nhiệm BVMT đối 
với tương lai của chính mình 
là rất quan trọng. Nếu ngay từ 
những ngày đầu cắp sách đến 

trường, các em có ý thức BVMT 
thì tôi tin rằng môi trường 
sống xung quanh chúng ta sẽ 
được bảo vệ hiệu quả và bền 
vững. Vì vậy, tôi luôn dạy học 
trò của mình rằng, hãy bắt đầu 
việc phân loại rác thải sinh 
hoạt, tái chế những thứ có thể 
dùng được, bỏ rác đúng chỗ… 
trước khi nghĩ đến những điều 
lớn hơn.

Tôi quan niệm về BVMT 
một cách rất giản dị và đời 
thường. Thứ nhất là ý thức và 
hành động giữ gìn vệ sinh môi 
trường, cảnh quan và không 
gian công cộng sạch, đẹp, gọn 
gàng. Thứ hai là ý thức và hành 
động bảo vệ thiên nhiên, luôn 
thể hiện tình thương mến với 
đồng bào, nâng niu quý trọng 
từng nhành cây, ngọn cỏ, yêu 
thương từ những sinh linh nhỏ 
bé nhất cho đến Mẹ Trái đất vĩ 
đại. Kiến nghị của tôi về công 
tác BVMT tập trung vào hai nội 
dung này. Là người từng học 
tập, nghiên cứu, trải nghiệm ở 
nhiều nơi trên thế giới, tôi tin 
rằng một Thủ đô, một thành 
phố, một đất nước xanh, sạch, 
đẹp, ngăn nắp với những công 
dân yêu thiên nhiên và bảo 
vệ tự nhiên luôn là điểm đến 
thực sự đáng sống, đáng yêu 
thương, trân trọng.

Ngoài ra, hơn lúc nào hết, 
chúng ta cần xây dựng đội ngũ 
những người làm công tác giáo 
dục có đầy đủ phẩm chất, năng 
lực, vừa “hồng”, vừa “chuyên” 
như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
dạy. Điều này không những để 
khẳng định tri thức, trình độ 
phát triển giáo dục của dân tộc, 
mà còn góp phần quan trọng 
vào thắng lợi của công cuộc 
đổi mới, hội nhập quốc tế, xây 
dựng và phát triển đất nước.
9Trân trọng cảm ơn PGS!
MAI HƯƠNG (Thực hiện)

 V Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận  
Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài trao Giải thưởng Môi trường Việt Nam  
năm 2021 cho PGS. TS Nguyễn An Thịnh
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Vườn quốc gia Vũ Quang - 
20 năm hình thành và phát triển

Ngày 31/7/2022, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ trao Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021, đây là Giải thưởng cao quý 
nhất về môi trường, được tổ chức xét tặng 2 năm một lần, nhằm tôn vinh những tổ chức, cá nhân, cộng đồng đã có đóng 
góp về công sức, trí tuệ cho sự nghiệp BVMT. Trong lần xét tặng này, Vườn Quốc gia Vũ Quang nhận Giải thưởng Môi 
trường Việt Nam năm 2021 do Bộ TN&MT trao tặng. Ông Nguyễn Danh Kỳ - Giám đốc Vườn Quốc gia (VQG) Vũ Quang 
chia sẻ: “Giải thưởng lần này đúng dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Vườn, là niềm tự hào không chỉ của tập thể Vườn và 
cả nhân dân Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Với những người làm công tác bảo tồn như chúng tôi, giải thưởng thể hiện được 
tầm quan trọng, giá trị về đa dạng sinh học (ĐDSH) mà thiên nhiên đã ban tặng cho Vũ Quang, từ đó góp phần nâng 
cao nhận thức bảo tồn ĐDSH của người dân trên địa bàn”.

VQG Vũ Quang được thành lập ngày 
30/7/2002 theo Quyết định số 102/2002/
QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với 

tổng diện tích được giao quản lý là 57.029,84 
ha nằm trên địa bàn của 3 huyện miền núi là 
Hương Sơn, Hương Khê và Vũ Quang.

VQG Vũ Quang được biết đến là trung tâm 
có tính đa dạng sinh học (ĐDSH) cao bậc nhất 
của Việt Nam, nơi đây lưu giữ nhiều nguồn gen 
có giá trị cho công tác bảo tồn. Vườn nằm trong 

một vùng sinh thái có mức 
độ ưu tiên toàn cầu, được xác 
định là cực kỳ quan trọng trong 
việc bảo tồn ĐDSH cho cả khu 
vực ASEAN, bên cạnh đó, Vườn 
còn là khu di tích lịch sử ghi 
dấu những sự kiện lịch sử oai 
hùng của cuộc khởi nghĩa Cần 
Vương chống Pháp của Phan 
Đình Phùng cuối thế kỷ 19. 

VQG Vũ Quang đã trải qua 
nhiều giai đoạn lịch sử khác 
nhau, ở mỗi thời điểm, Vườn 
có những chức năng, nhiệm vụ 
riêng: Sau giải phóng, yêu cầu 
của nhà nước là thành lập các 
lâm trường quốc doanh. Trong 
bối cảnh đó, Lâm trường khai 
thác Vũ Quang được thành lập 
vào tháng 7 năm 1977, với vai 

 V Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng và Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân trao 
Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021 cho Lãnh đạo VQG Vũ Quang 
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trò chủ yếu là khai thác lâm sản theo chỉ tiêu 
hàng năm giao nộp cho nhà nước, góp phần 
xây dựng và phát triển đất nước. Bên cạnh hoạt 
động khai thác lâm sản, thời kỳ này Lâm trường 
còn triển khai trồng rừng, chế biến lâm sản và 
xây dựng công trình. Cũng giai đoạn này, Lâm 
trường đã trồng mới hơn 8.000 ha rừng, hàng 
ngàn mét đường huyết mạch được xây dựng nối 
liền mạch giao thông cho các xã trên địa bàn 
như Hương Quang, Hương Điền, Hương Minh, 
Hương Thọ...

Vào những năm thập niên 90, các nhà khoa 
học của Việt Nam và Quốc tế liên tiếp phát 
hiện ra 2 loài thú lớn mới chưa từng được mô 
tả trước đây, đó là loài Sao La và loài Mang lớn. 
Đây là những phát hiện có ý nghĩa toàn cầu 
trong lịch sử sinh học, một việc được cho là khó 
xảy ra trong thế kỷ XX. Việc phát hiện 2 loài thú 
mới ở cùng một địa điểm khiến cả thế giới biết 
đến giá trị của VQG Vũ Quang là một khu vực 
có mức độ ĐDSH rất cao và còn ẩn chứa nhiều 
bí ẩn với giới khoa học. Để gìn giữ các giá trị đó, 
nên hoạt động khai thác gỗ tại khu vực chính 
thức bị cấm kể từ tháng 12 năm 1993 (theo Quyết 
định số 1584/QĐ-UB ngày 7/12/1993 của UBND 
tỉnh Hà Tĩnh). Tháng 3/1994, UBND tỉnh Hà 
Tĩnh Quyết định phê duyệt luận chứng kinh tế 
kỹ thuật Khu bảo tồn thiên nhiên Vũ Quang. 
Ngày 14/6/1994, Ban quản lý “Khu bảo tồn thiên 
nhiên Vũ Quang” chính thức được thành lập 
theo Quyết định số 829/QĐ-UB của UBND tỉnh 
Hà Tĩnh, với tổng diện tích rừng được giao quản 
lý là 52.366 ha trên địa bàn hành chính của 2 
huyện Hương Sơn và Hương Khê với chức năng 
là bảo vệ rừng, bảo tồn tính ĐDSH và các giá trị 
văn hóa lịch sử trực thuộc Sở Lâm nghiệp.

Ngày 30/7/2002, Thủ tướng Chính phủ ban 
hành Quyết định số 102/2002/QĐ-TTg về việc 
chuyển Khu bảo tồn thiên nhiên Vũ Quang 
thành VQG Vũ Quang. Với chức năng nhiệm 
vụ chính là bảo tồn mẫu chuẩn về hệ sinh thái 
rừng Bắc Trường Sơn, bảo tồn sự ĐDSH đặc 
trưng của rừng tự nhiên thuộc dãy Trường Sơn, 
tiếp giáp với biên giới Việt Nam - Lào; VQG Vũ 
Quang còn góp phần duy trì cân bằng sinh thái 
và gia tăng độ che phủ rừng, bảo đảm an ninh 
môi trường và sự phát triển bền vững về kinh 
tế của các tỉnh thuộc khu IV. Ngoài ra, còn giúp 
phát huy các giá trị của hệ sinh thái rừng phục 
vụ công tác nghiên cứu khoa học, tham quan và 
du lịch sinh thái.

 Trong suốt 20 năm xây dựng và phát 
triển, VQG Vũ Quang đã nỗ lực thực hiện tốt 

các nhiệm vụ với mục tiêu cao 
nhất và xuyên suốt là quản lý 
rừng bền vững, bảo vệ những 
giá trị quan trọng nhất về 
ĐDSH mà cả nước và thế giới 
kỳ vọng. 

Với việc triển khai các kế 
hoạch, phương án quản lý bảo 
vệ rừng một cách chủ động, 
sự quyết liệt của ban lãnh đạo 
và cán bộ Vườn, trong những 
năm qua VQG Vũ Quang được 
xem là một điểm sáng trong 
công tác QLBV rừng được các 
sở, ban ngành, các đơn vị trên 
địa bàn đánh giá cao, điều đó 
được cụ thể hóa qua các số liệu 
thống kê các vụ vi phạm lâm 
luật trong công tác QLBV rừng 
giảm rõ rệt theo từng năm: Từ 
55 vụ vi phạm trong công tác 
quản lý bảo vệ rừng năm 2015 
giảm xuống còn 3 vụ năm 2018. 
Đặc biệt từ năm 2019 đến nay, 
mặc dù diễn biến thời tiết bất 
lợi nhưng Vườn không để xảy 
ra bất cứ vụ vi phạm hay xảy ra 
cháy rừng trên diện tích đơn vị 
được giao quản lý.

Công tác nghiên cứu khoa 
học, bảo tồn ĐDSH được VQG 
Vũ Quang hết sức quan tâm 
và là nhiệm vụ trọng điểm của 
đơn vị nhằm góp phần nâng 
cao vai trò, vị thế và hình ảnh 
của VQG Vũ Quang ra tầm khu 
vực.

Về ĐDSH, theo kết quả 
điều tra nghiên cứu hiện tại 
đã xác định được tại VQG Vũ 
Quang: Khu hệ thực vật có sự 
hiện diện của 1829 loài thực 
vật bậc cao có mạch thuộc 813 
chi với 217 họ. Trong số này có 
tới 131 loài thực vật nguy cấp 
có tên trong Sách Đỏ Việt Nam 
(2007), Danh lục Đỏ IUCN 
(2017) và Nghị định số 06/2019/
NĐ-CP của Chính phủ. Khu hệ 
động vật, các nghiên cứu đã 
ghi nhận ở đây có sự góp mặt 
của 94 loài Thú thuộc 26 họ, 
315 loài Chim, 58 loài Bò sát, 31 

loài Lưỡng cư, 88 loài Cá xương, 
316 loài Bướm, 73 loài Kiến và 
28 loài Nhện. Trong đó, có 46 
loài Thú, 21 loài Chim, 20 loài 
Bò sát, 8 loài Lưỡng cư và 1 loài 
Cá xương thuộc Danh lục Đỏ 
IUCN (2017) và Sách Đỏ Việt 
Nam (SĐVN, 2007) và Nghị 
định số 06/2019/NĐ-CP của 
Chính phủ cần được ưu tiên 
bảo tồn.

Thời gian qua, VQG Vũ 
Quang đã tích cực phối hợp với 
các tổ chức, chuyên gia trong 
và ngoài nước tiến hành các 
nghiên cứu, điều tra ĐDSH 
tại khu vực đã phát hiện 
ra các loài mới cho thế giới 
làm nổi bật giá trị tiềm năng 
ĐDSH cho VQG Vũ Quang và 
tỉnh Hà Tĩnh, đó là các loài: 
Chà ran tuyến - Homalium 
glandulosum, Dẻ Vũ Quang 
- Lithocarpus vuquangensis. 
Trà hoa vàng Vũ Quang - 
Camellia vuquangensis và Trà 
hoa vàng Hà Tĩnh - Camellia 
hatinhensis; Gừng Vũ Quang 
(Zingiber vuquangensis) và Tân 
bời lời Vũ Quang - Neolitsea 
vuquangensis, nhái Lùn Vũ 
Quang (Vietnammophryne 
vuquangensis), Mộc Hương 
Vũ Quang (Aristolochia 
vuquangensis), Chuồn chuồn 
(Chlorogomphus danhkyi), 
Chắp (Beilsmiedia danhkyi)… 
Các phát hiện trên đã được 
công bố trên các tạp chí quốc 
tế chuyên nghành có uy 
tín như: Tạp chí Phytokey, 
Phytotaxa, Korean Journal of 
Plant Taxonomy; Phát hiện ra 
vùng phân bố mới của quần 
thể Sồi 3 cạnh (Trigonobalanus 
verticilata) cực kỳ nguy cấp quý 
hiếm có nguy cơ tuyệt chủng 
tại độ cao 1900m tại VQG Vũ 
Quang, hay việc phát hiện ra 
cá thể cây Pơ mu (Fokienia 
hodginsii) có kích thước lớn 
thứ 3 Việt Nam (với đường 
kính đo được đoạn gốc lên đến 
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2,20m, chiều cao gần 30m) có niên đại 1064 
năm (Dựa trên kết quả phân tích vòng năm tại 
Đại học Columbia - Mĩ); đồng thời, công bố vùng 
phân bố mới của 2 loài ếch cây và 4 loài rắn tại 
VQG Vũ Quang đã được đăng trên các tạp chí 
quốc tế và trong nước.

Bên cạnh đó, VQG Vũ Quang đã chủ động 
đăng ký và xây dựng các đề tài nghiên cứu khoa 
học các cấp, như Đề tài Khoa học và Công nghệ 
cấp tỉnh "Đánh giá thực trạng các loài động 
vật thuộc bộ Linh trưởng (Primates) có nguy 
cơ tuyệt chủng tại VQG Vũ Quang và xây dựng 
phương án bảo tồn” hoàn thành năm 2019 
được Hội đồng khoa học đánh giá “Xuất sắc”; 
đề tài KHCN cấp tỉnh 2020 “ Điều tra, đánh 
giá các loài thực vật có giá trị làm thuốc chữa 
bệnh tại VQG Vũ Quang và khu vực vùng đệm” 
đang được gấp rút triển khai thực hiện. Việc 
đề xuất, kêu gọi các chương trình, dự án thời 
gian gần đây như Dự án “Khẩn cấp bảo tồn Voi 
Châu Á (Elephas maximus) tại tỉnh Hà Tĩnh 
giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 2030”, 
Dự án “Xây dựng trung tâm cứu hộ, bảo tồn và 
phát triển sinh vật tại VQG Vũ Quang”, Dự án 
“Tăng cường thực thi pháp luật để giải quyết 
nạn săn trộm và buôn bán động vật hoang dã 
bất hợp pháp” do Bộ Nông nghiệp Anh phát 
động… đang được phía VQG Vũ Quang hoàn 
thiện, củng cố hồ sơ đã thể hiện những bước 
tiến rất lớn trong công tác Nghiên cứu và bảo 
tồn ĐDSH tại VQG.

Lĩnh vực tuyên truyền phổ biến pháp luật, 
giáo dục môi trường được chú trọng và góp phần 
lớn vào công tác bảo vệ rừng, bảo tồn ĐDSH tại 

VQG Vũ Quang, từ năm 2019 
đến nay đã tổ chức 86 cuộc họp 
thôn với 8.833 lượt hộ và 3.969 
lượt học sinh ký cam kết bảo vệ 
rừng - PCCCR, đã hỗ trợ được 
14 lượt thôn bản vùng đệm xây 
dựng nhà văn hóa, điện, đường 
giao thông nông thôn góp 
phần xây dựng nông thôn mới.

Trong công tác cứu hộ, bảo 
tồn và phát triển sinh vật, VQG 
Vũ Quang đã chủ động phối 
hợp với các đơn vị, tổ chức và 
VQG trên cả nước. Từ năm 
2020 đến nay, Vườn đã tiếp 
nhận 827 cá thể, tái thả về môi 
trường tự nhiên 812 cá thể, 
trong đó có những loài động 
vật hoang dã quý hiếm được 
pháp luật bảo vệ như: Sơn 
dương, chà vá chân nâu, khỉ 
mốc, khỉ mặt đỏ, vượn đen má 
trắng, trăn đất, rùa hộp trán 
vàng, cu li… góp phần bảo vệ 
nguồn gen và ĐDSH.

 Với những nỗ lực và 
cố gắng trong thời gian qua, 
VQG Vũ Quang đã được UBND 
tỉnh Hà Tĩnh tặng cờ “Đơn vị 
dẫn đầu trong phong trào thi 
đua” các năm 2017 và 2019 và 
2021. Đặc biệt, năm 2019 VQG 
Vũ Quang được công nhận là 
Vườn Di sản ASEAN có ý nghĩa 

rất quan trọng, đó là sự công 
nhận của quốc tế về vai trò, vị 
thế của VQG Vũ Quang. Thành 
công nối tiếp thành công, 
vào cuối tháng 7/2022, VQG 
Vũ Quang vinh dự được Bộ 
TN&MT trao tặng Giải thưởng 
Môi trường Việt Nam năm 
2021. 

Ngày 30/7/2022, VQG Vũ 
Quang tổ chức thành công Lễ 
kỷ niệm 20 năm thành lập. Đây 
là cột mốc đáng nhớ đánh dấu 
một chặng đường lịch sử mang 
nhiều dấu ấn. Nhận định trong 
thời gian tới, công tác quản 
lý, bảo vệ rừng vẫn còn nhiều 
khó khăn, thách thức, do đó 
Vườn sẽ tiếp tục thực hiện tốt 
các nhiệm vụ như: tăng cường 
công tác tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật nâng cao nhận 
thức của người dân trong công 
tác quản lý, bảo vệ rừng; xử lý 
các hành vi vi phạm lâm luật, 
hạn chế thấp nhất các thiệt 
hại cho rừng; nâng cao năng 
lực nghiên cứu khoa học và 
hợp tác quốc tế trong bảo tồn, 
phát huy ĐDSH; huy động 
mọi nguồn lực nâng cao đầu 
tư phát triển các tiềm năng lợi 
thế của rừng…
 THÁI CẢNH TOÀN - PHẠM ĐÌNH

 V Lực lượng kiểm lâm VQG Vũ Quang thực hiện thả cá thể khỉ quý hiếm về rừng
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Hiệu quả từ mô hình đồng quản lý bảo tồn biển 
tại Tiểu khu Bãi Hương, Cù Lao Chàm
Tiểu khu đồng quản lý bảo tồn biển thôn 
Bãi Hương (Tiểu khu Bãi Hương), xã đảo 
Tân Hiệp - TP. Hội An đã vinh dự là một 
trong ba cộng đồng trên cả nước được Bộ 
TN&MT trao Giải thưởng Môi trường Việt 
Nam năm 2021. Đây là giải thưởng nhằm 
tôn vinh những tổ chức, cá nhân, cộng đồng 
có thành tích nổi bật, xuất sắc trong hoạt 
động BVMT.

Đồng quản lý là một phương thức quản 
lý, trong đó Nhà nước chia sẻ quyền 
hạn, trách nhiệm và chức năng quản lý 

với những người sử dụng nguồn lợi. Đây là một 
mô hình quản lý hiệu quả các nguồn tài nguyên 
dựa trên sự phối hợp giữa người dân và các cơ 
quan quản lý, hướng đến việc bảo tồn các giá 
trị đa dạng sinh học (ĐDSH), bảo vệ các hệ sinh 
thái, tài nguyên thiên nhiên, phát huy các giá trị 
văn hóa - lịch sử, phát triển kinh tế - xã hội cộng 
đồng địa phương, đảm bảo cho sự phát triển 
bền vững. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, năm 2010, 
cộng đồng tại thôn Bãi Hương đã đồng thuận 
đăng ký và tự nguyện tham gia mô hình đồng 
quản lý nghề cá tại địa bàn nhằm giảm thiểu tác 
động xấu đến nguồn lợi thủy sản từ hoạt động 
khai thác hủy diệt, tận diệt và bảo vệ các hệ 
sinh thái đặc trưng tại đây (san hô, cỏ biển) trên 
hướng dẫn đồng quản lý nghề cá của Tổng cục 
Thủy sản. Đây được xem là động lực đầu tiên để 
minh chứng việc cơ quan quản lý nhà nước chia 
sẻ quyền lực cho cộng đồng để quản lý hiệu quả 
hơn nguồn lợi thủy sản trên biển.

Năm 2011, Ban Quản lý cộng đồng (BQL) 
Tiểu khu Bãi Hương được thành lập có sự thông 
qua của chính quyền địa phương. Hiện nay, 
BQL gồm có 16 thành viên (bao gồm Trưởng 
ban; Phó trưởng ban; Tổ giúp việc; và 3 tổ Tổ 
tuần tra, Tổ tự quản, Tổ truyền thông) để triển 
khai các hoạt động nhằm mục đích góp phần 
bảo tồn và phát huy các giá trị của tài nguyên 
thiên nhiên (TNTN) - nhân văn; BVMT, ĐDSH; 
khai thác hợp lý và phát huy các giá trị của Tiểu 
khu Bãi Hương; cải thiện và nâng cao đời sống 
của cộng đồng dân cư. Với nguyên tắc quản lý 
là bảo tồn và phát triển các TNTN, môi trường, 
ĐDSH, văn hóa - lịch sử được thực hiện theo 

nguyên tắc đồng quản lý, trong 
những năm qua, BQL Tiểu khu 
Bãi Hương đã tổ chức triển 
khai hàng loạt chương trình kế 
hoạch và đã đạt được một số 
thành tích nổi bật.

Bảo vệ và sử dụng hợp lý 
TNTN, bảo tồn ĐDSH

Hàng năm, BQL Tiểu khu 
Bãi Hương đã phối hợp với các 
đơn vị trên địa bàn xã Tân Hiệp 
tổ chức truyền thông, nâng cao 
nhận thức cho cộng đồng 15 
xã/phường ven biển của tỉnh 
Quảng Nam có hoạt động khai 
thác thủy sản tại phạm vi Tiểu 
khu Bãi Hương; đồng thời vận 
động ngư dân địa phương bám 
biển, đa nghề, kiêm nghề theo 
từng mùa vụ để khai thác hợp 
lý trên cơ sở các quy định của 
chính quyền địa phương góp 
phần nâng cao thu nhập. Bên 
cạnh đó, BQL cũng đa dạng 
hóa các nội dung truyền thông 
về ĐDSH, nội quy, quy định 
trong Tiểu khu Bãi Hương 
bằng nhiều hình thức: họp, loa 
phát thanh, trực tiếp nhắc nhở 
trên biển các hành vi gây tác 

động xấu đến hệ sinh thái và 
ĐDSH tại phạm vi quản lý.

Mặt khác, BQL cũng đã 
chủ trì và phối hợp với các lực 
lượng có thẩm quyền tại địa 
phương duy trì tổ chức khoảng 
100 lượt tuần tra kiểm soát, 
theo dõi các phương tiện khai 
thác thủy sản trên biển nhằm 
ngăn chặn, phát hiện đối với 
các loại hình khai thác thủy 
sản trái quy định của pháp luật, 
khai thác bất hợp pháp trong 
phạm vi Tiểu khu Bãi Hương 
(phát hiện 25 trường hợp và 
báo cáo kịp thời lực lượng có 
thẩm quyền can thiệp, xử lý 
theo quy định pháp luật hiện 
hành); Tham mưu các cấp quy 
định vùng khai thác thủy sản 
hợp lý, vùng hoạt động du lịch 
theo từng giai đoạn, từng mùa 
vụ để hài hòa giữa công tác bảo 
tồn và phát triển; Phối hợp với 
Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp 
và BQL Khu bảo tồn biển Cù 
Lao Chàm tổ chức cho các hộ 
có nhu cầu khai thác thủy sản 
tại thôn Bãi Hương đăng ký 
khai thác, từ đó giám sát được 

 V Trồng và phục hồi rạn san hô thay thế tại Bãi Hương tạo 
môi trường thuận lợi cho sinh vật biển phát triển
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cường lực, sản lượng, mùa vụ, chủng loại… thủy 
sản tại Tiểu khu Bãi Hương.

Bảo tồn các hệ sinh thái biển
Để bảo tồn các hệ sinh thái biển, BQL Tiểu 

khu Bãi Hương đã đề xuất các đơn vị liên quan 
(Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, Khu dự trữ sinh 
quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An; các tổ 
chức phi chính phủ) tổ chức đào tạo kỹ thuật lặn 
biển; tập huấn kỹ năng giám sát - phục hồi hệ 
sinh thái rạn san hô. Từ năm 2019 đến nay, BQL 
đã phục hồi được 4000 m2 rạn san hô và xây 
dựng 4 vườn ươm san hô cứng tại đây. Kết quả 
độ phủ san hô sống tại các vùng rạn trong Tiểu 
khu Bãi Hương có xu hướng tăng và khi so sánh 
bảng xếp hạng sức khỏe rạn san hô do Chou và 
cs (1996) nghiên cứu đề xuất cho thấy tình trạng 
sức khỏe rạn san hô ở Tiểu khu Bãi Hương đang 
ở mức độ tốt. Qua đây có thể thấy công tác quản 
lý của BQL Tiểu khu đã bảo vệ tốt hệ sinh thái 
rạn san hô là giữ gìn tốt bãi đẻ, tạo môi trường 
thuận lợi cho sinh vật biển phát triển.

Tổ chức thực hiện chiến dịch không 
dùng túi ni lông và giảm thiểu rác thải nhựa  
đại dương

BQL Tiểu khu Bãi Hương thường xuyên 
nhắc nhở, kiểm tra phát hiện đối với người dân, 
du khách… sử dụng túi ni lông tại địa bàn thôn. 
Từ năm 2018 đến nay, BQL thực hiện mô hình 
“Cuộc họp không sử dụng chai nước nhựa dùng 
1 lần”. Đồng thời, phối hợp với Ban Dân chính 
và nhân dân thôn Bãi Hương duy trì định kỳ tổ 
chức dọn vệ sinh vào thứ 6 tuần cuối cùng của 
tháng; qua đó góp phần nâng cao đời sống và ý 
thức cộng đồng về BVMT. BQL cũng phối hợp với 
Chi đoàn Thành niên, Chi hội Phụ nữ của thôn 
tổ chức giám sát và kiểm toán rác thải nhựa 
đại dương định kỳ 2 lần/năm; số liệu sau giám 
sát sẽ là cơ sở để BQL đề xuất nhiều giải pháp 
để giảm thiểu rác thải nhựa trên biển hiệu quả 
hơn. Thông qua việc giữ gìn tốt cảnh quan, môi 
trường, hệ sinh thái, hình ảnh Tiểu khu đồng 
quản lý bảo tồn biển thôn Bãi Hương được du 
khách biết đến ngày càng nhiều, đặc biệt là du 
khách nước ngoài. Số lượng du khách đến tham 
quan và lưu trú tại Tiểu khu góp phần tăng thu 
nhập cho người dân nơi đây. Từ năm 2017 đến 
nay, đã có hơn 162.000 lượt khách trong và ngoài 
nước đến tham quan tại Bãi Hương.

Bên cạnh việc lan tỏa ý nghĩa của công tác 
bảo tồn đến với cộng đồng, Tiểu khu Bãi Hương 
còn là mô hình điển hình trên cả nước về thực 
hiện đồng quản lý với việc ban hành quy chế 
quản lý Tiểu khu Bãi Hương, đạt được sự đồng 

thuận của người dân, nhờ 
đó người dân tích cực tham 
gia vào các hoạt động tại địa 
phương hơn, cơ cấu tổ chức 
ngày càng được hoàn thiện, 
năng lực của người dân ngày 
càng được nâng cao, thu hút 
nhiều tổ chức đến đầu tư, môi 
trường và nguồn lợi của Tiểu 
khu ngày càng được giữ gìn, 
bảo vệ, quang cảnh sạch đẹp 
tạo điều kiện thu hút du khách 
đến tham quan ngày càng 
đông. Từ đó, thu nhập người 
dân được nâng cao đáng kể, 
đời sống được cải thiện. Hoạt 
động khai thác thủy sản trong 
phạm vi Tiểu khu đã được 
kiểm soát chặt chẽ từ số lượng 
phương tiện cho đến công suất 
tàu thuyền, chủng loại ngư cụ, 
kích thước mắt lưới, đối tượng 
khai thác… thông qua việc BQL 
cộng đồng đã tổ chức cho người 
dân thôn Bãi Hương đăng ký 
khai thác thủy sản. Với nhiều 
thành tích đạt được, Tiểu khu 
Bãi Hương đã nhiều lần được 
mời tham dự các buổi hội thảo, 
chia sẻ kinh nghiệm về thực 
hành đồng quản lý với các địa 
phương khác tại Việt Nam 
như: các xã/phường Ghềnh 
Ráng, Nhơn Lý, Nhơn Hải, Quy 
Nhơn, Bình Định; khu bảo vệ 
biển Rạn Trào, Vạn Hưng, Vạn 
Ninh, Khánh Hòa. Đặc biệt là 
các buổi hội thảo tham vấn 

quốc gia về đồng quản lý bảo vệ 
nguồn lợi thủy sản.

Có thể nói, đồng quản lý 
là một mô hình quản lý không 
mới trên thế giới và tại Việt 
Nam. Nhưng thực tế cho thấy, 
để vận hành có hiệu quả, thu 
hút và phát huy sức mạnh 
của cộng đồng trong công 
tác quản lý là điều không dễ 
dàng. Tiểu khu Bãi Hương là 
đơn vị đầu tiên trên cả nước 
được Ủy ban nhân dân tỉnh 
Quảng Nam trao quyền quản 
lý và sử dụng mặt nước biển 
với khoảng 19,05km2. Vừa vận 
hành mô hình đồng quản lý, 
vừa tổ chức kiểm tra, giám sát 
các hoạt động trên địa bàn, 
BQL cộng đồng Tiểu khu gặp 
không ít khó khăn nhưng với 
những nỗ lực không ngừng 
của BQL cộng đồng và các 
bên liên quan, nguồn lợi và 
hệ sinh thái ở Tiểu khu được 
bảo vệ, ý thức người dân được 
nâng cao, đời sống được cải 
thiện. Điều này đã khẳng 
định tính hiệu quả của mô 
hình trong phương thức quản 
lý tài nguyên, gắn vai trò, trách 
nhiệm của người dân vào nguồn 
tài nguyên tại địa phương, sử 
dụng hợp lý, hướng đến sự phát 
triển bền vữngn

� NGUYỄN HẰNG

 V Cộng đồng thôn Bãi Hương thảo luận về việc bảo vệ và sử 
dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học

NGUYỄN HẰNG
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Một số mô hình quản lý rác thải  
thực hiện kinh tế tuần hoàn trên thế giới 
và bài học cho Việt Nam
ThS. NGUYỄN THỊ ĐÀO
Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng

Quản lý rác thải (QLRT) đóng một vai 
trò quan trọng trong việc tuân thủ các 
mục tiêu kinh tế tuần hoàn (KTTH), là 

điều cần thiết cho một nền KTTH hợp lý nhằm 
chuyển đổi nhu cầu của mỗi một quốc gia theo 
hướng môi trường bền vững và không có chất 
thải. Bài viết trình bày một số mô hình QLRT 
được thực hiện hiệu quả tại Italia, Croatia và 
Malaixia, qua đó rút ra một số bài học kinh 
nghiệm cho Việt Nam trong thực hiện mô hình 
QLRT thực hiện KTTH.

1. QUẢN LÝ RÁC THẢI TRONG KHUÔN 
KHỔ KTTH

QLRT đóng vai trò quan trọng trong việc 
tuân thủ các mục tiêu KTTH, chẳng hạn như 
giảm lượng rác thải đô thị thải ra trên đất liền 
xuống 10% (Foggia, D và cộng sự, 2021). Một hệ 
thống quản lý rác thải hiệu quả là điều cần thiết 
để hướng tới một nền KTTH - là hệ thống kinh 
tế ngày càng được coi là một giải pháp thay thế 
cho mô hình tận dụng và thải bỏ (Tisserant, A., 
và cộng sự, 2017). Đây là nền kinh tế ưu tiên, tái 
sử dụng và tái chế rác thải, hoặc các cấp trên của 
hệ thống phân cấp rác thải, trực tiếp góp phần 
vào sản xuất sạch vì tổng thể ít rác thải được sản 
xuất và loại bỏ hơn từ cả quá trình sản xuất và 
chế biến nguyên liệu (Luttenberger, L, R., 2020). 

Ở các khu vực và quốc gia nghèo, vấn đề 
quản lý rác thải còn phức tạp và ít được quan 
tâm hơn vì những lý do kinh tế, xã hội và chính 
trị, nhưng khía cạnh vấn đề này vẫn còn nguyên 
giá trị và đặc biệt được chú trọng ở các quốc gia 
giàu có bởi vì, ở hầu hết các thành phố, chi tiêu 
liên quan đến quản lý rác thải đô thị thường là 
hạng mục ngân sách lớn nhất của thành phố, 
cản trở nghiêm trọng khả năng của các thành 
phố đó trong việc nâng cấp cơ sở hạ tầng và 
cơ sở vật chất liên quan (chưa nói đến đầu tư 
vào những cái mới), do đó, trì hoãn mọi mục 
tiêu tăng tỷ lệ thu hồi tài nguyên và tỷ lệ tái 

chế vật liệu (Brunner P.H và 
Rechberger, 2015).

KTTH thúc đẩy các mối 
liên kết cơ bản giữa việc sử 
dụng tài nguyên, rác thải và 
khí thải, góp phần tích hợp các 
chính sách môi trường (đầu ra) 
và kinh tế (đầu vào). Việc thực 
hiện KTTH sẽ giúp giảm thiểu 
phát sinh rác thải, giảm nhẹ 
gánh nặng kinh tế, môi trường 
và vệ sinh liên quan. Trong 
bối cảnh quan trọng này, việc 
áp dụng mô hình QLRT theo 
KTTH là điều cần thiết cho một 
nền KTTH hợp lý nhằm chuyển 
đổi nhu cầu của mỗi một quốc 
gia theo hướng môi trường bền 
vững và không có chất thải. 

2. MỘT SỐ MÔ HÌNH QUẢN 
LÝ RÁC THẢI THỰC HIỆN 
KINH TẾ TUẦN HOÀN 
TRÊN THẾ GIỚI

Italia: Khái niệm quản lý 
rác thải được Italia quy định 
từ năm 2006 (tại Nghị định số 
152/2006 của Chính phủ). Do 
một số khu vực của quốc gia này 

hiện vẫn chú trọng xuất khẩu 
rác thải gây ra nhiều tác động 
tiêu cực về môi trường, điều 
này đặt ra yêu cầu cấp bách về 
hệ thống QLRT hướng tới nền 
KTTH. Từ năm 2015, Italia cùng 
với các nước Phần Lan, Pháp, 
Slovenia, Đức công bố Kế hoạch 
hành động tuần hoàn 2015 và 
Chiến lược nhựa 2018.

Năm 2021, theo nghiên 
cứu của Foggia & Beccarello 
Italia (2021) cho thấy, nhờ 
áp dụng mô hình QLRT theo 
KTTH tại Italia, giúp giảm 
11,5% việc sử dụng các bãi chôn 
lấp, dẫn đến giảm 13% công 
suất xử lý cơ học - sinh học. 
Công suất từ chất thải thành 
năng lượng sẽ tăng 4,6% so với 
trước, trong khi công suất xử lý 
phần hữu cơ sẽ tăng 8,3%. Bên 
cạnh tác động tích cực đến 
môi trường, khả năng tiết kiệm 
hàng năm cho chi phí QLRT ở 
quốc gia này cũng có thể đạt 
0,07% hoặc 0,27% khi xem xét 
giai đoạn xử lý và tiêu hủy 
tương ứng.

 V Nguồn: (Foggia & Beccarello, 2021)
 V *: Bao gồm xử lý thêm, nhà máy xử lý nước 

thải, kho chứa vật liệu và đất phủ bãi chôn lấp
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Tổng quan về mô hình QLRT theo mục tiêu 
KTTH ở Italia, được thể hiện ở Hình 1, với hai 
quá trình xử lý rác thải đã được phân loại và rác 
thải chưa được phân loại. Đồng thời, mức chi 
phí của từng giai đoạn liên quan đến tổng chi 
phí dịch vụ quản lý chất thải và điểm đến của 
rác thải được xử lý trong các cơ sở xử lý cơ sinh 
học (MTB) cũng được thể hiện. Theo đó, 55,5% 
rác thải xử lý trong các cơ sở MBT được đưa đến 
bãi chôn lấp, 30,9% được chuyển đến các nhà 
máy chuyển rác thải thành năng lượng và 18,4% 
đến các cơ sở khác; chỉ 1,3% được gửi đến các cơ 
sở thu hồi và tái chế. Điểm mạnh của mô hình 
này là việc sử dụng công nghệ xử lý cơ sinh học 
(MBT) tại các nhà máy để xử lý rác thải chưa 
được phân loại từ rác thải đô thị đến rác thải 
đặc biệt, thể hiện một bước tiến lớn trong việc 
xuất khẩu rác được sản xuất từ vùng này sang 
vùng khác từ đó giúp tối đa hóa được những lợi 
ích thiết yếu từ những lợi ích tổng thể về môi 
trường và sinh thái, hạn chế các tác động tiêu 
cực so với trước đó. 

Croatia: Nước này đặt ra mục tiêu tái chế rác 
thải đô thị tối thiểu là 50% số lượng rác thải đô 
thị hỗn hợp được chôn lấp hàng năm. Để đạt 
được mục tiêu này, các nhà quản lý cho rằng 
cần phải thu gom riêng một phần đáng kể nhựa, 
giấy, kim loại, thủy tinh, cả chất thải dệt, rác thải 
sinh học và những chất tạo thành rác thải đô 
thị. Nói cách khác, các phần khô như giấy và bìa 
cứng, kim loại, nhựa, thủy tinh và dệt hoặc tất 
cả các bao bì phế thải và các vật liệu tương tự 
nên được thu gom riêng biệt với rác thải phân 
hủy sinh học và rác thải hỗn hợp khác. Đồng 
thời cũng cần tăng công suất cho các nhà máy 
phân loại rác thải điện tử (đối với phân đoạn 
khô và nơi có chất thải hỗn hợp thích hợp) và 
công suất xử lý rác thải phân loại sinh học (nhà 
máy ủ phân, hầm khí sinh học). 

Trên cơ sở đó, năm 2017, một mô hình QLRT 
thực hiện KTTH đã được đề xuất. Mô hình này 
được tích hợp ở cấp quốc gia, có tính bền vững 
và tuân thủ các nguyên tắc KTTH cũng như các 
khuyến nghị, yêu cầu của EU. Mô hình QLRT 
này đã được sửa đổi đáng kể so với trước đó và 
đã được thông qua (Republic of Croatia, 2017). 
Với tiềm năng tái chế các vật liệu như hiện nay ở 
Croatia kết hợp với việc thực hiện theo mô hình 
KTTH, năm 2020 lượng rác thải đô thị được tái 
chế cao hơn 50% (Luttenberger, L.R., 2020).

Cấu trúc của mô hình được thiết kế như 
trong Hình 2, với các dòng nguyên liệu mục tiêu 
được định lượng cụ thể. Theo mô hình này, ước 

tính đáp ứng khoảng 0,39 triệu 
tấn chất thải sinh học sẽ là 
đầu vào cho quá trình ủ phân 
gia đình và thành phố cũng 
như sản xuất khí sinh học. Các 
nguồn tái chế tối thiểu được để 
lại để xử lý. 

Malaixia: Tại nước này, 
hầu hết các công ty tái chế 
nhựa sẽ lựa chọn nhựa tái chế 
nhập khẩu so với nhựa tái chế 
trong nước do giá thấp hơn, 
khối lượng lớn, chất lượng 
đồng nhất và nguồn cung đảm 
bảo. Chuỗi cung ứng yếu và 
mỏng manh cũng như thiếu 
thị trường hoạt động tốt cho 
nhựa tái chế là thách thức lớn 
nhất mà các nhà tái chế nhựa 

trong nước phải đối mặt. Do 
đó, để thúc đẩy các ngành công 
nghiệp tái chế và khả năng 
cạnh tranh trên thị trường, 
năm 2021, một mô hình QLRT 
nhựa theo KTTH đã được áp 
dụng và có thể xem đây là giải 
pháp tối ưu cho ngành công 
nghiệp nhựa ở Malaixia (Chen, 
H., và cộng sự, 2021).

Cụ thể, mô hình nhấn 
mạnh đến việc thu hồi chất 
thải nhựa làm từ nhiên liệu 
hóa thạch thông qua các quy 
trình tái chế thành nguyên 
liệu thô và phát triển các chất 
thay thế nhựa. Bên cạnh đó, 
mô hình còn đề cao tầm quan 
trọng của việc phát triển các 

 V Hình 2. Mô hình QLRT đô thị thực hiện KTTH ở Croatia 
(Nguồn: Luttenberger, L.R., 2020)

 V Hình 3. Mô hình quản lý rác thải có sự hỗ trợ KTTH ở 
Malaixia (Nguồn: Chen, H., và cộng sự (2021))
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chất thay thế nhựa tái tạo và có thể phân hủy, 
đồng thời thiết lập một chuỗi cung ứng khép 
kín của các loại nhựa có nguồn gốc từ nhiên liệu 
hóa thạch hiện có. Mô hình này phù hợp với các 
sáng kiến của chính phủ về phát triển các chất 
thay thế nhựa tái tạo và có thể phân hủy (phân 
hủy sinh học) để thay thế từ từ nhựa nhiên liệu 
hóa thạch và 'Nền kinh tế nhựa mới', một sáng 
kiến được dẫn đầu bởi Quỹ Ellen MacArthur 
với sự hỗ trợ của Chương trình Môi trường 
Liên Hợp Quốc (Chen, H., và cộng sự, 2021). Tuy 
nhiên, để mô hình được thực hiện thành công 
bên cạnh việc thực thi pháp luật về QLRT khá 
nghiêm ngặt ở Malaixia đòi hỏi có sự hợp tác 
chặt chẽ của tất cả các ngành từ thu gom, phân 
loại và tái chế chất thải, đến sản xuất và sau là 
người tiêu dùng.

3. BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

Cùng với xu hướng phát triển của thế giới, 
Việt Nam đang nỗ lực phát triền kinh tế theo 
hướng bền vững, giảm thiểu những tác động xấu 
đến môi trường và nền KTTH là mô hình được 
quan tâm, định hướng phát triển. Hiện nay, Nhà 
nước đã ban hành các quy định áp dụng KTTH, 
được cụ thể hóa trong Luật BVMT năm 2020. 
Theo đó, Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh 
thực hiện lồng ghép KTTH vào chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch phát triển các đô thị, khu công 
nghiệp, khu chế xuất, trung tâm nhiệt điện…, 
không phát thải chất thải, khí thải và nước thải. 
Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có trách 
nhiệm thiết lập hệ thống quản lý và thực hiện 
biện pháp để giảm khai thác tài nguyên, giảm 
chất thải, nâng cao mức độ tái sử dụng và tái chế 
chất thải ngay từ giai đoạn xây dựng dự án, thiết 
kế sản phẩm, hàng hóa đến giai đoạn sản xuất, 
phân phối. Ngoài ra, thúc đẩy quan hệ hợp tác 
hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với các cơ hội tiếp 
nhận hỗ trợ về tài chính và công nghệ cho KTTH 
và tăng cường công tác truyền thông nâng cao 
nhận thức trách nhiệm của cộng đồng doanh 
nghiệp và người dân về KTTH; phân loại các loại 
rác thải tại nguồn để thực hiện tái chế, tái sử 
dụng; thay đổi hành vi tiêu dùng hướng tới các 
sản phẩm thân thiện môi trường.

Về lộ trình, trách nhiệm thực hiện KTTH, 
Bộ TN&MT đang xây dựng Kế hoạch hành động 
quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 
trước 31/12/2023. Theo đó, Kế hoạch sẽ đánh giá 
hiện trạng, bối cảnh thực hiện KTTH, với các nội 
dung: Xác định mục tiêu; nhiệm vụ và phân kỳ 
thực hiện KTTH đối với các ngành, lĩnh vực; các 

loại hình dự án đầu tư, cơ sở 
sản xuất kinh doanh, dịch vụ, 
sản phẩm phải thực hiện thiết 
kế để đạt được tiêu chí KTTH; 
định hướng các giải pháp thực 
hiện KTTH.

Trong đó vấn đề QLRT 
cần đặc biệt ưu tiên bởi hiện 
nay, lượng rác thải phát sinh ở 
nước ta ngày càng lớn, nhưng 
khả năng thu gom, tái sử dụng 
lại chưa tương xứng, tuy nhiên 
Việt Nam vẫn chưa thực hiện 
phân loại rác thải từ nguồn 
do thiếu công nghệ và nguồn 
lực. Từ một số mô hình QLRT 
đang thực hiện khá hiệu quả 
tại Italia, Croatia và Malaixia 
một số bài học cho Việt Nam 
trong thực hiện mô hình 
QLRT theo hướng KTTH được 
rút ra như sau:

Thứ nhất, hiện nay lĩnh 
vực QLRT ở Việt Nam vẫn 
chưa phát triển cả về mặt công 
nghệ lẫn phân loại rác thải, tỷ 
lệ phân loại chất thải nhựa tại 
nguồn rất thấp, chủ yếu dựa 
vào lực lượng thu mua phế liệu 
và một số cơ sở xử lý chất thải 
rắn. Kinh nghiệm của Italia, 
Croatia cho thấy vai trò quan 
trọng của việc phân loại rác 
thải và yếu tố công nghệ trong 
thực hiện thành công mô hình 
QLRT theo hướng KTTH. Do 
vậy, Việt Nam cần đặc biệt chú 
ý đến vai trò của hai yếu tố 
này, trong đó tập trung đổi mới 
công nghệ có vai trò hết sức 
then chốt.

Thứ hai, đối với QLRT, 
ngoài việc có những quy 
định về khuyến khích tái chế 
(không chỉ các nhà sản xuất 
mà cả người tiêu dùng) còn 
cần có những quy định về xử 
phạt nghiêm khắc đối với các 
hành vi vi phạm QLRT. Hầu 
hết các nước đều đưa ra mức 
phí xử lý rác thải theo nguyên 
tắc “xả càng nhiều thì sẽ phải 
chi trả càng nhiều tiền”. Mức 
phí xử lý rác thải càng đủ lớn 
thì sẽ giúp giảm tỷ lệ chôn lấp 
càng cao và giúp thay đổi thói 
quen tiêu dùng hàng hóa và xử 
lý chất thải của toàn xã hội. Ở 
Việt Nam, dường như mức phí 
xử lý chất thải (đặc biệt là chất 
thải sinh hoạt áp dụng ở đô 
thị chưa đủ lớn) và chế tài xử 
lý chưa thật sự nghiêm minh 
nên lượng chất thải chôn lấp 
còn chiếm tỷ lệ rất lớn. Vì vậy, 
trong thời gian tới Việt Nam 
cần xem xét và nghiên cứu kỹ 
lưỡng để sớm đưa ra các quy 
định về mức phí và chế tài xử 
lý đối với các vi phạm trong 
QLRT ở cấp độ quốc gia. 

Thứ ba, từ kinh nghiệm của 
Malaixia cho thấy, vai trò phối 
hợp và tham gia hiệu quả của 
các bên liên quan trong mô 
hình QLRT từ nhà sản xuất, 
doanh nghiệp, đến người tiêu 
dùng là vô cùng quan trọng, 
là chìa khóa thành công 
trong việc thúc đẩy phát triển 
mô hình QLRT theo hướng 
KTTH.n
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