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QUỐC HỘI THÔNG QUA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (SỬA ĐỔI):

Cụ thể hóa các chủ trương, định hướng
lớn của Nhà nước, đáp ứng những yêu cầu
phát triển trong giai đoạn tới

N

gày 17/11/2020, tiếp tục kỳ họp thứ 10,
Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã nghe
Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý
Dự án Luật BVMT (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội đã
tiến hành biểu quyết thông qua Luật BVMT (sửa
đổi), với 443/466 đại biểu (ĐB) tán thành (chiếm
91,91%).
Luật BVMT (sửa đổi) được thông qua đã phản
ánh sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy quản lý
môi trường nhằm thể chế hóa chính sách phát
triển dựa trên quy luật tự nhiên, không hy sinh
môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế; thực
hiện sàng lọc, lựa chọn dự án đầu tư phát triển
dựa trên các tiêu chí về môi trường. 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 bền vững.
Luật BVMT (sửa đổi) gồm 16 chương, 171 Điều
và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022, riêng
Khoản 3 Điều 29 (Đánh giá sơ bộ tác động môi
trường) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2021.
Luật BVMT (sửa đổi) quy định 7 nguyên tắc
BVMT, trong đó nêu rõ BVMT là quyền, nghĩa vụ
và trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cộng
đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân. BVMT là điều
kiện, nền tảng, yếu tố trung tâm, tiên quyết cho
phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Hoạt động
BVMT phải gắn kết với phát triển kinh tế, quản lý
tài nguyên và được xem xét, đánh giá trong quá
trình thực hiện các hoạt động phát triển. BVMT
gắn kết hài hòa với an sinh xã hội, quyền trẻ em,
bình đẳng giới, bảo đảm quyền mọi người được
sống trong môi trường trong lành. Hoạt động
BVMT phải được tiến hành thường xuyên, công
khai, minh bạch; ưu tiên dự báo, phòng ngừa ô
nhiễm, sự cố, suy thoái môi trường, quản lý rủi
ro về môi trường, giảm thiểu phát sinh chất thải,
tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải để khai
thác giá trị tài nguyên của chất thải…
Các chính sách của Nhà nước về BVMT được
quy định rõ trong Luật BVMT (sửa đổi), trong đó
Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ
chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân
tham gia thực hiện, kiểm tra, giám sát hoạt động

VVPhiên họp toàn thể Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIV

BVMT. Tuyên truyền, giáo dục
kết hợp với biện pháp hành
chính, kinh tế và biện pháp
khác để tăng cường việc tuân
thủ pháp luật về BVMT, xây
dựng văn hóa BVMT. Chú
trọng bảo tồn đa dạng sinh
học, BVMT di sản thiên nhiên;
khai thác, sử dụng hợp lý và tiết
kiệm tài nguyên thiên nhiên;
phát triển năng lượng sạch và
năng lượng tái tạo; phát triển
hạ tầng kỹ thuật BVMT. Ưu
tiên xử lý ô nhiễm môi trường,
phục hồi hệ sinh thái tự nhiên
bị suy thoái, chú trọng BVMT
khu dân cư….
Luật BVMT (sửa đổi) cũng
quy định cụ thể 14 hành vi bị
nghiêm cấm trong hoạt động
BVMT như: Vận chuyển, chôn,
lấp, đổ, thải, đốt chất thải rắn,
chất thải nguy hại không đúng
quy trình kỹ thuật, quy định
của pháp luật về BVMT. Xả nước
thải, xả khí thải ra môi trường
chưa được xử lý đạt quy chuẩn
kỹ thuật môi trường. Phát tán
vào môi trường các hóa chất độc
hại; vi rút độc hại có khả năng

lây nhiễm cho con người, động
vật; vi sinh vật chưa được kiểm
định; xác súc vật chết do dịch
bệnh và tác nhân độc hại khác
đối với con người, sinh vật và
tự nhiên. Gây tiếng ồn, độ rung
vượt quá quy chuẩn kỹ thuật
môi trường; thải khói, bụi, khí
có mùi độc hại vào không khí.
Thực hiện dự án đầu tư hoặc
xả thải khi chưa đủ điều kiện
theo quy định của pháp luật về
BVMT. Nhập khẩu, quá cảnh
chất thải từ nước ngoài dưới
mọi hình thức. Nhập khẩu trái
phép phương tiện, máy móc,
thiết bị đã qua sử dụng để phá
dỡ, tái chế…
Bên cạnh đó, Luật BVMT
(sửa đổi) cũng có các quy định
cụ thể về BVMT nước, BVMT
không khí, BVMT đất, BVMT
di sản thiên nhiên; Chiến lược
BVMT quốc gia, quy hoạch,
BVMT quốc gia; Nội dung
BVMT trong quy hoạch vùng,
quy hoạch tỉnh; Đánh giá môi
trường chiến lược, đánh giá tác
động môi trường (ĐTM), giấy
phép môi trường; BVMT trong
Tạp chí
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hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đô thị và
nông thôn…
Trước đó, ngày 24/10/2020, Quốc hội đã thảo
luận trực tuyến về Dự thảo Luật BVMT (sửa đổi).
Đa số ý kiến ĐB Quốc hội tán thành với nội dung
tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật và đóng góp nhiều
ý kiến xác đáng cho Dự thảo Luật. Ngày 5/11/2020,
UBTVQH đã chỉ đạo gửi xin ý kiến Quốc hội 4 nội
dung còn có ý kiến khác nhau và nghiên cứu, tiếp
thu, chỉnh lý Dự thảo Luật trình Quốc hội thông
qua. Ngày 17/11/2020, UBTVQH đã có Báo cáo giải
trình tiếp thu và Dự thảo Luật BVMT (sửa đổi)
trình Quốc hội thông qua.
Theo đó, 4 nội dung còn ý kiến khác nhau để
xin ý kiến Quốc hội bao gồm: Phân loại dự án theo
mức độ tác động đến môi trường; đối tượng thực
hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường; thẩm
quyền thẩm định báo cáo ĐTM; giấy phép môi
trường.
Về phân loại dự án theo mức độ tác động đến môi
trường, Dự thảo Luật đã tiếp thu ý kiến đa số ĐB
Quốc hội. Theo đó, việc phân nhóm dự án đầu tư
được phân thành 4 nhóm I, II, III và IV; định danh
cụ thể tiêu chí của từng nhóm để làm căn cứ cho
Chính phủ quy định chi tiết và ban hành danh
mục dự án đầu tư thuộc nhóm I, II, III. Điều 28
Dự thảo Luật được đổi tên điều thành “Tiêu chí về
môi trường để phân loại dự án đầu tư” để không
lẫn với phân loại dự án theo tiêu chí đầu tư.
Đối với đối tượng thực hiện đánh giá sơ bộ tác
động môi trường, Dự thảo Luật đã tiếp thu ý kiến
của các ĐB Quốc hội và thể hiện tại Điều 29. Theo
đó, chỉ các dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi
trường mức độ cao (Nhóm I) mới phải đánh giá
sơ bộ tác động môi trường. Phương án này giảm
được thủ tục hành chính cho nhà đầu tư khi thực
hiện dự án thuộc đối tượng phải quyết định, chấp
thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc
nhóm dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi
trường mức độ cao. Với các dự án đầu tư công, dự
án PPP hoặc dự án đầu tư có nguồn vốn tư nhân
không có tác động xấu đến môi trường mức độ
cao, nhà đầu tư sẽ không phải đánh giá sơ bộ tác
động môi trường. Phương án này không bỏ sót đối
tượng là các dự án đầu tư có nguồn vốn tư nhân
không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư
nhưng lại có nguy cơ tác động xấu đến môi trường
mức độ cao. Thông qua đánh giá sơ bộ tác động
môi trường, nhà đầu tư tránh được lãng phí về tài
chính, thời gian trong trường hợp dự án không
đáp ứng được yêu cầu về BVMT.
Về thẩm quyền thẩm định báo cáo ĐTM, Dự thảo
Luật tiếp thu, chỉnh lý theo ý kiến đa số ý kiến ĐB
Tạp chí
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VVCác ĐB Quốc hội bấm nút biểu quyết thông qua
Luật BVMT (sửa đổi)

Quốc hội, giao UBND cấp tỉnh
chủ trì, phối hợp với các Bộ có
liên quan thẩm định báo cáo
ĐTM đối với các dự án đầu tư
trên địa bàn thuộc thẩm quyền
quyết định đầu tư của Bộ, cơ
quan ngang Bộ, trừ các dự án
thuộc trách nhiệm của Bộ
TN&MT, Bộ Công an, Bộ Quốc
phòng và thể hiện tại Điều 35
của Dự thảo Luật. Để nâng cao
năng lực chuyên môn của các
địa phương và tăng cường sự
phối hợp, tiếp thu ý kiến ĐB
Quốc hội, Dự thảo Luật đã bổ
sung tại khoản 3 Điều 35 trách
nhiệm của các Bộ, cơ quan
ngang Bộ trong quá trình phối
hợp với UBND cấp tỉnh thẩm
định báo cáo ĐTM.
Với nội dung giấy phép
môi trường, Dự thảo Luật đã
tiếp thu, quy định rõ, chặt
chẽ về cơ chế phối hợp giữa
cơ quan có thẩm quyền cấp
giấy phép môi trường với
cơ quan quản lý, khai thác
công trình thủy lợi trong quá
trình thẩm định, quyết định
cấp giấy phép môi trường.
Theo đó, việc phối hợp này
phải được tiến hành ngay từ
giai đoạn thực hiện ĐTM. Dự
thảo Luật quy định rõ trình
tự, thủ tục thẩm định báo
cáo ĐTM, cấp giấy phép môi
trường, trong trường hợp dự

án, cơ sở, khu sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ tập trung,
cụm công nghiệp có hoạt
động xả nước thải vào công
trình thủy lợi, thì cơ quan
thẩm định báo cáo ĐTM, cấp
giấy phép môi trường phải
lấy ý kiến chấp thuận bằng
văn bản của cơ quan quản
lý nhà nước có thẩm quyền
quản lý công trình thủy lợi
đó như tại điểm d khoản 3
Điều 34 và điểm c khoản 2
Điều 43.
Ngoài ra, Dự thảo Luật
cũng đã tiếp thu, chỉnh lý
nhiều điều, khoản theo ý kiến
góp ý của ĐB Quốc hội như:
BVMT di sản thiên nhiên
(Điều 20, Điều 21); quy hoạch
BVMT quốc gia (Điều 23);
BVMT trong quy hoạch vùng,
quy hoạch tỉnh (Điều 24); quy
định về BVMT nước mặt; nước
dưới đất, trách nhiệm quản lý
chất lượng môi trường không
khí; kiểm toán môi trường;
chỉnh lý quy định về BVMT
trong hoạt động thăm dò, khai
thác, chế biến khoáng sản và
hoạt động dầu khí; thu gom,
xử lý nước thải; thời điểm để
tính thời hiệu khởi kiện về
môi trường; phân công trách
nhiệm quản lý nhà nước;
chỉnh sửa quy định về điều
khoản chuyển tiếp…
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Một số ý kiến của đại biểu Quốc hội
về Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)
ĐB Trần Thị Quốc Khánh
(Đoàn Hà Nội): Luật được thông
qua và thi hành sẽ tạo ra một
cuộc cách mạng
OO

Luật BVMT (sửa đổi) được thông
qua và thi hành sẽ tạo ra một cuộc
cách mạng. Hai vấn đề cách mạng ở
đây là “mua sắm xanh” và “phân loại
rác tại nguồn”, trong đó, “mua sắm
xanh” phải được lồng ghép vào nông

nghiệp, công nghiệp và nhiều lĩnh vực
khác. Đối với vấn đề phân loại rác thải
tại nguồn đã được đề cập đến từ lâu,
nhưng triển khai vẫn chưa hiệu quả.
Vì vậy, việc thông qua Luật cũng sẽ tạo
cơ chế để triển khai, góp phần phát
triển bền vững, giảm thiểu ô nhiễm
môi trường. Sau khi Luật được thông
qua nên có những hướng dẫn cụ thể
cho từng khu vực dân cư trong việc
triển khai phân loại rác tại nguồn…

ĐB Lưu Bình Nhưỡng
(Đoàn Bến Tre): Dự thảo Luật
BVMT (sửa đổi) là cơ sở để thực
hiện tốt hơn việc phổ biến, giáo
dục pháp luật về môi trường
OO

Nhìn tổng thể, Dự thảo Luật
BVMT (sửa đổi) từ quan điểm,
phương châm đến mục tiêu… đều là
những nội dung quan trọng và được
thể hiện khá tốt. Cử tri và nhân dân
rất đồng tình với việc sửa đổi lần này
với quan điểm ban hành sớm để có
khung pháp lý quan trọng để bảo đảm
cho việc giữ gìn, BVMT, không những
ở khu vực dân cư mà còn những khu

ĐB Đặng Ngọc Nghĩa
(Đoàn Thừa Thiên - Huế): Quan điểm
phát triển bền vững phải xuyên
suốt trong Dự thảo Luật BVMT
(sửa đổi)
OO

Môi trường đang là vấn đề được
ưu tiên hàng đầu, không chỉ ở nước ta
mà còn trên thế giới. Việt Nam phải
đối mặt với hiệu ứng nhà kính, biến
đổi khí hậu, thiên tai, bão lụt… Điều
này càng cho thấy, môi trường đang
tác động đến cuộc sống chúng ta hàng
ngày, hàng giờ.

vực sản xuất tập trung và với những
dự án, công trình lớn có thể gây ra
những hậu quả, nguy cơ lớn và lâu dài
về môi trường.

Mặt khác, tình trạng biến đổi
khí hậu đang là mối đe dọa lớn và
thường xuyên gây tác động tới môi
trường, do đó cần những quy định
để có thể hạn chế những tác động
này. Bên cạnh đó, việc hoàn thiện và
thông qua Dự thảo Luật này cũng là
cơ sở để thực hiện tốt hơn việc phổ
biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng
cao ý thức của người dân về BVMT.
Đồng thời, để các Bộ, ngành cũng
như các địa phương có thể áp dụng
xử lý những vấn đề liên quan đến
môi trường còn rất “mỏng manh”
hiện nay.

Dự thảo Luật BVMT (sửa đổi) đã có
nhiều quy định mới như phân quyền
quản lý môi trường nhiều hơn cho cấp
tỉnh trong ĐTM, cấp phép xả thải…
Việc Quốc hội thông qua Dự thảo Luật
sẽ góp phần hạn chế các tác động của
môi trường đối với người dân. Chúng ta
không đánh đổi môi trường lấy kinh tế;
và phải giữ môi trường sống trong sạch
nhằm bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.
Quan điểm phát triển bền vững phải
xuyên suốt trong đạo luật này, “nhà
nhà, người người”, nhất là các trưởng
ngành phải tự giác gìn giữ và BVMT.

HỒNG NHUNG (Tổng hợp)
Tạp chí
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG:

Phát động phong trào thi đua yêu nước
với chủ đề Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập
và phát triển

VVPhó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì
và hạng Ba cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc

N

gày 27/11/2020, tại Hà Nội, Bộ
TN&MT đã tổ chức Đại hội Thi đua
yêu nước ngành TN&MT lần thứ IV,
nhằm tổng kết, đánh giá phong trào thi đua
và thực hiện công tác khen thưởng giai đoạn
2016 - 2020; Biểu dương, tôn vinh các tập thể,
cá nhân điển hình tiên tiến; Đề ra phương

hướng, nhiệm vụ giai đoạn
2020 - 2025. Tham dự Đại hội
có Phó Chủ tịch nước, Phó
Chủ tịch thứ nhất Hội đồng
Thi đua - Khen thưởng Trung
ương Đặng Thị Ngọc Thịnh;
Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng

VVBộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa trao tặng
Bằng khen cho các tập thể đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào
thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020
Tạp chí

8 MÔI TRƯỜNG | SỐ 11/2020

Thi đua - Khen thưởng Bộ
TN&MT Trần Hồng Hà.
Phát biểu khai mạc Đại
hội, Bộ trưởng Trần Hồng Hà
nhấn mạnh, thời gian qua,
Bộ TN&MT, Ban cán sự Đảng,
Lãnh đạo Bộ luôn xác định
phong trào thi đua là gieo
trồng, công tác khen thưởng là
gặt hái, từ đó đề ra nhiều giải
pháp nhằm thực hiện mục
tiêu, kế hoạch hàng năm tại các
đơn vị, địa phương. Bên cạnh 4
phong trào thi đua trọng tâm
do Thủ tướng Chính phủ phát
động, Bộ đã triển khai hiệu quả
nhiều phong trào thi đua theo
giai đoạn, phong trào chuyên
đề như: “Kỷ luật, kỷ cương, đổi
mới, sáng tạo, hành động trong
quản lý, sử dụng tài nguyên,
BVMT để phát triển nhanh,
bền vững đất nước”, “Hành
động để giảm thiểu ô nhiễm
nhựa và ni lông”, “Hiến kế, đề
xuất giải pháp, ý tưởng sáng
tạo”... góp phần thúc đẩy, tạo
sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn
ngành TN&MT.
Cùng với đó, Bộ cũng tăng
cường kiến tạo thể chế, chính
sách, pháp luật nhằm xóa bỏ
rào cản, giải phóng các nguồn
lực tài nguyên; Triển khai có
trọng tâm, trọng điểm công
tác thanh tra, kiểm tra, xử lý
vi phạm, giải quyết vấn đề bức
xúc từ thực tiễn; Đẩy mạnh cải
cách, hiện đại hóa nền hành
chính, chủ động hội nhập, hợp
tác quốc tế… Đặc biệt, công tác
quản lý, BVMT đã có những
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chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành
động; chuyển từ bị động giải quyết sang chủ
động phòng ngừa. Các chỉ số về môi trường có
sự chuyển biến: Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt
được thu gom, xử lý tăng trung bình 6%/năm;
thu gom xử lý chất thải rắn công nghiệp đạt
90%; tro xỉ được tái sử dụng đạt trên 50%; khu
công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ
thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn
môi trường 89%...
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch
nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận và biểu
dương những kết quả mà ngành TN&MT đã đạt
được trong thời gian qua. Để phong trào thi đua
yêu nước tiếp tục là động lực trong xây dựng, phát
triển ngành TN&MT, Phó Chủ tịch đề nghị, giai
đoạn 2020 - 2025, ngành cần thống nhất trong
nhận thức, hành động, coi nhiệm vụ quản lý tài
nguyên, BVMT và ứng phó với biến đổi khí hậu là
một trong những trụ cột quan trọng để phát triển
bền vững đất nước; Tiếp tục xây dựng và hoàn
thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách
đồng bộ về TN&MT theo nguyên tắc thị trường;
Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận
thức, ý thức trách nhiệm của người dân, doanh

VVToàn cảnh Đại hội
nghiệp và toàn xã hội trong việc
sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài
nguyên, BVMT; Tập trung xử lý
ô nhiễm môi trường ở các đô
thị lớn, nhất là Thủ đô Hà Nội
và TP. Hồ Chí Minh; Giảm thiểu
rác thải nhựa và BVMT biển;
Chủ động phòng ngừa, hạn
chế tối đa tác động tiêu cực của
biến đổi khí hậu…
Nhân dịp này, thay mặt
Đảng, Chính phủ, Phó Chủ tịch

nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã
trao Huân chương Lao động
hạng Nhì cho 1 tập thể, 1 cá
nhân; Huân chương Lao động
hạng Ba cho 3 cá nhân. Đại hội
cũng vinh danh 28 tập thể và
57 cá nhân điển hình tiên tiến
trong phong trào thi đua yêu
nước ngành TN&MT giai đoạn
2016 - 2020.

MAI HƯƠNG
Ảnh: KHƯƠNG TRUNG

TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC
GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

H

ưởng ứng tinh thần thi đua
ái quốc của Chủ tịch Hồ
Chí Minh “Càng khó khăn,
thì càng phải thi đua” và nội dung
phát động phong trào thi đua yêu
nước trong toàn ngành TN&MT, ngày
4/11/2020, Tổng cục Môi trường đã
ban hành Công văn số 3590-TCMT/
TCCB về việc phát động phong trào
thi đua yêu nước giai đoạn 2020 2025.
Theo đó, ngành Môi trường sẽ
tập trung thi đua vào các nội dung:
Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt
tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ
tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 34-CT/
TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính
trị về tiếp tục đổi mới công tác thi
đua, khen thưởng; Tăng cường đổi
mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của

các cấp ủy Đảng, lãnh đạo chính
quyền và tổ chức đoàn thể. Cùng với
đó, ưu tiên xây dựng và phát động
các phong trào thi đua ngắn hạn,
chuyên đề nhằm phát huy trách
nhiệm, đổi mới, sáng tạo trong
tham mưu, đề xuất, nâng cao hiệu
quả, chất lượng công tác chuyên
môn; hoàn thành tốt các chương
trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác
hàng năm, nhiệm vụ trọng tâm, cấp
bách của từng đơn vị trực thuộc
Tổng cục. Đồng thời, đẩy mạnh
công tác thông tin, tuyên truyền;
phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các
gương điển hình tiên tiến, mô hình
mới, nhân tố mới…
Để đạt được các nội dung trên,
Tổng cục trưởng Tổng cục Môi
trường kêu gọi toàn thể cán bộ, công

chức, viên chức và người lao động
trong toàn Tổng cục thực hiện một
số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:
Thường xuyên tuyên truyền nâng
cao nhận thức của các cấp, ngành
về công tác thi đua, khen thưởng;
Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, hệ
thống văn bản pháp luật về thi đua,
khen thưởng; Đổi mới và nâng cao
chất lượng công tác thi đua, khen
thưởng theo hướng có mục tiêu, nội
dung, tiêu chí rõ ràng. Bên cạnh đó,
phát huy tính năng động, sáng tạo và
tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy
Đảng, chính quyền, mỗi cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động thi
đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn
vị bằng những việc làm cụ thể.

TRẦN TÂN
Tạp chí
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Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác ASEAN
trong lĩnh vực môi trường

VVĐoàn Việt Nam tham dự Hội nghị ASOEN 31

T

ừ ngày 24 - 27/11/2020, tại Hà Nội
đã diễn ra Hội nghị Quan chức cao
cấp ASEAN về môi trường lần thứ 31
(ASOEN 31) thông qua hình thức trực tuyến.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng
Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân khẳng định, Chính
phủ Việt Nam luôn đề cao tầm quan trọng của
công tác BVMT, nhất là các vấn đề liên quan
đến bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH), quản
lý tài nguyên nước, môi trường biển và đới bờ,
biến đổi khí hậu. Đặc biệt, Luật BVMT (sửa
đổi) đã được Quốc hội thông qua và chính
thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2022 sẽ là cơ sở
pháp lý quan trọng để Việt Nam có thể phát
huy hiệu quả hơn nữa trong công tác quản lý,
BVMT thời gian tới.
Ở cấp độ khu vực, Việt Nam ủng hộ
việc xây dựng Kế hoạch hành động khu vực
ASEAN về chống rác thải nhựa đại dương và
các Tuyên bố chung ASEAN tại Hội nghị COP
15 Công ước ĐDSH (CBD) và Hội nghị COP 26
UNFCCC. Thông qua việc chung tay xây dựng,
thực thi Kế hoạch hành động khu vực và cùng
nhau đưa ra Tuyên bố chung, các nước thành
viên ASEAN đã thể hiện tinh thần gắn kết để
cùng với cộng đồng quốc tế giải quyết vấn đề
môi trường toàn cầu.
Tại Hội nghị, các quốc gia thành viên
ASEAN cùng với Ban Thư ký đã rà soát kết quả
hoạt động của 7 nhóm công tác: Môi trường
biển và đới bờ; biến đổi khí hậu; hóa chất và
Tạp chí
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chất thải; bảo tồn ĐDSH; giáo
dục môi trường; thành phố
môi trường bền vững; quản
lý tài nguyên nước. Cùng với
đó, đệ trình lên Hội nghị Bộ
trưởng ASEAN về môi trường
(AMME) thông qua các nội
dung về việc Đề cử Vườn Di
sản ASEAN mới; Kế hoạch
hành động khu vực ASEAN
về chống rác thải nhựa đại
dương; Dự thảo Khung Chiến
lược và Kế hoạch hành động
hợp tác ASEAN - Trung Quốc
về môi trường; Đối thoại
ASEAN - Hàn Quốc về môi
trường và biến đổi khí hậu
(năm 2021)…
Trước đó, cũng trong
khuôn khổ hợp tác ASEAN,
ngày 17-18/11/2020 đã diễn
ra Hội nghị Ban Điều hành
Trung tâm ĐDSH ASEAN lần
thứ 22 (Hội nghị GB ACB 22)
và Cuộc họp tham vấn xây
dựng Tuyên bố chung ASEAN
tại COP 15 Công ước ĐDSH
(CBD).
Tại đây, các quốc gia
thành viên ASEAN cùng
nhìn nhận, đánh giá những

tổn thất về ĐDSH cùng biến
đổi khí hậu đã và đang đe
dọa đến tiến trình thực hiện
phát triển bền vững của toàn
cầu. Đồng thời cùng thảo
luận và đưa ra các giải pháp
ngăn chặn tốc độ suy thoái,
tăng cường phục hồi ĐDSH.
Đây được coi là nhiệm vụ
khó khăn và thách thức đang
được đặt ra trong khuôn khổ
thực hiện Công ước ĐDSH
cũng như các quốc gia trên
thế giới. Hiện nay, Ban Thư
ký Công ước ĐDSH (CBD)
đang làm việc với các đối
tác toàn cầu nhằm xây dựng
Khung ĐDSH toàn cầu sau
2020. Khung ĐDSH toàn cầu
đặt ra mục tiêu đến 2050
“con người sống hài hòa với
thiên nhiên”.
Bên cạnh đó, các quốc
gia thành viên ASEAN cùng
với các nước đối tác và các
tổ chức cùng nhau trao đổi
về việc tăng cường hiệu quả
thực thi Kế hoạch hành động
ACB với các lĩnh vực ưu tiên
bao gồm: Chương trình Công
viên Di sản ASEAN (AHP);
ĐDSH lồng ghép; Phục hồi hệ
sinh thái; Tăng cường năng
lực bảo tồn ĐDSH… Cùng với
đó, các bên đã cùng nhau cập
nhật Kế hoạch hành động
Nhóm công tác ASEAN về
bảo tồn ĐDSH (AWGNCB);
Rà soát kết quả Cuộc họp
lần thứ 30 của Nhóm Công
tác ASEAN về bảo tồn thiên
nhiên và ĐDSH (AWGNCB);
Cập nhật về đánh giá tổ chức
ACB và báo cáo cuộc họp bất
thường của Hội đồng quản trị
ACB lần thứ 21.
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GÓP Ý VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII:

Cần thực hiện hài hòa những giải pháp về bảo vệ
môi trường trong nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 5 năm 2021 - 2025
PGS. TS. PHÙNG CHÍ SỸ
Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam

LTS: Để góp phần hoàn thiện các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các nhà khoa học đề xuất bổ sung
những nhiệm vụ, giải pháp về vấn đề BVMT trong Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển 5 năm 2021 2025, Tạp chí Môi trường giới thiệu bài viết của PGS.TS.Phùng Chí Sỹ để Ban soạn thảo có thêm thông tin
nghiên cứu, tiếp thu chọn lọc.

D

ự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực
hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5
năm 2016 - 2020 và phương hướng,
nhiệm vụ phát triển KT - XH 5 năm 2021 - 2025
trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
của Đảng (gọi tắt là Dự thảo báo cáo) đã xác
định mục tiêu phát triển nhanh và bền vững
dựa trên 3 nhóm mục tiêu về KT-XH và môi
trường. Những nhiệm vụ, giải pháp về KT-XH
và môi trường được trình bày trong Dự thảo
báo cáo đã cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển
nhanh và bền vững.
Dự thảo báo cáo đã xác định mục tiêu tổng
quát về môi trường là “Chú trọng BVMT và ứng
phó hiệu quả BĐKH”. Mục tiêu này được cụ
thể hóa thông qua các chỉ tiêu cụ thể về môi
trường bao gồm: Tỉ lệ sử dụng nước sạch, nước
hợp vệ sinh đến năm 2025 của dân cư thành
thị là 95 - 100% và nông thôn là 93 - 95%; Tỉ lệ
thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị
bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 90%; Tỉ lệ
khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động
có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu
chuẩn môi trường đến năm 2025 đạt 92%; Tỉ
lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
được xử lý đến năm 2025 đạt 100%; Tỉ lệ che
phủ rừng ổn định 42%. Tuy nhiên, cần lưu ý
sử dụng thuật ngữ “tiêu chuẩn môi trường”
(khuyến khích áp dụng) hay “quy chuẩn môi
trường” (bắt buộc áp dụng) cho phù hợp với
Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số
68/2006/QH11 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2007.
Về nội dung này nên thay “tiêu chuẩn môi
trường” thành “quy chuẩn môi trường” trong
chỉ tiêu về xử lý nước thải tập trung đối với các
khu công nghiệp, khu chế xuất.

Để đạt được các mục tiêu
về môi trường, Dự thảo báo
cáo đã đề xuất những nhiệm
vụ và giải pháp chủ yếu về
“Chủ động ứng phó với BVMT,
phòng, chống thiên tai, tăng
cường quản lý tài nguyên và
BVMT”.
Các nhiệm vụ về BVMT,
Dự thảo báo cáo đã đề cập khá
toàn diện về 4 nhóm nhiệm
vụ chính: (1) Phòng ngừa
ô nhiễm và suy thoái môi
trường; (2) Cải thiện và phục
hồi những khu vực đã bị ô
nhiễm, suy thoái môi trường;
(3) Bảo tồn thiên nhiên và đa
dạng sinh học; (4) Tăng cường
năng lực và nâng cao nhận
thức. Tuy nhiên, để dễ hiểu, dễ
nhớ, dễ triển khai các nhiệm
vụ vào thực tế đời sống trong
Dự thảo cũng cần phải xem
xét sắp xếp lại các nhiệm vụ
một cách chặt chẽ, lô gic theo
4 nhóm nhiệm vụ nêu trên.
Nhóm nhiệm vụ về phòng
ngừa ô nhiễm và suy thoái môi
trường, Dự thảo đã đề cập
khá đầy đủ tới các nhiệm vụ
phòng ngừa ô nhiễm như thực
hiện nghiêm và nâng cao chất
lượng đánh giá tác động môi
trường; tăng cường quan trắc,
giám sát, cảnh báo môi trường;
đẩy mạnh công tác thanh tra,

kiểm tra, xử lý vi phạm pháp
luật, đấu tranh phòng, chống
tội phạm về tài nguyên, môi
trường; tăng cường giải quyết
hài hòa mối quan hệ giữa
phát triển kinh tế với BVMT,
phát triển bền vững, phát
triển kinh tế tuần hoàn, kinh
tế xanh, kinh tế các bon thấp...
Tuy nhiên, trong nhóm nhiệm
vụ này cần bổ sung nhiệm vụ
xây dựng các chiến lược, quy
hoạch, kế hoạch BVMT cấp
quốc gia và lồng ghép vào quy
hoạch các địa phương, phù
hợp với Chương trình nghị sự
21 của Việt Nam; thực hiện
và nâng cao chất lượng đánh
giá môi trường chiến lược cho
các chiến lược, quy hoạch, kế
hoạch cấp quốc gia, cấp vùng
và cấp địa phương.
Nhóm nhiệm vụ về cải thiện
và phục hồi những khu vực đã bị
ô nhiễm, suy thoái môi trường
bao gồm: Các nhiệm vụ xử lý,
khắc phục hậu quả, cải tạo và
phục hồi môi trường; giảm
rác thải nhựa và kiểm soát ô
nhiễm môi trường biển; kiểm
soát an toàn, xử lý ô nhiễm
môi trường do hậu quả chiến
tranh; khắc phục ô nhiễm các
dòng sông; tăng cường cải tạo,
hạn chế san lấp hệ thống kênh
rạch, hồ ao; cải thiện rõ rệt
Tạp chí
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tình trạng ô nhiễm môi trường ở các đô thị, cụm
công nghiệp, làng nghề và khu vực nông thôn...
Trong nhóm nhiệm vụ này cần bổ sung nhiệm
vụ tăng cường thu gom, xử lý các sản phẩm thải
bỏ, đặc biệt, là các thiết bị, linh kiện, chất thải
điện, điện tử chưa được quản lý chặt chẽ trong
thời gian qua (mặc dù đã được quy định trong
Luật BVMT năm 2014, Nghị định Chính phủ,
Thông tư hướng dẫn của Bộ TN&MT) và đang
ngày càng gia tăng trong nền kinh tế thông
minh, kinh tế số và cuộc cách mạng công nghiệp
4.0.
Công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh
học được trình bày trong Dự thảo báo cáo khá
là mờ nhạt. Do đó cần bổ sung các nhiệm vụ về
duy trì diện tích đất rừng; nghiêm cấm xâm hại
tới các khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo tồn
biển; duy trì diện tích đất để bảo tồn đa dạng
sinh học…
Về tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao
nhận thức, ý thức trách nhiệm và nâng cao hiệu
quả thực thi pháp luật về quản lý tài nguyên,
BVMT và ứng phó với BĐKH, cần bổ sung các
nhiệm vụ liên quan đến tăng cường ứng dụng
thành quả của cuộc cách mạng 4.0 trong việc
tăng cường năng lực của cơ quan quản lý môi
trường và nâng cao nhận thức cộng đồng trong
lĩnh vực BVMT.
Về giải pháp, Dự thảo báo cáo cũng đã đề cập
khá đầy đủ đến 4 nhóm giải pháp chính trong
công tác quản lý tài nguyên và môi trường: (1)
Hoàn thiện hệ thống chính sách, luật pháp; (2)
Đẩy mạnh áp dụng các công cụ kỹ thuật; (3) Xây
dựng và triển khai áp dụng các công cụ kinh tế;
(4) Tăng cường triển khai các công cụ truyền
thông. Tuy nhiên Dự thảo cần xem xét sắp xếp
lại các giải pháp một cách chặt chẽ và lô gic.
Nhóm giải pháp thứ nhất về hoàn thiện hệ
thống chính sách, luật pháp: Dự thảo đã đề cập
đến việc xây dựng chính sách, pháp luật để hình
thành, vận hành mô hình kinh tế tuần hoàn. Dự
thảo cần đề xuất thêm những giải pháp hoàn
thiện hệ thống chính sách, pháp luật trong lĩnh
vực kinh tế xanh, kinh tế các bon thấp, kinh tế
thông minh, kinh tế số, ứng phó với BĐKH…
trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Nhóm giải pháp thứ 2 về đẩy mạnh áp dụng
các công cụ kỹ thuật: Ngoài báo cáo đánh giá tác
động môi trường, xử lý ô nhiễm, giám sát môi
trường, thanh tra môi trường… Hiện nay, còn
có nhiều công cụ kỹ thuật trong quản lý môi
trường đang được triển khai thực tế (xác định
hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, xác
Tạp chí
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nhận đủ điều kiện nhập khẩu
phế liệu làm nguyên liệu sản
xuất, cấp phép xả nước thải
vào nguồn nước, cấp phép
xử lý chất thải nguy hại). Vì
vậy, Dự thảo cần đề xuất giải
pháp lồng ghép các công cụ
kỹ thuật thành giấy phép môi
trường nhằm cải cách các thủ
tục hành chính trong lĩnh
vực môi trường. Xu hướng
này phù hợp với Dự thảo Luật
BVMT (sửa đổi) đã được Quốc
hội thông qua.
Nhóm giải pháp thứ 3 về
xây dựng và triển khai áp dụng
các công cụ kinh tế: Đề cập
tới một số giải pháp kinh tế
như hoạch toán giá trị của tài
nguyên, đánh giá giá trị tài
nguyên, nguyên tắc thị trường
trong chi phí xử lý (thuế, phí).
Tuy nhiên, Dự thảo chưa đề
cập đến những nguyên tắc tài
chính cơ bản trong BVMT đó
là “người gây ô nhiễm phải
trả tiền”. Bên cạnh đó, Dự
thảo báo cáo cũng chưa đề cập
tới các công cụ kinh tế như
quỹ môi trường, trợ cấp môi
trường, giấy phép xả chất thải
có thể mua bán được (quota ô
nhiễm)… nhằm đẩy mạnh thu
hút những nguồn vốn xã hội
hóa trong công tác BVMT.
Trong nhóm giải pháp thứ 4
về các giải pháp tăng cường tuyên
truyền, giáo dục, nâng cao nhận
thức, ý thức trách nhiệm và nâng
cao hiệu quả thực thi pháp

luật về quản lý tài nguyên,
BVMT và ứng phó với BĐKH.
Việc tuyên truyền nhằm nâng
cao nhận thức về môi trường,
tiến tới thay đổi về thái độ về
môi trường, cuối cùng thay đổi
hành vi về môi trường là quá
trình lâu dài, khó khăn, phức
tạp, nên Dự thảo cần đưa ra các
giải pháp đa dạng hóa các đối
tượng truyền thông, phương
tiện truyền thông, kèm theo
các giải pháp phát huy vai trò
của quần chúng nhân dân,
công khai thông tin đến cộng
đồng để cộng đồng ngày càng
chủ động tham gia vào công
tác BVMT.
Có thể nói, Dự thảo báo
cáo đã soạn thảo rất công
phu, khoa học, khái quát đầy
đủ những chính sách, định
hướng lớn, cơ bản về BVMT.
Đồng thời chú trọng đến
4 nhóm nhiệm vụ, ưu tiên
phòng ngừa, kết hợp với cải
thiện môi trường, bảo tồn
thiên nhiên, tăng cường năng
lực và nâng cao nhận thức.
Dự thảo cũng đề cập toàn
diện đến các giải pháp đảm
bảo thực hiện thành công
các nhiệm vụ đề ra, bao gồm
các giải pháp về chính sách,
luật pháp, kỹ thuật, kinh tế
và truyền thông. Tuy nhiên,
trong quá trình thực hiện 4
nhóm nhiệm vụ, cần phải kết
hợp hài hòa 4 nhóm giải pháp
như nêu trênn
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Bình luận về một số chính sách mới
trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
NGUYỄN THI
Bộ Tài nguyên và Môi trường

L

uật BVMT năm 2020 vừa được Quốc hội
thông qua gồm 16 Chương, 171 Điều, có
hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022, trong
đó đã quy định nhiều chính sách mới, có tính
đột phá như phân loại dự án đầu tư theo tiêu chí
môi trường; quy định về giấy phép môi trường;
trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất nhập
khẩu đối với việc thu hồi, tái chế sản phẩm, bao
bì; chi trả giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và
xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) từ hộ gia
đình, cá nhân dựa trên khối lượng hoặc thể tích
chất thải đã được phân loại; các quy định về ứng
phó với biến đổi khí hậu (BĐKH); áp dụng kỹ
thuật hiện có tốt nhất (BAT); phòng ngừa, ứng
phó sự cố môi trường; chi trả dịch vụ hệ sinh
thái tự nhiên; tổ chức và phát triển thị trường
các-bon; bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt
hại do sự cố môi trường; kinh tế tuần hoàn; mua
sắm xanh; khai thác, sử dụng và phát triển vốn
tự nhiên; tín dụng xanh, trái phiếu xanh; kiểm
toán môi trường.

1. PHÂN LOẠI DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO TIÊU
CHÍ MÔI TRƯỜNG, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG
MÔI TRƯỜNG (ĐTM), GIẤY PHÉP MÔI
TRƯỜNG (GPMT) VÀ KHẢ NĂNG CHỊU TẢI
MÔI TRƯỜNG
Phân loại dự án đầu tư theo tiêu chí môi
trường: Mặc dù nội dung này đã được áp dụng
để làm cơ sở xác định đối tượng phải ĐTM theo
pháp luật về BVMT trước đây. Tuy nhiên, đến Luật
BVMT năm 2020, thì việc phân loại dự án đầu tư
theo tiêu chí môi trường đã được quy định cụ thể
một cách khoa học tại Điều 28. Theo đó, dự án
được phân loại thành: Dự án đầu tư có nguy cơ
tác động xấu đến môi trường mức độ cao (nhóm
I); Dự án đầu tư có nguy cơ tác động xấu đến môi
trường (nhóm II); Dự án đầu tư ít có nguy cơ tác
động xấu đến môi trường (nhóm III); Dự án đầu
tư không có nguy cơ tác động xấu đến môi trường
(nhóm IV). Việc phân loại này dựa vào 3 tiêu
chí: Quy mô, công suất, loại hình sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ; Diện tích sử dụng đất, đất có mặt
nước, khu vực biển, quy mô khai thác tài nguyên
thiên nhiên; Yếu tố nhạy cảm về môi trường.

Đối với việc phân loại này,
Luật đã đưa ra các quy định
ứng xử phù hợp với từng nhóm
nhằm kiểm soát một cách hiệu
quả đối với từng loại hình, đáp
ứng nguyên tắc dự án càng có
nguy cơ gây ô nhiễm càng bị
kiểm soát chặt chẽ, như sau:
- Đối với dự án đầu tư
nhóm I thì Luật có nhiều biện
pháp quản lý hơn như (1) phải
đánh giá sơ bộ tác động môi
trường (Điều 29) trong giai
đoạn nghiên cứu tiền khả thi
đầu tư xây dựng, đề xuất chủ
trương đầu tư, đề nghị chấp
thuận chủ trương đầu tư hoặc
chấp thuận chủ trương đầu tư;
(2) ĐTM (Điều 30) trong quá
trình nghiên cứu khả thi; (3)
có GPMT, nếu phát sinh nước
thải, bụi, khí thải xả ra môi
trường phải được xử lý, hoặc
phát sinh chất thải nguy hại
phải được quản lý trước khi đi
vào vận hành (Điều 39).
- Đối với dự án đầu tư nhóm
II, thì không phải đánh giá sơ
bộ tác động môi trường; chỉ yêu
cầu ĐTM đối với một số loại
hình dự án; các dự án còn lại
nếu phát sinh nước thải, bụi,
khí thải xả ra môi trường phải
được xử lý, hoặc phát sinh chất
thải nguy hại phải được quản
lý thì cấp GPMT ngay trong giai
đoạn nghiên cứu khả thi dự án.
- Đối với dự án đầu tư nhóm
III, thì không phải đánh giá sơ
bộ tác động môi trường; không
phải thực hiện ĐTM; có GPMT
nếu phát sinh nước thải, bụi,
khí thải, do địa phương cấp.
- Đối với dự án đầu tư nhóm
IV thì phải đăng ký môi trường
(Điều 49) nếu phát sinh chất
thải và UBND cấp xã tiếp nhận
đăng ký.

GPMT được quy định
nhằm tích hợp tất cả các loại
giấy phép, giấy xác nhận có
liên quan đến môi trường hiện
hành: xả nước thải; xả khí thải;
xử lý chất thải nguy hại; nhập
khẩu phế liệu; đăng ký chủ
nguồn thải chất thải nguy hại.
Với việc tích hợp này đã giảm
phần lớn các loại giấy phép
hiện hành, cũng như thủ tục
cấp giấy phép giúp giảm chi phí
xã hội, chi phí của các nhà đầu
tư trong hoạt động đầu tư, sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ, đồng
thời bảo đảm thống nhất quản
lý nhà nước về môi trường.
Luật BVMT năm 2020 đã
đưa ra các tiêu chí môi trường
để phân loại dự án đầu tư, từ đó
áp dụng những công cụ quản lý
về môi trường phù hợp đối với
từng loại dự án theo từng giai
đoạn triển khai dự án. Đây là
cách tiếp cận khoa học, thống
nhất và đã được nhiều nước
tiên tiến trên thế giới áp dụng
hiệu quả.
Khả năng chịu tải của môi
trường: Luật BVMT năm 2020
quy định việc cấp GPMT căn cứ
vào phân vùng môi trường, khả
năng chịu tải của môi trường
(Điều 42). Điểm mấu chốt trong
quy định này được thể hiện tại
Khoản 2 Điều 7 đã nêu: “Không
phê duyệt kết quả thẩm định
báo cáo ĐTM hoặc cấp GPMT
cho dự án đầu tư mới có hoạt
động xả nước thải vào nguồn
nước mặt không còn khả năng
chịu tải theo công bố của cơ
quan nhà nước có thẩm quyền,
trừ trường hợp chủ dự án có
phương án xử lý nước thải đạt
quy chuẩn kỹ thuật môi trường
về chất lượng nước mặt trước
khi thải vào môi trường tiếp
Tạp chí
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nhận hoặc có phương án tuần hoàn, tái sử dụng
để không làm phát sinh thêm nước thải hoặc
trường hợp dự án xử lý ô nhiễm, cải tạo, phục
hồi, cải thiện chất lượng môi trường khu vực bị ô
nhiễm”. Với quy định này, cùng với việc áp dụng
một cách nghiêm minh thì khu vực bị ô nhiễm
môi trường (ÔNMT) nghiêm trọng hoặc suy
thoái môi trường sẽ giảm, theo đó quyền sống
trong môi trường trong lành của người dân sẽ
được bảo đảm hiệu quả.

2. KINH TẾ TUẦN HOÀN VÀ QUẢN LÝ
CHẤT THẢI RẮN THEO HƯỚNG ÁP DỤNG
VIỆC TÁI CHẾ, TUẦN HOÀN TÀI NGUYÊN
Kinh tế tuần hoàn là nội dung hoàn toàn
mới, được quy định để theo kịp với xu hướng
phát triển hiện nay khi mà tài nguyên, nhiên
liệu, nguyên liệu ngày càng khan hiếm và đắt đỏ.
Việc chuyển từ nền kinh tế tuyến tính (ở đó tài
nguyên, nguyên liệu đầu vào đi qua quá trình
sản xuất tạo thành sản phẩm đầu ra đến tiêu
dùng và kết thúc ở giai đoạn thải bỏ chủ yếu tại
bãi chôn lấp) sang nền kinh tế tuần hoàn, mà ở
đó “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” (Điều 142) cho thấy quy định chú
trọng đến việc tiết kiệm nguyên nhiên liệu bằng
cách cải tiến thiết kế, áp dụng công nghệ sản
xuất tiên tiến, sử dụng nguyên liệu tái chế, do
vậy tài nguyên sẽ được tiết kiệm, tuần hoàn.
Cùng với việc quy định về kinh tế tuần
hoàn, Luật BVMT năm 2020 đã có nhiều quy
định mới trong quản lý chất thải rắn để tiên
phong, từng bước góp phần hình thành mô
hình kinh tế tuần hoàn như: Áp dụng đầy đủ
cơ chế trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất
đối với việc thu hồi, tái chế sản phẩm, bao bì
(EPR) (Điều 54); Chi trả giá dịch vụ thu gom,
vận chuyển và xử lý CTRSH từ hộ gia đình, cá
nhân dựa trên lượng chất thải đã được phân
loại (Điều 79); Chất thải rắn công nghiệp thông
thường được tự tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi
năng lượng (Điều 82), cụ thể như sau:
Quy định về trách nhiệm tái chế của tổ chức, cá
nhân sản xuất, nhập khẩu (Điều 54) tuy mang tính
nguyên tắc nhưng có đủ cơ sở để nhằm áp dụng
đầy đủ cơ chế EPR, theo đó “Tổ chức, cá nhân
sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, bao bì có giá trị
tái chế phải tái chế theo tỷ lệ và quy cách tái chế
bắt buộc”, được lựa chọn thực hiện tái chế bằng
hình thức tự “tổ chức tái chế sản phẩm, bao bì”
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hoặc “đóng góp tài chính vào
Quỹ BVMT Việt Nam để hỗ trợ
tái chế các sản phẩm, bao bì”.
Cơ chế EPR được áp dụng rộng
rãi ở châu Âu, các nước ASEAN,
Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan.
Áp dụng cơ chế này, Hàn
Quốc đã thực hiện hiệu quả
việc tiết kiệm tài nguyên,
tăng 75% khối lượng tái chế
trong hơn 10 năm (năm 2003:
1.047.000 tấn lên 1.837.000
tấn năm 2017), trong đó năm
2017: 92% chất thải nhựa được
tái chế (năm 2003: 172.000
tấn lên 883.000 tấn năm 2017.
Ở Đài Loan, thì lượng rác thải
tính trên đầu người có xu
hướng giảm dần (giảm từ 1,15
kg/người năm 1998 xuống 0,87
kg/người năm 2014), nhưng tỷ
lệ tái chế lại có xu hướng tăng
(tăng từ 3% năm 1998 lên 45%
năm 2015)
Chi trả giá dịch vụ thu gom,
xử lý CTRSH dựa trên lượng chất
thải đã được phân loại, theo đó,
CTRSH phải được phân loại
thành: chất thải rắn (CTR) có
khả năng tái sử dụng, tái chế;
chất thải thực phẩm; CTRSH
khác. Chúng phải được chứa
đựng trong các bao bì để được
thu gom, xử lý. Điểm tập kết,
trạm trung chuyển phải có các
khu vực khác nhau để lưu giữ
các loại CTRSH đã được phân
loại, bảo đảm không để lẫn các
loại chất thải đã được phân loại
với nhau.
CTR có khả năng tái sử
dụng, tái chế, chất thải nguy
hại phát sinh từ hộ gia đình, cá
nhân đã được phân loại theo
quy định không phải chi trả giá
dịch vụ thu gom, vận chuyển và
xử lý. Đối với các loại CTR khác
thì phải được chứa đựng trong
bao bì do UBND quy định để
được thu gom, tái chế. Đơn vị
thu gom, vận chuyển CTRSH
có quyền từ chối thu gom,
vận chuyển CTRSH của hộ gia

đình, cá nhân không phân loại
và không sử dụng bao bì đúng
quy định.
Như vậy có thể thấy, Luật
đã có quy định cụ thể rõ ràng
cho phép chính quyền địa
phương thu chi phí để chi trả
giá xử lý CTRSH thông qua việc
bán túi ni lông (có thể hiểu là
túi này do chính quyền địa
phương độc quyền phát hành
trên địa bàn, giá được tính toán
phù hợp), người dân sẽ bỏ rác
vào đó, túi càng to, giá càng cao.
Đơn vị thu gom chỉ thu gom
rác thải được đựng trong túi ni
lông này. Người dân muốn bỏ
ra ít tiền thì phải tìm cách hạn
chế rác thải; phân loại rác (loại
có khả năng tái chế thì để riêng
ra để bán hoặc chuyển giao
không mất tiền chi trả cho dịch
vụ thu gom), chỉ chứa đựng rác
không thể tái chế vào túi ni
lông do chính chính quyền địa
phương phát hành; sắp xếp rác
gọn gàng, giảm thiểu thể tích
để chứa trong túi ni lông.
Chính sách này đã và đang
thành công ở rất nhiều nước
như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài
Loan... Ở các nước, ban đầu cũng
gặp sự phản đối của người dân
và không chịu phân loại rác,
không sử dụng túi do chính
quyền phát hành, xả rác trộm.
Tuy nhiên, sau một thời gian
đơn vị thu gom không thu đối
với rác không được chứa trong
túi theo quy định thì rác thải tại
một số nơi bắt đầu gây ÔNMT,
buộc cộng đồng lên tiếng và
có các biện pháp điều chỉnh
hành vi. Song song với việc này
thì công tác giám sát, xử lý vi
phạm được thực hiện nghiêm,
cùng với sự tuyên truyền, nâng
cao nhận thức cộng đồng được
đẩy mạnh thì sau vài năm, việc
phân loại rác tại nguồn được
thực hiện như một thói quen
của nếp sống văn minh, hiện
đại.
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CTR công nghiệp thông thường được tự tái chế,
xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng được quy định
đầy đủ mở đường cho việc tái chế, tái sử dụng, thu
hồi năng lượng, sản xuất vật liệu xây dựng và san
lấp mặt bằng, sẽ khắc phục về cơ bản các loại chất
thải công nghiệp thông thường hiện nay được
chất đống, vứt bỏ mà không có cơ chế để tái chế,
tái sử dụng….
Như vậy, các quy định mang tính đột phá
nêu trên, nếu được áp dụng một cách bài bản, có
hệ thống với sự quyết tâm cao của các cấp chính
quyền, đặc biệt là chính quyền địa phương và sự
ủng hộ của người dân, doanh nghiệp thì cơ bản sẽ
giải quyết sự gia tăng của các bãi chôn lấp CTR như
Nam Sơn, Đa Phước hiện nay, đồng thời góp phần
hình thành một nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.

3. TẠO HÀNH LANG PHÁP LÝ ĐỂ THÚC ĐẨY
CÁC HOẠT ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BĐKH, ĐÁP
ỨNG THỰC THI CÁC CAM KẾT TRONG CPTPP,
EVFTA VÀ CÁC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ VỀ BĐKH
Theo Luật BVMT năm 2020, các nội dung thích
ứng với BĐKH (Điều 90) được xác định đầy đủ gồm
đánh giá tác động, tính dễ bị tổn thương, rủi ro, tổn
thất và thiệt hại; triển khai các hoạt động thích ứng
với BĐKH, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, các mô hình
thích ứng với BĐKH dựa vào cộng đồng và dựa vào
hệ sinh thái; ứng phó với nước biển dâng và ngập
lụt đô thị; xây dựng, triển khai hệ thống giám sát và
đánh giá các hoạt động thích ứng với BĐKH, từ đó có
thể tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống tự
nhiên và xã hội, giảm thiểu tác động của BĐKH và
tận dụng những cơ hội do BĐKH mang lại. Các nội
dung về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (Điều 91)
như thực hiện lộ trình, phương thức giảm nghẹ khí
nhà kính theo các cam kết quốc tế; kiểm kê khí nhà
kính, phát triển thị trường các-bon trong nước.
Quy định về tổ chức và phát triển thị trường
các-bon được quy định tại Điều 139, đây là công cụ
thị trường mới, một mặt có thể giúp chúng ta thực
hiện các cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà
kính, mặt khác giúp các doanh nghiệp trong nước
phát triển và ứng dụng công nghệ ít phát thải cácbon. Điều quan trọng nhất là làm cơ sở để phát triển
thị trường các-bon trong nước, gắn kết với thị trường
các-bon quốc tế nhằm phát triển hoạt động trao đổi
hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon
phù hợp với quy định của pháp luật và điều ước quốc
tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là
thành viên.
Các quy định về bảo vệ tầng ô-zôn tại Điều 92
sẽ làm cơ sở để quản lý sản xuất, xuất nhập khẩu,
tiêu thụ và loại trừ các chất làm suy giảm tầng

VVCon người có quyền được sống trong môi trường trong lành

ô-zôn, chất gây hiệu ứng nhà
kính kiểm soát trong khuôn
khổ điều ước quốc tế về bảo
vệ tầng ô-zôn. Ngoài ra, các
quy định khác nhằm mở rộng
phạm vi thực hiện ứng phó với
BĐKH như lồng ghép nội dung
ứng phó với BĐKH vào chiến
lược, quy hoạch (Điều 96); xây
dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về
BĐKH (Điều 97), thực hiện cam
kết quốc tế về BĐKH và bảo vệ
tầng ô-zôn (Điều 98).
Như vậy, có thể thấy Luật
BVMT năm 2020 đã có các quy
định căn bản để quản lý các
hoạt động ứng phó với BĐKH
nhằm thích ứng và giảm thiểu
tác động của BĐKH, đồng thời
tận dụng được cơ hội phát triển
do thị trường các-bon đem lại.

4. QUY ĐỊNH BẢO ĐẢM
XÁC ĐỊNH RÕ CƠ CHẾ,
TRÁCH NHIỆM TRONG
PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ
SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG VÀ
KHẮC PHỤC MÔI TRƯỜNG
SAU SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG
Phòng ngừa, ứng phó sự cố
môi trường được quy định từ
Điều 121 đến Điều 129 đã quy
định rõ về thẩm quyền, trách
nhiệm, cơ chế phòng ngừa,
chuẩn bị ứng phó, ứng phó sự
cố môi trường, phục hồi môi
trường sau sự cố trên cơ sở áp

dụng linh hoạt cơ chế ứng phó
sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu
nạn. Các nội dung này tiếp tục
được quy định một cách tập
trung và trực tiếp để phòng
ngừa sự cố môi trường của các
cơ sở. Các quy định làm cơ sở
để thực hiện việc lập kế hoạch,
diễn tập và xây dựng kế hoạch
ứng phó sự cố môi trường (kế
hoạch của cơ sở được lồng
ghép, tích hợp và phê duyệt
cùng kế hoạch ứng phó sự cố
khác để không làm phát sinh
thủ tục hành chính).
Đối với việc ứng phó sự
cố môi trường được thực hiện
theo 4 cấp sự cố, căn cứ vào
phạm vi ảnh hưởng tại thời
điểm phát hiện sự cố để xác
định cơ quan có trách nhiệm
chỉ đạo ứng phó: (1) sự cố môi
trường cấp cơ sở (do cơ sở ứng
phó); (2) sự cố môi trường cấp
huyện; (3) sự cố môi trường
cấp tỉnh; (4) sự cố môi trường
cấp quốc gia. Luật cũng phân
định rõ người chỉ đạo ứng
phó sự cố môi trường là Chủ
tịch UBND cấp huyện, cấp
tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Quốc
gia Ứng phó sự cố, thiên tai và
tìm kiếm cứu nạn. Người lãnh
đạo ứng phó sự cố môi trường
thành lập sở chỉ huy ứng phó
sự cố môi trường và tổ công
tác xác định nguyên nhân sự
Tạp chí
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cố môi trường; chỉ định người chỉ huy và người
phát ngôn về sự cố môi trường; huy động lực
lượng, thiết bị, phương tiện ứng phó sự sự cố.
Quy định này nhằm phân định rõ trong chỉ đạo
ứng phó với chỉ huy ứng phó tại hiện trường,
cũng như phát ngôn về sự cố môi trường để bảo
đảm tính chuyên nghiệp, hiệu quả, đồng bộ,
thống nhất.
Việc phục hồi môi trường sau sự cố do tổ chức,
cá nhân thực hiện theo Kế hoạch phục hồi môi
trường UBND cấp huyện, cấp tỉnh và Bộ TN&MT
phê duyệt tương ứng với từng cấp sự cố (riêng sự
cố cấp cơ sở thì do cơ sở tự thực hiện trong phạm
vi cơ sở). Trong trường hợp chưa xác định được tổ
chức, cá nhân gây ra sự cố thì cơ quan phê duyệt
kế hoạch tổ chức thực hiện kế hoạch phục hồi
môi trường sau sự cố. Việc phục hồi môi trường
sau sự cố môi trường phải bảo đảm đáp ứng quy
chuẩn kỹ thuật môi trường về chất lượng môi
trường xung quanh.
Tổ chức, cá nhân gây ra sự cố môi trường có
trách nhiệm chi trả kịp thời, toàn bộ các chi phí
tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi
trường; trường hợp nhà nước tổ chức ứng phó sự
cố môi trường và phục hồi môi trường thì tổ chức,
cá nhân gây ra sự cố môi trường có trách nhiệm
bồi hoàn các chi phí liên quan cho nhà nước.
Sự cố môi trường không xác định được nguyên
nhân hoặc không xác định được tổ chức, cá nhân
gây ra sự cố môi trường thì kinh phí tổ chức ứng
phó sự cố môi trường và phục hồi môi trường do
nhà nước chi trả.
Tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có
khả năng bị ảnh hưởng từ sự cố môi trường
phải được thông báo về các nguy cơ sự cố và
các biện pháp ứng phó sự cố môi trường của
các cơ sở xung quanh; được thông tin, tham
gia và giám sát các hoạt động ứng phó sự cố
môi trường. Thời điểm bắt đầu và kết thúc giai
đoạn tổ chức ứng phó sự cố môi trường và giai
đoạn phục hồi môi trường phải được cơ quan,
người có thẩm quyền công bố, công khai trên
các phương tiện thông tin đại chúng để tổ
chức, cá nhân và cộng đồng dân cư được biết,
tham gia và giám sát.
Các quy định này đã đưa ra cơ chế xác định rõ
trách nhiệm ứng phó sự cố môi trường của cơ sở,
của cơ quan nhà nước, đồng thời có được các cơ
chế khả thi nhằm ứng phó sự cố môi trường một
cách hiệu quả, kịp thời, áp dụng triệt để nguyên
tắc người gây ô nhiễm phải chi trả nhưng vẫn thể
hiện được vai trò của nhà nước trong việc ứng phó
sự cố môi trường.
Tạp chí
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5. ÁP DỤNG BAT, KIỂM
TOÁN MÔI TRƯỜNG LÀ
HAI CÔNG CỤ HỮU HIỆU
TRONG KIỂM SOÁT MÔI
TRƯỜNG CHO CẢ NHÀ
QUẢN LÝ VÀ NHÀ ĐẦU TƯ
Áp dụng BAT (Điều 105) là
quy định bắt kịp với phương
pháp quản lý dựa vào công
nghệ giúp nâng cao hiệu quả
sản xuất, xử lý chất thải tiết
kiệm năng lượng, tăng tính chủ
động trong phòng ngừa, kiểm
soát ô nhiễm dựa vào việc áp
dụng kỹ thuật hiện có tốt nhất,
phù hợp với điều kiện chung
về kinh tế, cũng như năng lực
đầu tư, nghĩa là kiểm soát chủ
động theo thời gian toàn bộ
quá trình sản xuất, xử lý môi
trường của cơ sở.
Kiểm toán môi trường
(Điều 74) là công cụ giúp nhà
đầu tư nhận biết được sự thay
đổi của các yếu tố đầu vào trong
quá trình sản xuất để đưa ra
các biện pháp nhằm nâng cao
hiệu quả sản xuất và xử lý chất
thải, nghĩa là đánh giá chủ
động định kỳ. Từ đó, cả nhà
quản lý và đầu tư sẽ chủ động
hơn trong việc kiểm soát vấn
đề môi trường tại cơ sở, đồng
thời cũng có công cụ để xác
định mức độ gây ô nhiễm của
cơ sở sản xuất dựa vào kết quả
kiểm toán môi trường, theo đó
sẽ dễ dàng có biện pháp can
thiệp, xử lý, hoặc đưa ra chứng
cứ để yêu cầu bồi thường thiệt
hại do hành vi ÔNMT gây ra và
chủ động phòng ngừa, ứng phó,
khắc phục môi trường do sự cố
môi trường.
Mặc dù các quy định áp
dụng hai công cụ nêu trên
còn phụ thuộc vào lộ trình áp
dụng (đối với BAT) và khuyến
khích cơ sở sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ tự thực hiện
kiểm toán môi trường nhưng
quy định này sẽ là cơ sở quan
trọng để thực hiện kiểm soát

môi trường một cách chủ
động, hiệu quả.

6. CÁC CÔNG CỤ KINH TẾ,
TÀI CHÍNH VÀ VIỆC HÌNH
THÀNH CÁC NGUỒN LỰC
BVMT HIỆU QUẢ, THIẾT
THỰC THEO CƠ CHẾ MỚI
Chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự
nhiên (Điều 138) là việc tổ chức,
cá nhân sử dụng dịch vụ hệ
sinh thái tự nhiên trả tiền cho
tổ chức, cá nhân cung ứng giá
trị môi trường, cảnh quan do
hệ sinh thái tự nhiên tạo ra để
bảo vệ, duy trì và phát triển hệ
sinh thái tự nhiên.
Mua sắm xanh (Điều 146) đã
quy định để bắt kịp xu hướng
của thế giới trong mua sắm,
tiêu dùng các sản phẩm và dịch
vụ thân thiện với môi trường
nhằm giảm thiểu nhiều nhất
tác động bất lợi tới sức khỏe và
môi trường.
Khai thác, sử dụng và phát
triển vốn tự nhiên (Điều 147) là cơ
sở quan trọng để khai thác bền
vững và bảo vệ, bảo tồn hiệu
quả đất, nước, rừng, nguồn lợi
thủy sản, khoáng sản, nhiên
liệu hóa thạch, các nguồn năng
lượng tự nhiên và các dịch vụ
hệ sinh thái tự nhiên.
Tín dụng xanh (Điều 149),
Trái phiếu xanh (Điều 150) không
định nghĩa trong Luật, nhưng
thông qua việc cấp tín dụng
xanh có thể thấy tín dụng
xanh, trái phiếu xanh là khoản
vay cho các dự án có liên quan
đến BVMT, thích ứng BĐKH, sử
dụng tài nguyên hiệu quả, tiết
kiệm năng lượng.
Với các quy định mới này
sẽ mở ra cơ chế hình thành và
tiếp cận nguồn vốn để đầu tư
thực hiện các dự án xanh; các
hoạt động, dự án duy trì, bảo vệ,
bảo tồn, phục hồi hệ sinh thái
tự nhiên, bước đầu hỗ trợ thực
hiện chuyển đổi sang nền kinh
tế các - bon thấp, kinh tế xanh
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đảm bảo phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả, bền
vững, cân bằng nhu cầu và lợi ích phát triển con
người với yêu cầu bảo vệ thiên nhiên; đưa con
người trở lại, sống hài hòa với thiên nhiên.

7. CƠ CHẾ BẢO ĐẢM SỰ TUÂN THỦ CÁC
QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ BVMT,
BẢO ĐẢM TÍNH KHẢ THI, NGHIÊM MINH
VÀ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA CÁC FTA THẾ
HỆ MỚI NÓI CHUNG CŨNG NHƯ CPTPP,
EVFTA NÓI RIÊNG
Sự tuân thủ nghiêm minh pháp luật về
BVMT luôn được đặt ra, trong đó có nhiều quy
định về BVMT được đánh giá cao, điều chỉnh
các mối quan hệ xã hội. Tuy nhiên việc tuân
thủ các quy định về BVMT ở nước ta còn thấp.
Trước thực trạng môi trường ngày càng ô nhiễm,
hệ sinh thái suy giảm, BĐKH diễn biến phức
tạp; nhưng phải đáp ứng yêu cầu hiến định về
quyền được sống trong môi trường trong lành
của Nhân dân; đồng thời phải đáp ứng yêu cầu
tuân thủ pháp luật về môi trường ngày một cao
của các Hiệp định FTA (như CPTPP và EVFTA),
thì đòi hỏi việc thực thi nghiêm minh pháp luật
về BVMT được đặt ra cấp thiết hơn bao giờ hết.
Chính vì vậy, xuyên suốt Luật BVMT là các quy
định bảo đảm tính khả thi cũng như cơ chế để
thực thi một cách hiệu quả, một vài chế định
quan trọng cụ thể như:
Về chức năng và tổ chức quản lý nhà nước về
môi trường: Có thể thấy, Luật đã giảm mạnh sự
phân mảnh trong quản lý môi trường, đặc biệt là
trong quản lý CTR, theo đó Bộ TN&MT là cơ quan
chủ trì quản lý. Loại bỏ sự phân mảnh trong cấp
GPMT, theo đó Bộ TN&MT thống nhất cấp GPMT,
trong đó bao gồm cấp giấy phép xả nước thải vào
nguồn nước và xả nước thải vào công trình thủy
lợi. Đồng thời, hệ thống cơ quan nhà nước về
BVMT sẽ tiếp tục được kiện toàn theo hướng tinh
gọn. Đây chính là cơ sở quan trọng nhằm tổ chức
thực thi pháp luật BVMT một cách hiệu quả, đồng
bộ và nghiêm minh.
Về hoạt động thanh tra, giám sát môi trường:
Trong những năm gần đây, hoạt động thanh tra
đã được thực hiện tập trung có trọng điểm, thì
với quy định của Luật, hoạt động thanh tra sẽ
tiếp tục thực hiện một cách chặt chẽ, tăng cường
giám sát theo các nhóm dự án hoặc cơ sở, sản
xuất, kinh doanh theo phân loại dự án như đã
nêu trên.
Quy định về phân loại dự án theo tiêu chí môi
trường và các quy định ứng dụng việc phân loại
này chính là biện pháp nhằm cá biệt hóa các dự

án, cơ sở có nguy cơ gây ÔNMT
theo từng mức độ để có các
biện pháp ứng xử phù hợp,
hiệu quả, tránh đổ đồng làm
triệt tiêu nỗ lực phát triển sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ cũng
như BVMT của nhà đầu tư, từ
đó nâng cao được tính khả thi
của các quy định.
Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt
động BVMT là quy định đột phá
lớn nhất trong Luật, thực hiện
triệt để nguyên tắc BVMT là
trách nhiệm và quyền của mỗi
cá nhân, tổ chức, cộng đồng,
cơ quan nhà nước. Nhà nước
chỉ đóng vai trò là cơ quan
ban hành và tổ chức thực thi
chính sách, pháp luật; là trọng
tài, là cơ quan xử lý vi phạm.
Việc tự quản về BVMT được
trao cho cộng đồng dân cư,
như giám sát việc phân loại,
xả rác thải sinh hoạt; giám sát
việc BVMT của các dự án, cơ sở
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
và Bộ có cơ chế để tiếp nhận,
xử lý, phản hồi các phản ánh,
kiến nghị của tổ chức, cá nhân,
cộng đồng về các hành vi gây
ÔNMT nói riêng và vi phạm
pháp luật về BVMT nói chung.
Các cơ chế xã hội hóa quan
trọng nhất là cơ chế liên quan
đến tài chính, kinh tế và các
công cụ mới trong BVMT bao
gồm: Cơ chế chi trả giá dịch
vụ thu gom, xử lý CTRSH dựa
trên lượng chất thải; Cơ chế
trách nhiệm mở rộng của nhà
sản xuất, nhập khẩu đối với
sản phẩm, bao bì sau sử dụng
(cơ chế EPR); Cơ chế ký quỹ
BVMT; Cơ chế chi trả ứng phó
sự cố môi trường, phục hồi
môi trường sau sự cố; Cơ chế
bồi thường thiệt hại về môi
trường; Bảo hiểm trách nhiệm
bồi thường thiệt hại do sự cố
môi trường; Chi trả dịch vụ hệ
sinh thái tự nhiên… là những
cơ chế trực tiếp tác động vào
túi tiền của những người khai

thác, sử dụng môi trường, gây
ÔNMT cũng đồng thời là quy
định nhằm khuyến khích
đầu tư cải tạo, phục hồi môi
trường, bảo tồn thiên nhiên...
sẽ là cơ chế quan trọng để thay
đổi căn bản nhận thức, hành
vi và cách ứng xử với môi
trường của mỗi cá nhân, tổ
chức đồng thời cũng thúc đẩy
thực hiện BVMT, có nguồn lực
để phòng ngừa, ứng phó, khắc
phục, cải tạo, phục hồi môi
trường hiệu quả nhất.
Như vậy có thể thấy, Luật
BVMT năm 2020 đã sửa đổi,
bổ sung những vấn đề căn
bản, thực chất và thiết thực
nhất, đáp ứng cơ bản yêu cầu
và kỳ vọng về BVMT, khai
thác và bảo tồn thiên nhiên
một cách bền vững trong thời
gian tới. Đồng thời bắt kịp với
những xu hướng BVMT, phát
triển bền vững của các nước
trên thế giới và các cam kết
quốc tế mà Việt Nam là thành
viên. Tuy nhiên, những quy
định mới này không phải một
sớm, một chiều có thể đi vào
cuộc sống mà cần sự nỗ lực
thực thi liên tục trong nhiều
năm mới thấy được kết quả
như cơ chế chi trả giá dịch
vụ thu gom, xử lý CTRSH dựa
trên lượng chất thải, hay cơ
chế EPR. Trước sự phát triển
mạnh của nền kinh tế, sự gia
tăng dân số và phát triển đô
thị thì áp lực lên môi trường,
tự nhiên ngày càng tăng.
Hơn bao giờ hết, việc áp dụng
những quy định BVMT mới
này càng cần thiết và sự ủng
hộ không giới hạn của từng
người dân, của cộng đồng; sự
quyết tâm không gián đoạn
của chính quyền, mà vai trò
then chốt là người đứng đầu
để từng bước cải thiện môi
trường sống, đem lại sự phát
triển cân bằng và hài hòa giữa
con người và thiên nhiênn
Tạp chí
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Những điểm mới về nội dung công cụ kinh tế
trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
PGS. TS. NGUYỄN THẾ CHINH
Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường

L

uật BVMT năm 2020 đã có nhiều điểm
mới đối với việc sử dụng công cụ kinh tế
cho quản lý môi trường nhằm đáp ứng
những chủ trương lớn của Đảng, nhất là việc
“hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định
hướng Xã hội chủ nghĩa” bằng việc sử dụng
nhiều hơn và sát thực hơn công cụ kinh tế để
quản lý môi trường, chuyển dần sang vận dụng
những nguyên tắc cơ bản của thị trường trong
quản lý môi trường, trong đó có hai nguyên
tắc cơ bản là: Người gây ô nhiễm phải trả tiền;
Người hưởng lợi từ môi trường phải trả tiền.
Trên thực tế, những nguyên tắc nêu trên
đã được vận dụng trước đây, tuy nhiên Luật
BVMT năm 2020 có những điểm mới, bổ sung
và hoàn thiện hơn nhằm đáp ứng yêu cầu
vận hành của thể chế kinh tế thị trường, điều
chỉnh hành vi chủ thể gây ô nhiễm môi trường
phải chi trả để khắc phục ô nhiễm đó, hoạt
động kinh doanh hưởng lợi từ môi trường
phải có trách nhiệm với môi trường đó là phải
chi trả tiền để bù đắp trở lại cho bên cung ứng
dịch vụ môi trường.

NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ CÔNG CỤ KINH TẾ
TRONG LUẬT BVMT NĂM 2020
Thứ nhất, ngay từ tên chương XI đã sử dụng
cụm từ “công cụ kinh tế” và có một mục về “công
cụ kinh tế cho BVMT” để phản ánh những điều
khoản thể hiện trong chương có những công cụ
kinh tế sẽ được sử dụng.
Thứ hai, về thuế, phí BVMT
Đối với thuế BVMT đã đưa vào Luật BVMT
năm 2020 dưới dạng những nguyên tắc cơ bản,
nhưng vẫn tôn trọng không làm thay đổi pháp
luật về thuế, BVMT đã và đang thực hiện. Những
điểm mới đối với thuế BVMT đó là thay vì quy
định trong Luật thuế BVMT hiện nay là thuế
“gián thu”, chỉ thu theo sản phẩm, nay sửa đổi
không dùng cụm từ “gián thu”, nói rõ thu thuế
vào sản phẩm gây tác động xấu tới môi trường
hoặc chất ô nhiễm môi trường nhằm hướng
đến điều chỉnh hành vi hoạt động sản xuất kinh
doanh gây thiệt hại cho môi trường.
Tạp chí
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Đối với phí BVMT, điểm
mới so với Luật BVMT năm
2014 là quy định rõ, cụ thể
và mở rộng đối tượng chịu
phí hơn nhưng vẫn đảm bảo
nguyên tắc và quy định của
luật phí và lệ phí đã ban hành.
Luật BVMT năm 2020
cũng đã xác định rõ vai trò
của Bộ TN&MT “chủ trì đánh
giá mức độ gây ô nhiễm môi
trường, hiệu ứng nhà kính
của chất thải hoặc sản phẩm,
hàng hóa khi sử dụng gây tác
động xấu đến môi trường
để đề xuất danh mục cụ thể
các đối tượng chịu thuế, phí
BVMT”. Như vậy sẽ đảm bảo
tính phù hợp của cơ quan
quản lý môi trường trong
việc điều chỉnh hành vi gây
ô nhiễm của tổ chức, cá nhân
thông qua công cụ thuế/phí.
Thứ ba, về ký quỹ BVMT
được bổ sung vào Luật
BVMT năm 2020 thành
một điều riêng, cùng với
việc quy định ký quỹ BVMT
trong “khai thác khoáng
sản” trước đây, bổ sung hai
loại hình phải ký quỹ BVMT,
đó là chôn lấp chất thải” và
“nhập khẩu phế liệu từ nước
ngoài làm nguyên liệu sản
xuất”. Việc bổ sung công cụ
này sẽ có tác dụng gắn trách
nhiệm cho các hoạt động
chôn lấp chất thải và nhập
khẩu phế liệu từ nước ngoài
sẽ bị ràng buộc về mặt tài
chính hoặc quy đổi tương
đương trong việc có trách
nhiệm ngay từ đầu đối với
BVMT.

Thứ tư, về chi trả dịch vụ
hệ sinh thái tự nhiên. Đây
là điều khoản mới dựa trên
nguyên tắc BPP và thực tiễn
đối với việc áp dụng khá
thành công của chi trả dịch
vụ hệ sinh thái rừng. Luật
BVMT năm 2020 ngoài việc
quy định chi trả dịch vụ hệ
sinh thái rừng theo quy định
của luật lâm nghiệp, bổ sung
thêm ba loại dịch vụ hệ sinh
thái tự nhiên phải chi trả
dịch vụ môi trường: Dịch
vụ hệ sinh thái đất ngập
nước; Dịch vụ hệ sinh thái
biển; Dịch vụ hệ sinh thái
núi đá, hang động và công
viên địa chất. Trong đó quy
định rõ chỉ những hoạt động
kinh doanh du lịch, giải trí,
nuôi trồng thủy sản và hấp
thụ các-bon mới phải chi
trả dịch vụ môi trường. Với
những nội dung quy định
tại điều này, tổ chức cá nhân
phải chi trả dịch vụ hệ sinh
thái khi tiến hành hoạt động
kinh doanh.
Thứ năm, tổ chức và phát
triển thị trường các-bon. Đây
là công cụ kinh tế dựa trên
nguyên tắc “đôi bên cùng
có lợi win-win solution” khi
tham gia vào thị trường cácbon giữa bên có nhu cầu mua
và bên có nhu cầu bán. Hiện
nay trên thế giới, loại thị
trường này đã hình thành và
phát triển, ở Việt Nam chúng
ta đã tham gia vào cam kết
giảm thiểu các-bon cùng nỗ
lực toàn cầu nhằm giảm chất
gây hiệu ứng nhà kính nhưng
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chưa được thể hiện bằng
pháp luật, do vậy đây là
điều khoản mới được thể
hiện trong Luật BVMT
năm 2020.
Thứ sáu, bảo hiểm trách
nhiệm bồi thường thiệt
hại do sự cố môi trường.
Mặc dù Luật BVMT năm
2014 đã có điều khoản này
về “Bảo hiểm trách nhiệm
bồi thường thiệt hại về
môi trường”, Luật BVMT
năm 2020 sửa lại điều
này cụ thể và rõ hơn, đó
là “thiệt hại do sự cố môi
trường”, những rủi ro này
không lường trước được
nên khuyến khích doanh
nghiệp kinh doanh mua
bảo hiểm để khi rủi ro xảy
ra giảm bớt mức độ thiệt
hại cho doanh nghiệp, mặt
khác ý thức BVMT của
doanh nghiệp cũng được
nâng lên khi đã thực hiện
tham gia mua bảo hiểm.
Luật BVMT năm 2020
đã bổ sung, sửa đổi và hoàn
thiện hơn đối với các công
cụ kinh tế cho BVMT nhằm
đáp ứng nhu cầu thực tiễn
để điều chỉnh hành vi của
tổ chức, cá nhân gây ra
thiệt hại cho môi trường
và được hưởng lợi từ môi
trường dựa trên những
nguyên tắc của thị trường.
Bên cạnh đó những cơ
chế tài chính khác được
hoàn thiện, bổ sung thêm
trong Luật BVMT 2020
như quỹ BVMT, mua sắm
xanh, tín dụng xanh, trái
phiếu xanh để tạo ra một
cơ chế khá đầy đủ hướng
đến mọi hoạt động sản
xuất kinh doanh trên thị
trường và người dân có ý
thức, trách nhiệm trong
việc BVMT thông qua các
công cụ kinh tế và cơ chế
tài chínhn

Quy định chi tiết đối tượng,
nội dung đánh giá sơ bộ
tác động môi trường
VŨ THẾ HƯNG
Vụ Thẩm định Đánh giá tác động môi trường, Tổng cục Môi trường

T

heo quy định của Luật Đầu
tư công, Luật Đầu tư theo
phương thức đối tác công tư,
các dự án đầu tư công, dự án đầu tư
theo phương thức đối tác công tư
khi xem xét quyết định chủ trương
đầu tư phải thực hiện đánh giá sơ
bộ tác động môi trường theo quy
định của pháp luật về BVMT. Luật
Đầu tư cũng quy định trong hồ sơ dự
án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết
định chủ trương đầu tư của Quốc
hội, Thủ tướng Chính phủ khi xin
chấp thuận chủ trương đầu tư phải
có nội dung “đánh giá sơ bộ tác động
môi trường”. Cùng với đó, nhằm quy
định cụ thể đối tượng, nội dung
đánh giá sơ bộ tác động môi trường
trong các luật liên quan đến đầu tư;
hoàn thiện và đồng bộ các quy định
của pháp luật về đầu tư và BVMT, Bộ
TN&MT đã chủ trì, phối hợp với các
Bộ, ngành liên quan xây dựng Dự
thảo Nghị định quy định về đánh
giá sơ bộ tác động môi trường. Hiện
Dự thảo Nghị định đang được trình
Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê
duyệt.
Trước những yêu cầu thực tế
về việc xem xét, cân nhắc các nội
dung liên quan đến tác động môi
trường từ dự án đầu tư, tăng cường
chất lượng công tác phòng ngừa
trong BVMT; nhận diện các dự án
có tiềm năng tác động tiêu cực lên
môi trường và sơ bộ xác định phạm
vi, quy mô tác động đến môi trường
của dự án đầu tư. Đồng thời, đảm
bảo đánh giá tác động môi trường
(ĐTM) trong giai đoạn sau được tập
trung vào các tác động môi trường

quan trọng nhất của dự án, giúp cho
việc thực hiện ĐTM tiết kiệm thời
gian và kinh phí…, việc xây dựng
Nghị định quy định về đánh giá sơ
bộ tác động môi trường là cần thiết
và là yêu cầu thực tiễn khách quan.
Dự thảo Nghị định quy định về
đánh giá sơ bộ tác động môi trường
được xây dựng trên cơ sở pháp lý
của Luật BVMT, Luật đầu tư công
năm 2019; Luật Đầu tư năm 2020,
Luật Đầu tư theo phương thức đối
tác công tư năm 2020, Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Xây
dựng năm 2020. Ngoài ra, Dự thảo
Nghị định còn được xây dựng trên
cơ sở kế thừa có chọn lọc Nghị định
số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020
của Chính phủ quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật Đầu
tư công và Nghị định số 40/2019/
NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều
của các nghị định quy định chi tiết,
hướng dẫn thi hành Luật BVMT. Kết
quả đánh giá sơ bộ tác động môi
trường được thực hiện là một phần
trong báo cáo nghiên cứu tiền khả
thi hoặc đề xuất thực hiện dự án
đầu tư. Nội dung đánh giá sơ bộ tác
động môi trường được cơ quan nhà
nước có thẩm quyền xem xét, thẩm
định đồng thời với nội dung báo cáo
nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề
xuất chủ trương đầu tư, hồ sơ đề
nghị chấp thuận chủ trương đầu tư,
cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
giảm thiểu thời gian và tăng cường
chất lượng công tác thẩm định.
Đồng thời, Dự thảo Nghị định
được đề xuất áp dụng đối với cơ
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quan, tổ chức, cá nhân tham gia
hoặc có liên quan đến hoạt động đầu
tư, đầu tư công, đầu tư theo phương
thức đối tác công tư, đầu tư xây
dựng và hoạt động cấp giấy chứng
nhận đăng ký đầu tư, trừ trường
hợp cấp giấy chứng nhận đăng ký
đầu tư theo yêu cầu của nhà đầu tư.
Dự thảo Nghị định có 3 Chương và 7
Điều: Những quy định chung; đánh
giá sơ bộ tác động môi trường; điều
khoản thi hành. Đối tượng phải
thực hiện đánh giá sơ bộ tác động
môi trường là dự án có nguy cơ tác
động xấu đến môi trường mức độ
cao bao gồm: Dự án thuộc loại hình
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có
nguy cơ gây ô nhiễm môi trường
với quy mô, công suất lớn; Dự án
thực hiện dịch vụ xử lý chất thải
nguy hại; Dự án có nhập khẩu phế
liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu
sản xuất; Dự án thuộc loại hình sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy
cơ gây ô nhiễm môi trường với quy
mô, công suất trung bình nhưng
thuộc khu vực có yếu tố nhạy cảm về
môi trường; Dự án không thuộc loại
hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường
với quy mô, công suất lớn nhưng
thuộc khu vực có yếu tố nhạy cảm
về môi trường.
Ngoài ra, Dự án sử dụng đất, đất
có mặt nước, khu vực biển với quy
mô lớn hoặc với quy mô trung bình
nhưng thuộc khu vực có yếu tố nhạy
cảm về môi trường; Dự án khai thác
khoáng sản, tài nguyên nước với
quy mô, công suất lớn hoặc quy mô,
công suất trung bình nhưng thuộc
khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi
trường; Dự án có yêu cầu chuyển đổi
mục đích sử dụng đất quy mô trung
bình trở lên nhưng thuộc khu vực
có yếu tố nhạy cảm về môi trường;
Dự án có yêu cầu di dân, tái định cư
quy mô lớn cũng thuộc đối tượng
phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác
động môi trường. Thời điểm đánh
giá sơ bộ tác động môi trường được
thực hiện trong giai đoạn nghiên
cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng,
Tạp chí
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đề xuất chủ trương đầu tư, đề
nghị chấp thuận chủ trương
đầu tư đối với dự án đầu tư
thuộc đối tượng phải đề nghị
quyết định hoặc chấp thuận
chủ trương đầu tư theo quy
định của pháp luật về đầu
tư, đầu tư công, đầu tư theo
phương thức đối tác công tư,
xây dựng.
Theo Luật BVMT mới
được Quốc hội thông qua
ngày 17/11/2020, nội dung
đánh giá sơ bộ tác động môi
trường có hiệu lực thi hành
từ ngày 1/2/2021. Theo đó,
cơ quan, tổ chức, cá nhân đề
xuất dự án đầu tư thuộc đối
tượng quy định như đã nêu
ở trên thực hiện đánh giá sơ
bộ tác động môi trường. Nội
dung đánh giá sơ bộ tác động
môi trường được cơ quan nhà
nước có thẩm quyền xem xét
đồng thời với hồ sơ đề nghị
cấp quyết định, hoặc chấp
thuận chủ trương đầu tư. Nội
dung đánh giá sơ bộ tác động
môi trường bao gồm: Đánh giá
sự phù hợp của địa điểm thực
hiện dự án đầu tư với chiến
lược BVMT, quy hoạch BVMT
quốc gia, nội dung BVMT
trong quy hoạch vùng, quy
hoạch tỉnh và các quy hoạch
khác có liên quan; Nhận
dạng, dự báo các tác động môi
trường chính của dự án đầu
tư đối với môi trường trên
cơ sở quy mô, công nghệ sản
xuất và địa điểm thực hiện
dự án; Nhận diện các yếu tố
nhạy cảm về môi trường của
khu vực thực hiện dự án đầu
tư theo các phương án về
địa điểm (nếu có); Phân tích,
đánh giá, lựa chọn phương
án về quy mô, công nghệ sản
xuất, công nghệ xử lý chất
thải, địa điểm thực hiện dự
án đầu tư và các biện pháp
giảm thiểu tác động môi
trường; Xác định những vấn

đề môi trường chính và phạm
vi tác động đến môi trường
cần lưu ý trong quá trình thực
hiện ĐTM.
Theo nội dung Dự thảo,
đối với trường hợp dự án đầu
tư đã được cơ quan có thẩm
quyền phê duyệt báo cáo
ĐTM, hoặc xác nhận đăng
ký kế hoạch BVMT trước
ngày Nghị định này có hiệu
lực thì không phải thực hiện
đánh giá sơ bộ tác động môi
trường. Cùng với đó, dự án
đầu tư đã thực hiện đánh giá
sơ bộ tác động môi trường
và được cấp có thẩm quyền
chấp thuận chủ trương đầu
tư thì không phải thực hiện
đánh giá sơ bộ tác động môi
trường khi đề nghị cấp Giấy
chứng nhận đăng ký đầu tư;
dự án đầu tư đã được cơ quan
có thẩm quyền tiếp nhận
hồ sơ đề nghị quyết định,
hoặc chấp thuận chủ trương
đầu tư của dự án, cấp Giấy
chứng nhận đăng ký đầu tư
trước ngày Nghị định này
có hiệu lực thì tiếp tục được
giải quyết theo quy định
của pháp luật tại thời điểm
tiếp nhận, trừ trường hợp cơ
quan, tổ chức, cá nhân có yêu
cầu thực hiện theo quy định
của Nghị định này.
Có thể nói, đánh giá sơ
bộ tác động môi trường là
một bước rất cần thiết để
xem xét, cân nhắc trước khi
có quyết định đầu tư, hoặc
cấp phép đầu tư của một dự
án. Hy vọng, khi Nghị định
có hiệu lực thi hành sẽ tháo
gỡ khó khăn cho nhà đầu tư,
đảm bảo sự thống nhất của
hệ thống pháp luật về đầu tư
- môi trường, giúp nhận định
sớm các vấn đề môi trường
từ các dự án phát triển, đảm
bảo nguyên tắc phòng ngừa ô
nhiễm và các mục tiêu chung
về phát triển bền vữngn
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Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và
yêu cầu của các Công ước quốc tế nhằm
định hướng sửa đổi một số nội dung của
Luật Đa dạng sinh học
HOÀNG THỊ THANH NHÀN, NGUYỄN XUÂN DŨNG, TRẦN THỊ KIM TĨNH
NGUYỄN VÂN ANH, TRẦN HUYỀN TRANG
Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường

VVKhu Dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm là nơi có đa dạng sinh học phong phú

B

ảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH) là một
nhiệm vụ quan trọng trong BVMT và
phát triển bền vững, điều này được
khẳng định trong nhiều chủ trương, chính sách
của Đảng và Nhà nước ta. Trong hơn 50 năm
qua, Việt Nam đã tích cực hội nhập với quốc tế,
tham gia nhiều Công ước quốc tế liên quan đến
ĐDSH như Công ước về Di sản thế giới (Công
ước UNESCO, năm 1983); Công ước về bảo tồn
các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng
quốc tế (Công ước Ramsar, năm 1989); Công ước
ĐDSH (CBD, năm 1994) và các Nghị định thư:
Cartagena về an toàn sinh học (2004), Nagoya
về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích (2014);
Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật,
thực vật hoang dã nguy cấp (CITES, năm 1994);
Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi
khí hậu (UNFCCC, 1994), Công ước về chống sa

mạc hóa (UNCCD). Trong đó,
các yêu cầu về bảo tồn ĐDSH
chủ yếu quy định tại CBD,
Ramsar, CITES.
Thực hiện trách nhiệm
và cam kết của bên tham gia,
Việt Nam đã nội luật hóa quy
định, hướng dẫn của các điều
ước quốc tế trong nhiều bộ luật
quan trọng liên quan đến bảo
tồn ĐDSH: Luật Bảo vệ và phát
triển rừng (năm 1991; sửa đổi,
bổ sung năm 2017 thành Luật
Lâm nghiệp); Luật Thủy sản
(năm 2003; sửa đổi, bổ sung
năm 2017) và đặc biệt là Luật
ĐDSH được Quốc hội thông
qua năm 2008, có hiệu lực từ

năm 2009 đã bao quát các nội
dung của luật chuyên ngành
về quản lý, bảo tồn và phát
triển ĐDSH ở Việt Nam.
Kể từ khi ban hành, Luật
ĐDSH đã được Bộ TN&MT
tổ chức triển khai thực hiện.
Trong hơn 10 năm qua (2009
- 2019), việc thực hiện Luật
ĐDSH đã đạt được một số
thành tựu quan trọng như
gia tăng số lượng khu bảo tồn
(KBT); hạn chế các tác động
tiêu cực đến ĐDSH; thực hiện
được nhiều chương trình, giải
pháp bảo vệ các hệ sinh thái
tự nhiên; các loài nguy cấp
quý hiếm được ưu tiên bảo vệ;
Tạp chí
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nguồn gen hoang dã, cây trồng, vật nuôi được
nghiên cứu, lưu giữ, bảo tồn; cơ chế tiếp cận
nguồn gen và chia sẻ lợi ích đã đi vào cuộc sống;
quản lý sinh vật biến đổi gen và kiểm soát loài
ngoại lai xâm hại được đẩy mạnh…
Tuy nhiên, Luật ĐDSH cũng bộc lộ một số
bất cập, chưa theo kịp với những yêu cầu của
thực tiễn và hội nhập với quốc tế, cần được sửa
đổi, bổ sung. Một số vấn đề cần rà soát, xem xét
bao gồm: Mô hình tổ chức và trách nhiệm quản
lý nhà nước (QLNN) về ĐDSH; Phân hạng và
quản lý KBT; Quản lý bảo tồn và sử dụng bên
vững loài hoang dã; Thu thập, quản lý thông tin
về ĐDSH; Tài chính cho ĐDSH (bao gồm các cơ
chế tài chính mới).
Đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực
tiễn trong nước và quốc tế làm luận cứ cho
chỉnh sửa một số nội dung của Luật ĐDSH”
do Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh
học tiến hành năm 2019 - 2020 đã thực hiện
rà soát các quy định của Công ước quốc tế liên
quan trực tiếp đến bảo tồn ĐDSH mà Việt Nam
là thành viên, kinh nghiệm các nước, thực tiễn
ở Việt Nam và đề xuất hướng điều chỉnh, hoàn
thiện Luật về năm nội dung đã đề cập.

1. MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ TRÁCH NHIỆM
QLNN VỀ ĐDSH
ĐDSH là một vấn đề liên ngành, cần có sự
tham gia của nhiều bên liên quan, trong đó, mô
hình tổ chức QLNN khá đa dạng. Mô hình quản
lý được áp dụng tại mỗi quốc gia phụ thuộc
vào nhiều yếu tố, bao gồm thể chế, văn hóa, tài
nguyên thiên nhiên, địa lý và mức độ ưu tiên
bảo tồn. Kết quả nghiên cứu tại 40 quốc gia cho
thấy, 21 quốc gia (52,5%) áp dụng mô hình quản
lý ĐDSH tập trung (có cơ quan chính thực hiện
QLNN tổng thể về BVMT, ĐDSH về KBT, bảo vệ
loài hoang dã, quản lý nguồn gen…), 13 quốc gia
(32,5%) áp dụng mô hình quản lý phi tập trung
(các nhiệm vụ về quản lý ĐDSH được giao cho
nhiều cơ quan) và 6 quốc gia (15%) có mô hình
quản lý phân cấp (phân chia nhiệm vụ giữa
chính quyền Trung ương và địa phương).
Qua đánh giá tình hình thực tiễn về tổ chức
quản lý ĐDSH ở Việt Nam cho thấy, cơ cấu tổ
chức QLNN phân tán và thiếu liên kết (trách
nhiệm QLNN về ĐDSH hiện đang được giao cho
nhiều ngành nhưng chưa có sự thống nhất quản
lý), trong khi đó Luật ĐDSH giao “Bộ TN&MT
chịu trách nhiệm trước Chính phủ về QLNN đối
với ĐDSH” (Khoản 1, Điều 6); Chức năng, thẩm
quyền QLNN về bảo tồn thiên nhiên (BTTN)
Tạp chí
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và ĐDSH chồng chéo, yêu cầu
QLNN về bảo tồn ĐDSH đang
được quy định phân tán ở
nhiều luật khác nhau, vì thế
cùng một nội dung có thể quy
định, hướng dẫn khác nhau
tạo nên sự chồng chéo trong
quá trình tổ chức thực hiện.
Sự bất cập, chồng chéo về
chính sách, luật pháp; thẩm
quyền, chức năng của các Bộ,
ngành; cơ cấu tổ chức đã và
đang là rào cản làm suy yếu
hiệu quả QLNN và kết quả
bảo tồn ĐDSH trên thực tiễn.
Do đó, cần hoàn thiện các quy
định để đảm bảo tính thống
nhất quản lý, bảo tồn ĐDSH;
phân định rõ thẩm quyền
và chức năng QLNN bảo tồn
ĐDSH tổng thể, chuyên ngành
của các Bộ, ngành liên quan;
xúc tiến sắp xếp lại hoặc bổ
sung cơ cấu quản lý bảo tồn ở
cấp Trung ương và địa phương.
Nếu không được cải cách, việc
quản lý thống nhất tài nguyên
ĐDSH của quốc gia sẽ gặp
nhiều khó khăn do không thể
tập trung năng lực và nguồn
lực cần thiết.
Từ những phân tích trên,
nghiên cứu có một số kiến nghị
đối với việc sửa đổi Luật ĐDSH
là: Bổ sung nội dung và trách
nhiệm QLNN về BTTN và ĐDSH;
Quy định thống nhất tổ chức
QLNN theo mô hình quản lý tập
trung về ĐDSH, có sự phân công,
phân cấp từ Trung ương đến địa
phương.

2. PHÂN HẠNG VÀ QUẢN
LÝ KBT
Về phân hạng KBT
Công ước ĐDSH (CBD)
yêu cầu và khuyến khích các
quốc gia thành lập và quản lý
các KBT, khu vực bảo vệ đặc
biệt để bảo tồn ĐDSH (Điều 8).
Trên cơ sở đó, IUCN đã đưa ra
hướng dẫn cụ thể về việc phân
hạng, thành lập, quản lý KBT.

IUCN khuyến nghị các quốc
gia căn cứ vào quy mô, giá trị
ĐDSH và mục tiêu quản lý để
phân các hạng KBT khác nhau:
Vườn quốc gia (VQG), KBT
thắng cảnh tự nhiên, khu dự
trữ thiên nhiên nghiêm ngặt,
KBT cảnh quan đất liền và
biển, KBT loài/sinh cảnh, KBT
kết hợp sử dụng bền vững tài
nguyên thiên nhiên, khu bảo
vệ hoang dã. Ngoài ra, còn có
một số sáng kiến quốc tế nhằm
bảo vệ nơi cư trú quan trọng
của các loài sinh vật như Khu
Dự trữ sinh quyển (KDTSQ),
Di sản thiên nhiên thế giới,
vùng ĐNN có tầm quan trọng
quốc tế (các khu Ramsar) hoặc
các khu vực ĐDSH cao. Việc
áp dụng phân hạng KBT này
được áp dụng khá rộng rãi ở
các quốc gia, bao gồm quốc gia
phát triển và đang phát triển.
Mỗi quốc gia có một số sửa đổi
cụ thể theo điều kiện thực tiễn
và các quy trình đều được tuân
theo các văn bản pháp lý.
Ở Việt Nam, quy định
phân hạng các KBT đã có trong
Luật ĐDSH, Luật Lâm nghiệp,
Luật Thủy sản. Về cơ bản, đã
có sự thống nhất về tên gọi
của bốn đối tượng KBT: VQG,
khu dự trữ thiên nhiên, KBT
loài và sinh cảnh, khu bảo vệ
cảnh quan. Tuy nhiên, các
tiêu chí phân hạng hiện nay
chưa thống nhất giữa quy định
của Luật Lâm nghiệp, Luật
ĐDSH và văn bản hướng dẫn
thi hành. Đối với các khu vực
ĐDSH cao và các khu được
công nhận danh hiệu quốc tế
dựa trên việc đáp ứng về tiêu
chí bảo tồn ĐDSH: Khu Di sản
sản thiên nhiên, KDTSQ, khu
Ramsar hiện nay chưa được
quy định tại Luật ĐDSH và các
Luật khác. So với hướng dẫn
của CBD và IUCN, các hạng
KBT đã được xác định trong
các Luật cơ bản tương thích với
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cách sắp xếp, phân loại của IUCN. Tuy nhiên,
một điểm cần chú ý, phân hạng của IUCN
thường gắn với mục tiêu bảo vệ, do đó có các
khuyến nghị với các chế độ quản lý khác nhau;
trong khi đó, các nguyên tắc này chưa được quy
định rõ ràng trong pháp luật của Việt Nam. Ở
Việt Nam, trong số các hạng được đề xuất, KBT
kết hợp sử dụng bền vững tài nguyên thiên
nhiên chưa được coi như một hạng của KBT
thiên nhiên. Trên thực tế, nhiều loại hình tương
tự đang tồn tại như khu bảo vệ nguồn lợi thủy
sản, sân chim…
Từ nghiên cứu đó, nhóm tác giả đã khuyến
nghị Luật ĐDSH cần quy định thống nhất tiêu chí
xác lập KBT trong hệ thống pháp luật; xem xét tiêu
chí có gắn với mục tiêu quản lý; bổ sung thêm một
hạng KBT kết hợp sử dụng bền vững tài nguyên
thiên nhiên; xem xét đổi tên “KBT” thành “khu bảo
vệ” cho phù họp với thông lệ quốc tế; bổ sung quy
định về các loại hình khu vực ưu tiên bảo tồn được
công nhận danh hiệu quốc tế.
Về quản lý KBT
CBD khuyến nghị các khu vực ưu tiên
bảo tồn cần được thiết lập và áp dụng các
biện pháp quản lý hiệu quả; các mục tiêu
bảo tồn nên được thực hiện theo kế hoạch
quản lý, bao gồm: Áp dụng “phương pháp
tiếp cận”, vì thế KBT được lập kế hoạch để
kết nối các HST; Đảm bảo KBT là đại diện về
sinh thái cho khu vực nhằm bảo vệ các HST,
loài và quy mô quần thể; Xác định các HST
lân cận, bên ngoài KBT hoặc KBT gần đó để
kết nối, tạo ra một mạng lưới KBT cho các
HST và loài; Có sự tham gia của cộng đồng
sống trong hoặc xung quanh KBT (đặc biệt là
người dân bản địa) để hiểu những lợi ích họ
nhận được từ KBT và có mức hỗ trợ để bảo
vệ KBT khỏi ảnh hưởng của cộng đồng địa
phương; Chuyển hướng các nỗ lực để có các
hoạt động thúc đẩy tốt nhất vì mục tiêu bảo
tồn của KBT (điều này có nghĩa là dừng các
hoạt động hiện tại khi không thúc đẩy mục
tiêu bảo tồn rõ ràng).
Các hướng dẫn của CBD, Ramsar cung cấp
những khuyến nghị dựa trên mô hình quản trị
của KBT, bao gồm việc xác lập mục tiêu cụ thể,
biện pháp theo dõi đánh giá hiệu quả quản lý,
lập quy hoạch, kế hoạch bảo tồn, kế hoạch kinh
doanh, mô hình sử dụng khôn khéo có sự tham
gia của cộng đồng. CBD công nhận KBT có thể
được quản lý trực tiếp bởi Chính phủ, tổ chức
phi Chính phủ đồng quản lý, doanh nghiệp
hoặc cộng đồng địa phương.

Việc áp dụng tiếp cận HST
và khuyến nghị quản lý KBT
của CBD được áp dụng rộng
rãi ở các nước. Tuy nhiên, một
hình thức quản lý phổ biến ở
các quốc gia là mô hình quản
lý các KBT cộng đồng, tức cộng
đồng quản lý trực tiếp các KBT
thuộc quyền sử dụng đất của
cộng đồng hoặc khu vực gắn
kết với đời sống và sự phát
triển của cộng đồng lâu đời
đang được cộng đồng bảo vệ.
Có thể thấy, các nội dung
cơ bản của Công ước ĐDSH đã
được nội luật hóa trong Luật
ĐDSH. Đối với các KBT, nội
dung nội luật hóa bao gồm:
Quy định rõ, đầy đủ về mục
tiêu và tiêu chí chủ yếu để
phân cấp, thành lập KBT; trình
tự, thủ tục lập, thẩm định dự
án và quyết định thành lập
KBT; chế độ quản lý, bảo vệ,
chính sách đầu tư đối với các
phân khu chức năng và vùng
đệm; trách nhiệm, quyền lợi
của các bên liên quan, đặc biệt
là đối với cộng đồng dân cư
sinh sống trong và xung quanh
các KBT. KBT được phân thành
4 loại, bao gồm VQG; khu dự
trữ thiên nhiên; KBT loài, sinh
cảnh; khu bảo vệ cảnh quan.
Căn cứ vào mức độ ĐDSH, giá
trị ĐDSH, quy mô diện tích,
KBT được phân thành KBT
cấp quốc gia và cấp tỉnh để có
chính sách quản lý, đầu tư phù
hợp. Ngoài ra, Luật quy định
về điều tra, đánh giá và xác lập
chế độ phát triển bền vững đối
với các HST tự nhiên trên biển,
các vùng ĐNN tự nhiên, vùng
núi đá vôi, vùng đất chưa sử
dụng nhằm phục hồi và bảo vệ
các HST tự nhiên, môi trường
sống tự nhiên.
Tuy nhiên, rà soát hệ thống
pháp luật cho thấy, một số vấn
đề chưa được quy định trong
Luật ĐDSH: Chưa quy định áp
dụng tiếp cận HST trong bảo

tồn ĐDSH; Chưa quy định để
tạo điều kiện cho việc thành
lập mạng lưới HST lân cận, có
tính liên kết và hỗ trợ cho bảo
tồn ĐDSH tại các KBT; Vai trò,
lợi ích, trách nhiệm tham gia
của cộng đồng còn hạn chế;
Chưa có cơ chế để huy động
sự tham gia quản lý ĐDSH/
KBT của khu vực tư nhân. Để
đáp ứng tốt hơn cho việc thiết
lập hệ thống KBT thiên nhiên
đồng bộ cần điều chỉnh một
số vấn đề: Thẩm quyền quản
lý KBT nên phân cấp đến mức
có thể; Bảo đảm sự đồng bộ
trong chỉ đạo, điều hành, quản
lý mục tiêu bảo tồn ĐDSH; Các
quy trình, thủ tục đảm bảo sự
thống nhất, minh bạch; Quy
định chặt chẽ hơn trong việc
chuyển đổi đất, mặt nước có
mục đích sử dụng cho bảo tồn
sang mục đích sử dụng khác.
Bên cạnh đó, một số quy
định về quy trình, thủ tục
thành lập và quản lý các KBT
hiện nay chưa thống nhất giữa
Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy
sản và Luật ĐDSH nên chưa
tạo môi trường pháp lý thuận
lợi trong việc thành lập KBT.
Luật ĐDSH sửa đổi cần xem
xét, bổ sung quy định về tiếp cận
HST; quy định về thiết lập mạng
lưới HST, hoặc sinh cảnh liên kết
với KBT; quy định cụ thể trách
nhiệm, quyền lợi của cộng đồng
dân cư sinh sống trong và xung
quanh KBT; quy định về mô hình
tư nhân, cộng đồng quản lý KBT;
quy định quy trình, thủ tục thành
lập KBT; quy định chặt chẽ về việc
chuyển đổi đất mặt nước có mục
đích sử dụng cho bảo tồn sang
mục đích sử dụng khác.

3. QUẢN LÝ BẢO TỒN,
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
LOÀI HOANG DÃ
Quản lý bảo tồn, phát triển
bền vững loài hoang dã là một
nội dung quan trọng trong
Tạp chí
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khuôn khổ các Công ước: CBD, Ramsar,
CITES. CBD yêu cầu các quốc gia thành viên
ưu tiên áp dụng các biện pháp bảo tồn tại
chỗ, duy trì và phục hồi các quần thể loài
trong môi trường tự nhiên của chúng và
áp dụng các biện pháp bảo tồn chuyển chỗ
(ex-situ) hỗ trợ cho yêu cầu bảo tồn tại chỗ,
bao gồm các biện pháp cứu hộ, gây nuôi
bảo tồn động vật hoang dã và tái thả vào tự
nhiên. Đây là biện pháp phục hồi quần thể
loài trong tự nhiên, giảm các mối đe dọa tới
các loài trong tự nhiên bao gồm khai thác,
săn bắt trái phép, thừa nhận quyền sinh kế
truyền thống gắn với sử dụng loài hoang dã
của cộng đồng địa phương. Nhất quán với
CBD, Công ước Ramsar nhấn mạnh yêu cầu
bảo vệ nơi cư trú của các loài chim nước và
các sinh cảnh đất ngập nước của các loài
hoang dã.
CITES kiểm soát việc buôn bán quốc tế
các loài động, thực vật bị đe dọa thông qua
hệ thống cấp phép và giám sát thực thi. Các
loài thuộc diện kiểm soát của CITES được
đưa vào 3 Phụ lục: Phụ lục I là các loài có
nguy cơ tuyệt chủng, việc buôn bán quốc tế
vì mục đích thương mại bị cấm hoàn toàn;
Phụ lục II là các loài chưa có nguy cơ tuyệt
chủng nhưng việc buôn bán chúng cần được
kiểm soát để tránh nguy cơ tuyệt chủng; Phụ
lục III bao gồm các loài mà quốc gia yêu cầu
các nước thành viên khác hỗ trợ bảo vệ. Như
vậy, khác với mục tiêu của CBD là nhằm bảo
tồn và sử dụng bền vững các loài hoang dã,
CITES góp phần đảm bảo rằng việc buôn bán
quốc tế các loài động vật và thực vật hoang
dã không đe dọa đến sự sống còn của các loài
này trong tự nhiên. CITES xác định thẩm
quyền Cơ quan CITES của nước thành viên
trong việc kiểm soát thương mại quốc tế các
mẫu vật của loài thuộc Phụ lục CITES thông
qua hệ thống cấp phép; yêu cầu chỉ định Cơ
quan khoa học của CITES để hỗ trợ thực thi
các yêu cầu kiểm soát mẫu vật và bảo đảm
việc thương mại mẫu vật không ảnh hướng
đến các loài trong tự nhiên.
Xem xét kinh nghiệm của các quốc gia
trong bảo vệ loài hoang dã cho thấy, phần
lớn các nước áp dụng các tiêu chí xác định
mức độ nguy cấp của IUCN để xác lập một
danh mục các loài hoang dã nguy cấp và có
sự phân nhóm với mức độ bảo vệ khác nhau
để có tính thống nhất. Các quốc gia này có
điểm khác nhau trong quy trình liệt kê các
Tạp chí
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loài bị đe dọa và cách các quy
trình này được kiểm soát
nghiêm ngặt về mặt khoa học.
Các biện pháp bảo tồn chuyển
chỗ cũng được quy định bằng
pháp luật, đồng thời có hệ
thống kiểm soát việc thương
mại quốc tế các loài động thực
vật hoang dã trong Phụ lục của
CITES.
Việt Nam đã hình thành
hệ thống pháp luật khá đầy
đủ để quản lý bảo tồn, sử dụng
bền vững loài hoang dã: bao
gồm quy định tiêu chí để xác
định các loài có mức độ yêu
cầu bảo vệ cao; lập danh mục
các loài; quy định chế độ bảo
vệ loài trong danh mục 4; quy
định về thành lập và vận hành
cơ sở bảo tồn ĐDSH; thiết lập
hệ thống cấp phép, theo dõi
việc nuôi, trồng các loài hoang
dã; thiết lập các quy định về
chế tài để xử lý các hành vi
vi phạm. Tuy nhiên, vẫn còn
những nội dung chưa được
chú trọng, bao gồm nhân nuôi
bảo tồn và tái thả vào tự nhiên
để phục hồi quần thể, quy định
về việc khai thác các loài hoang
dã trong tự nhiên để đảm bảo
không làm kiệt quệ tài nguyên;
các hệ thống quy định về bảo

tồn và thương mại các loài
hoang dã còn chồng chéo,
xung đột trong việc xác lập
danh mục, chế độ, thẩm quyền
quản lý; các cơ sở bảo tồn được
quy định chung chung, thiếu
các hướng dẫn cụ thể. Các quy
định về bảo tồn loài đang còn
được quy định phân tán trong
các Luật ĐDSH, Luật Lâm
nghiệp, Thủy sản...
Nhìn chung, Luật ĐDSH sửa
đổi cần có cách tiếp cận tổng thể
giữa bảo tồn và sử dụng bền vững
các loài sinh vật, tập trung các quy
định về bảo vệ loài hoang dã trong
Luật ĐDSH: bao gồm các biện
pháp bảo tồn (tại chỗ và chuyển
chỗ); các quy định nhằm kiểm
soát buôn bán quốc tế đối với các
loài nguy cấp: Phân công rõ trách
nhiệm và thẩm quyền của các cơ
quan QLNN; Thống nhất tiêu chí
và hợp nhất Danh mục loài nguy
cấp, quý, hiếm với các mức độ bảo
vệ khác nhau theo cấp độ ưu tiên
để giải quyết vấn đề chồng chéo;
Quy định phát triển, sử dụng bền
vững ĐDSH, bao gồm: điều kiện
khai thác, săn bắt loài bao gồm
loài hoang dã, loài di cư và loài
nguy cấp, quý, hiếm; quản lý cơ sở
và hoạt động nuôi, trồng, cứu hộ,
tái thả động vật hoang dãn
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Cần kiểm soát hiệu quả
các nguồn thải vào lưu vực sông Cầu
và lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy
Vừa qua, Ủy ban BVMT lưu vực sông (LVS) Cầu và Ủy ban BVMT LVS
Nhuệ - Đáy đã phối hợp với Bộ TN&MT tổ chức Đoàn công tác đến
6 tỉnh thuộc LVS Cầu, 5 tỉnh thuộc LVS Nhuệ - Đáy để kiểm tra tình
hình triển khai Đề án tổng thể bảo vệ và phát triển bền vững môi
trường sinh thái, cảnh quan LVS Cầu giai đoạn 2006 - 2020, LVS
Nhuệ - Đáy giai đoạn 2008 - 2020 (Đề án BVMT LVS) và Kế hoạch
triển khai Đề án giai đoạn sau năm 2020.
Để tìm hiểu việc thực hiện Đề án của các địa phương trên 2 LVS,
Tạp chí Môi trường có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Kim Tuyển, Cục
trưởng Cục BVMT miền Bắc, Tổng cục Môi trường về vấn đề này.

9Ông đánh giá thế nào về tình hình triển khai
thực hiện Đề án BVMT LVS tại các địa phương trên
LVS Cầu và LVS Nhuệ - Đáy?
Ông Nguyễn Kim Tuyển: Thời gian qua, các
tỉnh, thành phố trên LVS Cầu và LVS Nhuệ - Đáy
đã có nhiều nỗ lực trong công tác quản lý môi
trường, BVMT LVS và triển khai Đề án tổng thể
BVMT LVS. Các tỉnh đã tập trung xây dựng, ban
hành nhiều cơ chế chính sách về BVMT, trong
đó có lồng ghép về BVMT LVS Cầu và sông Nhuệ
- sông Đáy; tổ chức thực hiện Đề án BVMT LVS
trên địa bàn tỉnh; triển khai các quy hoạch về
BVMT như quy hoạch thu gom, xử lý rác thải, xử
lý nước thải (XLNT); quy hoạch mạng lưới quan
trắc môi trường; tăng cường công tác thanh tra,
kiểm tra việc chấp hành quy định, pháp luật về
BVMT đối với các cơ sở xả ra LVS, cơ sở sản xuất
có nguy cơ gây ô nhiễm cao. Đồng thời, các địa
phương đã đầu tư hệ thống XLNT tập trung tại
các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp
(CCN), làng nghề; triển khai các dự án xử lý ô
nhiễm, công trình hạ tầng, mô hình quản lý,
BVMT LVS, dự án cải tạo và nâng cấp công trình
thủy lợi trên LVS; nghiên cứu cơ chế tài chính
đặc thù có hỗ trợ từ ngân sách Trung ương; tích
cực phối hợp giải quyết vấn đề ô nhiễm môi
trường liên tỉnh.
9 Hiện nay, vấn đề môi trường nổi cộm nhất tại 2
LVS là gì, thưa ông?
Ông Nguyễn Kim Tuyển: Tại LVS Cầu,
có một số vấn đề nổi cộm liên quan đến chất
lượng môi trường nước LVS, gây bức xúc cho

VVÔng Nguyễn Kim Tuyển Cục trưởng Cục BVMT miền Bắc,
Tổng cục Môi trường
cộng đồng như: Ô nhiễm môi
trường sông Ngũ Huyện Khê;
hoặc đoạn giáp ranh giữa các
tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải
Dương; chất lượng môi trường
nước LVS Cầu bị biến đổi khi
chảy qua TP. Thái Nguyên. Bên
cạnh đó, công tác đầu tư hạ tầng
kỹ thuật về BVMT (thu gom,
XLNT) của các tỉnh trên LVS
còn hạn chế, cụ thể: 50% KCN
của tỉnh Thái Nguyên, 22,2%
KCN của tỉnh Vĩnh Phúc chưa
có hệ thống XLNT tập trung;
92,3% CCN trên địa bàn tỉnh Bắc
Ninh, 89,5% CCN của tỉnh Thái
Nguyên, 81,8% CCN của Vĩnh
Phúc và Hải Dương chưa có hệ
thống XLNT tập trung; 100%
làng nghề của Vĩnh Phúc và Hải
Dương, 96,8% làng nghề của Bắc
Ninh chưa có hệ thống XLNT tập
trung; 55,6% khu đô thị của Bắc
Kạn chưa có hệ thống XLNT tập
trung (hiện mới chỉ có 10% tổng
lượng nước thải của khu đô thị
trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên,
15,5% của tỉnh Vĩnh Phúc, 21,3%
của Bắc Ninh, 45 % của tỉnh Bắc
Giang được thu gom, xử lý).

Đặc biệt, trong công tác thu
gom, xử lý chất thải tại các tỉnh
thuộc LVS Cầu, hiện nay, vẫn
còn nhiều bãi chôn lấp quy mô
cấp xã chưa đảm bảo vệ sinh
môi trường, không có hạ tầng
kỹ thuật về môi trường như: Hải
Dương có 200 bãi rác quy mô
cấp xã; Vĩnh Phúc có 200 bãi rác
quy mô cấp xã, 37 lò đốt; Thái
Nguyên có 77,8% bãi rác không
hợp vệ sinh; Bắc Giang có 67,3%
bãi rác không hợp vệ sinh; tỷ
lệ thu gom, xử lý rác thải nông
thôn còn thấp (Bắc Kạn: 36,35%).
Trong khi đó, chất thải từ khu
vực nông thôn, hoạt động chăn
nuôi chưa đảm bảo, phần lớn
nằm xen kẽ trong khu dân cư,
không được thu gom, xử lý đúng
yêu cầu về BVMT, đặc biệt là xả
trực tiếp nước thải không qua
xử lý ra môi trường, gây ô nhiễm
môi trường nước LVS. Điển hình
là tỉnh Thái Nguyên có đến 700
cơ sở chăn nuôi, trong đó 400 cơ
sở là chăn nuôi lợn. Việc kiểm
soát ô nhiễm môi trường đối với
hoạt động khai thác khoáng sản,
đặc biệt tại các mỏ có quy mô
Tạp chí
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nhỏ đang trở thành vấn đề nóng, cần được quan
tâm. Cùng với đó là vấn đề ô nhiễm liên tỉnh trên
đoạn sông Cầu giáp ranh giữa các tỉnh Bắc Ninh,
Bắc Giang, Hải Dương xảy ra hàng năm, đặc biệt
vào mùa khô, nguyên nhân chính là tiếp nhận
nước thải từ sông Ngũ Huyện Khê, tỉnh Bắc Ninh.
Trên LVS Nhuệ - Đáy, thời gian qua, còn tồn tại
một số vấn đề như tình trạng ô nhiễm môi trường
nước sông liên tỉnh giữa TP. Hà Nội và tỉnh Hà
Nam (hàng năm, xảy ra từ 10 - 15 đợt ô nhiễm) và
sông Châu Giang (đặc biệt vào mùa khô), sau đó
xuống các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, ảnh hưởng
tới sinh hoạt, sản xuất của nhân dân tại các tỉnh ở
hạ lưu sông. Công tác vận hành đối với trạm bơm
tiêu nước vào sông Nhuệ, Châu Giang (Hà Nam),
đập điều tiết nước chưa kịp thời để giảm thiểu
ảnh hưởng từ nước thải của TP. Hà Nội (từ sông
Tô Lịch qua đập Thanh Liệt) xuống khu vực hạ lưu
thuộc tỉnh Hà Nam; nước thải sinh hoạt của các
quận nội thành, làng nghề địa trên địa bàn TP. Hà
Nội phần lớn chưa qua xử lý, thải ra sông Tô Lịch.
Ngoài ra, vấn đề ô nhiễm môi trường nước sông
Sắt, nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho các trạm
cấp nước sạch, bắt nguồn từ sông Châu Giang, giáp
ranh giữa tỉnh Hà Nam và Nam Định cũng là một
thách thức của LVS Nhuệ - Đáy. Đồng thời, tình
trạng ô nhiễm không khí do một số doanh nghiệp
trên LVS xả khói bụi, tiếng ồn, ảnh hưởng đến đời
sống nhân dân xung quanh khu vực như Nhà máy
Đạm Ninh Bình; Nhà máy kính tiết kiệm năng
lượng, chất lượng cao CFG (Ninh Bình). Trong khi
công tác đầu tư hạ tầng kỹ thuật về BVMT (thu
gom, XLNT) của các tỉnh, TP trên LVS Nhuệ - Đáy
còn hạn chế. 30% KCN của tỉnh Nam Định, 40%
KCN của Ninh Bình, 50% KCN của Hòa Bình chưa
có hệ thống XLNT tập trung; 10/19 CCN trên địa
bàn tỉnh Nam Định, 11/13 CCN của Ninh Bình,
100% CCN của Hòa Bình, 13/15 CCN của Hà Nam
chưa có hệ thống XLNT tập trung. Ngoài ra, phần
lớn làng nghề tại các tỉnh, TP trên LVS chưa có có
hệ thống XLNT tập trung, bao gồm: 57/58 làng nghề
của tỉnh Hà Nam; 100% làng nghề tại Nam Định
chưa có hệ thống XLNT tập trung; 100% nước thải
sinh hoạt đô thị của các tỉnh Nam Định, Hòa Bình
chưa được xử lý, cũng như có hệ thống tách riêng
nước mưa với nước thải; chỉ 10 % khu đô thị trên
địa bàn tỉnh Ninh Bình có hệ thống thu gom, XLNT
sinh hoạt; tại Hà Nam, 60% khu đô thị có hệ thống
XLNT tập trung, đồng thời, vẫn còn 70% cơ sở chưa
hoàn thành xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi
trường nghiệm trọng. Đặc biệt, công tác thu gom,
xử lý chất thải rắn sinh hoạt của các địa phương
trên LVS Nhuệ - Đáy cũng còn nhiều bất cập như:
Tạp chí
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Nhiều địa phương chưa có
bãi chôn lấp, hoặc khu xử lý
rác thải hợp vệ sinh, các bãi
chôn lấp chưa xử lý được chất
thải thứ cấp phát sinh, chưa
đảm bảo vệ sinh môi trường...
Một số địa phương sử dụng lò
đốt rác cỡ nhỏ, hiệu quả xử lý
không cao, chưa xử lý được khí
thải phát sinh.
9Mặc dù, thời gian qua, đã có
nhiều dự án BVMT, cải thiện
chất lượng nước sông trên 2 lưu
vực, nhưng đến nay, tình trạng
ô nhiễm môi trường liên vùng,
liên tỉnh tại LVS Cầu và LVS Nhuệ
- Đáy vẫn chưa được giải quyết
dứt điểm. Theo ông, lý do vì sao?
Ông Nguyễn Kim Tuyển:
Trong quá trình triển khai Đề
án BVMT tại 2 LVS thời gian
qua, vẫn còn tồn tại một số
vấn đề môi trường bức xúc liên
vùng, liên tỉnh chưa được giải
quyết dứt điểm, nguyên nhân
là do nhiều dự án, nhiệm vụ
quan trọng trong Đề án chưa
được triển khai vì thiếu nguồn
vốn, cơ chế chính sách không
phù hợp, dẫn đến khó khăn
trong phân bổ kinh thực hiện.
Trong khi đó, hiện nay, chưa
có chính sách đặc thù cho LVS
như chính sách hỗ trợ tỉnh
đầu nguồn trồng, chăm sóc,
bảo vệ rừng để giữ nguồn nước
cho toàn LVS; cơ chế đóng góp
kinh phí của các tỉnh có phát
thải lớn trên lưu vực cho tỉnh
đầu nguồn giữ gìn rừng. Mặc
dù, công tác kiểm soát nguồn
thải đã được các tỉnh, TP triển
khai, nhưng chưa đáp ứng yêu
cầu về BVMT. Hoạt động thanh
tra, kiểm tra về BVMT chưa
phát huy hiệu quả. Trong khi
đó, các đơn vị sản xuất, kinh
doah vi phạm với phương thức,
thủ đoạn ngày càng tinh vi. Ý
thức trách nhiệm về BVMT của
một bộ phận lãnh đạo các cấp
chính quyền còn hạn chế; Kinh
phí cho sự nghiệp môi trường

tại các địa phương thấp, trong
khi đó, yêu cầu xây dựng cơ sở
hạ tầng kỹ thuật môi trường
đòi hỏi chi phí đầu tư rất lớn.
9Ông có đề xuất, kiến nghị gì
nhằm giải quyết triệt để những
vấn đề trên, góp phần giảm
thiểu ô nhiễm môi trường nước
trên 2 LVS?
Ông Nguyễn Kim Tuyển:
Thời gian qua, các tỉnh, TP
trên 2 LVS đề nghị cần có cơ
chế chính sách đặc thù cho
LVS, đặc biệt là chính sách
thu hút, phân bổ nguồn vốn
để thực hiện một số nhiệm vụ,
dự án về cải thiện chất lượng
nước trên LVS Cầu và LVS
Nhuệ - Đáy; hỗ trợ các tỉnh
đầu nguồn trồng rừng; Ngoài
ra, Chính phủ cần chỉ đạo ưu
tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ
tầng kỹ thuật hệ thống thoát
nước, XLNT đô thị cho các
địa phương trên 2 LVS theo
hướng hợp tác công - tư, xã
hội hóa (địa phương nào gây
ô nhiễm chính thì phải chịu
trách nhiệm chính trong xử lý
ô nhiễm nguồn nước LVS); cho
phép nghiên cứu và triển khai
thử nghiệm mô hình XLNT đô
thị, khu dân cư tập trung theo
mô hình phân tán hình thức
hợp tác công - tư và cơ chế tài
chính đặc thù.
Các địa phương cần kiểm
soát hiệu quả các nguồn thải
vào LVS thông qua tăng cường
công tác thanh tra, kiểm tra
về BVMT đối với toàn bộ các
nguồn thải, xử lý nghiêm các
trường hợp vi phạm; không
cho phép các dự án mới đi vào
hoạt động khi chưa có đủ thủ
tục, hạ tầng kỹ thuật về môi
trường; hạn chế thu hút các dự
án có nguy cơ cao gây ô nhiễm
môi trường, sự cố môi trường
trên LVS Cầu và LVS Nhuệ Đáy.
9Trân trọng cảm ơn ông!
 PHƯƠNG LINH (Thực hiện)
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Hòa Bình đẩy mạnh công tác bảo vệ
môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy

L

ưu vực (LV) sông Nhuệ - sông Đáy thuộc
địa phận tỉnh Hòa Bình là thượng lưu
của toàn lưu vực, chảy qua địa bàn 5
huyện, thành phố: Lương Sơn, Kỳ Sơn (nay là
TP. Hòa Bình), Kim Bôi, Yên Thủy, Lạc Thủy,
với 3 sông thuộc LV gồm sông Bôi, sông Bùi
và sông Lạng. Tổng diện tích toàn LV trên địa
bàn tỉnh Hòa Bình là 1.550,5 km2, với tổng dân
số 364.361 người, theo ước tính, tổng lưu lượng
nước thải sinh hoạt xả thải khoảng 18.218 m3/
ngày (1 người trung bình thải khoảng 50 l/
ngày, đêm).
Ngoài ra, trên LV sông Nhuệ - sông Đáy
thuộc địa bàn tỉnh có 5 KCN (Lương Sơn, Nam
Lương Sơn, Lạc Thịnh, Nhuận Trạch, Thanh
Hà). Trong đó, 2 KCN đã có cơ sở, doanh nghiệp
hoạt động là KCN Lương Sơn và Nam Lương
Sơn (KCN Nam Lương Sơn có doanh nghiệp thứ
phát đầu tư, tuy nhiên KCN chưa có chủ đầu tư
hạ tầng); KCN Lương Sơn phát sinh khoảng 718,5
m3/ngày, đêm được thu gom xử lý qua hệ thống
xử lý nước thải (XLNT) với công suất 3.000 m3/
ngày, đêm; 2 cơ sở nằm trong KCN Nam Lương
Sơn phát sinh khoảng 38 m3/ngày, đêm. Đồng
thời, có 7 cụm công nghiệp (CCN) đang hoạt
động trên LV sông thuộc địa bàn tỉnh, thu hút
5 dự án thứ cấp đầu tư sản xuất kinh doanh, tuy
nhiên, chưa có CCN nào đầu tư hệ thống xử lý
môi trường tập trung (chỉ có CCN Phú Thành
2 đang thực hiện đầu tư). Tổng lưu lượng nước
thải xả trên địa bàn 5 huyện, thành phố thuộc
LV sông Nhuệ - sông Đáy của tỉnh khoảng 20.978
m3/ngày, đêm. Trong đó, lưu lượng phát sinh từ
sinh hoạt của người dân là 18.218 m3/ngày; hoạt
động của các KCN là 718,5 m3/ngày, đêm; hoạt
động của các CCN là 17 m3/ngày, đêm; hoạt động
sản xuất kinh doanh, dịch vụ ngoài khu, CCN là
2.024,5 m3/ngày, đêm. Bên cạnh đó, trên địa bàn
5 huyện, thành phố thuộc LV sông Nhuệ - sông
Đáy của tỉnh Hòa Bình có tổng số 11 bãi chôn
lấp rác thải và 2 lò đốt rác thải sinh hoạt, 1 lò đốt
chất thải nguy hại. Trong khi đó, trên địa bàn 5
huyện, thành phố thuộc LV sông Nhuệ - sông
Đáy của tỉnh chưa có đô thị (thị trấn) nào được
đầu tư hệ thống thu gom, XLNT sinh hoạt tập
trung. Nước thải sinh hoạt của các hộ dân được
xử lý qua hệ thống bể phốt sau đó được thải trực
tiếp ra môi trường.

VVMột đoạn sông chảy qua tỉnh Hòa Bình thuộc LV sông Nhuệ
- sông Đáy
Hàng năm, nhiệm vụ
BVMT được tỉnh quan tâm ngay
từ khâu xem xét, phê duyệt, cấp
phép các dự án đầu tư, công tác
xây dựng quy hoạch, kế hoạch
ngắn và dài hạn theo từng
lĩnh vực, các dự án phát triển
kinh tế - xã hội của từng địa
phương. Cụ thể, UBND tỉnh đã
ban hành và triển khai nhiều
chương trình, dự án, kế hoạch
về công tác BVMT như: Chỉ thị
số 55-CT/TU ngày 15/11/2019
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
việc tăng cường công tác quản
lý chất thải phát sinh từ hoạt
động chăn nuôi; Triển khai Kế
hoạch thực hiện chiến lược
BVMT đến năm 2020, tầm nhìn
đến năm 2030; Kế hoạch số 57/
KH-UBND ngày 24/4/2018 của
UBND tỉnh Hòa Bình về quản
lý chất lượng không khí trên
địa bàn tỉnh Hòa Bình đến
năm 2020, tầm nhìn đến năm
2025… Đối với quy hoạch xử lý
chất thải rắn, UBND tỉnh đã
ban hành Quyết định số 2883/
QĐ-UBND về việc phê duyệt
quy hoạch quản lý chất thải rắn
tỉnh Hòa Bình đến năm 2020,
tầm nhìn đến năm 2030; Quyết
định số 2436/QĐ-UBND phê

duyệt đồ án điều chỉnh Quy
hoạch quản lý chất thải rắn
tỉnh Hòa Bình đến năm 2035,
tầm nhìn đến năm 2050. Theo
đó, đã tính toán lượng rác thải
theo tốc độ đô thị hóa, đảm bảo
phù hợp với thực tế phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng
thời điều chỉnh các khu xử lý
chất thải rắn cấp vùng đảm bảo
mỗi huyện đều có ít nhất 1 khu
xử lý tập trung, tập trung nguồn
lực tài chính, công nghệ để
giảm việc vận chuyển và đồng
thuận của người dân, tuy nhiên
còn hạn chế là khối lượng rác
thải tập trung ít, dẫn đến việc
khó thu hút nhà đầu tư.
Kết quả thanh tra, kiểm tra
năm 2019 tại 19 cơ sở, doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh cho
thấy, hầu hết các cơ sở đều đã
đầu tư công trình XLNT trước
khi xả thải ra môi trường; 7 cơ
sở, doanh nghiệp bị xử phạt
với tổng số tiền 201.000.000
đồng. Theo Quyết định số
64/3003/QĐ-TTg, tỉnh Hòa
Bình có 2 đơn vị thuộc LV sông
Nhuệ - sông Đáy nằm trong
Quyết định, trong đó, có 1 cơ
sở đã được chứng nhận xử lý
triệt để theo quy định (Công
Tạp chí
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ty CP xi măng Vinaconex Lương Sơn) và 1 cơ sở đã
đóng cửa hoạt động (Công ty CP giấy Hòa Bình
tại xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn). Theo Quyết định
số 1788/QĐ-TTg, trên địa bàn tỉnh không có cơ sở
nào trong danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường
(ÔNMT) nghiêm trọng. Hàng năm, theo hướng dẫn
tại Thông tư số 07/2007/TT-BTNMT ngày 3/7/2007
của Bộ TN&MT hướng dẫn phân loại và quyết định
danh mục cơ sở gây ÔNMT cần phải xử lý; Thông
tư số 04/2012/TT-BTNMT ngày 8/5/2012 quy định
tiêu chí xác định cơ sở gây ÔNMT, ÔNMT nghiêm
trọng, tỉnh Hòa Bình đã tiến hành rà soát, phân
loại các cơ sở gây ÔNMT, ÔNMT nghiêm trọng trên
địa bàn. Kết quả, trên LV sông Nhuệ - sông Đáy
thuộc địa bàn tỉnh không có cơ sở nào nằm trong
danh sách cơ sở gây ÔNMT nghiêm trọng.
Hiện nay, tỉnh Hòa Bình chưa thực hiện việc
quan trắc môi trường riêng biệt trên LV sông
Nhuệ - sông Đáy mà thực hiện lồng ghép theo
chương trình quan trắc hiện trạng chung của toàn
tỉnh (theo Quyết định số 2939/QĐ-UBND ngày
1/12/2013). Kết quả quan trắc hàng năm cho thấy,
chất lượng nước mặt trên LV sông Nhuệ - sông
Đáy về cơ bản tương đối tốt, chưa có dấu hiệu ô
nhiễm các kim loại nặng và anion, catrion độc hại.
Theo kết quả quan trắc năm 2019, trên tổng số 9
mẫu nước mặt thuộc LV sông Nhuệ - sông Đáy, có
1 mẫu nước tại hồ Tre, xã Lạc Thịnh, huyện Yên
Thủy có nồng độ NH4+, COD, BOD5 vượt giới hạn
cho phép theo cột B1 QCVN 08:2008/BTNMT (từ
1,02 - 1,5 lần). Hiện UBND tỉnh đang xem xét phê
duyệt để triển khai thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng
mạng lưới điểm quan trắc và phân tích môi trường
phục vụ công tác quản lý, giám sát chất lượng môi
trường tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2020 - 2025 và
định hướng đến năm 2030”.
Cùng với đó, hoạt động tuyên truyền, nâng cao
nhận thức, phổ biến pháp luật về BVMT luôn được
tỉnh quan tâm, triển khai, đặc biệt là Luật BVMT và
các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, nhiều văn
bản khác như: Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày
13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số
điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng
dẫn thi hành Luật BVMT; Nghị định số 18/2015/
NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về
quy hoạch BVMT, đánh giá môi trường chiến lược,
đánh giá tác động môi trường, kế hoạch BVMT
và các văn bản hướng dẫn dưới Luật, Nghị định...
Hàng năm, tỉnh cũng đã tổ chức lễ mít tinh hưởng
ứng các ngày lễ về môi trường như Tuần lễ quốc
gia về nước sạch và vệ sinh môi trường, Ngày Môi
trường thế giới, Chiến dịch Làm cho thế giới sạch
hơn...; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình
tỉnh thực hiện các phóng sự về công tác chấp hành
Tạp chí
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Luật BVMT trong lĩnh vực thu
gom, xử lý rác thải sinh hoạt,
chất thải công nghiệp, trồng
và bảo vệ rừng, khai thác chế
biến khoáng sản. Bên cạnh đó,
UBND các huyện, thành phố
đã chủ động xây dựng, triển
khai kế hoạch tập huấn, tuyên
truyền, nâng cao nhận thức
cộng đồng về BVMT. Qua đó,
nhận thức của đông đảo tầng
lớp nhân dân về BVMT đã được
nâng lên rõ rệt. Ngoài ra, nhằm
tăng cường công tác BVMT
trên LV sông, tỉnh cũng đã chủ
động triển khai các giải pháp
BVMT, đồng thời, tích cực phối
hợp với những địa phương
giáp ranh tăng cường công tác
BVMT LV sông Nhuệ - sông
Đáy như ký Biên bản ghi nhớ
hợp tác BVMT LV sông Nhuệ sông Đáy với TP. Hà Nội; ký quy
chế BVMT sông Mã, sông Bưởi
và vùng giáp ranh với các tỉnh
Sơn La, Thanh Hóa.
Bên cạnh những kết quả
đạt được, công tác BVMT của
tỉnh Hòa Bình nói chung và
BVMT LV sông Nhuệ - sông
Đáy nói riêng vẫn còn tồn tại
một số khó khăn do tốc độ
đô thị hóa, công nghiệp hóa
đang diễn ra nhanh, kéo theo
các tác động tiêu cực đến môi
trường. Việc tăng diện tích
trồng trọt, đặc biệt là diện tích
cây có múi, kỹ thuật canh tác
còn lạc hậu, sử dụng bừa bãi
phân bón, thuốc bảo vệ thực
vật, lãng phí nước, thiếu hiệu
quả góp phần không nhỏ gây
ÔNMT, thất thoát tài nguyên
nước. Vấn đề BVMT trong khai
thác khoáng sản còn nhiều
bất cập. Nhiều doanh nghiệp
khai thác không đúng thiết
kế, không che chắn trong quá
trình vận tải, nổ mìn không
đúng giờ quy định... đặc biệt,
hiện tượng khai thác khoáng
sản trái phép vẫn còn diễn ra.
Tỉnh cũng chưa có hệ thống
thu gom XLNT sinh hoạt tập

trung tại các khu dân cư, đô
thị; việc XLNT của một số cơ
sở chăn nuôi lợn chưa triệt
để, còn xả nước thải vượt quy
chuẩn ra môi trường. Nhiều
địa phương chưa có bãi chôn
lấp/khu xử lý rác thải hợp vệ
sinh, hoặc các bãi chôn lấp có
nhưng chưa xử lý được chất
thải thứ cấp phát sinh. Một số
địa phương sử dụng lò đốt rác
cỡ nhỏ nhưng hiệu quả xử lý
không cao do công suất nhỏ,
chưa xử lý được khí thải.
Để triển khai công tác
BVMT LV sông Nhuệ - sông
Đáy trong giai đoạn tiếp theo
có hiệu quả, cần tiếp tục kiện
toàn, củng cố hệ thống cơ quan
quản lý nhà nước về BVMT ở
địa phương, trọng tâm là cấp
tỉnh, huyện, xã; chú trọng
phát triển nguồn nhân lực,
tăng cường đào tạo chuyên
môn, kỹ năng, kiến thức quản
lý, ngoại ngữ bảo đảm nguồn
nhân lực đáp ứng yêu cầu
về BVMT; nâng cao năng lực
quản lý nhà nước về BVMT đối
với đội ngũ cán bộ công chức
cả về số lượng và chất lượng.
Đồng thời, hỗ trợ kinh phí từ
ngân sách Trung ương cho các
địa phương để triển khai thực
hiện các nhiệm vụ, dự án xử
lý ÔNMT, đặc biệt là những
dự án xử lý cơ sở gây ÔNMT
nghiêm trọng thuộc lĩnh vực
công ích (bãi xử lý chất thải
rắn sinh hoạt tại các huyện,
hệ thống XLNT sinh hoạt);
tiếp cận với các tổ chức quốc
tế nhằm huy động nguồn hỗ
trợ về kinh phí và kỹ thuật để
thực hiện các dự án, nhiệm
vụ về BVMT; tăng cường thực
hiện giám sát, kiểm soát, quan
trắc chất lượng môi trường
nước mặt, trong đó có các dự
án về BVMT LV sông Nhuệ sông Đáy trên địa bàn tỉnh
Hòa Bìnhn
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Tăng cường quản lý, vận hành bền vững
các mô hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt
tại khu vực nông thôn

T

rong tiến trình xây dựng nông thôn mới
(NTM), công tác thu gom, xử lý chất thải
rắn (CTR) sinh hoạt đang được các cấp
chính quyền từ Trung ương đến địa phương
hết sức quan tâm. Theo Báo cáo hiện trạng môi
trường quốc gia năm 2019 (chuyên đề: Quản
lý CTR sinh hoạt), tại khu vực đô thị, tỷ lệ thu
gom trung bình đạt khoảng 92%, nhưng khu vực
nông thôn, tỷ lệ rất thấp hơn (khoảng 66%), đòi
hỏi phải có những giải pháp tháo gỡ tích cực
về chính sách, công nghệ và sự phối hợp, đồng
thuận của các địa phương.
Theo thông tin tổng hợp từ báo cáo của
một số địa phương năm 2019, lượng CTR sinh
hoạt nông thôn phát sinh trong cả nước khoảng
28.394 tấn/ngày. Tỷ lệ thu gom CTR sinh hoạt
tại khu vực nông thôn trung bình toàn quốc
đạt khoảng 66% và có sự chênh lệch lớn giữa
các địa phương, tỷ lệ thu gom CTR sinh hoạt tại
các vùng nông thôn ven đô hoặc các thị trấn,
thị tứ cao hơn tỷ lệ thu gom CTR sinh hoạt tại
các vùng sâu, vùng xa. Đến nay đã có khoảng
50% các xã trong toàn quốc thành lập tổ thu
gom CTR sinh hoạt. Tuy nhiên, việc thu gom,
vận chuyển CTR sinh hoạt một số ít do công ty
dịch vụ môi trường thực hiện, còn lại phần lớn

là do các hợp tác xã, tổ, đội tự
quản thu gom đảm nhiệm với
chi phí thấp. Kết quả thanh tra,
kiểm tra trong giai đoạn 2017
- 2019 tại 27 tỉnh/thành phố
ở khu vực miền Bắc cho thấy,
tổng khối lượng CTR sinh hoạt
phát sinh tại khu vực nông
thôn là 11.310,2 tấn/ngày, khối
lượng được thu gom là 4.895,6
tấn/ngày, khối lượng được xử
lý là 2.751,28 tấn/ngày (chiếm
tỷ lệ 24,3% khối lượng phát
sinh). Qua việc thanh tra, kiểm
tra hoạt động BVMT đối với
các đối tượng sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ, đã xử phạt hơn
24 tỷ đồng đối với các hành vi
gây ô nhiễm môi trường của
các cơ sở, bao gồm các hành vi
như: Không có giấy xác nhận
hoàn thành công trình BVMT;
thực hiện không đúng nội
dung trong giấy xác nhận hoàn
thành công trình BVMT; xả
thải vượt quy chuẩn kỹ thuật...

VVTham quan mô hình xử lý nước thải trong khu dân cư, góp phần xây dựng
NTM tại Hà Tĩnh

Thực hiện Quyết định số
712/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Đề án
thí điểm hoàn thiện và nhân
rộng mô hình BVMT trong xây
dựng NTM tại các xã khó khăn,
biên giới, hải đảo theo hướng
xã hội hóa, giai đoạn 2017 2020, Bộ TN&MT đã xây dựng
và phối hợp chặt chẽ với Văn
phòng Điều phối NTM Trung
ương xây dựng các văn bản
về tiêu chí và hướng dẫn thực
hiện tiêu chí môi trường; lồng
ghép nội dung về BVMT trên
địa bàn nông thôn trong xây
dựng và ban hành các văn bản,
chính sách có liên quan nhằm
bổ sung, hoàn thiện các quy
định về môi trường phù hợp
với điều kiện nông thôn; chỉ
đạo Quỹ BVMT Việt Nam ưu
tiên bố trí vốn vay để thực hiện
xây dựng các mô hình trong
Đề án... Đồng thời, Bộ cũng chủ
động triển khai rà soát, khảo
sát, đánh giá các mô hình xử
lý CTR từ đó đề xuất những
giải pháp về cơ chế, chính sách,
khoa học, công nghệ, kỹ thuật
để quản lý, vận hành bền vững
nhằm giải quyết vấn đề môi
trường bức xúc hiện nay tại
khu vực nông thôn, đặc biệt
tại các xã khó khăn, biên giới,
hải đảo. Hiện nay, việc xử lý
CTR sinh hoạt ở khu vực nông
thôn ở các địa phương được
tiến hành bằng nhiều hình
thức khác nhau như: Chôn lấp,
làm phân vi sinh, thiêu hủy...
Trong đó, chôn lấp là phương
pháp đang được áp dụng phổ
biến tại Việt Nam. Trong số
904 bãi chôn lấp hiện nay chỉ
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có khoảng 20% là bãi chôn lấp hợp vệ sinh, còn
lại là các bãi chôn lấp không hợp vệ sinh (bãi
chôn lấp hở) hoặc các bãi tập kết chất thải cấp
xã. Bãi chôn lấp hở không thu gom, xử lý khí
thải và nước rỉ rác. Phương pháp này chiếm
diện tích lớn, thời gian phân hủy kéo dài, gây ô
nhiễm môi trường không khí, nước và đất khu
vực xung quanh do phát tán khí thải, mùi, nước
rỉ rác... Bãi chôn lấp hợp vệ sinh được thiết kế
đảm bảo yêu cầu về vệ sinh môi trường, có hệ
thống thu gom khí thải, nước rỉ rác để xử lý, bổ
sung chất khử mùi, có thể thu hồi khí biogas
và sử dụng để phát điện. Phần lớn bãi chôn lấp
tiếp nhận CTR sinh hoạt chưa được phân loại
tại nguồn, có thành phần hữu cơ cao nên tính
ổn định thấp, chiếm dụng diện tích đất lớn, gây
ô nhiễm môi trường do mùi hôi, khí thải, nước
rỉ rác, nhiều trường hợp gây ra sự cố phải xử lý
phức tạp và tốn kém.
Bên cạnh đó, phương pháp thiêu hủy (đốt)
cũng thường được sử dụng ở nước ta. Phần lớn
lò đốt được thiết kế, chế tạo trong nước, một số
được nhập khẩu từ nước ngoài. Đặc điểm của lò
đốt là yêu cầu người vận hành phải có trình độ
kỹ thuật phù hợp và giám sát chặt chẽ khí thải
sinh ra từ quá trình xử lý. Theo công nghệ này,
CTR sinh hoạt (sau khi phân loại) được đưa vào
lò đốt có buồng đốt sơ cấp và thứ cấp để đốt ở
nhiệt độ cao (800 - 1.000°C) tạo thành khí và tro
xỉ, giảm được 80 - 90% khối lượng chất thải. Mô
hình này có ưu điểm là tiết kiệm chi phí, dễ vận
hành, dễ thi công lắp đặt. Ngoài việc xử lý CTR,
đây cũng là phương pháp có thể xử lý được cả vi
khuẩn, vi trùng lây nhiễm, một trong những vấn
đề nan giải trong xử lý bằng lò đốt và tro thải
được tận dụng để làm gạch xây nhà hoặc làm
phân bón nên gần như xử lý được triệt để rác
thải. Hiện nay, trong 381 lò đốt CTR sinh hoạt,
chỉ có 294 lò đốt (khoảng 77%) có công suất trên
300 kg/h, đáp ứng yêu cầu theo quy định của
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt CTR sinh
hoạt (QCVN 61-MT:2016/BTNMT). Nhiều lò đốt,
đặc biệt là lò đốt cỡ nhỏ không có hệ thống xử lý
khí thải, hoặc hệ thống xử lý khí thải không đạt
yêu cầu về BVMT. Hiện một số địa phương đã
đầu tư cho mỗi xã một lò đốt cỡ nhỏ để xử lý CTR
sinh hoạt, tuy nhiên nhiều lò đốt trong số này
không đáp ứng yêu cầu của QCVN 61-MT:2016/
BTNMT, một số lò đốt bị hỏng, xuống cấp sau
một thời gian vận hành. Một số lò đốt đáp ứng
yêu cầu của QCVN 61-MT:2016/BTNMT, nhưng
khi áp dụng tại các địa phương gặp phải một số
vấn đề như CTR sinh hoạt có nhiệt trị thấp, độ
Tạp chí
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ẩm cao, trình độ vận hành của
các công nhân còn yếu kém,
không tuân thủ các yêu cầu kỹ
thuật hoặc không vận hành hệ
thống xử lý khí thải, dẫn đến
không kiểm soát được chất
thải thứ cấp phát sinh (đặc
biệt là đối với dioxin/furan), do
đó không đáp ứng yêu cầu về
BVMT.
Hiện nay, Việt Nam mới
chỉ có một số cơ sở áp dụng
công nghệ đốt để phát điện
như ở Cần Thơ (Nhà máy xử
lý CTR ở ấp Trường Thọ, xã
Trường Xuân, huyện Thới
Lai), Quảng Bình (Nhà máy
phân loại xử lý CTR, sản xuất
điện và phân bón khoáng
hữu cơ xã Lý Trạch, huyện Bố
Trạch)... Nhiều địa phương
khác đang trong quá trình
nghiên cứu để đầu tư như TP.
Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, TP.
Hà Nội, Bắc Ninh... Với công
nghệ này, lò đốt được trang bị
hệ thống trao đổi nhiệt và nồi
hơi để thu hồi nhiệt năng từ
việc đốt CTR sinh hoạt. Hơi
nước sinh ra được sử dụng để
chạy tua-bin phát điện. Đây
là công nghệ có hiệu quả kinh
tế và BVMT do tái sử dụng
được nguồn năng lượng; mặc
dù đòi hỏi đầu tư lớn, yêu cầu
kỹ thuật và chi phí vận hành
cao nhưng có nhiều ưu thế về
xã hội và môi trường. Nếu so
sánh với giá thành sản xuất
điện từ các loại hình sản
xuất điện khác thì giá thành
sản xuất điện từ rác thải có
chi phí cao hơn. Vì vậy, để dự
án đầu tư nhà máy đốt CTR
sinh hoạt phát điện khả thi
về mặt kinh tế thì cần phải
có những chủ trương, chính
sách khuyến khích về hỗ trợ
đầu tư, vốn vay, thuế, giá bán
điện... Đây là sự lựa chọn tốt
cho các khu vực có diện tích
hẹp, mật độ dân số cao, có
nguồn lực tài chính.

Ngoài ra, phương pháp khí
hóa và tái chế làm compost
cũng được sử dụng. Tuy nhiên,
mặc dù đã có các cơ chế chính
sách ưu đãi, hỗ trợ về vốn đầu
tư, tiêu thụ sản phẩm sau xử
lý CTR, nhưng việc hướng dẫn
triển khai còn thiếu và chưa
kịp thời, cụ thể nên các quy
định này chưa đi vào cuộc
sống, số lượng dự án xử lý CTR
được vay vốn từ các nguồn vốn
ưu đãi ít. Các cơ chế cụ thể về
ưu đãi cho các hoạt động tái
chế, tái sử dụng chất thải, tận
thu năng lượng từ quá trình xử
lý CTR còn thiếu và chưa đồng
bộ. Cụ thể như Quyết định số
31/2014/QĐ-TTg ngày 5/5/2014
của Thủ tướng Chính phủ về
cơ chế hỗ trợ phát triển các dự
án phát điện sử dụng CTR tại
Việt Nam mặc dù đã ban hành
các quy định hỗ trợ về giá mua
điện nhưng lại ràng buộc các
dự án xử lý chất thải theo quy
hoạch ngành điện, dẫn tới việc
triển khai của nhiều dự án gặp
khó khăn do chờ quy hoạch
này của ngành điện. Đặc biệt,
hầu hết công nghệ xử lý CTR
sinh hoạt nhập khẩu không
phù hợp với đặc thù CTR sinh
hoạt tại Việt Nam (chưa được
phân loại tại nguồn, nhiệt trị
thấp, độ ẩm không khí cao...);
thiết bị, công nghệ xử lý CTR
sinh hoạt chế tạo trong nước
chưa đồng bộ, chưa hoàn thiện,
nên chưa thể phổ biến và nhân
rộng. Trong khi đó, chưa có
hướng dẫn về sử dụng công
nghệ rõ ràng, chưa có tiêu chí
lựa chọn thiết bị, công nghệ
phù hợp; chưa có hướng dẫn kỹ
thuật phù hợp về thu gom, lưu
giữ, xử lý CTR sinh hoạt; thiếu
các quy định bắt buộc về phân
loại rác thải tại nguồn; thiếu
chế tài xử phạt các hành vi vi
phạm trong quản lý CTR sinh
hoạt. Do vậy, các địa phương
gặp khó khăn trong việc lựa
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VVLò đốt rác thải xã Điệp Nông
(Hưng Hà, Thái Bình) góp phần giải
quyết tình trạng ô nhiễm môi trường

chọn mô hình công nghệ xử lý phù hợp dẫn đến
việc lúng túng trong lựa chọn chủ đầu tư.
Để các mô hình xử lý CTR tại khu vực nông
thôn đạt hiệu quả, vận hành bền vững và được
nhân rộng, cần triển khai một số giải pháp:
Về cơ chế chính sách: Nghiên cứu xây dựng,
hoàn thiện các cơ chế chính sách như phân loại
CTR sinh hoạt tại nguồn; ưu đãi (đất đai, vốn,
thuế, tín dụng...), hỗ trợ, khuyến khích thu gom,
vận chuyển và đầu tư cơ sở xử lý CTR sinh hoạt
phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội
của địa phương; ưu đãi, khuyến khích các hoạt
động giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế CTR, đặc
biệt là việc đồng xử lý CTR sinh hoạt trong các
cơ sở xử lý đủ điều kiện; xây dựng và ban hành
quy trình hướng dẫn lựa chọn chủ đầu tư dự án
xử lý CTR theo hướng tạo thuận lợi cho các nhà
đầu tư có áp dụng công nghệ sạch, thân thiện
với môi trường. Đồng thời, có cơ chế khuyến
khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư
và trực tiếp quản lý, khai thác, vận hành dự án
xử lý chất thải đảm bảo hiệu quả, ổn định và bền
vững; đẩy mạnh hợp tác công - tư (PPP) trong
lĩnh vực xử lý, tái chế CTR như cơ chế huy động
vốn đầu tư, thủ tục đầu tư rút gọn... để thực hiện
các dự án xử lý CTR sinh hoạt áp dụng công
nghệ tiên tiến, phù hợp với điều kiện Việt Nam.
Nguồn lực tài chính: Đảm bảo cân đối ngân
sách cho công tác quản lý CTR sinh hoạt; phân
bổ hợp lý nguồn vốn ngân sách hàng năm hoặc
các vốn vay dài hạn với lãi suất ưu đãi để đầu
tư phương tiện, trang thiết bị thu gom, vận
chuyển; xây dựng, nâng cấp, mở rộng công trình
xử lý CTR tập trung cho các địa phương; thực

hiện công tác truyền thông,
vận động xã hội nhằm thay
đổi hành vi, ý thức của người
dân về vệ sinh môi trường
cho các xã NTM; nghiên cứu
xây dựng đơn giá xử lý chung
cho từng công nghệ xử lý CTR
sinh hoạt để thống nhất áp
dụng cho các địa phương trên
toàn quốc; rà soát và ban hành
đơn giá xử lý CTR sinh hoạt có
thu hồi năng lượng; ưu đãi giá
mua, bán điện từ xử lý rác;
giảm phí cho các cá nhân, hộ
gia đình thực hiện tốt việc
phân loại chất thải tại nguồn
theo quy định.
Công nghệ, kỹ thuật: Áp
dụng mô hình xử lý CTR tập
trung, quy mô liên xã; Cần
phải có kinh phí đầu tư xây
dựng khu xử lý tập trung cấp
huyện; Nghiên cứu, phát triển,
chuyển giao công nghệ xử lý
CTR sinh hoạt hiện đại, thân
thiện với môi trường theo
hướng giảm thiểu lượng CTR
sinh hoạt chôn lấp, tăng cường
tỷ lệ tái chế, tái sử dụng và thu
hồi năng lượng từ chất thải;
Xây dựng và ban hành danh
mục công nghệ xử lý CTR sinh
hoạt để khuyến cáo các địa
phương áp dụng phù hợp với

điều kiện kinh tế - xã hội; Xây
dựng kế hoạch và tổ chức cải
tạo, xử lý các bãi chôn lấp CTR
sinh hoạt không hợp vệ sinh,
đã đóng cửa để tái sử dụng đất.
Tuyên truyền, nâng cao nhận
thức: Tăng cường đào tạo, nâng
cao năng lực của đội ngũ cán
bộ các cấp (tỉnh, đặc biệt là cấp
huyện, xã); Chú trọng đào tạo,
nâng cao trình độ của các cán
bộ kỹ thuật, công nhân vận
hành lò đốt đáp ứng yêu cầu kỹ
thuật môi trường; Đẩy mạnh
việc tuyên truyền, đào tạo và
tổ chức các khóa tập huấn cho
doanh nghiệp về sản xuất sạch
hơn, hoạt động giảm thiểu
phát sinh CTR sinh hoạt, quy
trình thu gom, vận chuyển, xử
lý, tái chế CTR sinh hoạt theo
các quy định tại Luật BVMT
và các văn bản pháp luật liên
quan đối với cộng đồng dân
cư, tổ chức, cá nhân; Huy động
cộng đồng tham gia các dịch
vụ quản lý chất thải nông
thôn; Xây dựng và thực hiện
các chương trình tập huấn,
hướng dẫn kỹ thuật, tổ chức
dịch vụ, kỹ năng giám sát của
cộng đồng dân cư trong quản
lý và BVMT nông thôn…n

ĐỖ HƯƠNG
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Một số giải pháp cấp bách tăng
cường quản lý chất thải rắn
OO

Ngày 1/12/2020, Thủ tướng Chính phủ
ban hành Chỉ thị số 41/CT-TTg về một số
giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất
thải rắn (CTR). Theo đó, Chỉ thị nêu rõ, tình
trạng ô nhiễm môi trường (ÔNMT) do CTR
gây ra vẫn tiếp tục gia tăng, ảnh hưởng đến
sức khỏe con người và sự phát triển bền vững
của đất nước. Tại một số địa phương, việc lưu
giữ, tập kết, trung chuyển và xử lý CTR sinh
hoạt chưa đáp ứng các yêu cầu BVMT đã dẫn
đến việc xuất hiện các điểm “nóng” về môi
trường, gây ra nguy cơ mất an ninh trật tự và
an toàn xã hội.
Để khắc phục những hạn chế, bất cập
trong công tác quản lý CTR hiện nay, đồng
thời chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và
giảm thiểu ÔNMT; tạo bước chuyển biến
căn bản trong công tác quản lý CTR, trong
đó chú trọng công tác phân loại rác thải tại
nguồn, Chỉ thị yêu cầu: Bộ TN&MT rà soát,
sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật
theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm
quyền ban hành các văn bản có nội dung
liên quan đến quản lý CTR, căn cứ Luật
BVMT năm 2020, xây dựng, hoàn thiện và
ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật về
thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải và các
quy định về phương pháp định giá dịch vụ
xử lý rác thải; khẩn trương xây dựng, trình
Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt
quy hoạch BVMT quốc gia trong quý I/2022,
trong đó có nội dung về định hướng vị trí,
quy mô các khu xử lý CTR, chất thải nguy
hại tập trung cấp vùng, cấp quốc gia…
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương xây dựng, ban hành các cơ chế,
chính sách khuyến khích thu hút đầu tư các
dự án xử lý rác thải có công nghệ tiên tiến,
hiện đại; đơn giản hóa các thủ tục chuẩn bị
đầu tư, xây dựng và vận hành cơ sở xử lý chất
thải; rà soát, đánh giá công nghệ xử lý rác thải
hiện có trên địa bàn, yêu cầu các cơ sở xử lý
phải có lộ trình đổi mới công nghệ xử lý chất
thải đáp ứng yêu cầu BVMT, thực hiện trước
năm 2023…

NHẬT MINH

Kế hoạch quản lý, tái sử dụng, tái
chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa
OO

Ngày 28/10/2020, Bộ TN&MT ban hành
Quyết định số 2395/QĐ-BTNMT về Kế hoạch
Tạp chí
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thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg
ngày 20/8/2020 của Thủ tướng
Chính phủ về tăng cường quản
lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý
và giảm thiểu chất thải nhựa
(CTN) và Quyết định số 1.746/
QĐ-TTg ngày 4/12/2019 của
Thủ tướng Chính phủ về việc
ban hành Kế hoạch hành động
quốc gia về quản lý rác thải
nhựa đại dương đến năm 2030
(Kế hoạch).
Mục đích của Kế hoạch
nhằm triển khai thống nhất,
đồng bộ và hiệu quả các nhiệm
vụ, giải pháp được Thủ tướng
Chính phủ giao tại Chỉ thị
số 33/CT-TTg và Quyết định
số 1746/QĐ-TTg; huy động sự
tham gia một cách thiết thực,
chủ động của các cơ quan,
đơn vị, công chức, viên chức
và người lao động thuộc Bộ
TN&MT trong các hoạt động
quản lý, tái sử dụng, tái chế,
xử lý và giảm thiểu CTN từ
chính sách, pháp luật cho đến
các hoạt động, việc làm cụ
thể. Bên cạnh đó, thực hiện
tinh thần nêu gương của các
cơ quan, đơn vị, công chức,
viên chức, người lao động của
Bộ TN&MT trong cuộc chiến
chống CTN, qua đó lan tỏa và
làm thay đổi nhận thức của
cộng đồng về ảnh hưởng của
ô nhiễm môi trường do sử
dụng sản phẩm nhựa dùng
một lần và túi ni lông khó
phân hủy trong sản xuất,
kinh doanh, sinh hoạt, tiến
tới từ bỏ thói quen sử dụng
sản phẩm nhựa dùng một
lần, túi ni lông khó phân hủy
và thay thế bằng sản phẩm
thân thiện với môi trường…
Kế hoạch nêu rõ 4 nội dung
cần thực hiện là: Hoàn thiện
chính sách, pháp luật quản
lý CTN; Tuyên truyền, nâng
cao nhận thức, thay đổi hành
vi ứng xử với các sản phẩm
nhựa, CTN; Xây dựng, thực

hiện và tổng kết các chiến lược,
đề án, dự án và một số nhiệm
vụ; Tăng cường hợp tác quốc
tế, nghiên cứu khoa học, ứng
dụng, phát triển, chuyển giao
công nghệ về xử lý CTN.

TRẦN TÂN

Quảng Bình: Tăng
cường kiểm tra, giám sát
các cơ sở có nguy cơ gây ô
nhiễm môi trường
OO

Ngày 4/11/2020, UBND
tỉnh Quảng Bình ban hành
Công văn số 1990/UBNDTNMT về việc tăng cường kiểm
tra, giám sát đối với các cơ sở
có nguy cơ gây ô nhiễm môi
trường (ÔNMT), đặc biệt là
cơ sở xử lý chất thải nguy hại
(CTNH).
Theo
đó,
UBND
tỉnh Quảng Bình yêu cầu các
sở, ban, ngành liên quan và
UBND các huyện, thành phố,
thị xã chủ động tăng cường rà
soát, kiểm tra, giám sát hoạt
động của các cơ sở sản xuất,
kinh doanh, dịch vụ có nguy
cơ gây ÔNMT cao, đặc biệt là
các cơ sở xử lý chất thải nguy
hại; tăng cường công tác quản
lý đối với chất thải y tế phát
sinh, đặc biệt tại các địa bàn
có nguy cơ cao ảnh hưởng bởi
dịch bệnh COVID-19.
Các cơ quan, đơn vị, địa
phương chủ động xử lý, tham
mưu UBND tỉnh hoặc phối
hợp với các đơn vị thuộc Bộ
TN&MT xử lý nghiêm đối với
hành vi vi phạm pháp luật về
BVMT; đồng thời phối hợp với
thanh tra Bộ TN&MT, Tổng
cục Môi trường xây dựng kế
hoạch thanh tra điều chỉnh
trong lĩnh vực BVMT năm
2021, trong đó bổ sung nội
dung thanh tra chuyên đề đối
với các cơ sở xử lý CTNH trên
địa bàn.

CHÂU LOAN
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Đánh giá nỗ lực bảo vệ môi trường của
Việt Nam thông qua Chỉ số hoạt động
bảo vệ môi trường - EPI
HOÀNG HỒNG HẠNH, NGUYỄN THỊ THU HÀ
TRẦN QUÝ TRUNG, MAI ĐĂNG KHOA
Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT

C

hỉ số hoạt động môi trường (EPI) do
trường Đại học Yale và Đại học Columbia
(Mỹ) xây dựng năm 2006 và được áp
dụng chính thức từ năm 2008 đến nay. Chỉ số
EPI là tập hợp các chỉ số trong nhiều lĩnh vực
khác nhau với mục đích đánh giá nỗ lực thực
hiện mục tiêu về môi trường của các quốc gia,
được công bố định kỳ 2 năm một lần. Bài viết
đánh giá nỗ lực BVMT của Việt Nam thông qua
EPI trong năm 2020.

TỔNG QUAN BỘ CHỈ SỐ HOẠT ĐỘNG
MÔI TRƯỜNG
EPI bắt nguồn từ chỉ số bền vững môi trường
(ESI) được 2 trường Đại học trên phát triển từ
năm 2000 - 2005. Năm 2006, nhóm nghiên cứu
của 2 trường đã cải tiến và xây dựng EPI, tập
trung vào đánh giá nỗ lực của các quốc gia trong
việc thực hiện các chính sách môi trường. Theo
đó, khung chỉ số EPI được xây dựng dựa theo 2
mục tiêu môi trường chính: BVMT vì sức khỏe
con người, hay còn gọi là Sức khỏe môi trường
(Environmental Health) và BVMT tự nhiên, hay
còn gọi là Sức sống hệ sinh thái (Ecosystem
Vitality). Từ 2 mục tiêu này, EPI phát triển
khung chỉ số dựa theo nhóm chính sách chính
mà các quốc gia đang thực thi. Các chỉ thị đại
diện cho nhóm chính sách tiếp tục được phát
triển dựa trên các nguồn số liệu sẵn có.
Với định kỳ 2 năm một lần, chỉ số EPI được
rà soát và cập nhật để so sánh việc thực hiện
chính sách môi trường của quốc gia và đưa ra
những đánh giá về tình trạng chất lượng môi
trường của các nước. EPI được đề xuất lần đầu
vào năm 2006, gồm 16 chỉ tiêu. Báo cáo EPI
2010 gồm 25 chỉ tiêu, theo dõi trên 10 loại chính
sách và được dùng để so sánh xếp hạng nỗ lực
BVMT của 163 nước. Từ năm 2012, EPI được xây
dựng để đánh giá xu thế cải thiện EPI qua các
năm, dựa trên số liệu theo chuỗi thời gian. Năm
2020, Bộ chỉ số EPI đã được rà soát và cập nhật
với 32 chỉ tiêu. So sánh với năm 2018, chỉ số EPI

năm 2020 thay đổi đáng kể về
các chỉ thị được sử dụng, với
8 chỉ tiêu được bổ sung, 2 chị
tiêu loại bỏ và 7 chỉ tiêu có sự
điều chỉnh. Như vậy, giữa các
kỳ báo cáo, có sự khác biệt lớn
giữa các điểm số EPI do việc
thêm, hoặc bớt các chỉ tiêu, sự
thay đổi trọng số và các khía
cạnh kỹ thuật trong phương
pháp tính. Điều này cũng có
nghĩa, khó so sánh điểm số
EPI qua các kỳ báo cáo. Sự thay
đổi trong kết quả của một quốc
gia qua thời gian nên dựa vào
điểm đánh giá của báo cáo gần
nhất và năm cơ sở, hoặc dựa
trên các số liệu thô.

ĐÁNH GIÁ NỖ LỰC BVMT
CỦA VIỆT NAM TRONG
NĂM 2020
Theo báo cáo EPI năm
2020 cho thấy, Việt Nam xếp
hạng thứ 141/180 quốc gia với
điểm số tổng hợp là 33,4/100.
Điểm số này được đánh giá
là tương đối thấp so với điểm
số trung bình các nước trong
khu vực Đông Nam Á (40,4).
Tuy nhiên, xét từng nhóm vấn
đề môi trường, mặc dù, một
số lĩnh vực đang được đánh
giá là yếu, làm giảm điểm
số chung, nhưng ngược lại,
một số lĩnh vực lại có sự cải
thiện đáng kể so với báo cáo
EPI năm 2018. Cụ thể: Nhóm
vấn đề chất lượng không khí,
có sự cải thiện đáng kể về thứ
hạng, từ xếp thứ 159/180 lên
115/180. Với nhóm vấn đề này,
Việt Nam đạt điểm số 32/100.
Tuy nhiên, chỉ tiêu sử dụng
nhiên liệu hóa thạch trong
hộ gia đình chỉ đạt 24,9/100

điểm, đã làm giảm mạnh
điểm số chung của vấn đề;
Trong lĩnh vực nước uống
và vệ sinh môi trường, vị trí
của Việt Nam cũng được cải
thiện từ thứ 85/150 lên 74/150
(không có sự thay đổi về tiêu
chí, nên so sánh giữa các kỳ
báo cáo cho thấy, nỗ lực của
Việt Nam trong việc tiếp cận
nước sạch và có sự thay đổi
thói quen sinh hoạt hợp vệ
sinh của người dân trong
các năm qua); Với nhóm vấn
đề ô nhiễm kim loại nặng,
Việt Nam xếp hạng 92/180.
So với khu vực Đông Nam Á,
Việt Nam ở vị trí trung bình,
với điểm số là 47,8, chỉ sau
Singapore, Malaysia, Thái
Lan và Philippines; Về nhóm
vấn đề quản lý chất thải, lần
đầu tiên, được đưa vào EPI
với chỉ tiêu đại diện là “Tỷ lệ
chất thải sinh hoạt và chất
thải thương mại được thu
gom và xử lý”, Việt Nam chỉ
đạt điểm trung bình 22,8/100,
xếp thứ 95/180. Ngoài ra, đối
với lĩnh vực bảo tồn đa dạng
sinh học và bảo vệ sinh cảnh,
thứ hạng của Việt Nam khá
thấp, chỉ xếp thứ 150/180.
Tương tự, trong lĩnh vực bảo
vệ dịch vụ hệ sinh thái, Việt
Nam xếp thứ 166/180. Trong
lĩnh vực khai thác thủy sản
bền vững, Việt Nam xếp thứ
52/180 (Việt Nam vẫn ở nhóm
cao và đứng vị trí thứ 2 trong
khu vực Đông Nam Á, chỉ sau
Singapore). Xét riêng tiêu chí
trữ lượng thủy sản không bị
khai thác quá mức, Việt Nam
xếp hạng đặc biệt cao, xếp thứ
3/180; Nhóm vấn đề biến đổi
Tạp chí
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VVBảo vệ dịch vụ hệ sinh thái là một trong các lĩnh vực để đánh giá chỉ số EPI
khí hậu có điểm số trung bình là 30,7/100. EPI
năm 2020 có sự thay đổi đáng kể về cách tính
toán nhóm chỉ số này so với EPI 2018, từ chủ
yếu đánh giá cường độ phát thải/đơn vị GDP
sang đánh giá mức tăng tổng lượng phát thải
trung bình 10 năm. Là một nước đang phát
triển, đang trong giai đoạn công nghiệp hóa,
cách tính này khá bất lợi cho Việt Nam. Vì
vậy, thứ hạng của Việt Nam bị giảm nhiều so
với năm 2018, từ vị trí 123/180 xuống155/180.
Tuy nhiên, nếu so sánh với năm cơ sở (2010),
thì điểm số của Việt Nam lại có diễn biến
tích cực, tốc độ tăng mức phát thải khí nhà
kính hàng năm đang có xu hướng chậm lại.
Ngoài ra, đáng chú ý là cùng sự thay đổi trong
phương pháp tính (từ chủ yếu đánh giá cường
độ phát thải/đơn vị GDP sang đánh giá mức
tăng tổng lượng phát thải trung bình 10 năm),
thứ hạng của Việt Nam trong lĩnh vực khí
thải lại có sự cải thiện rõ rêt, từ 161/180 lên
121/180; Nhóm vấn đề nguồn nước có thứ tự
xếp hạng đã được cải thiện, tăng từ 132/180
lên 119/180 quốc gia, nhưng vẫn còn hạn chế;
Đối với nhóm vấn đề nông nghiệp, Việt Nam
xếp thứ 52/180, với điểm số là 50,3.
Qua đánh giá cho thấy, EPI có sự thay đổi chỉ
tiêu đánh giá, phương pháp tính toán và nguồn
số liệu đánh giá qua các năm. Do đó, không nên
so sánh kết quả xếp hạng EPI giữa các năm vì
sẽ không chính xác về mặt khoa học. Để khắc
phục điều này, EPI đã cung cấp một đánh giá
Tạp chí
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xu hướng thông qua việc đánh
giá số liệu năm cơ sở (chủ yếu
là sử dụng dữ liệu năm 2010)
để giúp các quốc gia nhìn nhận
được xu hướng thực sự của
mình. Theo đó, số liệu của năm
2010 sẽ được thu thập và đánh
giá theo các chỉ tiêu, phương
pháp tính của EPI năm 2020.
Cụ thể với Việt Nam, kết quả
đánh giá so với năm cơ sở như
sau: So với năm cơ sở 2010,
điểm số xếp hạng và thứ tự
xếp hạng của Việt Nam năm
2020 đều có sự cải thiện. Đặc
biệt, thứ tự xếp hạng EPI cho
Việt Nam đã tăng 13 bậc (năm
2020, xếp hạng EPI là 141/180
so với năm 2010 là 154/163).
Việt Nam cũng có sự cải thiện
về điểm số trong hầu hết các
chỉ thị so với năm cơ sở, nhất
là chỉ số Sức khỏe môi trường,
điểm đánh giá tăng 4,2/100
(52 bậc), các chỉ thị liên quan
đến phát thải khí nhà kính và
khí thải khác, trong đó nhiều
chỉ thị tăng trên 15 điểm. Điều
này cho thấy nỗ lực BVMT của
Việt Nam đã có những kết quả
đáng ghi nhận.

Qua đánh giá kết quả
nỗ lực BVMT của Việt Nam
thông qua Bộ chỉ số EPI năm
2020 cho thấy, Việt Nam
đang được xếp hạng thứ
141/180 quốc gia. Tuy nhiên,
điểm số này được đánh giá
là tương đối thấp so với điểm
số trung bình các nước trong
khu vực. Song so với năm cơ
sở 2010, cả điểm số và thứ tự
xếp hạng của Việt Nam năm
2020 đều có sự cải thiện, cho
thấy những nỗ lực của nước
ta trong công tác BVMT thời
gian qua. Mặc dù vậy, cũng
phải nhìn nhận một thực tế
là ô nhiễm môi trường vẫn
tiếp tục gia tăng, vượt quá
ngưỡng chịu tải ở nhiều nơi,
thời điểm. Vì vậy, trong thời
gian tới, để đạt được mục tiêu
phát triển bền vững, cần phải
thực hiện các giải pháp đồng
bộ để ngăn chặn xu hướng gia
tăng ô nhiễm, cải thiện chất
lượng môi trường; nâng cao
năng lực thích ứng với biến
đổi khí hậu, thúc đẩy nền
kinh tế các bon thấpn
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Tương trợ tư pháp – Cơ chế áp dụng
trong giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường
không khí xuyên biên giới tại Việt Nam
và một số quốc gia trên thế giới
Th.S HOÀNG BÍCH HỒNG
Viện Khoa học môi trường, Tổng cục Môi trường

1. THỰC TRẠNG Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ
XUYÊN BIÊN GIỚI
Ô nhiễm môi trường, trong đó nổi lên là ô
nhiễm môi trường không khí (ÔNMTKK) đang
là một vấn đề toàn cầu, được nhiều nước trên
thế giới quan tâm và lo ngại. ÔNMTKK thường
không có ranh giới cụ thể và quy mô tác động
của nó có thể vượt ra khỏi phạm vi của mỗi
quốc gia. Các quốc gia đang hoặc kém phát triển
thường phải gánh chịu hậu quả do phần lớn các
nước phát triển đem lại.
Theo Viện Pháp luật quốc tế (năm 1987):
“ÔNMTKK xuyên biên giới có nghĩa là bất kỳ
thay đổi vật lý, hóa học hoặc sinh học trong
thành phần hoặc chất lượng không khí mà kết
quả trực tiếp hoặc gián tiếp từ hành vi của con
người và tạo ra tác động có hại đến môi trường
của các quốc gia khác hoặc các khu vực xa hơn,

vượt quá những giới hạn của
quyền tài phán quốc gia”.
Tại điểm b Điều 1 của
Công ước CLRTAP năm 1979
về ÔNMTKK xuyên biên giới
tầm xa quy định: “ÔNMTKK
xuyên biên giới tầm xa có
nghĩa là ÔNMTKK có nguồn
gốc vật lý nằm hoàn toàn hoặc
một phần trong khu vực thuộc
quyền tài phán quốc gia của
một nước và có tác động tiêu
cực đến khu vực thuộc thẩm
quyền của nhà nước khác ở
một khoảng cách xa, nó không
phân biệt là nguồn phát thải
cá nhân hay của nhóm nguồn
phát thải nào”.
Như vậy, dựa trên quy
định của các điều ước quốc tế,
có thể hiểu, ÔNMTKK xuyên

biên giới là sự thay đổi vật lý,
hóa học hoặc sinh học trong
chất lượng không khí, nguyên
nhân là do hành vi trực tiếp
hoặc gián tiếp của con người
(gọi là nguồn phát thải) tại một
khu vực thuộc quyền tài phán
của một quốc gia nhưng tác
động tiêu cực đến môi trường
của các khu vực thuộc thẩm
quyền của các quốc gia khác.
ÔNMTKK xuyên biên giới
ngày càng gia tăng, rất nhiều
quốc gia vừa là nguồn gây ô
nhiễm vừa là nguồn tiếp nhận
ÔNMTKK. Năm 2002, các
nước thành viên ASEAN đã
ký Hiệp định ASEAN ô nhiễm
khói mù xuyên biên giới. Hiệp
định này là hiệp định khu vực
đầu tiên trên thế giới có ràng

VVCháy rừng đã khiến khói mù bao phủ một phần Sumatra ở Inđônêxia đồng thời lan rộng sang Singapo và Malaixia
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buộc nhóm các quốc gia tiếp giáp với nhau
nhằm giải quyết ô nhiễm khói mù xuyên
biên giới phát sinh từ cháy rừng.
Theo tác giả Yulia Yamineva và Seita
Romppanen (2017), ÔNMTKK là một vấn đề
toàn cầu và các biện pháp pháp lý hiện tại
không đáp ứng được yêu cầu giải quyết. Do
đó, cần phải tăng cường hợp tác toàn cầu và
khu vực với sự tham gia giữa các quốc gia và
các bên liên quan để cải thiện chất lượng
không khí. Một số nội dung hợp tác như:
Tăng cường kiến thức và ảnh hưởng toàn cầu
của ÔNMTKK; các nước đang phát triển cần
cải thiện việc thu thập và giám sát dữ liệu,
nâng cao năng lực và có cơ chế phối hợp;
Chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ phát triển chính
sách quốc gia về ÔNMTKK; Đối thoại chính
sách về cách giải quyết ÔNMTKK toàn cầu.
Ở Việt Nam, vấn đề ô nhiễm xuyên biên
giới mới được quan tâm trong vài thập kỷ gần
đây. Một số nghiên cứu có đề cập đến vấn đề
này đã được thực hiện như nghiên cứu của
tác giả Nguyễn Phúc Thủy Hiền (năm 2014)
về “Nghĩa vụ kiểm soát ô nhiễm không khí
tầm xa” cho rằng ô nhiễm từ một vùng thuộc
chủ quyền của một quốc gia có thể gây hậu
quả nghiêm trọng cho những quốc gia láng
giềng, thậm chí cho cả thế giới, do tính thống
nhất của môi trường. Vì vậy, các quốc gia có
nghĩa vụ kiểm soát và quản lý các nguồn thải
trong phạm vi chủ quyền quốc gia có khả
năng gây ô nhiễm môi trường xuyên biên
giới và toàn cầu. Nghiên cứu cũng đưa ra dẫn
chứng về hợp tác khu vực trong việc kiểm
soát ÔNMTKK tầm xa ở châu Âu, nơi tình
trạng mưa axit ở mức độ trầm trọng nhất. Từ
năm 1975, Hội nghị về An ninh và Hợp tác
châu Âu đã đề cập đến việc ban hành chính
sách chung về kiểm soát ÔNMTKK, sau đó
Công ước Geneva về ÔNMTKK tầm xa ban
hành vào năm 1979.
Nghiên cứu của các tác giả Dương Hồng
Sơn, Lê Ngọc Cầu, Lê Văn Quy, Lê Văn Linh
(2015) về “Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng
của ÔNMTKK xuyên biên giới đến miền Bắc
Việt Nam” cho thấy, vào mùa đông khoảng
40% - 50% nồng độ các chất ô nhiễm ở miền
Bắc có nguồn gốc ngoài lãnh thổ từ phía
Bắc và phía Đông Bắc. Trên cơ sở kết quả
nghiên cứu, nhóm tác giả kiến nghị một số
giải pháp như: cho phép xây dựng các đề tài,
dự án chuyên sâu nghiên cứu về các vấn đề
ÔNMTKK xuyên biên giới; tăng cường hợp
Tạp chí
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tác trong nghiên cứu và quản
lý ÔNMTKK với các nước có
chung đường biên giới với Việt
Nam...

2. KINH NGHIỆM
GIẢI QUYẾT Ô NHIỄM
KHÔNG KHÍ XUYÊN
BIÊN GIỚI CỦA MỘT SỐ
NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
Pháp luật quốc tế về
ÔNMTKK xuyên biên giới
Luật pháp quốc tế về
ÔNMTKK xuyên biên giới còn
rất phân tán. ÔNMTKK xuyên
biên giới được giải quyết thông
qua khung pháp lý của khu vực
như Công ước CLRTAP năm
1979 về ÔNMTKK xuyên biên
giới tầm xa, Hiệp định của
các quốc gia Đông Nam Á về
ô nhiễm khói mù xuyên biên
giới… Khung pháp lý liên quan
đến ÔNMTKK cũng được tiếp
cận theo ngành trong lĩnh vực
hàng không và vận tải biển.
- Hàng không: Công ước
Chicago năm 1994 về hàng
không dân dụng quốc tế không
đề cập rõ ràng đến vấn đề
BVMT. Các tiêu chuẩn quốc tế
(về khí thải động cơ máy bay,
bao gồm khói (carbon đen) và
khí thải hydrocacbon, carbon
monoxide và NOx) được đưa
vào các phụ lục của Công ước.
- Vận tải biển: Tổ chức Hàng
hải Quốc tế (IMO) đã thông
qua một số quy định nhằm
giảm thiểu ÔNMTKK do vận
chuyển quốc tế như tại Phụ
lục VI của Công ước MARPOL
có giới hạn kiểm soát phát thải
đối với các chất ô nhiễm cụ
thể, bao gồm SOx, NOx, PM và
các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi.
Như vậy, luật pháp quốc
tế về ÔNMTKK còn rời rạc,
dẫn đến những khoảng trống
đáng kể trong phạm vi địa lý,
phương pháp tiếp cận khu
vực hay ngành đều chưa có
hiệu quả, không giải quyết

được các tác động toàn cầu của
ÔNMTKK.
Kinh nghiệm giải quyết
ô nhiễm không khí xuyên
biên giới
Thông qua các nghiên cứu
về thực tiễn một số quốc gia
trên thế giới như Mỹ, Mexico,
Canađa, Hồng Kông và Quảng
Đông, để giải quyết ÔNMTKK
xuyên biên giới, các quốc gia
đã thực hiện ba nhóm hoạt
động chính:
Thứ nhất, pháp luật đơn
phương về kiểm soát ÔNMTKK.
Mỹ, Mexico, Canađa, Hồng
Kông và Quảng Đông đều đã
có những chính sách, quy định
pháp luật cụ thể nhằm kiểm
soát ÔNMTKK tại từng quốc
gia, hạn chế xảy ra ÔNMTKK
xuyên biên giới.
Đạo luật giảm thiểu khói
bụi ở biên giới của Mỹ năm
1998 cho phép các quan chức
biên giới liên bang cấm các
phương tiện đi lại ở biên giới
nếu không được đăng ký ở
California. Các xe đã đăng ký
tại California phải kiểm tra
Smog II định kỳ hàng năm.
Để đối phó với chất lượng
không khí ngày càng xấu đi,
chính quyền Quảng Đông đã
thực hiện nhiều hành động cụ
thể như các kế hoạch 5 năm về
BVMT trong đó có nội dung
về giảm ÔNMTKK; đánh thuế
khí thải (lưu huỳnh điôxít
(SO2) bị đánh thuế ở mức 200
NDT/tấn); cấm bán xăng pha
chì vào năm 1997. Ngoài ra,
bản sửa đổi Luật Phòng chống
và Kiểm soát ÔNMTKK của
CHND Trung Hoa (có hiệu lực
từ tháng 9/2000) đã quy định
biện pháp kiểm soát bổ sung
đối với các phương tiện giao
thông, khuyến khích sử dụng
nhiên liệu sạch hơn. Một số
điều khoản chính là: áp dụng
phí phát thải; thúc đẩy sử
dụng năng lượng sạch (LPG,
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khí đốt tự nhiên, điện); khử lưu huỳnh. Đặc biệt,
Luật này quy định trách nhiệm pháp lý: Người
gây ô nhiễm phải bồi thường cho các cá nhân
hoặc nhóm người bị thiệt hại và có thể truy cứu
trách nhiệm hình sự trong những trường hợp
nghiêm trọng mà hành vi vi phạm pháp luật về
môi trường cấu thành tội phạm.
Thứ hai, hợp tác giữa các quốc gia cùng
biên giới để giải quyết ÔNMTKK chung. Cũng
như các quốc gia trên thế giới hợp tác chống
ÔNMTKK trên toàn cầu, các quốc gia trên cũng
đã hợp tác trong ngăn ngừa và giải quyết các
vấn đề ÔNMTKK xuyên biên giới. Các hình thức
hợp tác mà Mỹ - Mexico thực hiện khá phong
phú, từ tiếp cận pháp lý đa phương cho đến hợp
tác giữa các cơ quan Chính phủ, xây dựng cơ sở
hạ tầng môi trường và sự tham gia của khu vực
tư nhân, phương pháp tiếp cận của Liên minh
cùng các tổ chức, chuyên gia nghiên cứu về các
vấn đề biên giới. Tại Hồng Kông và Quảng Đông
thì đã xây dựng khung pháp lý chung về MTKK
và hợp tác giữa các cơ quan Chính phủ nhưng
cũng chưa thật sự hiệu quả.
Thứ ba, áp dụng cơ chế Trọng tài trong
giải quyết tranh chấp ÔNMTKK xuyên biên
giới. Trường hợp tranh chấp do ÔNMTKK giữa
Canađa và Mỹ là vụ việc đầu tiên được xét xử
bởi các cơ quan tài phán quốc tế về bồi thường
thiệt hại đối với hành vi gây ÔNMTKK xuyên
biên giới.
Tranh chấp Trail Smelter do ÔNMTKK
xuyên biên giới từ nhà máy luyện kim của Công
ty khai thác và luyện kim Cominco ở Trail, British
Columbia (tỉnh ở cực Tây của Canađa, tiếp giáp
biên giới với Washington của Mỹ ở phía Nam)
liên quan đến các chính phủ liên bang của cả
Canađa và Mỹ. Khói từ lò luyện gây ra thiệt hại
cho rừng, hoa màu xung quanh và cả qua biên
giới Canađa – Mỹ khiến cư dân bức xúc, khiếu
nại đến Cominco và yêu cầu bồi thường. Ban
đầu Cominco đồng ý bồi thường 350.000 đô la
cho người dân địa phương trước ngày 1/1/1932.
Tuy nhiên, lời đề nghị này đã bị người dân địa
phương từ chối, chính quyền Washington đã
đưa ra trọng tài và được giải quyết vào năm 1941.
Phán quyết của trọng tài đã yêu cầu
Cominco bồi thường thêm 78.000 đô la cho
người dân và Cominco có trách nhiệm điều
chỉnh và kiểm soát ô nhiễm mà ngành công
nghiệp luyện kim tạo ra, nhà nước cần có các
quy định quản lý thực thi đối với các tập đoàn
nhằm hạn chế lượng khí thải gây hại. Như vậy,
trọng tài đã áp đặt thành công trách nhiệm của

nhà nước đối với ÔNMTKK
xuyên quốc gia và đặt ra yêu
cầu không quốc gia nào có thể
gây ra tác hại do ÔNMTKK cho
lãnh thổ khác.

3. ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG CƠ
CHẾ TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP
TRONG GIẢI QUYẾT CÁC
VẤN ĐỀ ÔNMTKK XUYÊN
BIÊN GIỚI
Tương trợ tư pháp (TTTP)
là việc các quốc gia (chủ yếu
thông qua Tòa án và các cơ
quan tư pháp) giúp đỡ, hỗ trợ
cho nhau về các vấn đề tư pháp
(bao gồm cả dân sự và hình sự)
trên cơ sở điều ước quốc tế và
nguyên tắc có đi có lại nhằm
đảm bảo việc thi hành pháp
luật, bảo vệ quyền và lợi ích
của Nhà nước, công dân và
pháp nhân mỗi nước trên lãnh
thổ của nhau, thúc đẩy phát
triển quan hệ hợp tác quốc tế.
TTTP đã được thực hiện
trong nhiều lĩnh vực: hình sự,
dân sự, thương mại, hôn nhân
- gia đình… tại hầu hết các quốc
gia trên thế giới. Theo nghiên
cứu về hoạt động TTTP của các
nước trên thế giới cho thấy,
hoạt động TTTP trong lĩnh
vực môi trường đã được thực
hiện trong việc trao đổi thông
tin, điều tra, xử lý các vấn đề
môi trường xuyên biên giới,
tội phạm môi trường xuyên
biên giới tại một số quốc gia.
Trong đó, TTTP trong các vấn
đề hình sự hay phát hiện,
điều tra, xử lý tội phạm môi
trường là hoạt động được thực
hiện nhiều nhất. Một số kinh
nghiệm thực hiện hoạt động
TTTP trong phát hiện, điều tra
tội phạm môi trường xuyên
biên giới có thể áp dụng đối với
TTTP các hoạt động khác trong
lĩnh vực môi trường.
Hoạt động TTTP trong
phát hiện, điều tra, xử lý tội
phạm môi trường xuyên

biên giới được thực hiện theo
khung pháp lý về TTTP trong
các vấn đề hình sự và thường
được quy định tại các hiệp ước
đa phương và song phương.
Nếu thiếu một công ước về
TTTP trong các vấn đề hình
sự hoặc điều khoản cho phép
thực hiện một hành động
cụ thể thì các cơ quan chức
năng quốc gia có thể quyết
định song phương dựa trên
các hành động cần thiết. Tuy
nhiên, quá trình ra quyết định
thường chậm và kết quả có
thể khác nhau trong các tình
huống. Hình thức TTTP có thể
được gọi là thư ủy thác, hoặc
yêu cầu TTTP. Yêu cầu như vậy
thường phải được gửi bằng văn
bản và phải có nội dung đúng
quy định pháp luật.
TTTP trong lĩnh vực môi
trường có vai trò, ý nghĩa quan
trọng nhằm phát triển quan
hệ, tăng cường và hoàn thiện
sự hợp tác giữa Việt Nam với
các nước nói chung và trong
lĩnh vực môi trường, tư pháp
nói riêng. Đồng thời góp
phần giải quyết các vấn đề
môi trường của quốc gia và cả
những vấn đề môi trường liên
quốc gia, vấn đề môi trường
có tính toàn cầu; hướng tới
BVMT chung; Hỗ trợ, giúp đỡ
các cơ quan tư pháp của các
quốc gia thực hiện công tác
tư pháp. Từ đó không chỉ giải
quyết vấn đề môi trường mà
còn góp phần nâng cao năng
lực của các cơ quan tư pháp,
hoàn thiện cơ cấu, tổ chức thực
hiện TTTP. Trên cơ sở thực
hiện TTTP trong lĩnh vực môi
trường, các nước có thể chia
sẻ kinh nghiệm về xây dựng,
hoàn thiện hệ thống chính
sách, pháp luật cũng như kinh
nghiệm triển khai hoạt động
này trong thực tiễn; Phát triển
các quan hệ pháp lý, bảo vệ lợi
ích của quốc gia và bảo hộ các
Tạp chí
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quyền, lợi ích chính đáng của công dân, pháp
nhân Việt Nam trong quan hệ với công dân,
pháp nhân các nước khác.
Như đã phân tích ở trên, ÔNMTKK xuyên
biên giới có thể dẫn tới tranh chấp về bồi thường
thiệt hại cần có sự tham gia của các cơ quan tư
pháp quốc gia và cơ quan tài phán quốc tế để giải
quyết. Ngoài ra, các hành vi gây ÔNMTKK xuyên
biên giới từ một quốc gia không chỉ gây hại cho
môi trường quốc gia khác mà nghiêm trọng hơn
còn có thể cấu thành tội phạm môi trường xuyên
biên giới. Trong những trường hợp này, sự hợp
tác của các cơ quan tư pháp quốc gia là rất cần
thiết và để hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau về các vấn
đề tư pháp trong quá trình giải quyết các vấn đề
ÔNMTKK xuyên biên giới, các cơ quan tư pháp
quốc gia có thể áp dụng cơ chế tương trợ tư pháp.

Phạm vi TTTP có thể bao
gồm: tống đạt giấy tờ, hồ sơ,
tài liệu liên quan đến TTTP;
triệu tập người làm chứng,
người giám định; thu thập,
cung cấp chứng cứ; truy cứu
trách nhiệm hình sự; trao
đổi thông tin; các yêu cầu
TTTP khác tùy theo yêu cầu
giải quyết vụ việc/vụ án trên
thực tế.
Tuy nhiên, ở Việt Nam
chưa có quy định cụ thể về
TTTP trong lĩnh vực môi trường
nên cơ chế này vẫn chưa được
áp dụng nhiều trong giải quyết
các vấn đề ÔNMTKK xuyên

VVThành phố Hà Nội bao phủ bởi lớp sương mù do sự gia tăng của bụi mịn

biên giới. Do đó, tác giả đề xuất
một số giải pháp để áp dụng cơ
chế TTTP trong giải quyết các
vấn đề ÔNMTKK xuyên biên
giới như sau:
- Tăng cường hợp tác quốc
tế có chọn lọc, trọng tâm, trọng
điểm, chia sẻ kinh nghiệm về
kiểm soát ÔNMTKK xuyên
biên giới.
- Tăng cường hợp tác
trong nghiên cứu và quản
lý ÔNMTKK với các nước có
chung đường biên giới với Việt
Nam; hợp tác, kí kết các Hiệp
định TTTP trong lĩnh vực môi
trường, trong đó có nội dung
kiểm soát, giải quyết ÔNMTKK
xuyên biên giới.
- Đề xuất, thực hiện các đề
tài, dự án chuyên sâu nghiên
cứu về các vấn đề ÔNMTKK
xuyên biên giới.
- Thực hiện các đề tài, dự
án nghiên cứu về TTTP trong
lĩnh vực môi trường từ đó xây
dựng, đề xuất khung pháp lý
để thực hiện cơ chế này trong
giải quyết các vấn đề ô nhiễm
không khí xuyên biên giới, góp
phần củng cố và cải thiện công
tác quản lý môi trường; giải
quyết các vấn đề ô nhiễm môi
trường không khí xuyên biên
giới tại Việt Nam; BVMT mỗi
quốc gia và toàn cầun
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Tăng cường năng lực, hỗ trợ triển khai
cách tiếp cận quản lý tổng hợp
tài nguyên thiên nhiên
Trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam có những bước phát triển mạnh mẽ, tuy nhiên sự
phát triển đó đã làm thay đổi cảnh quan thiên nhiên. Vì vậy, việc triển khai Dự án “Lồng ghép quản
lý tài nguyên thiên nhiên và các mục tiêu về bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch phát triển kinh
tế - xã hội và quản lý các khu dự trữ sinh quyển (KDTSQ) ở Việt Nam” (Dự án BR) càng có ý nghĩa quan
trọng trong việc tăng cường phương pháp quản lý hài hòa với thiên nhiên. Nhân dịp Khởi động Dự
án BR, Tạp chí Môi trường đã có cuộc trao đổi với bà Hoàng Thị Thanh Nhàn – Phó Cục trưởng Cục
Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học - Phó Giám đốc Dự án BR.

VVHội thảo Khởi động Dự án BR

9Thưa bà, có thể nói, việc triển khai
Dự án BR có ý nghĩa quan trọng trong
bối cảnh Việt Nam đang phải đối mặt
với các áp lực từ hoạt động phát triển
và thiên tai. Bà có thể giới thiệu đôi nét
về Dự án BR ?
Bà Hoàng Thị Thanh Nhàn:
Trong những năm gần đây, nền kinh
tế Việt Nam đang trong quá trình
phát triển nhanh, việc xây dựng các
cơ sở hạ tầng mới, mở rộng mạng lưới
giao thông, phát triển du lịch… đang
làm thay đổi cảnh quan, gia tăng mối
đe dọa đến dịch vụ hệ sinh thái (HST)
và đa dạng sinh học (ĐDSH).

Trên cơ sở đó, Bộ TN&MT
đã phối hợp với Chương trình
Phát triển Liên hợp quốc
(UNDP) cùng các bên liên
quan xây dựng và phê duyệt
thành công Dự án BR do Quỹ
Môi trường toàn cầu (GEF) tài
trợ thông qua UNDP. Dự án
nhằm hỗ trợ hoàn thiện hành
lang pháp lý cho việc bảo vệ,
quản lý KDTSQ; Tăng cường
hiệu quả quản lý ba KDTSQ
tham gia Dự án là KDTSQ
Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai;
KDTSQ Cù Lao Chàm, Hội
An, tỉnh Quảng Nam; KDTSQ

Tây Nghệ An, tỉnh Nghệ An
thông qua hoạt động tăng
cường năng lực, hỗ trợ triển
khai cách tiếp cận quản lý
tổng hợp tài nguyên; phục
hồi và quản lý rừng bền vững;
hỗ trợ các mô hình sinh kế
cộng đồng nhằm giảm sức ép
lên tài nguyên thiên nhiên và
quản lý bảo tồn ĐDSH.
Giải pháp lâu dài mà Dự
án đề ra là giúp Việt Nam
đưa vấn đề bảo tồn, bảo vệ
ĐDSH vào quy hoạch, quản
lý cảnh quan, rừng và cảnh
quan biển; đồng thời cũng
đưa những nội dung này vào
các lĩnh vực kinh tế, sản xuất
chính để chuyển dịch sang
phát triển bền vững và công
bằng hơn. Để đạt được điều
này, cần thực hiện các hành
động nhằm tăng cường năng
lực, sự phối hợp giữa các cấp
quốc gia và cấp tỉnh về quản
lý tài nguyên thiên nhiên,
bảo tồn ĐDSH, phòng ngừa,
quản lý các loài ngoại lai xâm
hại.
9Bà có thể cho biết, việc lồng
ghép quản lý tài nguyên thiên
nhiên và các mục tiêu về bảo
tồn ĐDSH vào quy hoạch phát
triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam
hiện nay?
Bà Hoàng Thị Thanh
Nhàn: KDTSQ là những khu
Tạp chí
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vực có các HST biển hoặc trên cạn giúp
thúc đẩy các giải pháp hài hòa giữa bảo
tồn ĐDSH với phát triển bền vững các khu
vực này. KDTSQ có ba chức năng chính là:
bảo tồn, phát triển kinh tế và nghiên cứu,
giáo dục. Tính từ năm 2000 đến nay, Việt
Nam đã có 9 KDTSQ được công nhận với
tổng diện tích hơn bốn triệu ha (chiếm
12.1% diện tích tự nhiên của cả nước) bao
gồm vùng biển và khu vực trên cạn: Cần
Giờ (công nhận năm 2000), Đồng Nai
(năm 2001), quần đảo Cát Bà (năm 2004),
đồng bằng sông Hồng (năm 2004), Kiên
Giang (năm 2006), Tây Nghệ An (công
nhận năm 2007), Cù Lao Chàm - Hội An
(năm 2009), Mũi Cà Mau (năm 2009) và
Lang Biang (năm 2015).
Mặc dù vậy, đến nay khung chính sách
và pháp lý Việt Nam chưa hỗ trợ cho việc
quản lý các KDTSQ, giúp kết hợp quản lý
bảo tồn và sản xuất, thực hiện quản lý ở
cấp độ cảnh quan tổng thể (gồm có vùng
lõi, chuyển tiếp và vùng đệm). Ở Việt Nam,
KDTSQ là một khái niệm tương đối mới
mà hầu hết các nhà ra quyết định chưa
hiểu rõ và chưa công nhận đầy đủ hoặc
chưa được lồng ghép vào việc hoạch định
chính sách về bảo tồn, phát triển ở cấp
quốc gia và cấp tỉnh. Tương tự, ở cấp địa
phương không có quy định trách nhiệm
rõ ràng cho việc lập quy hoạch, quản lý
KDTSQ. Mặc dù mỗi KDTSQ đều có một
ban quản lý, nhưng không có quy định
quản lý thống nhất cho các KDTSQ để
giúp cho nỗ lực của Ban quản lý này được
lồng ghép vào công tác quản lý của các tổ
chức và ngành khác nhau. Điều này khiến
cho các KDTSQ ở Việt Nam hiện đang bị
tổn thương do thiếu quy hoạch cấp độ
cảnh quan, thiếu sự giám sát, đánh giá
và chưa có lồng ghép bảo tồn ĐDSH hoặc
quản lý khu bảo tồn (KBT) vào kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội và các quy trình,
dẫn đến xung đột giữa tổ chức bảo tồn và
phát triển.
Hiện nay, việc quản lý các KDTSQ tại
Việt Nam chưa thực hiện việc lồng ghép
quy hoạch, phân vùng, sử dụng tài nguyên
và các biện pháp khác cho toàn bộ cảnh
quan của các KDTSQ, trong đó bao gồm
vùng lõi cho mục đích bảo tồn, vùng đệm
và vùng chuyển tiếp. Có thể thấy, hầu hết
tại các KDTSQ trong nước đều đang xảy ra
Tạp chí
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các cuộc xung đột giữa
bảo tồn và phát triển, do
nhiều người dân sống
trong KDTSQ còn nghèo
và phụ thuộc vào các tập
quán sinh kế như khai
thác gỗ, săn bắn động vật
bất hợp pháp và đánh bắt
cá quá mức. Tuy nhiên,
nguyên nhân của xung
đột này chủ yếu là do
thiếu kinh nghiệm hay
hiểu biết về việc lựa chọn
sinh kế bền vững, cũng
như thiếu các cơ chế
khuyến khích sử dụng tài
nguyên bền vững.
Một rào cản chủ yếu
đến bảo tồn ĐDSH trong
các KDTSQ của Việt Nam
là thiếu các chương trình
quản lý và bảo tồn động
vật hoang dã (ĐVHD)
dựa vào cộng đồng, trong
đó lồng ghép bảo tồn ở
cấp độ cảnh quan; đây
là cách tiếp cận rất cần
thiết giúp giải quyết các
mối đe dọa đến các loài
ĐVHD (như áp lực săn
bắn) tại các khu vực sản
xuất, thông qua sự hợp
tác giữa các nhà quản
lý KBT và các cơ quan
chức năng bên ngoài
KBT, đồng thời cung cấp
các lợi ích tiềm năng cho
cộng đồng địa phương
từ việc bảo tồn ĐVHD
và sử dụng bền vững các
sản phẩm ĐVHD. Thách
thức này cho thấy, rào
cản lớn trong việc quản
lý hiệu quả các KDTSQ,
đó là thiếu năng lực kỹ
thuật, nguồn lực cho
các bên liên quan ở địa
phương để thực hiện kết
hợp tổng hợp quản lý tài
nguyên, bảo tồn ĐDSH ở
mức độ cảnh quan rộng
lớn. Cuối cùng, do nhận
thức, hiểu biết của người

dân địa phương và các
bên liên quan khác về
công tác bảo tồn, lợi ích
kinh tế của các KDTSQ
còn thấp nên đã hạn chế
các nỗ lực trong việc lồng
ghép bảo tồn ĐDSH hoặc
các chương trình quản lý
đất, rừng bền vững.
9Để giải quyết các vấn đề
nêu trên, những vấn đề gì
sẽ được quyết trong khuôn
khổ Dự án BR, thưa bà?
Bà Hoàng Thị Thanh
Nhàn: Để giải quyết các
vấn đề nêu trên, theo tôi,
cần thực hiện các hành
động nhằm tăng cường
năng lực, sự phối hợp
giữa các cấp quốc gia và
cấp tỉnh về quản lý tài
nguyên thiên nhiên, bảo
tồn ĐDSH, phòng ngừa,
quản lý các loài ngoại
lai xâm hại. Dự án BR
khởi động hôm nay sẽ
góp phần giải quyết các
rào cản đó là hoàn thiện
khuôn khổ pháp lý, thể
chế; lồng ghép việc lập
kế hoạch và quản lý đa
ngành; quản lý tri thức.
Dự án sẽ tập trung
giải quyết vấn đề ở 2 cấp
độ. Các hoạt động của Dự
án ở cấp độ quốc gia sẽ
hỗ trợ các hoạt động xây
dựng, hoàn thiện chính
sách, tạo môi trường
pháp lý nhằm quản lý
tổng hợp HST tại các
KDTSQ cũng như lồng
ghép quản lý tài nguyên
thiên nhiên và các mục
tiêu về bảo tồn ĐDSH
vào quy hoạch phát triển
kinh tế - xã hội và quản
lý các KDTSQ ở Việt
Nam; các hoạt động nâng
cao năng lực để thực thi
các chính sách. Ở cấp độ
KDTSQ, Dự án sẽ triển
khai các hoạt động cụ
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thể, thí điểm các chính sách
được xây dựng ở cấp độ quốc gia
và các hoạt động cụ thể nhằm sử
dụng bền vững tài nguyên, quản
lý KBT và các phương thức phát
triển thân thiện với ĐDSH.
Để thực hiện việc lồng
ghép các mục tiêu về quản lý
tài nguyên thiên nhiên và bảo
tồn ĐDSH vào quy hoạch phát
triển kinh tế - xã hội và quản lý
các KDTSQ, Dự án đã lựa chọn 3
KDTSQ là Cù Lao Chàm, Hội An;
Đồng Nai và Tây Nghệ An. Ba
khu vực này được lựa chọn do có
tính đại diện cao về HST (Cù Lao
Chàm đại diện cho HST biển;
Tây Nghệ An đại diện cho HST
núi và Đồng Nai đại diện cho các
HST rừng nhiệt đới); khả năng
kết nối (hai khu Tây Nghệ An và
Đồng Nai đều có tiềm năng lớn
cho việc cải thiện kết nối giữa
các HST quan trọng); tiềm năng
phát triển du lịch (cho phép Việt
Nam thử nghiệm mô hình huy
động tài chính dựa vào ngành
du lịch và tham gia quản lý các
KDTSQ); địa phương ủng hộ và
có năng lực thực hiện. Cả ba khu
được lựa chọn đang phải đối mặt
với một loạt các mối đe dọa đến
ĐDSH, chức năng HST và tính
bền vững của quản lý tài nguyên
thiên nhiên, từ việc phát triển
du lịch và cơ sở hạ tầng; mở rộng
nông nghiệp; khai thác quá mức
tài nguyên thiên nhiên; và các
tập quán sinh hoạt dẫn đến suy
thoái HST như cháy rừng và
giảm chất lượng nước.
9Bà có thể cho biết, cách tiếp cận
nổi bật của Dự án và các đóng góp
dự kiến của Dự án để đạt được các
mục tiêu của đất nước và các cam
kết quốc tế mà Việt Nam đã tham
gia?
Bà Hoàng Thị Thanh
Nhàn: Để tìm ra các giải pháp
hài hòa giữa mục tiêu bảo tồn
và phát triển, khắc phục các trở
ngại nhằm tiến tới phát triển
bền vững là bài toán khó không

chỉ với Việt Nam, mà còn
với các nước khác trên thế
giới. Dự án đã nghiên cứu
bài học kinh nghiệm từ các
nước trên thế giới và bài
học từ thực tế trong hoạt
động của các KDTSQ để đề
xuất áp dụng các phương
pháp tiếp cận mới trong
quản lý và sử dụng bền
vững tài nguyên bao gồm:
Lồng ghép các mục tiêu về
bảo tồn ĐDSH vào các văn
bản pháp luật, chiến lược
và quy hoạch phát triển
kinh tế - xã hội; tiếp cận đa
ngành và đa bên trong quản
lý tài nguyên thiên nhiên;
áp dụng cách tiếp cận SLIQ
trong quản lý tài nguyên (S:
Tư duy hệ thống; L: Quản
lý cảnh quan; I: Điều phối
liên ngành; Q: Kinh tế chất
lượng); Bảo tồn gắn với sử
dụng bền vững tài nguyên
thiên nhiên, cải thiện sinh
kế, phát huy giá trị văn hóa.
Các phương pháp tiếp cận
này sẽ được Dự án nghiên
cứu cụ thể để lồng ghép và
áp dụng trong thời gian tới.
Có thể nói, Dự án phù
hợp và hỗ trợ đạt được các
mục tiêu của Chiến lược
quốc gia về ĐDSH đến năm
2020, tầm nhìn đến năm
2030 như: Xác định các
nguyên nhân chính gây mất
ĐDSH để làm giảm áp lực
trực tiếp lên ĐDSH và ngăn
chặn sự suy giảm ĐDSH
ở các KBT; Giảm thiểu các
mâu thuẫn giữa bảo tồn và
phát triển; Bảo tồn ĐDSH
trong hệ thống các KBT có
các HST điển hình và HST
hỗn hợp; Tăng cường bảo
tồn ĐDSH ở cấp HST, loài
và nguồn gen; Lợi ích từ
các dịch vụ liên quan đến
ĐDSH và HST cần được chia
sẻ công bằng và bình đẳng
với sự tham gia của cộng

đồng địa phương. Bên cạnh
đó, khi các cách tiếp cận mới
nêu trên được triển khai
thành công và áp dụng rộng
rãi sẽ góp phần phát triển
bền vững đất nước thông
qua việc hoàn thiện các cơ
sở pháp lý có liên quan, bảo
vệ và sử dụng bền vững tài
nguyên thiên nhiên, khắc
phục các trở ngại để đạt
được sự hài hòa giữa mục
tiêu bảo tồn và phát triển,
tạo sự quan tâm và huy
động sự tham gia của các
bên liên quan trong hoạt
động bảo tồn.
Ngoài ra, Dự án sẽ góp
phần đạt được các cam kết
quốc tế mà Việt Nam đã
tham gia, như hỗ trợ đạt
được các mục tiêu Aichi,
đặc biệt là Mục tiêu Chiến
lược B (Giảm áp lực trực
tiếp lên ĐDSH và thúc đẩy
sử dụng bền vững), Mục tiêu
Chiến lược C (Cải thiện tình
trạng ĐDSH bằng cách bảo
vệ HST, loài và đa dạng di
truyền) và Mục tiêu 12 (Đến
năm 2020, sự tuyệt chủng
của các loài bị đe dọa đã biết
được ngăn chặn đặc biệt là
tình trạng của những loài bị
suy giảm nhiều nhất được
cải thiện và duy trì). Dự án
cũng góp phần vào thực
hiện Chương trình nghị sự
2030 vì sự phát triển bền
vững và các Mục tiêu Phát
triển Bền vững (SDG) đặc
biệt là SDG 15 về ngăn chặn
mất ĐDSH. Đặc biệt, Dự án
trực tiếp hỗ trợ đạt được
cam kết khi tham gia mạng
lưới KDTSQ thế giới được
thực hiện theo hướng mở,
liên ngành và đa lĩnh vực để
đảm bảo được 3 chức năng
bảo tồn, phát triển và hỗ trợ
của mỗi KDTSQ.
9Trân trọng cảm ơn bà!
NGUYỄN HẰNG (Thực hiện)
Tạp chí
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Đẩy nhanh tiến độ điều tra, đánh giá phân vùng
cảnh báo trượt lở đất đá, góp phần phòng tránh,
giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ môi trường các vùng
miền núi Việt Nam
PGS.TS. TRẦN TÂN VĂN - Viện trưởng
Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Bộ TN&MT

Việt Nam nói chung và khu vực miền Trung nói riêng chịu ảnh hưởng sâu sắc của biến đổi khí hậu (BĐKH)
toàn cầu, nhất là trong những năm gần đây. Các hiện tượng thời tiết cực đoan gây mưa lớn, cùng với các
hoạt động nhân sinh như làm đường, xây dựng nhà cửa, cơ sở hạ tầng… dường như đang đẩy nhanh thêm
các quá trình tai biến địa chất như trượt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ quét, xói lở bờ sông, bờ biển... với quy mô ngày
càng lớn, mức độ thiệt hại ngày càng tăng, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và an sinh cộng
đồng. Các tỉnh miền Trung đang trải qua một đợt mưa, lũ kéo dài; các hiện tượng sạt lở xảy ra mạnh, khốc
liệt và bất thường.
CÔNG TÁC ĐIỀU TRA,
CẢNH BÁO TRƯỢT LỞ HIỆN NAY
Tai biến trượt lở, lũ bùn đá, lũ quét... đã và
đang được Chính phủ quan tâm từ nhiều năm
nay. Bộ TN&MT đã và đang triển khai một số
đề án Chính phủ về trượt lở do Viện Khoa học
Địa chất và Khoáng sản chủ trì và lũ quét do
Viện Khoa học Khí tượng, Thủy văn và BĐKH
chủ trì. Cụ thể, về Đề án “Điều tra, đánh giá
hiện trạng và phân vùng cảnh báo nguy cơ
trượt lở các vùng miền núi Việt Nam” tình hình
thực hiện như sau:
Đề án được phê duyệt từ năm 2012 để triển
khai thực hiện ở các khu vực miền núi của 37
tỉnh chủ yếu ở miền Bắc, miền Trung và Tây
Nguyên. Đến nay đã thực hiện điều tra, thành
lập bản đồ hiện trạng trượt lở ở 25/37 tỉnh (cho
đến Quảng Ngãi), thành lập các bản đồ trung
gian và bản đồ phân vùng cảnh báo trượt lở ở
15/37 tỉnh, tất cả đều ở tỷ lệ 1:50.000. Trên các
bản đồ này khoanh định các diện tích có hiện
trạng và nguy cơ trượt lở theo các cấp độ rất
cao, cao, trung bình và thấp; phân loại các vị trí
trượt lở theo quy mô rất lớn, lớn, trung bình và
nhỏ, và theo các kiểu trượt như trượt xoay, trượt
nêm, trượt phẳng, trượt hỗn hợp và trượt dạng
dòng... Ngoài ra, Đề án còn tiến hành điều tra
hiện trạng, phân vùng cảnh báo trượt lở ở tỷ lệ
1:10.000 cho các xã trọng điểm có nguy cơ trượt
lở cao, đến nay đã thực hiện được 64/220 xã. Kết
quả điều tra hiện trạng, phân vùng cảnh báo
trượt lở đã và đang được chuyển giao cho Ban
chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai,
Tạp chí
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Tổng cục Khí tượng Thủy văn
và các địa phương. Cũng theo
kế hoạch, Đề án sẽ còn triển
khai một số hạng mục khác,
như lập bản đồ độ nguy hiểm
trượt lở, thiết lập thí điểm một
số trạm quan trắc, dự báo, cảnh
báo sớm trượt lở...
Các bản đồ hiện trạng và
phân vùng cảnh báo trượt lở
cơ bản có một số tác dụng sau:
Trong ngắn hạn, có thể được sử
dụng để biết trước được ở cấp
huyện, xã những diện tích có
nguy cơ trượt lở cao hay những
diện tích tương đối an toàn
hơn mỗi khi mưa bão lớn, kéo
dài, để trên cơ sở đó địa phương
có thể thực hiện diễn tập hoặc
sơ tán, di dời, thậm chí cứu
hộ, cứu nạn khi trượt lở xảy
ra. Trong dài hạn, có thể được
tích hợp để điều chỉnh các quy
hoạch, kế hoạch phát triển KTXH của các địa phương, tránh
các hoạt động phát triển ở
những khu vực có nguy cơ cao,
thay thế, ví dụ bằng các dự án
bảo tồn thí dụ như trồng rừng
phòng hộ, hoặc nếu bắt buộc
phải phát triển ở những khu
vực đó thì có phương án phòng
tránh, giảm nhẹ hậu quả trước.

TRƯỢT LỞ ĐẤT ĐÁ Ở CÁC
TỈNH MIỀN TRUNG
Khu vực miền Trung có dải
Trường Sơn chắn giữ ở phía
Tây, địa hình thấp dần nhưng
khá đột ngột từ Tây sang Đông.
Điều kiện địa chất, địa hình địa mạo, cấu trúc - kiến tạo,
địa chất thủy văn - địa chất
công trình hết sức phức tạp, vỏ
phong hóa dày, thảm thực vật
chủ yếu là rừng trồng, rừng tái
sinh. Theo độ dốc địa hình, số
điểm trượt xảy ra nhiều nhất
ở các khoảng độ dốc 14 -32o,
thường tương ứng với các kiểu
sườn bóc mòn - xâm thực, sườn
bóc mòn tổng hợp kèm theo vỏ
phong hóa dày.
Tỉnh Hà Tĩnh: Điều tra hiện
trạng trượt lở tỷ lệ 1:50.000
năm 2017, tại các huyện Hương
Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Kỳ
Anh, Nghi Xuân trượt lở xảy ra
mạnh mẽ, đa dạng, phức tạp,
với 235 điểm trượt, trong đó
quy mô nhỏ (<200m3) 70 điểm,
trung bình (200 - 1.000m3) 88
điểm, lớn (1.000 - 20.000m3)
73 điểm, rất lớn (20.000 100.000m3) 4 điểm; có 4 điểm
sụt lún; 19 điểm có biểu hiện
lũ quét-lũ ống và 198 vị trí xói
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lở bờ sông. Trượt lở chủ yếu xảy ra từ vách taluy
dương của QL8, đường Hồ Chí Minh và các
đường giao thông chính, một số ít xảy ra trên
các sườn dốc tự nhiên.
Dựa vào kết quả điều tra đã khoanh được
6 vùng cấp I (diện tích 50,7km2), 4 vùng cấp
II (diện tích 588km2), 8 vùng cấp III (diện tích
1.432km2) và 3 vùng cấp IV (diện tích 963km2).
Khu vực cấp I: nguy cơ trượt lở và các tai biến
địa chất khác rất cao, cần di dời dân cư gồm:
thôn 1, xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân; các khu
vực có xói lở bờ sông có nguy cơ rất cao cần di
dời gồm: thôn Hương Giang, xã Lộc Yên; thôn
Tân Hội, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê;
các khu vực bị sụt lún gồm thôn Thuận Trị, xã
Hương Vĩnh và xóm 6, xã Hương Lâm.
Khu vực cấp II: nguy cơ trượt lở và các tai
biến địa chất khác cao: thuộc khu vực các xã
Sơn Hồng, Sơn Tây, Sơn Trà, huyện Hương Sơn;
các khu vực xã Phúc Đồng, Hương Thủy, Hương
Đô, Phương Điền, Hương Trà, Hương Liên của
huyện Hương Khê.
Tỉnh Quảng Bình: Đã điều tra hiện trạng
trượt lở tỷ lệ 1:50.000 năm 2017, xác định 128
điểm trượt. Trong đó, 74 điểm trượt quy mô nhỏ,
chiếm 57,8%; 39 điểm trượt quy mô trung bình,
chiếm 30,5%; 15 điểm trượt quy mô lớn, chiếm
11,7%.
Các yếu tố liên quan đến trượt lở gồm: nhóm
các yếu tố tự nhiên như vỏ phong hóa dày phát
triển trên nền đá gốc là các đá trầm tích, trầm
tích lục nguyên giàu sét, trầm tích biến chất
giàu sét; các đới dập vỡ kiến tạo dọc theo các đứt
gãy; thảm thực vật thưa và mưa kéo dài. Nhóm
các yếu tố nhân sinh là tác động của con người,
như cắt chân sườn dốc tạo vách taluy làm đường
và các công trình dân dụng khác.
Trong đó, đã khoanh định 3 diện tích có
nguy cơ trượt lở cao, ảnh hưởng trực tiếp đến
các công trình xây dựng và đời sống dân sinh,
bao gồm: khu vực xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy,
diện tích 80km2, đề xuất nghiên cứu chi tiết ở tỷ
lệ 1:25.000 và 1:10.000; khu vực dọc QL 12A và
đường liên thôn xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa,
diện tích 9,5km2; khu vực dọc đường liên thôn
vào bản Si, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, diện
tích 7,5km2.
Tỉnh Quảng Trị: Điều tra hiện trạng trượt
lở tỷ lệ 1:50.000 năm 2018 đã xác định 241
điểm trượt, trong đó 142 điểm quy mô nhỏ,
68 điểm quy mô trung bình, 27 điểm quy mô
lớn, 2 điểm quy mô rất lớn và 2 điểm quy mô
đặc biệt lớn (>100.000m3). Ngoài ra còn ghi

VVHình 1. Bản đồ hiện trạng trượt lở tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2017

VVHình 2. Bản đồ hiện trạng trượt lở tỉnh Quảng Bình đến
năm 2017
nhận 2 điểm lũ quét, 1 điểm
sập sụt karst ngầm, 69 vị trí
xói lở bờ sông, bờ suối, bờ
biển, và 6 điểm khai thác mỏ.
Kết quả điều tra cho thấy,
trượt lở ở Quảng Trị thường
xảy ra dọc các tuyến đường
giao thông chính, như đường
Hồ Chí Minh và khu vực dân
cư hai bên hành lang tuyến
đường. Ngoài ra, trượt lở còn
xảy ra trên các sườn dốc tự
nhiên, dọc các đường liên xã,
liên thôn... Mật độ trượt lở ở
tỉnh Quảng Trị nhìn chung

là không cao, tuy nhiên lại
tập trung vào một số khu vực
cụ thể, như huyện Hướng
Hóa (147/241 điểm) và huyện
Đakrông (71/241 điểm). Trượt
trong vỏ phong hóa chiếm tỷ
lệ chủ yếu, kiểu trượt phổ biến
là trượt hỗn hợp, trượt xoay
và trượt phẳng. Đồng thời, đã
khoanh định được 12 vùng có
nguy cơ trượt lở từ trung bình
đến rất cao, đề xuất 3 vùng
có nguy cơ trượt lở đất đá rất
cao để điều tra chi tiết ở tỷ lệ
1:25.000 và 1:10.000.
Tạp chí

SỐ 11/2020 | MÔI TRƯỜNG 43

TRAO ĐỔI - DIỄN ĐÀN

Tỉnh Thừa Thiên-Huế: Được điều tra hiện
trạng trượt lở tỷ lệ 1:50.000 năm 2019. Kết
quả giải đoán ảnh viễn thám và phân tích mô
hình lập thể số đã ghi nhận 151 vị trí trượt lở;
kết quả khảo sát thực địa xác định được 205
vị trí trượt lở. Trong đó 65 điểm quy mô nhỏ,
66 điểm quy mô trung bình, 61 điểm quy mô
lớn, 9 điểm quy mô rất lớn và 4 điểm quy mô
đặc biệt lớn; 1 điểm lũ quét và 9 điểm xói lở bờ
sông. Nhìn chung trượt lở ở đây thường xảy ra
trên các taluy dương dọc các tuyến đường giao
thông chính và khu vực dân cư, đặc biệt tập
trung dọc tuyến đường Hồ Chí Minh, quốc lộ
74, quốc lộ 71, quốc lộ 49 và hai bên hành lang
của các tuyến đường này. Ngoài ra, trượt lở còn
xảy ra trên một số sườn dốc tự nhiên dọc các
đường liên xã, liên thôn và đường lâm nghiệp.
Mật độ trượt lở toàn tỉnh nhìn chung không
cao nhưng lại tập trung ở một số địa bàn cụ
thể, như ở huyện A Lưới (122/205 điểm).
Đã khoanh định 3 vùng có nguy cơ trượt
lở rất cao ở các huyện A Lưới và huyện Phong
Điền và đề xuất điều tra chi tiết ở tỷ lệ 1:25.000
và 1:10.000.
Tỉnh Quảng Nam: Điều tra hiện trạng trượt
lở năm 2019, tại các huyện Bắc Trà My, Nam
Trà My, Tiên Phước, Phước Sơn được đánh giá
có nguy cơ trượt lở rất cao; tiếp đến các huyện
Tây Giang, Đông Giang và Nam Giang có nguy
cơ cao. Kết quả giải đoán ảnh viễn thám và
phân tích mô hình lập thể số đã ghi nhận 723
điểm trượt, trong khi khảo sát thực địa ghi
nhận 1.286 điểm. Trong số 1.286 điểm này có
353 điểm quy mô nhỏ, 531 điểm quy mô trung
bình, 389 điểm quy mô lớn, 12 điểm quy mô rất
lớn và 1 điểm quy mô đặc biệt lớn; 1 điểm lũ
quét, 27 điểm xói lở bờ sông, bờ biển, và 21 điểm
khai thác mỏ.
Trượt lở đất đá ở tỉnh Quảng Nam thường
xảy ra dọc các tuyến đường giao thông chính và
khu vực dân cư kèm theo, như đường Hồ Chí
Minh, đường Trường Sơn Đông, Quốc lộ 40B.
Ngoài ra, còn xảy ra trên các sườn dốc tự nhiên
trồng cây lâm nghiệp, dọc các đường liên xã,
liên thôn... Mật độ trượt lở đất đá trên toàn tỉnh
Quảng Nam là rất cao, quy mô chủ yếu là trung
bình đến rất lớn. Những khu vực này tập trung ở
các huyện Bắc Trà My, Nam Trà My, Tiên Phước
và Phước Sơn.
Công tác điều tra trên địa bàn huyện Nam
Trà My đã ghi nhận 379 điểm trượt lở, chiếm
khoảng 29% tổng số điểm trượt lở toàn tỉnh; cả
10 xã của huyện đều xảy ra trượt lở quy mô từ
Tạp chí
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VVHình 3. Bản đồ hiện trạng trượt lở tỉnh Quảng Trị đến năm
2018

VVHình 4. Bản đồ hiện trạng trượt lở tỉnh Thừa Thiên-Huế đến
năm 2019

VVHình 5. Bản đồ hiện trạng trượt lở tỉnh Quảng Nam
đến năm 2019
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nhỏ đến rất lớn. Trượt lở xảy ra chủ yếu trên các
nhóm đá biến chất giàu sét của hệ tầng Khâm
Đức và nhóm đá magma xâm nhập axit-trung
tính thuộc phức hệ Sơn Dung. Trượt lở thường
tập trung dọc theo các đới đứt gãy, nhất là
những vị trí giao cắt của các hệ thống đứt gãy
các phương khác nhau, khiến đất đá bị dập vỡ
mạnh, tính chất cơ lý của đất đá giảm nhiều.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến xảy ra trượt lở
ở huyện này. Nhóm các nguyên nhân tự nhiên
chủ yếu gồm: các hệ thống đứt gãy, đới dập vỡ
phát triển mạnh mẽ, làm cho đất đá bị dập vỡ,
nứt nẻ mạnh; vỏ phong hóa phát triển dày, bở
rời hoặc hỗn độn mềm - cứng, khả năng liên kết
kém; địa hình sườn dốc trung bình đến cao (>
20º), là nơi quá trình trọng lực sườn xảy ra mạnh
và rất mạnh. Nhóm nguyên nhân kích hoạt rõ
ràng nhất là do mưa và cắt xẻ để làm đường
giao thông, lấy mặt bằng xây dựng, làm mất cân
bằng sườn dốc. Kết quả điều tra cho thấy tất cả
các điểm trượt đều xảy ra khi có mưa hoặc trước
đó có mưa lớn kéo dài; có tới 339/379 điểm trượt
xảy ra tại taluy - sườn nhân tạo).
Trong số 70 điểm trượt quy mô lớn đến rất
lớn đã xác định hơn 30 điểm tiếp tục có nguy cơ
trượt. Đề xuất cắm biển cảnh báo một số tuyến
đường, bao gồm: đoạn đường Quốc lộ 40B nối
xã Trà Nam với huyện Tu Mơ Rông của tỉnh Kon
Tum; đoạn đường Trường Sơn Đông từ thôn 3 xã
Trà Vinh đến khu vực giáp ranh với huyện Bắc
Trà My; đoạn đường ĐH5 từ thôn 2 xã Trà Vân
đến đường Trường Sơn Đông.
Vị trí xảy ra trượt lở ngày 28/10/2020 tại
thôn 1 xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh
Quảng Nam có một số đặc điểm sau:
Địa hình khu vực có độ cao tuyệt đối 300900m, thuộc dạng núi trung bình đến cao,
nguồn gốc bóc mòn-xâm thực, độ dốc sườn tự
nhiên 25-35o. Thảm phủ thực vật là rừng trồng
(chủ yếu là keo), mật độ che phủ khoảng 80-85%.
Mạng lưới thủy văn đa phần là các khe suối
ngắn và dốc, đều đổ vào sông Trà Leng; thung
lũng suối ở thượng nguồn hẹp và dốc với tiết
diện ngang dạng chữ “V”.
Khu vực trượt lở Thôn 1 có sự phân bố của
đứt gãy phương vĩ tuyến dài khoảng 20km, làm
cho đất đá ở đây bị cà nát, dập vỡ mạnh mẽ, trở
nên rất yếu, đồng thời tạo điều kiện để quá trình
phong hóa phát triển sâu, tạo vỏ phong hóa dày.
Đá gốc ở khu vực này là nhóm đá biến chất
giàu sét, thuộc phức hệ Khâm Đức (NP-Ɛ1 kđ).
Kết quả khảo sát vỏ phong hóa trên nhóm
đá biến chất giàu sét chủ yếu gặp lộ ra các đới từ

VVHình 6. Bản đồ hiện trạng trượt lở huyện Nam Trà My, tỉnh
Quảng Nam đến năm 2019
phong hóa mạnh đến phong
hóa trung bình, ít khi lộ ra
các đới phong hóa yếu; chiều
dày lộ ra quan sát tại thực từ
7 - 8m đến 12 - 15m, thậm chí
15 - 20m. Do giàu khoáng vật
sét nên khi bão hòa nước dễ bị
chảy nhão. Năm 2019 đã xác
định được ở khu vực Thôn 1
hai vị trí trượt lở.

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT,
KIẾN NGHỊ
Đối với đề án Chính phủ về
trượt lở hiện đang thực hiện
Sớm gia hạn và cho phép
đẩy nhanh hơn nữa tiến độ
thực hiện Đề án Chính phủ
“Điều tra, đánh giá hiện trạng
và phân vùng cảnh báo nguy
cơ trượt lở các vùng miền núi
Việt Nam” (triển khai từ 2012,
đến nay mới thực hiện được
khoảng 50% khối lượng công
việc, hiện Bộ TN&MT đang
trình Chính phủ cho phép gia
hạn Đề án).

Cho phép bổ sung thêm
một số nội dung: Bổ sung
danh mục các xã trọng điểm
cần điều tra hiện trạng, phân
vùng cảnh báo trượt lở ở tỷ lệ
1:10.000 và cho phép triển
khai thực hiện sớm; Điều tra
cập nhật và điều chỉnh các bản
đồ hiện trạng, phân vùng cảnh
báo trượt lở hàng năm (sau
mỗi mùa mưa bão) và định kỳ
sau mỗi 3-5 năm (vì hiện trạng
trượt lở ở các địa phương sau
khoảng 3 - 5 năm cơ bản là sẽ
thay đổi hoàn toàn); Kiểm tra,
rà soát công tác phòng tránh,
giảm nhẹ trượt lở ở các địa
phương ngay trước mùa mưa
bão hàng năm và đưa ra các
cảnh báo cập nhật, khẩn cấp
cho chính quyền và cộng đồng
địa phương.
Nâng cao chất lượng
công tác chuyển giao kết
quả cho các địa phương, bổ
sung thêm thành phần được
chuyển giao là các huyện, xã
Tạp chí
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có nguy cơ trượt lở cao. Đảm bảo
rằng chính quyền các cấp và cộng
đồng địa phương hiểu được vai trò,
tác dụng của các bộ bản đồ hiện
trạng và phân vùng cảnh báo trượt
lở và sử dụng được chúng trong các
hoạt động phát triển KT-XH, phòng
tránh, giảm nhẹ thiên tai. Thiết lập
cơ chế liên lạc giữa Bộ TN&MT (hoặc
đơn vị thực hiện Đề án là Viện Địa
chất Khoáng sản) với các địa phương
để đảm bảo các kết quả của Đề án
được chuyển giao và được sử dụng
kịp thời, hiệu quả.
Đẩy mạnh hơn nữa công tác
tuyên truyền, nâng cao nhận thức
cộng đồng về trượt lở, lũ quét, tốt
nhất là đến được các cấp xã, bản, đặc
biệt ở các khu vực có nguy cơ trượt lở
cao; triển khai cắm biển cảnh báo ở
các vị trí có nguy cơ trượt lở cao.

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT MỚI
Đan dày thêm mạng lưới dự
báo khí tượng, thủy văn cấp địa
phương (có thể bằng các công nghệ,
phương pháp đơn giản hơn, dễ sử
dụng hơn, huy động sự tham gia
của các doanh nghiệp...).
Cho phép xây dựng và triển khai
đề án Chính phủ về “Xây dựng và
vận hành mạng lưới quan trắc, dự
báo, cảnh báo sớm trượt lở ở các vị
trí trọng điểm”, với một số nội dung
chính: Hợp tác với các đối tác quốc
tế (có thể dưới hình thức hỗ trợ kỹ
thuật ODA) như Nhật Bản, Hàn
Quốc, Đài Loan, Na Uy, Hoa Kỳ... để
lựa chọn phương pháp, công nghệ
phù hợp, lâu dài hướng đến nội địa
hóa thiết bị quan trắc, cảnh báo sớm
trượt lở; Điều tra, đánh giá độ nguy
hiểm trượt lở, trên cơ sở đó lựa chọn
được các vị trí có nguy cơ trượt lở
rất cao và cao, quy mô rất lớn và lớn,
nếu xảy ra trượt lở có khả năng gây
thiệt hại lớn về người và cơ sở vật
chất; Nâng cao năng lực đội ngũ cán
bộ, triển khai lắp đặt và vận hành
mạng lưới quan trắc, cảnh báo sớm
về trượt lở, kịp thời cung cấp thông
tin cho chính quyền và cộng đồng
địa phươngn
Tạp chí
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Cần coi trọng không gian xanh
trong quy hoạch đô thị
NGUYỄN ÁI DƯƠNG
Bộ Xây dựng

Không gian xanh (KGX) được ví như lá phổi của đô thị và là yếu
tố của nghệ thuật bố cục không gian và cảnh quan đô thị. Trong
những năm gần đây, quá trình đô thị hóa nhanh đã làm cho KGX bị
thu hẹp. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu có những diễn biến phức
tạp, con người cần nhận thức toàn diện, coi KGX là tài sản quý cần
được bảo vệ và phát triển.
KGX VÀ VAI TRÒ CẢI THIỆN
CHẤT LƯỢNG SỐNG CỦA
NGƯỜI DÂN
KGX là một phần của cấu trúc
đô thị. KGX làm tăng tính thẩm
mỹ, màu sắc, cảnh quan của đô
thị, tạo nên sự hài hòa và tăng
yếu tố sinh thái trong cảnh quan
đô thị. KGX công cộng góp phần
cân bằng xã hội, môi trường sống,
nhất là trong bối cảnh biến đổi
khí hậu và dịch bệnh đang diễn
biến phức tạp.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO)
đã có nhiều nghiên cứu về tầm
quan trọng của KGX đối với sức
khỏe cộng đồng. Nghiên cứu đã
chỉ ra rằng, các KGX đô thị như
công viên, sân thể thao, rừng cây,
ven hồ và vườn cây mang đến cho
con người không gian để hoạt
động thể chất, thư giãn, yên bình
và thoát khỏi nhiệt độ nóng bức.
KGX cũng góp phần làm cho chất
lượng không khí được cải thiện,
giảm tiếng ồn giao thông…
Có thể hiểu, KGX là môi
trường tự nhiên, được tự nhiên
hóa một phần hoặc hoàn toàn bởi
thực vật, mặt nước và là những
không gian công cộng ngoài trời
nhằm phục vụ các hoạt động thể
chất, thư giãn tinh thần, giao tiếp
xã hội, sinh hoạt cộng đồng và các
hoạt động vui chơi, giải trí khác
của người dân. Với mục tiêu phát
triển đô thị bền vững và BVMT
sinh thái, KGX được phân thành

3 loại: KGX tự nhiên, KGX bán tự
nhiên và KGX nhân tạo.
KGX tự nhiên là không gian
đang tồn tại những loài thực vật,
động vật đặc trưng, bản địa, tái
sinh mà không có sự can thiệp
của con người. Các tác động của
con người vào KGX tự nhiên nếu
có thì rất hạn chế, chỉ nhằm mục
đích chính là bảo vệ sự đa dạng
sinh học và bảo tồn thiên nhiên.
KGX bán tự nhiên là các KGX
tự nhiên, nhưng có sự can thiệp
của con người theo mức độ khác
nhau, tùy thuộc mục tiêu bảo vệ,
phát triển các KGX này và mục
tiêu phát triển khác.
KGX nhân tạo là KGX tự nhiên,
bán tự nhiên hoặc các khu vực
đất trống đã được con người đầu
tư trồng cây xanh, thảm thực vật;
xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ
thuật, các công trình, trang thiết
bị với hoạt động nhằm phục vụ
mục tiêu nâng cao sức khỏe tinh
thần, thể chất của người dân và
các mục tiêu khác (thẩm mỹ đô
thị, môi trường đô thị và kinh tế
đô thị). KGX nhân tạo bao gồm
công viên, vườn hoa, cây xanh
trong các khu dân cư, công trình
công cộng, trụ sở cơ quan, cây
xanh đường phố.

MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUY
HOẠCH KGX TRÊN THẾ GIỚI
Ở Pháp, Luật Cảnh quan xanh
được ban hành từ năm 1993. Đây
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VVKGX công cộng góp phần cân bằng xã hội, môi trường sống
là công cụ pháp lý đầu tiên dành
cho chủ đề bảo vệ và tăng cường
chất lượng các khu vực cảnh quan
xanh. Sau đó, Luật Tiếp cận nhà ở và
cải tạo đô thị (ALUR) ra đời đã tăng
cường các phương pháp để đưa cảnh
quan xanh đi vào quy trình lập quy
hoạch. Với Luật ALUR, mục tiêu của
quy hoạch cảnh quan xanh được mở
rộng. Việc lập quy hoạch có nghĩa vụ
bảo tồn và nâng cao chất lượng cảnh
quan xanh trong phạm vi toàn quốc.
Luật ALUR đã thống nhất cách hiểu
về cảnh quan xanh trong hệ thống
quy hoạch. Đối với quy hoạch vùng
tỉnh, Điều L122-1-4 của Luật ALUR
yêu cầu đồ án phải thể hiện việc “sử
dụng tiết kiệm các vùng tự nhiên,
bảo vệ các khu vực bị ảnh hưởng bởi
hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp
và bảo vệ các khu vực cảnh quan
thiên nhiên”. Đối với quy hoạch đô
thị và khu dân cư, Điều L123-1 của
Luật ALUR quy định quy hoạch phải
đưa ra các hướng dẫn để có thể xác
định hành động cần thiết nhằm tăng
cường chất lượng môi trường, cảnh
quan. Ngoài ra, quy hoạch cần “xác
định và định vị các khu vực cảnh

quan xanh, cùng các yêu cầu
tương ứng để đảm bảo sự bảo
vệ của chúng”.
Để tuân thủ những quy
định này, nghiên cứu cảnh
quan xanh đã trở thành một
trong những định hướng
khung cho việc phát triển ý
tưởng quy hoạch đô thị. Kiến
trúc sư cảnh quan và các
chuyên gia môi trường phải
tham gia trong các khâu thiết
kế, định hướng không gian,
xây dựng quy định pháp lý,
lập chương trình phát triển.
Đó là cách làm mới yêu cầu
tích hợp trong suốt quá trình
lập quy hoạch và quản lý phát
triển.
Tại Hàn Quốc, Seoul là
một hình mẫu về cải tạo hạ
tầng xanh. Trong vòng 30
năm, Seoul liên tục thực hiện
các dự án cải tạo cấu trúc đô
thị, phát triển không gian
công cộng và cung cấp cơ
sở hạ tầng theo hướng tăng
cường cây xanh. Nhiều công
viên lớn được xây dựng dọc

hai bên bờ sông Hàn nhằm
sửa chữa những sai lầm trong
quy hoạch trước đây. Tính
đến nay, 40 km dọc đôi bờ
sông Hàn có 12 công viên lớn
bao gồm hồ nước, đảo chim,
rừng cây cổ thụ, sở thú...
Tận dụng mọi không
gian để trồng cây, chính
quyền Seoul cũng đã biến
một cây cầu vượt cũ được xây
dựng vào năm 1970 thành
một công viên trên cao rất
ấn tượng. Công viên có tên
Seoullo 7017 với hơn 24 nghìn
cây xanh. Trong tương lai,
khu vực này dự kiến sẽ được
xây dựng thành một nơi ươm
mầm xanh cho Seoul. Từ năm
2014 đến nay, chính quyền và
người dân đã trồng được 15
triệu cây xanh. Dự kiến đến
năm 2022, 15 triệu cây xanh
nữa sẽ được trồng cùng với
việc mở thêm 2 khu rừng lớn
ở phía Bắc và Nam Thủ đô
nhằm giảm khói bụi.
Lượng cây xanh nói trên
có thể tạo ra lượng ôxy đủ cho
Tạp chí

SỐ 11/2020 | MÔI TRƯỜNG 47

TRAO ĐỔI - DIỄN ĐÀN

21 triệu người trưởng thành mỗi năm. Từ
chỗ phải hứng chịu hậu quả do theo đuổi
mục tiêu tăng trưởng “nóng” mà bỏ qua
yếu tố môi trường, ngày nay, chính quyền
và người dân Seoul hiểu rất rõ ý nghĩa, giá
trị của KGX đối với sức khỏe và cuộc sống.
Có thể thấy, Hàn Quốc nằm trong số top
các quốc gia có hạ tầng xanh của thế giới.

BÀI HỌC KINH NGHIỆM Ở VIỆT NAM
Ở Việt Nam, KGX ở những đô thị cũ đã
trở thành nét đặc trưng. Hải Phòng được
gọi là thành phố Hoa phượng đỏ với lễ
hội Hoa phượng đã trở thành một phần
của bản sắc văn hóa đất Cảng; TP. Hồ Chí
Minh xao xác với lá me bay; Hà Nội với
nhiều tuyến phố có hàng cây sấu cổ thụ,
cây phượng, cây cơm nguội, hoa sữa… KGX
còn gắn với đặc điểm văn hóa - xã hội - tự
nhiên và trình độ phát triển khác nhau của
mỗi đô thị. KGX góp phần phát triển kinh
tế, du lịch, dịch vụ.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây,
trước sức ép về nhà ở và quỹ đất hạn hẹp,
KGX bị xâm hại, thu hẹp dần, thiếu cả số
lượng và chất lượng. Tỷ lệ cây xanh trên
đầu người ở nhiều thành phố nước ta còn
thấp. Hiện hầu hết các công trình xây
dựng trong các thành phố có quy mô nhỏ,
nhiều nhà cao tầng, chỉ tính riêng Hà Nội
và TP. Hồ Chí Minh đã có hàng trăm dự án
các khu đô thị mới và rất nhiều công trình
nhà ở, căn hộ cao tầng được xây dựng
hoàn thiện, trong đó phần lớn đã đi vào sử
dụng. Song, các chủ đầu tư chưa quan tâm
đến những biện pháp để tiết kiệm năng
lượng, thiết kế mở rộng các KGX tự nhiên,
nhân tạo…
Về mặt kiến trúc, quy hoạch trong các
thành phố chưa phát huy được lợi thế
của điều kiện tự nhiên, các kinh nghiệm
truyền thống của thế hệ đi trước trong việc
tạo dựng môi trường ở xứ nhiệt đới. Về
mặt quản lý và sử dụng công trình, chưa
chú trọng vào vấn đề tiết kiệm năng lượng,
việc quản lý chất thải, khí thải chưa được
thực hiện triệt để. Về quy hoạch, chưa có
sự nghiêm túc trong quản lý, giám sát thực
hiện, dẫn đến tình trạng diện tích KGX,
không gian công cộng bị cắt xén.
Trong quy định của pháp luật hiện
hành, Thông tư số 06/2013/TT-BXD của Bộ
Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế
Tạp chí
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đô thị đã xác định KGX bao
gồm “hành lang xanh, vành
đai xanh, nêm xanh, công
viên hoặc rừng tự nhiên,
nhân tạo trong đô thị”. Ngoài
ra “cây xanh đô thị, công viên,
vườn hoa” đã được quy định
tại các văn bản về quy hoạch
đô thị trước đây gồm: Nghị
định số 64/2010/NĐ-CP về
quản lý cây xanh đô thị, Nghị
quyết số 1210/2016/NQUBTVQH13 về phân loại đô
thị, Tiêu chuẩn số 4449/1987/
TCVN về quy hoạch xây dựng
đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế.
Tuy nhiên, khái niệm về
KGX chưa có khái niệm cụ
thể và rõ ràng trong các quy
định của văn bản pháp luật
hiện hành của Việt Nam.
Đồng thời, trong thực tiễn
cũng đã có những khó khăn
khi xác định KGX trong đồ án
quy hoạch đô thị cũng như
triển khai quản lý KGX theo
quy hoạch đô thị đã được phê
duyệt. Do vậy, để làm rõ thuật
ngữ “KGX” cần thiết phải
nghiên cứu các khái niệm,
định nghĩa của các nhà khoa
học trong nước và nước ngoài,
đưa ra khái niệm KGX, để làm
cơ sở đánh giá thực trạng
quản lý KGX của đô thị.
Để phát triển một đô thị
có KGX, điều kiện tiên quyết
chính là trong công tác quy
hoạch cần có sự thống nhất
và định hướng rõ nhằm đem
lại hiệu quả cao, quy định
quỹ đất cây xanh, mặt nước
hay trong hệ thống hạ tầng
kỹ thuật, hướng tới tính tiện
ích và hiện đại, phù hợp
với nhu cầu sinh hoạt đi lại
của người dân. Thiết lập hệ
thống KGX trong đô thị, cần
coi trọng đầu tư chiều sâu.
Một đô thị xanh phải có môi
trường sống xanh với một
tổng thể kiến trúc xanh được
sắp xếp hài hòa và quản lý

theo quy hoạch của kiến trúc
đô thị. Quy hoạch phải có
tầm nhìn và phải triển khai
thực hiện đúng.
Phát triển KGX phải
được giám sát, quản lý chặt
chẽ và thực thi phù hợp, cần
mở rộng diện tích KGX ở các
vùng ven đô. Với đô thị lớn,
phát triển đô thị vệ tinh và
xây dựng nông thôn mới theo
hướng công nghiệp xanh,
tạo dựng vành đai xanh góp
phần cân bằng KGX cho nội
đô, vừa thu hút khách du lịch
tới thăm quan các di tích,
trải nghiệm ở nông trại, lại
tạo nguồn thực phẩm sạch
cung cấp cho người dân đô
thị. Trong nội đô không cho
phép xây chung cư cao tầng,
nhà bám sát mặt đường, khơi
thông những dòng sông để
tận dụng KGX của mặt nước.
Cần có khung pháp lý để
xử lý nghiêm các hành vi vi
phạm chỉ tiêu sử dụng đất và
xâm chiếm diện tích ao hồ,
cây xanh. Theo đó, quy định
rõ các mức xử phạt hành
chính, nếu vi phạm nghiêm
trọng phải xử lý hình sự để
răn đe. Tuyệt đối không để
chủ đầu tư dẫn dắt, chi phối
quy hoạch nếu không phù
hợp với sự phát triển chung
của cộng đồng, của thành
phố, đất nước.
Cần thay đổi về tư duy và
lối sống, nâng cao ý thức của
cấp lãnh đạo quản lý và cộng
đồng về giá trị của hệ thống
KGX đô thị, tích cực tham
gia các mô hình, phong trào
quản lý KGX ngay trong cộng
đồng dân cư. Mỗi người dân,
mỗi gia đình cần có ý thức
tạo dựng KGX của chính ngôi
nhà mình với những chậu cây
xanh, bồn hoa..., đồng thời
bảo vệ cây xanh để cải thiện
môi trường sống, góp phần
tạo xanh cho đô thịn
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Ngành Thủy sản nỗ lực xây dựng kế hoạch
hành động và thúc đẩy các cam kết
tự nguyện về giảm thiểu rác thải nhựa

VVTổng cục Thủy sản và IUCN ký Biên bản ghi nhớ hợp tác, bảo tồn các loại thủy
sản giai đoạn 2020 - 2025

Ô

nhiễm rác thải nhựa (RTN) đang là vấn
đề môi trường cấp bách hiện nay. Tình
trạng ô nhiễm RTN đại dương nói
chung, RTN ngành Thủy sản nói riêng đang ở
mức báo động… Để chung tay giảm thiểu RTN,
ngành Thủy sản đã xây dựng Kế hoạch hành
động quản lý RTN giai đoạn 2020 - 2030, đồng
thời, thực hiện các cam kết hành động cùng
nhiều giải pháp để giảm thiểu RTN tại Việt
Nam.

NHẬN DIỆN RTN NGÀNH THỦY SẢN
Việt Nam là một trong những quốc gia có
lượng RTN nhiều nhất trên thế giới, ước tính
trung bình mỗi năm có khoảng 0,28 - 0,73 triệu
tấn RTN thải ra biển, trong đó 80% lượng rác từ
đất liền, 20% còn lại đến từ các hoạt động trên
biển. RTN đang gây ra những mối nguy hiểm
nghiêm trọng cho các loài sinh vật biển do mắc
vào ngư lưới cụ hoặc ảnh hưởng bởi đường tiêu
hóa. Khoảng 70% nhựa mảnh lớn trên biển và
46% đảo rác lớn Thái Bình Dương được hình
thành từ các ngư cụ. Tổ chức Lương thực và

Nông nghiệp Liên hợp quốc
(FAO) ước tính trên thế giới
mỗi năm có khoảng 640.000
tấn ngư cụ bị bỏ lại trên biển.
Trong những năm gần đây,
diện tích nuôi trồng thủy sản
tăng nhanh, năm 1995, tổng
diện tích nuôi trồng thủy sản
khoảng 453.000 ha, đến năm
2015 tăng lên 1.057.300 ha và
năm 2018 đạt 1,3 triệu ha. Cùng
với đó, số tàu đánh bắt cũng gia
tăng, tính đến ngày 31/5/2018,
tổng số tàu cá trên toàn quốc
là 108.504. Hầu hết, số tàu này
đều phải hoạt động dài ngày
trên biển để đánh bắt. Trước
mỗi chuyến ra khơi, ngư dân
phải chuẩn bị nhiều nhu yếu
phẩm cần thiết, lượng rác thải
sinh hoạt trên các tàu vì thế
cũng tăng lên. Theo thói quen,
ngư dân thường xả trực tiếp rác

thải xuống biển và đây là một
trong những nguyên nhân làm
hủy hoại hệ sinh thái, gây ô
nhiễm môi trường biển. Trong
khi đó, ngành thủy sản nước ta
chưa có nghiên cứu, đánh giá
về hiện trạng thải RTN ra môi
trường từ hoạt động nuôi trồng
và đánh bắt thủy sản. Thực tế,
các hoạt động sản xuất trong
ngành thủy sản vẫn xả thải ra
môi trường lượng lớn chất thải
nhựa gồm: Bạt lót ao nuôi, vỏ
chai lọ thuốc thú y thủy sản,
bao bì thức ăn, phao trong hệ
thống nuôi lồng bè làm bằng
xốp, nhựa... Ngành Thủy sản
vừa là ngành phát sinh RTN
đại dương, vừa chịu tác động
của RTN đại dương. RTN lan
tràn tại một số cảng cá, khu bảo
tồn (KBT) biển, gây ô nhiễm
môi trường, nhiều loài sinh vật
biển nhầm tưởng RTN là thức
ăn dẫn đến bị chết và mắc kẹt…
Mặc dù, một số địa phương đã
chỉ đạo tăng cường quản lý, xử
lý RTN thủy sản, nhưng mới
chỉ quan tâm xử lý RTN vùng
đất liền; từng bước gia tăng xử
lý rác thải vùng gần bờ; riêng
vùng xa bờ còn bỏ ngỏ. Bên
cạnh đó, số lượng ngư dân phát
sinh chất thải rắn sinh hoạt
(CTRSH) và ngư cụ sử dụng cho
hoạt động đánh bắt thủy sản
nhiều, nhưng hiện chưa có quy
định cụ thể về việc phân loại,
thu gom, xử lý rác thải sinh
hoạt trên các tàu thuyền đánh
bắt thủy sản và ngư cụ thải bỏ
từ hoạt động này.
Ngành Thủy sản có thể
không sử dụng quá nhiều
nhựa gây ô nhiễm, nhưng lại
Tạp chí
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có tỷ lệ rò rỉ rác thải cao thứ hai sau lĩnh vực
sản xuất bao bì (theo Báo cáo của Tổ chức Bảo
tồn thiên nhiên quốc tế - IUCN). Thói quen vứt
bỏ rác thải, ngư cụ hỏng trên biển khiến RTN
chiếm tới 92% về số lượng rác trên bờ biển trong
khảo sát mà IUCN thực hiện tại các bãi biển
Việt Nam năm 2019. Tuy nhiên, một nghiên
cứu khác về RTN trên biển của IUCN cũng cho
thấy, chỉ có 1% RTN nổi lên mặt biển, 5% RTN
ở gần bờ biển. Điều này minh chứng số lượng
RTN trên biển nhìn thấy chỉ là con số quá nhỏ
so với số lượng thực tế. Nguy hại hơn, RTN là
các loại phao, xốp, túi ni lông… chiếm tỷ lệ lớn
không thể phân hủy, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ
sinh thái, môi trường biển, gây nhiễm độc cho
các loại hải sản khu vực ven bờ. Đơn cử như tỉnh
Quảng Ninh - địa phương có số lượng lồng bè
nuôi thủy sản lớn nhất trong khu vực đồng bằng
sông Hồng cũng đang phải đối mặt với tình
trạng gia tăng lượng RTN, với 250 km đường bờ
biển, 6.100 km2 mặt biển, 40.000 ha bãi triều và
trên 20.000 ha eo vịnh. Tỉnh Quảng Ninh hiện
có 8.123 tàu cá, trong đó tàu cá có chiều dài từ
15 m trở lên hoạt động ngoài khơi là 238 tàu và
14.506 ô lồng bè nuôi trồng thủy sản tại các vùng
nuôi trồng tập trung. Phần lớn lồng bè được
nuôi ở vùng biển mở, dễ bị ảnh hưởng bởi bão,
gió, lốc, gây hư hỏng phao xốp và các công trình
nuôi. Phao xốp là loại vật liệu có độ bền thấp,
dễ bị vỡ, phát tán, gây ô nhiễm môi trường, ảnh
hưởng đến mỹ quan, hoặc phao phi bơm xốp khi
bị sóng, gió lớn các chỗ van bơm, mối nối ghép
cũng thường bị nứt vỡ làm xốp bên trong thất
thoát ra môi trường. Hiện tại, lượng phao xốp sử
dụng cho nuôi lồng bè tỉnh Quảng Ninh chiếm
khoảng 50% số lượng lồng nuôi (50% còn lại sử
dụng các vật liệu thay thế). Để nuôi trồng thủy
sản, vật liệu nổi lồng bè được các hộ gia đình
sử dụng phần lớn là phao phi bơm xốp (chiếm
90%) và phao xốp bọc bạt (10%). Kết quả thu gom
rác trên vịnh Hạ Long trong 6 tháng đầu năm
2020 là hơn 350 tấn, trong đó có 5 loại rác được
tìm thấy nhiều nhất là phao xốp. Đây là những
con số đáng báo động về vấn đề ô nhiễm RTN
trên biển.

giảm thiểu RTN đại dương. Tại
Quyết định số 1746/QĐ-TTg
của Thủ tướng Chính phủ về
Kế hoạch hành động quốc gia
quản lý RTN đại dương đã đề
ra mục tiêu giảm RTN ngành
Thủy sản, cụ thể: Đến năm
2025, xây dựng và hoàn thiện
cơ chế, chính sách, đẩy mạnh
nghiên cứu khoa học chuyên
sâu phục vụ quản lý RTN
đại dương; tạo đột phá trong
nhận thức của toàn xã hội về
sử dụng sản phẩm nhựa, thải
bỏ RTN ra môi trường và tác
hại của RTN đại dương tới tài
nguyên, môi trường, hệ sinh
thái biển và sức khỏe con
người; giảm thiểu 50% RTN
đại dương; 50% ngư cụ đánh
bắt cá bị mất hoặc vứt bỏ sẽ
được thu gom; 80% khu du
lịch, dịch vụ ven biển không
sử dụng sản phẩm nhựa dùng
một lần và túi ni lông khó
phân hủy; bảo đảm tối thiểu
1 năm hai lần thu gom, làm
sạch RTN tại bãi tắm biển;
80% các KBT biển không còn
RTN. Đến năm 2030, chấm
dứt việc thải bỏ ngư cụ trực
tiếp xuống biển; giảm thiểu
75% RTN đại dương; 100%
các KBT biển không còn RTN;
Hoàn thiện và triển khai cơ

chế mở rộng (hay tăng cường)
trách nhiệm của nhà sản xuất
trong lĩnh vực sản xuất bao bì,
ngư cụ và đóng gói sản phẩm
có liên quan đến nhựa, thí
điểm triển khai mô hình kinh
tế tuần hoàn tại Việt Nam…
Để thực hiện mục tiêu
trên, Bộ NN&PTNT đã ban
hành nhiều văn bản như:
Công văn yêu cầu các cơ
quan, đơn vị thuộc Bộ chung
tay hành động giải quyết
vấn đề RTN; Quyết định số
1777/QĐ-BNN-TCTS
ngày
20/5/2020 về việc giao nhiệm
vụ xây dựng “Kế hoạch hành
động quản lý RTN đại dương
ngành Thủy sản, giai đoạn
2020 - 2030”… Theo đó, Tổng
cục Thủy sản được giao là cơ
quan đầu mối xây dựng Kế
hoạch hành động quản lý
RTN đại dương ngành thủy
sản giai đoạn 2020 - 2030
(Quyết định số 282/QĐTCTS-KHCN&HTQT
ngày
22/5/2020). Đây là nhiệm
vụ cấp bách, quyết định đến
sự phát triển bền vững của
ngành trong thời gian tới. Để
thực hiện Kế hoạch, các hoạt
động quản lý, giảm thiểu RTN
sẽ được triển khai như: Tiến
hành rà soát, xây dựng văn

NỖ LỰC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
GIẢM THIỂU RTN
Nhận thức được nguy cơ nghiêm trọng của
RTN đối với môi trường nói chung, các loài sinh
vật biển nói riêng, thời gian qua, nhiều văn bản
pháp lý của Chính phủ, Bộ, ban, ngành và tỉnh/
thành phố đã được ban hành nhằm quản lý,
Tạp chí
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VVRTN đang gây ra những tác động tiêu cực đối với sức khỏe
của sinh vật biển
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VVCam kết tự nguyện của các tổ chức, đơn vị về giảm rác thải nhựa ngành Thủy sản
bản hướng dẫn địa phương về quản lý RTN;
xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về vật liệu,
công trình trong nuôi trồng thủy sản; tổ chức
thực hiện các nghiên cứu mang tầm quốc gia,
liên vùng về RTN; diễn đàn hàng năm để chia
sẻ kết quả, hành động giữa các bên có liên
quan trong giảm thiểu RTN… Cùng với đó, các
mô hình: Cộng đồng ngư dân thực hành giảm
thiểu RTN; tái sử dụng vật liệu nhựa trong
nuôi trồng thủy sản; thúc đẩy trách nhiệm xã
hội của doanh nghiệp thực hiện cam kết hạn
chế RTN cũng sẽ được triển khai.
Song song với đó, ngành thủy sản cũng
đang xây dựng Dự thảo Bộ công cụ điều tra
thông qua các biểu phiếu hỏi dựa trên bộ tiêu
chí nhằm khảo sát các đối tượng, ngành nghề,
lĩnh vực sản xuất, chế biến và xuất khẩu, trong
đó, đối tượng trực tiếp được phỏng vấn là người
dân, cơ quan quản lý tại địa phương, ban quản
lý cảng cá…Nhằm thu thập thông tin cần thiết
để làm cơ sở xây dựng kế hoạch hành động
sát với thực tiễn, thực hiện có hiệu quả, giúp
nhà quản lý nhìn nhận ra những vấn đề mang
tính vĩ mô và vi mô, từ đó đưa ra chính sách
phù hợp, nhằm giảm thiểu RTN đại dương.
Đồng thời, Tổng cục cũng thúc đẩy cam kết
tự nguyện giữa các bên về giảm thiểu RTN, cụ
thể là ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với IUCN
giai đoạn 2020 - 2025, tập trung vào 5 lĩnh vực
hợp tác: Triển khai thực hiện Kế hoạch hành
động về bảo tồn rùa biển đến năm 2025; nâng
cao hiệu quả quản lý hệ thống các KBT biển;
hỗ trợ cải thiện khung pháp lý, thiết lập cơ sở
khoa học cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển nguồn
lợi thủy sản; quản lý, bảo tồn các loài thủy sản

nguy cấp, quý, hiếm; quản lý
hệ sinh thái, môi trường sống
của các loài thủy sản.
Trong thời gian tới, ngành
thủy sản sẽ tập trung tăng
cường công tác quản lý, bảo
vệ TN&MT vùng ven biển, đặc
biệt là tại các vùng nuôi thủy
sản tập trung; có biện pháp
quản lý các nguồn xả thải như
rác thải sinh hoạt, chất thải từ
vùng nuôi, ao hồ nuôi thủy sản
ven vịnh; xử lý nghiêm hành
vi đổ chất thải không đúng nơi
quy định… Cùng với đó, tiến
hành khảo sát, điều tra, đánh
giá hiện trạng sử dụng đất khu
vực nuôi tôm và khu vực sinh
sống của một bộ phận dân cư,
khu vực gắn liền với sinh kế
của người dân; quy hoạch vùng
nuôi trồng thủy sản kết hợp
hài hòa với giá trị hệ sinh thái
tự nhiên.
Đồng thời, nâng cao năng
lực quản lý, thu gom, xử lý chất
thải rắn: Xây dựng mô hình
điểm về thu gom lượng chất
thải rắn phát sinh từ hoạt động
sinh hoạt, nuôi trồng thủy sản,
phù hợp với tình hình thực tế
tại các địa phương; đẩy mạnh
quan trắc môi trường ở những
vùng nuôi trồng thủy sản,
nhằm tăng tần suất và mật độ

lấy mẫu nước, thúc đẩy trao đổi
thông tin về kết quả quan trắc
chất lượng môi trường phục
vụ công tác cảnh báo kịp thời
cho người nuôi trồng thủy sản;
Sở TN&MT sẽ phối hợp với Sở
NN&PTNT xây dựng kế hoạch
phối hợp quan trắc, cảnh báo
môi trường ở các vùng nuôi
trồng thủy sản.
Xây dựng và thực hiện
hiệu quả các chương trình
truyền thông về tác hại của
sản phẩm có nguồn gốc từ
nhựa, túi ni lông khó phân
hủy đối với biển và đại dương,
các hệ sinh thái biển, môi
trường, sức khỏe con người;
các chương trình thu gom,
xử lý RTN ngành thủy sản;
cách thức, ý nghĩa của việc
thu gom, phân loại chất thải
tại nguồn, thay đổi thói quen
sử dụng sản phẩm nhựa dùng
một lần và túi ni lông khó
phân hủy. thiết lập các khu
bảo vệ hệ sinh thái đặc thù
như cỏ biển, rạn san hô, rừng
ngập mặn, góp phần giảm
thiểu ô nhiễm môi trường,
bảo tồn đa dạng sinh học và
nguồn lợi hải sản phát triển
bền vững.
Ngoài ra, ngành cũng sẽ
đẩy mạnh công tác quản lý,
tuyên truyền, nâng cao nhận
thức cộng đồng về BVMT
vùng ven biển; vận động ngư
dân không khai thác thủy
sản trong khu vực vùng cấm,
không đánh bắt những loài
thuộc danh mục cấm; kịp thời
biểu dương, khen thưởng các
tổ chức, cá nhân, hộ gia đình
ngư dân có thành tích tốt và
đóng góp sáng kiến giá trị;
triển khai nhân rộng mô hình
điểm trong phong trào thu
gom, phân loại, vận chuyển, xử
lý chất thải, RTN ở khu vực ven
biển, trên biển…n

CHÂU LOAN
Tạp chí
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Hoạt động công nghiệp trên địa bàn
tỉnh Nam Định trước sức ép về bảo vệ môi trường
PHAN VĂN PHONG
Q. Giám đốc Sở TN&MT Nam Định

N

am Định là tỉnh ven biển phía Nam
đồng bằng Bắc bộ với 72 km đường
bờ biển, có tổng diện tích tự nhiên là
166.856,52 ha và mật độ dân số cao (1.067 người/
km2) đứng thứ 7 khu vực đồng bằng sông Hồng,
thứ 8 toàn quốc. Những năm qua, tỷ lệ tăng dân
số tự nhiên giảm song dân số đô thị có xu hướng
gia tăng, cùng với sự phát triển của ngành công
nghiệp, các làng nghề, khu công nghiệp (KCN),
cụm công nghiệp (CCN) đã làm cho môi trường
ngày càng bị tác động.
Tỉnh Nam Định được Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt quy hoạch phát triển 9 KCN theo
Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 về
việc phê duyệt quy hoạch phát triển các KCN
ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến
năm 2020, Văn bản số 2343/TTg-KTN ngày
24/11/2014 về việc điều chỉnh quy hoạch phát
triển các KCN tỉnh Nam Định đến năm 2020,
Văn bản số 747/TTg-CN ngày 18/6/2020 về việc
đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển
các KCN tỉnh Nam Định. Các KCN được quy
hoạch gồm KCN Hòa Xá, Mỹ Trung, Bảo Minh,
Hồng Tiến, Mỹ Thuận, Trung Thành, Xuân Kiên,
Việt Hải và Rạng Đông, trong đó có 3 KCN đã đi
vào hoạt động gồm KCN Hòa Xá (tỷ lệ lấp đầy là
100%), KCN Mỹ Trung (tỷ lệ lấp đầy là 29%) và
KCN Bảo Minh (tỷ lệ lấp đầy là 99,6%). Tại 3 KCN
này có 177 dự án đầu tư của 153 nhà đầu tư thứ
cấp; trong đó có 45 dự án của 41 nhà đầu tư nước
ngoài; giá trị sản xuất công nghiệp năm 2019 là
4.555 tỷ đồng (theo giá cố định năm 1994); giá trị
hàng hóa xuất khẩu đạt 220 triệu USD.
Bên cạnh đó, tỉnh còn có 20 CCN đã thành
lập và có 19 CCN đã đi vào hoạt động với tổng
diện tích 334,71 ha, trong đó có một số CCN
làng nghề được hình thành nhằm thu hút các
cơ sở sản xuất trong làng nghề và BVMT như
CCN Xuân Tiến, Vân Chàng, La Xuyên, Tống Xá,
Hải Minh... Trong đó, 17 CCN có tỷ lệ lấp đầy
100% gồm: La Xuyên, Trực Hùng, Trung Thành,
An Xá, Nghĩa Sơn, huyện lỵ Xuân Trường, Hải
Phương, Vân Chàng, Yên Xá, Xuân Tiến, thị
trấn Cổ Lễ, Quang Trung, Hải Minh, đóng tàu
thị trấn Xuân Trường, Cát Thành, Nam thị trấn
Lâm, Đồng Côi. Có 2 CCN có tỷ lệ lấp đầy đạt từ
Tạp chí
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VVHệ thống xử lý nước thải tại KCN Bảo Minh, tỉnh Nam Định
50 - 70%, gồm: Xuân Bắc, Thịnh
Long. Tháng 8/2020 UBND
tỉnh Nam Định đã phê duyệt
thành lập 24 CCN với tổng diện
tích 495,21 ha (bổ sung thêm 4
CCN gồm CCN Yên Dương 50
ha; CCN Hải Vân 10,7 ha; CCN
Thanh Côi 49,8 ha; CCN Yên
Bằng 50 ha).
Ngoài ra, Nam Ðịnh cũng
là một trong những địa phương
được mệnh danh là mảnh đất
trăm nghề, với nhiều làng nghề
truyền thống, có sản phẩm đa
dạng và tinh xảo, được người
tiêu dùng ưa chuộng. Trong đó,
nhiều làng nghề truyền thống
được khôi phục, giải quyết được
nhiều việc làm cho người lao
động và tạo thu nhập trong khu
vực nông thôn. Đến nay, toàn
tỉnh có 142 làng nghề, trong đó
có nhiều làng nghề có các hoạt
động công nghiệp như làng
nghề sơn mài Cát Đằng, đúc
đồng Tống Xá, đúc đồng Ý Yên…
Trong thời gian qua, ngành
công nghiệp góp phần đáng kể
vào quá trình phát triển kinh tế
của tỉnh. Tỷ trọng ngành công
nghiệp năm 2019 chiếm 40,23%
trong cơ cấu tổng sản phẩm của
tỉnh. Tốc độ tăng trưởng giá trị

sản xuất công nghiệp bình quân
5 năm (2015 - 2019) đạt khoảng
14,2%/năm, vượt chỉ tiêu đề ra
(13 - 14%/năm). Năm 2019, toàn
tỉnh có 35.142 cơ sở sản xuất
công nghiệp với tổng số lao động
khoảng 207.000 người. Sản xuất
công nghiệp của tỉnh đa dạng
về ngành nghề, phong phú về
sản phẩm trong đó có ngành dệt
may, da giày, cơ khí chế tạo, điện,
điện tử là những ngành mũi
nhọn có tỷ trọng lớn trong cơ cấu
công nghiệp của tỉnh. Trong giai
đoạn 2015 - 2019, tỷ trọng ngành
cơ khí chế tạo, điện, điện tử tăng
bình quân 16,7%/năm và chiếm
23%; ngành dệt may, da giày tăng
bình quân 14%/năm và chiếm
49% giá trị sản xuất công nghiệp.
Tuy nhiên, trong quá trình
hoạt động sản xuất công nghiệp
đã phát sinh chất thải rắn, nước
thải, khí thải gây tác động tiêu
cực đến môi trường đất, nước,
không khí và con người. Trong
đó, hoạt động sản xuất công
nghiệp phát sinh khí thải chủ
yếu từ quá trình đốt nhiên liệu
hóa thạch sản xuất sẽ phát thải
bụi, khí thải như NOx, CO, SO2...
Đồng thời, hoạt động sản xuất
như cơ khí, tái chế kim loại,
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nhựa, hóa chất, dược phẩm, dệt nhuộm... sẽ phát
sinh hơi mùi, khí thải, bụi đặc trưng của từng loại
hình sản xuất. Ngoài ra, còn một lượng bụi, khí
thải cũng phát sinh vào môi trường không khí
là từ hoạt động của các phương tiện giao thông
vận tải vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa,
sản phẩm. Toàn bộ bụi, khí thải xả thải vào bầu
khí quyển một lượng rất lớn gây ra các bệnh về
hệ hô hấp cho con người. Trong đó có các hạt bụi
siêu mịn, kích thước dưới 2,5 micromet nếu xâm
nhập sâu vào phổi, máu, gây các bệnh hô hấp, vô
sinh…, bên cạnh đó tiếng ồn ảnh hưởng đến tai,
gây đau đầu, stress… Ngoài ra, ô nhiễm không khí
là nguyên nhân gây ra mưa axit, mưa đá, biến đổi
khí hậu, trái đất nóng lên, hiệu ứng nhà kính… làm
mất cân bằng và suy thoái các cấu trúc loài.
Trong quá trình hoạt động sản xuất của các
KCN, CCN, làng nghề cũng như việc mở rộng phát
triển của các ngành công nghiệp như hóa chất, dệt
nhuộm, dược phẩm, nhựa, tái chế kim loại, cơ khí,
thiết bị điện, điện tử, sửa chữa ô tô, chế biến gỗ,
chế biến thực phẩm.... làm tăng số lượng, quy mô
hoạt động dẫn đến gia tăng lượng nước thải phát
sinh. Nước thải từ các cơ sở sản xuất với nhiều loại
hình khác nhau nếu không được xử lý triệt để đạt
Quy chuẩn môi trường sẽ tăng mức độ ô nhiễm
môi trường nước. Các chất ô nhiễm xâm nhập vào
môi trường nước sẽ xuất hiện các chất, hợp chất lạ
ở dạng lỏng hoặc rắn, gây độc hại đối với con người
và động vật. Đồng thời giảm sự đa dạng sinh học
trong môi trường. Trong tất cả các dạng ô nhiễm, ô
nhiễm nước được đánh giá là có tốc độ lan truyền
và quy mô ảnh hưởng đến sự sống lớn nhất.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nam Định, khối
lượng nước thải từ khu xử lý nước thải tập trung
của KCN Hòa Xá hàng ngày thu gom và xử lý là
4.500 m3/ngày đêm; KCN Bảo Minh là 7.000 m3/
ngày đêm; CCN An Xá khoảng 1.200 m3/ngày.
Trong đó có 8 cơ sở sản xuất phát sinh trên 1.000
m3 gồm Công ty CP TCE Vina Denim (hoạt động
trong KCN Hòa Xá) hoạt động sản xuất dệt nhuộm
phát sinh nước thải 4.000 m3/ngày đêm; Công ty
TNHH Youngone Nam Định hoạt động sản xuất
giặt may (hoạt động trong KCN Hòa Xá) phát sinh
nước thải 3.000 m3/ngày đêm; Nhà máy nhuộm
- Tổng công ty CP dệt may Nam Định (hoạt động
trong KCN Hòa Xá) hoạt động nhuộm, phát sinh
nước thải 1.700 m3/ngày đêm; Công ty CP dệt lụa
Nam Định hoạt động dệt nhuộm (hoạt động trong
KCN Hòa Xá) phát sinh nước thải 2.000 m3/ngày
đêm; Công ty CP dệt nhuộm Sunrise Việt Nam
(hoạt động trong KCN Bảo Minh) hoạt động sản
xuất dệt nhuộm, phát sinh nước thải 4.686 m3/

ngày đêm. Ngoài ra, còn các cơ
sở sản xuất nằm ngoài KCN,
CCN và nằm trong các làng
nghề phát sinh nước thải sản
xuất với khối lượng phát sinh
tương đối lớn, tuy nhiên hiện
nay chưa có số liệu thống kê
khối lượng nước thải phát
sinh từ những khu vực này.
Việc xây dựng mới, mở rộng
cácKCN,CCNthuhútnhiềucơsở
sản xuất đồng thời làm thu
hẹp diện tích đất nông nghiệp.
Trong quá trình hoạt động sản
xuất của các cơ sở làm phát sinh
chất thải rắn công nghiệp, chất
thải nguy hại (CTNH), nước
thải. Một số cơ sở phát sinh
lượng CTNH lớn chủ yếu hoạt
động trong các khu, CCN, như:
Công ty CP TCE Vina Denim
(phát sinh khoảng 32.200 tấn);
Công ty TNHH Youngone
Nam Định (phát sinh khoảng
530 tấn), Tổng Công ty CP Dệt
may Nam Định (phát sinh
khoảng 565 tấn CTNH/năm)…).
Năm 2018 khối lượng CTNH
phát sinh tại 106 cơ sở khoảng
37.516,428 tấn; Khối lượng chất
thải rắn công nghiệp hiện tại
chưa có thống kê khối lượng
phát sinh trên địa bàn tỉnh.
Trong CTNH, nước thải có
chứa các thành phần độc hại
nếu không được thu gom xử lý
theo quy định sẽ phát tán hoặc
đổ thải ra môi trường đất làm
cho môi trường đất ô nhiễm
(đất bị chai cứng, mất chất dinh
dưỡng,..), ảnh hưởng đến sinh
trưởng và phát triển động thực
vật sống trong đất, đời sống của
cộng đồng dân cư.
Nhằm hạn chế tình trạng
trên, khí thải của các cơ sở
hoạt động sản xuất kinh
doanh trong các KCN được
thu gom xử lý tại nguồn phát
sinh. Tại đơn vị sản xuất,
các mặt hàng sợi bông đã áp
dụng công nghệ xử lý khí thải
theo quy trình: Điều không

thông gió tại xưởng sản xuất,
lọc và nén bụi bông tái chế
tái sử dụng, điều hòa và làm
mát không khí. Tại các đơn vị
sản xuất các mặt hàng cơ khí
và các đơn vị có sử dụng sơn
dung môi đã có biện pháp
xử lý khí thải tại nguồn, tuy
nhiên chưa xử lý triệt để hơi
mùi, khí thải phát sinh. Đối
với các cơ sở sử dụng than và
các nhiên liệu khác để hoạt
động lò hơi đều đã xây dựng
ống khói có hệ thống lắng,
lọc bụi trước khi xả thải. Hầu
hết các cơ sở trong KCN đều
đã xây dựng hệ thống thu
gom, thoát nước thải và nước
mưa riêng biệt; đã đầu tư hệ
thống xử lý nước thải sơ bộ
hoặc xử lý đạt QCVN 40:2011
cột B trước khi đưa về Trạm
xử lý nước thải tập trung
của KCN để xử lý đạt QCVN
40:2011 cột A trước khi thải
ra ngoài môi trường. Riêng
KCN Hòa Xá có 1 cơ sở là
Công ty CP TCE Vina Denim
đã được UBND tỉnh đồng ý
chủ trương miễn trừ đấu nối
2.900 m3/ngày và đã được
Tổng cục Thủy lợi cấp phép
xả nước thải.
Với chất thải rắn thông
thường, hầu hết các cơ sở đã
thực hiện việc thu gom, phân
loại chất thải rắn công nghiệp
thông thường, chất thải rắn
sinh hoạt và hợp đồng với các
đơn vị có chức năng vận chuyển,
xử lý theo quy định. Còn CTNH
được các cơ sở tự thu gom, lưu
giữ tạm thời tại kho chứa và
ký hợp đồng với đơn vị có chức
năng vận chuyển, xử lý theo quy
định. Tuy nhiên, việc bố trí kho
lưu giữ của một số cơ sở chưa
đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; sự
hiểu biết về quản lý và tác hại
của CTNH tại các cơ sở còn hạn
chế. Các cơ sở sản xuất kinh
doanh, dịch vụ trong các KCN
đã thực hiện quan trắc giám sát
Tạp chí
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môi trường định kỳ nhưng một số cơ
sở thực hiện chưa đầy đủ thông số và
tần suất quan trắc; kết quả quan trắc
giám sát môi trường của một số cơ sở
còn có thông số chưa đạt quy chuẩn
cho phép.
Bên cạnh đó, các KCN, CCN, cơ sở
sản xuất đã chú trọng đầu tư kinh phí
cho công tác BVMT nhưng trên thực
tế vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu,
vẫn còn một số cơ sở đầu tư còn mang
tính hình thức. Các CCN trên địa bàn
tỉnh Nam Định được xây dựng, hình
thành trước khi Luật BVMT năm
2014 được ban hành, với diện tích quy
hoạch nhỏ, các CCN thường không
được đầu tư đồng bộ về công trình hạ
tầng kỹ thuật BVMT. Trong quá trình
hoạt động, các chủ đầu tư CCN mới
chỉ quan tâm đến việc thu hút đầu
tư, khai thác hạ tầng CCN nên chưa
thực sực coi trọng và đề cao công tác
BVMT. Một số CCN, cơ sở sản xuất,
kinh doanh chưa bố trí cán bộ chuyên
trách về môi trường.
Để phát triển hoạt động sản xuất
công nghiệp, mở rộng các KCN, CCN
theo hướng bền vững, giảm thiểu
những áp lực lên môi trường, trong
thời gian tới, tỉnh sẽ tích cực kêu gọi
đầu tư hạ tầng các khu, CCN đã được
quy hoạch theo hình thức xã hội hóa;
Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây
dựng hạ tầng KCN Rạng Đông đảm
bảo tính đồng bộ của hạ tầng kỹ thuật
(như: Điện, nước, xử lý nước thải,
viễn thông…) để thu hút các nhà đầu
tư thứ cấp; Khởi công và triển khai
xây dựng hạ tầng KCN Mỹ Thuận;
xúc tiến các thủ tục thành lập KCN,
đô thị, dịch vụ Hồng Tiến. Trong giai
đoạn 2021 - 2025, tỉnh sẽ xây dựng
mới 6 CCN với tổng diện tích 128,1
ha; bổ sung 9 CCN với tổng diện tích
250 ha vào quy hoạch và mở rộng 23
CCN với tổng diện tích 426,7 ha. Đồng
thời, xây dựng cơ chế chính sách để
khuyến khích, ưu đãi xã hội hóa trong
đầu tư xây dựng hạ tầng và công trình
BVMT trong các KCN, CCN, làng nghề
nhất là hệ thống thu gom, xử lý nước
thải tập trung…n
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KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN TUYÊN TRUYỀN,
VẬN ĐỘNG NÔNG DÂN ÁP DỤNG
CANH TÁC LÚA THÂN THIỆN
VỚI MÔI TRƯỜNG TẠI VIỆT NAM

VVCác đại biểu tham dự Hội thảo

N

gày 9/11/2020, tại Hà Nội,
Trung ương Hội Nông
dân (HND) Việt Nam đã
tổ chức Hội thảo khởi động Dự án
“Tuyên truyền, vận động nông dân
áp dụng canh tác lúa thân thiện
với môi trường tại Việt Nam”. Dự
án nhằm mục tiêu nhân rộng mô
hình áp dụng kỹ thuật canh tác lúa
cải tiến (SRI) và nâng cao số lượng
nông dân được tiếp cận, áp dụng
phương pháp canh tác SRI.
Theo Báo cáo của Trung ương
HND, Việt Nam được đánh giá là
một trong những quốc gia phải
gánh chịu ảnh hưởng nặng nề
của tình trạng biến đổi khí hậu
(BĐKH), trong đó, lĩnh vực nông
nghiệp chịu tác động lớn nhất do
phải hứng chịu thiên tai, bão lũ. Vì
vậy, áp dụng SRI trong sản xuất lúa
được xem là đích đến của một nền
sản xuất nông nghiệp bền vững,
giúp tiết kiệm nguồn tài nguyên
nước; giảm lượng giống; hạn chế
sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và
lượng đạm dư thừa; đưa chất hữu
cơ vào đồng ruộng để nâng cao độ
phì cho đất; tăng khả năng chống
chịu sâu bệnh và ứng phó với
BĐKH nhờ việc giảm phát thải khí
nhà kính (khí mêtan)...
Để nhân rộng các mô hình
áp dụng kỹ thuật canh tác lúa cải
tiến SRI cũng như nâng số lượng
hội viên, nông dân được tiếp cận
và áp dụng phương pháp canh tác

SRI, Trung ương HND Việt Nam
đã phối hợp với Tổ chức Ủng hộ
các giải pháp khu vực vì cộng đồng
và hệ sinh thái (BRACE) xây dựng
Dự án “Tuyên truyền, vận động
nông dân áp dụng canh tác lúa
thân thiện với môi trường tại Việt
Nam”. Thời gian triển khai Dự án
trong vòng 40 tháng và chia làm
3 giai đoạn: Giai đoạn 1 (16 tháng),
thực hiện tại 8 tỉnh thuộc khu vực
miền Bắc; giai đoạn 2 (12 tháng) tại
8 tỉnh, thành phố khu vực miền
Trung; giai đoạn 3 (12 tháng) dự
kiến tại 8 tỉnh, thành phố thuộc
khu vực miền Nam.
Trong khuôn khổ thực hiện
Dự án, Ban Quản lý sẽ tập trung
triển khai 7 hoạt động trọng tâm
để hỗ trợ hội viên, nông dân áp
dụng canh tác lúa thân thiện với
môi trường. Đáng chú ý, cùng với
việc tổ chức các hoạt động như
khảo sát nghiên cứu; hội thảo,
tập huấn, hướng dẫn khoa học
kỹ thuật; tham quan; tư vấn… các
cấp Hội sẽ đẩy mạnh xây dựng
thương hiệu lúa gạo SRI và gia
tăng kết nối thị trường tiêu thụ để
bao tiêu sản phẩm đầu ra cho hội
viên, nông dân.
Tại Hội thảo, các đại biểu đã
cùng trao đổi, thảo luận, chia sẻ
kinh nghiệm thực tế về điều kiện
thuận lợi, khó khăn trong việc
triển khai Dự án.

BÙI HẰNG
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XỬ LÝ Ô NHIỄM DIOXIN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY:

Cần triển khai những giải pháp đồng bộ
PGS. TS. LÊ KẾ SƠN - Phó Chủ tịch
Hội Khoa học kỹ thuật an toàn và vệ sinh lao động Việt Nam

VVĐại diện Việt Nam và Mỹ làm lễ động thổ giai đoạn 1 Dự án xử lý ô nhiễm
dioxin khu vực sân bay Biên Hòa (tháng 12/2019)

D

ioxin là chất độc nhất trong các chất
độc do con người tìm ra và tạo ra. Từ
khi phát hiện ra dioxin, đã có rất nhiều
nghiên cứu về dioxin. Hàng năm, giới khoa học
vẫn tổ chức Hội nghị quốc tế về dioxin, thu hút
hàng nghìn người tham gia. Tuy vậy, vẫn còn
những câu hỏi về dioxin chưa được trả lời, đặc
biệt là tác hại dioxin đối với con người và lựa
chọn công nghệ xử lý dioxin hiệu quả nhất.

1. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN VÀ NGHIÊN
CỨU VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CỦA CHẤT
DIỆT CỎ DO MỸ SỬ DỤNG TRONG CHIẾN
TRANH Ở VIỆT NAM
Dioxin ở Việt Nam được phân thành 2
nhóm: Nhóm có nguồn gốc từ chất diệt cỏ do
quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt
Nam và nhóm có nguồn gốc từ công nghiệp, xử
lý rác thải. Nhóm có nguồn gốc từ chất diệt cỏ
còn tồn lưu tại một số vùng, với 2.3.7.8 TCDD
chiếm tỷ lệ cao, đã và đang được xử lý, mặc dù
có thể hơn thập kỷ nữa mới giải quyết triệt để
nhưng vẫn có giới hạn về thời gian. Nhóm thứ 2
có nguy cơ tăng dần, khó kiểm soát, tác hại lâu
dài và cần có một chính sách kiểm soát có tính
bền vững. Có thể gọi ô nhiễm dioxin ở Việt Nam

là “ô nhiễm kép”, dẫn đến tình
trạng “phơi nhiễm kép”.
Hiện nay, nước ta đã có
nhiều nghiên cứu về tồn lưu
và tác hại của dioxin có nguồn
gốc từ chất diệt cỏ. Văn phòng
Ban chỉ đạo quốc gia khắc
phục hậu quả chất độc hoá
học sử dụng trong chiến tranh
ở Việt Nam (Văn phòng Ban
chỉ đạo 33) trong những năm
2005 - 2016 đã tổ chức nghiên
cứu và kết nối các nghiên cứu
trước đó, hình thành được bản
đồ ô nhiễm dioxin có nguồn
gốc từ chất diệt cỏ và xuất bản
nhiều ấn phẩm về tác hại của
dioxin đối với môi trường và
con người ở Việt Nam.
Song song với nghiên cứu
và xử lý ô nhiễm dioxin có
nguồn gốc từ chất diệt cỏ, các
nhà khoa học Việt Nam, Mỹ,
Canada, Nhật Bản… đã nghiên
cứu về tác hại của dioxin có
nguồn gốc từ chất diệt cỏ đối

với con người. Nhiều công
trình nghiên cứu về sự phơi
nhiễm dioxin ở người, điều tra
dịch tễ học quy mô lớn về bệnh
tật, ung thư, dị tật bẩm sinh,
tai biến sinh sản; nghiên cứu
về biến đổi nhiễm sắc thể, gene
ở người phơi nhiễm dioxin;
nghiên cứu về giải độc không
đặc hiệu và dự phòng tai biến
sinh sản… đã được thực hiện.
Các nghiên cứu của Hoàng
Đình Cầu, Nguyễn Hưng Phúc,
Cung Bỉnh Chung và cộng sự
(1983), Nguyễn Văn Nguyên,
Lê Bách Quang, Nguyễn Văn
Tường và cộng sự (2005), Trần
Đức Phấn, Nông Văn Hải
(2014) và một số nghiên cứu
khác, cho thấy rõ tỷ lệ một số
bệnh tiêu hoá, thần kinh, dị
tật bẩm sinh, tai biến sinh sản,
biến đổi nhiễm sắc thể, biến
đổi gene ở nhóm có tiền sử
tiếp xúc với dioxin có nguồn
gốc từ chất diệt cỏ, cao hơn có
ý nghĩa thống kê so với nhóm
đối chứng. Tuy nhiên, trong
những trường hợp cụ thể, rất
khó hay chưa thể chứng minh
được tính đặc hiệu và liên
quan nhân quả giữa dioxin
và bệnh tật cụ thể, đặc biệt là
ung thư và dị tật bẩm sinh.
Những nghiên cứu trên cựu
chiến binh Mỹ đã tham gia
chiến tranh ở Việt Nam cũng
chỉ mới chỉ ra những bệnh có
liên quan nhiều hay liên quan
ít đến dioxin.
Gần đây, một số nhà khoa
học Nhật Bản (Teruhiko Kido,
SeijiroNịiro, Muneko Nishijo
và cộng sự) đã phối hợp với
một số nhà khoa học Việt Nam
Tạp chí
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nghiên cứu về sự phơi nhiễm dioxin trong sữa
mẹ, định lượng một số hormone tuyến thượng
thận và tuyến giáp ở trẻ em tại Bình Định và
Đồng Nai, nơi chịu ảnh hưởng của phun rải chất
diệt cỏ, so sánh với nhóm chứng không có phơi
nhiễm dioxin ở Hà Tĩnh và Hà Nam, đã chỉ ra
một số thay đổi về hormone của trẻ em có mẹ
bị phơi nhiễm dioxin. Đây là một hướng đi quan
trọng tìm sự liên quan giữa dioxin với biến đổi
hormone, miễn dịch, tai biến sinh sản và ung
thư. Một điều tra dịch tễ học phân tử quy mô lớn
để làm rõ hơn những biến đổi về gene, hormone
là cần thiết nhưng rất tốn kém nên chưa thể
thực hiện được.
Trần Đức Phấn và công sự (2011-2016) đã
nghiên cứu về tai biến sinh sản và dị tật bẩm
sinh ở vùng ảnh hưởng của chất diệt cỏ; sử dụng
acide folic và sàng lọc trước sinh, thu được kết
quả tốt hạn chế tai biến sinh sản và dị tật bẩm
sinh. Nguyễn Hoàng Thanh, Nguyễn Bá Vượng
và cộng sự (2011-2016) đã thử nghiệm giải độc
không đặc hiệu cho những người có nồng độ
dioxin cao trong máu bằng phương pháp xông
hơi, dùng vitamin PP liều cao và bài thuốc đông
y. Kết quả cho thấy, có sự giảm nồng độ dioxin
trong máu và cải thiện sức khỏe của bệnh nhân.
Ngược lại, có quá ít nghiên cứu về dioxin có
nguồn gốc từ công nghiệp và rác thải. Nghiên
cứu có quy mô tương đối lớn và mục tiêu rõ ràng
hơn để phân biệt dioxin có nguồn gốc khác nhau
thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp
nhà nước giai đoạn 2011 - 2016. Đó là nghiên cứu
của Nguyễn Hùng Minh và cộng sự về “Nghiên
cứu xác định sự tồn lưu và lan tỏa của dioxin có
nguồn gốc từ chất da cam tại Biên Hòa và Đà
Nẵng và sự khác biệt đặc trưng của dioxin từ
nguồn phát thải khác; đề xuất giải pháp ngăn
chặn phơi nhiễm dioxin”; nghiên cứu của Vũ
Chiến Thắng và cộng sự về “Xác định hàm lượng
dioxin nguồn gốc từ chất da cam và nguồn phát
thải khác trong máu người và một số thực phẩm
thường dùng khác tại các vùng miền Việt Nam”.
Nguyễn Hùng Minh và công sự (2012) cũng đã
có nghiên cứu về nồng độ dioxin trong chất thải
từ một số nhà máy và kết quả cho thấy, nồng độ
dioxin ở mức cao và rất cao.
Mặc dù vậy, những nghiên cứu trên đây
chưa đủ để đánh giá tổng quan về ô nhiễm
dioxin từ công nghiệp và đặc biệt là từ các lò
đốt rác; đồng thời cũng chưa đánh giá được tình
hình chung của phơi nhiễm dioxin ở người Việt
Nam và chưa thể đưa ra được “ngưỡng” dioxin
trong người Việt Nam.
Tạp chí
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2. KIỂM SOÁT VÀ XỬ LÝ
DIOXIN Ở VIỆT NAM
Khái niệm “điểm nóng”
dioxin: Trong nhiều năm qua,
trên sách báo của Việt Nam
và nước ngoài, có khái niệm
“điểm nóng” (hotspot) về
dioxin ở Việt Nam. Khái niệm
này chỉ đơn thuần dựa trên cơ
sở đơn giản là dioxin có nguồn
gốc từ chất diệt cỏ ở đó cao hơn
nồng độ cho phép. Vì thế, có
một số tác giả cho rằng ở Việt
Nam có gần 30 điểm nóng về
dioxin. Những sân bay quân
sự đã từng được sử dụng trong
chiến dịch phun rài chất diệt
cỏ như sân bay Tân Sơn Nhất,
Cần Thơ, Phan Rang, A So…
được đưa vào danh sách các
điểm nóng.
Với quan điểm khoa học
và thực tiễn, theo Ban chỉ đạo
33, các khu vực được coi là
điểm nóng khi có 2 tiêu chí:
Nồng độ dioxin cao hơn nồng
độ cho phép; có tác động đến
môi trường và con người trước
mắt và lâu dài, cần được ưu
tiên xử lý. Với quan điểm đó,
sân bay Biên Hòa, Đà Nẵng và
Phù Cát được coi là điểm nóng
dioxin tại Việt Nam. Những
nơi khác, sau hàng chục năm,
nồng độ dioxin đã giảm xuống
dưới nồng độ cho phép hoặc
chỉ vài ngàn ppt, lại ở những
nơi xa dân cư, quy mô rất nhỏ,
không được coi là điểm nóng
và trên thực tế không còn tác
động mới đến môi trường và
con người.
Trên cơ sở đó, Chính phủ
Việt Nam đã tổ chức xử lý
ô nhiễm dioxin, hợp tác với
UNDP chôn lấp an toàn 7.500
m3 đất nhiễm dioxin tại sân
bay Phù Cát (2011); hợp tác với
Mỹ xử lý ô nhiễm dioxin tại
sân bay Đà Nẵng (2007-2017)
và đang hợp tác với Mỹ xử lý
dioxin tại sân bay Biên Hòa
từ 2019. Trước đó, Bộ Tư lệnh

Hóa học đã chôn lấp khoảng
100.000 m3 đất nhiễm dioxin
tại sân bay Biên Hòa (2007).
Công nghệ xử lý dioxin: Có
rất nhiều loại công nghệ xử
lý dioxin dựa trên các nguyên
lý oxy hoá, thuỷ phân, chiết,
phân huỷ bằng tia cực tím,
phân huỷ bằng hồ quang
plasma, điện hoá, hấp phụ,
nghiền bi, sinh học… Theo ý
kiến của hầu hết các chuyên
gia trong lĩnh vực này, cho đến
nay, vẫn chưa có công nghệ
nào hoàn hảo, đặc biệt khi xử
lý đất ô nhiễm với nồng độ
dioxin cao và rất cao như ở
sân bay Đà Nẵng và Biên Hòa.
Ở Việt Nam, một số công
nghệ xử lý dioxin đã được
thử nghiệm và triển khai, cụ
thể như: Công nghệ sinh học
(Đặng Thị Cẩm Hà, 2006) đã
được thử nghiệm tại Đà Nẵng
và áp dụng tại Biên Hòa trong
dự án chôn lấp gần 100.000
m3 đất nhiễm (2007). Tuy
nhiên, có một số vấn đề chưa
được làm rõ nên công nghệ
này không được áp dụng trong
các dự án xử lý dioxin sau này
tại Việt Nam.
Công nghệ nghiên bi của
New Zealand cũng đã được
thử nghiệm tại sân bay Biên
Hòa (2009). Công nghệ này có
một số hạn chế và kém hiệu
quả khi xử lý đất ô nhiễm với
nồng độ dioxin cao và rất cao.
Thuộc Chương trình
nghiên cứu KHCN 2011-2016,
Viện hóa học quân sự đã thực
hiện đề tài nghiên cứu về công
nghệ rửa đất (Lâm Vĩnh Ánh,
2016). Vì hạn chế về quy mô
và điều kiện thử nghiệm, công
nghệ rửa đất này chưa được
hoàn thiện để có thể áp dụng
trên hiện trường.
Để xử lý hơn 100.000 m3
đất nhiễm dioxin tại sân bay
Đà Nẵng, từ năm 2014 - 2018,
USAID (Mỹ) đã phối hợp với
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Bộ Quốc phòng áp dụng công nghệ hấp giải
nhiệt trong mố. Nồng độ dioxin trong đất sau
xử lý xuống mức rất thấp, xấp xỉ 100 ppt. Tuy
nhiên, nồng độ dioxin trong khí thải, nước thải
còn cao và buộc phải sử dụng than hoạt tính để
hấp phụ. Một khối lượng lớn than hoạt tính hấp
phụ dioxin đã được chuyển ra ngước ngoài để
xử lý. Phát hiện nồng độ dioxin trong máu của
một số người tham gia dự án là một vấn đề rất
đáng quan tâm và theo dõi. Mặt khác, giá thành
của công nghệ này ở mức rất cao.
Đánh giá môi trường (EA) sân bay Biên Hòa
cũng đã được USAID và Bộ Quốc phòng lập để
làm cơ sở xử lý khoảng hơn 400.000 m3 đất, bùn
nhiễm dioxin tại đây. Một số công nghệ xử lý
dioxin đã được đề xuất trong báo cáo này. Việc
lựa chọn công nghệ sẽ được quyết định và báo
cáo đánh giá môi trường cần được lập lại theo
quy định của pháp luật Việt Nam.
Đáng chú ý là công nghệ rửa đất đã được
Tập đoàn Shimizu (Nhật Bản) phối hợp với
Trung tâm Công nghệ xử lý môi trường (CTET)
thuộc Binh chủng Hóa học thử nghiệm tại sân
bay Biên Hòa trong năm 2019 - 2020.
Công nghệ rửa đất đã được Tập đoàn
Shimizu thực hiện tại Nhật Bản để xử lý hàng
triệu tấn đất nhiễm hóa chất độc hại, trong đó
có cả đất nhiễm dioxin. Tuy nhiên, vì ô nhiễm
dioxin tại sân bay Biên Hòa có những đặc điểm
riêng, đặc biệt là có nồng độ cao và rất cao, nên
Tập đoàn Shimizu cần phải thử nghiệm để đánh
giá hiệu quả và lựa chọn quy trình hợp lý nhất.
Nguyên lý cơ bản của công nghệ rửa đất
Shimizu không phải là hoà tan chất ô nhiễm mà
là dùng phân tách vật lý để loại bỏ chất ô nhiễm
thông qua sàng lọc, phân loại, tuyển nổi bằng
quá trình xoáy thủy lực, máy phân tách đất, máy
chà, trả lại cho môi trường tự nhiên từ 65 đến
70% đất sạch. Số còn lại từ 30 đến 35% đất nhiễm
dioxin được đóng thành những bánh bùn và
được xử lý bằng công nghệ khác. Công nghệ rửa
đất có thể xử lý đất nhiễm dioxin thành đất
sạch với nồng độ nhỏ hơn 100 ppt, trong khi đó,
theo Quy chuẩn kỹ thuật môi trường do Chính
phủ Việt Nam ban hành, nồng độ dioxin cho
phép trong đất đô thị là 300 ppt, trong đất dành
cho khu vui chơi giải trí là 600 ppt.
Một nhà máy hoàn chỉnh để thử nghiệm
công nghệ rửa đất đã được lắp đặt tại Biên Hòa.
Với thời gian làm việc 8 giờ/ngày, nhà máy xử lý
được từ 120 -150 m3 đất/ngày (tương đương với
220 - 270 tấn) và từ 30.000 - 37.000 m3 khối đất/
năm. Nếu thời gian làm việc của nhà máy được
nâng lên 16 giờ/ngày thì có thể xử lý được từ

65.000 - 80.000 m3 /năm (với
250 ngày làm việc trong năm).
Trong quá trình thử
nghiệm không có sự phát tán
dioxin vào nước thải khí thải,
không ảnh hưởng tới môi
trường xung quanh. Những
người tham gia thử nghiệm
được theo dõi sức khỏe và
định lượng dioxin trước và
sau thử nghiệm. Kết quả cho
thấy, không có phơi nhiễm
dioxin ở những người tham
gia thử nghiêm.
Hiệu quả kinh tế của công
nghệ rửa đất đã được tính
toán khi kết hợp với công nghệ
nhiệt để xử lý các bánh bùn.
Tùy theo yêu cầu của nồng độ
dioxin ở đất sau khi được xử lý
là dưới 600 ppt hay dưới 100
ppt, chi phí cho xử lý tổng thể
dioxin tại sân bay Biên Hòa sẽ
chỉ còn 65% hay 85%.
Chính sách, pháp luật về
kiểm soát ô nhiễm dioxin:
Ngày sau khi kết thúc chiến
tranh, Chính phủ Việt Nam
đã quan tâm đến hậu quả chất
diệt cỏ được sử dụng trong
chiến tranh ở Việt Nam. Tháng
10/1980, Chính phủ đã thành
lập Ủy ban điều tra hậu quả
chất độc hoá học (Ủy ban 1080) và để chuyển từ điều tra
sang khắc phục, năm 1999,
Chính phủ thành lập Ban Chỉ
đạo 33. Nhiều chương trình
nghiên cứu và hoạt động giúp
đỡ nạn nhân và xử lý dioxin đã
được tổ chức thực hiện.
Để pháp luật hóa và bảo
đảm tổ chức bền vững việc
quản lý ô nhiễm dioxin,
Luật BVMT 2014 đã quy định
“Vùng đất, bùn bị ô nhiễm
dioxin có nguồn gốc từ chất
diệt cỏ dùng trong chiến
tranh, thuốc bảo vệ thực
vật tồn lưu và các chất độc
hại khác phải được điều tra,
đánh giá, khoanh vùng và xử
lý bảo đảm yêu cầu về BVMT”
(Khoản 4. Điều 61).

Dù đã có nhiều cố gắng,
nhưng những quy định pháp
luật và việc tổ chức triển khai
thực hiện các hoạt động quản
lý ô nhiễm dioxin cũng chỉ mới
đáp ứng được một phần những
yêu cầu của quản lý ô nhiễm
dioxin.

3. KẾT LUẬN
Ô nhiễm dioxin có nguồn
gốc từ chất diệt cỏ và từ công
nghiệp, xử lý rác thải đã và
đang là vấn đề rất đáng quan
tâm vì lý do cơ bản là sự độc hại
của dioxin đối với con người.
Là một nước chịu ảnh hưởng
của ô nhiễm kép dioxin, Việt
Nam cần có một hệ thống đồng
bộ về nhận thức, quan điểm,
chính sách, pháp luật và các
giải pháp về vấn đề này, thay
cho những tổ chức, hình thức
hoạt động có tính lắp ghép
và các giải pháp tình thế, dẫn
đến hiệu quả quản lý ô nhiễm
dioxin không tốt và lãng phí
các nguồn lực. Vì vậy, cần triển
khai đồng bộ các giải pháp để
quản lý, kiểm soát phát thải
dioxin và lựa chọn công nghệ
xử lý đất, bùn nhiễm dioxin
có hiệu quả nhất, phù hợp
với điều kiện của Việt Nam.
Đồng thời, tiếp tục nghiên
cứu tác hại của dioxin đối với
con người với mục tiêu phòng
chống phơi nhiễm dioxin, làm
rõ tác hại của dioxin đối với
biến đổi gene và hormone, sử
dụng rộng rãi acide folic và
sàng lọc trước sinh để hạn chế
dị tật bẩm sinh và giải độc cho
những người còn có nồng độ
dioxin cao trong máu. Cùng
với đó, để bảo đảm tổ chức,
hoạt động có hiệu quả và bền
vững kiểm soát ô nhiễm dioxin
và phòng chống tác hại của
dioxin, cần nghiên cứu hoàn
thiện chính sách, pháp luật và
từng bước xây dựng nguồn lực
kiểm soát và phòng chống tác
hại của dioxinn
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Ứng phó với một số vấn đề sức khỏe
môi trường trong bão lụt
PGS. TS. TRẦN THỊ TUYẾT HẠNH
Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế

MỘT SỐ VẤN ĐỀ SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG
TRONG BÃO LỤT
Theo Global Climate Risk Index 2020,
Việt Nam là 1 trong 6 quốc gia trên thế giới
bị ảnh hưởng lớn nhất bởi biến đổi khí hậu
(BĐKH), giao động thời tiết, thiên tai thảm
họa và các hiện tượng thời tiết cực đoan trong
giai đoạn 1999 - 2018. BĐKH dự báo sẽ tiếp tục
làm gia tăng tần suất và mức độ nghiêm trọng
của thiên tai thảm họa và các hiện tượng thời
tiết cực đoan tại Việt Nam, đặc biệt là bão, lũ,
lụt. Thiên tai không những gây ra những tổn
thất về tài sản, tính mạng, sức khỏe cho những
vùng trực tiếp chịu tác động mà còn gây ra
nhiều thiệt hại cho môi trường tự nhiên, môi
trường sống của nhân dân và môi trường sản
xuất. Thiên tai thảm họa gây ra nhiều tác
động khác nhau lên các dịch vụ sức khỏe môi
trường như cấp nước, thu gom xử lý rác thải,
sản xuất chế biến thực phẩm, kiểm soát véc
tơ truyền bệnh và vệ sinh hộ gia đình..., đe dọa
sức khỏe của hàng trăm triệu người trên thế
giới mỗi năm. Thực tế trong thiên tai thảm
họa thì số người cần được cung cấp nước sạch
và vệ sinh trong và sau thảm họa thường lớn
hơn số người bị tử vong, chấn thương hay cần
chăm sóc y tế. Bão lụt có thể gây tác động trên
diện rộng, ảnh hưởng tới hàng triệu người và
nước sạch - yếu tố thiết yếu đảm bảo cho sự
sống có thể bị đe dọa nghiêm trọng. Đảm bảo
có đủ nước sạch cho công tác chữa trị các nạn
nhân, cho mục đích ăn uống và sinh hoạt của
cộng đồng, hỗ trợ công tác cứu hộ và giúp vực
lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch
vụ vừa bị làm gián đoạn trong và sau thảm
họa là một nhiệm vụ quan trọng nhưng cũng
đầy thách thức.
Bão, lũ lụt có tác động lớn đến dịch vụ cấp
nước ăn uống cho người dân như làm hư hại
nhà máy, các công trình cấp nước, làm vỡ đường
ống nước, làm ô nhiễm nước ăn uống, sinh hoạt
và làm gián đoạn dịch vụ cấp nước do mất điện.
Do đó, người dân không tiếp cận được với nước
sạch để cho ăn uống và sinh hoạt. Việc có đủ
nước sạch là rất quan trọng giúp cho hoạt động
Tạp chí

58 MÔI TRƯỜNG | SỐ 11/2020

cứu chữa nạn nhân, duy trì các
hoạt động tìm kiếm cứu hộ cứu
nạn cũng như đảm bảo nhu
cầu nước sạch và vệ sinh cho
cộng đồng sở tại và ở nơi sơ tán.
Trong tình huống thảm họa,
ví dụ đợt lũ lịch sử xảy ra tại
nhiều tỉnh miền Trung tháng
10 vừa qua, người dân vẫn cần
đảm bảo duy trì tối thiểu 15
lít nước sạch/người/ngày cho
mục đích ăn uống và sinh hoạt
để dự phòng bệnh tật. Do đó,
khi người dân bị cô lập, không
tiếp cận được với nước sạch thì
việc cứu trợ hóa chất và hướng
dẫn bà con cách xử lý nước lũ
thành nước sạch để dùng tạm
là rất cần thiết.
Những gián đoạn trong
hệ thống cấp nước sạch và
vệ sinh có thể gia tăng tính
dễ bị tổn thương của cộng
đồng. Thiếu nước sạch và các
công trình vệ sinh có thể ảnh
hưởng tới sức khỏe và thậm
chí tới tính mạng của người
dân. Những hư hỏng trong hệ
thống thu gom xử lý nước thải
và rác thải có thể làm ô nhiễm
các nguồn nước, suy thoái môi
trường, tạo điệu kiện cho các
véc tơ truyền bệnh phát triển,
ảnh hưởng trực tiếp tới sức
khỏe cộng đồng. Thiếu nước
sạch và các công trình vệ
sinh sẽ gia tăng tỉ lệ mới mắc
các bệnh lây lan qua nước ăn
uống. Tình trạng này còn trở
nên trầm trọng hơn tại các nơi
sơ tán, nơi thường tập trung
đông người và thiếu nước
sạch cũng như các công trình
vệ sinh. Trong bão lụt, khi các
dịch vụ cấp nước và vệ sinh bị
gián đoạn, người dân thường
phải tự tìm đến các nguồn
nước khác và các nguồn nước

này thường là không đảm bảo
vệ sinh. Như vậy, một trong
những hoạt động ưu tiên của
cán bộ sức khỏe môi trường,
y tế, các tổ chức cứu trợ nhân
đạo là cung cấp nước sạch
cho người dân (nước đóng
chai hoặc nước đã qua xử lý)
hoặc hướng dẫn người dân
áp dụng các biện pháp xử lý
nước ăn uống đơn giản, cung
cấp các thiết bị vệ sinh tại chỗ
cho cộng đồng và hướng dẫn
người dân thực hiện các biện
pháp đảm bảo vệ sinh môi
trường.
Các nhà máy nước, hệ
thống thu gom và xử lý rác
thải có thể gặp khó khăn
trong thảm họa do cơ sở hạ
tầng bị phá hỏng. Cùng lúc các
nhà máy phải đáp ứng nhu
cầu nước sạch và vệ sinh của
người dân trong tình huống
khẩn cấp, khôi phục lại các
hoạt động và chuẩn bị để ứng
phó với các thảm họa trong
tương lai sẽ là những thách
thức mà ngành cấp nước và
vệ sinh phải đối mặt. Ngoài
ra, việc chuyên chở hàng triệu
lít nước và thiết bị xử lý nước
tới các khu vực bị tác động bởi
thảm họa thường cũng rất tốn
kém và đây cũng chỉ là các giải
pháp mang tính chất tạm thời.
Tại Việt Nam, thông thường
cách tiếp cận là huy động tối
đa nguồn lực tại chỗ. Cán bộ
y tế thường hướng dẫn người
dân dùng ngay nguồn nước có
sẵn tại địa phương, áp dụng
một số biện pháp xử lý nước
thông thường để người dân
có thể sử dụng. Sau bão lụt,
thì hướng dẫn người dân thực
hiện vệ sinh nhà cửa, vệ sinh
môi trường.
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CHỦ ĐỘNG ĐẢM BẢO NƯỚC SẠCH
TRONG VÀ SAU BÃO LỤT
Trong bão, lũ, lụt, thiếu nước sạch cho ăn
uống và sinh hoạt khi bốn bề ngập nước là một
vấn đề sức khỏe môi trường rất nghiêm trọng,
ảnh hưởng lớn tới sức khỏe người dân. Việc cứu
trợ nước đóng chai, nước bình cũng hạn chế do
việc di chuyển bằng thuyền, cano… trong lũ lụt
gặp khó khăn và nhiều nơi người dân bị nước
lũ cô lập. Trong trường hợp người dân không dự
trữ được nước sạch hoặc nước mưa để dùng khi
lũ lụt thì phải xử lý thật tốt nước ngập lụt để
dùng cho ăn uống và sinh hoạt tạm thời trong
thảm hoạ trước khi dịch vụ cấp nước sạch hoạt
động trở lại sau lũ lụt. Việc xử lý nước lũ cũng
tương đối đơn giản và có thể thực hiện bằng
cách sau theo hướng dẫn của Bộ Y tế: Dùng 1
gam (khoảng 1 thìa con, thìa cà phê) phèn tán
nhỏ, hòa vào 1 bát nước rồi đổ dần vào thùng/
xô nhựa đựng 20 lít nước lũ, khuấy đều để làm
trong nước. Đợi khoảng 30 phút cho cặn lắng
xuống đáy thùng và gạn lấy nước trong ở phía
trên. Sau đó dùng 1 viên Aquatabs cho vào 20
lít nước trong vừa đánh phèn xong và chờ 30
phút để cho viên Aquatabs này tan ra hết để khử
khuẩn. Nếu không có viên Aquataps thì dùng 1
viên Cloramin B 250mg để khử khuẩn cho 25
lít nước. Chỉ đơn giản vậy là người dân đang bị
cô lập trong lũ lụt đã có 1 thùng 20 - 25 lít nước
tương đối sạch đã khử khuẩn để dùng tạm cho
ăn uống (cần đun sôi), rửa rau, rửa bát đĩa, đánh
răng, rửa mặt và vệ sinh cá nhân. Tuy nhiên,
cần lưu ý, đây chỉ là giải pháp tạm thời trong lũ
lụt, khi người dân không tiếp cận được với nước
máy hay các nguồn nước sạch khác.
Sau bão lụt, các nhà máy và công trình cấp
nước sạch cần nhanh chóng khôi phục hoạt
động để cấp nước sạch tới người dân. Tại các hộ
gia đình nơi chưa tiếp cận được với nước máy thì
cần thực hiện vệ sinh khử khuẩn nguồn nước tại
hộ gia đình. Nhiều gia đình ở nông thôn vẫn sử
dụng nước giếng và khi giếng bị nước lụt ngấm
vào hoặc bị ngập lụt thì các hộ cần thực hiện vệ
sinh giếng nước. Bộ Y tế cũng đã xây dựng sổ tay
hướng dẫn chi tiết các biện pháp xử lý nước và
vệ sinh môi trường trong mùa bão lụt. Cán bộ y
tế và các đoàn cứu trợ cần cung cấp hóa chất và
hướng dẫn người dân làm vệ sinh và khử khuẩn
giếng nước với các bước đơn giản sau:
• Múc cạn và vét hết bùn dưới giếng, dùng
nước giếng dội lên thành giếng nhiều lần cho
trôi hết chất bẩn, đất cát, lá cây… bám trên thành
giếng và sàn giếng.

• Sử dụng phèn chua với
liều lượng 50g/1m3 nước để
làm trong nước giếng ngập lụt.
Nếu nước rất đục thì dùng tối
đa 100g/1m3 nước. Hòa tan hết
lượng phèn cần thiết vào một
gàu nước rồi tưới đều xuống
giếng nước. Dùng gàu kéo lên
xuống khoảng 10 lần. Khi cho
phèn chua vào nước đục, phèn
tan ra tạo các ion dương. Các
ion này kết hợp với các chất keo
bẩn trong nước (là các ion âm,
nhẹ và không tự lắng xuống
được) để tạo thành các phức
hợp không tích điện, dính vào
nhau, trọng lượng đủ nặng và
lắng xuống. Chờ khoảng 30
phút đến 1 giờ cho cặn lắng hết
thì tiến hành khử trùng.
• Sau khi giếng nước đã
được đánh phèn làm trong
thì tiến hành khử trùng giếng
nước. Tuỳ vào thể tích giếng
nước bao nhiêu m3 mà dùng
lượng Cloramin phù hợp,
với liều lượng như sau: 10g
Cloramin B 25%/m3, hoặc
Clorua vôi 20% (13g/m3),
hoặc Clorua vôi 70% (4g/m3).
Mỗi thìa canh tương đương
khoảng 10g, còn 1 thìa cà phê
nhỏ tương đương khoảng 1g
Cloramin. Như vậy nếu dùng
Cloramin B 25% và giếng nước
chứa khoảng 5m3 nước thì cần
50g hóa chất, tương đương 5
thìa canh. Hòa tan lượng hóa
chất nói trên vào 1 gàu nước
và tưới đều lên giếng. Thả gàu
cho chìm sâu đến nửa cột nước
rồi kéo lên xuống nhẹ nhàng
khoảng 10 lần. Dùng nước
giếng này dội lên thành giếng
để khử trùng, để khoảng 30
phút là có thể dùng được.

ỨNG PHÓ VỚI MỘT SỐ
VẤN ĐỀ SỨC KHỎE MÔI
TRƯỜNG KHÁC
Trong và sau lũ là điều
kiện để bùng phát các dịch
bệnh truyền nhiễm, đặc biệt

là các bệnh đường ruột, các
bệnh ngoài da, các bệnh về
mắt và các bệnh phụ khoa… do
đó cần chú trọng đảm bảo duy
trì các hành vi vệ sinh. Ngoài
đảm bảo vệ sinh an toàn thực
phẩm, xử lý nước để dùng
tạm cho mục đích ăn uống và
sinh hoạt thì các hộ gia đình
cũng cần chuẩn bị xà phòng
để tắm giặt, rửa tay, cũng như
lưu ý vấn đề xử lý rác thải,
phân và xác gia súc, gia cầm
chết… Trong khi bão lụt đang
hoành hoành, gió mạnh, nước
lụt dâng cao, ngập tràn khắp
nơi cuốn trôi chất thải từ các
cống rãnh, nhà tiêu, hố rác,
bãi rác, chuồng gia súc, gia
cầm, xác súc vật, cây cối gãy
đổ... Những chất thải này làm
ô nhiễm nghiêm trọng nước
và môi trường sinh sống ở
các khu dân cư. Khi nước bắt
đầu rút thì tiến hành thu gom
rác thải, xác động vật và tiến
hành vệ sinh môi trường để
dự phòng dịch bệnh lây lan.
Sau khi nước rút, cần nhanh
chóng vệ sinh nhà cửa, thu
dọn rác trong phạm vi từng hộ
gia đình, gạt hết bùn đất trên
sân, trên nền nhà, dùng nước
sạch xối rửa nền nhà, sân
trước, sân sau. Thu gom mọi
loại rác thải trong nhà, trên
sân, trong vườn nhà, để gọn
vào một nơi, sau đó đưa đến
nơi tập trung theo quy định
của thôn, xóm. Xác súc vật để
riêng, các loại rác thải khác để
riêng từng loại theo quy định
chung. Dọn dẹp sắp xếp đồ đạc
trong nhà, lau rửa sạch sẽ bàn,
ghế, giường, tủ bị bùn đất bám
bẩn do nước lũ. Làm trong và
khử trùng nước giếng, nước ăn
uống theo hướng dẫn.
Sau các trận bão, lụt, ở
những vùng bị úng, ngập
thường phát sinh nhiều loại
dịch bệnh, trong số đó phổ
biến nhất là các loại bệnh
Tạp chí

SỐ 11/2020 | MÔI TRƯỜNG 59

GIẢI PHÁP & CÔNG NGHỆ XANH

đường ruột, tiêu chảy cấp. Để
phòng chống bệnh sau lụt, lũ
cần thực hiện các biện pháp đảm
bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi
trường, an toàn thực phẩm, bảo
vệ nguồn ước và dùng nước sạch.
Khi gia đình có người bị bệnh
phải nhanh chóng báo ngay cho
cơ sở y tế nơi gần nhất để tiến
hành điều trị và xử lý kịp thời.
Ngoài ra cũng cần chú ý phòng
bệnh cho gia súc, gia cầm. Để
tăng cường năng lực ứng phó,
các địa phương cũng cần hướng
dẫn các gia đình chủ động chuẩn
bị hóa chất xử lý nước (mỗi gia
đình chuẩn bị khoảng 200g
phèn chua, 1 vỉ 10 viên Aquatabs
hoặc 5 viên Cloramin B 250mg
để làm sạch và khử khuẩn nước).
Ngoài ra, nếu gia đình nào có
giếng nước thì chuẩn bị thêm
khoảng 50g Cloramin B bột 25%
hoặc 40g Clorua vôi để khử trùng
giếng nước. Trong điều kiện bình
thường, tỉ lệ người dân ở một số
địa phương được tiếp cận với
nước sạch, điều kiện vệ sinh và
rửa tay với xà phòng còn khá
thấp nên đảm bảo nước sạch, vệ
sinh môi trường và ứng phó với
các vấn đề sức khỏe môi trường
khác trong tình huống thảm họa
là một thách thức lớn của các
ban, ngành liên quan cần được
tiếp tục ưu tiên đầu tư nguồn lực
trong thời gian tớin
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Nhân rộng mô hình thí điểm
phân loại rác thải tại nguồn
ở TP. Tân An, tỉnh Long An

T

ừ ngày 5/11/2020, toàn bộ các
hộ dân, cơ quan, cơ sở sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ của
Phường 3, TP. Tân An, tỉnh Long An
đã thực hiện phân loại rác thải tại
nguồn. Đây là một trong những nỗ
lực của chính quyền địa phương
nhằm tận dụng nguồn tài nguyên
rác, giải quyết tình trạng quá tải của
các bãi rác trên địa bàn tỉnh, đồng
thời góp phần ngăn chặn rác, đặc
biệt là rác thải nhựa, thất thoát ra
hệ thống sông ngòi, kênh rạch và
đại dương.
Trong những năm qua, tỉnh
Long An đã quan tâm tới công tác
BVMT nói chung và quản lý rác thải
nói riêng. Tỉnh đã ban hành nhiều
văn bản chỉ đạo thực hiện như Chỉ
thị 09/CT-UBND ngày 16/8/2018
về tăng cường quản lý chất thải
rắn trên địa bàn tỉnh Long An;
Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày
16/5/2019 của UBND tỉnh về quản
lý thu gom, vận chuyển, xử lý chất
thải rắn trên địa bàn tỉnh từ năm
2019 đến năm 2025... Tỉnh cũng
đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm
2021 sẽ có 40% hộ dân thực hiện
phân loại rác tại nguồn.
Hiện nay, trung bình mỗi ngày
có khoảng 560 tấn rác thải sinh hoạt
được thu gom ở tỉnh Long An để tiếp
tục xử lý và tiêu hủy, tăng 20 tấn/
ngày so với cuối năm 2018. Riêng
đối với TP. Tân An, mỗi ngày TP phát
sinh khoảng 130 - 150 tấn rác thải với
kinh phí thu gom, xử lý khoảng 130 150 triệu đồng/ngày. Phần lớn, chất
thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
chưa được phân loại tại hộ gia đình.
Do đó, việc nghiên cứu giải pháp
giảm lượng rác thải và tận dụng tối
đa rác để tái chế, tái sử dụng là vấn
đề cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.
Vì vậy, việc triển khai phân loại rác

thải tại nguồn ở Phường 3, TP. Tân An
có ý nghĩa quan trọng trong việc thu
gom, xử lý, nhất là trong điều kiện
khối lượng rác thải sinh hoạt không
ngừng gia tăng hàng năm.

THÍ ĐIỂM PHÂN LOẠI RÁC THẢI
TẠI NGUỒN Ở TP. TÂN AN
Tân An là một thành phố thuộc
đồng bằng sông Cửu Long, hạ nguồn
của dòng Mê Kông - một trong 10
con sông gây ô nhiễm nhất thế giới,
mang rác nhựa theo dòng chảy ra đại
dương. Việc thu gom rác thải không
triệt để, cùng với việc lạm dụng đồ
nhựa dùng một lần, không chỉ gây
gánh nặng cho hệ thống thu gom xử
lý rác thải, mà còn thất thoát ra môi
trường, làm cho các con sông, ao hồ,
đất đai và không khí ngày càng trở
nên ô nhiễm.
Mới đây, toàn bộ các hộ dân, cơ
quan, cơ sở sản xuất, kinh doanh,
dịch vụ của Phường 3, TP. Tân An
đã thực hiện phân loại rác thải tại
nguồn. Theo đó, rác được phân thành
3 loại: Rác hữu cơ, rác tái chế và rác
thải còn lại. Tất cả các loại rác được
thu gom vào các ngày quy định. Sau
đó, rác được mang đi xử lý riêng biệt.
Rác hữu cơ sẽ được sản xuất thành
phân bón hữu cơ, rác tái chế sẽ được
tái chế và rác còn lại được xử lý theo
quy định.
Trước khi thực hiện mô hình
phân loại rác tại nguồn cho 9 khu
phố ở Phường 3, chính quyền TP.
Tân An đã triển khai thực hiện thí
điểm cho một khu phố (KP Bình
Đông 2, phường 3) với khoảng 425
hộ dân, từ ngày 1/8 - 30/9/2020.
Để hỗ trợ cho hoạt động phân loại
rác tại nguồn, Tổ chức Quốc tế về
Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam
(WWF - Việt Nam) đã hỗ trợ trang
thiết bị cho TP. Tân An với 80 xe đẩy
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tay, 2 xe tải, 3 cân di động cùng 9.800 thùng
rác (loại 20 kg) và 9.800 kg túi đựng rác, 10
thùng rác 2 ngăn ngoài trời, đồng thời tổ chức
các lớp tập huấn hướng dẫn người dân phân
loại rác thải tại nguồn. Bên cạnh đó, chính
quyền địa phương và cán bộ của WWF - Việt
Nam luôn song hành cùng người dân để giám
sát việc thực hiện phân loại rác, hỗ trợ xóa bỏ
các tụ điểm rác thải tự phát gây ô nhiễm và
mất mỹ quan.
Sau 2 tháng thực hiện, mô hình đã đạt
được những kết quả đáng ghi nhận. Hơn 95%
hộ gia đình tích cực tham gia phân loại rác tại
nguồn, trong đó 86% hộ thực hiện phân loại
tốt. Toàn bộ rác thải thu gom, trong đó có 45%
là rác hữu cơ, được chuyển về nhà máy xử lý
rác Tâm Sinh Nghĩa của TP. Qua đó, ý thức của
người dân về thu gom rác thải được nâng lên,
việc phân loại rác (hữu cơ, tái chế và các loại
khác) thực hiện khá tốt. Việc tổ chức thu gom
rác được thực hiện đồng bộ từ khâu thu gom,
vận chuyển đến nơi xử lý đúng theo hướng dẫn.
Trong quá trình triển khai trên thực tế, chính
quyền TP cũng xác định được những tồn tại,
khó khăn, thách thức, từ đó có giải pháp khắc
phục và hoàn thiện quy trình phân loại - thu
gom - xử lý…
Sự thành công của mô hình thí điểm ở khu
phố Bình Đông 2 đã mang lại niềm tin và sự
quyết tâm để chính quyền TP Tân An mở rộng
mô hình ra toàn TP trong tương lai. Với sự
quyết tâm của chính quyền địa phương và sự
cam kết tham gia của gần 4.800 hộ gia đình,
mô hình thí điểm tại Phường 3, TP kỳ vọng sẽ
đạt được thành công theo đúng mục tiêu đặt

ra là sản xuất được phân bón
hữu cơ có chất lượng cao; thu
gom tối đa lượng rác thải có
thể tái chế và tái sử dụng và
giảm tối đa khối lượng rác
chôn lấp hoặc đốt.

TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT
THU GOM, VẬN CHUYỂN,
XỬ LÝ CHẤT THẢI
Việc phân loại rác thải
đóng vai trò quan trọng trong
công tác quản lý chất thải rắn,
góp phần giảm thiểu nguy
cơ phát tán các tác nhân gây
bệnh, các yếu tố độc hại, nguy
hiểm; đồng thời góp phần tiết
kiệm tài nguyên, giảm chi phí
cho công tác thu gom và xử
lý rác thải. Để tiếp tục duy trì
mô hình một cách bền vững
và hiệu quả, trong thời gian
tới, TP. Tân An sẽ tập trung vào
một số giải pháp cụ thể:
Huy động mọi lực lượng
tham gia hoạt động thu gom,
xử lý chất thải rắn phù hợp với
tình hình thực tế của thành
phố; công tác tổ chức và thực
hiện đồng bộ, hiệu quả. Tập
trung giải quyết vấn đề rác thải
gây ô nhiễm môi trường tại
các khu dân cư tập trung, trục
đường giao thông. Hạn chế và
tiến tới chấm dứt tình trạng xả

VVPhân loại rác tại nguồn tại khu phố Bình Đông 2, phường 3, TP.Tân An

rác thải ra khu vực công cộng,
ven trục đường giao thông, các
dòng sông, kênh rạch, xóa các
điểm tồn lưu rác thải không
đúng nơi quy định gây ô nhiễm
môi trường.
Tăng cường kiểm soát việc
thu gom, vận chuyển, xử lý chất
thải, rác thải. Tập trung các
nguồn lực để giải quyết triệt
để vấn đề ô nhiễm môi trường
từ chất thải, rác thải đang ảnh
hưởng trực tiếp đến đời sống
và sinh kế của người dân. Xử
lý nghiêm và kịp thời đối với
các đơn vị, cá nhân có hành vi
vi phạm quy định về quản lý
chất thải sinh hoạt như phân
loại không đúng, thải bỏ rác
không đúng nơi quy định.
Bảo đảm giữ gìn vệ sinh,
cảnh quan môi trường khu vực
công cộng, đô thị và nông thôn
luôn xanh, sạch, đẹp. Hướng
dẫn cộng đồng dân cư phân
loại rác thải tại nguồn theo
quy định và thu gom rác thải
nhựa có thể tái chế của người
tiêu dùng; trong đó, phải lưu
ý các khu vực công cộng như
công viên, chợ, khu vực kinh
doanh nhỏ lẻ, khu vực nhà
trọ; tuyên truyền, khuyến
khích người dân hướng đến
sử dụng các sản phẩm xanh,
thân thiện với môi trường.
Có thể thấy, mô hình tại
TP. Tân An đã tạo được hiệu
ứng sâu rộng trong người
dân, nâng cao nhận thức, ý
thức cộng đồng dân cư trong
việc thu gom và phân loại
chất thải. Sự quyết tâm của
các ngành, các cấp và toàn
thể cộng đồng đã từng bước
thay đổi nhận thức cũng
như hành vi, ứng xử một
cách thân thiện, tích cực,
cùng chung tay BVMT vì chất
lượng cuộc sống, vì sức khỏe
của người dânn
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Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lực lượng nòng cốt về bảo vệ môi trường
trong xây dựng nông thôn mới
Qua công tác triển khai thực hiện Chương
trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông
thôn mới (NTM) trên phạm vi cả nước trong
10 năm qua (giai đoạn 2010 - 2020) cho
thấy, phụ nữ có nhiều đóng góp tích cực
trong xây dựng NTM, hàng triệu phụ nữ
đã đóng góp công sức, kinh phí xây dựng
kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, quy hoạch
phát triển nông thôn; tham gia hiến đất,
góp công làm đường giao thông nông thôn,
thủy lợi nội đồng, các công trình về giáo
dục, y tế, văn hóa; là lực lượng chủ chốt
tham gia công tác vệ sinh, BVMT nông thôn,
chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu... Đặc
biệt, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam
đã triển khai nhiều mô hình, câu lạc bộ,
hoạt động phù hợp với thực tế của từng địa
phương và đem lại kết quả tích cực. Để hiểu
rõ hơn về những đóng góp của phụ nữ trong
công tác BVMT, nâng cao hiệu quả xây dựng
NTM, Tạp chí Môi trường đã có cuộc trao
đổi với bà Nguyễn Hoàng Anh – Ủy viên Ban
chấp hành, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo
Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

9Trong thời gian qua, Trung ương Hội LHPN Việt
Nam đã có những hoạt động gì nhằm thực hiện
tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM?
Bà Nguyễn Hoàng Anh: Là tổ chức chính
trị - xã hội, Hội LHPN Việt Nam đóng vai trò
nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và vận động
hội viên, phụ nữ tham gia tích cực vào thực
hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bám sát chủ trương,
chính sách của Đảng và Nhà nước, từ năm 2010,
Hội đã hưởng ứng phong trào “Cả nước chung
sức xây dựng NTM” và Chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng NTM bằng Cuộc vận động
“Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” (không đói
nghèo, không có người vi phạm pháp luật và tệ
nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không
Tạp chí
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Phó Trưởng Ban Tuyên giáo
Trung ương Hội LHPN Việt Nam

vi phạm chính sách dân số,
không có trẻ suy dinh dưỡng
và bỏ học; sạch nhà, sạch bếp,
sạch ngõ) góp phần thực hiện
11/19 tiêu chí NTM; trong đó
các tiêu chí “sạch nhà, sạch
bếp, sạch ngõ” góp phần thực
hiện tiêu chí về môi trường.
Cuộc vận động đã được triển
khai sâu, rộng toàn quốc, được
Ban Chỉ đạo Trung ương và
Thủ tướng Chính phủ đưa vào
nội dung Chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng NTM
giai đoạn 2016 - 2020, đã tạo
cơ chế tốt để phát huy hơn nữa
vai trò của phụ nữ và tổ chức
Hội trong xây dựng NTM. Với
cuộc vận động này, các tiêu chí
“3 sạch” đã góp phần tạo nên sự
thay đổi diện mạo nông thôn
thành những “miền quê đáng

sống”. Trên cơ sở hướng dẫn
các nội dung cụ thể về các tiêu
chí “3 sạch”, nhiều địa phương
đã bổ sung thêm nội dung phù
hợp với vấn đề bức xúc của địa
phương, ưu tiên thực hiện gắn
với tiêu chí 17 về môi trường
(như sạch đồng ruộng, sản
xuất sạch, tiêu dùng sạch...).
Với thế mạnh hệ thống 4
cấp của Hội từ Trung ương tới
cơ sở, cùng với mạng lưới cán
bộ Hội tới tận chi, tổ, Hội LHPN
chú trọng tổ chức thực hiện các
hoạt động tuyên truyền, giáo
dục, vận động cả về bề rộng lẫn
chiều sâu thông qua các chiến
dịch truyền thông, lễ ra quân,
diễn đàn, hội thảo, hội thi, sinh
hoạt cộng đồng; các hoạt động
nâng cao năng lực cho đội ngũ
cán bộ Hội về công tác BVMT…,
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đặc biệt cụ thể hóa từ nhận thức thành hành
động thông qua các mô hình về BVMT với hình
thức phong phú, đa dạng phù hợp với điều kiện
của từng vùng, miền, từng nhóm phụ nữ cụ thể.
10 năm qua, Hội LHPN các cấp đã đăng ký các
phần việc xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu. Cả
nước đã có trên 14.000 phần việc, hoạt động, mô
hình xây dựng NTM ở cơ sở, tập trung các phần
việc xây dựng NTM, trong đó khoảng gần 70% là
phần việc liên quan đến BVMT, xây dựng cảnh
quan nông thôn như xây dựng và duy trì con
đường hoa/hàng rào xanh, đoạn đường Xanh Sạch - Đẹp, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường
hàng tuần, vận động phụ nữ phân loại rác thải
tại nguồn…
9Được biết, các cấp Hội đã triển khai nhiều mô
hình BVMT, nâng cao hiệu quả xây dựng NTM, vậy
theo bà mô hình nào đạt hiệu quả cao và làm thế
nào để nhân rộng trên phạm vi cả nước?
Bà Nguyễn Hoàng Anh: Việc xây dựng các
mô hình về BVMT được các cấp Hội xác định là
cơ sở để thực hành, phát huy sáng tạo của phụ
nữ địa phương và lan tỏa hiệu quả trong cộng
đồng; đây cũng là một trong những hình thức
truyền thông, vận động thiết thực đối với hội
viên, phụ nữ. Những năm qua, đã có rất nhiều
mô hình BVMT được các cấp Hội xây dựng và
nhân rộng như: Tổ phụ nữ thu gom rác thải,
mô hình “Dùng làn đi chợ”, “Thôn phụ nữ Xanh
- Sạch - Đẹp”, “Nhà tôi Xanh - Sạch - Đẹp”, “Hộ
gia đình không chăn nuôi gia súc dưới gầm
sàn”, “Phụ nữ sản xuất sạch, tiêu dùng sạch”,

“Ngày thứ 7, Chủ nhật xanh”,
“Câu lạc bộ “3 sạch”, Giáo dục
cộng đồng thực hiện vệ sinh
môi trường… Các mô hình đều
nhận được sự hưởng ứng, chia
sẻ tự nguyện, tâm huyết, trách
nhiệm của chị em hội viên,
phụ nữ trên cả nước, thu hút
hàng nghìn lượt hội viên, phụ
nữ và người dân trong cộng
đồng tham gia.
Qua quá trình triển khai
thực hiện các mô hình về
BVMT, chúng tôi thấy rằng, để
xây dựng mô hình hiệu quả
cần chú trọng đánh giá nhu
cầu thực tế cơ sở để có phương
án đề xuất mô hình phù hợp;
xây dựng các tiêu chí cụ thể
của mô hình; chú trọng việc
xây dựng đội ngũ báo cáo viên,
tuyên truyền viên có đủ khả
năng, kinh nghiệm trong công
tác tuyên truyền, vận động;
nội dung, hình thức hoạt động
thiết thực, sinh động, dễ nghe,
dễ nhớ để thực hiện; có giám
sát, đánh giá. Đặc biệt, các
cấp Hội cần chủ động tham
mưu và vận động sự vào cuộc
của cấp ủy, chính quyền địa
phương, các ngành chức năng

VVHội viên Hội LHPN thị trấn Phú Xuyên (huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội)
thu gom phế liệu, rác thải nhựa gây quỹ vòng tay nhân ái

trong tham gia vào các hoạt
động của mô hình.
9Trong quá trình triển khai
xây dựng NTM, Trung ương Hội
LHPN Việt Nam cũng như các
cấp Hội gặp những khó khăn,
thách thức gì, thưa bà?
Bà Nguyễn Hoàng Anh:
Trong quá trình triển khai, các
cấp Hội LHPN cũng gặp nhiều
khó khăn; có vấn đề xuất phát
từ thực tế tình trạng ô nhiễm
môi trường còn đang phổ biến
ở nhiều địa phương, nhiều
nơi rất khó khăn về biện pháp
xử lý rác thải khu vực nông
thôn. Nguồn chất thải từ
công nghiệp, đô thị và từ các
nguồn thải của nông nghiệp,
nông thôn nhất là trong các
làng nghề, trang trại sản xuất,
chăn nuôi đang làm gia tăng
ô nhiễm môi trường và ảnh
hưởng lớn đến đời sống của
phụ nữ và người dân; Ngoài
ra, nước ta còn gần 30% hộ
chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh,
ảnh hưởng xấu đến sức khỏe
phụ nữ, trẻ em, cộng đồng và
môi trường.
Bên cạnh đó, một số chị
em làm nhiệm vụ thu gom
rác thải ở các địa phương
còn khó khăn về dụng cụ lao
động, điều kiện đảm bảo an
toàn lao động và thu nhập,
cần có sự quan tâm hơn nữa
của các cấp chính quyền. Mặc
dù, các con đường hoa, con
đường cây xanh, đoạn đường
Xanh - Sạch - Đẹp được các
cấp Hội triển khai rộng khắp,
tạo cảnh quan môi trường và
nâng cao ý thức của người dân
trong BVMT cảnh quan nông
thôn, tuy nhiên, chủ yếu các
con đường hoa, cây xanh này
được Hội vận động nguồn lực
kinh phí và vận động công
sức đóng góp của hội viên
nên còn hạn chế trong việc
duy trì, chăm sóc và mở rộng
các đoạn đường hoa. Ngoài
Tạp chí
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ra, tình trạng mất an toàn thực
phẩm vẫn là vấn đề lo ngại của
phụ nữ và người dân; nhận thức,
ý thức tuân thủ pháp luật của một
số người dân, cơ sở sản xuất, chế
biến, kinh doanh còn hạn chế nên
vẫn còn tình trạng lạm dụng, sử
dụng không đúng quy định thuốc
bảo vệ thực vật, phân bón, các chất
cấm trong chế biến, bảo quản thực
phẩm... ảnh hưởng đến sức khỏe
người dân và môi trường.
9Với chức năng, nhiệm vụ của mình,
Trung ương Hội LHPN Việt Nam sẽ
triển khai những hoạt động gì để
thực hiện tốt tiêu chí môi trường
trong xây dựng NTM nâng cao giai
đoạn tiếp theo?
Bà Nguyễn Hoàng Anh: Đối với
Hội LHPN Việt Nam, vận động phụ
nữ tham gia BVMT không những
góp phần cải thiện môi trường xung
quanh, nâng cao chất lượng cuộc
sống cho bản thân hội viên, phụ nữ
mà còn giúp nâng cao vai trò trách
nhiệm của Hội LHPN các cấp và
tăng hiệu quả của công tác BVMT
bằng sức mạnh của cộng đồng.
Trong giai đoạn tiếp theo, để
triển khai hiệu quả các hoạt động
BVMT góp phần xây dựng NTM,
Hội LHPN Việt Nam tiếp tục chủ
trì, hướng dẫn triển khai thực
hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia
đình 5 không, 3 sạch”, chỉ đạo các
cấp Hội lựa chọn, bổ sung các nội
dung phù hợp với tình hình địa
phương, tiếp tục phát huy kinh
nghiệm và thế mạnh để thực hiện
có hiệu quả tiêu chí “sạch nhà,
sạch bếp, sạch ngõ”, góp phần xây
dựng cảnh quan môi trường nông
thôn. Hội cũng đang thí điểm
các mô hình “Phụ nữ sống xanh”,
phân loại rác tại hộ gia đình, xử
lý bao bì thực vật; vận động tăng
cường phân loại và xử lý rác thải
hữu cơ làm nguồn phân bón an
toàn phục vụ nông nghiệp sạch ở
địa phương, tăng cường nền kinh
tế tuần hoàn....
9 Trân trọng cảm ơn bà!

VŨ NHUNG (Thực hiện)

Tạp chí
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TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ CÁC MÔ HÌNH
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

N

gày 30/11/2020, Bộ NN&PTNT phối hợp với
Bộ TN&MT và UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức
Hội nghị toàn quốc Tổng kết, đánh giá các
mô hình BVMT trong xây dựng nông thôn mới (NTM)
theo hướng xã hội hóa.
Đề án thí điểm về hoàn thiện, nhân rộng mô hình
BVMT trong xây dựng NTM tại các xã khó khăn, biên
giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017 2020 (Đề án 712) nhằm mục tiêu hoàn thiện và nhân
rộng các mô hình về BVMT theo hướng xã hội hóa, tập
trung tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo. Đề án tập
trung vào 5 nhóm mô hình về BVMT để giải quyết các
vấn đề môi trường bức xúc tại các xã khó khăn gồm:
lĩnh vực cấp nước sạch; chất thải rắn quy mô liên xã;
thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật; chất thải
chăn nuôi; tuyên truyền viên BVMT cấp xã.
Nhiều địa phương đã tham gia tích cực thực hiện các
nội dung của Đề án, tạo nên phong trào BVMT rộng khắp.
Giai đoạn 2016 - 2020, có 21 tỉnh đăng ký sử dụng nguồn
vốn dự phòng, với tổng số tiền 123,83 tỉ đồng, để thực hiện
32 dự án thí điểm gồm: 9 dự án thu gom, xử lý chất thải
rắn sinh hoạt; 3 dự án xử lý chất thải chăn nuôi; 5 dự án về
thu gom xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật; 8 dự án cấp
nước sinh hoạt tập trung; 7 tỉnh triển khai dự án về cấp
nước uống sinh hoạt cho xã đảo.
Thực hiện Đề án 712 của Thủ tướng Chính phủ, Sóc
Trăng được Trung ương hỗ trợ hơn 26,1 tỉ đồng xây dựng
hệ thống nước uống cho 51 trường học, 11 trạm y tế trên
địa bàn các xã đảo thuộc 2 huyện Cù Lao Dung và Kế
Sách. Về lĩnh vực môi trường, tỉnh đã ban hành Quyết
định số 217 quy định hộ gia đình thực hiện 15 tiêu chí
hộ văn hóa NTM, các ấp thực hiện 7 tiêu chí ấp văn hóa
NTM. Đến nay, có 169.930 hộ (đạt 73,48%) được công
nhận đạt chuẩn hộ văn hóa NTM; 159 ấp (đạt 27,32%) đạt
chuẩn ấp văn hóa NTM…
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ
Tuấn Nhân nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đã
đạt được, các chính sách thu hút đầu tư, huy động xã
hội hóa trong công tác xử lý chất thải nông thôn chưa
thực sự phát huy hiệu quả; bộ chỉ tiêu trong tiêu chí số
17 về môi trường đối với cấp xã và huyện còn nhiều bất
cập trong triển khai; thiếu các công cụ kỹ thuật, công
nghệ phù hợp để xử lý chất thải… Thứ trưởng đề nghị,
cần xác định và kiên định các mục tiêu về BVMT, qua
đó tìm ra cách làm phù hợp, hiệu quả nhất đối với từng
địa phương. Đồng thời, quyết liệt trong chỉ đạo, điều
hành, thống nhất phân công, phối hợp giữa các ngành,
sự vào cuộc của mặt trận, đoàn thể và tôn giáo tham gia
BVMT…n

CHÂU LONG
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Hiệu quả trong xây dựng khu dân cư nông thôn
mới kiểu mẫu, vườn mẫu ở Hà Tĩnh
BÍCH THỦY
Văn phòng điều phối nông thôn mới Hà Tĩnh

V

ới quan điểm xây dựng nông thôn mới
(NTM) “thôn vững, xã chắc”, đảm bảo
phát triển toàn diện, bền vững, gắn phát
triển sản xuất với BVMT, bảo tồn gìn giữ và phát
huy bản sắc văn hóa mỗi miền quê, từ năm
2014, Ban Chỉ đạo NTM, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã
có chủ trương xây dựng khu dân cư NTM kiểu
mẫu, vườn mẫu, đến nay, đã mang lại nhiều
hiệu quả thiết thực.
Xuất phát từ thực tiễn là địa phương thường
xuyên chịu tác động của biến đổi khí hậu và
thời tiết cực đoan, cùng tính bền vững chưa cao
của kết quả những năm đầu thực hiện Chương
trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, năm
2014, Hà Tĩnh đã xây dựng thí điểm 5 khu dân
cư NTM kiểu mẫu và 240 vườn mẫu đại diện
cho ba vùng sinh thái với những chính sách cụ
thể nhằm khuyến khích người dân tham gia. Để
triển khai trên diện rộng, UBND tỉnh đã ban
hành Bộ Tiêu chí và bổ sung yêu cầu khu dân

cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu
vào Bộ Tiêu chí đánh giá xã đạt
chuẩn (Quyết định số 33/2014/
QĐ-UBND, Quyết định số
59/2015/QĐ-UBND), đồng thời
ban hành chính sách hỗ trợ xây
dựng khu dân cư mẫu, vườn
mẫu. Giai đoạn 2014 - 2016,
tỉnh đã hỗ trợ 300 triệu đồng/
khu dân cư NTM kiểu mẫu; 20
triệu đồng/vườn mẫu (mỗi xã
10 vườn) đối với xã phấn đấu
đạt chuẩn trong năm và năm
kế tiếp, phần vốn hỗ trợ chủ
yếu cho các nội dung ưu tiên
như: Quy hoạch, làm hàng rào
xanh, giống cây, ứng dụng tiến
bộ khoa học công nghệ vào sản
xuất (hệ thống tưới tiết kiệm,
chế phẩm sinh học, sản xuất
nông nghiệp hữu cơ...). Hiện
nay, tỉnh có chính sách thưởng
theo kết quả đầu ra, mỗi khu
dân cư NTM kiểu mẫu đạt

chuẩn thưởng 300 triệu đồng,
mỗi vườn mẫu đạt chuẩn
thưởng 5 triệu đồng (không
giới hạn về số lượng khu, vườn).
Với những bước đi, cách làm cụ
thể, sáng tạo, phong trào xây
dựng khu dân cư NTM kiểu
mẫu, vườn mẫu của tỉnh Hà
Tĩnh đã lan tỏa rộng khắp, đi
vào chiều sâu, mang lại hiệu
quả cao, hài hòa giữa kinh tế xã hội - môi trường.
Từ xây dựng mô hình
điểm, đến nay Hà Tĩnh có
1.686/1.715 thôn triển khai
xây dựng (chiếm 98% tổng số
thôn), trong đó có 298 khu dân
cư, 3.000 vườn mẫu đạt chuẩn;
nhiều khu dân cư kinh tế phát
triển, môi trường đảm bảo,
cảnh quan đẹp, văn hóa được
phát huy, đã trở thành vùng
quê “Trù phú - An lành”, là “nơi
đáng sống”. Một trong những

VVKhu dân cư kiểu mẫu Nam Trà, xã Hương Trà, huyện Hương Khê
Tạp chí
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địa bàn khởi sắc nhờ phong
trào xây dựng khu dân cư kiểu
mẫu, vườn mẫu của tỉnh là
thôn Sơn Bình (xã Thượng Lộc,
huyện Can Lộc). Tính đến năm
2018, 100% các vườn của thôn
được quy hoạch, với 15 vườn
mẫu đạt chuẩn; 19 mô hình
sản xuất cho thu nhập trên 100
triệu đồng, thu nhập bình quân
đầu người đạt 33,2 triệu đồng/
năm. Hệ thống đường giao
thông trục thôn, ngõ xóm được
bê tông hóa; 100% các tuyến
đường đều xây bồn hoa, trồng
hàng rào xanh, đảm bảo chuẩn
theo quy định xây dựng NTM.
Phát huy lợi thế có diện
tích lớn đất cát và pha cát, thời
gian qua, huyện Cẩm Xuyên
đã khuyến khích người dân cải
tạo, quy hoạch vườn hộ để phát
triển sản xuất. Ba loại cây trồng
chủ lực được người dân đầu tư
đem lại giá trị kinh tế là mướp
đắng, mướp ngọt và dưa chuột.
Đến nay, toàn huyện có trên
15.000 vườn được thiết kế, quy
hoạch, cải tạo, nâng cấp, chỉnh
trang, đầu tư bài bản. Hay tại
huyện Can Lộc, với sự vào cuộc
tích cực của chính quyền và
người dân trong phong trào xây
dựng NTM, đến tháng 8/2020,
huyện có 42/164 thôn đạt chuẩn
khu dân cư NTM kiểu mẫu,
chiếm tỷ lệ 26% tổng số thôn.
Dự kiến từ nay đến cuối năm
2020, toàn huyện sẽ có thêm
25 thôn, tổ dân phố về đích khu
dân cư NTM kiểu mẫu. Cùng
với đó, huyện Can Lộc cũng đã
nâng cấp mở rộng được 83,4 km
đường giao thông nông thôn;
20,3 km mương rãnh thoát
nước trong khu dân cư, 10 km
kênh mương nội nội đồng; xây
dựng 2 trạm biến áp, kéo mới
17,6 km đường điện; sửa chữa,
nâng cấp 12 công trình trường
học các cấp, 5 nhà văn hóa xã,
11 nhà văn hóa thôn, 13 khu thể
thao thôn...
Tạp chí
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Từ những kết quả bước
đầu, năm 2017, Hà Tĩnh đã
phát động Cuộc thi khu dân
cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu,
được công động hưởng ứng,
với trên 1.000 thôn và gần
17.000 vườn hộ tham gia. Kết
quả, 620 thôn, 1.608 vườn
hộ đạt giải cuộc thi cấp xã;
124 thôn, 427 vườn hộ đạt
giải cuộc thi cấp huyện và
34 thôn, 183 vườn hộ đạt giải
cuộc thi cấp tỉnh. Thông qua
Cuộc thi đã phát hiện những
nhân tố, điển hình tiêu biểu,
là bài học chung cho tỉnh
trong tổ chức thực hiện. Đặc
biệt, Cuộc thi đã góp phần
tuyên truyền để người dân
biết được mục đích, ý nghĩa
thiết thực của việc xây dựng
khu dân cư NTM kiểu mẫu,
vườn mẫu, từ đó chủ động
tham gia, thực hiện tốt vai trò
chủ thể của mình trong thực
hiện Chương trình mục tiêu
quốc gia về xây dựng NTM.
Sau gần 6 năm triển khai,
phong trào xây dựng khu dân
cư kiểu mẫu, vườn mẫu đã
thực sự lan tỏa, tô màu áo
mới cho các miền quê nông
thôn Hà Tĩnh, mang lại cảnh
quan, môi trường sạch, đẹp.
Ghi nhận những kết quả
đó, Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc đã trao
tặng nhận Huân chương Lao
động hạng Nhất cho Đảng
bộ, chính quyền và nhân
dân Hà Tĩnh vì có thành tích
xuất sắc trong phong trào thi
đua “Cả nước chung sức xây
dựng NTM” giai đoạn 2016
- 2020. Xác định xây dựng
NTM là nhiệm vụ chính trị
quan trọng hàng đầu, thường
xuyên và lâu dài, thời gian
tới, Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo
các xã đã đạt chuẩn duy trì,
nâng cao chất lượng các tiêu
chí, hướng tới xây dựng xã
NTM nâng cao, kiểu mẫun

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

XÃ YÊN VIÊN ĐÓN
BẰNG CÔNG NHẬN XÃ
ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN
MỚI NÂNG CAO

N

gày 24/11/2020, xã Yên Viên
(huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội) đã tổ
chức Lễ đón Bằng công nhận xã
đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao.
Đây là một trong 2 xã đầu tiên của huyện
cán đích NTM nâng cao năm 2020.
Xã Yên Viên nằm ở phía Bắc của huyện
Gia Lâm, có diện tích tự nhiên 376,3 ha, dân
số hơn 14.000 nhân khẩu. Không phải là xã
điểm xây dựng NTM của huyện Gia Lâm
trong giai đoạn 2011 - 2015, song bằng sự nỗ
lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân
địa phương, năm 2013, Yên Viên đã được
UBND TP. Hà Nội ra quyết định công nhận
đạt chuẩn NTM.
Trong thời gian qua, Chương trình xây
dựng NTM nâng cao của xã đã đạt được
nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, 100%
trục đường chính xã, thôn, liên thôn được
nhựa hóa; 100% đường ngõ xóm được bê
tông hóa; 100% tuyến đường từ 2 m trở lên
được lắp đặt chiếu sáng. Các thiết chế văn
hóa, trạm y tế xã được đầu tư đồng bộ: 9/9
thôn, tổ dân phố đều có nhà văn hóa được
cải tạo, nâng cấp, khang trang, sạch đẹp;
trạm y tế được xây dựng mới; 100% dân số
được sử dụng nước sạch; 4/4 trường học
trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia trong đó
có 2 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.
Bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, tiến
bộ hơn; cảnh quan môi trường sáng - xanh
- sạch - đẹp. Đời sống vật chất và tinh thần
của nhân dân không ngừng được nâng lên;
thu nhập bình quân đầu người năm 2019
đạt 55,2 triệu đồng/năm (tăng 18,2 triệu so
với năm 2015); không còn hộ nghèo… Với
các kết quả đạt được, ngày 3/8/2020, xã
Yên Viên được Chủ tịch UBND TP. Hà Nội
ra quyết định công nhận đạt chuẩn NTM
nâng cao năm 2020 (đợt 1).
Cũng tại buổi Lễ, UBND huyện Gia
Lâm đã khen thưởng 3 tập thể, 3 cá nhân
có thành tích trong phong trào thi đua xây
dựng NTM nâng cao tại xã Yên Viên, đồng
thời cắt băng khánh thành công trình “Tu
bổ, tôn tạo di tích Đình làng Yên Viên”.
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Phú Thọ đảm bảo môi trường
để xây dựng nông thôn mới

P

hú Thọ là tỉnh miền núi với điều kiện
tự nhiên đa dạng của ba vùng sinh thái:
Đồng bằng, trung du, vùng núi, nằm ở
cuối dãy Hoàng Liên Sơn, là cửa ngõ nối liền
đồng bằng với các tỉnh phía Tây Bắc. Sau gần
10 năm triển khai thực hiện Chương trình
mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
(NTM), đến nay, tỉnh Phú Thọ có 109 xã được
công nhận đạt chuẩn NTM, huyện Lâm Thao
được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2015; 3
địa phương: TP. Việt Trì, TX. Phú Thọ, huyện
Thanh Thủy có 100% số xã đạt chuẩn NTM,
đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt
chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.
Với kết quả đó, Phú Thọ là tỉnh thuộc nhóm
đi đầu trong xây dựng NTM khu vực trung du
miền núi phía Bắc. Riêng đối với tiêu chí môi
trường và an toàn thực phẩm, khi mới bắt đầu,
tỉnh chỉ có 6/247 xã đạt, đến nay là 117/247 xã.
Tuy vậy, quá trình triển khai thực hiện tiêu chí
này vẫn còn những bất cập, khó khăn cần được
tháo gỡ để tiến tới xây dựng NTM nâng cao,
NTM kiểu mẫu trong giai đoạn tiếp theo.
Ngay khi bắt tay vào thực hiện, Phú Thọ
đã xác định môi trường là một trong những
tiêu chí khó. Nguyên nhân là do người dân

trên địa bàn chưa có thói
quen thu gom rác để xử lý;
chất thải, nước thải sinh
hoạt, chất thải chăn nuôi đều
xả trực tiếp ra môi trường,
gây mất cảnh quan, ô nhiễm
nguồn nước mặt, ao hồ; có nơi
rác thải được thu gom song
chưa xử lý đúng cách nên gây
ô nhiễm môi trường. Trên các
cánh đồng, không ít vỏ lọ hóa
chất, bao bì thuốc bảo vệ thực
vật bị vứt bừa bãi. Trong khi
đó, tỷ lệ hộ dân được sử dụng
nước sạch hợp vệ sinh theo
Quy chuẩn quốc gia còn thấp.
Các cơ sở sản xuất kinh doanh
ở khu vực nông thôn, trong
các làng nghề đa phần có quy
mô nhỏ lẻ, nằm xen kẽ trong
khu dân cư, công nghệ lạc
hậu, xử lý môi trường tự phát,
chưa có báo cáo đánh giá tác
động môi trường, chủ cơ sở
sản xuất còn tư tưởng chạy
theo lợi nhuận... Bên cạnh đó,

trong tiêu chí môi trường có
một số chỉ tiêu không được
định tính, định lượng rõ ràng
mà chủ yếu là cảm quan nên
thực tế triển khai và công tác
đánh giá tại các địa phương
trong tỉnh không đồng đều,
thiếu bền vững ngay cả đối
với các xã đã được công nhận
đạt chuẩn. Điển hình như
chỉ tiêu yêu cầu về xây dựng
cảnh quan, môi trường Xanh
- Sạch - Đẹp và an toàn, mặc
dù các địa phương đã tích cực
triển khai với đa dạng hoạt
động BVMT và xây dựng cảnh
quan nông thôn nhưng kết
quả nhiều nơi đạt được chỉ
mang tính chất thời điểm
nên chưa tạo được chuyển
biến thực chất trong cả nhận
thức và hành động của cộng
đồng dân cư để có thể duy trì
được kết quả bền vững. Ranh
giới giữa nước sạch và nước
hợp vệ sinh còn chưa rõ ràng

VVNhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh được bê tông hóa
Tạp chí
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nên nhiều xã mới chỉ đạt tiêu chuẩn nước hợp
vệ sinh chứ chưa đạt tiêu chuẩn nước sạch…
Để tháo gỡ khó khăn, các địa phương
đã bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, chủ động bổ
sung vào hương ước, quy ước khu dân cư các
nội dung về giữ gìn vệ sinh môi trường nông
thôn; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức
của người dân, các tổ chức, cơ sở kinh doanh,
doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy
định về BVMT, vệ sinh an toàn thực phẩm.
Đồng thời, phát động phong trào sạch làng,
sạch ngõ; khuyến khích phát triển sản xuất,
chăn nuôi gắn với BVMT bằng phương pháp xử
lý chất thải chăn nuôi bằng bể biogas, sử dụng
chế phẩm vi sinh, đệm lót sinh học…; cải tạo hệ
thống thoát nước mặt khu dân cư; thành lập
các hợp tác xã, tổ, đội vệ sinh, thu gom rác thải.
Đã có 3 địa phương gồm Ngọc Lập, Lương Sơn,
Xuân Viên xây dựng lò đốt xử lý chất thải sinh
hoạt Losiho có công suất từ 8 - 10 tấn/ngày; 1
khu xử lý rác thải của huyện tại Bến Sơn, thị
trấn Yên Lập; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp
vệ sinh đạt trên 90%; 100% các trang trại chăn
nuôi, cơ sở sản xuất tuân thủ quy định về bảo
đảm an toàn vệ sinh thực phẩm...
Tại huyện miền núi Yên Lập, với nhiều giải
pháp hữu hiệu, đến hết năm 2019, huyện đạt
256/304 tiêu chí trong xây dựng NTM; 8/16 xã
đã hoàn thành tiêu chí về môi trường. Nhằm
bảo đảm tiêu chí môi trường, huyện thường
xuyên kiểm tra, giám sát, tổ chức ký cam kết
với các hộ dân, cơ sở kinh doanh, dịch vụ không
vứt rác bừa bãi. Đồng thời, tuyên truyền, vận
động nhân dân phân loại rác thải tại nguồn,
thực hiện tốt việc thu gom bao bì thuốc bảo
vệ thực vật sau khi sử dụng, không xả, vứt rác
xuống kênh, mương... Qua đó, thay đổi căn bản
nhận thức, thói quen, tập quán của người dân
về vệ sinh môi trường.
Để đảm bảo vệ sinh môi trường, Công ty
CP Môi trường đô thị Phú Thọ thực hiện công
tác vệ sinh, quét, thu gom, vận chuyển rác thải
sinh hoạt hàng ngày tại các khu vực nội thị
và ngoại thị. Đối với khu vực nội thị (phường
Hùng Vương, Âu Cơ, Phong Châu), công nhân
sẽ vệ sinh, quét thu gom, vận chuyển rác
thải sinh hoạt bằng xe đẩy tay 3 bánh trên
các tuyến phố, ngõ phố, sau đó tập kết về địa
điểm theo quy định. Tại các điểm tập kết, rác
sẽ được chuyên chở sang xe ô tô ép rác chuyên
dụng và vận chuyển về nhà máy xử lý rác của
tỉnh Phú Thọ. Khối lượng trung bình rác thải
được thu gom và vận chuyển tại khu vực nội
Tạp chí
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thị khoảng trên 23 tấn/ngày.
Đối với khu vực ngoại thị và
phường Thanh Vinh, do đặc
thù chủ yếu là khu vực nông
thôn, nên để đảm bảo công
tác thu gom, vận chuyển
rác thải, thị xã đã chỉ đạo,
hướng dẫn UBND các xã,
phường thành lập được 7 tổ
thu gom rác thải, xây dựng
8 điểm tập kết rác thải sinh
hoạt tập trung và 2 điểm
gom rác. Rác thải từ các hộ
gia đình được đội thu gom
của xã thu gom, vận chuyển
đến điểm tập kết. Định kỳ
từ 2 - 3 ngày, Công ty CP Môi
trường đô thị Phú Thọ tổ
chức thu gom, vận chuyển
rác tại các điểm tập kết của
các xã, phường. Khối lượng
trung bình rác thải được thu
gom và vận chuyển tại khu
vực này khoảng 17 tấn/ngày.
Cùng với thực hiện công
tác thu gom rác thải, thị
xã Phú Thọ còn đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, vận
động người dân nâng cao ý
thức trách nhiệm trong giữ
gìn vệ sinh môi trường, xóa
bỏ các thói quen, nếp sống
không hợp vệ sinh thông
qua nhiều hình thức phong
phú, đa dạng như: Tổ chức
các lớp tập huấn, cuộc thi
BVMT; tuyên truyền trực
quan… Đồng thời triển khai,
thực hiện hiệu quả tiêu chí
số 17 trong Chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng
NTM, đô thị văn minh gắn
với các nội dung của Cuộc
vận động “Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn
hóa ở khu dân cư; phong
trào “Toàn dân tham gia
BVMT”; “Thu gom rác thải,
trồng cây xanh”…
Hay tại huyện Hạ Hòa,
một trong những giải pháp
được huyện triển khai,
đem lại hiệu quả cao, nhân

dân tích cực hưởng ứng là
xây hầm biogas quy mô hộ
gia đình thông qua Dự án
“Nâng cao chất lượng an
toàn sản phẩm nông nghiệp
và phát triển chương trình
khí sinh học” (QSEAP). Toàn
huyện đã có trên 1.000 hộ
có hầm biogas cung cấp
chất đốt cho sinh hoạt
và đảm bảo vệ sinh môi
trường. Tiêu biểu như xã
Mai Tùng có 129 cơ sở sản
xuất, kinh doanh, trong đó
123 cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ
sinh môi trường, chiếm 97%;
127 hộ chăn nuôi tự đầu tư
xây dựng hầm biogas. Hàng
năm, huyện đều tiến hành
kiểm tra đối với các hộ gia
đình và cơ sở sản xuất, kinh
doanh thực phẩm, chuồng
trại nhằm đảm bảo tiêu
chuẩn về an toàn vệ sinh
thực phẩm và đảm bảo vệ
sinh môi trường. Cùng với
đó, huyện Hạ Hòa đã triển
khai xây dựng lò đốt rác thải
sinh hoạt tại xã Vô Tranh,
xử lý rác cho khu vực thị
trấn Hạ Hòa, các xã Bằng
Giã, Xuân Áng, Vô Tranh.
Xác định thực hiện tiêu
chí môi trường là quá trình
thường xuyên, liên tục, có
điểm khởi đầu mà không
có điểm kết thúc, thời gian
tới, tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục
củng cố kết quả thực hiện
tiêu chí môi trường, ban
hành và triển khai nâng cao
trong giai đoạn tiếp theo là
rất cần thiết để xây dựng
NTM bền vững. Đồng thời,
đầu tư xây dựng kết cấu hạ
tầng nông thôn, đẩy mạnh
ứng dụng tiến bộ khoa học;
cải tạo cảnh quan nông thôn
Xanh - Sạch - Đẹp nhằm duy
trì, củng cố và nâng cao chất
lượng các tiêu chí NTM…n
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Bài toán nâng cao chất lượng
tiêu chí môi trường

VVNam Định là một trong những điểm sáng về BVMT trong xây dựng NTM

T

iêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực
phẩm được đánh giá là một trong những
tiêu chí khó thực hiện, tỷ lệ đạt thấp nhất
trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Bài học từ
các địa phương cho thấy, nếu không tiếp tục triển
khai tiêu chí 17 sau khi xã, huyện đã được công
nhận đạt chuẩn, các kết quả đạt được sẽ tụt dốc
rất nhanh. Do đó, nâng cao chất lượng của tiêu
chí môi trường đang là vấn đề được nhiều tỉnh,
thành quan tâm.
Theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày
17/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ, để đạt
được tiêu chí môi trường, các địa phương cần
hoàn thành 8 chỉ tiêu: Tỷ lệ hộ được sử dụng
nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia
đạt từ 95% trở lên, hộ được sử dụng nước sạch đạt
từ 60% trở lên; cơ sở sản xuất kinh doanh, nuôi
trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về
BVMT đạt 100%; đạt yêu cầu về xây dựng cảnh
quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn; mai
táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch;
chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân
cư tập trung, cơ sở sản xuất kinh doanh được thu
gom, xử lý theo quy định; hộ có nhà tiêu, nhà tắm,
bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo “3
sạch” đạt từ 85% trở lên; hộ chăn nuôi có chuồng
trại đảm bảo vệ sinh môi trường đạt từ 70% trở
lên; hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh

thực phẩm tuân thủ các quy
định về đảm bảo an toàn thực
phẩm đạt 100%.
So với giai đoạn 2010 - 2015
(được ban hành theo Quyết
định số 491/QĐ-TTg ngày
15/4/2009), tiêu chí về môi
trường đã có bước chuyển biến
tích cực, nhiều nội dung được
quy định cụ thể, mang tính
khả thi hơn, là căn cứ để xây
dựng, triển khai các chính sách
về BVMT tại địa phương như:
Kế hoạch đầu tư hệ thống cấp
nước và thực hiện chức năng
quản lý nhà nước về cấp nước
sinh hoạt trên địa bàn; quản lý
các cơ sở sản xuất kinh doanh,
đầu tư nâng cấp các hạng mục
công trình BVMT cho làng
nghề, cụm công nghiệp; quy
hoạch đầu tư nghĩa trang, cơ
sở mai táng, hỏa táng và triển
khai thực hiện; đề án thu gom,
xử lý chất thải sinh hoạt nông
thôn; quản lý các loại chất thải
rắn nông nghiệp, công nghiệp,
y tế, làng nghề, xây dựng…

Mặc dù một số nội dung
bổ sung trong tiêu chí môi
trường khắt khe hơn, thách
thức mục tiêu xây dựng NTM
của các địa phương, nhưng
trong bối cảnh môi trường bị
ô nhiễm, biến đổi khí hậu gia
tăng thì những quy định này
là cần thiết và quan trọng, bởi
môi trường được xác định là
một trong 4 tiêu chí cơ bản
của bộ tiêu chí quốc gia về
xây dựng NTM (thu nhập, việc
làm, hộ nghèo, môi trường).
Thông qua việc triển khai
thực hiện tiêu chí môi trường,
vai trò điều phối, kết nối chức
năng quản lý, BVMT khu vực
nông thôn không ngừng được
cải thiện, tăng cường, từ việc
phát huy vai trò, trách nhiệm
quản lý nhà nước trong chỉ
đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực
hiện tiêu chí môi trường, thẩm
định, đánh giá, công nhận
các địa phương đạt chuẩn
NTM/hoàn thành nhiệm vụ
xây dựng NTM. Cùng với đó,
vai trò của các ngành: Nông
nghiệp, TN&MT, Xây dựng, Y
tế..., hay các tổ chức chính trị
- xã hội như Hội Phụ nữ, Hội
Nông dân, Đoàn Thanh niên...
đều được thể hiện rõ nét và
đầy đủ. Nội dung của tiêu chí
môi trường cũng trở thành
công cụ để thực hiện vai trò
giám sát, phản biện của Mặt
trận Tổ quốc trong xây dựng
NTM. Qua đó, nhiều sáng
kiến, phát minh đã phát huy
hiệu quả, gắn kết từ nghiên
cứu khoa học đến ứng dụng
thực tiễn như tận thu tái sử
dụng các loại phế thải, phế
liệu, phụ phẩm của quá trình
sản xuất hoặc đời sống.
Tạp chí
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THÁO GỠ KHÓ KHĂN TRONG THỰC HIỆN
TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG
Tính đến tháng 4/2020, cả nước có 6.297 xã
(70,8%) đạt tiêu chí 17 (tăng 64,2% so với năm
2010). Thành công lớn nhất của việc triển khai
thực hiện tiêu chí 17 là nhận thức của các cấp
chính quyền và người dân địa phương về BVMT
ngày càng nâng cao, nhiều địa phương đã ban
hành các văn bản chỉ đạo, điều hành chuyên
biệt và huy động được sự tham gia của nhiều
bên liên quan vào công tác BVMT, đặc biệt là
phát huy vai trò của cộng đồng. Cùng với đó,
công tác quản lý chất thải rắn nông thôn đã có
những bước chuyển biến tích cực, cụ thể: 59/63
tỉnh, thành phố đã phê duyệt Quy hoạch quản
lý chất thải rắn trên địa bàn; 42/63 tỉnh, thành
phố có kế hoạch xử lý rác thải tập trung ở nông
thôn, trong đó một số địa phương triển khai
trên phạm vi toàn tỉnh; 16/63 tỉnh, thành phố
phê duyệt chủ trương đầu tư các nhà máy xử lý
chất thải rắn nông thôn quy mô liên huyện và
cấp tỉnh. Công tác thu gom chất thải cũng được
đẩy mạnh, hầu hết các thôn, xã đã hình thành
đội thu gom chất thải sinh hoạt (dưới hình thức
tổ tự quản, hợp tác xã và nhiều nơi do các doanh
nghiệp tư nhân đảm nhiệm). Tỷ lệ chất thải
rắn sinh hoạt được thu gom tăng đáng kể qua
từng năm, từ 44,1% năm 2011 và đến nay 63,5%.
Nhiều địa phương cấp huyện, tỷ lệ thu gom chất
thải rắn sinh hoạt đã đạt đến trên 90% (huyện
Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa; huyện Thanh Liêm,
tỉnh Hà Nam; huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định;
huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình...).
Tuy nhiên, nhìn lại những hoạt động đã
được triển khai của tiêu chí 17 trong thời gian
qua vẫn còn bất cập, tồn tại.
Đối với các chỉ tiêu cấp xã: Một số chỉ tiêu vẫn
mang tính tương đối, định tính. Chẳng hạn,
chỉ tiêu 17.3, 17.4, 17.5 chưa cụ thể về khối lượng
dẫn đến việc khó xác định, đánh giá. Có chỉ tiêu
chứa đựng nhiều nội dung (nội hàm) phải triển
khai thực hiện (chỉ tiêu 17.5 về chất thải rắn và
nước thải), dẫn đến lúng túng từ khâu tổ chức
thực hiện đến kiểm tra, đánh giá kết quả. Ngoài
ra, nhiều chỉ tiêu có sự giao thoa giữa chức
năng nhiệm vụ của các ngành như nước sạch,
mai táng, chăn nuôi, an toàn thực phẩm, nước
thải, chất thải rắn... Vì vậy, trong phân công thực
hiện có sự chồng chéo, không thống nhất giữa
các ngành (đặc biệt trong tổ chức thực hiện tại
các địa phương. Nội dung nhà tiêu hợp vệ sinh
(tiêu chí 17.6) do ngành Y tế quản lý đối với khu
vực công cộng và hộ gia đình còn nhà vệ sinh
trường học do Bộ Giáo dục quản lý. Bên cạnh đó,
Tạp chí
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môi trường là một trong những
tiêu chí không ổn định, thường
xuyên thay đổi và chịu ảnh hưởng
từ rào cản của các tiêu chí khác về
hạ tầng (hệ thống đường, thu gom
nước thải, tiêu thoát nước mưa..).
Đồng thời, những yếu tố khách
quan như biến đổi khí hậu, dịch
bệnh… cũng ảnh hưởng không
nhỏ đến việc triển khai thực hiện
tiêu chí 17 này.
Đối với các chỉ tiêu cấp huyện:
Một số nội dung còn thiếu phân
định giữa cấp xã và cấp huyện
như các cơ sở sản xuất, chăn nuôi,
nuôi trồng thủy sản, cụm công
nghiệp và làng nghề. Ngoài ra, còn
thiếu các chỉ tiêu, tiêu chí về chất
lượng môi trường sống của cộng
đồng dân cư (bảo đảm sự ổn định,
bền vững của NTM).

CỦNG CỐ, NÂNG CAO CHẤT
LƯỢNG TIÊU CHÍ “ĐỘNG”
Xây dựng NTM nâng cao là
bước tiếp theo của xây dựng NTM,
do đó những tiêu chí nâng cao
được đánh giá là bài toán khó đối
với không ít địa phương. Để nâng
cao chất lượng và duy trì tính bền
vững tiêu chí số 17, Bộ TN&MT
đã kiến nghị Bộ NN&PTNT xây
dựng một đề án riêng về môi
trường trên cơ sở phát huy những
thành quả giai đoạn trước và nâng
cao chất lượng triển khai thực
hiện tiêu chí 17. Cùng với đó, Bộ
TN&MT tiếp tục tham mưu cho
Thủ tướng Chính phủ trong việc
định hướng cho giai đoạn sau
năm 2020, trong đó, xác định
tiêu chí môi trường, cảnh quan là
trọng tâm ưu tiên (cả mảng xanh
và mảng nâu), cũng như đưa vào
định mức, tiêu chuẩn thiết kế đối
với các công trình thoát nước, xử
lý nước thải nông thôn; quy định
tỷ lệ nước thải được thu gom phù
hợp với từng vùng miền; quy định
yêu cầu vệ sinh môi trường trong
việc tái sử dụng nước thải cho
mục đích tưới tiêu; xây dựng mô
hình mẫu về xử lý nước thải tại hộ
gia đình và cụm dân cư tập trung,

cũng như các chính sách phát
triển mô hình.
Đối với các địa phương, kịp
thời phản ánh những khó khăn,
vướng mắc để phối hợp giải quyết
trong quá trình triển khai thực
hiện; Tổ chức thực hiện có hiệu
quả khi được ban hành, trong đó
chú trọng việc phân bổ nguồn lực,
hướng dẫn, kiểm tra tình hình đầu
tư cho môi trường, tập trung vào
hạ tầng thu gom xử lý chất thải,
thoát nước; hạ tầng môi trường
cho các cụm công nghiệp, khu
sản xuất, chăn nuôi tập trung; hạ
tầng cho làng nghề, đặc biệt là các
làng nghề đang bị ô nhiễm. Cùng
với đó, tham mưu cho UBND và
HĐND các văn bản, chính sách
nhằm nâng cao tính trách nhiệm
của cộng đồng, bám sát nguyên lý
“người gây ô nhiễm phải trả tiền
cho việc xử lý ô nhiễm” (thông qua
việc hình thành cơ chế thu phí vệ
sinh, giá dịch vụ môi trường...).
Với sự hỗ trợ nguồn lực của
Nhà nước và sự chung sức, đồng
lòng của nhân dân, việc thực
hiện tiêu chí 17 trên cả nước đã
đạt được những kết quả tích cực.
Tuy nhiên, tiêu chí 17 trong xây
dựng NTM là một trong những
tiêu chí khó, đòi hỏi phải có thời
gian, lộ trình và nguồn kinh phí
để thực hiện. Bên cạnh đó, tiêu
chí môi trường là tiêu chí có ý
nghĩa thiết thực đối với đời sống,
sự ổn định về kinh tế, văn hoá,
xã hội của người dân nông thôn,
vì vậy, trong giai đoạn tới, cần có
một Đề án riêng về BVMT trong
Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng NTM nhằm tập trung
nguồn lực khắc phục những tồn
tại, phát huy các thành tựu đã đạt
được từ giai đoạn 2010 - 2020.
Bên cạnh sự quan tâm, chỉ đạo sát
sao của các cấp, ngành liên quan
thì rất cần sự chủ động, chung
tay, góp sức của người dân. Qua
đó, góp phần quan trọng vào thay
đổi diện mạo xã NTM một cách rõ
nét, bền vững.
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Nâng cao vai trò, trách nhiệm của
Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu trong phát triển
nông nghiệp và bảo vệ môi trường

VVChất lượng môi trường sống ở các địa phương nông thôn tỉnh Bạc Liêu ngày
càng được cải thiện

T

hời gian qua, Hội Nông dân (HND) tỉnh
Bạc Liêu luôn đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, vận động hội viên, nông dân thực
hiện tốt các phong trào thi đua của Hội; liên kết
với các ngân hàng, viện nghiên cứu tổ chức tập
huấn, hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ vay vốn cho
hội viên, nông dân; tranh thủ nguồn lực từ kinh
phí Nhà nước cùng phối hợp với công ty, doanh
nghiệp trên địa bàn triển khai nhiều mô hình
và đồng hành cùng nông dân trong hoạt động
sản xuất nông nghiệp. Qua đó, đã xây dựng,
nhân rộng hàng trăm mô hình sản xuất đạt
hiệu quả kinh tế cao, mang tính bền vững.
Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ
quan trọng thường xuyên trong xây dựng nông
thôn mới (NTM), các cấp Hội đã tập trung tuyên
truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của
tổ chức Hội, mục đích, ý nghĩa, nội dung của
Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng
NTM, thông qua nhiều hình thức như sinh hoạt
chi, tổ Hội; hội nghị của xã, huyện; phát hành
cuốn thông tin công tác Hội, tài liệu cho các cơ
sở Hội… tạo sự đồng thuận trong toàn dân. Kết
quả, cán bộ, hội viên, nông dân đã thể hiện đúng
vai trò chủ thể trong công cuộc xây dựng NTM,
tích cực tham gia hiến đất xây dựng đường giao
thông nông thôn, công trình phúc lợi xã hội của
địa phương; trồng hàng rào cây xanh tại những

tuyến đường kiểu mẫu, trụ sở
cơ quan, đơn vị, trường học…
Song song với công tác tuyên
truyền, HND tăng cường chỉ
đạo các cơ sở Hội phát động
phong trào “Nông dân thi đua
sản xuất, kinh doanh giỏi,
đoàn kết giúp nhau làm giàu,
giảm nghèo bền vững, gắn với
xây dựng NTM”, nhờ đó, ngày
càng xuất hiện nhiều mô hình
tiêu biểu của hội viên trong
phát triển sản xuất, chăn nuôi
mang lại hiệu quả kinh tế cao,
đảm bảo vệ sinh môi trường.
Đồng thời, hướng dẫn người
dân thực hiện tốt tiêu chí số 17
về môi trường và an toàn thực
phẩm trong Bộ tiêu chí quốc
gia về xây dựng NTM, nhằm
cải thiện chất lượng sống cho
người dân nông thôn.… Với
phương châm “Nhà nước và
nhân dân cùng làm” và xây
dựng mô hình vườn, nhà Xanh
- Sạch - Đẹp theo tiêu chuẩn
NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu,
mỗi năm, HND kêu gọi hội
viên, nông dân đóng góp trên

30 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ
tầng nông thôn, góp phần đưa
tỉnh Bạc Liêu được công nhận
49/49 xã đạt chuẩn NTM (vượt
100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ tỉnh đề ra); 8 xã
đạt chuẩn NTM nâng cao; 7 xã
đang thực hiện quy trình thẩm
định công nhận; 67/67 ấp đạt
chuẩn ấp NTM kiểu mẫu.
Ngoài ra, nhằm xây dựng
người nông dân hiện đại,
chuyên nghiệp, nêu cao ý thức,
trách nhiệm trong sản xuất,
vừa đảm bảo chất lượng, vừa
thân thiện với môi trường,
HND tỉnh đã tìm hiểu, kết nối,
tổ chức tham quan thực tế
những mô hình hay, cách làm
sáng tạo, hiệu quả ở các địa
phương khác, giúp hội viên,
nông dân thay đổi tư duy từ coi
trọng số lượng sang nâng cao
chất lượng, giá trị sản phẩm;
từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún
sang liên kết, hợp tác mở rộng
quy mô sản xuất; từ sản xuất
truyền thống, theo thói quen
sang phương thức hiện đại,
ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ; có trách nhiệm với
cộng đồng, gắn sản xuất nông
nghiệp với BVMT, tài nguyên
thiên nhiên. Theo thống kê,
toàn tỉnh hiện có 99,86% số hộ
gia đình được sử dụng nước
sạch; tỷ lệ hộ có nhà tiêu đảm
bảo vệ sinh là trên 70%; 65%
hộ đã xây dựng chuồng trại
chăn nuôi hợp vệ sinh; 150 cơ
sở thực hiện đánh giá tác động
môi trường hoặc đề án BVMT;
160 hộ dân, cơ sở có kế hoạch
BVMT hoặc cam kết BVMT; 188
hộ dân đã thực hiện tốt việc
thu gom, xử lý chất thải; 7 bãi
Tạp chí
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rác được đầu tư xây dựng, đủ công suất xử lý toàn bộ
lượng rác thải của 7 địa phương cấp huyện; thành
lập 40 tổ thu gom rác, phụ trách thu gom rác thải tại
trung tâm các xã.
Đặc biệt, thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của
Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về Đề án “Nâng
cao vai trò, trách nhiệm của HND Việt Nam trong
phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM và giai cấp
nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020, 10 năm
qua, các cấp HND tỉnh Bạc Liêu đã đẩy mạnh tuyên
truyền về vai trò, trách nhiệm của HND trong phát
triển nông nghiệp, xây dựng NTM và xây dựng giai
cấp nông dân Việt Nam; vận động hơn 350.000 lượt
cán bộ, hội viên đóng góp trên 90.000 ngày công, trị
giá hàng nghìn tỷ đồng để xây dựng các công trình
công cộng tại địa phương; thành lập 78 câu lạc bộ
nông dân BVMT; phối hợp với Sở TN&MT tổ chức 10
lớp tập huấn về BVMT, nâng cao kỹ năng quản lý, sử
dụng hiệu quả tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí
hậu… Ban Chỉ đạo Đề án cũng chỉ đạo HND tỉnh xây
dựng chương trình, kế hoạch hoạt động và hướng dẫn
hội viên, nông dân tổ chức sản xuất theo chuỗi giá
trị, chủ động ứng dụng khoa học công nghệ vào sản
xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản; tạo điều
kiện cho gần 72.600 lượt hộ nông dân tiếp cận nguồn
vốn của Ngân hàng NNN&PTNT, Ngân hàng Chính
sách xã hội để xây dựng, nhân rộng các mô hình VAC
(vườn - ao - chuồng), kết hợp làm du lịch sinh thái;
phối hợp với Sở NN&PTNT tổ chức hơn 270 lớp tập
huấn khuyến nông, khuyến ngư, hướng dẫn, chuyển
giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ về chăn
nuôi, trồng trọt, cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
đúng liều lượng và an toàn trong phòng, chống dịch
bệnh trên cây trồng; tập huấn về vệ sinh an toàn thực
phẩm cho trên 6.600 lượt hội viên, nông dân…
Bằng những hành động thiết thực, các cấp HND
tỉnh Bạc Liêu đã có tác động tích cực đến ý thức, trách
nhiệm của hội viên, nông dân cùng chung tay BVMT,
hình thành hành vi ứng xử thân thiện với môi trường,
xây dựng đời sống văn hóa nông thôn lành mạnh. Để
đưa quê hương Bạc Liêu phát triển toàn diện, hòa vào
sự phát triển chung của đất nước, thời gian tới, HND
tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng
cao chất lượng hoạt động; tăng cường công tác lãnh
đạo, chỉ đạo, kịp thời đôn đốc các cấp Hội thực hiện
nghiêm túc, hiểu quả nhiệm vụ được giao. Cùng với
đó, đẩy mạnh phối hợp với chính quyền, các sở, ban,
ngành, tổ chức, đoàn thể, công ty, doanh nghiệp, trang
trại… hỗ trợ, tạo điều kiện cho nông dân mở rộng mô
hình sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và tham gia
vào hình thức kinh tế hợp tác, xây dựng NTM, đô thị
văn minh...n

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
Tạp chí
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QUẢNG NAM: TẬP TRUNG
VỆ SINH MÔI TRƯỜNG, KHẮC PHỤC
HẬU QUẢ DO THIÊN TAI GÂY RA

N

gày 17/11/2020,
UBND
tỉnh
Quảng Nam đã
ban hành Công văn 6756/
UBND-KTN về việc tập
trung khắc phục hậu quả
do thiên tai gây ra, ổn định
đời sống, phát triển sản
xuất trên địa bàn.
Thời gian qua, tỉnh
Quảng Nam liên tiếp chịu
ảnh hưởng của nhiều cơn
bão, lũ gây thiệt hại hết sức
nặng nề về người, tài sản
của nhân dân; nhiều nhà
cửa, trường học, cơ sở y tế
bị hư hại; công trình cơ sở
hạ tầng, nhất là các tuyến
đường giao thông bị sạt
lở, chia cắt; hoạt động sản
xuất, đời sống của người
dân và học tập của học
sinh bị ảnh hưởng nghiêm
trọng, đặc biệt là tại các địa
phương miền núi. Để sớm
khắc phục hậu quả thiên
tai, ổn định đời sống, phát
triển sản xuất trên địa bàn
tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu:
UBND các huyện, thị
xã, TP: Tổ chức thăm hỏi,
động viên, hỗ trợ các gia
đình bị thiệt hại, chủ động
hỗ trợ lương thực, thực
phẩm, thuốc phòng, chữa
bệnh cho người dân; bố trí
chỗ ở tạm và có phương án
tái định cư đối với những
hộ gia đình bị mất nhà
cửa (nhất là hộ nghèo, gia
đình chính sách); Bố trí
lực lượng hỗ trợ nhân dân
nhanh chóng sửa chữa lại
nhà cửa, ổn định đời sống;
sửa chữa, dọn dẹp vệ sinh
trường học, cơ sở y tế và các

công trình công cộng khác,
hệ thống điện, đường giao
thông để sớm ổn định các
hoạt động sản xuất và sinh
hoạt của người dân, đảm
bảo vệ sinh môi trường,
phòng chống dịch bệnh
sau lũ lụt; Phối hợp với các
đơn vị liên quan tổ chức
khắc phục cơ sở vật chất,
trang thiết bị dạy học, vệ
sinh môi trường, tổ chức
phương án dạy bù sau bão,
lũ, đặc biệt là tại các địa
phương miền núi để đảm
bảo kế hoạch dạy học trở
lại bình thường…
Sở NN&PTNT cử các
đoàn công tác chuyên
ngành phối hợp, hướng
dẫn, hỗ trợ các địa phương
khắc phục thiệt hại trong
ngành nông nghiệp, hỗ trợ
nhân dân khôi phục sản
xuất vụ Đông - Xuân năm
2020 - 2021 đúng thời vụ.
Thủ trưởng các Sở,
ban, ngành, Chủ tịch
UBND các huyện, thị xã,
TP quán triệt, động viên
đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động
trong cơ quan, đơn vị trách
nhiệm với công việc; tổ
chức rà soát, tập trung giải
quyết, xử lý dứt điểm các
công việc còn tồn đọng;
tạo điều kiện thuận lợi
và luôn đồng hành cùng
người dân, doanh nghiệp
vượt qua khó khăn do ảnh
hưởng của các đợt thiên
tai vừa qua, ổn định, phát
triển sản xuất; kịp thời báo
cáo, đề xuất xử lý kịp thời
các vướng mắc phát sinhn
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Bảo tồn khẩn cấp quần thể voọc mông trắng
tại khu vực rừng Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

V

oọc mông trắng là một trong 25 loài linh
trưởng đặc biệt quý hiếm, được ghi trong
Sách đỏ Việt Nam, đồng thời cũng là loài
bị đe dọa ở mức “cực kỳ nguy cấp” của Tổ chức
Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN). Tại Việt
Nam, voọc mông trắng chỉ còn khoảng 300 cá
thể ngoài tự nhiên, phân bố chủ yếu ở Khu bảo
tồn (KBT) đất ngập nước Vân Long, tỉnh Ninh
Bình và vùng rừng thuộc huyện Kim Bảng, tỉnh
Hà Nam.
Là tỉnh nằm ở ven đồng bằng sông Hồng,
Hà Nam hiện còn một khu rừng duy nhất trong
quần thể Khu du lịch trọng điểm quốc gia Tam
Chúc. Đây là nơi sinh sống của các loài động vật
hoang dã (ĐVHD). Năm 2016, tại khu vực rừng
Kim Bảng, Tổ chức Bảo tồn động, thực vật hoang
dã quốc tế (FFI) và các cơ quan chức năng tỉnh
Hà Nam đã tiến hành nghiên cứu hiện trạng
đa dạng sinh học, qua đó, phát hiện nhiều loài

V

oọc mông trắng có trọng lượng khoảng
8,1 - 9 kg; chiều dài đầu và thân từ 0,46
- 0,665 m; trên đỉnh đầu có mào lông
màu đen và vệt lông trắng khá rộng, kéo dài từ
hai bên má lên phía trên vành tai. Chân có bộ
lông màu đen, vùng mông có lông màu trắng
kéo dài tới tận gốc đuôi và đùi; chân tay dài,
đuôi dài hơn thân, lông đuôi màu đen. Voọc
mông trắng phân bố ở rừng già, rừng nguyên
sinh trên núi đá nhiều hang động. Tuy nhiên,
do sự chia cắt địa hình nên chúng sống cả
trong sinh cảnh rừng nghèo, thậm chí chỉ có
dây leo, bụi rậm. Thức ăn chủ yếu là chồi, lá,
quả cây, vùng hoạt động kiếm ăn tương đối
rộng, cả trên núi đất lẫn núi đá, phạm vi sống
của mỗi đàn từ 20 - 50 ha.

động, thực vật quý hiếm như
khỉ mốc, diệc núi, chim hồng
hoàng, sóc bụng đỏ, chim mào
vàng, chim hút mật họng tím…,
đặc biệt, đã phát hiện 13 đàn
voọc mông trắng với 73 cá thể.
Tuy nhiên, sinh tồn của quần
thể voọc này hiện đang chịu
tác động trực tiếp từ hoạt động
khai thác đá làm nguyên liệu
sản xuất xi măng với quy mô
lớn trong khu vực. Ngoài ra,
nạn săn bắt, đặt bẫy cùng hoạt
động khai thác gỗ, lâm sản
ngoài gỗ của người dân cũng
làm suy giảm chất lượng sinh
cảnh vốn rất hạn chế của các
đàn voọc.
Trước thực trạng đó, ngày
10/7/2020, Tổ chức FFI gửi thư
tới Thủ tướng Chính phủ Việt
Nam kiến nghị về việc bảo tồn
khẩn cấp loài voọc mông trắng
tại rừng Kim Bảng. Ngày 24/7,
Văn phòng Chính phủ có Công
văn số 6026/VPCP-KGVX gửi
Bộ NN&PTNT; UBND tỉnh Hà
Nam, trong đó, giao UBND
tỉnh Hà Nam khẩn trương chỉ
đạo, tổ chức áp dụng các biện
pháp cấp bách bảo vệ quần thể
voọc mông trắng tại sinh cảnh
sống tự nhiên trên địa bàn theo
Kế hoạch hành động khẩn cấp
bảo tồn các loài linh trưởng ở
Việt Nam đến năm 2025, tầm
nhìn 2030 đã được Thủ tướng
phê duyệt tại Quyết định số
628/QĐ-TTg ngày 10/5/2017; rà
soát, đánh giá việc chấp hành
quy định pháp luật trong hoạt
động khai thác đá trên địa bàn,
bảo đảm không gây ảnh hưởng
đến sự tồn tại và phát triển của
loài voọc mông trắng trong
tự nhiên. Bộ NN&PTNT có
trách nhiệm xem xét, hướng
dẫn UBND tỉnh Hà Nam thực

hiện các biện pháp cấp bách
bảo vệ loài voọc mông trắng;
chỉ đạo cơ quan chức năng tại
địa phương có liên quan tổ
chức nghiên cứu, đề xuất lập
KBT loài và sinh cảnh nhằm
bảo tồn lâu dài quần thể voọc
mông trắng trên địa bàn tỉnh
theo quy định pháp luật.
Nhận thấy tầm quan
trọng của việc bảo vệ loài linh
trưởng quý hiếm này, tháng
1/2019, UBND tỉnh Hà Nam
đã tổ chức Hội nghị tham vấn,
xây dựng Đề án xác lập KBT
voọc mông trắng; đồng thời,
xác định khu vực trùng lặp
trong quy hoạch; đánh giá tác
động của con người tới KBT. Sở
NN&PTNT tỉnh Hà Nam cũng
có công văn đề nghị UBND
tỉnh, Sở TN&MT tỉnh tham
mưu, kiến nghị, trình Chính
phủ và các bộ, ngành liên
quan, xem xét về quy hoạch
khai thác khoáng sản, vật liệu
xây dựng trong những khu
rừng tự nhiên, rừng phòng hộ
của tỉnh; di chuyển khu mỏ đá
dự kiến phục vụ dây chuyền
3 của Nhà máy xi măng Xuân
Thành sang vị trí khác. Đồng
thời, chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm,
các Hạt Kiểm lâm phối hợp với
kiểm lâm tỉnh Hòa Bình, Ninh
Bình, Hà Nội trong công tác
bảo vệ rừng, tuyên truyền vận
động nhân dân không săn bắt
ĐVHD, chặt phá rừng và xử lý
nghiêm hành vi vi phạm theo
quy định của pháp luật. Bên
cạnh đó, Sở NN&PTNT phối
hợp với Tổ chức FFI, Trung
tâm Bảo tồn thiên nhiên và
phát triển (CCD) xây dựng Đề
án thành lập KBT voọc mông
trắng Hà Nam; thành lập tổ
bảo vệ rừng cộng đồng; mở lớp
Tạp chí
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tuyên truyền về bảo vệ rừng, voọc mông trắng và
BVMT cho khoảng 1.450 người dân.
Hiện nay, loài voọc mông trắng đang đứng
trước nguy cơ tuyệt chủng, chỉ còn được ghi
nhận ở khu vực Vân Long (Ninh Bình), khu du
lịch trọng điểm quốc gia Tam Chúc, huyện Kim
Bảng (Hà Nam). Vì vậy, việc bảo tồn voọc mông
trắng sẽ góp phần tạo cảnh quan Tràng An, Tam
Chúc với những khu rừng được bảo vệ, kết hợp
thành một vùng Di sản thế giới được UNESCO
công nhận. Sự kết hợp này sẽ thúc đẩy hoạt
động bảo tồn loài voọc mông trắng, đồng thời
đẩy mạnh phát triển kinh tế địa phương, tạo
việc làm và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Theo đó, để bảo tồn loài voọc mông trắng và
những di sản thiên nhiên khác, cần quy hoạch
toàn bộ khu rừng Kim Bảng, bao gồm vùng rừng
thuộc khu vực Tam Chúc, huyện Kim Bảng và
một phần huyện Thanh Liêm thành KBT (rừng
đặc dụng), có ban quản lý, lực lượng kiểm lâm.
Hiện tỉnh Hà Nam đã có Công văn số
1265/UBND-NN&TNMT ngày 18/5/2017 về chủ
trương xây dựng Đề án thành lập KBT loài và
sinh cảnh voọc mông trắng, diện tích 3.500 ha
với 2 khu: Vùng lõi hay phân khu bảo vệ nghiêm
ngặt (khu rừng trưởng thành/sinh cảnh sống
của voọc) và phân khu phục hồi rừng (khu vực bị
suy thoái do khai thác đá vôi có khả năng phục
hồi). Khu vực đề xuất xác lập KBT loài sinh cảnh
nằm ở phía Tây Nam thành phố Phủ Lý, trên địa
bàn hành chính thị trấn Ba Sao, xã Thanh Sơn
và Liên Sơn (Kim Bảng), là khu vực liền dải, có
giá trị đa dạng sinh học cao, với 488 loài thực
vật bậc cao có mạch, 126 loài động vật có xương
sống ở cạn, trong đó, nhiều loài nằm trong Sách
đỏ Việt Nam và thế giới, đây cũng là sinh cảnh
sống của voọc mông trắng. Tổng diện tích khu
vực đề xuất bảo tồn khoảng 2.438,3 ha, trong đó
diện tích đất có rừng 2.373,3 ha (chiếm 97,3%);
diện tích đất chưa có rừng là 3,4 ha (tương ứng
0,14%); diện tích mặt nước khoảng 50 ha (chiếm
2,1%); đất khác 0,4%.
Có thể thấy, việc xây dựng KBT loài sinh
cảnh voọc mông trắng ở Kim Bảng có ý nghĩa
rất lớn trong việc bảo tồn các loài động, thực
vật quý hiếm, đồng thời là cơ sở cho nghiên cứu
khoa học và tuyên truyền giáo dục nâng cao
nhận thức cộng đồng. Hy vọng, những việc làm
thiết thực mà chính quyền và người dân tỉnh
Hà Nam đang chung tay thực hiện sẽ sớm phát
huy hiệu quả, góp phần bảo tồn và phát triển
loài linh trưởng quý hiếm này trên địa bànn

TRƯƠNG HUYỀN
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HỘI NÔNG DÂN THỊ TRẤN VẠN GIÃ:
THỰC HIỆN NHIỀU HOẠT ĐỘNG
THIẾT THỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

C

ùng chung tay BVMT, xây dựng nông thôn
mới (NTM), góp phần thay đổi diện mạo
vùng nông nghiệp, nông thôn, thời gian qua,
Hội Nông dân (HND) thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn
Ninh, tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với chính quyền,
đoàn thể vận động cán bộ, hội viên nông dân tích
cực hưởng ứng Phong trào “Cả nước chung sức xây
dựng NTM” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết
xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Đồng thời, tổ chức
nhiều hoạt động cụ thể như: Thành lập các câu lạc
bộ phòng chống tội phạm; thu gom, phân loại, xử lý
rác thải, phát quang cành cây, vệ sinh đường làng
ngõ xóm; trồng cây tạo môi trường xanh, sạch, đẹp
tại khuôn viên gia đình; ra quân Ngày Chủ nhật
xanh; phát động Phong trào Chống rác thải nhựa;
hiến đất làm đường, ủng hộ ngày công lao động,
kinh phí xây dựng cơ sở vật chất; phối hợp với
ngành chức năng kiểm tra, giám sát các công trình
công cộng; duy trì phong trào văn hóa, thể dục thể
thao; tham gia nhiều hội thi do HND tỉnh khánh
Hòa tổ chức như Sáng tạo khoa học kỹ thuật, Chủ
tịch Hội cơ sở giỏi… Cùng với đó, đồng bộ triển khai
mô hình “Dân vận khéo”, “Hội viên góp vốn hỗ trợ
quay vòng”; phối hợp với Chi bộ Tổ dân phố triển
khai mô hình “Ánh sáng nông dân”…
Trong sản xuất nông nghiệp, Hội vận động nông
dân hạn chế sử dụng các loại phân bón, thuốc hóa
học, thay vào đó là sử dụng các loại phân bón hữu
cơ, chuyển đổi giống cây trồng phù hợp, nhằm giảm
thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Ngoài ra,
Hội còn triển khai sâu rộng Phong trào Nông dân
thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi và xây dựng gia
đình nông dân văn hóa, cuối năm tổ chức xét tặng
cho khoảng 700 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh
giỏi các cấp, 1.000 hộ Gia đình văn hóa; phối hợp
với UBND thị trấn chuyển giao khoa học kỹ thuật,
tuyên truyền, vận động các hộ nuôi trồng thủy sản
nuôi đúng vùng quy hoạch theo quyết định của
UBND tỉnh Khánh Hòa và thành lập mới Tổ hợp
tác nuôi trồng thủy sản gồm 7 thành viên.
Thời gian tới, HND thị trấn Vạn Giã sẽ tiếp tục
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm khơi dậy,
phát huy tiềm năng của cán bộ hội viên, nông dân,
góp phần BVMT, chung tay xây dựng NTM ở địa
phương.
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Nguy cơ các bệnh truyền nhiễm từ
các trang trại nuôi sư tử vì mục đích
thương mại tại Nam Phi
GS.TSKH ĐẶNG HUY HUỲNH
Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam

Theo các chuyên gia Sinh – Y học, từ giữa thế kỷ XX (năm 1960) đến nay, ngày càng có nhiều bệnh dịch do ký
sinh trùng, vi rút, vi khuẩn lây lan từ động vật hoang dã (ĐVHD) sang con người, gây tổn thất nặng nề cho
kinh tế và sức khỏe con người. Nhằm góp phần ngăn ngừa các loài sinh vật là tác nhân lây truyền các bệnh
dịch từ ĐVHD, tác giả xin lược dịch và giới thiệu công trình nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Tổ chức
Bảo vệ Động vật Thế giới và Tổ chức Blood Lion NPC, để thấy được tầm quan trọng của việc kiểm soát gây
nuôi ĐVHD.

VVMôi trường nuôi nhốt sư tử tại Nam Phi không đảm bảo vệ sinh,
tiềm ẩn nguy cơ các bệnh truyền nhiễm
CÁC RỦI RO TIỀM ẨN ĐỐI VỚI SỨC KHỎE
CỘNG ĐỒNG VÀ ĐỘNG VẬT
Bệnh lây truyền từ ĐVHD sang người là
bệnh truyền nhiễm do các tác nhân gây nhiễm
(bao gồm vi khuẩn, ký sinh trùng, nấm, vi rút
và prions (protein lệch tâm) có thể lây truyền
giữa động vật có vú có xương sống và người.
Sự bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm có
nguồn gốc từ ĐVHD là nguyên nhân gây ra 2
tỷ trường hợp bệnh tật ở người và hơn 2 triệu
người chết mỗi năm. Sự bùng phát dịch bệnh
bắt nguồn từ ĐVHD cũng gây thiệt hại kinh
tế hàng trăm tỷ đô la. Đại dịch toàn cầu vi-rút

corona COVID-19 cũng được
cho là bắt nguồn từ ĐVHD,
gây thiệt hại nặng nề cho nền
kinh tế toàn cầu từ 5 - 9 nghìn
tỷ đô la Mỹ.
Tỷ lệ gia tăng các bệnh
truyền nhiễm mới nổi được
cho là kết quả của những thay
đổi do con người gây ra trong
quá trình sử dụng đất, khai
thác tài nguyên thiên nhiên
không bền vững, hệ thống
chăn nuôi ĐVHD thiếu kiểm
soát và buôn bán ĐVHD bất

hợp pháp trên phạm vi toàn
cầu. ĐVHD là vật chủ mang
một lượng lớn các bệnh truyền
nhiễm và không rõ nguồn gốc,
đồng thời quá trình lây truyền
bệnh từ ĐVHD sang người
xảy ra khi ĐVHD sinh sống
gần con người. Hầu hết, các
đại dịch toàn cầu gần đây, bao
gồm COVID-19, được cho là
bắt nguồn từ vật chủ là ĐVHD.
Một loạt các giải pháp có thể
được áp dụng nhằm ngăn
chặn dịch bệnh truyền nhiễm
từ động vật sang người trong
tương lai. Tuy nhiên, trước mắt,
nỗ lực giảm thiểu tiếp xúc giữa
ĐVHD và con người có thể là
cách tiếp cận thực tế, hiệu quả
nhất nhằm giảm thiểu mối đe
dọa đối với sức khỏe cộng đồng
toàn cầu do các bệnh truyền
nhiễm mới nổi có nguồn gốc
từ ĐVHD gây ra.
Sử dụng ĐVHD vì mục
đích thương mại, dù hợp pháp
hay bất hợp pháp, đều khiến
con người tiếp xúc trực tiếp với
nhiều loài ĐVHD. Đặc biệt, các
trang trại ĐVHD (hay được gọi
là các cơ sở chăn nuôi các loài
không được thuần hóa vì mục
đích thương mại) có thể tạo
điều kiện cho việc lây truyền
mầm bệnh giữa ĐVHD và
Tạp chí
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người chăm sóc do tiếp xúc thường xuyên trong
quá trình chăn nuôi. Hơn nữa, các điều kiện gắn
liền với các trang trại ĐVHD như mật độ cá thể
cao, tình trạng vệ sinh kém và sự căng thẳng do
sống trong điều kiện nuôi nhốt, có thể làm giảm
khả năng chống lại tác nhân gây bệnh và tăng
nguy cơ truyền bệnh.
Trên thế giới, một số lượng lớn các loài
ĐVHD được nuôi nhằm phục vụ cho mục đích
thương mại như nuôi thú cưng độc lạ (trang trại
rắn ở Tây Phi), làm thuốc cổ truyền (trại nuôi gấu
lấy mật ở Trung Quốc và Đông Nam Á), lấy da (các
trang trại nuôi cá sấu ở Hoa Kỳ), hoặc lông (các
trang trại nuôi chồn và cáo ở châu Âu). Tuy nhiên,
trên thực tế đã ghi nhận các bệnh truyền nhiễm
phát sinh do lây truyền mầm bệnh giữa các loài
ĐVHD được nuôi nhốt trong điều kiện trang
trại trên toàn bộ phạm vi phân loại như sự lây
truyền bệnh sán dây từ rắn sang chủ trang trại
ở Gambia; gần đây là sự lây truyền nhanh chóng
vi-rút corona COVID-19 giữa chồn và công nhân
tại một trang trại nuôi chồn ở Hà Lan.

MỐI QUAN NGẠI TỪ CÁC TRANG TRẠI
NUÔI NHỐT SƯ TỬ Ở NAM PHI
Sư tử châu Phi được nhân giống và nuôi
nhốt vì mục đích thương mại trong các trang
trại trên khắp Nam Phi. Hiện nay, số lượng sư tử
được nuôi tại các trang trại ở Nam Phi đã tăng
theo cấp số nhân trong hai thập kỷ qua với quần
thể nuôi nhốt hiện tại lên đến 8.500 cá thể, được
nuôi tại hơn 300 cơ sở. Quy mô rộng lớn của các
cơ sở chăn nuôi tập trung này càng làm gia tăng
số lượng người tiếp xúc gần với sư tử cũng như
cơ hội truyền bệnh từ động vật sang người.
Những cá thể sư tử bị nuôi nhốt có thể tiếp
xúc trực tiếp với con người thông qua nhiều
hoạt động, bao gồm trải nghiệm du lịch tương
tác, săn bắn giải trí để giành “chiến lợi phẩm” và
xuất khẩu xương sang châu Á để phục vụ quá
trình sản xuất thuốc cổ truyền. Hoạt động xuất
khẩu xương và chiến phẩm sư tử cũng đòi hỏi
một số “người trung gian” phải tiếp xúc trực
tiếp với sư tử, hoặc xử lý các sản phẩm dẫn xuất
chúng trong quá trình vận chuyển, giết mổ, xử
lý. Mức độ tiếp xúc trực tiếp này tạo điều kiện
thuận lợi cho quá trình lây truyền bệnh.
Một nghiên cứu đánh giá các bệnh xuất
hiện ở sư tử tại Công viên Kruger trong những
năm 1970 đã cung cấp thông tin quan trọng
về nhiều loại bệnh truyền nhiễm có thể ảnh
hưởng đến quần thể trong tự nhiên (như các
bệnh: giun xoắn, giun chỉ, ghẻ, nhiễm ký sinh
Tạp chí
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trùng pentastoma, nhiễm sán
echinococciasis, giun sán,
hepatozoonosis do bọ ve gây
ra), bệnh than và bệnh sốt
ve do kí sinh trùng babesia,
trong số này, có một số bệnh
được cho là có thể lây truyền
trực tiếp hoặc gián tiếp sang
người. Tương tự, các nghiên
cứu khoa học cũng đã ghi
nhận tình trạng lây truyền
bệnh truyền nhiễm có nguồn
gốc từ động vật giữa người
và sư tử bị nuôi nhốt. Cụ thể,
vào năm 2015, một cá thể sư
tử con trong vườn thú bị mắc
bệnh “nấm da” - căn bệnh do
nhiễm các loại nấm gây bệnh
có tên Epidermophyton, Microsporum, hoặc Trichophyton và chính người trông coi
vườn thú chăm sóc cá thể sư
tử cũng bị nhiễm bệnh này do
có quá trình tiếp xúc liên tục
với sư tử con.
Trong nghiên cứu mới đây
của Tổ chức Bảo vệ động vật
thế và Tổ chức Blood Lions, các
nhà khoa học đã tiến hành tìm
kiếm một cách có hệ thống các
tài liệu học thuật, xác định 148
nghiên cứu được thẩm định và
sử dụng các nghiên cứu này để
tóm tắt phạm vi tác nhân gây
bệnh và ký sinh trùng có ảnh
hưởng đến sư tử châu Phi. Các
nhà khoa học đã ghi nhận tổng
cộng 63 sinh vật gây bệnh khác
nhau, có thể ảnh hưởng đến
sư tử. Hơn một nửa số sinh vật
gây bệnh được ghi nhận là ký
sinh trùng (35, 56%), bao gồm
bọ ve (Ixodida) (4, 6%), tiếp theo
là vi rút (17, 27%) và vi khuẩn
(11, 17%), không có loại nấm gây
bệnh nào được ghi nhận. 63
sinh vật gây bệnh này thuộc 35
chi khác nhau trên 30 họ phân
loại. Ba sinh vật gây bệnh mới
thuộc các loài không xác định
và chưa được mô tả cũng đã
được ghi nhận. Nghiên cứu
cũng xác định tổng cộng 83

triệu chứng lâm sàng và các
bệnh liên quan đến các sinh
vật gây bệnh này. Kết quả nhận
được đã phạm vi mối đe dọa
nguy hiểm đến sức khỏe mà
những sinh vật này gây ra cho
vật chủ.
Nghiên cứu này được đưa
ra trong bối cảnh có nhiều
quan ngại về khả năng Chính
phủ Nam Phi sẽ công bố hạn
ngạch (quota) xuất khẩu xương
sư tử mới. Nam Phi là quốc gia
cho phép xuất khẩu hợp pháp
xương sư tử hàng năm đến khu
vực châu Á vì mục đích thương
mại. Con số này đã tăng lên
đáng kể từ 800 bộ xương (năm
2017) lên tới 1.500 bộ xương
(năm 2018). Những bộ xương
sư tử này sau đó thường được
sử dụng phục vụ cho nhu cầu
bào chế các phương thuốc cổ
truyền từ ĐVHD (ĐVHD), mặc
dù chưa có bất kỳ bằng chứng
khoa học nào chứng minh lợi
ích của chúng.
Nhìn chung, các yếu tố
văn hóa xã hội, chính trị,
kinh tế, bảo tồn đã và đang
tạo ra một cuộc tranh luận
phức tạp, nhiều sắc thái xung
quanh ngành công nghiệp
nuôi nhốt sư tử vì mục đích
thương mại tại Nam Phi. Tuy
nhiên, nếu không tính đến
khía cạnh kinh tế, đạo đức
và môi trường, kết quả trong
nghiên cứu đã chỉ ra ngành
công nghiệp nuôi nhốt sư tử
tiềm ẩn nguy cơ đối với sức
khỏe ĐVHD và sức khỏe cộng
đồng. Vì vậy, các cơ quan hữu
quan cần kiểm tra, xem xét kỹ
chính sách và quy trình hiện
hành liên quan đến hoạt
động nuôi nhốt sư tử vì mục
đích thương mại, đặc biệt là
dưới lăng kính an toàn sinh
học, đồng thời tăng cường
công tác kiểm tra đối với việc
triển khai và thực thi ở mỗi
quốc gian
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Đài Loan đẩy mạnh phát triển
công nghiệp xanh, năng lượng tái tạo
và kinh nghiệm đối với Việt Nam

Đ

ài Loan được biết đến là một trong bốn
con Rồng châu Á duy trì tốc độ tăng
trưởng cao và công nghiệp hóa nhanh
giữa thập niên 1960 và thập niên 1990. theo Báo
cáo cạnh tranh toàn cầu 2017 - 2018 của Diễn
đàn Kinh tế Thế giới (WEF), kinh tế Đài Loan
xếp thứ 15 toàn cầu và thứ 4 châu Á. Với sự phát
triển mạnh mẽ ngành công nghiệp IoT, hiện
nay, Đài Loan được coi là thung lũng Silicon
châu Á. Trong những năm qua, Đài Loan đã có
bước tiến lớn về phát triển công nghiệp xanh và
năng lượng tái tạo, đem lại hiệu quả trong tăng
trưởng kinh tế và giải quyết các vấn đề về xã hội,
môi trường.

QUỐC GIA ĐI ĐẦU SẢN XUẤT
VÀ XUẤT KHẨU CÁC SẢN PHẨM XANH
Trong quá trình phát triển đất nước, Đài
Loan có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam.
Những năm đầu tiên thành lập, Đài Loan gặp
nhiều khó khăn do kinh tế kém phát triển,
nông nghiệp và công nghiệp lạc hậu, thất
nghiệp phổ biến, mức sống thấp. Tuy nhiên, để
vượt qua giai đoạn khó khăn này, Đài Loan đã
có chiến lược phát triển ngành công nghiệp và
các ngành dịch vụ. Quá trình phát triển kinh tế
của Đài Loan đã trải qua 3 giai đoạn: Giai đoạn
đầu nền kinh tế dựa vào nông nghiệp (19731985), tiếp đó là các ngành công nghiệp nhập
khẩu công nghệ, sản xuất dựa vào nhân công
giá rẻ (1985-1994) và giai đoạn ba là chuyển đổi
các ngành công nghiệp nội địa, tăng cường
định hướng đổi mới sáng tạo (1994-2002), hiện
nay đang chuyển sang phát triển nền công
nghiệp xanh giá trị cao, xây dựng kinh tế dựa
vào tri thức. Để phát triển công nghiệp xanh,
ngay từ giai đoạn đầu phát triển nền kinh tế,
Đài Loan đã ban hành chính sách phát triển
các sản phẩm xanh. Theo WEF, Đài Loan hiện
là quốc gia đi đầu sản xuất và cung cấp các sản
phẩm xanh bao gồm các sản phẩm ICT, pin
mặt trời (chiếm 14%), đèn LED (chiếm 22%), xe
đạp… Tạp chí Phố Wall đánh giá, Đài Loan có
tỷ lệ tái chế phế liệu cao đạt 60%, và chiếm thị
phần lớn trên thế giới lên đến 46,17%. Nhằm

VVSản phẩm công nghệ xanh của Đài Loan với tính năng ưu việt,
thân thiện với môi trường được người tiêu dùng Việt Nam lựa chọn
thúc đẩy các sản phẩm xanh
đến các thị trường mới, Chính
phủ Đài Loan có chiến lược
xúc tiến các dự án thương
mại xanh. Hiệp hội phát
triển ngoại thương Đài Loan
(TAITRA) là một tổ chức xúc
tiến thương mại và đầu tư phi
lợi nhuận của Đài Loan. Hiệp
hội trực thuộc Văn phòng Dự
án Thương mại Xanh (GPTO),
cơ quan nghiên cứu và tăng
tốc đầu tiên được thành lập
để hỗ trợ phát triển thương
mại xanh ở Đài Loan. GPTO
liên tục làm việc với các nhà
cung cấp, sản xuất và thiết kế
sản phẩm công nghệ xanh để
phát triển mở rộng sang thị
trường nước ngoài. Với những
chính sách phát triển hiệu
quả, nhiều thập kỷ qua Đài
Loan đã trở thành nguồn sản
xuất và xuất khẩu lớn, cung
cấp cho thế giới những sản
phẩm chất lượng cao và thân
thiện với môi trường. Với việc
hình thành những chuỗi cung
ứng dịch vụ và sản phẩm công
nghiệp xanh toàn cầu. Từ năm

2017, ngành công nghiệp xanh
của Đài Loan có kim ngạch
xuất khẩu 9.829 tỷ đôla, chiếm
3,1% tổng kim ngạch xuất
khẩu toàn cầu. Năm 2018 với
sự phát triển mạnh mẽ, doanh
thu từ nền công nghiệp này
tăng trưởng mạnh (tăng 30%).
Việt Nam là thị trường xuất
khẩu lớn thứ 5 của Đài Loan.
Vì vậy, trong quá trình công
nghiệp hóa và đô thị hóa ở
Việt Nam, các sản phẩm và
dịch vụ chất lượng cao của
doanh nghiệp Đài Loan là lựa
chọn tốt cho nền công nghiệp
xanh của Việt Nam.
Để thúc đẩy phát triển
công nghiệp xanh, hướng tới
nền kinh tế các bon thấp Đài
Loan chú trọng phát triển
năng lượng tái tạo. Trong bối
cảnh các nguồn năng lượng
truyền thống đang dần cạn
kiệt thì các nguồn năng lượng
tái tạo là một trong những
giải pháp cần thiết cho phát
triển bền vững. Bắt đầu từ
năm 2005, Đài Loan đã ban
hành Đạo luật Phát triển
Tạp chí
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Năng lượng tái tạo” (REDA). Hàng năm, Đài
Loan có các chính sách ưu đãi về thuế đối với
các doanh nghiệp sử dụng năng lượng tái tạo.
Các ưu đãi chính được đưa ra trong “Quy chế
thúc đẩy nâng cấp các ngành công nghiệp” và
“Biện pháp giảm đầu tư”. Theo đó, Chính phủ
hỗ trợ đến 13% cơ sở vật chất, được khấu trừ
thuế cho tất cả các khoản thuế từ lợi nhuận
trong kinh doanh; cho doanh nghiệp vay với
lãi suất thấp. Trong điều 9 của Quy chế thúc
đẩy nâng cấp các ngành công nghiệp có quy
định “nhập khẩu miễn thuế cho các thiết bị
không sản xuất trong nước và chỉ giới hạn
cho các thiết bị sử dụng trong công nghiệp”.
Với các chính sách hỗ trợ hiệu quả, các doanh
nghiệp Đài Loan đã phát triển các sản phẩm
năng lượng tái tạo, trong đó việc nghiên cứu
và sản xuất các hệ thống pin năng lượng mặt
trời đứng thứ 2 thế giới sau Trung Quốc với hơn
12% sản lượng), chiếm vị trí thứ 2 là đèn LED,
xe đạp điện, vải tái chế, thân thiện môi trường,
tái chế kính, thủy tinh… Bên cạnh đó, Đài Loan
còn sản xuất những sản phẩm ứng dụng năng
lượng mặt trời như: đèn đường năng lượng
mặt trời, máy bơm năng lượng mặt trời và đèn
LED năng lượng mặt trời... có ưu điểm cung cấp
ánh sáng tự nhiên, giúp tiết kiệm chi phí điện
năng, giảm lượng khí thải các bon và có thể tái
chế từ 95% trở lên. Đặc biệt, sản phẩm hệ thống
lưới điện vi mô kết hợp pin lưu trữ đang được
ứng dụng hiệu quả ở các nước Inđônêxia, Ấn
Độ, Nhật Bản… Lưới điện vi mô này kết hợp
năng lượng mặt trời, năng lượng gió được tích
hợp cùng pin nhiên liệu hoặc sản phẩm pin
tích trữ thông thường, có thể hoạt động độc
lập, cung cấp nguồn điện xanh ổn định cho các
khu vực nông thôn và hải đảo xa bờ, nơi khó
phủ sóng lưới điện hoặc điện không ổn định.
Ngoài ra, trong lĩnh vực lọc khí thải công
nghiệp, Công ty Active Technology Engineering
Inc Đài Loan (là doanh nghiệp chuyên sản xuất
và phân phối thiết bị tự động hóa) còn sản xuất
hệ thống lọc bụi tĩnh điện có khả năng lọc các
hạt bụi siêu nhỏ, bao gồm cả bụi PM2.5. Công
nghệ lọc bụi của Công ty được ứng dụng cho
ngành sản xuất pha lê, xi măng, sắt thép và xử
lý các loại rác thải. Một số nước như Singapore,
Malaixia và Thái Lan đang ứng dụng công nghệ
này. Cũng hoạt động trong lĩnh vực môi trường,
Công ty Ever Clear Environmental Đài Loan là
công ty công nghệ chuyên xử lý nước thải công
nghiệp. Công ty đã cải tiến thành công công
nghệ Fenton từ dạng bể thành tháp phản ứng
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(FBR-Fenton). Ưu điểm của
công nghệ này là giảm được
50% lượng Fe dùng trong phản
ứng và giảm được 60% lượng
bùn sản sinh sau quá trình
hoạt động nên tiết kiệm được
nhiều chi phí vận hành. Công
nghệ xử lý nước thải FBRFenton cấp 3 có thể ứng dụng
cho các loại nước thải COD
như nước thải từ: sản xuất
giấy, dệt nhuộm, da giày, các
ngành hóa chất… Sản phẩm
của FBR-Fenton có mặt tại thị
trường Việt Nam từ năm 2017.
Tính đến thời điểm này, công
ty đã xử lý khoảng 14 triệu m3
nước thải công nghiệp/năm ở
Việt Nam…

KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI
VIỆT NAM
Quá trình công nghiệp
hóa, hiện đại hóa của Việt
Nam đang diễn ra trong bối
cảnh tác động của BĐKH ngày
càng rõ nét, do đó xanh hóa
các ngành công nghiệp hiện
có được coi là nhiệm vụ cần
thiết và là chìa khóa giảm nhẹ
BĐKH, hướng tới tăng trưởng
xanh, phát triển bền vững. Với
những chính sách phát triển
công nghiệp xanh và năng
lượng tái tạo đem lại hiệu quả
trong tăng trưởng kinh tế, giải
quyết các vấn đề xã hội và môi
trường ở Đài Loan, Việt Nam
có thể học hỏi để vận dụng vào
điều kiện thực tế.
Việc lựa chọn ngành công
nghiệp để xanh hóa phụ thuộc
chặt chẽ với điều kiện của từng
quốc gia cũng như các đặc tính
cụ thể của từng địa phương
như các nguồn lực hiện có, cơ
sở hạ tầng, tiêu chuẩn công
nghệ hoặc hệ thống kinh
doanh. Để thực hiện xanh hóa
các ngành công nghiệp, Chính
phủ có vai trò then chốt trong
việc phát triển hệ thống chính
sách trong suốt giai đoạn đầu

của quá trình. Các điểm chính
cần được xem xét trong việc
phát triển công nghiệp xanh
và năng lượng tái tạo, bao gồm:
Khả năng hiện có và cơ sở hạ
tầng là yếu tố quan trọng cần
được xem xét trong sự phát
triển của một ngành công
nghiệp xanh; Việc đánh giá
về triển vọng tổng thể và mức
độ sẵn sàng suốt chuỗi giá trị
cần được tiến hành; Thông
tin phản hồi nên được trưng
cầu trong suốt quá trình phát
triển; Sự tham gia hợp tác
của các tổ chức nghiên cứu và
công ty tư nhân là cần thiết để
đảm bảo sự nhất quán về tầm
nhìn và mục tiêu phát triển
của ngành. Ở mỗi giai đoạn,
Chính phủ cần xác định rõ
mục tiêu, thách thức của mục
tiêu và các chỉ số đề ra cùng
với báo cáo đánh giá hiệu quả
phương hướng và kết quả hoạt
động. Cùng với đó, cơ chế cạnh
tranh sẽ khuyến khích sự phát
triển nền công nghiệp xanh
khi các doanh nghiệp liên tục
đổi mới sáng tạo công nghệ
và sản phẩm của họ để thích
ứng với nhu cầu tiêu dùng
xanh. Hơn hết, Chính phủ cần
tạo điều kiện cho các doanh
nghiệp trong nước cùng tham
gia vào quá trình sản xuất sản
phẩm xanh.
Ngoài ra, Việt Nam phải
đẩy mạnh hơn việc quảng bá,
tuyên truyền về lợi ích của tăng
trưởng xanh với nền kinh tế và
môi trường, gắn kết các thành
phần xã hội từ cấp độ cá nhân
tham gia vào công cuộc đổi
mới nền kinh tế. Trong tương
lai, Chính phủ cần có những
biện pháp khuyến khích các
doanh nghiệp trong nước tích
cực tham gia và tận dụng lợi
ích từ các dự án chuyển đổi
xanh trong phạm vi khu vực và
trên toàn thế giớin
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