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NGÀY QUỐC TẾ ĐA DẠNG SINH HỌC NĂM 2022: 

Bảo tồn đa dạng sinh học để xây dựng 
một tương lai tốt đẹp 
Ngày 22/5 hàng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (ĐDSH) với mục tiêu nâng 
cao nhận thức cộng đồng về ĐDSH. Chủ đề Ngày Quốc tế ĐDSH năm 2022 là “Xây dựng một tương lai chung 
cho mọi sự sống” nhằm nhấn mạnh ĐDSH chính là nền tảng để con người xây dựng một tương lai tốt đẹp 
hơn. Các giải pháp dựa vào thiên nhiên đối với các vấn đề toàn cầu về khí hậu, sức khỏe, an ninh lương thực, 
nguồn nước và sinh kế bền vững cho người dân cần được áp dụng. Bảo tồn thiên nhiên và ĐDSH cũng là chìa 
khóa cho nhiều thách thức trong phát triển bền vững, giảm nhẹ thiên tai, biến đổi khí hậu, phục hồi hệ sinh 
thái để xây dựng một tương lai bền vững chung cho mọi sự sống. 

LUẬT BVMT TẠO LẬP CHÍNH SÁCH  
ĐỂ BẢO TỒN ĐDSH

ĐDSH và hệ sinh thái cung cấp các dịch vụ 
thiết yếu cho xã hội, đặc biệt là các dịch vụ điều 
tiết và hỗ trợ, giúp con người thích ứng với các 
tác động bất lợi của biến đổi khí hậu và rủi ro 
thiên tai. Cụ thể như các rạn san hô và thảm 
thực vật ven biển hỗ trợ chắn sóng và bảo vệ 
bờ biển. Các vùng đất ngập nước điều tiết dòng 
chảy lũ, rừng và cây rừng ổn định trầm tích, bảo 
vệ khỏi sạt lở đất. Các hệ sinh thái cũng kéo dài 
tuổi thọ của cơ sở hạ tầng, do đó tiết kiệm chi 
phí đầu tư của Chính phủ.

Mặc dù vậy, ĐDSH trên toàn cầu đang bị suy 
thoái với tốc độ chưa từng có trong lịch sử loài 
người (IBPES, 2019). Tình trạng này đe dọa đến 

tiến trình phát triển bền vững 
của nhân loại. Chính vì thế, 
Liên hợp quốc kêu gọi áp dụng 
các giải pháp dựa vào thiên 
nhiên nhằm thúc đẩy bảo tồn 
ĐDSH, sống hài hòa với thiên 
nhiên nhằm đóng góp chung 
vào nỗ lực toàn cầu trong bảo 
tồn thiên nhiên, ĐDSH và 
phát triển bền vững. 

Luật BVMT số 72/2020/
QH14 được Quốc hội khóa XIV 
thông qua tại kỳ họp thứ X và 
có hiệu lực thi hành từ ngày 
1/1/2022 là cơ sở pháp lý quan 
trọng cho công tác quản lý môi 

trường sẽ bước sang một giai 
đoạn mới, với nhiều điểm đột 
phá, hướng đến mục tiêu cao 
nhất là cải thiện chất lượng 
môi trường, bảo vệ sức khỏe 
người dân, cân bằng sinh thái, 
bảo tồn thiên nhiên, ĐDSH và 
phát triển kinh tế bền vững; 
hay nói cách khác yếu tố “thiên 
nhiên” là một trong những 
điểm nhấn quan trọng của 
Luật BVMT năm 2020.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính 
phủ cũng đã ban hành Quyết 
định số 2607/QĐ-TTg về việc 
phê duyệt đề án “Kiểm kê, 

 V Các vùng đất ngập nước góp phần điều tiết dòng chảy lũ
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quan trắc, lập báo cáo và xây dựng cơ sở dữ liệu 
ĐDSH quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050” nhằm tập trung vào các khu vực ưu 
tiên là đối tượng của quy hoạch bảo tồn ĐDSH, 
trong đó bao gồm khu bảo tồn thiên nhiên với 
hệ sinh thái thảm cỏ biển. Đề án đề ra với mục 
tiêu chung là thực hiện điều tra, kiểm kê, quan 
trắc, thiết lập và vận hành cơ sở dữ liệu ĐDSH 
quốc gia nhằm đánh giá hiện trạng, giá trị, 
diễn biến ĐDSH phục vụ công tác chỉ đạo, điều 
hành của Chính phủ theo yêu cầu chuyển đổi 
số, tăng cường hiệu quả quản lý ĐDSH của các 
Bộ, ngành, địa phương và hoạt động phát triển 
kinh tế, xã hội của các tổ chức và doanh nghiệp.

Luật BVMT đã chính thức luật hóa một 
cách thống nhất chế định “di sản thiên nhiên”. 
Nội dung này hết sức quan trọng, thể hiện quan 
điểm rõ ràng của Việt Nam đối với một trong 
những tài sản giá trị nhất của Trái đất. Tăng 
cường kiểm soát các hoạt động đầu tư, phát 
triển có khả năng ảnh hưởng tiêu cực tới thiên 
nhiên, ĐDSH, thể hiện rõ trong các quy định 
về quy hoạch môi trường, đánh giá môi trường 
chiến lược, đánh giá tác động môi trường, phân 
vùng môi trường, bồi thường thiệt hại về môi 
trường… Bên cạnh đó, Luật cũng tạo lập chính 
sách phát triển các mô hình tăng trưởng kinh 
tế bền vững, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, đầu tư 
phát triển nguồn vốn tự nhiên nhằm tạo động 
lực phát triển bền vững và nâng cao chất lượng 
tăng trưởng và sự thịnh vượng quốc gia. Chiến 
lược quốc gia về ĐDSH đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt tại Quyết định số 149/QĐ-TTg.

ĐẨY MẠNH CÁC  
HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG  
NGÀY QUỐC TẾ ĐDSH

Để hưởng ứng Ngày quốc tế ĐDSH năm 
2022, Bộ TN&MT cùng các Bộ, ngành, địa 
phương sẽ tổ chức triển khai các hoạt động 
tuyên truyền để phổ biến tới cán bộ và người 
dân về vẻ đẹp, vai trò, tầm quan trọng của 
ĐDSH, các di sản thiên nhiên; các giải pháp 
sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên 
thiên nhiên và bảo tồn ĐDSH. Huy động sự 
tham gia của cộng đồng và khu vực tư nhân 
trong công tác bảo tồn, phục hồi, sử dụng bền 
vững ĐDSH, di sản thiên nhiên; tạo cơ chế để 
có thể huy động các lực lượng tham gia vào 
công tác bảo tồn, thông qua các cơ chế đồng 
quản lý, cơ chế tự quản và các mô hình hợp 
tác công tư nhằm bảo tồn và sử dụng bền vững 

thiên nhiên, ĐDSH. Lồng 
ghép bảo tồn ĐDSH trong 
các quy hoạch, chiến lược, kế 
hoạch của các ngành kinh tế 
có tác động nhiều đến ĐDSH 
như nông, lâm, ngư nghiệp, du 
lịch, giao thông, năng lượng, 
sử dụng đất. Đặc biệt, các khu 
vực bảo tồn cần được ưu tiên 
trong các quy hoạch quốc gia, 
quy hoạch vùng, quy hoạch 
tỉnh. Ưu tiên về công tác bảo 
tồn thiên nhiên và ĐDSH 
trong thời gian tới đó là gia 
tăng diện tích các hệ sinh 
thái tự nhiên được bảo vệ; 
phục hồi và bảo đảm tính kết 
nối của hệ sinh thái; ĐDSH 
được sử dụng bền vững góp 
phần phát triển nền kinh tế 
xanh, chủ động thích ứng với 
biến đổi khí hậu. Chú trọng 
quyền và lợi ích của cộng 
đồng và các bên liên quan 
trong bảo tồn và sử dụng bền 
vững ĐDSH theo định hướng 
nội dung mới của Luật BVMT 
đã được Quốc hội thông qua 
năm 2020 và Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP quy định 
chi tiết một số điều của Luật 
BVMT đã được Chính phủ 
ban hành ngày 10/1/2022, 
Chiến lược quốc gia về ĐDSH 
đến năm 2030 và tầm nhìn 
đến năm 2050 được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt 
tại Quyết định số 149/QĐ-TTG 
vào ngày 28/1/2022.

Trong bối cảnh đang diễn 
ra thập kỷ khôi phục hệ sinh 
thái của Liên hợp quốc, các 
Bộ, ngành, địa phương cần 
có định hướng và tích cực áp 
dụng các giải pháp dựa vào 
thiên nhiên, bao gồm tiếp 
cận hệ sinh thái, cân nhắc 
lồng ghép nội dung bảo tồn 
ĐDSH trong phát triển các 
ngành kinh tế, thực hiện 
nghiêm túc đánh giá ĐDSH 
trong đánh giá tác động môi 
trường nhằm giải quyết đồng 

thời mất ĐDSH, ô nhiễm môi 
trường và biến đổi khí hậu; 
Tăng cường các hoạt động 
kiểm soát buôn bán động vật 
hoang dã, khai thác các loài 
hoang dã di cư theo Chỉ thị số 
29/CT-TTg ngày 23/07/2020 
của Thủ tướng Chính phủ về 
một số giải pháp cấp bách 
quản lý động vật hoang dã 
và các văn bản chỉ đạo, điều 
hành liên quan; Kiểm soát 
các hoạt động gây tác động 
xấu đến ĐDSH như hoạt 
động chuyển đổi mục đích sử 
dụng đất, mặt nước, phương 
thức canh tác, khai thác kém 
bền vững, sinh vật ngoại lai 
xâm hại và các hoạt động gây 
ô nhiễm môi trường đã được 
tăng cường kiểm soát, giảm 
thiểu tác động; Xây dựng 
và phát triển cơ sở dữ liệu 
ĐDSH, số hóa quản lý di sản 
thiên nhiên được quan tâm 
đẩy mạnh, hướng tới việc số 
hóa công tác quản lý, bảo 
tồn thiên nhiên và ĐDSH, 
phù hợp với Chính phủ điện 
tử ngành tài nguyên và môi 
trường; Nghiên cứu các giải 
pháp phục hồi hệ sinh thái. 
Đồng thời thiết lập, củng cố 
hệ thống thông tin về ĐDSH, 
tăng cường ứng dụng công 
nghệ thông tin để kết nối với 
địa phương, với từng di sản 
thiên nhiên, xây dựng và triển 
khai thực hiện dự án chuyển 
đổi số, tăng cường năng lực; 
hạ tầng kỹ thuật, trang thiết 
bị, công cụ và thực hiện điều 
tra, kiểm kê, quan trắc, lập báo 
cáo và xây dựng, vận hành cơ 
sở dữ liệu ĐDSH; Tiếp tục đẩy 
mạnh công tác truyền thông, 
nâng cao nhận thức nhằm 
hướng tới mẫu hình tiêu thụ 
bền vững đối với tài nguyên 
sinh vật, thúc đẩy sự tham gia 
của các bên liên quan trong 
bảo tồn ĐDSHn

� NAM VIỆT
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Quy định về bảo vệ môi trường di sản 
thiên nhiên trong Luật Bảo vệ môi trường 
và văn bản hướng dẫn thi hành
TS. DƯƠNG THANH AN, TS. TRẦN THỊ KIM TĨNH
Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học

Nhằm hoàn thiện các quy định của pháp 
luật hiện hành về quản lý các tác động 
tiêu cực của quá trình phát triển kinh 

tế - xã hội đến thiên nhiên và đa dạng sinh học 
(ĐDSH), đồng thời góp phần bảo vệ, phát triển, 
sử dụng bền vững các di sản thiên nhiên (DSTN) 
trên cơ sở giá trị và dịch vụ hệ sinh thái, Luật 
BVMT năm 2020 và các văn bản hướng dẫn Luật 
đã quy định nội dung về đối tượng DSTN, quản 
lý và BVMT DSTN để thể hiện bao quát, đầy đủ 
bức tranh chung về môi trường, kết nối các thành 
phần môi trường phục vụ cho công tác quản lý 
nhà nước về BVMT, bảo tồn thiên nhiên và ĐDSH 
trên toàn quốc. 

Các nội dung quản lý và BVMT DSTN được xây 
dựng trên cơ sở rà soát quy định của các luật, các 
điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam đã ký 
kết (Công ước CBD, Công ước Ramsar, Công ước Di 
sản thế giới, UNESCO) và yêu cầu của thực tiễn, 
đảm bảo phù hợp với chủ trương chung của Đảng, 
Chính phủ về tăng cường BVMT, bảo tồn thiên 
nhiên và ĐDSH đi đôi với phát triển kinh tế xã hội, 
phân cấp quản lý theo địa bàn cho các địa phương 
cũng như đặc thù của DSTN là các vùng lãnh thổ 
địa lý. Các quy định này không chỉ tạo cơ sở pháp lý 
quan trọng để bảo vệ, bảo tồn các giá trị cốt lõi của 
tự nhiên, tạo cơ chế thuận lợi cho việc đầu tư, khai 
thác, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên trên 
cơ sở tiếp cận hệ sinh thái, phát triển vốn tự nhiên, 
mà còn góp phần phát huy giá trị của các dịch vụ hệ 
sinh thái đối với phát triển kinh tế - xã hội đất nước. 

1. QUY ĐỊNH VỀ ĐỐI TƯỢNG DSTN 

DSTN được xác định theo quy định tại khoản 
1, 2 Điều 20 Luật BVMT năm 2020 và khoản 1, 2, 
3 Điều 19 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/1/2022 nhằm đảm bảo tính thống nhất một hệ 
thống các khu vực DSTN trên toàn quốc cần được 
ưu tiên nguồn lực để quản lý, BVMT, bảo tồn thiên 
nhiên và ĐDSH. Trong đó, công nhận các đối tượng 
đang tồn tại trên thực tiễn và bổ sung, quy định các 
đối tượng chưa được đề cập trong hệ thống pháp 
luật hiện hành. Cụ thể: 

- DSTN là đối tượng đã được 
xác lập theo các luật khác: Vườn 
quốc gia, khu dự trữ thiên 
nhiên, khu bảo tồn loài - sinh 
cảnh, khu bảo vệ cảnh quan, 
danh lam thắng cảnh đã được 
thành lập và quản lý theo quy 
định của pháp luật về ĐDSH, 
lâm nghiệp và thủy sản, di sản 
văn hóa (điểm a khoản 1 Điều 
20 Luật BVMT);

- DSTN được tổ chức quốc 
tế công nhận: DSTN thế giới; 
khu dự trữ sinh quyển thế 
giới; công viên địa chất toàn 
cầu; vùng đất ngập nước có 
tầm quan trọng quốc tế (khu 
Ramsar); vườn di sản ASEAN 
(AHP) và các DSTN được 
tổ chức quốc tế công nhận 
(điểm b khoản 1 Điều 20 Luật 
BVMT);

- DSTN khác là khu vực được 
xác lập, công nhận theo quy 
định tại điểm c khoản 1, 2 Điều 
20 Luật BVMT và khoản 1, 2, 3 
Điều 19 Nghị định số 08/2022/
NĐ-CP. Theo đó, DSTN khác 
bao gồm 3 đối tượng sau: Khu 
dự trữ sinh quyển, công viên 
địa chất và các khu vực khác 
đáp ứng một trong các tiêu chí 
quy định tại khoản 2 Điều 20 
Luật BVMT và khoản 1 Điều 19 
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 
ngày 10/1/ 2022.

Như vậy, việc quy định 
đối tượng DSTN được tổ chức 
quốc tế công nhận và DSTN 
khác, đặc biệt là khu dự trữ 
sinh quyển, công viên địa chất, 
đã góp phần hoàn thiện hành 
lang pháp lý về quản lý, bảo vệ 
các đối tượng này trong thực 
tiễn hiện nay.

2. XÁC LẬP VÀ CÔNG NHẬN 
DSTN KHÁC

Việc xác lập và công nhận 
các DSTN khác được quy định 
tại khoản 4, 5, 6 và khoản 7 
Điều 19 Nghị định số 08/2022/
NĐ-CP. Theo đó:

- DSTN cấp tỉnh: Ủy ban 
nhân dân (UBND) cấp tỉnh tổ 
chức xây dựng dự án xác lập, tổ 
chức thẩm định và công nhận 
DSTN cấp tỉnh trên địa bàn 
quản lý. 

- DSTN cấp quốc gia: UBND 
cấp tỉnh tổ chức xây dựng dự 
án xác lập DSTN cấp quốc gia 
trên địa bàn tỉnh quản lý và 
gửi Bộ TN&MT để thẩm định, 
trình Thủ tướng Chính phủ 
công nhận.

3. ĐỀ CỬ CÔNG NHẬN 
DSTN ĐƯỢC TỔ CHỨC 
QUỐC TẾ CÔNG NHẬN

Trình tự, thủ tục đề cử 
công nhận các DSTN được tổ 
chức quốc tế công nhận lần 
đầu tiên đã hệ thống một cách 
đầy đủ tại Điều 20 Nghị định 
08/2022/NĐ-CP và tạo hành 
lang pháp luật rõ ràng trong 
đề cử, công nhận các đối tượng 
DSTN của quốc gia trở thành 
các DSTN được tổ chức quốc 
tế công nhận như: Khu dự trữ 
sinh quyển thế giới, công viên 
địa chất toàn cầu, khu Ramsar, 
vườn di sản ASEAN… 

Theo đó, UBND cấp tỉnh 
gửi hồ sơ đề cử các DSTN trở 
thành DSTN được tổ chức 
quốc tế công nhận đến Bộ 
TN&MT để thẩm định và trình 
Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt chủ trương đề cử. Trên 
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cơ sở ý kiến phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, 
Bộ TN&MT phối hợp với Bộ Ngoại giao, UBND cấp 
tỉnh để hoàn thiện và gửi hồ sơ đề cử công nhận 
theo quy định của từng tổ chức quốc tế đối với 
từng danh hiệu DSTN. 

4. ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ CÁC DSTN

Các DSTN được điều tra, đánh giá (theo quy 
định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 08/2022/
NĐ-CP) một cách đầy đủ toàn diện theo các yếu 
tố, thành phần và diễn biến về môi trường, thiên 
nhiên và ĐDSH, góp phần đánh giá kịp thời các 
tác động đến thành phần DSTN để có biện pháp 
quản lý, BVMT thích hợp nhằm giảm thiểu các tác 
động tiêu cực đến giá trị cốt lõi của DSTN. Đồng 
thời, kết quả điều tra được báo cáo đến UBND cấp 
tỉnh và cập nhật vào cơ sở dữ liệu ĐDSH quốc gia 
theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP và khoản 3 Điều 8 Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022.

5. QUY ĐỊNH VỀ PHÂN NHÓM, PHÂN CẤP 
VÀ PHÂN VÙNG DSTN

Phân nhóm, phân cấp và phân vùng DSTN 
đã được quy định tại khoản 3, 4, 5 Điều 21 Nghị 
định số 08/2022/NĐ-CP trên cơ sở kế thừa hệ 
thống pháp luật hiện hành và đảm bảo tính thống 
nhất trên toàn quốc về các DSTN theo quy mô, giá 
trị, tầm quan trọng cần phải bảo vệ nhằm bố trí 
nguồn lực đầu tư quản lý, bảo vệ và phát huy giá 
trị của DSTN đối với sự phát triển bền vững đất 
nước. Cụ thể:

a) Các nhóm DSTN gồm: nhóm di sản về cảnh 
quan sinh thái, thiên nhiên quan trọng (các đối 
tượng DSTN có giá trị về cảnh quan thiên nhiên, 
sinh thái); nhóm di sản về ĐDSH cao (các đối tượng 
DSTN có giá trị ĐDSH); nhóm di sản về môi trường 
sinh thái quan trọng (các đối tượng DSTN có giá trị 
về môi trường); nhóm các vườn DSTN (nhóm các 
đối tượng DSTN chứa đựng từ trên 2 tiêu chí thuộc 
các nhóm nêu trên) (khoản 3 Điều 21 Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP).

b) Phân cấp DSTN được thực hiện trên cơ sở 
quy mô diện tích, phạm vi ảnh hưởng, ý nghĩa, 
tầm quan trọng về các giá trị của thiên nhiên 
nhằm đảm bảo nguồn lực bảo vệ, bảo tồn và quản 
lý hiệu quả DSTN thống nhất với hệ thống pháp 
luật hiện hành (pháp luật về ĐDSH, lâm nghiệp, 
thủy sản, di sản văn hóa đều quy định phân cấp 
các đối tượng DSTN theo cấp tỉnh, cấp quốc gia). 
Riêng đối với pháp luật di sản văn hóa có quy 
định di tích cấp quốc gia đặc biệt. Do vậy, DSTN 
được phân cấp theo quy định tại khoản 4 Điều 21 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 
bao gồm:

- DSTN cấp tỉnh: Khu bảo 
tồn thiên nhiên cấp tỉnh; danh 
lam thắng cảnh là di tích cấp 
tỉnh; vùng đất ngập nước quan 
trọng cấp tỉnh; khu dự trữ sinh 
quyển, công viên địa chất và 
DSTN khác quy định tại Điều 
19 Nghị định số 08/2022/NĐ-
CP được UBND cấp tỉnh xác 
lập, công nhận;

- DSTN cấp quốc gia: Khu 
bảo tồn thiên nhiên cấp quốc 
gia; danh lam thắng cảnh 
là di tích cấp quốc gia; vùng 
đất ngập nước quan trọng 
cấp quốc gia; khu dự trữ sinh 
quyển, công viên địa chất và 
DSTN khác quy định tại Điều 
19 Nghị định số 08/2022/NĐ-
CP được Thủ tướng Chính phủ 
công nhận;

- DSTN cấp quốc gia đặc 
biệt (được đề cử công nhận 
trên cơ sở DSTN cấp tỉnh, cấp 
quốc gia): Danh lam thắng 
cảnh là di tích cấp quốc gia đặc 
biệt; DSTN thế giới; khu dự trữ 
sinh quyển thế giới; công viên 
địa chất toàn cầu; khu Ramsar; 
vườn di sản và các DSTN được 
các tổ chức quốc tế công nhận. 

c) Phân vùng DSTN bao 
gồm vùng lõi, vùng đệm, vùng 
chuyển tiếp và được xác định 
vị trí, diện tích, ranh giới cụ 
thể tại khoản 5 Điều 21 Nghị 
định số 08/2022/NĐ-CP. Việc 
phân vùng DSTN nhằm mục 
đích khoanh vi các khu vực có 
giá trị cốt lõi tạo nên DSTN và 
các khu vực xung quanh, tiếp 
giáp với DSTN để có chế độ 
phát triển bền vững phù hợp 
theo từng phân vùng, đảm 
bảo hài hòa giữa thiên nhiên 
và con người, giữa mục tiêu 
BVMT và phát triển kinh tế - 
xã hội.

- Vùng lõi là khu vực chứa 
đựng các giá trị cốt lõi theo 
tiêu chí xác lập, công nhận 

DSTN và được quản lý, bảo vệ 
hiệu quả, bao gồm: khu bảo 
tồn thiên nhiên; khu vực bảo 
vệ I của danh lam thắng cảnh; 
khu vực có các giá trị cốt lõi 
cần phải được bảo vệ nguyên 
vẹn, giữ được nét nguyên sơ 
tự nhiên của khu dự trữ sinh 
quyển, công viên địa chất và 
DSTN khác quy định tại Điều 
19 và Điều 20 Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP. Trong đó, 
vùng lõi là khu bảo tồn thiên 
nhiên, được phân khu chức 
năng theo quy định của pháp 
luật về ĐDSH, lâm nghiệp, 
thủy sản gồm phân khu bảo vệ 
nghiêm ngặt, phân khu phục 
hồi sinh thái và phân khu dịch 
vụ hành chính. 

- Vùng đệm bao gồm khu 
vực có giá trị cần bảo vệ ở mức 
thấp hơn so với vùng lõi của 
DSTN; khu vực bảo vệ II của 
danh lam thắng cảnh và khu 
vực nằm sát ranh giới của vùng 
lõi có tác dụng ngăn chặn, 
giảm nhẹ tác động tiêu cực 
của hoạt động phát triển kinh 
tế - xã hội bên ngoài DSTN đến 
vùng lõi của DSTN;

- Vùng chuyển tiếp bao 
gồm các khu vực nằm liên kết 
với vùng đệm, nơi diễn ra các 
hoạt động phát triển kinh tế - 
xã hội cần được kiểm soát để 
phù hợp, hài hòa với mục tiêu 
bảo vệ, bảo tồn của việc xác lập, 
công nhận DSTN.

Ngoài ra, vùng lõi của 
DSTN được quy định là vùng 
bảo vệ nghiêm ngặt và vùng 
đệm DSTN thuộc vùng hạn 
chế phát thải theo quy định về 
phân vùng môi trường tại Điều 
22 Nghị định số 08/2022/NĐ-
CP.

6. QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC  
QUẢN LÝ DSTN

 Tổ chức quản lý DSTN 
đã được quy định một cách rõ 
ràng, đảm bảo phù hợp theo 
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chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước, đồng thời tạo cơ sở pháp lý quan trọng 
cho các địa phương huy động các nguồn lực 
và triển khai các hoạt động quản lý hiệu quả 
các DSTN thuộc địa bàn.

a) Yêu cầu đối với ban quản lý hoặc tổ chức 
quản lý DSTN: 

Các BQL hoặc tổ chức quản lý DSTN phải 
đáp ứng được tiêu chí về năng lực quản lý và 
BVMT (có thể hiểu là các yếu tố về số lượng 
nhân lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, 
các yếu tố về cơ sở vật chất kỹ thuật cho công 
tác quản lý và BVMT DSTN). Đồng thời, có 
trách nhiệm tổ chức, huy động lực lượng và 
nguồn lực, quản lý và BVMT DSTN, các quy 
chế, kế hoạch đã được phê duyệt; tổ chức 
giám sát, kịp thời ngăn chặn hành vi xâm hại 
DSTN; tổ chức bán vé, thu phí tham quan và 
dịch vụ; quản lý, sử dụng nguồn thu theo quy 
định của pháp luật; tuyên truyền nâng cao 
nhận thức và sự tham gia của cộng đồng vào 
việc bảo vệ và quản lý DSTN; tham gia quản 
lý, liên kết và giám sát các hoạt động đầu tư, 
BVMT, bảo tồn thiên nhiên, ĐDSH trong khu 
vực DSTN; thực hiện các nhiệm vụ khác do 
cơ quan có thẩm quyền giao (điểm b khoản 6 
Điều 21 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP).

b) Thành lập ban quản lý hoặc giao tổ chức 
quản lý DSTN 

Việc thành lập Ban Quản lý (BQL) hoặc 
giao tổ chức quản lý DSTN được quy định 
tại điểm b, c, d khoản 6 Điều 21 Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP và điều kiện thực tiễn của 
từng địa phương nhằm quản lý hiệu quả các 
DSTN, BVMT, bảo tồn thiên nhiên và ĐDSH. 

- Đối với khu dự trữ sinh quyển thế giới 
và công viên địa chất toàn cầu nằm trên 
địa bàn rộng, có các khu vực sản xuất, khu 
dân cư, UBND cấp tỉnh thành lập BQL liên 
ngành và bảo đảm nguồn lực hoạt động để 
quản lý, BVMT, bảo tồn thiên nhiên và ĐDSH 
theo quy định tại Nghị định này và pháp luật 
có liên quan (điểm b khoản 6 Điều 21 Nghị 
định số 08/2022/NĐ-CP);

- DSTN thuộc địa bàn 1 tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương: Trường hợp DSTN là 
khu bảo tồn thiên nhiên hoặc danh lam thắng 
cảnh được thành lập BQL hoặc giao tổ chức 
quản lý DSTN theo quy định của pháp luật về 
ĐDSH, lâm nghiệp, thủy sản, di sản văn hóa. 
Trường hợp DSTN có các khu bảo tồn thiên 
nhiên hoặc các danh lam thắng cảnh do các 
BQL khác nhau quản lý hoặc được giao cho các 
tổ chức khác nhau quản lý thì UBND cấp tỉnh 

quyết định việc sắp xếp hoặc chỉ 
giao một BQL hoặc một tổ chức 
có năng lực và bảo đảm nguồn 
lực quản lý DSTN đó. Hoặc 
UBND cấp tỉnh quyết định mô 
hình BQL hoặc giao tổ chức 
quản lý DSTN phù hợp với điều 
kiện thực tiễn của địa phương. 
(điểm c, d khoản 6 Điều 21 Nghị 
định số 08/2022/NĐ-CP);

 - Trường hợp DSTN nằm 
trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương 
trở lên hoặc nằm trên vùng 
biển chưa xác định được trách 
nhiệm quản lý hành chính của 
UBND cấp tỉnh thì Bộ TN&MT 
trình Thủ tướng Chính phủ 
quyết định mô hình tổ chức 
quản lý hoặc sáp nhập, hoặc 
giao một BQL, một tổ chức 
quản lý DSTN đó (điểm c, d 
khoản 6 Điều 21 Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP).

c) Yêu cầu về xây dựng quy 
chế, kế hoạch quản lý và BVMT 
DSTN (điểm a khoản 6 Điều 21 
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP)

Trách nhiệm phê duyệt 
quy chế, kế hoạch: UBND cấp 
tỉnh tổ chức xây dựng và phê 
duyệt quy chế, kế hoạch quản 
lý và BVMT DSTN nằm trên 
địa bàn tỉnh theo biểu mẫu 
quy định tại Điều 9 Thông tư 
số 02/2022/TT-BTNMT; Bộ 
TN&MT tổ chức xây dựng và 
phê duyệt quy chế, kế hoạch 
quản lý và BVMT DSTN đối 
với DSTN nằm trên địa bàn từ 
2 tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương trở lên hoặc nằm 
trên vùng biển chưa xác định 
được trách nhiệm quản lý hành 
chính của UBND cấp tỉnh.

Đối với các DSTN đã có 
quy chế, kế hoạch, phương án 
quản lý trước khi Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi 
hành, cơ quan có thẩm quyền 
phê duyệt quy chế, kế hoạch, 
phương án quản lý đó có trách 
nhiệm lồng ghép, cập nhật các 
nội dung theo quy định tại 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 
vào quy chế, kế hoạch, phương 
án theo quy định của pháp 
luật về ĐDSH, lâm nghiệp, 
thủy sản, di sản văn hóa trong 
thời hạn 6 tháng kể từ ngày 
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 
có hiệu lực thi hành.

7. QUY ĐỊNH VỀ BVMT 
DSTN

Nội dung về BVMT DSTN 
đã được quy định tại Điều 21 
Luật BVMT và khoản 7 Điều 21 
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 
với các yêu cầu cơ bản như sau:

- BVMT DSTN là một nội 
dung của Quy hoạch BVMT 
quốc gia, quy hoạch vùng và 
quy hoạch tỉnh.

- Cơ quan, tổ chức, cộng 
đồng dân cư, hộ gia đình và 
cá nhân có trách nhiệm bảo 
vệ DSTN. Tổ chức, cộng đồng 
dân cư, hộ gia đình và cá 
nhân tham gia quản lý, BVMT 
DSTN được hưởng quyền lợi 
từ chi trả dịch vụ hệ sinh thái 
tự nhiên theo quy định của 
pháp luật.

- Hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ trong 
vùng lõi của DSTN được kiểm 
soát như đối với vùng bảo vệ 
nghiêm ngặt và trong vùng 
đệm của DSTN được kiểm 
soát như đối với vùng hạn chế 
phát thải theo quy định pháp 
luật về BVMT;

- Các hệ sinh thái tự nhiên 
trong DSTN phải được ưu tiên 
bảo tồn và phục hồi nguyên 
trạng tự nhiên; môi trường đất, 
môi trường nước trong DSTN 
bị ô nhiễm, suy thoái phải 
được cải tạo, phục hồi;

- Các giá trị cốt lõi của 
thiên nhiên và ĐDSH của 
DSTN phải được bảo vệ, bảo 
tồn nguyên vẹn; dịch vụ hệ 
sinh thái tự nhiên của DSTN 
phải được duy trì, phát triển và 
sử dụng bền vững;

- Các chỉ số đặc trưng về địa 
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chất, cảnh quan, sinh thái, ĐDSH của DSTN 
phải được điều tra, đánh giá, theo dõi, giám sát, 
kiểm kê, báo cáo theo quy định;

- Tuân thủ các yêu cầu khác về BVMT, 
ngăn ngừa, kiểm soát các tác động tới môi 
trường, ĐDSH DSTN theo quy định tại Nghị 
định số 08/2022/NĐ-CP, các quy định của 
pháp luật có liên quan, quy định của các điều 
ước quốc tế về môi trường và ĐDSH mà Việt 
Nam đã ký kết.

Trách nhiệm quản lý và BVMT DSTN 
được quy định tại khoản 8 Điều 21 Nghị định 
số 08/2022/NĐ-CP, trong đó Bộ TN&MT giúp 
Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý và 
BVMT DSTN; xây dựng, ban hành, trình ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức 
thực hiện và thanh tra, kiểm tra việc chấp 
hành pháp luật, hướng dẫn kỹ thuật về quản 
lý và BVMT DSTN. UBND cấp tỉnh thực hiện 
thống nhất quản lý và BVMT DSTN trên địa 
bàn quản lý; các Bộ, cơ quan ngang Bộ có trách 
nhiệm tổ chức thực hiện các yêu cầu về BVMT 
DSTN theo quy định của pháp luật.

8. QUY ĐỊNH VỀ NGUỒN LỰC QUẢN LÝ  
VÀ BVMT DSTN

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, Điều 21, 
khoản 3 và khoản 6 quy định việc “ưu tiên 
nguồn lực” cho bảo tồn thiên nhiên, ĐDSH, 
quản lý và BVMT DSTN; đồng thời quy định cụ 
thể tại Chương XI. Nguồn lực BVMT như sau:

- Chi sự nghiệp môi trường (Điều 153, 
khoản 1, điểm a): Điều tra, khảo sát, đánh giá, 

quản lý và BVMT DSTN; xác 
lập, thẩm định và công nhận 
DSTN; hỗ trợ công tác quản lý 
và BVMT các khu DSTN thuộc 
trách nhiệm của Trung ương 
(Điều 151) hoặc thuộc nhiệm 
vụ của địa phương (Điều 152);

- Các nguồn chi khác (chi 
các hoạt động kinh tế, chi sự 
nghiệp khoa học công nghệ, 
chi đầu tư phát triển…) được 
quy định cụ thể cho các hoạt 
động bảo tồn thiên nhiên, 
ĐDSH khác tại Điều 153 cho 
các hoạt động ở cấp Trung 
ương (Điều 151) và cấp địa 
phương (Điều 152); 

Ngoài ra, Điều 21, Khoản 
6, điểm b quy định BQL hoặc 
tổ chức được giao quản lý 
DSTN được bố trí nguồn lực 
từ ngân sách nhà nước cho 
các hoạt động quản lý và 
BVMT DSTN; tổ chức bán vé, 
thu phí tham quan và dịch 
vụ… ; Điều 21, Khoản 7, điểm e 
quy định: Bộ TN&MT, UBND 
cấp tỉnh tổ chức xây dựng, 
phê duyệt dự án phục hồi 
môi trường của DSTN bị ô 
nhiễm, suy thoái môi trường 
theo quy định của pháp luật 
về ngân sách nhà nước.

UBND cấp tỉnh chủ động 
thực hiện các nội dung thuộc 
thẩm quyền, đồng thời đề 
xuất các nội dung thuộc trách 
nhiệm quản lý của Trung 
ương theo các quy định của 
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

Nhằm đẩy mạnh triển 
khai các quy định về quản lý 
và BVMT DSTN, Bộ TN&MT đã 
phát hành Công văn số 1225/
BTNMT-TCMT ngày 11/3/2022 
về việc tổ chức triển khai nội 
dung về quản lý và BVMT 
DSTN trong Luật BVMT và 
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, 
gửi các UBND cấp tỉnh trên 
toàn quốc. 

Như vậy, các quy định 
về DSTN trong hệ thống 
pháp luật về BVMT đã góp 
phần hoàn thiện hành lang 
pháp lý vô cùng quan trọng 
đối với quản lý tài nguyên, 
bảo tồn thiên nhiên, BVMT 
Việt Nam, thể hiện sự quyết 
tâm của Nhà nước trong quá 
trình phát triển bền vững 
đất nước, không đánh đổi 
môi trường, thiên nhiên, 
tăng cường hiệu quả bảo tồn 
thiên nhiên và phát huy giá 
trị của thiên nhiên đối với 
sự phát triển kinh tế - xã hội 
đất nước. Các Bộ ngành, địa 
phương, căn cứ vào quy định 
của Luật BVMT, Nghị định 
số 08/2022/NĐ-CP và Thông 
tư số 02/2022/TT-BTNMT 
để tổ chức triển khai thực 
hiện theo chức năng, nhiệm 
vụ được giao. Quá trình triển 
khai thực hiện các quy định 
về DSTN, đảm bảo có sự phối 
hợp liên ngành giữa các 
cơ quan Trung ương và địa 
phương; đảm bảo nguồn lực 
(nhân lực và tài chính) để 
thực hiện điều tra, đánh giá, 
quản lý và BVMT DSTN theo 
yêu cầu thực tiễnn

 V Vịnh Hạ Long - DSTN thế giới
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Một số nhiệm vụ trọng tâm của Chiến lược 
quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030,  
tầm nhìn 2050
HOÀNG THỊ THANH NHÀN
Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học
Tổng cục Môi trường

Ngày 28/1/2022, Thủ tướng Chính phủ 
đã ra Quyết định số 149/QĐ-TTg phê 
duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng 

sinh học (ĐDSH) đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050 (Chiến lược). Chiến lược đặt mục tiêu 
đến năm 2030 sẽ gia tăng diện tích các hệ sinh 
thái tự nhiên được bảo vệ, phục hồi và bảo đảm 
tính toàn vẹn, kết nối; ĐDSH được bảo tồn, sử 
dụng bền vững nhằm góp phần phát triển kinh 
tế - xã hội theo định hướng nền kinh tế xanh, 
chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và đề ra 
các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu, các giải pháp 
trọng tâm cần thực hiện trong giai đoạn từ nay 
đến năm 2030. Trong bối cảnh chung về tình 
trạng ĐDSH đang bị suy thoái với tốc độ cao, 
đòi hỏi các ngành, các cấp cần có hành động 
quyết liệt trong việc thực hiện những nhiệm vụ 
trọng tâm của Chiến lược để đạt được các mục 
tiêu đề ra.

Tăng diện tích các hệ sinh thái tự nhiên 
được bảo vệ, phục hồi và bảo đảm tính toàn 
vẹn và kết nối giữa các hệ sinh thái tự nhiên

 Chiến lược đề ra mục tiêu đến năm 2030, 
phấn đấu diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên 
(KBTTN) đạt 9% diện tích lãnh thổ đất liền; diện 
tích các vùng biển, ven biển được bảo tồn đạt từ 3 - 
5% diện tích vùng biển tự nhiên của quốc gia; 70% 
KBTTN, di sản thiên nhiên được đánh giá hiệu 
quả quản lý; tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc duy trì 
ổn định từ 42% - 43%; phục hồi được ít nhất 20% 
diện tích hệ sinh thái tự nhiên bị suy thoái.

 Hiện nay, các KBTTN trên cạn mới chỉ đạt 
được gần 7% diện tích lãnh thổ trên đất liền, khu 
bảo tồn biển mới chỉ đạt được 0,185% so với diện 
tích vùng biển. Phần lớn các KBTTN có diện 
tích không đủ lớn, thiếu kết nối, không đảm 
bảo điều kiện sinh cảnh cho việc phát triển của 
nhiều loài hoang dã, đặc biệt là các loài thú lớn. 
Việc mở rộng diện tích các khu bảo tồn ngoài 
việc thúc đẩy thành lập, quản lý các khu bảo tồn 
mới, còn chú trọng đến việc mở rộng diện tích 
của các khu bảo tồn hiện có, thành lập các hành 

lang ĐDSH để gia tăng tính 
kết nối giữa các KBTTN. Bên 
cạnh việc mở rộng, thành lập 
mới các KBTTN và hành lang 
ĐDSH, Chiến lược cũng đã đề 
ra các nhiệm vụ kiện toàn và 
nâng cao năng lực quản lý các 
KBTTN, tiếp tục áp dụng mô 
hình đồng quản lý ở những địa 
bàn phù hợp, thiết lập cơ chế 
đánh giá hiệu quả quản lý các 
khu bảo tồn, khu di sản thiên 
nhiên, xây dựng và thực hiện 
các chính sách đầu tư cho di 
sản thiên nhiên, chuyển đổi 
nghề, hỗ trợ sinh kế cho người 
dân sống trong vùng đệm; củng 
cố và mở rộng các khu vực tự 
nhiên có tầm quan trọng quốc 
tế như khu dự trữ sinh quyển 
thế giới, khu Ramsar, vườn di 
sản ASEAN, khu di sản thiên 
nhiên thế giới. Ngoài các đối 
tượng là KBTTN, hành lang 
ĐDSH, việc áp dụng biện pháp 
bảo tồn hiệu quả các khu vực 
ngoài hệ thống KBTTN có giá 
trị ĐDSH cao, các vùng đất 
ngập nước quan trọng được 
coi là những nội dung ưu tiên 
mới trong giai đoạn tới. Đồng 
thời, tiếp tục phục hồi hệ sinh 
thái tự nhiên quan trọng bị 
suy thoái, bao gồm ưu tiên đối 
với các hệ sinh thái rừng ngập 
mặn, san hô, cỏ biển, các khu 
vực có ĐDSH cao.

Bảo tồn và phục hồi các 
loài hoang dã nguy cấp 

Chiến lược xác định mục 
tiêu bảo tồn hiệu quả các loài 
hoang dã, đặc biệt là các loài 
nguy cấp, quý, hiếm được ưu 
tiên bảo vệ, loài di cư; đến 
năm 2030 không có thêm loài 

hoang dã nào bị tuyệt chủng; 
cải thiện tình trạng quần thể 
của ít nhất 10 loài nguy cấp, 
quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ 
và tối thiểu 3 loài ưu tiên bảo 
vệ được gây nuôi, tái thả thành 
công, 100% các loài nguy cấp, 
quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ 
nằm trong phương án quản lý, 
giám sát tại các KBTTN và các 
khu vực có giá trị bảo tồn cao.

Đây là những mục tiêu 
tham vọng, trong bối cảnh các 
mối đe dọa tới các loài hoang 
dã nguy cấp ngày càng gia tăng. 
Để thực hiện các mục tiêu này, 
Chiến lược đã đề ra các nhiệm 
vụ cụ thể để tăng cường công 
tác bảo tồn tại chỗ và chuyển 
chỗ các loài, bao gồm việc xây 
dựng và thực hiện Chương 
trình bảo tồn các loài động vật 
hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, 
được ưu tiên bảo vệ; thúc đẩy 
nghiên cứu gây nuôi bảo tồn và 
tái thả, bảo vệ sinh cảnh sống, 
mở rộng và tăng cường năng 
lực các trung tâm cứu hộ, phát 
triển các cơ sở gây nuôi bảo 
tồn, các vườn thực vật...

Tăng cường công tác bảo 
tồn nguồn gen, quản lý tiếp 
cận nguồn gen, chia sẻ lợi 
ích và bảo vệ tri thức truyền 
thống về nguồn gen

Để đạt được mục tiêu tới 
năm 2030 có tối thiểu 100.000 
nguồn gen hoang dã và giống 
cây trồng, vật nuôi được lưu giữ 
và bảo tồn, các nhiệm vụ chủ 
yếu đặt ra trong Chiến lược bao 
gồm: Tăng cường công tác điều 
tra, thu thập, lưu giữ nguồn 
gen các loài hoang dã nguy 
cấp, cây lâm nghiệp, cây thuốc, 
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cây trồng, vật nuôi và họ hàng hoang dại của 
các giống cây trồng, vật nuôi, vi sinh vật trong 
các ngân hàng gen; thực hiện các biện pháp bảo 
tồn các nguồn gen hoang dã quý, hiếm, đặc hữu, 
có nguy cơ tuyệt chủng, tri thức truyền thống 
về nguồn gen; tăng cường năng lực và thúc đẩy 
việc thực hiện Nghị định thư Nagoya về tiếp cận 
nguồn gen và chia sẻ lợi ích. 

 Phát huy lợi ích của ĐDSH phục vụ phát 
triển bền vững, phòng chống thiên tai và 
thích ứng với biến đổi khí hậu

Các nhóm nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: 
Điều tra, kiểm kê, thống kê, đánh giá và xây 
dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về ĐDSH; sử dụng 
bền vững ĐDSH và các dịch vụ hệ sinh thái; bảo 
tồn và phát triển ĐDSH đô thị và nông thôn; 
bảo tồn ĐDSH thích ứng với biến đổi khí hậu. 
Các nội dung về bảo tồn ĐDSH trong các ngành 
nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, du lịch được 
nhấn mạnh, đồng thời coi trọng việc bảo tồn và 
phát triển ĐDSH đô thị, nông thôn theo cách 
tiếp cận hệ thống sinh thái - xã hội, lấy con 
người là trung tâm nhằm mang lại phúc lợi lâu 
dài cho con người và xã hội là những điểm mới 
của Chiến lược. Các ngành, lĩnh vực đóng vai trò 
quan trọng trong bảo tồn ĐDSH thông qua việc 
tăng cường các biện pháp khuyến khích để phát 
triển các sản phẩm thân thiện với ĐDSH, loại 
bỏ các trợ cấp có hại tới ĐDSH bao gồm các ưu 
đãi về kinh tế; cải cách các lĩnh vực kinh tế theo 
hướng phát triển bền vững, tăng trưởng xanh.

Một số nhiệm vụ cụ thể được ưu tiên thực 
hiện trong giai đoạn này bao gồm thực hiện cơ 

chế chi trả dịch vụ hệ sinh thái 
đất ngập nước và biển, phát 
triển khu du lịch dựa vào thiên 
nhiên bền vững, phát triển thị 
trường thương mại sinh học 
cho các sản phẩm thân thiện 
với ĐDSH, thực hiện các giải 
pháp thích ứng dựa vào thiên 
nhiên và tri thức cộng đồng, 
đồng thời tăng khả năng hấp 
thụ khí nhà kính; ứng dụng 
kiến thức của người dân địa 
phương trong bảo tồn và sử 
dụng bền vững ĐDSH, bảo 
đảm sinh kế bền vững.

Kiểm soát các hoạt động 
gây tác động tiêu cực đến 
ĐDSH

Tốc độ biến đổi, suy thoái 
của ĐDSH hiện nay đã được 
xác định do nhiều nguyên 
nhân, đặc biệt là các tác động 
từ hoạt động phát triển của 
con người; sử dụng đất và biển; 
khai thác trực tiếp các sinh 
vật; phát sinh chất thải gây ô 
nhiễm môi trường; du nhập 
các loài ngoại lai xâm hại...
Nhiệm vụ đặt ra trong giai 
đoạn tới cần tiếp tục kiểm soát 
chặt chẽ hoạt động chuyển 
mục đích sử dụng đất, rừng, 
mặt nước, phương thức canh 

tác, khai thác kém bền vững 
và các hoạt động gây ô nhiễm 
môi trường; kiểm soát nạn 
khai thác, nuôi nhốt, buôn bán 
và tiêu thụ động vật, thực vật 
hoang dã trái pháp luật; ngăn 
ngừa, kiểm soát chặt chẽ và 
phòng trừ có hiệu quả các loài 
sinh vật ngoại lai xâm hại; tăng 
cường quản lý an toàn sinh 
học đối với sinh vật biến đổi 
gen. Trong các biện pháp thực 
hiện, việc thực hiện tốt đánh 
giá tác động cảnh quan thiên 
nhiên và ĐDSH trong đánh giá 
tác động môi trường, đánh giá 
môi trường chiến lược là một 
trong những biện pháp then 
chốt nhằm bảo vệ ĐDSH khỏi 
tác động của các hoạt động 
phát triển kinh tế, xã hội.

Chiến lược giao Bộ 
TN&MT có trách nhiệm chủ 
trì, phối hợp với các Bộ, ngành, 
địa phương tổ chức thực hiện 
Chiến lược; xây dựng trình 
cấp có thẩm quyền phê duyệt 
và tổ chức có hiệu quả một 
số chương trình, đề án, dự án 
được giao; xây dựng và tổ chức 
thực hiện Chương trình truyền 
thông, nâng cao nhận thức 
về ĐDSH; xây dựng, hướng 
dẫn áp dụng tiêu chuẩn quản 
lý KBTTN, khu di sản thiên 
nhiên và thực hiện chương 
trình đánh giá hiệu quả quản 
lý; thiết lập Diễn đàn đối tác 
giữa Bộ TN&MT và các tổ chức 
về ĐDSH, dịch vụ hệ sinh thái 
nhằm chia sẻ thông tin, tạo 
các cơ hội hợp tác và phối hợp 
hành động nhằm tăng cường 
hiệu quả bảo tồn và sử dụng 
bền vững ĐDSH; hướng dẫn 
triển khai xây dựng kế hoạch 
hành động và chương trình 
truyền thông, nâng cao nhận 
thức về ĐDSH ở cấp tỉnh; kiểm 
tra việc thực hiện Chiến lược; 
tổ chức sơ kết tình hình thực 

 V Các cơ quan chức năng thả động vật hoang dã về rừng

(Xem tiếp trang 29)
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Một số vấn đề về trình tự, thủ tục yêu 
cầu bồi thường thiệt hại về môi trường
PGS.TS PHẠM VĂN LỢI
ThS. NGUYỄN HOÀNG MAI
Viện Khoa học Môi trường
Tổng cục Môi trường

1. CÁC LOẠI THIỆT HẠI DO HÀNH VI VI 
PHẠM PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ  
MÔI TRƯỜNG 

Theo quy định của Điều 130 Luật BVMT 
2020: Thiệt hại do ô nhiễm môi trường gồm hai 
loại chính. 

a. Thiệt hại do suy giảm chức năng, tính 
hữu ích của môi trường. Đây là thiệt hại về môi 
trường nói chung như: thiệt hại đối với những 
loài và môi trường sống tự nhiên cần được bảo 
vệ (là bất cứ thiệt hại nào có ảnh hướng xấu đáng 
kể đến việc đạt được hoặc duy trì tình trạng bảo 
tồn thuận lợi của môi trường sống hoặc của loài 
đó); thiệt hại về nước (các thiệt hại ảnh hưởng 
tiêu cực tới hiện trạng sinh thái, hóa học, định 
lượng, tiềm năng sinh thái); thiệt hại về đất (gây 
ô nhiễm đất tạo ra những nguy cơ, rủi ro cho 
sức khỏe con người, các loài vi sinh vật, sinh vật 
sống trong đất hoặc trên mặt đất...); thiệt hại về 
không khí, tiếng ồn, độ rung, tia phóng xạ, nhiệt 
độ, ánh sáng, mùi vị. 

b. Thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của con 
người, tài sản và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá 
nhân do hậu quả của việc suy giảm chức năng, 
tính hữu của môi trường gây ra. Đó có thể đó là 
thiệt hại về tính mạng (sự cố môi trường làm 
người chết), sức khỏe (khí độc làm người bị ốm 
đau, bệnh tật; các chất độc hại gây sinh con 
quái thai, dị dạng), tài sản (ví dụ: tài sản bị lũ 
lụt cuốn trôi, tài sản bị thiệt hại do mưa a xít, cá 
chết vì nước bị ô nhiễm...). Có thể đó là thiệt hại 
mà nạn nhân được xác định cụ thể (cá nhân, 
nhóm cá nhân hoặc một tổ chức nào đó bị xâm 
hại: do có tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản bị 
xâm hại).

Như vậy, về chủ thể bị thiệt hại, có thể chia 
thiệt hại từ hành vi vi phạm pháp luật về BVMT 
thành 2 loại chính: thiệt hại có nạn nhân xác 
định và thiệt hại chung cho môi trường (tức là 
cộng đồng nói chung hoặc lợi ích công cộng bị 
xâm hại).

Thông thường, hành vi vi phạm pháp luật 
về BVMT đều gây ra 2 loại thiệt hại này. Ví dụ, 
hành vi xả nước thải chưa qua xử lý của Công ty 

Vedan vừa gây thiệt hại về hoa 
màu (thiệt hại về tài sản, lợi 
ích kinh tế) cho các nông dân ở 
thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh 
Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu, nhưng đồng thời cũng làm 
cho các loài thủy sinh trên sông 
phải chịu thiệt hại (tức là gây 
thiệt hại chung cho môi trường 
tự nhiên - thứ tài sản công mà 
nạn nhân thường khó xác định 
được cụ thể). 

2. CÁC LOẠI TRÌNH TỰ , 
THỦ TỤC GIẢI QUYẾT BỒI 
THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ 
MÔI TRƯỜNG

Do có hai loại thiệt hại 
như đã phân tích ở trên nên 
trình tự, thủ tục giải quyết yêu 
cầu bồi thường thiệt hại về 
môi trường bao gồm hai loại 
thủ tục sau đây:

2.1. Trình tự, thủ tục yêu 
cầu bồi thường thiệt hại do 
suy giảm chức năng, tính hữu 
ích của môi trường theo quy 
định tại điều 113 Nghị định 
08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 
1 năm 2022 bao gồm:

a) Thông báo thiệt hại đối 
với môi trường.

b) Tiếp nhận thông báo 
và xem xét thẩm quyền giải 
quyết.

c) Kiểm tra, xác minh 
thông tin.

d) Xác định tổ chức, cá 
nhân gây ô nhiễm, suy thoái 
môi trường.

e) Tổ chức thu thập, thẩm 
định dữ liệu, chứng cứ để xác 
định thiệt hại đối với môi 
trường và yêu cầu bồi thường 
thiệt hại về môi trường.

e.1. Tự thực hiện hoặc thuê 
đơn vị có chức năng, phù hợp 
thực hiện.

e.2. Thành lập hội đồng 
thẩm định.

e.3. Đưa ra yêu cầu Bồi 
thường dựa trên kết quả thẩm 
định.

f) Giải quyết Bồi thường 
thiệt hại thông qua các thương 
lượng giữa các bên. Nếu không 
thương lượng được thì lựa 
chọn giải quyết thông qua các 
hình thức:

f.1. Hòa giải
f.2. Giải quyết bồi thường 

thông qua trọng tài.
f.3. Giải quyết bồi thường 

bằng Tòa án
2.2. Trình tự, thủ tục yêu 

cầu bồi thường thiệt hại về 
tính mạng, sức khỏe của con 
người, tài sản và lợi ích hợp 
pháp của tổ chức, cá nhân do 
hành vi vi phạm pháp luật về 
môi trường gây ra thực hiện 
theo các bước sau đây:

a) Nhận biết thiệt hại về 
môi trường.

b) Yêu cầu cơ quan có thẩm 
quyền giải quyết .

c) Khởi kiện ra Tòa yêu cầu 
bồi thường thiệt hại. Thủ tục, 
trình tự khởi kiện tại tòa án 
được thực hiện theo quy định 
của Bộ Luật Tố tụng dân sự 
(Hình 2).

Theo quy định của pháp 
luật hiện hành, nạn nhân của 
hành vi vi phạm pháp luật 
BVMT có các thiệt hại cụ thể 
về tính mạng, sức khỏe, tài 
sản và các quyền và lợi ích hợp 
pháp khác có thể khởi kiện tại 
Tòa án để giải quyết theo các 
quy định tại Điều 35, Điều 39, 
Điều 40, Điều 184 và Điều 189 
của Bộ luật tố tụng dân sự năm 
2015, các văn bản hướng dẫn 
thi hành.

Sau khi yêu cầu đòi bồi 
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thường thiệt hại được Tòa án thụ lý, các vụ bồi 
thường thiệt hại thường phải trải qua nhiều 
thủ tục như thủ tục hòa giải trước phiên xét 
xử, thủ tục xét xử sơ thẩm, hầu hết các trường 
hợp, vụ việc chỉ thực sự kết thúc sau khi đã có 
xét xử phúc thẩm. Nhiều vụ việc, ngay cả khi 
đã có xét xử phúc thẩm, vụ việc cũng có thể bị 
xem xét lại và giải quyết theo thủ tục giám đốc 
thẩm hoặc tái thẩm. Sau khi phán quyết của 
Tòa án đã có hiệu lực, nếu bên phải bồi thường 
không tự nguyện bồi thường, bên được bồi 
thường có thể nhờ tới sự can thiệp của các cơ 
quan thi hành án dân sự để tiến hành các biện 
pháp cần thiết (trong đó có cả các biện pháp 
cưỡng chế thi hành án).

Qua nghiên cứu hai trình tự, thủ tục nêu trên 
chúng tôi rút ra một số nét tương đồng sau đây: 

- Mục tiêu của hai thủ tục đều yêu cầu chủ 
thể gây thiệt hại phải bồi thường thiệt hại do 
hành vi của mình gây ra;

- Thương lượng, hòa giải giữa bên gây thiệt 
hại và bên bị thiệt hại là thủ tục rất cần thiết và 
không thể xem nhẹ;

- Thu thập thông tin, dữ liệu chứng cứ 
nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 
chính mình là trách nhiệm và nghĩa vụ của các 
bên liên quan;

- Chủ thể gây thiệt hại và chủ thể bị thiệt hại 
của hai thủ tục trên có thể tự mình hoặc thuê 
đơn vị tư vấn thu thập thông tin, dữ liệu, chứng 
cứ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 
chính mình;

- Thủ tục khởi kiện yêu cầu tòa án có thẩm 
quyền giải quyết theo pháp luật tố tụng dân sự 
và thủ tục thi hành án dân sự (nếu có).

Bên cạnh đó hai thủ tục này có những nét 
khác biệt như sau:

- Người khởi kiện đòi yêu cầu bồi thường 
thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của con người, 
tài sản và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân 
do hành vi vi phạm pháp luật về môi trường gây 
ra gồm có cá nhân, nhóm cá nhân, pháp nhân.

- Người khởi kiện đòi yêu cầu bồi thường 
thiệt hại do suy giảm chức năng, tính hữu ích 
của môi trường chỉ có pháp nhân (UBND cấp 
xã, UBND cấp huyện, UBND cấp tỉnh và Bộ Tài 
nguyên và Môi trường).

- Nguồn kinh phí chi cho việc xác định thiệt 
hại và thực hiện thủ tục bồi thường thiệt hại về 
môi trường đối với tính mạng, sức khỏe của con 
người, tài sản và lợi ích hợp pháp của tổ chức, 
cá nhân do hành vi vi phạm pháp luật về môi 
trường gây ra các cá nhân, nhóm cá nhân, pháp 
nhân chi trả;

 V Hình 1. Thủ tục, trình tự khởi kiện và xét xử tại tòa án

- Nguồn kinh phí thực hiện 
thủ tục, trình tự yêu cầu bồi 
thường thiệt hại do suy giảm 
chức năng, tính hữu ích của 
môi trường do Nhà nước chi trả. 
Trong trường hợp thắng kiện tổ 
chức, cá nhân gây thiệt hại về 
môi trường phải chi trả toàn bộ 
chi phí (Khoản 2 Điều 130 Luật 
BVMT 2020).

- Trong quá trình thực hiện 
trình tự, thủ tục, yêu cầu bồi 
thường thiệt hại do suy giảm 
chức năng, tính hữu ích của 
môi trường, việc chứng minh 
mối quan hệ nhân quả giữa 
hành vi vi phạm pháp luật về 
môi trường và thiệt hại xảy ra 
thuộc trách nhiệm của tổ chức, 
cá nhân vi phạm, gây ô nhiễm 
về môi trường. (Khoản 2 Điều 
133 Luật BVMT 2020).

- Việc thành lập Hội đồng 
thẩm định dữ liệu, chứng cứ 
nhằm xem xét, thẩm định, 
đánh giá các dữ liệu, chứng cứ 
đã được thu thập, để xác định, 
tính toán thiệt hại đối với môi 
trường là yêu cầu bắt buộc 
trong quá trình giải quyết thủ 
tục yêu cầu bồi thường thiệt 
hại do suy giảm chức năng, tính 

hữu ích của môi trường (Điểm 
6, khoản 4 Điều 113 và Điều 114 
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 
ngày 10 tháng 1 năm 2022).

3. CÁC GIẢI PHÁP GÓP 
PHẦN THỰC HIỆN HIỆU 
QUẢ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC 
YÊU CẦU BỒI THƯỜNG 
THIỆT HẠI VỀ MÔI TRƯỜNG.

3.1. Đối với trình tự, thủ tục 
yêu cầu bồi thường thiệt hại do 
suy giảm chức năng, tính hữu ích 
của môi trường cần thực hiện các 
giải pháp sau đây:

- Để chủ động có nguồn 
kinh phí thuê đơn vị có chức 
năng, năng lực phù hợp để 
thu thập dữ liệu, chứng cứ, xác 
định trách nhiệm bồi thường 
thiệt hại; tính toán thiệt hại 
đối với môi trường do ô nhiễm, 
suy thoái, cơ quan nhà nước 
cần bố trí nguồn kinh phí hoặc 
lấy từ nguồn kinh phí của 
Quỹ bảo vệ môi trường Trung 
ương và địa phương cho đơn 
vị có trách nhiệm yêu cầu bồi 
thường thiệt hại và xác định 
thiệt hại về môi trường theo 
quy định tại điều 131 Luật 
BVMT 2020. 
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và khó đảm bảo tính kịp thời 
trong các vụ việc yêu cầu về 
bồi thường thiệt hại.

- Khó khăn trong việc lựa 
chọn phương thức giải quyết 
yêu cầu bồi thường thiệt hại: 
Theo quy định tại Điều 133, 
Luật BVMT 2020, khi có thiệt 
hại từ hành vi vi phạm pháp 
luật về bảo vệ môi trường, bên 
gây thiệt hại và bên bị thiệt 
hại có quyền thương lượng 
với nhau. Trong trường hợp 
không thương lượng được, 
các bên có thể chọn lựa các 
phương thức giải quyết như 
(1) hòa giải; (2) nhờ trọng tài 
giải quyết; (3) khởi kiện tại 
Tòa án. Do đó trong thời gian 
tới cần quan tấm đến vấn đề 
này. Việc sử dụng phương 
thức trọng tài trong thực tế là 
khả thi. Tuy nhiên, nội dung 
này vẫn chưa được pháp luật 
hướng dẫn cụ thể

3.2. Đối với trình tự, thủ tục 
yêu cầu bồi thường thiệt hại về 
tính mạng, sức khỏe của con 
người, tài sản và lợi ích hợp 
pháp của tổ chức, cá nhân do 
hành vi vi phạm pháp luật về 

môi trường gây ra cần thực hiện 
các giải pháp sau đây:

- Theo quy định tại khoản 
3 Điều 131 Luật BVMT 2020 
quy định tổ chức, cá nhân bị 
thiệt hại về tính mạng, sức 
khỏe của con người, tài sản 
và lợi ích hợp pháp do suy 
giảm chức năng, tính hữu 
ích của môi trường tự mình 
hoặc ủy quyền cho cơ quan 
nhà nước, tổ chức, cá nhân 
khác xác định thiệt hại và 
yêu cầu bồi thường thiệt 
hại về môi trường theo quy 
định của pháp luật. Để thực 
hiện nội dung này, trong 
thời gian tới các cơ quan có 
thẩm quyền cần hướng dẫn 
cụ thể.

- Việc miễn, giảm hoặc 
không yêu cầu tạm ứng các chi 
phí tố tụng có ý nghĩa thực tế 
lớn khi các nạn nhân ô nhiễm 
môi trường hiện nay chủ yếu 
là người dân ở nông thôn, có 
thu nhập thấp. Đây là yếu tố 
quan trọng để họ quyết định 
có khởi kiện hay không sau khi 
đã gánh chịu các thiệt hại do ô 
nhiễm môi trườngn

- Theo quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-
CP thì Bộ tài nguyên và Môi trường và UBND 
các cấp là chủ thể có thẩm quyền yêu cầu bồi 
thường thiệt hạido suy giảm chức năng, tính 
hữu ích của môi trường thuộc phạm vi quản 
lý của mình. Trên thực tế chưa quy định rõ cơ 
quan nào sẽ có trách nhiệm chủ trì giúp Bộ Tài 
nguyên và Môi trường và UBND các cấp thực 
hiện hoạt động này (đó là cơ quan tài nguyên và 
môi trường, cơ quan tư pháp hay cơ quan nào 
khác?). Vì vậy cần phải quy định rõ cơ quan nào 
thực hiện nhiệm vụ này.

- Khó khăn trong việc thu thập các tài liệu 
chứng minh hành vi vi phạm pháp luật về môi 
trường như mẫu giám định chất thải và kết 
luận của cơ quan thanh tra về môi trường; kết 
luận giám định của cơ quan chuyên môn về 
hành vi vi phạm; biên bản đối thoại giữa các 
bên về giải quyết tranh chấp; biên bản vi phạm 
hoặc quyết định xử phạt hành chính về hành 
vi vi phạm môi trường như: xả nước thải, bụi, 
khói, gây tiếng ồn vượt quá tiêu chuẩn cho 
phép, đã bị buộc phải thực hiện các biện pháp 
khắc phục như cấm xả nước thải chưa qua xử lý 
ra môi trường; đối với các trường hợp nêu trên, 
nếu các bên tranh chấp không đồng tình về việc 
xử lý vi phạm hoặc bồi thường thiệu hại đều 
phải tiến hành giám định hoặc tái giám định. 
Tuy nhiên, việc giám định, thẩm định thiệt hại, 
tái giám định thường rất phức tạp, đòi hỏi kiến 
thức chuyên môn cao, chi phí thực hiện lớn 

 V Cá chết hàng loạt trên sông Chà Và, xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu do nguồn nước 
bị ô nhiễm vào tháng 9/2015
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ban hành Quyết định số 889/
QĐ-TTg phê duyệt Chương 
trình hành động quốc gia về 
sản xuất và tiêu dùng bền vững 
giai đoạn 2021 - 2030 (Chương 
trình). Trong đó, xác định mục 
tiêu “Thúc đẩy quản lý, khai 
thác và sử dụng hiệu quả, 
bền vững tài nguyên, nhiên 
liệu, nguyên vật liệu, khuyến 
khích phát triển các nguồn tài 
nguyên, nhiên liệu, nguyên vật 
liệu và sản phẩm thân thiện 
môi trường, có thể tái tạo, tái 
sử dụng và tái chế; thúc đẩy 
sản xuất và tiêu dùng bền 
vững trên nền tảng đổi mới, 
sáng tạo, thực hành và phát 
triển các mô hình sản xuất và 
tiêu dùng bền vững, đẩy mạnh 
sản xuất và tiêu dùng nội địa 
bền vững, tạo việc làm ổn định 
và việc làm xanh, thúc đẩy lối 
sống bền vững và nâng cao 

chất lượng cuộc sống người 
dân, hướng đến phát triển nền 
kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam”. 

Mục tiêu cụ thể của 
Chương trình giai đoạn 2021 - 
2025: (1)Xây dựng chính sách 
pháp luật về sản xuất và tiêu 
dùng bền vững, cụ thể: các quy 
định, tiêu chuẩn kỹ thuật về 
sản xuất bền vững, thiết kế bền 
vững, thiết kế sinh thái, thiết 
kế để tái chế, tái sử dụng cho 
các ngành sản xuất; quy định, 
tiêu chuẩn kỹ thuật về nhãn 
sinh thái; tiêu chuẩn về du 
lịch bền vững; các tiêu chuẩn 
về nguyên vật liệu, sản phẩm 
thân thiện môi trường, sản 
phẩm tái chế; xây dựng ít nhất 
10 tài liệu hướng dẫn kỹ thuật 
về sản xuất và tiêu dùng bền 
vững; chính sách thúc đẩy sản 
xuất, phân phối và tiêu dùng 
các sản phẩm bao bì thân thiện 
môi trường thay thế cho các 
sản phẩm nhựa khó phân hủy, 
sử dụng một lần; quy định về 
mua sắm công xanh. (2) Giảm 
5 - 8% mức tiêu hao nguyên 
nhiên vật liệu của các ngành 
sản xuất, cụ thể dệt may, thép, 
nhựa, hóa chất, xi măng, rượu 
bia nước giải khát, giấy và chế 
biến thủy hải sản. (3) 70% các 
khu, cụm công nghiệp, làng 
nghề được phổ biến, nâng cao 
nhận thức về sản xuất và tiêu 
dùng bền vững. (4) Xây dựng, 
áp dụng 20 - 30 mô hình sản 
xuất và tiêu dùng bền vững; 
phổ biến, nhân rộng các mô 

Chương trình hành động quốc gia  
về sản xuất và tiêu dùng bền vững  
giai đoạn 2021 - 2030 hướng đến  
nền kinh tế tuần hoàn 

CÙ HUY QUANG
Phó Chánh văn phòng Sản xuất và tiêu dùng bền vững
Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững
Bộ Công Thương

Chiến lược Sản xuất sạch hơn trong công 
nghiệp đến năm 2020 (Chiến lược) 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

tại Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 7/9/2009. 
Kết quả thực hiện Chiến lược cho thấy, 68,5% 
doanh nghiệp nhận thức được lợi ích của việc 
áp dụng sản xuất sạch hơn; 46,9% cơ sở sản xuất 
áp dụng sản xuất sạch hơn, 12% trong số này đã 
đạt mức tiết kiệm 8% trở lên trong giảm lượng 
năng lượng tiêu thụ và nguyên nhiên liệu trên 
mỗi đơn vị sản phẩm, 100% các tỉnh/thành phố 
có cán bộ chuyên trách hướng dẫn về sản xuất 
sạch hơn để hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa 
bàn. Ngoài ra, đã có 21% doanh nghiệp vừa và 
lớn có bộ phận chuyên trách về hoạt động sản 
xuất sạch hơn.

Nhằm tiếp nối những thành công mà Chiến 
lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đã 
đạt được, ngày 24/6/2020, Thủ tướng Chính phủ 
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hình về sản xuất sạch hơn, các mô hình về 
sản xuất và tiêu dùng bền vững. (5) 80% tỉnh/
thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tuyên 
truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về lối sống 
tiêu dùng bền vững. (6) 85% các siêu thị, trung 
tâm thương mại phân phối, sử dụng sản phẩm 
bao bì thân thiện môi trường thay thế dần cho 
sản phẩm bao bì nhựa dùng một lần, khó phân 
hủy; xây dựng, thúc đẩy phát triển chuỗi cung 
ứng bền vững; khuyến khích phân phối các sản 
phẩm thân thiện môi trường, được dán nhãn 
sinh thái tại các siêu thị, trung tâm thương mại. 
(7) 70% tỉnh/thành phố xây dựng kế hoạch hành 
động thực hiện Chương trình hành động quốc 
gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững hoặc lồng 
ghép nội dung thực hiện Chương trình vào các 
văn bản chính sách, pháp luật tại địa phương; 
50% tỉnh, thành phố có đơn vị phụ trách, chủ trì 
thực hiện Chương trình. (8) Khuyến khích lồng 
ghép nội dung về sản xuất và tiêu dùng bền 
vững trong chương trình đào tạo, giảng dạy tại 
các cấp đào tạo.

Giai đoạn đến năm 2030: Hoàn thiện và 
thực thi có hiệu quả chính sách pháp luật về 
sản xuất và tiêu dùng bền vững; Giảm 7 - 10% 
mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu của các 
ngành sản xuất chính như dệt may, thép, nhựa, 
hóa chất, xi măng, rượu bia nước giải khát, giấy, 
chế biến thủy hải sản và một số ngành sản xuất 
khác; 100% các khu, cụm công nghiệp, làng 
nghề được phổ biến, nâng cao nhận thức về 
sản xuất và tiêu dùng bền vững; Phổ biến, nhân 
rộng các mô hình về sản xuất sạch hơn, mô 
hình về sản xuất và tiêu dùng bền vững; 100% 
tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức 
tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về 
lối sống, tiêu dùng bền vững; 100% các siêu thị, 
trung tâm thương mại sử dụng sản phẩm bao bì 
thân thiện môi trường thay thế cho sản phẩm 
bao bì nhựa sử dụng một lần, khó phân hủy; 
90% tỉnh/ thành phố xây dựng kế hoạch hành 
động thực hiện Chương hoặc lồng ghép nội 
dung thực hiện Chương trình vào các văn bản 
chính sách, pháp luật tại địa phương; 70% tỉnh/
thành phố có đơn vị phụ trách, chủ trì thực hiện 
Chương trình.

Để triển khai thực hiện, Chương trình đã 
xác định được 15 nhóm nhiệm vụ cụ thể: Hoàn 
thiện chính sách pháp luật thúc đẩy sản xuất 
và tiêu dùng bền vững; Quản lý, khai thác và 
sử dụng bền vững tài nguyên, phát triển nhiên 
liệu, nguyên vật liệu có thể tái tạo, tái sinh; Thiết 
kế bền vững, thiết kế sinh thái, thiết kế để tái 

chế, tái sử dụng; Thúc đẩy 
sản xuất sạch hơn, sản xuất 
các sản phẩm thân thiện môi 
trường, áp dụng mô hình, liên 
kết bền vững theo chuỗi vòng 
đời sản phẩm; Phát triển hệ 
thống phân phối bền vững, 
xuất nhập khẩu bền vững; 
Thúc đẩy dán nhãn và chứng 
nhận nhãn sinh thái. Đồng 
thời, phát triển thị trường bền 
vững, cung cấp thông tin cho 
người tiêu dung, mua sắm 
bền vững; Nâng cao năng lực, 
tăng cường giáo dục và thực 
hành lối sống bền vững; áp 
dụng kinh tế tuần hoàn đối với 
chất thải. Mặt khác, đẩy mạnh 
truyền thông về sản xuất và 
tiêu dùng bền vững; Xây dựng 
hệ thống dữ liệu thông tin 
về sản xuất và tiêu dùng bền 
vững; Phát triển khoa học công 
nghệ thúc đẩy sản xuất và tiêu 
dùng bền vững; Tiếp cận và hỗ 
trợ tài chính xanh; Tăng cường 
hợp tác quốc tế về sản xuất và 
tiêu dùng bền vững.

Nhằm triển khai hiệu quả 
Chương trình hành động quốc 
gia về sản xuất và tiêu dùng 
bền vững, Bộ Công Thương đã 
xây dựng và ban hành Quy chế 
hoạt động của Chương trình 
nhằm thống nhất từ Trung 
ương đến địa phương trong 

quá trình triển khai thực hiện; 
Bộ xây dựng và giao nhiệm vụ 
đến tường đơn vị trực thuộc; 
làm việc với Bộ Tài chính nhằm 
thống nhất các nội dung chi 
và định mức chi theo các quy 
định hiện hành; xây dựng kế 
hoạch hàng năm và kế hoạch 
5 năm nhằm thực hiện tốt các 
mục tiêu từng giai đoạn của 
Chương trình. Trên cơ sở kế 
hoạch 5 năm, Bộ Công Thương 
xác định các mục tiêu dài hạn 
và các nhóm hoạt động để triển 
khai thực hiện nhằm đạt được 
các mục tiêu đã đề ra như: 
Nhóm về truyền thông, nhóm 
về thiết kế bền vững, nhóm về 
khai thác bền vững, nhóm về 
sản xuất bền vững, nhóm về 
tiêu dùng bền vững, hay các 
nhóm về tái chế, tái sử dụng,…
trong đó trú trọng đến xây 
dựng, phát triển và nhân rộng 
các mô hình kinh tế tuần hoàn 
cho các doanh nghiệp trong các 
ngành có tiềm năng lớn.

Ngoài ra, để đẩy mạnh các 
hoạt động sản xuất và tiêu 
dùng bền vững tại địa phương, 
Bộ Công Thương đã hỗ trợ, 
hướng dẫn các tỉnh, thành 
phố xây dựng và ban hành Kế 
hoạch triển khai thực hiện 
Chương trình hành động quốc 

LỢI ÍCH CỦA KINH TẾ TUẦN HOÀN:
Đối với quốc gia, phát triển kinh tế tuần hoàn là thể hiện trách 

nhiệm của quốc gia trong giải quyết những thách thức toàn cầu 
do ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu đồng thời nâng cao năng 
lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Kinh tế tuần hoàn giúp tận 
dụng được nguồn nguyên vật liệu đã qua sử dụng thay vì tiêu tốn 
chi phí xử lý; giảm thiểu khai thác tài nguyên thiên nhiên, tận 
dụng tối đa giá trị tài nguyên; hạn chế tối đa chất thải, khí thải 
ra môi trường.

Đối với doanh nghiệp, kinh tế tuần hoàn góp phần giảm rủi 
ro về khủng hoảng thừa sản phẩm, khan hiếm tài nguyên; tạo 
động lực để đầu tư, đổi mới công nghệ, giảm chi phí sản xuất, tăng 
chuỗi cung ứng...

Đối với xã hội, kinh tế tuần hoàn giúp giảm chi phí xã hội trong 
quản lý, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tạo ra 
thị trường mới, cơ hội việc làm mới, nâng cao sức khỏe người dân...

(Xem tiếp trang 50)
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Tăng cường quản lý chất thải rắn sinh hoạt 
theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 
năm 2020
Hiện nay, lượng chất thải rắn (CTR) sinh 
hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh Thái Bình 
ngày càng gia tăng tạo áp lực cho công tác 
quản lý BVMT của địa phương. Trước thực 
trạng trên, tỉnh Thái Bình đã và đang kêu 
gọi đầu tư các dự án xử lý rác thải áp dụng 
công nghệ hiện đại nhằm giải quyết “bài 
toán” rác thải lâu dài. Cùng với đó, tỉnh 
triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát 
ô nhiễm môi trường theo quy định của Luật 
BVMT năm 2020. Phóng viên Tạp chí Môi 
trường đã có cuộc phỏng vấn ông Hoàng 
Văn Ngoạn - Phó Giám đốc Sở TN&MT Thái 
Bình về công tác quản lý, thu gom, xử lý CTR 
sinh hoạt và việc triển khai áp dụng quy 
định mới của Luật BVMT năm 2020 vào 
thực tế tại địa phương trong thời gian tới.

 V Ông Hoàng Văn Ngoạn -  
Phó Giám đốc Sở TN&MT Thái Bình

9Xin ông cho biết hiện trạng phát sinh lượng CTR 
và kết quả công tác quản lý, thu gom, vận chuyển 
và xử lý CTR tại địa phương hiện nay? 

Ông Hoàng Văn Ngoạn: Hiện nay, tổng 
lượng CTRSH trên địa bàn tỉnh Thái Bình hiện 
nay khoảng 990 - 1.045 tấn/ngày. Thực tế hiện 
nay, việc phân loại tại nguồn phát sinh mới chỉ 
được thực hiện tại một số địa phương mang 
tính thử nghiệm và khuyến khích. Các chất thải 
tái chế thường được các hộ gia đình, người đi 
thu gom, ve chai thu nhặt và bán tái chế. Mặt 
khác, các địa phương chưa có thiết bị, phương 
tiện thu gom riêng đối với từng loại chất thải 
được phân loại. Do vậy, trong nhiều trường hợp 
chất thải được vận chuyển chung trong cùng 
thiết bị, phương tiện, dẫn đến việc phân loại tại 
nguồn đạt hiệu quả chưa cao. 

Về công tác thu gom, tại đô thị, chất thải 
phát sinh tại các hộ gia đình thông thường 
được các đơn vị thu gom theo giờ nhất định, các 
phương tiện xe thủ công được người thu gom sử 
dụng để chuyển rác thải ra các điểm tập kết, từ 
đó đưa lên xe vận chuyển về cơ sở xử lý. Còn ở 
nông thôn, 100% các địa phương đã thành lập 
tổ, đội thu gom, CTRSH phát sinh trong dân 

cư được các hộ dân tập kết tại 
các điểm tập kết ven các trục 
đường thôn, xã, thị trấn; tần 
suất từ 2 - 3 lần/tuần công 
nhân vệ sinh tại các xã, thị 
trấn tổ chức thu gom bằng các 
phương tiện như xe đẩy tay, xe 
lôi, xe gắn máy, một số ít xã có 
ô tô chuyên dùng vận chuyển 
về khu xử lý rác. 

Trong công tác xử lý 
CTRSH, đối với khu vực TP. 
Thái Bình, toàn bộ lượng 
CTRSH được công nhân vệ 
sinh tại các phường, xã thu 
gom từ các hộ gia đình, công 
sở, trường học, chợ, vỉa hè, lòng 
đường, các khu công cộng… tập 
kết tại 31 điểm trung chuyển 
rác, sau đó vận chuyển bằng 
xe ép rác chuyên dụng đưa 
về Nhà máy xử lý rác TP. Thái 
Bình phân loại sơ bộ và xử lý 
theo công nghệ đốt kết hợp 
chôn lấp, Nhà máy hiện hoạt 
động 2 lò đốt công nghiệp với 
công suất 4 tấn/giờ/lò. Phương 
tiện vận chuyển gồm 16 xe cơ 

giới chuyên dụng và 150 xe đẩy 
tay chuyên dụng đáp ứng đủ 
khả năng thu gom, vận chuyển 
lượng CTRSH phát sinh trên 
địa bàn TP.

 Tại huyện Quỳnh Phụ, 
có 01 Nhà máy xử lý CTRSH - 
Công ty cổ phần thương mại 
Thành Đạt xử lý rác thải sinh 
hoạt cho 15 xã, thị trấn với quy 
mô công suất 50 tấn/ngày. 
Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có 
101 lò đốt rác thải sinh hoạt 
quy mô nhỏ, 124 bãi chôn lấp 
CTRSH xử lý rác thải cho các 
xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 
Các lò đốt có công suất thiết kế 
dao động từ 300 - 1.000 kg/giờ, 
được đầu tư với kinh phí 64.495 
triệu đồng (500 triệu đồng/xã); 
hỗ trợ xử lý là 51.528 triệu đồng 
(15.000/người/năm).
9Luật BVMT năm 2020 và các 
văn bản hướng dẫn thi hành 
Luật có những quy định mới 
như: Giấy phép môi trường, 
khoảng cách an toàn khu dân 
cư, trách nhiệm mở rộng của nhà 
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sản xuất quản lý chất thải…, Sở có hoạt động gì để 
tuyên truyền, triển khai hiệu quả các nội dung này 
đến người dân và doanh nghiệp, thưa ông?

Ông Hoàng Văn Ngoạn: Nhằm đẩy mạnh 
tuyên truyền, phổ biến Luật BVMT năm 2020 
và các văn bản hướng dẫn thi hành tới cán bộ, 
doanh nghiệp… và các tầng lớp nhân dân trên 
địa bàn, vừa qua, tỉnh Thái Bình đã tích cực xây 
dựng kế hoạch triển khai tuyên truyền Luật đi 
vào đời sống, cụ thể: Sở TN&MT đã tham mưu 
cho UBND tỉnh Thái Bình ban hành Văn bản 
số 1451/UBND-NNTNMT ngày 16/4/2021 về 
việc triển khai Luật BVMT năm 2020, theo đó, 
yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc UBND 
tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức 
năng, nhiệm vụ được giao tổ chức tuyên truyền, 
phổ biến Luật đến cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động và nhân dân bằng các hình thức 
phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế và 
từng đối tượng, địa bàn. Sở Thông tin và Truyền 
thông, Sở TN&MT đăng tải thông tin tuyên 
truyền thực hiện Luật BVMT năm 2020 và 
các văn bản dưới Luật hướng dẫn thi hành lên 
Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của Sở, gửi văn 
bản đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân 
trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện.

Để triển khai thi hành Luật, ngày 11/2/2022, 
Sở TN&MT tỉnh đã ban hành Văn bản số 233/
STNMT-CCBVMT gửi các Sở, ban, ngành, đoàn 
thể và tổ chức thuộc tỉnh; UBND huyện, TP, 
xã, phường, thị trấn; các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh về việc triển 
khai Luật BVMT năm 2020 và các văn bản dưới 
Luật hướng dẫn thi hành. Theo đó, các cơ quan, 

đơn vị, tổ chức, cá nhân chủ 
động nghiên cứu các quy định 
mới của Luật để thực hiện 
hiệu quả… 
9Để quản lý CTR hiệu quả, trong 
thời gian tới, tỉnh có những giải 
pháp cũng như đề xuất, kiến 
nghị gì để công tác quản lý 
BVMT nói chung và CTRSH nói 
riêng trên địa bàn theo quy định 
của Luật BVMT năm 2020?

 Ông Hoàng Văn Ngoạn: 
Để nâng cao công tác quản lý 
nhà nước về BVMT theo quy 
định của Luật BVMT năm 
2020 và các văn bản hướng 
dẫn thi hành hiệu quả, Sở TN& 
MT tập trung vào một số giải 
pháp sau: 

Thứ nhất, tổ chức tập huấn, 
hướng dẫn việc quản lý CTRSH 
theo quy định tại Điều 75, 76, 
77, 78, 79, 80 Luật BVMT năm 
2020; Điều 58, 59, 60, 61, 62, 63 
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 
ngày 10/01/2022 của Chính 
phủ; Điều 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32 Thông tư số 02/2022/TT-
BTNMT cho cán bộ môi trường 
cấp huyện, địa chính xã, các 
đơn vị thu gom, vận chuyển rác 
và người dân trên địa bàn tỉnh; 
tuyên truyền, giáo dục, phổ biến 
các quy định pháp luật về quản 

lý rác thải thông qua các phương 
tiện phát thanh, truyền hình, cơ 
quan báo chí và hệ thống thông 
tin cơ sở nhằm nâng cao nhận 
thức và ý thức trách nhiệm của 
tổ chức, cá nhân. 

Thứ hai, tập trung phân 
loại rác tại nguồn; đẩy mạnh xã 
hội hóa công tác thu gom, vận 
chuyển và vận hành cơ sở xử lý 
CTRSH; nghiên cứu phát triển 
công nghệ xử lý CTRSH hiện 
đại, thân thiện môi trường, 
theo hướng giảm thiểu lượng 
CTRSH chôn lấp, tăng cường 
tỷ lệ tái chế, tái sử dụng và thu 
hồi năng lượng từ chất thải.

 Thứ ba, lập quy hoạch chi 
tiết các khu xử lý CTRSH tập 
trung, kêu gọi các nhà đầu tư 
triển khai các dự án xử lý chất 
thải có công nghệ tiên tiến, 
hiện đại, thân thiện với môi 
trường và hoàn thành thủ tục 
xin chấp thuận chủ trương đầu 
tư khu xử lý CTRSH tập trung. 

Thứ tư, không hỗ trợ và 
khuyến khích đầu tư mới khu 
xử lý CTRSH theo công nghệ 
lò đốt thủ công, quy mô nhỏ 
trên địa bàn tỉnh; không để 
phát sinh các điểm tập kết 
CTRSH tại các khu vực công 
cộng; Không hỗ trợ kinh phí xử 
lý CTRSH cho địa phương thực 
hiện thu gom, phân loại, xử lý 
CTRSH không đảm bảo vệ sinh 
môi trường. Cùng với đó, tỉnh 
Thái Bình sẽ chuyển dịch dần 
và thay thế bằng việc đầu tư 
các nhà máy xử lý CTRSH quy 
mô cụm xã, cấp huyện hoặc 
liên huyện. 

Thứ năm, đối với các cơ 
sở sản xuất, kinh doanh phải 
chấp hành nghiêm chỉnh các 
quy định của pháp luật về 
BVMT; thực hiện đúng, đầy đủ 
các nội dung về BVMT; nghiêm 
cấm hành vi đổ trộm chất thải 
ra môi trường…
9Xin trân trọng cảm ơn ông!

CHÂU LOAN (Thực hiện)

 V Các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã thành lập Tổ thu gom rác thải 
và hoạt động hiệu quả
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Tuyên truyền và truyền thông trong việc 
thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
Nhà báo VŨ LÂN

Việc Quốc hội thông qua Luật BVMT năm 
2020 là một bước tiến mới trong việc đưa 
ra những quy định một cách toàn diện, 

đầy đủ, đồng bộ, với những chế tài chặt chẽ, sâu 
sát, cụ thể hóa công tác BVMT trên tất cả các 
lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đời sống xã hội, 
đến tận các tầng lớp dân cư, hộ gia đình và mỗi 
người dân. Thực hiện Luật BVMT năm 2020 là 
công tác vừa cấp thiết, vừa lâu dài, liên quan 
mật thiết đến tất cả các lĩnh vực của đời sống 
xã hội và tác động đến quyền, lợi ích của các 
thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất, kinh 
doanh, đến tất cả các ngành, các cấp, đến tất cả 
mọi người dân... Chính vì vậy, công tác tuyên 
truyền, truyền thông Luật BVMT năm 2020 là 
một công cụ đi trước, mở đường đồng thời trong 
suốt quá trình thực hiện Luật. Do đó, cần đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông trên 
địa bàn rộng lớn nhất, có nhiều đối tượng chịu 
ảnh hưởng, chi phối nhất, có vai trò quyết định 
thành công thực hiện Luật BVMT năm 2020. 
Đó là các địa bàn, khu vực dân cư, thôn, làng, ấp, 
bản và các hộ gia đình trên phạm vi cả nước.

1. Nếu như trong những năm qua, công tác 
tuyên truyền BVMT đã làm khá tốt “sứ mạng” của 
nó, song đến nay, chúng ta mới chỉ tuyên truyền, 
chứ chưa làm tốt công tác truyền thông. Tức là 
vẫn chưa làm tốt chức năng bản chất của truyền 
thông, trong đó là khả năng tạo nên sức mạnh 
hiệu ứng xã hội cũng như hiệu lực, hiệu quả 
khi đưa những thông tin về môi trường đến 
với dân chúng. Tuyên truyền là việc đưa ra văn 
bản của Đảng, Nhà nước, kèm theo là những lời 
bình luận, giải thích, định hướng dư luận xã hội 
để mọi người hiểu rõ, ủng hộ, làm theo. Theo ý 
nghĩa nguyên thủy, khái niệm tuyên truyền vốn 
chỉ dùng trong lĩnh vực chính trị sau ngày càng 
được mở rộng nhằm phổ biến, truyền bá đường 
lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước, kiến thức khoa học, kỹ thuật, 
công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống, thông tin 
kịp thời tình hình thời sự, chính trị cũng như 
giáo dục, định hướng tư tưởng trước các sự kiện 
chính trị, xã hội nhằm tác động đến tư tưởng, 
tình cảm, tâm trạng, niềm tin của dân chúng. 
Còn đặc trưng cơ bản, nổi bật của truyền thông là 

quá trình đưa đến công chúng 
những thông tin, trên cơ sở đó 
để mọi đối tượng trong xã hội 
chia sẻ, trao đổi ý kiến, đánh 
giá lợi hại, hiệu lực, hiệu quả, 
tác động của thông tin đến lợi 
ích, tâm tư, tình cảm, suy nghĩ, 
thái độ, hành động của các 
cá nhân, nhóm xã hội, cộng 
đồng. Trong thời đại của xã hội 
thông tin, mạng Internet vô 
cùng phổ biến và thuận tiện 
như hiện nay, truyền thông lại 
càng phát huy thế mạnh của 
mình trong việc kết nối các 
cộng đồng, chia sẻ thông tin, 
thể hiện thái độ, thậm chí bàn 
luận, tranh luận, phản ứng lại 
xung quanh các thông tin của 
nhà truyền thông đưa ra. Điều 
này không thể hoặc ít xảy ra 
trong công tác tuyên truyền. 
Truyền thông và tuyên truyền 
là hai loại hình có thể có cùng 
mục đích nhưng khác nhau về 
phương thức tổ chức thực hiện 
cũng như kết quả sự tác động 
của thông tin, trong đó, tuyên 
truyền là dạng thức truyền 
thông đặc biệt. Hiện nay, trong 
thực tế, nhiều khi người ta hay 
nói đến công tác truyền thông, 
nhưng thực chất từ nhận thức 
đến phương thức thực hiện thì 
cơ bản vẫn là công tác tuyên 
truyền chứ chưa mang tính 
chất cũng như nội hàm của 
khái niệm truyền thông. 

2. Phát huy thế mạnh của 
công tác truyền thông thực hiện 
Luật BVMT năm 2020. Bước đầu 
có thể tập trung vào một số khâu 
nổi bật sau:

Một trong những khâu 
cốt yếu của truyền thông Luật 
BVMT năm 2020 là tạo ra sự 
tương tác qua lại giữa chủ thể 
truyền thông và khách thể 

truyền thông. Nếu như tuyên 
truyền thường là đưa thông tin 
một cách một chiều, thậm chí 
tuyệt đối hóa chủ thể. Chẳng 
hạn, những người làm công 
tác tuyên truyền thường “đưa 
cái mình có đến với đối tượng” 
tức là đưa văn bản Luật, Nghị 
định, Thông tư, hướng dẫn đến 
với công chúng trong khi đó 
truyền thông đề cao tương tác, 
đề cao công chúng, tức là sâu 
khi họ tiếp thu văn bản thì thái 
độ, tình cảm, băn khoăn, trăn 
trở, mong muốn của đối tượng 
truyền thông là gì. Trên cơ sở 
đó, những nhà truyền thông 
tìm cách đáp ứng nhu cầu, 
nguyện vọng của công chúng 
theo hướng vừa đề cao lợi ích 
chung, lợi ích của tập thể, vừa 
tôn trọng lợi ích của hộ gia 
đình, cá nhân ngươi dân khi 
thực hiện Luật. Hiện nay, Luật 
BVMT năm 2020 mới đi vào 
thực hiện trong thời gian ngắn 
nên phần lớn người dân chưa 
tiếp nhận đầy đủ, toàn diện 
thông tin cũng như các nhà 
tuyên truyền, truyền thông 
cũng chưa tạo ra hiệu ứng, 
chưa thu được nhiều phản hồi 
từ công chúng. Hầu hết các 
khu dân cư, thôn, làng, ấp, bản, 
hộ gia đình, thậm chí chính 
quyền cơ sở, tổ dân phố còn 
khó khăn trong việc triển khai 
việc thực hiện Luật, nhất là rất 
lúng túng trong việc phân loại, 
thu gom, cân, đong, đo đếm, trả 
phí, lệ phí môi trường...Thay 
đổi một thói quen đã ngấm 
vào suy nghĩ hành động vào 
từng cộng đồng, hộ gia đình, 
cá nhân hàng nghìn năm nay 
là một việc rất phức tạp, lâu 
dài không thể làm trong “ngày 
một ngày hai”. Do đó, cùng với 
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các các giải pháp đồng bộ khác nhau, rất cần các 
nhà truyền thông tương tác, đối thoại, giải thích, 
thuyết phục trên cơ sở nắm được những tâm tư, 
ý nghĩ, nguyện vọng, thậm chí cần có thao tác 
“cầm tay chỉ việc” cho từng tập thể, cá nhân đối 
tượng, cộng đồng. 

Giai đoạn đầu rất cần kết hợp chặt chẽ giữa 
tuyên truyền và truyền thông. Công tác tuyên 
truyền, truyền thông tạo ra tương tác, trao đổi 
với nhau trong xã hội và mục đích cuối cùng là 
tạo ra tác dụng tích cực, hạn chế, giảm bớt tiềm 
ẩn xung đột trong xử lý, BVMT, đồng thời mở ra 
cơ hội cho cá nhân, cộng đồng phát huy sáng 
kiến, sáng tạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, làm 
lợi cho dân cư, tạo ra sự đồng thuận trong cộng 
đồng, trong xã hội, góp phần BVMT, thúc đẩy 
phát triển bền vững. Do đó, nếu các nhà tuyên 
truyền, truyền thông tận dụng công nghệ thông 
tin, mạng xã hội để đưa được những thông tin 
để tạo ra sự tương tác, trao đổi, đối thoại, lấy 
những tấm gương tốt việc tốt, những điển hình 
tiên tiến, những cách làm hay và bằng sự kiên 
trì, vận động, thuyết phục theo kiểu “mưa rầm 
thấm lâu” nhất định sẽ thu được các kết quả bất 
ngờ, những đóng góp bổ ích, góp phần nhanh 
chóng đưa Luật BVMT năm 2020 vào cuộc sống

Khác với công tác tuyên truyền, trong 
truyền thông thường tạo ra hiệu lực và hiệu quả 
xã hội nhờ chất lượng và sự đổi mới của cách 
đưa thông tin đến công chúng, coi công chúng 
là trung tâm, là khách hàng quý báu của mình. 
Hiệu lực, nói một cách khác là hiệu ứng xã hội 
của truyền thông mang lại, thể hiện ở các mức 
độ, thời điểm công chúng, nhóm cộng đồng, cá 
nhân có uy tín, đối tượng tiếp nhận thông tin, 
thông điệp truyền thông. Hiệu lực truyền thông 
có thể được biểu hiện ở nhiều dạng thức, tầng 
nấc, góc độ và cấp độ khác nhau, tùy theo vấn 
đề, tính chất thông điệp, điều kiện tiếp nhận và 
cách thức biểu hiện trong môi trường, điều kiện 
cụ thể của đối tượng tiếp nhận thông tin. Chính 
vì vậy, công tác tuyên truyền, truyền thông Luật 
BVMT năm 2020 hiện nay cần đi trước một 
bước, đồng thời cần có những thông tin mang 
tính đột phá. Ví dụ cụ thể là để tạo ra hiệu lực 
tác động vào xã hội, vào từng hộ gia đình, từng 
thành viên xã hội. Hiện nay, khi khu dân cư, 
thôn, làng, ấp, bản, hộ gia đình chưa bị áp các 
quy định của Luật liên quan đến việc phân loại, 
thu gom, cân, đo, tập kết, trả phí chất thải hay 
các hộ sản xuất trong các làng nghề, trong các 
khu dân cư gây ô nhiễm môi trường chưa bị 
xử lý theo quy định mới thì nhà truyền thông 

chưa tạo ra hiệu lực xã hội, 
tức là chưa xuất hiện những 
phản ứng, thắc mắc, kiện cáo, 
mâu thuẫn, thậm chí xung 
đột trong nội bộ người dân về 
môi trường. Do đó, với tư cách 
là cơ quan đi trước, mở đường, 
các nhà tuyên truyền, truyền 
thông cũng cần đặt ra những 
tình huống, giả thiết xung đột, 
mâu thuẫn nội bộ, sự chây 
ỳ, cản trở việc thực hiện quy 
định của Luật, phổ biến, tập 
huấn, rèn luyện kỹ năng hòa 
giải cho các cấp chính quyền, 
những người đứng đầu thôn, 
làng, ấp bản, các cơ quan chức 
năng không bị bất ngờ, lúng 
túng. Trên cơ sở tạo ra sự thống 
nhất, đồng thuận xã hội, dần 
dần mới có thể xây dựng thói 
quen mới trong suy nghĩ, hành 
động, có tiêu phí môi trường, 
càng thải nhiều chất thải ra 
môi trường thì phải trả nhiều 
phí môi trường. Vì môi trường 
sống của mỗi chúng ta không 
phải là những gì vô hạn, nó 
cũng là tài nguyên thiên nhiên, 
chúng ta tiêu hôm nay phải vì 
các thế hệ mai sau.

Từ hiệu lực công tác 
tuyên truyền, truyền thông 
sẽ tác động và cuối cùng sẽ 
tạo ra hiệu quả xã hội mạnh 
hay yếu, nhanh hay chậm tùy 
thuộc vào hiệu lực của thông 
tin. Hiệu quả truyền thông là 
những hiệu ứng xã hội từ công 
chúng xã hội được biểu hiện 
không chỉ trước mắt và lâu dài. 
Trên lĩnh vực nhận thức, tư 
tưởng, hiệu quả truyền thông 
biểu hiện khá phức tạp, có khi 
được thể hiện ở bình ổn trạng 
thái tư tưởng, tạo được đồng 
thuận xã hội, nhưng cũng có 
thể ở dạng thức khác, có thể 
tạo ra sự xung đột, mâu thuẫn 
lợi ích về môi trường sống, 
nhiều khi cũng tạo ra sự đổi 
mới trong tư duy, trong nhận 
thức, tùy vấn đề, bối cảnh và 

mục đích tác động của thông 
tin. Hiệu quả của tuyên truyền 
và truyền thông nhiều khi phụ 
thuộc nhiều vào thái độ, hành 
động giải quyết của nhà cầm 
quyền bằng các cơ chế, chính 
sách, chế độ. Thuế, phí môi 
trường là công cụ đi kèm với 
tuyên truyền và truyền thông 
môi trường. 

Hình thức, phương thức 
thực hiện, truyền thông có 
nhiều ưu tế hơn là truyên 
truyền. Nếu như truyên truyền 
cần cả một tổ chức, bộ máy, 
phương tiện, điều kiện vật 
chất in ấn, phát hành báo chí, 
cơ sở vật chất cho phát thanh, 
truyền hình, tài liệu mà hiệu 
ứng, hiệu quả chưa thế thấy 
ngay lập tức thì truyền thông 
không cần các cơ sở vật chất, 
cũng không cần đông người, 
nhiều khi chỉ một vài người 
nổi tiếng, có uy tín xã hội, kiến 
thức về môi trường, có kỹ năng 
tuyên truyền, truyền thông 
tiến hành đối thoại, trao đổi, 
tranh luận, thuyết phục công 
chúng hay thông qua mạng xã 
hội sẽ có hiệu ứng và hiệu quả 
tức thì. Nhưng đứng về phạm 
vi toàn xã hội, chỉ riêng lực 
lượng cán bộ, viên chức, nhân 
viên ngành Tài nguyên và Môi 
trường thì chỉ như “muối bỏ 
bể”, hoàn toàn không thể đáp 
ứng công tác tuyên truyền và 
truyền thông về BVMT và Luật 
BVMT năm 2020. Chính vì vậy, 
trong Luật BVMT năm 2020 đã 
đề ra quy định về vai trò, trách 
nhiệm, quyền hạn của Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, của tổ 
chức chính trị - xã hội, tổ chức 
chính trị xã hội - nghề nghiệp, 
tổ chức xã hội - nghề nghiệp, 
của cộng đồng dân cư, của mỗi 
gia đình và từng thành viên xã 
hội trên tinh thần phát huy 
dân chủ ở cơ sở “Dân biết, dân 
bàn, dân làm, dân kiểm tra, 
dân giám sát, dân thụ hưởng” 
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công tác BVMT, thực hiện Luật 
BVMT năm 2020. 

3. Luật BVMT năm 2020 đề 
cao sự công khai, minh bạch, 
thông tin đầy đủ, cụ thể công 
tác BVMT, sự tác động môi 
trường trong tất cả các chương 
trình kinh tế - xã hội, các dự 
án kinh tế cũng như tất cả các 
hoạt động khác ảnh hưởng 
đến môi trường. Luật BVMT 
năm 2020 cũng rất đề cao 
vai trò giám sát, phản biện xã 
hội của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, các đoàn thể chính trị - 
xã hội, tổ chức xã hội - nghề 
nghiệp, đồng thời phát huy 
vai trò tự nguyện của các tình 
nguyện viên, những người làm 
công tác xã hôi, những người 
có uy tín, già làng, trưởng bản, 
trưởng thôn, những người nổi 
tiếng trong cộng đồng, xã hội. 
Đây là lực lượng đông đảo, 
mạnh mẽ, có vai trì quyết định 
trong công tác BVMT và thực 
hiện Luật BVMT năm 2020. 
“Dễ mười lần không dân cũng 
chịu/Khó trăm lần dân liệu 
cũng xong”. “Kinh nghiệm 
trong nước và các nước chứng 
tỏ cho chúng ta biết: có lực 
lượng dân chúng việc to tát 
mấy, khó khăn mấy làm cũng 
được. Không có, thì việc gì 
làm cũng không xong. Dân 
chúng biết giải quyết nhiều 
vấn đề một cách đơn giản, 
mau chóng, đầy đủ, mà những 
người tài giỏi, những đoàn thể 
to lớn, nghĩ mãi không ra”. Lời 
căn dặn trên đây của Bác Hồ 
là bí quyết để chúng ta thực 
hiện thắng lợi công tác BVMT 
và Luật BVMT năm 2020. Các 
nhà tuyên truyền và truyền 
thông hãy thử đưa những khó 
khăn, vướng mắc, bất cập về 
thực hiện Luật BVMT năm 
2020 cho dân chúng bàn. Chắc 
chắn sẽ thu được những kết 
quả tích cực, bất ngờ!n

TỈNH BÌNH DƯƠNG: ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC 
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Sở TN&MT tỉnh Bình Dương vừa 
ban hành Văn bản số 333/TB-
STNMT thông báo về việc tiếp 

nhận và thụ lý hồ sơ thủ tục hành 
chính (TTHC) khi Luật BVMT năm 
2020 chính thức có hiệu lực từ ngày 
1/1/2022. 

Thực hiện nghiêm các quy định 
của Luật BVMT năm 2020 và các nghị 
định, thông tư liên quan, UBND tỉnh 
đã chỉ đạo Sở TN&MT kịp thời thông 
tin, cập nhật những thay đổi liên 
quan tới các tổ chức, cá nhân trước 
khi bộ luật và những văn bản dưới 
luật chính thức có hiệu lực. Trong đó, 
hầu hết các nội dung, văn bản chỉ đạo 
đều thể hiện tinh thần khẩn trương 
và cấp thiết của ngành TN&MT đối 
với hoạt động quản lý nhà nước về 
BVMT cùng những thay đổi đáng lưu 
ý theo quy định.

Theo đó, Sở TN&MT thông báo 
tới các tổ chức, cá nhân có liên quan 
những nội dung thay đổi đáng lưu 
ý đối với một số TTHC trong lĩnh 
vực. Cụ thể, theo quy định của Luật 
BVMT năm 2020, từ ngày 1/1/2022 
sẽ có nhiều TTHC lĩnh vực TN&MT 
được bãi bỏ. Do vậy, ngoại trừ những 
hồ sơ phát sinh trước thời điểm Luật 
BVMT năm 2020 có hiệu lực, từ đầu 
năm 2022, ngành TN&MT tỉnh Bình 
Dương sẽ ngưng tiếp nhận các hồ sơ 
phát sinh mới đối với 7/14 TTHC. Thay 
vào đó, ngành TN&MT sẽ chỉ đạo cán 
bộ, công nhân viên chức phụ trách 
chuyên môn chủ động hướng dẫn các 
tổ chức, cá nhân tham gia dịch vụ thực 
hiện những TTHC bổ sung, sửa đổi 
theo luật định.

Những TTHC được bãi bỏ từ năm 
2022 gồm: (1) Vận hành thử nghiệm 
các công trình xử lý chất thải theo 
quyết định phê duyệt báo cáo đánh 
giá tác động môi trường của dự án; (2) 
Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất 
thải nguy hại; (3) Cấp lại sổ đăng ký 
chủ nguồn thải chất thải nguy hại; 
(4) Kiểm tra, xác nhận hoàn thành 
công trình BVMT theo quyết định phê 

duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 
trường của dự án; (5) Xác nhận hoàn 
thành từng phần phương án cải tạo, 
phục hồi môi trường trong khai thác 
khoáng sản; (6) Đăng ký xác nhận, 
đăng ký xác nhận lại kế hoạch BVMT; 
(7) Chấp thuận về môi trường đối với 
trường hợp dự án có thay đổi được quy 
định tại khoản 2 Điều 26 Luật BVMT 
năm 2020.

Dù bãi bỏ nhiều TTHC, nhưng 
nhìn chung Luật BVMT năm 2020 
đưa ra được những quy định theo 
sát thực tiễn về BVMT, nhất là trong 
bối cảnh nền kinh tế nước nhà đang 
thực hiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. Cụ thể, Luật BVMT năm 
2020 đã đưa ra những quy định cụ 
thể giúp các cơ quan quản lý nhà nước 
nắm bắt và thực hiện đúng nhiệm vụ, 
chức năng của mình, giúp kiểm soát, 
giám sát tốt hoạt động BVMT trong 
cộng đồng, doanh nghiệp và dân cư. 
Đặc biệt, Luật BVMT năm 2020 còn 
khẳng định vai trò và tầm quan trọng 
của khoa học công nghệ trong hoạt 
động bảo vệ, gìn giữ môi trường giữa 
kỷ nguyên số. Việc chủ động đầu tư 
các hệ thống quan trắc, đo lường và 
giám sát môi trường tự động tại các 
địa phương kết nối về đài chỉ huy 
thông tin sẽ giúp ngành chức năng, 
địa phương kiểm soát tốt các chỉ số về 
môi trường…
 VŨ HỒNG

 V Giải quyết TTHC tại Bộ phận 
một cửa Sở TN&MT Bình Dương
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PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2030, 
TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Ngày 13/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã 
ban hành Quyết định số 450/QĐ-TTg phê 
duyệt Chiến lược BVMT quốc gia đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Theo đó, Chiến lược xác định: Môi trường là 

điều kiện, nền tảng, yếu tố tiên quyết cho phát triển 
bền vững kinh tế - xã hội; BVMT là trách nhiệm của 
cả hệ thống chính trị, toàn xã hội, trong đó các cấp 
chính quyền địa phương, doanh nghiệp, cộng đồng 
và người dân có vai trò quan trọng; BVMT phải lấy 
bảo vệ sức khỏe của nhân dân làm mục tiêu hàng 
đầu; BVMT phải dựa trên nâng cao chất lượng 
thể chế và thực thi pháp luật hiệu lực, hiệu quả; 
tăng cường trách nhiệm giải trình, tính công khai, 
minh bạch và sự giám sát của cộng đồng; Đầu tư 
cho BVMT là đầu tư cho phát triển bền vững; tăng 
cường huy động nguồn lực trong xã hội kết hợp 
với tăng chi ngân sách; áp dụng hiệu quả nguyên 
tắc người gây ô nhiễm phải trả chi phí xử lý và bồi 
thường thiệt hại, người hưởng lợi từ các giá trị môi 

trường phải trả tiền; tiếp tục 
đẩy mạnh sự tham gia của các 
doanh nghiệp, tổ chức, cộng 
đồng và người dân trong BVMT.

Mục tiêu tổng quát của 
Chiến lược nhằm ngăn chặn 
xu hướng gia tăng ô nhiễm, suy 
thoái môi trường; giải quyết các 
vấn đề môi trường cấp bách; 
từng bước cải thiện, phục hồi 
chất lượng môi trường; ngăn 
chặn sự suy giảm đa dạng sinh 
học; góp phần nâng cao năng 
lực chủ động ứng phó với biến 
đổi khí hậu; bảo đảm an ninh 
môi trường, xây dựng và phát 
triển các mô hình kinh tế tuần 
hoàn, kinh tế xanh, các-bon 
thấp, phấn đấu đạt được các 
mục tiêu phát triển bền vững 
của đất nước. 

Để đạt được mục tiêu 
trên, Chiến lược đề ra một 
số giải pháp thực hiện gồm: 
Đổi mới tư duy của các cấp, 
ngành; nâng cao nhận thức, 
ý thức BVMT của doanh 
nghiệp, cộng đồng và người 
dân; Tiếp tục hoàn thiện hệ 
thống chính sách, pháp luật 
về BVMT phù hợp với thể 
chế kinh tế thị trường; Hoàn 
thiện tổ chức bộ máy, đẩy 
mạnh cải cách thủ tục hành 
chính trong BVMT; Tăng 
cường thực thi chính sách, 
pháp luật về BVMT; Huy động 
đầu tư từ xã hội, tăng dần chi 
ngân sách, nâng cao tính hiệu 
quả trong sử dụng nguồn lực 
về BVMT…
 AN BÌNH

BỘ TN&MT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH QUỐC GIA VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 
MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Nhằm triển khai thực hiện, cụ thể hóa các 
nội dung, chương trình ưu tiên thực hiện 
Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng 

môi trường không khí giai đoạn 2021 - 2025, ngày 
29/4/2022, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà 
đã ký ban hành Quyết định số 891/QĐ-BTNMT 
về Kế hoạch của Bộ TN&MT thực hiện Quyết định 
số 1973/QĐ-TTg ngày 23/11/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia 
về quản lý chất lượng môi trường không khí giai 
đoạn 2021 - 2025.

Kế hoạch gồm 6 nhóm nội dung chính: Hoàn 
thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý 
chất lượng môi trường không khí; Phòng ngừa, 
giảm thiểu phát thải khí thải; Phối hợp với Bộ Tài 
chính để hoàn thiện cơ chế tài chính, đa dạng hóa 
nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực quản lý chất lượng 
môi trường không khí; Hợp tác quốc tế và nghiên 
cứu khoa học, công nghệ về quản lý chất lượng 
môi trường không khí; Phối hợp với các Bộ có liên 
quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về 
BVMT không khí; Tuyên truyền, giáo dục và nâng 
cao năng lực, nhận thức về quản lý chất lượng môi 
trường không khí.

Theo đó, Bộ TN&MT sẽ 
tiến hành rà soát Nghị định 
số 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/1/2022 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều 
của Luật BVMT để triển khai 
xây dựng các văn bản hướng 
dẫn được giao về quản lý chất 
lượng môi trường không khí; 
Tổng kết, đánh giá kết quả thực 
hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 
18/1/2021 của Thủ tướng Chính 
phủ về tăng cường kiểm soát 
ô nhiễm môi trường không 
khí, hoàn thành báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ trong quý IV 
năm 2022. Cụ thể, trong quý IV 
năm 2022, sẽ xây dựng, trình 
Thủ tướng Chính phủ xem xét, 
ban hành lộ trình áp dụng quy 
chuẩn khí thải phương tiện 
mô tô, xe gắn máy sản xuất lắp 
ráp và nhập khẩu mới mức 4…

Trong giai đoạn 2022 - 
2025, triển khai thực hiện 

thường xuyên một số nội dung 
như rà soát, sửa đổi và xây dựng 
các quy chuẩn kỹ thuật môi 
trường, tiêu chuẩn quốc gia 
về quản lý chất lượng không 
khí, khí thải cho các ngành 
sản xuất và phương tiện giao 
thông vận tải. Đồng thời, phối 
hợp với các Bộ: Giao thông vận 
tải, Xây dựng, Công Thương, Y 
tế, Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn đẩy mạnh thực 
hiện công tác thanh tra, kiểm 
tra việc thực hiện quy định 
pháp luật về BVMT không 
khí tại các công trường xây 
dựng, cơ sở công nghiệp, nông 
nghiệp, năng lượng, y tế và giao 
thông vận tải; công khai thông 
tin trên các phương tiện thông 
tin đại chúng về chất lượng 
môi trường không khí xung 
quanh tại các tỉnh, thành phố 
trong cả nước…
 TRẦN HƯƠNG
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Các tác động của ô nhiễm môi trường 
đối với với đa dạng sinh học Việt Nam
GS. TSKH. ĐẶNG HUY HUỲNH
Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam

ĐA DẠNG SINH HỌC CỦA VIỆT NAM

Việt Nam được ghi nhận là một trong những 
nước có đa dạng sinh học (ĐDSH) cao của thế 
giới với sự đa dạng các hệ sinh thái (HST) tự 
nhiên, các loài sinh vật, nguồn gen phong phú 
và nhiều loài đặc hữu. Đến nay, trong sinh giới 
Việt Nam có khoảng 51.400 loài sinh vật đã được 
xác định, bao gồm: 7.500 loài/chủng vi sinh vật; 
20.000 loài thực vật trên cạn và dưới nước; 
10.900 loài động vật trên cạn; 2.000 loài động 
vật không xương sống và cá nước ngọt; có trên 
11.000 loài sinh vật biển. Trong số các loài sinh 
vật đã biết, số lượng loài đặc hữu cho Việt Nam 
chiếm một tỷ lệ khá lớn (khoảng 30% số loài 
thực vật bậc cao có mạch trên cạn; 4,6 số loài, 
phân loài chim; 27,4% số loài trai, ốc nước ngọt; 
khoảng 58% số loài tôm, cua nước ngọt…) [1].

Trong hơn hai thập kỷ qua (2000-2020) có 
hơn 1.200 loài mới đã được phát hiện tại Việt 
Nam, trong đó có những phát hiện đã làm 
ngạc nhiên giới khoa học trên toàn cầu. Riêng 
trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến tháng 
12/2020 đã thống kê 644 loài mới cho khoa 
học được mô tả và công bố trong các tạp chí 
khoa học có uy tín. Một điều rất đặc biệt mà 
cả thế giới quan tâm là chỉ trong khoảng thời 
gian ngắn từ năm 1992 đến năm 2000, các 
nhà khoa học Việt Nam cùng phối hợp với Tổ 
chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) 
đã phát hiện thêm 3 loài thú lớn, 4 loài thú 
nhỏ mới cho khoa học, đó là: Sao la (Pseudoryx 
nghetinhensis) phát hiện năm 1992; Mang lớn 
(Megamuntiacus vuquangensis) phát hiện năm 
1993; Bò rừng xoắn (Pseudonovibos spiralis) 
ở Tây Nguyên, phát hiện năm 1994; Mang 
Trường Sơn (Caninmuntiacas Truongsonensis) 
phát hiện năm 1996; Cầy Tây Nguyên (viverra 
tainguyenensis) phát hiện năm 1998; Mang Pù 
Hoạt (Muntiacus puhoatensis) phát hiện năm 
1997; Thỏ vằn (Isolagus timminsis) phát hiện 
năm 2000.

Có thể khẳng định, HST tự nhiên cũng như 
nhân tạo có chức năng quan trọng trong giữ gìn 
sự cân bằng, ổn định môi trường tự nhiên, môi 
trường xã hội phục vụ cho sự bình an và hạnh 

Bảng: Số lượng các loài bản địa và đặc hữu của Việt Nam
Loài đặc hữu Loài bản địa

Lưỡng cư 52 153

Chim 7 665

Động vật có vú 19 263

Bò sát 74 30

Thân mềm 0 3

Cá nước ngọt 214 37

Cá biển 10 131

Thực vật 27 261

Tổng 403 1.543

Nguồn: Living National Treasures (http://Intreasures.com/
vietnam.html)

phúc của con người, của các 
dân tộc, của đất nước bởi giá trị 
to lớn không có gì có thể thay 
thế được. Vai trò của HST rừng 
trên đất liền, rừng ngập mặn, 
vùng biển và ĐDSH trong lĩnh 
vực BVMT, nhất là HST khu 
vực rừng đầu nguồn ven sông, 
ven biển không chỉ có tác dụng 
kiểm soát, ngăn chặn xói mòn, 
điều tiết khí hậu, giảm nhẹ 
thiên tai, hỗ trợ cải tạo đất, lưu 
trữ cacbon, là lá phổi xanh, là 
bức bình phong khổng lồ cho 
an ninh môi trường, an ninh 
quốc phòng, cho an sinh xã 
hội, sức khỏe của con người và 
động vật, mà còn là một barie 
địa hóa góp phần lưu giữ, che 
chắn các chất thải từ vùng đất 
liền, từ các cửa sông ra biển.

TÁC ĐỘNG CỦA Ô NHIỄM 
MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI 
ĐDSH Ở VIỆT NAM

Hiện nay, trong cơ chế 
thị trường các hoạt động sản 
xuất về công nghiệp, nông lâm 
nghiệp, thủy sản, du lịch và các 
hoạt động xã hội đan xen dưới 
nhiều hình thức khác nhau có 
tác dụng thúc đẩy nền kinh tế 

tăng trưởng đáng kể, tạo tiền 
đề trong việc nâng cao chất 
lượng cuộc sống cho xã hội và 
cộng đồng. Tuy nhiên, một số 
các hoạt động về công nghiệp, 
xây dựng, giao thông, nông 
nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, 
làng nghề, du lịch… đã gây ô 
nhiễm môi trường (ÔNMT) 
không khí, môi trường nước, 
môi trường đất làm ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến hệ sinh thái 
rừng trên cạn, đất ngập nước 
và vùng biển, đến ĐDSH. 

Số lượng các loài động 
vật, thực vật hoang dã trong 
tự nhiên bị đe dọa đã gia tăng 
từ 906 loài (năm 2007) tăng 
lên 1.211 loài (năm 2020) gồm 
600 loài thực vật và 611 loài 
động vật. Trong đó có khoảng 
100 loài thực vật và gần 100 
loài động vật với nguồn gen 
tự nhiên rất quý đang có 
nguy cơ tuyệt chủng [2]. Cụ 
thể như loài hổ Đông Dương 
(Pantheratigirs Corbetti) trước 
thập kỷ 1980 (TK XX) ước tính 
có khoảng từ 800-1.000 cá 
thể phân bố rộng vùng rừng 
núi từ Nam xuống Bắc, đến 
nay ước tính chỉ còn dưới 20 
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cá thể trong tự nhiên. Loài voi châu Á (Elephas 
maximus) trước năm 1980 ước tính có khoảng 
1.000 cá thể trong tự nhiên phân bố từ vùng Tây 
Bắc đến dãy Trường Sơn vào tận Đông Nam Bộ 
- nhất là rừng các tỉnh Tây Nguyên (rừng cây họ 
dầu) thường gặp hàng đàn 20-30 con đủ các thế 
hệ thế mà ngày nay vùng phân bố chỉ gặp ở một 
số nơi với số lượng rất thấp không dưới 100 cá 
thể chủ yếu ở Bắc Trung bộ, Quảng Nam - Kon 
Tum - Đắc Lắc và Đồng Nai - Bình Phước. 

Bên cạnh đó, Việt Nam còn lưu giữ một số ít 
những nguồn gen tự nhiên vô cùng quý không 
chỉ đối với Việt Nam, mà còn có ý nghĩa toàn 
cầu, như loài voọc mũi hếch (Rhinopithecus 
avanculus) là loài đặc hữu bản địa Việt Nam 
chỉ phân bố ở một số tỉnh Đông Bắc Việt Nam 
(Tuyên Quang, Bắc Cạn, Hà Giang) với số lượng 
khoảng dưới 200 cá thể tập trung chủ yếu ở 
Khu Bảo tồn thiên nhiên Khau Ca, huyện Vị 
Xuyên, tỉnh Hà Giang. Loài sao la (Pseudoryx 
vuquangensis) loài thú mới phát hiện tại rừng 
Vũ Quang Hà Tĩnh (gần giáp với biên giới Việt 
- Lào) năm 1992. Đây là loài đặc hữu hẹp chỉ có 
ở Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân 
Lào với số lượng còn khoảng < 50 cá thể phân 
bố rải rác ở Hà Tĩnh, Quảng Trị và Thừa Thiên 
Huế (WWF 2021). Chim công (Povo munticus) 
là loài chim đẹp trong tự nhiên, trước đây phân 
bố rộng từ Nam xuống Bắc, nhưng hiện nay chỉ 
còn gặp ở một số địa phương thuộc khu vực Tây 
Nguyên và Đông Nam bộ với số lượng rất thấp. 
Đây là nguồn gen quý có giá trị nhiều mặt trong 
đời sống văn hóa của người Việt.

Đặc biệt đối với các hệ sinh thái đất ngập 
nước, rừng ngập mặn vùng biển, các rạn san hô, 
thảm cỏ biển suy giảm nghiêm trọng do ÔNMT 
từ các loại rác thải, rác thải nhựa, chất thải rò 
rỉ từ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, tràn 
dầu từ các hoạt động khai thác dầu khí, giao 
thông vận tải… đã ảnh hưởng nghiêm trọng đối 
với các hệ sinh thái hồ, hệ sinh thái ven sông, 
ven biển. Điển hình sự cố môi trường tại 4 tỉnh 
miền Trung do Công ty Formosa Hà Tĩnh gây ra 
đã làm chết hàng trăm loài thủy hải sản ở Hà 
Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên 
Huế; sự cố xả chất thải chưa qua xử lý do Công 
ty Mía đường Hòa Bình, Công ty TNHH Tân 
Hiếu Hưng gây cá chết hàng loạt trên sông Bưởi, 
Thanh Hóa (2016). Gần đây, tại hồ Tây, Hà Nội, 
hàng chục nghìn tấn cá và các loại rong, tảo 
trong hồ bị hủy diệt do môi trường nước hồ bị ô 
nhiễm nặng (2019). Bên cạnh hồ Tây (Tây Hồ) có 
sông Tô Lịch chảy qua 6 quận, huyện nội thành 

của Thủ đô Hà Nội (Ba Đình, 
Cầu Giấy, Thanh Xuân, Đống 
Đa, Hoàng Mai, Thanh Trì) đã 
bị ÔNMT nghiêm trọng. Đây là 
những vùng đông dân cư, sầm 
uất cùng với các hoạt động giao 
thông, sản xuất công nghiệp, 
nông nghiệp… đã xả các loại 
chất thải chưa qua xử lý ra 
dòng sông, biến dòng sông Tô 
Lịch từ dòng sông xanh thành 
dòng sông chết do môi trường 
bị ô nhiễm.

Việt Nam có bờ biển dài 
3.260 km và diện tích mặt nước 
khoảng 1 triệu km2 với nhiều 
hệ sinh thái đặc thù và ĐDSH 
cao. Trong những năm gần đây, 
do khai thác quá mức và sử 
dụng các biện pháp đánh bắt 
có tính hủy diệt cùng với tình 
trạng ÔNMT đã làm nghèo 
kiệt các hệ sinh thái, các rạn 
san hô, thảm cỏ biển gây xáo 
trộn trong các hệ sinh thái tự 
nhiên vốn có, ảnh hưởng đến 
ĐDSH như các loài chim di cư 
trên biển, rùa biển, cá biển... 
Chẳng hạn quần thể các loài 
cá heo trắng trung hoa (sousa 
chinensis) trước năm 1990 còn 
gặp phổ biến ở các đảo, quần 
đảo Quảng Ninh - Hải Phòng, 
hoặc loài bò biển (Dugong 
dugon) thường xuất hiện ở đảo 
Phú Quốc…, nhưng nay không 
còn xuất hiện; các hệ sinh thái 
rừng ngập mặn từ Nam xuống 
Bắc suy giảm kéo theo suy 
giảm ĐDSH, ảnh hưởng đến 
kinh tế và sức khỏe của cộng 
đồng nhất là cộng đồng sống 
ven biển.

Trên đây là một vài ví dụ 
cụ thể phản ánh tình trạng 
ÔNMT ở một số khu vực của 
nước ta hiện nay đã làm ảnh 
hưởng đến ĐDSH. Rõ ràng khi 
môi trường bị ô nhiễm, môi 
trường có nhiều khí cacbonic 
trong không khí sẽ làm cho 
hiện tượng quang hợp gia 
tăng, dẫn tới sự phát triển 

mạnh của các loài cây cối 
nhưng không đồng đều, các 
loài cỏ dại phát triển mạnh 
hơn các loài cây trồng. Một số 
loài thực vật, động vật, các loài 
vi khuẩn, virus có khả năng 
thích ứng thì phát triển mạnh, 
trong khi đó có một số giống 
loài không có khả năng thích 
ứng thì phát triển chậm, thậm 
chí bị hủy diệt.

Trong Báo cáo đánh giá 
toàn cầu của UNEP đã cảnh 
báo ÔNMT hiện nay làm suy 
giảm mạnh các hệ sinh thái 
tự nhiên trung bình là 47% và 
khoảng 25% các loài bị đe dọa. 
Dự báo nếu tình trạng ÔNMT 
không được cải thiện cùng với 
tình trạng biến đổi khí hậu, thì 
sẽ có đến 1 triệu loài thực vật, 
động vật bị hủy diệt. Sự suy 
giảm và mất mát ĐDSH trong 
tự nhiên, cũng như trong nhân 
tạo đồng nghĩa với việc mất đi 
các kiến thức bản địa truyền 
thống của cộng đồng các địa 
phương do sự đa dạng các hệ 
sinh thái đã tạo điều kiện cho 
con người ở các vùng miền 
khác nhau hình thành nên các 
kiến thức truyền thống trong 
việc khai thác, sử dụng và bảo 
tồn các hệ sinh thái, bảo tồn 
loài, bảo tồn nguồn gen của 
ĐDSH. Ở Việt Nam có hàng 
trăm, hàng nghìn các mô hình 
tốt, hiệu quả trong sử dụng, bảo 
vệ ĐDSH thông qua kiến thức 
bản địa truyền thống ở các 
vùng miền cần được điều tra, 
kiểm kê, đánh giá nhằm lồng 
ghép ứng dụng vào công tác 
quản lý môi trường cũng như 
bảo tồn ĐDSH, phục hồi lại các 
hệ sinh thái bị nghèo kiệt.

ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP 
NGĂN CHẶN ÔNMT ĐỐI 
VỚI ĐDSH

Thứ nhất, ÔNMT chủ yếu 
do con người gây nên từ các 
hoạt động phát triển kinh tế, 
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xã hội và du lịch... Vì vậy, con người cần 
nhận thức rõ trách nhiệm của mình 
để ứng xử thân thiện, tôn trọng thiên 
nhiên, sống hài hòa với thiên nhiên. 
Do đó, giải pháp nâng cao ý thức, trách 
nhiệm của con người trong xã hội ở từng 
quốc gia là yêu cầu cần thiết và tiến 
hành thường xuyên.

Thứ hai, lên án mạnh mẽ những 
hành vi gây ÔNMT trên cạn, vùng đất 
ngập nước, vùng biển, vùng thành thị 
hay nông thôn.

Thứ ba, thực hiện nghiêm chỉnh các 
chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, 
của Chính phủ CHXHCNVN “Không 
đánh đổi môi trường để phát triển kinh 
tế”. Phải kiểm tra, giám sát ở mọi nơi, xử 
phạt nghiêm minh nếu vi phạm.

Thứ tư, nghiêm túc, trách nhiệm 
thực hiện các điều khoản đã quy định 
trong Luật BVMT năm 2020 và Luật Lâm 
nghiệp năm 2017 về bảo vệ rừng, bảo tồn 
ĐDSH, bảo vệ nguồn gen sinh vật quý 
hiếm, phân loại thu gom, vận chuyển tái 
chế rác thải sản xuất, rác thải sinh hoạt, 
ngăn chặn tận gốc rác thải nhựa xuống 
các hồ, ao, sông và biển.

Thứ năm, đầu tư khoa học và công 
nghệ trong lĩnh vực công nghệ môi 
trường, đẩy mạnh nền kinh tế tuần 
hoàn, kinh tế xanh.

Thứ sáu, hưởng ứng phong trào trồng 
1 tỷ cây xanh do Chính phủ phát động ở 
mọi miền của Tổ quốc - trồng, chăm sóc 
và bảo vệ.

Thứ bảy, đẩy mạnh hợp tác quốc tế 
trong việc nghiên cứu các tác động của 
ÔNMT đối với ĐDSH và sức khỏen
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hiện Chiến lược vào năm 
2025 và tổng kết vào năm 
2030.

Các Bộ, ngành theo chức 
năng, nhiệm vụ của mình 
thực hiện các nhiệm vụ trọng 
tâm thuộc trách nhiệm quản 
lý, xây dựng và tổ chức thực 
hiện các chương trình, đề án, 
dự án, nhiệm vụ phù hợp với 
các mục tiêu, nội dung của 
Chiến lược. Ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương trình Hội đồng 
nhân dân cấp tỉnh bố trí kinh 
phí thực hiện các nhiệm vụ 
được giao cho địa phương từ 
nguồn ngân sách địa phương 
theo quy định phân cấp ngân 
sách nhà nước hiện hành; 
huy động, sử dụng các nguồn 
lực do Trung ương cấp và các 
nguồn lực khác để thực hiện 
Chiến lược; chỉ đạo xây dựng, 
tổ chức thực hiện Kế hoạch 
hành động về ĐDSH cấp 
tỉnh trong năm 2022; chương 
trình truyền thông, nâng cao 
nhận thức về ĐDSH cấp tỉnh 
phù hợp với mục tiêu, nội 
dung của Chiến lược và tình 
hình thực tế của địa phương. 
Chiến lược cũng đề nghị các 
tổ chức chính trị - xã hội, tổ 
chức xã hội, tổ chức xã hội - 
nghề nghiệp chủ động tham 
gia, giám sát hoạt động bảo 
tồn và sử dụng bền vững 
ĐDSH thuộc trách nhiệm 
quản lý; khuyến khích các tổ 
chức, cá nhân tham gia thực 
hiện các hoạt động bảo tồn 
và sử dụng bền vững ĐDSH 
và dịch vụ hệ sinh thái.

Để Chiến lược được 
thực hiện thành công, các 

ngành, các cấp và cộng đồng 
cần có nhận thức sâu sắc 
về tầm quan quan trọng và 
nhu cầu cấp bách hiện nay 
nhằm ngăn chặn mất ĐDSH 
và sống hài hòa với thiên 
nhiên; coi ĐDSH là vốn tự 
nhiên quan trọng, nền tảng 
góp phần bảo đảm phát triển 
bền vững đất nước; bảo tồn 
ĐDSH là một trong các giải 
pháp hiệu quả nhằm BVMT 
và thích ứng biến đổi khí 
hậu; từ đó có cân nhắc thấu 
đáo các nội dung bảo tồn 
ĐDSH trong quá trình hoạch 
định và triển khai các chính 
sách, phê duyệt các dự án 
đầu tư, đồng thời quy định 
rõ trách nhiệm của các cấp, 
các ngành, chính quyền địa 
phương về bảo tồn ĐDSH; 
khuyến khích và đảm bảo sự 
tham gia bình đẳng, quyền 
của người dân và cộng đồng, 
đặc biệt là khu vực tư nhân 
trong quá trình thực hiện 
các quyết định liên quan đến 
bảo tồn và sử dụng bền vững 
ĐDSH.

 Bên cạnh đó, cần thực 
hiện các giải pháp đồng bộ 
về hoàn thiện chính sách, 
pháp luật, thể chế quản lý, 
tăng cường năng lực thực 
thi pháp luật về ĐDSH; thúc 
đẩy nghiên cứu khoa học, 
phát triển, chuyển giao và 
ứng dụng công nghệ tiên 
tiến trong bảo tồn và sử 
dụng bền vững ĐDSH; bảo 
đảm nguồn lực tài chính cho 
bảo tồn ĐDSH; tăng cường 
hội nhập và hợp tác quốc tế 
về bảo tồn, sử dụng bền vững 
ĐDSHn

Một số nhiệm vụ  
trọng tâm...
(Tiếp theo trang 15)
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Đánh giá tác động của ô nhiễm môi trường  
đối với đa dạng sinh học biển  
và đề xuất giải pháp giảm thiểu
NGUYỄN VĂN QUÂN, NGUYỄN ĐỨC THẾ, NGÔ MINH TUÂN 
Viện Tài nguyên và Môi trường biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

1. MỞ ĐẦU
Biển Việt Nam có diện tích vùng đặc quyền 

kinh tế khoảng 1.000.000 km2 rộng gấp 3 lần 
đất liền, với trên 3.000 hòn đảo lớn, nhỏ phân 
bố tập trung ở ven bờ và hai quần đảo ngoài 
khơi là Trường Sa và Hoàng Sa nằm giữa biển 
Đông. Nhiều đảo có diện tích lớn, tài nguyên 
thiên nhiên phong phú, có thể xây dựng thành 
các trung tâm kinh tế biển - đảo và dịch vụ cho 
các hoạt động du lịch và khai thác cá xa bờ. 
Bờ biển nước ta kéo dài trên 3.260 km (không 
kể bờ các đảo) và cứ 100 km2 đất liền có 1 km 
đường bờ biển, gấp 6 lần tỷ lệ của thế giới (600 
km2/1km). Cho đến nay, đã có trên 11.000 loài 
động, thực vật đã được phát hiện tại vùng biển 
Việt Nam, được công nhận là một trong các 
trung tâm đa dạng sinh học (ĐDSH) biển của 
thế giới, cũng là nơi phát sinh và phát tán của 
nhiều nhóm sinh vật biển vùng nhiệt đới Ấn 
Độ - Thái Bình Dương. Trong khu hệ sinh vật 
biển đã phát hiện có khoảng 6.500 loài động 
vật đáy, hơn 2.100 loài cá (trên 100 loài cá kinh 
tế), 653 loài rong biển, 657 loài động vật phù 
du, 537 loài thực vật phù du, 94 loài thực vật 
ngập mặn, 225 loài tôm biển, 14 loài cỏ biển, 15 
loài rắn biển, 12 loài thú biển, 5 loài rùa biển 
và 43 loài chim nước. Các loài này cư trú trong 
hơn 20 kiểu hệ sinh thái (HST) điển hình, có 
năng suất sinh học cao và quyết định hầu như 
toàn bộ năng suất sinh học của toàn vùng biển. 
ĐDSH biển Việt Nam đã mang lại lợi ích không 
chỉ về mặt khoa học, văn hóa - xã hội, mà còn 
về mặt kinh tế thông qua những đóng góp trực 
tiếp cho nền kinh tế quốc dân và sinh kế của 
các cộng đồng người dân ven biển. 

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác 
nhau, ĐDSH biển nói chung và nguồn lợi hải 
sản đang bị suy giảm nhanh chóng, các HST 
biển quan trọng đang bị suy thoái và xuống cấp 
nghiêm trọng. Các nguyên nhân làm suy giảm 
ĐDSH, suy thoái các HST ven biển Việt Nam 
gồm: Suy giảm chất lượng môi trường nước; 
BĐKH toàn cầu; Nguy cơ gia tăng tai biến thiên 

nhiên; Các tác động từ sự 
phát triển du lịch; Hoạt động 
chặt phá khai thác rừng đầu 
nguồn; Gia tăng dân số, đô thị 
hóa và phát triển công nghiệp 
ven biển; Khai thác quá mức 
tài nguyên và nguồn lợi thủy 
sản; Thu hẹp và hủy hoại các 
HST và nơi sống của các loài; 
Phát triển nuôi trồng thủy sản 
không hợp lý; Gia tăng chất 
thải ra cửa sông, ven biển. Có 
thể thấy, các vấn đề trên dù ít 
hay nhiều, đều có liên quan 
hoặc dẫn đến ô nhiễm môi 
trường (ÔNMT) biển. 

2. CÁC NGUỒN  
GÂY Ô NHIỄM BIỂN

Ô nhiễm biển xảy ra khi 
các tác động gây hại hoặc có 
nguy cơ gây hại bắt nguồn từ 
chất thải hóa học, chất thải 
rắn, chất thải công nghiệp, 
chất thải nông nghiệp và chất 
thải sinh hoạt, tiếng ồn hoặc 

sự lây lan của các loài xâm 
lấn gây tác động xấu tới biển. 
80% ô nhiễm biển tới từ đất 
liền. Ô nhiễm không khí cũng 
là một tác nhân gây ô nhiễm 
biển bằng cách đưa thuốc trừ 
sâu hoặc bụi xuống biển. Ô 
nhiễm đất liền và không khí 
đã được chứng minh là gây 
hại cho sinh vật biển và môi 
trường sống của chúng. Hiện 
Việt Nam đứng thứ tư trên thế 
giới về ô nhiễm rác thải biển. 
Nguyên nhân gây ÔNMT biển 
chủ yếu do sự bào mòn hay sạt 
lở núi đồi từ thượng nguồn các 
con sông khiến nguồn nước đổ 
ra biển bị thay đổi theo chiều 
hướng tiêu cực; Chất thải sinh 
hoạt, nước thải công nghiệp, 
nông nghiệp. Việc khai thác 
dầu và các sự cố tràn dầu cũng 
là nguyên nhân khiến nước 
biển bị ô nhiễm. Một số vấn đề 
ÔNMT biển Việt Nam có thể 
kể đến gồm:

 V San hô bị tẩy trắng do đánh cá bằng chất độc  
(Ảnh IMER, 2018)
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Tràn dầu trên biển: Khoảng 200 triệu tấn 
dầu được vận chuyển hàng năm qua các vùng 
biển ngoài khơi Việt Nam từ Trung Đông tới 
Nhật Bản và Triều Tiên. Các hoạt động thăm 
dò và khai thác dầu khí ngoài khơi Việt Nam 
đang tăng lên hàng năm. Biển Đông đã trở 
thành một trong các địa điểm thăm dò và 
khai thác dầu khí nhộn nhịp nhất. Các vùng 
có các hoạt động dầu khí là vùng biển Việt 
Nam, vịnh Bắc bộ, vịnh Thái Lan và quần đảo 
Trường Sa. Các hoạt động thông thường kèm 
theo việc khai thác và vận chuyển dầu gây ra 
tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Các tầu 
trở dầu làm thoát ra biển tới 0,7% tải trọng 
của chúng trong quá trình vận chuyển thông 
thường. Sóng biển và gió đều có chiều hướng 
đưa lượng dầu thoát ra tấp vào bờ biển Việt 
Nam. Các vụ tràn dầu cũng có thể xảy ra do 
việc vệ sinh tầu chở dầu bằng nước biển. 
Thêm vào đó, còn có lượng dầu tràn nhất 
định xảy ra trong quá trình khai thác, chế 
biến dầu tại các dàn khoan và cơ sở ven biển.

Kim loại nặng trong nước: Công cuộc công 
nghiệp hóa được gắn với tình trạng ô nhiễm 
gia tăng. Ô nhiễm do kim loại nặng thải ra 
từ các ngành công nghiệp là một mối đe dọa 
nghiêm trọng đối với ĐDSH và sự an toàn của 
HST biển. Việt Nam là nước có nền kinh tế 
nông nghiệp nhưng hoạt động công nghiệp 
đóng góp phần lớn vào GDP của đất nước 
trong thời gian gần đây. Sự phát triển trong 
hoạt động công nghiệp đang vượt sự phát 
triển của cơ sở hạ tầng. Hiện nay, các ngành 
công nghiệp đều đổ trực tiếp chất thải chưa 
được xử lý vào môi trường. Kim loại nặng và 
độc tố là các thành phần đặc trưng của các 
chất thải công nghiệp. Theo kết quả quan 
trắc và phân tích môi trường, hàm lượng 
đồng, chì, cadimi và côban ở các vùng nước 
ven biển gần các thị trấn, trung tâm công 
nghiệp lớn nhiều hơn so với mức tự nhiên 
của chúng trong nước biển. Đặc biệt, đồng 
và kẽm được coi là hàm lượng cao không thể 
chấp nhận được, và thủy ngân, mặc dù chưa 
đạt tới “mức ô nhiễm”, nhưng đã đạt tới mức 
cho phép.

Đổ chất thải xuống sông: Sông là nguồn 
vận chuyển chủ yếu các chất gây ô nhiễm đổ 
vào biển và đới bờ. Chất thải không được xử 
lý đang được đổ xuống sông của Việt Nam. 
Kim loại và nhiều loại thuốc trừ sâu (như 
DDT) tích luỹ sinh học trong cá và các động 
vật khác. Tình trạng này có hại sức khỏe của 

các động vật và có thể gây tử 
vong. Hàm lượng dầu cao ở các 
cửa sông có thể gây thiệt hại 
nặng nề các nguồn tài nguyên 
biển và cửa sông như cá, tôm, 
cua... Nước cống rãnh không 
được xử lý và các chất gây ô 
nhiễm từ công nghiệp và nông 
nghiệp đang đổ vào các sông 
của Việt Nam. Các con sông 
này đổ ra biển làm ÔNMT biển 
và đới bờ.

Nước thải đô thị: Quá trình 
đô thị hóa nhanh chóng, cơ 
sở hạ tầng quản lý nước thải 
yếu kém, tình trạng xả nước 
thải chưa được xử lý trực tiếp 
xuống sông và biển đang làm 
suy thoái chất lượng nước ở 
các cửa sông, đặc biệt ở vùng 
ven biển Đồ Sơn (Hải Phòng), 
Đà Nẵng, Vũng Tàu. Phần lớn 
nước thải đô thị được thải 
xuống rãnh hoặc cống lộ thiên, 
từ đó chảy vào các kênh rồi 
ra hồ ao, sông hoặc biển. Các 
bể phốt có chất lượng kém và 
thường không được tu sửa, dẫn 
tới việc nước thải chưa được xử 
lý thải ra môi trường trong các 
đợt mưa bão. Hệ thống thoát 
nước khi có bão nói chung 
không đủ và không phù hợp, 
gây nước tràn trong các cơn 
bão, nước cống và rác rưởi lan 
rộng và đe dọa sức khỏe của 
nhân dân. Ở những nơi bị ảnh 
hưởng của thủy triều, nước có 
thể chảy trở lại, dao động hai 
lần trong một ngày.

3. TÁC ĐỘNG CỦA ÔNMT 
ĐỐI VỚI ĐDSH BIỂN  
VIỆT NAM

Các đặc điểm về điều kiện 
tự nhiên và môi trường của 
vùng biển mang tính chất 
nhiệt đới, gió mùa đã tạo ra 
cho vùng biển nước ta tính đa 
dạng về cảnh quan tự nhiên, 
ĐDSH và nguồn lợi hải sản. 
Vùng nước ven biển tính đến 
độ sâu 30 m chỉ chiếm khoảng 

11% diện tích vùng đặc quyền 
kinh tế, nhưng sản lượng hải 
sản khai thác từ vùng này lại 
chiếm tới trên 70% tổng sản 
lượng. Vùng biển này tương 
đối nhạy cảm, bao bọc hoặc 
liền kề với các HST biển đặc 
thù và độc đáo (HST rạn san 
hô, thảm cỏ biển, rừng ngập 
mặn, vùng triều, cửa sông, 
đầm phá...), đồng thời có vai 
trò quyết định lớn đến ĐDSH 
và năng suất sơ cấp cho cả 
vùng biển khơi phía ngoài. 

Theo kết quả đánh giá 
tổng thể điều kiện môi trường 
tại các HST biển ven bờ Việt 
Nam do Viện Tài nguyên và 
Môi trường biển thực hiện giai 
đoạn 2016 - 2020 cho thấy, hầu 
hết các HST ven biển đã bị suy 
thoái ở mức độ khác nhau thể 
hiện cả trong cấu trúc và chức 
năng. Diện tích phân bố đã bị 
suy giảm theo các bậc không 
gian và thời gian. Tính từ năm 
2007 - 2020, các HST rạn san 
hô bị suy thoái mạnh hơn các 
HST khác, đặc biệt tại khu vực 
Cô Tô. Mặc dù phần lớn các 
HST đều ở mức có thể phục hồi 
tự nhiên nếu có tác động thêm 
từ con người. Tuy nhiên, một 
số HST như rạn san hô tại Cô 
Tô sẽ phải mất rất nhiều thời 
gian cho phục hồi tự nhiên 
và cần có các giải pháp trồng 
phục hồi nhân tạo.

Do nhiều nguyên nhân 
khác nhau mà ÔNMT biển là 
một trong những nguyên nhân 
chính, đã tác động tiêu cực làm 
suy thoái các chức năng sinh 
thái, thu hẹp diện tích phân bố, 
suy giảm đa dạng thành phần 
loài sinh vật trong các HST 
biển ven bờ điển hình. Đồng 
thời, cấu trúc thành phần loài 
sinh vật trong các HST cũng có 
những biến động theo chiều 
hướng xấu. Đặc biệt, danh 
sách các loài có ý nghĩa kinh 
tế trong tình trạng nguy cấp 
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có thể bị tuyệt chủng ngày càng được nối dài 
hơn giai đoạn trước đây. Tác động của ÔNMT 
đến ĐDSH biển có thể kể đến sự suy thoái 
tại một số HST biển điển hình như sau:

HST rạn san hô: Trong vòng hơn 20 năm 
qua, Việt Nam đã mất 12% tổng số rạn san 
hô; 48% số rạn san hô khác đang trong tình 
trạng suy thoái nghiêm trọng. Diện tích 
các rạn san hô bị mất, tập trung chủ yếu ở 
các vùng có các hoạt động dân sinh diễn ra 
mạnh mẽ như vịnh Hạ Long, các tỉnh ven 
biển miền Trung và một số đảo có người 
sinh sống, nhiều nơi độ phủ san hô sống đã 
bị giảm sút trên 30%. Sự suy giảm diện tích 
và những tổn thương của nhiều rạn san hô 
kéo theo sự suy giảm ĐDSH, cấu trúc quần 
xã và chất lượng môi trường biển; thiệt hại 
cho ngành du lịch, thủy sản và sinh kế của 
các cộng đồng vùng ven biển. Kết quả đánh 
giá biến động diện tích san hô năm 2010-
2018 cho thấy, có sự suy giảm đáng kể diện 
tích phân bố san hô. Diện tích san hô sống 
khu vực Cồn Cỏ năm 2018 giảm 63 ha so với 
năm 2010. Kết quả đánh giá tại 16 điểm khu 
vực vịnh Nha Trang xác định diện tích san 
hô năm 2018 giảm 186 ha so với năm 2010. 
Diện tích san hô khu vực Cô Tô bị mất đi là 
230,74 ha, hiện tại các loài san hô cành rất 
hiếm bắt gặp. Sự suy giảm ĐDSH của HST 
rạn san hô tại Cô Tô là ví dụ điển hình cho 
tác động tiêu cực của ÔNMT biển đến ĐDSH 
biển. Nguyên nhân chủ yếu của sự suy thoái 
này là do người dân khai thác thủy sản trong 
rạn san hô bằng các phương thức hủy diệt 
như chất nổ và chất độc trong khoảng thời 
gian dài.

HST thảm cỏ biển: HST thảm cỏ biển là 
một trong những HST ven biển quan trọng, 
nhưng hiện nay đang đứng trước nguy cơ bị 
tổn thương và suy thoái. Mặc dù môi trường 
trầm tích HST cỏ biển ven bờ Việt Nam còn 
khá tốt, tuy vậy các yếu tố ô nhiễm đã bắt đầu 
có những dấu hiệu vượt ngưỡng tiêu chuẩn 
như dầu mỡ, một số kim loại nặng, cùng với 
các đặc điểm về tích chất hóa lý - cơ học của 
môi trường trầm tích khác được nghiên cứu 
như độ ẩm, thành phần cấp hạt, pH, Eh, các 
yếu tố dinh dưỡng. Thảm cỏ biển tại phân 
vùng Tây Nam bộ có chất lượng nước tốt 
nhất, hầu như không có biểu hiện ô nhiễm 
nước; tiếp đến là phân vùng Đông Nam bộ 
với 3/10 chỉ tiêu ô nhiễm hoặc có nguy cơ 
ô nhiễm là nitrat, phopshat và thiếu hụt 

oxy hòa tan. Phân vùng Bắc 
bộ và Nam Trung bộ có nguy 
cơ ô nhiễm nitrat, phosphat 
và dầu mỡ. Đáng chú ý là khu 
vực Bắc Trung bộ nước đã bị 
ô nhiễm chất hữu cơ (BOD5, 
COD), nitrat, phopshat và dầu 
mỡ. Sự suy thoái HST thảm 
cỏ biển thể hiện trên các khía 
cạnh như giảm số lượng cá thể 
và số loài, thu hẹp diện tích 
phân bố, ô nhiễm, thoái hóa 
môi trường sống, giảm ĐDSH 
và nguồn lợi kinh tế của các 
loài quý hiếm. Diện tích các 
thảm cỏ Việt Nam đến năm 
2010 có trên 20.000 ha, trong 
đó dải ven bờ khoảng 10.000 
ha (chiếm 50%). Những khu 
vực có diện tích lớn, tập trung 
hiện nay chỉ còn trong các 
đầm phá ven bờ miền Trung 
chiếm khoảng hơn 75% tổng 
diện tích các thảm cỏ ven bờ. 
Trong 10 năm từ 2000 - 2010, 
diện tích cỏ biển ven bờ bị mất 
trung bình 40-50% diện tích 
ứng với 4-5%/năm/khu vực. 
Tổng diện tích thảm cỏ biển 
tại vùng biển ven bờ năm 2019 
là khoảng 15.000 ha. Như vậy, 
xu hướng mất diện tích thảm 
cỏ biển tiếp tục diễn ra từ năm 
2010 đến năm 2020, khoảng 
1.000 ha bị mất đi hàng năm. 

HST đầm phá ven biển: Tất 
cả 12 HST đầm phá ven biển 
miền Trung đã bị suy thoái ở 
mức độ khác nhau khi cả cấu 
trúc và chức năng, diện tích 
phân bố và thể tích khối nước 
đầm đã bị suy giảm theo các 
bậc không gian và thời gian. 
Trong đó HST đầm Nại bị suy 
thoái nghiêm trọng, đầm Thị 
Nại và Tam Giang - Cầu Hai bị 
suy thoái mức trung bình. Đặc 
biệt, các HST vùng triều, thảm 
cỏ biển, rừng ngập mặn cùng 
các loài kinh tế, quý hiếm là 
các hợp phần sinh thái quan 
trọng trong các đầm hồ đã bị 
giảm sút nhanh chóng về cả 

chất lượng (độ phủ, sinh lượng) 
và quy mô diện tích phân bố. 
Chất lượng nước ở hầu hết các 
đầm đã có dấu hiệu ô nhiễm 
cục bộ khi một số thông số 
TSS, muối dinh dưỡng, mật 
độ coliform trung bình ở các 
khu vực nuôi trồng thủy sản 
ven đầm, các cống nước thải 
đổ vào đầm như đầm Nại, Thị 
Nại, Tam Giang - Cầu Hai đã 
vượt tiêu chuẩn cho phép của 
Việt Nam gấp nhiều lần, đặc 
biệt vào mùa mưa. Trong hơn 
40 năm qua, cấu trúc và ĐDSH 
các HST đầm phá ven biển đã 
có biến động nhiều, suy giảm 
nhiều loài sinh vật đặc hữu, 
loài có giá trị kinh tế cao. Đặc 
biệt đã thống kê được 20 loài 
tôm, cua, 10 loài nhuyễn thể, 
58 loài cá có giá trị kinh tế cao 
sống trong 12 đầm phá, trong 
đó có 3 loài rong cỏ biển, 14 loài 
cá có nguy cơ bị đe dọa trong 
sách Đỏ Việt Nam và Danh lục 
Đỏ của IUCN…

4. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 
NHẰM GIẢM THIỂU TÁC 
ĐỘNG CỦA Ô NHIỄM BIỂN

Để bảo vệ ĐDSH, tài 
nguyên và môi trường biển 
của quốc gia, cần nghiên cứu 
và rút ra từ những bài học kinh 
nghiệm của các quốc gia trên 
thế giới. Trước mắt, Việt Nam 
cần có những thay đổi trong 
cách tiếp cận mới như sau:

Thứ nhất, thay đổi cách 
nhìn nhận mới có tính tổng 
hợp, bảo vệ tài nguyên và môi 
trường phải dựa trên cơ sở 
nền tảng của HST. Điều đó có 
nghĩa là không quản lý đơn lẻ 
một thành phần nào mà tiếp 
cận dựa trên tính đặc thù của 
từng HST để đảm bảo sự liên 
kết và cân đối hài hòa của các 
thành phần tự nhiên trong 
HST vốn có của nó. Hoạt động 
của con người cần giảm thiểu 
tối đa tác động, không phá vỡ 
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thành phần cấu trúc cũng như chức năng vốn 
có của HST.

Thứ hai, thay đổi cách thức nhìn nhận trong 
quản lý đối với bảo vệ tài nguyên và môi trường 
so với trước đây giữa cách nhìn nhận quản lý 
truyền thống đơn ngành với cách nhìn nhận 
quản lý mới đối với HST thông qua tiếp cận đa 
ngành. Giải quyết hài hòa bài toán về ô nhiễm 
xuyên biên giới cũng như giải pháp nhằm nâng 
cao sức chống chịu của HST trước tác động của 
biến đối khí hậu và nhân tác.

Thứ ba, cần đánh giá lại vị trí trung tâm của 
con người trong hệ thống tự nhiên dẫn đến 
tàn phá thiên nhiên. Phải coi con người như là 
thành phần quan trọng của tự nhiên để điều 
chỉnh hành vi của mình. Con người sống được 
và tồn tại được là nhờ vào thiên nhiên gồm các 
nguồn tài nguyên và môi trường biển. Thiên 
nhiên là cơ sở tiền đề cho sự sống và phát triển 
của con người.

Thứ tư, từ bỏ phương thức phát triển kinh tế 
cũ của mô hình “Kinh tế nâu”, hướng tới chuyển 
đổi mô hình phát triển mới, theo một cấu trúc 
kinh tế mà hiện nay các nước đang tiếp cận, đó 
là “Kinh tế biển xanh”, không chỉ mang lại phúc 
lợi cho còn người mà phải duy trì và phát triển 
HST biển. Muốn vậy, bên cạnh khai thác phải 
đầu tư trở lại cho tự nhiên để phục hồi các HST 
ven biển. Đối với những tài nguyên không tái 
tạo nguồn lợi (dầu mỏ, khí đốt) thu được từ đáy 
biển cần gìn giữ và đầu tư cho phát triển, chẳng 
hạn như đầu tư cho phát triển công nghệ nuôi 
trồng và đánh bắt thủy sản sạch và thân thiện 
với môi trường.

Thứ năm, trong bối cảnh của nền kinh tế thị 
trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ tài 
nguyên và môi trường biển cần có sự kết hợp 
hài hòa giữa các giải pháp quản lý gồm các giải 
pháp về điều hành và kiểm soát các giải pháp 
kinh tế. Các giải pháp này được sử dụng như bộ 
công cụ hữu ích hướng tới thay đổi nhận thức 
của con người, chú trọng tới đạo đức, khơi dậy 
cái “tâm” của con người hành xử khôn khéo 
với nguồn tài nguyên biển của quốc gia. Ngoài 
ra, cần phải lượng giá được các giá trị dịch vụ 
HST biển để có cơ sở lựa chọn phục vụ cho các 
trường hợp hoán đổi trong xây dựng công trình 
ven biển, đền bù thiệt hại do ÔNMT biển từ các 
hoạt động công nghiệp và dân sinh.

Một số khuyến nghị
Sớm hoàn thiện thủ tục xây dựng quy hoạch 

tổng thể mạng lưới khu bảo tồn (KBT) biển trong 
gian đoạn tới nhằm đáp ứng yêu cầu Nghị quyết 

số 36/NQ-TW của Bộ Chính trị 
về Chiến lược phát triển bền 
vững kinh tế biển Việt Nam 
đến năm 2030, tầm nhìn 2045. 
Cần sớm đầu tư có trọng điểm 
nhằm phục hồi các sinh cảnh 
nền và nguồn lợi đặc trưng 
tại các vùng ven biển có vai 
trò quan trọng về sinh thái, 
cảnh quan, môi trường trong 
hệ thống mạng lưới KBT biển 
Việt Nam. Trước hết tiến hành 
cho quy hoạch chi tiết các KBT 
biển theo Quyết định số 742/
QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch 
hệ thống KBT biển Việt Nam 
đến năm 2020, đồng thời theo 
thứ tự ưu tiên xem xét đưa các 
khu vực được đề xuất từ nhiệm 
vụ này vào quy hoạch mạng 
lưới hệ thống các KBT biển 
Việt Nam.

Tiếp tục điều tra đánh giá 
chi tiết ĐDSH và nguồn lợi 
thủy sản các HST biển còn 
chưa được quan tâm như HST 
gò đồi ngầm, HST bãi cạn, 
HST bãi triều đá. Đặc biệt cần 
quan tâm điều tra và đánh 
giá liên kết sinh thái giữa các 
vùng biển, KBT nhằm sớm 
có hướng quy hoạch hành 
lang bảo tồn ĐDSH biển, ví 
dụ như: Hành lang phía Tây 
vịnh Bắc bộ (các KBT biển Cô 
Tô, đảo Trần, Bạch Long Vĩ, 
Cát Bà, Hạ Long); Hành lang 
chuyển tiếp Thừa Thiên Huế 
- Đà Nẵng (KBT biển Hải Vân 
- Sơn Trà, KBT đất ngập nước 

Tam Giang - Cầu Hai); Hành 
lang Nam Trung bộ (các KBT 
Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Nha 
Trang, Phú Quý, Hòn Cau); 
Hành lang Tây Nam bộ (các 
KBT Phú Quốc, Thổ Chu, Nam 
Du,… khu dự trữ sinh quyển 
Cà Mau).

Quản lý các HST ven biển 
cần được tiếp cận theo mô 
hình quản lý tổng hợp vùng bờ 
dựa vào HST nhằm giải quyết 
triệt để các mâu thuẫn sử dụng 
đa ngành. Đa dạng hóa các 
phương thức và mô hình quản 
lý, đẩy mạnh mô hình công tư 
PPP trong bảo tồn, mô hình 
quản lý dựa vào cộng đồng….
nhằm nâng cao được hiệu lực 
quản lý ứng với từng HST, khu 
vực cụ thể. 

Xã hội hóa công tác bảo 
tồn thông qua việc thu hút 
đầu tư, phát triển các ngành 
ít gây ÔNMT như du lịch sinh 
thái, các mô hình nuôi trồng 
thủy sản an toàn, thân thiện 
với môi trường. Từng bước, 
phát triển thị trường chi trả 
dịch vụ HST PES nhằm tăng 
đầu tư trở lại cho các hoạt 
động bảo tồn cũng như cải 
thiện đời sống cho người dân 
địa phương ven biểnn

*Tập thể tác giả xin chân 
thành cảm ơn Ban Chủ nhiệm đề 
tài VAST06.06/21-22 đã cho phép 
sử dụng một phần số liệu để so 
sánh, đối chứng về biến động 
ĐDSH trong nghiên cứu này.
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Thúc đẩy quá trình triển khai thương mại 
đa dạng sinh học có đạo đức trên thế giới 
và tại Việt Nam
TẠ KIỀU ANH
Tổng cục Môi trường

Hiện nay, người tiêu dùng ngày càng 
quan tâm đến các sản phẩm bảo đảm 
sức khỏe, trong đó có các sản phẩm có 
nguồn gốc từ thiên nhiên. Chính vì vậy, 
ngày càng nhiều công ty được thành 
lập với hoạt động khai thác nguyên 
liệu từ thiên nhiên với công suất lớn. Để 
bảo đảm khai thác bền vững các nguồn 
nguyên liệu từ thiên nhiên, cần có các hệ 
thống khai thác có đạo đức và đổi mới. 

SÁNG KIẾN BIOTRADE

Đa dạng sinh học là nguồn vốn tự nhiên 
cho một nền kinh tế xanh và bền vững, được 
cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và bảo 
tồn đa dạng sinh học. Việc thu hái, sản xuất 
và thương mại bền vững các sản phẩm từ đa 
dạng sinh học có vai trò quan trọng. Vì vậy, 
sáng kiến BioTrade được Hội nghị Liên hợp 
quốc về Phát triển và Thương mại đưa ra năm 
1996. BioTrade chỉ các hoạt động thu hái, sản 
xuất và thương mại các hàng hóa và dịch vụ 
có nguồn gốc từ đa dạng sinh học bản địa theo 
các tiêu chí bền vững về môi trường, xã hội 
và kinh tế. Các sản phẩm BioTrade đang được 
sử dụng trong các ngành như thực phẩm, mỹ 
phẩm, dược phẩm, du lịch bền vững. Đến năm 
2016, BioTrade đã được triển khai tại 22 nước 
tại châu Phi, châu Á và Mỹ La tinh. Tính đến 
năm 2016, BioTrade đã mang lại lợi ích cho 5 
triệu người trên thế giới. Thực hiện các hoạt 
động BioTrade cũng là góp phần bảo tồn kiến 
thức, thực hành và văn hóa truyền thống của 
người dân bản địa và cộng đồng địa phương. 
Bằng cách tạo các giá trị kinh tế, BioTrade 
còn là một động lực thúc đẩy bảo vệ các tài 
nguyên từ đa dạng sinh học. Về xã hội, việc 
tuân thủ các nguyên tắc của BioTrade đòi hỏi 
phải có sự chia sẻ lợi ích công bằng và tôn 
trọng quyền con người cũng như quyền của 
người lao động.

Bộ Tiêu chuẩn Thương 
mại Đa dạng sinh học có đạo 
đức được đưa ra vào năm 2007 
và được phát triển dựa trên 
các nguyên tắc và tiêu chí của 
Sáng kiến Thương mại Đa dạng 
sinh học của Hội nghị Liên 
hợp quốc về Thương mại và 
Phát triển (UNCTAD). Bộ Tiêu 
chuẩn xác định các thực hành 
tôn trọng con người và đa dạng 
sinh học theo cách nguyên 
liệu từ đa dạng sinh học được 
trồng, thu hái, nghiên cứu, chế 
biến và thương mại hóa. Bộ 
Tiêu chuẩn là cốt lõi của Liên 
minh Thương mại Đa dạng 
sinh học có đạo đức (UEBT). 
UEBT hình dung ra một thế 
giới trong đó con người và đa 
dạng sinh học đều phát triển 
mạnh. Để đạt được tầm nhìn 
này, UEBT tái tạo đa dạng sinh 
học và đảm bảo tương lai tốt 
đẹp hơn cho loài người thông 
qua việc thu mua có đạo đức 
các nguyên liệu có nguồn gốc 
từ đa dạng sinh học.

Từ năm 2009, UEBT đã 
tiến hành các khảo sát để đo 
lường nhận thức và hiểu biết 
của người tiêu dùng về ĐDSH 
ảnh hưởng đến quyết định 
mua sắm của người tiêu dùng 
như thế nào. Trong 10 năm 
nghiên cứu, khoảng 68.000 
người đến từ 16 quốc gia và 
hàng trăm công ty hàng đầu 
đã cung cấp những thông tin 
giá trị, có thể hướng dẫn các 
công ty và các chính phủ trong 
cách tiếp cận với con người và 
đa dạng sinh học. Theo nghiên 
cứu năm 2019, người tiêu dùng 
châu Á có nhận thức ngày 

càng tăng về đa dạng sinh học 
và mong muốn các công ty có 
trách nhiệm hơn với việc bảo 
vệ đa dạng sinh học. Đa số 
người tiêu dùng châu Á được 
khảo sát thấy rằng, các công ty 
có nghĩa vụ đạo đức phải đảm 
bảo hoạt động sản xuất của 
mình có tác động tích cực đến 
con người và đa dạng sinh học 
và người tiêu dùng châu Á cũng 
bày tỏ nhiều niềm tin hơn vào 
các sản phẩm có cam kết về 
nguồn cung ứng được các tổ 
chức độc lập chứng nhận.

CÁC NGUYÊN TẮC CỦA 
BIOTRADE

Bảo tồn đa dạng sinh học: 
Nguyên tắc này đưa ra một 
khung thực hành nhằm duy 
trì, tái tạo và tăng cường đa 
dạng sinh học, áp dụng tùy 
thuộc vào bối cảnh. Nguyên 
tắc đòi hỏi phải đánh giá tình 
hình địa phương và phù hợp 
với thực tiễn cấp địa phương. 
Các thực hành này được thực 
hiện không chỉ giới hạn ở các 
địa điểm khai thác, mà còn 
bao gồm các khu vực khai thác 
rộng hơn. Theo đó, các hoạt 
động cần được thực hiện là 
thu thập thông tin về đa dạng 
sinh học trong khu vực khai 
thác; Thực hiện các hoạt động 
cụ thể để duy trì, tái tạo hoặc 
tăng cường đa dạng sinh học 
trong các khu vực khai thác; 
Thực hiện và điều chỉnh định 
kỳ các hoạt động cụ thể để đảm 
bảo tính phù hợp và cải tiến 
liên tục.

Sử dụng bền vững đa dạng 
sinh học: Nguyên tắc này thúc 



35 SỐ 04/2022 |
Tạp chí 

MÔI TRƯỜNG

TRAO ĐỔI - DIỄN ĐÀN

đẩy và khuyến khích các thực hành khai thác 
sử dụng bền vững đa dạng sinh học, có thể bao 
gồm các thực hành trồng trọt hữu cơ. Các thực 
hành dựa trên nguyên tắc quan tâm đến các 
thành phần chính trong đa dạng sinh học cũng 
như đa dạng loài và đa dạng di truyền. Những 
thực hành này cũng mở rộng phạm vi đến tài 
nguyên đất, nước và không khí trong địa điểm 
khai thác. Các thực hành áp dụng riêng cho 
mục đích trồng trọt hoặc thu hái sẽ được đề 
cập cụ thể ở mỗi địa phương như áp dụng các 
thực hành tốt để đảm bảo sử dụng bền vững các 
loài khai thác và ngăn ngừa hoặc giảm thiểu tác 
động tiêu cực đến các loài khác; thực hành khai 
thác thúc đẩy khả năng chống chịu biến đổi khí 
hậu; điều kiện đất và nước được bảo tồn hoặc 
cải thiện trong khu vực khai thác; áp dụng các 
thực hành tốt để ngăn ngừa và giảm thiểu tác 
động tiêu cực của việc sử dụng hóa chất nông 
nghiệp; thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu 
quả sử dụng năng lượng và giảm thiểu chất thải 
và ô nhiễm trong khu vực khai thác.

Chia sẻ công bằng các lợi ích từ khai thác và 
sử dụng đa dạng sinh học: Nguyên tắc này thúc 
đẩy các mối quan hệ lâu dài và thanh toán giá 
cả hợp lý cho các nhà sản xuất - người thu hái 
địa phương, nông hộ thu hái hoặc nuôi trồng 
cây được sử dụng cho nguyên liệu tự nhiên. 
Nguyên tắc đảm bảo các hoạt động đóng góp 
vào nhu cầu phát triển địa phương trong các 
khu vực khai thác. Hơn nữa, còn thúc đẩy việc 
tuân thủ các yêu cầu pháp lý và thực hành tốt 
về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích (ABS). 
Theo đó nguyên tắc này đảm bảo cho việc giá 
thanh toán cho nguyên liệu tự nhiên là hợp lý; 
các thỏa thuận dựa trên đối thoại, sự tin tưởng 
và hợp tác lâu dài; hỗ trợ nhu cầu phát triển 
địa phương, nhu cầu của các nhà sản xuất và 
cộng đồng khu vực khai thác. Ngoài ra, việc sử 
dụng nguyên liệu tự nhiên tuân thủ các yêu cầu 
pháp lý hiện hành về ABS; nếu không phải áp 
dụng các yêu cầu pháp lý về ABS, việc sử dụng 
nguồn gen và tri thức truyền thống từ người dân 
bản địa và cộng đồng địa phương tôn trọng các 
nguyên tắc của ABS.

 Bền vững trong phát triển kinh tế - xã hội: 
Nguyên tắc này thúc đẩy việc tích hợp các yêu 
cầu có liên quan trong BioTrade, trong các hoạt 
động tổ chức và hệ thống quản lý, bao gồm các 
hệ thống chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Các 
nội dung của nguyên tắc này gồm: BioTrade 
được thúc đẩy thông qua các hoạt động tổ chức 
và hệ thống quản lý; Có sẵn các nguồn lực để 

thực hiện các hoạt động 
BioTrade; Hệ thống chất 
lượng phù hợp với yêu cầu 
thị trường; Có hệ thống truy 
xuất nguồn gốc phù hợp với 
thị trường, chứng nhận và 
các yêu cầu pháp lý.

Sự tuân thủ các quy chế 
quốc gia và quốc tế: Nguyên 
tắc này thúc đẩy và tạo 
điều kiện cho việc tuân thủ 
các nguyên tắc, luật pháp 
và quy định liên quan đến 
trồng trọt, thu hái, cung cấp, 
nghiên cứu, chế biến hoặc 
thương mại hóa nguyên 
liệu tự nhiên. Nguyên tắc 
xác định một số bộ luật và 
quy định cấp quốc gia nhất 
định, cũng như các thỏa 
thuận quốc tế, có liên quan 
đặc biệt đến thực hành 
BioTrade. Theo đó, các hoạt 
động tôn trọng luật pháp và 
quy định có thể áp dụng và 
liên quan đến các hoạt động 
BioTrade; Các hoạt động tôn 
trọng các thỏa thuận quốc 
tế liên quan đến các hoạt 
động BioTrade cần phải 
được đảm bảo.

 
 

Nguyên tắc này thúc đẩy sự 
tôn trọng quyền con người 
và người lao động, điều kiện 
lao động dọc theo chuỗi cung 
ứng, có xét đến các công ước 
liên quan của Tổ chức Lao 
động Quốc tế (ILO) và các 
khuôn khổ pháp lý quốc gia. 
Nguyên tắc tập trung vào 
việc tôn trọng quyền ở cấp 
độ các công ty thành viên 
UEBT, cũng như trong các 
hoạt động trồng trọt và thu 
hái tự nhiên (tức là các nhà 
sản xuất và các công ty chế 
biến địa phương). 

Minh bạch trong quyền 
sử dụng đất, tiếp cận kiến 
thức và tài nguyên tự nhiên: 
Nguyên tắc này xác định 

các thực hành tôn trọng 
quyền đối với đất đai và tài 
nguyên thiên nhiên, đặc 
biệt là các quyền có liên 
quan tới người dân bản địa 
và cộng đồng địa phương 
trong các khu vực khai thác. 
Theo đó, các tranh chấp về 
quyền sở hữu hoặc sử dụng 
đất đai và tài nguyên thiên 
nhiên được giải quyết; 
Các quyền và tập quán 
truyền thống của người 
dân bản địa và cộng đồng 
địa phương được tôn trọng; 
Các hoạt động trồng trọt 
và thu hái tự nhiên không 
gây nguy hiểm cho an ninh 
lương thực địa phương.

THÚC ĐẨY BIOTRADE  
TẠI VIỆT NAM

Việt Nam là một trong 
những quốc gia có tính 
đa dạng sinh học cao trên 
Trái đất với hơn 13.200 loài 
thực vật trên cạn, 10.000 
loài động vật và 3.000 loài 
thủy sinh. Với nhu cầu trên 
thế giới ngày càng tăng, các 
nguyên liệu tự nhiên khai 
thác từ nguồn tài nguyên 
sinh học này có tiềm năng 
kinh tế lớn, đặc biệt ở các 
thị trường cao cấp, nơi 
khách hàng sẵn sàng trả giá 
cao hơn cho các sản phẩm 
được sản xuất bền vững và 
đảm bảo thương mại công 
bằng. BioTrade mang lại cơ 
hội đầy hứa hẹn cho Việt 
Nam. BioTrade được giới 
thiệu ở Việt Nam từ năm 
2012 và tính đến năm 2019 
đã có hơn 8.000 người 
được hưởng lợi. Về kinh tế, 
BioTrade tạo ra việc làm và 
thu nhập cho người dân, 
đặc biệt là nông dân, người 
thu hái và cộng đồng địa 
phương. Dự án BioTrade 
khu vực Đông Nam Á do 
Cục Kinh tế Liên bang Thụy 



36  | SỐ 04/2022
Tạp chí 
MÔI TRƯỜNG

TRAO ĐỔI - DIỄN ĐÀN

Sỹ tài trợ tính đến năm 2019 và được 
thực hiện bởi HELVETAS Việt Nam 
và Trung tâm Phát triển Kinh tế Nông 
thôn - CRED. Trong đó, HELVETAS 
chịu trách nhiệm quản lý dự án tại các 
nước: Lào, Myanmar và Campuchia. 
CRED chịu trách nhiệm thực hiện dự 
án tại Việt Nam.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, Dự 
án Thương mại sinh học có đạo đức 
trong ngành dược liệu đã được triển 
khai, trong đó đối tác chính là 12 doanh 
nghiệp sản xuất thuốc thảo dược vừa và 
nhỏ; Bộ Y tế (Viện Dược Liệu - NIMM); 
Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ TN&MT; 
UBND các tỉnh. Mục tiêu tổng thể của 
Dự án BioTrade là: “Thúc đẩy Việt Nam 
trở thành quốc gia xuất khẩu nguyên 
liệu tự nhiên được quốc tế công nhận 
trong đó nguyên liệu tự nhiên được 
cung ứng, sản xuất và kinh doanh một 
cách bền vững theo Công ước quốc tế 
về Bảo tồn Đa dạng sinh học (CBD) và 
các nguyên tắc của BioTrade”. Dự án 
BioTrade đã thu hút sự tham gia của 
đông đảo người dân và chính quyền các 
địa phương thực hiện, cơ quan quản 
lý, các bộ ngành liên quan, các đơn vị 
nghiên cứu tại Việt Nam, đặc biệt phát 
huy vai trò của doanh nghiệp sản xuất 
dược liệu như là một nhân tố tiên trong 
chuỗi giá trị. Ở chuỗi cung ứng, các 
doanh nghiệp và cộng đồng địa phương 
được đào tạo và hiểu rõ về các nguyên 
tắc trồng và thu hái cây dược liệu theo 
các tiêu chuẩn bền vững. Hiện tại 3 
chuỗi giá trị đã được thẩm định để có 
thể công bố áp dụng tiêu chuẩn thực 
hành tốt trồng và thu hái dược liệu theo 
hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới 
(GACP WHO), đó là: Đinh lăng, Diệp 
hạ châu và Dây thìa canh. Bên cạnh 
đó, các đối tượng tham gia tự đánh giá 
lại chiến lược phát triển sản phẩm của 
mình, hoàn thiện chuỗi giá trị để có 
được nền sản xuất bền vững (kinh tế, 
xã hội, môi trường), được tạo điều kiện 
trong các hoạt động xúc tiến thương 
mại, hội nhập toàn cầu. 

Trong giai đoạn 2020 - 2024, Dự 
án thương mại sinh học vùng (giai 
đoạn II) được triển khai, trong đó đối 
tác chính là Tổ chức Thương mại Sinh 

học có Đạo đức (UEBT); Các 
tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp 
(các hiệp hội quốc gia và cấp 
tỉnh, các tổ chức xúc tiến 
thương mại, các công ty tư vấn 
chứng nhận); Các chuyên gia 
chuỗi giá trị bền vững, tư vấn 
nâng cao năng lực, các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ (SMEs); 
Các tổ chức phi chính phủ 
(NGOs) hoạt động trong lĩnh 
vực đa dạng sinh học, các cơ 
quan truyền thông trong nước 
và quốc tế. Mục tiêu chung 
của Dự án là “Bảo tồn đa dạng 
sinh học thông qua thương 
mại bền vững các sản phẩm 
từ đa dạng sinh học theo cách 
thức tích hợp các nhà xuất 
khẩu/sản xuất địa phương 
vào chuỗi giá trị toàn cầu và 
nâng cao thu nhập người dân 
ở khu vực nông thôn có sinh 
kế phụ thuộc vào các nguồn 
tài nguyên đa dạng sinh học ở 
khu vực sông Mê Kông”.

Dự án đã thúc đẩy các 
hoạt động xúc tiến thương 
mại cho ngành hàng nguyên 
liệu tự nhiên; Tăng cường 
năng lực quản lý và quy trình 
kinh doanh cho các SMEs (xây 
dựng chiến lược kinh doanh, 
tiếp thị, lên kế hoạch tiếp cận 
thị trường và tài chính); Hỗ trợ 
các SMEs thông qua dịch vụ 
tư vấn chuỗi giá trị bền vững 
nhằm xây dựng các chuỗi cung 
ứng hiệu quả và hướng tới đối 
tượng thu nhập thấp; Truyền 
thông nâng cao nhận thức về 
BioTrade và tác động các nhà 
hoạch định chính sách nhằm 
lồng ghép BioTrade vào các 
chính sách về môi trường, kinh 
tế, và thương mại.

Bằng nỗ lực của cả các 
doanh nghiệp và các tổ chức 
trong nước và quốc tế, những 
năm gần đây, nguồn nguyên 
liệu tự nhiên đã được thúc 
đẩy. Nhiều vùng trên cả nước 
đã dần hình thành các vùng 

nguyên liệu lớn đã thành 
thương hiệu như vùng trồng 
atiso và chè dây tại Lào Cai; 
quế tại Yên Bái; hồi tại Lạng 
Sơn; bèo hoa dâu tại Bắc Giang; 
quất, dây thìa canh, đinh lăng 
tại Nam Định; gấc, rau má tại 
Nghệ An; bụp giấm, cỏ mực, 
diệp hạ châu, lạc tiên, rau đắng 
đất tại Phú Yên, nghệ tại Đắc 
Lắc... mang lại doanh thu hàng 
trăm triệu mỗi ha cho người 
nông dân. Nguồn nguyên liệu 
sạch đảm bảo các tiêu chuẩn 
chất lượng khắt khe sau khi 
được thu hái sẽ được đưa đến 
mạng lưới nhà máy kết nối để 
tiến hành chiết suất dược chất, 
phục vụ sản xuất dược liệu 
trong nước và đưa ra thị trường 
quốc tế.

Như vậy, Dự án BioTrade 
đã đóng góp vào việc hình 
thành những yếu tố cần thiết 
tạo lập một thị trường mới, 
một cơ hội cho sự nghiệp đổi 
mới ngành dược liệu và các 
nguyên liệu tự nhiên bền 
vững. Để đạt được mục tiêu 
của Dự án đòi hỏi một sự 
thay đổi mang tính chuyển 
đổi trong cách tiêu dùng và 
sản xuất, trong đó khu vực tư 
nhân nhất thiết sẽ đóng vai 
trò trung tâm. Điều này tạo 
ra động lực mạnh mẽ cho các 
bên tham gia vào việc thực 
hiện khuôn khổ đa dạng sinh 
học toàn cầu sau năm 2020. 

Trong thời gian tới, Dự 
án có thể hỗ trợ lồng ghép 
việc bảo tồn và sử dụng bền 
vững đa dạng sinh học vào 
các kế hoạch, chương trình 
và chính sách liên ngành 
hoặc liên lĩnh vực. Đây là 
một công cụ mà qua đó các 
bên có thể khuyến khích sự 
hợp tác giữa các cơ quan 
Chính phủ và khu vực tư 
nhân trong việc phát triển 
các phương pháp sử dụng 
bền vữngn
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Nâng cao hiệu quả xử lý các vụ vi phạm 
quy định bảo vệ động vật hoang dã  
ở khu vực Tây Nguyên
LÊ ANH XUÂN
Hội Luật gia Việt Nam

Tây Nguyên vốn được xem là thiên đường 
của các loài hoang dã ở Đông Dương, nơi có 
các hệ sinh thái đa dạng, tập trung nhiều 
loài động, thực vật, đặc biệt là các loài đặc 
hữu, những loài quý hiếm, nguy cấp có giá 
trị bảo tồn cao. Chính sự phong phú về loài 
khiến khu vực này trở thành một trong 
những điểm nóng về săn bắt và buôn bán 
trái pháp luật động vật hoang dã(ĐVHD). 

TÌNH HÌNH VI PHẠM VÀ NHỮNG KHÓ 
KHĂN TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG 
BUÔN BÁN ĐVHD 

Khu vực Tây Nguyên gồm 5 tỉnh (Kon Tum, 
Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông và Lâm Đồng), có 
tổng diện tích tự nhiên 5,46 triệu ha, chiếm 
16,8% diện tích cả nước, với khoảng 5,6 triệu 
người. Tây Nguyên là một trong những khu vực 
có giá trị lớn về đa dạng sinh học ở Việt Nam với 
nhiều loài động thực vật quý hiếm như voi châu 
Á, voọc chà vá chân xám, cầy vằn… Theo số liệu 
thống kê của Chi cục Kiểm lâm vùng IV, hiện nay 

trong vùng có 1.253 cơ sở, trại 
nuôi ĐVHD với số lượng 58.302 
cá thể (có 216 cơ sở đã được cấp 
mã số). Trong đó ĐVHD nguy 
cấp quý hiếm là 34.562 cá thể; 
động vật thông thường 22.510 
cá thể; 32 cá thể gấu và loài 
khác 1.188 cá thể.

Tuy vậy, thiên nhiên Tây 
Nguyên đang bị tổn hại và suy 
giảm nghiêm trọng dưới sự tác 
động, khai thác của con người. 
Trong những năm qua, tình 
hình vận chuyển, buôn bán, 
nuôi, nhốt, săn, bắt ĐVHD trên 
địa bàn khu vực Tây Nguyên 
ngày càng gia tăng và diễn biến 
phức tạp. Số liệu thống kê các 
vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ 
ĐVHD cho thấy, từ năm 2016 
đến 3 tháng đầu năm 2022 là 
266 vụ, tịch thu hơn 316 cá thể, 
trong đó 16 cá thể quý hiếm. 
Các báo cáo nghiên cứu nội bộ 
của WWF khu vực cho thấy, 

quần thể các loài móng guốc 
và thú mồi của hổ ở Rừng Đặc 
dụng Mondulkiri giáp ranh 
với Bình Phước, Đắc Nông, 
Đắc Lắc, Gia Lai giảm hơn 70% 
trong vòng hơn 40 năm qua, 
có sự can dự của buôn bán trái 
pháp luật xuyên biên giới qua 
địa bàn các tỉnh này.

Mặc dù vậy, số lượng các vụ 
vi phạm về ĐVHD bị truy cứu 
trước Tòa án và kết thúc bằng 
án hình sự còn khiêm tốn, 
chưa tương xứng với thực trạng 
số lượng các vụ vi phạm được 
phát hiện và các loài ĐVHD 
đang bị suy giảm nghiêm trọng 
ở những khu rừng đặc dụng 
nằm trên địa bàn các tỉnh 
khu vực Tây Nguyên. Trong 
giai đoạn từ năm 2020 đến 
nay, toàn khu vực Tây Nguyên 
có 69 vụ vi phạm, trong đó có 
40 vụ đã được xử lý, với 36 vụ 
bị xử phạt hành chính và 4 vụ 
bị truy tố trách nhiệm hình sự 
(đã khởi tố hai vụ/một bị can). 
Cũng trong giai đoạn này, tỉnh 
Đắc Nông có số vụ vi phạm 
nhiều nhất với 38 vụ về săn bắt 
và buôn bán ĐVHD trái phép; 
tổng số vụ đã được xử lý là 34 
vụ, trong đó có 30 vụ bị xử phạt 
hành chính và 4 vụ bị xử lý 
hình sự. Những con số này cho 
thấy, chỉ có 5% trong tổng số 
vi phạm bị truy cứu trước tòa 
và chưa có số vụ nào kết thúc 
bằng án hình sự đến thời điểm 
này. Có thể thấy, hiệu quả của 
công tác xử lý và phòng ngừa 
các vi phạm về bảo vệ ĐVHD 
của hệ thống pháp luật còn 
chưa đủ sức răn đe, cảnh tỉnh 
các đối tượng vi phạm gây suy  V Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng kiểm tra, bắt giữ hàng chục cá thể động vật 

hoang dã
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giảm nghiêm trọng quần thể ĐVHD tại khu vực 
Tây Nguyên, đặc biệt là khu vực biên giới với Lào 
và Campuchia. 

Mặc khác, dọc theo đường biên giới tiếp 
giáp các nước Lào và Campuchia (các tỉnh Kon 
Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Bình Phước), 
là nơi sinh sống của gần 4 triệu người với 47 dân 
tộc, cuộc sống dựa nhiều vào tài nguyên rừng, 
trong đó có ĐVHD. Do thiếu hiểu biết về pháp 
luật, lại được thúc đẩy bởi thị trường người tiêu 
dùng các món ăn đặc sản thịt rừng nên tình 
trạng săn bắt, buôn bán trái phép ĐVHD vẫn 
xảy ra, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa 
có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số cư trú.

Trong quá trình thực thi pháp luật về bảo vệ 
ĐVHD, các cơ quan thực thi pháp luật khu vực 
Tây Nguyên còn hạn chế trong việc phát hiện, 
xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm về ĐVHD, 
nguy cấp, quý, hiếm do các nhà hàng ăn uống 
đã lợi dụng quy định thông thoáng trong phát 
triển gây nuôi, nhốt động vật thông thường mà 
biến tướng, trà trộn tiêu thụ thịt các loài ĐVHD 
với động vật gây nuôi các loại. Để xảy ra tình 
trạng trên có nhiều nguyên nhân, trong đó có 
những nguyên nhân chính do lợi nhuận từ việc 
buôn bán ĐVHD mang lại rất lớn, nên các đối 
tượng hoạt động vô cùng tinh vi, sẵn sàng chống 
trả lại người thi hành công vụ để tẩu thoát khi 
bị phát hiện. Các đối tượng vận chuyển, buôn 
bán ĐVHD thường là các đối tượng làm thuê 
vận chuyển để được hưởng tiền công; khi phát 
hiện bắt giữ tang vật, phương tiện vi phạm hầu 
hết không tìm ra được chủ hàng. Do vậy, không 
xử lý được các đối tượng cầm đầu vận chuyển, 
buôn bán ĐVHD.

Bên cạnh khó khăn kiểm soát tình trạng săn 
bắt, buôn bán trái phép ĐVHD của cộng đồng 
người dân địa phương, lực lượng kiểm lâm khu 
vực Tây Nguyên còn gặp những vướng mắc trong 
thực thi pháp luật về quản lý, bảo vệ ĐVHD. Hệ 
thống pháp luật về bảo tồn ĐVHD cơ bản đã đầy 
đủ, nhưng còn chồng chéo, thiếu thống nhất, gây 
không ít khó khăn cho các cán bộ kiểm lâm hiểu 
và áp dụng chính xác theo các quy định đã ban 
hành. Lực lượng kiểm lâm có nhiệm vụ quản lý 
và bảo vệ các loài hoang dã, nhưng trên thực tế 
hầu hết cán bộ chưa qua các lớp đào tạo chuyên 
ngành về quản lý, bảo vệ ĐVHD. Do vậy, họ gặp 
khó khăn trong việc nhận dạng loài và tình trạng 
của loài trong quá trình phát hiện, điều tra, xử 
lý các hành vi vi phạm. Những lý do như vậy có 
thể dẫn đến nguy cơ lọt tội hoặc áp dụng những 
khung hình phạt chưa đúng người, đúng tội. 

ĐỀ XUẤT MỘT SỐ  
KIẾN NGHỊ

Hiện nay, Việt Nam đã ký 
kết và trở thành thành viên 
của Công ước CITES và Bộ luật 
Hình sự (BLHS) năm 2015 (sửa 
đổi, bổ sung năm 2017) quy 
định hai điều (Điều 234 và Điều 
244) liên quan đến tội phạm 
ĐVHD với mức phạt tù tối đa 
lên tới 15 năm hoặc phạt tiền 
tối đa 5 tỷ đồng đối với cá nhân 
và 15 tỷ đồng đối với pháp nhân. 
Với quy định nghiêm khắc này, 
BLHS được cho là công cụ pháp 
lý vững chắc để xử lý tội phạm 
ĐVHD. Bên cạnh đó, nhiều 
văn bản quy phạm pháp luật 
hướng dẫn thi hành để xử lý 
các hành vi vi phạm các quy 
định về bảo vệ ĐVHD, động vật 
nguy cấp, quý, hiếm đã được 
ban hành nhằm thực hiện các 
khuyến nghị của các điều ước 
quốc tế mà Việt Nam là thành 
viên cũng như đáp ứng được 
công tác đấu tranh, xử lý tội 
phạm về vi phạm các quy định 
về bảo vệ ĐVHD, động vật nguy 
cấp, quý, hiếm.

 Tuy nhiên, công tác đấu 
tranh, xử lý các hành vi vi 
phạm các quy định về bảo vệ 
ĐVHD, động vật nguy cấp, quý, 
hiếm của các cơ quan bảo vệ 
pháp luật đôi lúc chưa chặt chẽ, 
thiếu kịp thời nên số vụ phát 
hiện, xử lý chưa nhiều, mức 
hình phạt tuyên còn nhẹ, chưa 
đủ sức răn đe, giáo dục phòng 
ngừa. Công tác giám định hầu 
hết các tỉnh, không có tổ chức 
giám định (Giám định viên), 
chỉ một số tỉnh có giám định tư 
pháp theo vụ việc dẫn đến một 
số vụ việc cần có kết quả giám 
định nhanh để xử lý nhưng 
không có nên làm kéo dài thời 
gian giải quyết vụ việc, vụ án. 
Việc giám định khoa học (ADN) 
phải mang đến giám định tại 
Viện Sinh thái và Tài nguyên 
sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ Việt Nam, 
nên việc đưa mẫu vật đi giám 
định gặp nhiều khó khăn như 
khâu bảo quản, phương tiện 
vận chuyển; chi phí giám định 
lớn. Trình độ, năng lực của một 
số điều tra viên, kiểm sát viên, 
thẩm phán vẫn còn hạn chế 
dẫn đến khi xử lý vụ việc, vụ 
án còn chậm và còn có những 
nhận thức khác nhau không 
thống nhất về định tội danh 
và khung hình phạt. Từ những 
khó khăn và bất cập nêu trên 
xin đề xuất một số kiến nghị:

Một là, chính quyền các 
cấp cần đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, phổ biến giáo 
dục pháp luật quy định về bảo 
vệ ĐVHD, động vật nguy cấp, 
quý, hiếm đến các tầng lớp 
nhân dân, nhất là cán bộ, công 
chức và đảng viên;

Hai là, liên ngành tư pháp 
Trung ương cần quan tâm đầu 
tư kinh phí cho các cơ quan 
thực thi pháp luật nâng cao ý 
thức trách nhiệm trong công 
tác nắm tình hình để kịp thời 
phát hiện xử lý nghiêm các 
hành vi vi phạm các quy định 
về bảo vệ ĐVHD, nguy cấp, 
quý, hiếm. 

Ba là, Quốc hội, Ủy ban 
thường vụ của Quốc hội xem 
xét, nghiên cứu sớm ban hành 
văn bản quy định bắt buộc mỗi 
tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương cần phải có một 
giám định viên để giám định 
vụ, việc nhằm xử lý nhanh các 
vụ, việc về vi phạm quy định 
bảo vệ ĐVHD, động vật nguy 
cấp, quý, hiếm khi có phát sinh. 
Đồng thời ban hành văn bản 
hướng dẫn cụ thể, chi tiết để 
hiểu và áp dụng thống nhất đối 
với trường hợp xử lý vật chứng 
như: Ngà voi, sừng tê giác…thì 
không được tịch thu tiêu hủy 
mà giao cho cơ quan chuyên 
môn quản lý để phục vụ cho 
công tác nghiên cứu khoa học.
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Bốn là, đối với điều tra, kiểm 
sát viên, thẩm phán cần phải 
nâng cao năng lực, trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ, thường 
xuyên trau dồi kinh nghiệm, 
nghiên cứu, cập nhật các thông 
tin, các văn bản quy phạm pháp 
luật liên quan đến việc xử lý các 
hành vi vi phạm về ĐVHD, động 
vật nguy cấp, quý, hiếm, để áp 
dụng vào thực tiễn được đúng 
quy định của pháp luật tránh bỏ 
lọt tội phạm và làm oan người 
không phạm tội.

Năm là, cán bộ được giao 
nhiệm vụ đấu tranh, phòng 
chống tội phạm về ĐVHD phải 
có kỹ năng nhận dạng các loài 
ĐVHD, nguy cấp, quý, hiếm 
để nhanh chóng xác định loài 
ĐVHD bắt giữ, nhằm giải quyết 
các vụ, việc nhanh chóng. Đồng 
thời, cần phải học hỏi để tìm 
hiểu về kỹ năng nhận diện loài 
ĐVHD, nguy cấp, quý, hiếm 
thông qua các trang mạng trực 
tuyến hoặc ứng dụng trên điện 
thoại thông minh, ví dụ: công 
cụ “giamdinhloai” do WCS phát 
triển với phiên bản trực tuyến và 
ngoại tuyến. 

Sáu là, Chủ tịch UBND các 
tỉnh có đường biên giới, cần 
tăng cường ký kết với các tỉnh 
có chung đường biên giới Vương 
Quốc Camphuchia về nội dung 
quy chế hợp tác, trao đổi tình 
hình, phối hợp giữ vững an 
ninh, trật tự an toàn xã hội, trao 
đổi, thông tin trong công tác đấu 
tranh với các loại tội phạm về 
ĐVHD, vận động nhân dân biên 
giới hai nước chấp hành và thực 
hiện nghiêm các Nghị định về 
Quy chế quản lý biên giới. Đại 
diện các tỉnh hai nước có chung 
đường biên giới thường xuyên 
duy trì chế độ gặp gỡ định kỳ, 
trao đổi thông tin, phát hiện và 
xử lý kịp thời các hoạt động vi 
phạm về ĐVHD, động vật nguy 
cấp, quý, hiếmn

HÀ GIANG: ĐẨY MẠNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 
KHÔNG KHÍ

Thời gian qua, để theo dõi diễn 
biến ô nhiễm môi trường 
không khí trên địa bàn tỉnh, 

hàng năm, Sở TN&MT Hà Giang đã 
đầu tư xây dựng 10 trạm quan trắc 
tự động, liên tục không khí ngoài 
trời, tiến hành quan trắc môi trường 
không khí xung quanh tại khu vực 
đô thị (trung tâm 10 huyện và TP. 
Hà Giang), các khu vực sản xuất 
công nghiệp có phát sinh khí thải. 
Kết quả quan trắc được đánh giá, 
so sánh với QCVN 05:2013/BTNMT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 
lượng không khí xung quanh.

Theo kết quả quan trắc môi 
trường không khí xung quanh khu 
vực dân cư từ năm 2010 đến năm 
2020 trên địa bàn tỉnh, về cơ bản 
hàm lượng các thông số quan trắc 
đều nằm trong giới hạn cho phép. 
Tại các điểm quan trắc gần cơ sở sản 
xuất công nghiệp, khu khai thác mỏ 
cho kết quả hàm lượng bụi tại một 
số thời điểm vượt tiêu chuẩn cho 
phép. Hàm lượng bụi cao nhất tại 
khu vực trạm nghiền xi măng Bắc 
Quang đợt 1/2020 vượt 1,45 lần; khu 
vực đường vào mỏ ở Ngọc Hà - TP. 
Hà Giang năm 2016 vượt 1,03 - 1,26 
lần; tại khu vực dân cư cạnh nhà 
máy xi măng Hà Giang năm 2011 
và khu vực Cụm công nghiệp Nam 
Quang đợt 1/2020 vượt 1,03 lần giới 
hạn cho phép. Đặc biệt, hàm lượng 
bụi tại các điểm quan trắc biến đổi 
liên tục theo thời gian, năm 2019 - 
2020 có xu hướng tăng tại một só 
điểm như: Trạm nghiền xi măng 

Bắc Quang, Cụm công nghiệp Nam 
Quang, Đường vào mỏ tổ 5 - Ngọc 
Hà, TP. Hà Giang.

Nhìn chung, chất lượng không 
khí xung quanh trên địa bàn tỉnh 
Hà Giang tương đối tốt, diễn biến 
nồng độ các thông số quan trắc ổn 
định theo thời gian và không chênh 
lệch nhiều giữa các khu vực. Hàm 
lượng bụi tăng cao ở các thời điểm 
khác nhau còn phụ thuộc nhiều yếu 
tố như: Thời tiết (mùa mưa, mùa 
khô), thời điểm quan trắc (sáng, trưa, 
chiều, tối…).

Nhằm cải thiện chất lượng môi 
trường không khí và bảo đảm sức 
khỏe cộng đồng, thời gian tới, tỉnh 
sẽ tập trung kiểm soát bụi trong 
quá trình thi công, vận chuyển 
nguyên vật liệu, chất thải tại các 
công trường xây dựng, giao thông; 
tăng cường áp dụng sản xuất sạch 
hơn, hệ thống chứng nhận theo 
TCVN ISO 14001, thực hiện đổi mới 
công nghệ, quy trình sản xuất, thiết 
bị sản xuất tại các cơ sở công nghiệp 
nhằm hạn chế phát sinh khí thải. 
Đồng thời, đầu tư xây dựng, lắp đặt, 
vận hành các hệ thống thiết bị xử 
lý khí thải phát sinh từ các cơ sở 
công nghiệp, đảm bảo không gây ô 
nhiễm môi trường không khí; hoàn 
thiện hệ thống trạm quan trắc môi 
trường không khí xung quanh tự 
động, liên tục theo mạng lưới quan 
trắc môi trường tỉnh Hà Giang đến 
năm 2025, định hướng đến năm 
2030…
 HƯƠNG ĐỖ

 V Chất lượng không khí xung quanh trên địa bàn tỉnh Hà Giang 
tương đối tốt
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Áp dụng các công cụ hỗ trợ phân tích 
đánh đổi trong xây dựng quy hoạch 
bảo vệ môi trường
ThS. TÔ NGỌC VŨ, TS. LẠI VĂN MẠNH, ThS. ĐINH THU TRANG
Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường

Trong bối cảnh hiện nay, khi những tác động 
của biến đổi khí hậu (BĐKH), ô nhiễm môi 
trường tác động tiêu cực đến quá trình 

phát triển kinh tế - xã hội (KT- XH), bài toán đặt 
ra đối với mỗi một quốc gia là cần có những quyết 
định phù hợp, bảo đảm yêu cầu về phát triển bền 
vững. Đối mặt với những thách thức đó, trong 
quá trình lập quy hoạch, việc tìm kiếm một giải 
pháp tối ưu tuyệt đối là không thực tế, đặc biệt là 
khi các tiêu chí về ưu tiên kinh tế hay môi trường 
có sự mâu thuẫn với nhau. 

Luật BVMT năm 2020 quy định về lập quy 
hoạch BVMT, trong đó nhấn mạnh vai trò của 
việc “sắp xếp, định hướng phân bố không gian 
phân vùng quản lý chất lượng môi trường, bảo 
tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học…”. Do vậy, 
trong lập, điều chỉnh quy hoạch BVMT đòi hỏi 
cơ quan, cá nhân có thẩm quyền phải lựa chọn 
các phương án, định hướng phân vùng. Việc áp 
dụng các công cụ hỗ trợ phân tích đánh đổi hệ 
sinh thái (HST) tự nhiên sẽ góp phần dự báo, 
tiên lượng những khả năng có thể xảy ra để giúp 
cho các nhà hoạch định chính sách có những 
quyết định, lựa chọn phương án quy hoạch phù 
hợp, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững đất 
nước khi xây dựng Quy hoạch BVMT quốc gia.

1. LÝ LUẬN VỀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 
ĐÁNH ĐỔI

Sự đánh đổi được hiểu là một nguyên tắc 
cơ bản trong quan hệ kinh tế và xuất phát từ 
thực trạng các nguồn lực truyền thống hiện nay 
đang càng trở nên khan hiếm. Theo nguyên tắc 
chung, phân tích đánh đổi cho thấy rằng đối với 
một tập hợp các nguồn lực và công nghệ nhất 
định, để đạt được nhiều kết quả mong muốn, 
sẽ phải hy sinh lợi ích của các nguồn lực khác 
(Stoorvogel, 2004). 

Theo định nghĩa trong từ điển kinh tế học 
hiện đại, “”Đánh đổi” (Trade-off) là mâu thuẫn 
giữa mục tiêu chính sách với kết quả là một 
mục tiêu chỉ có thể đạt được với việc hy sinh 
một mục tiêu khác (W.Pearce, 1999). Trong bối 

cảnh dịch vụ HST, định nghĩa 
đánh đổi bắt nguồn từ Đánh 
giá Thiên niên kỷ (MA) về HST, 
được định nghĩa là các lựa 
chọn quản lý có chủ ý thay đổi 
các dịch vụ do HST cung cấp 
(MA, 2005a).

Thuật ngữ đánh đổi 
thường được thể hiện dưới 
dạng chi phí cơ hội, là phương 
án thay thế có thể được ưu 
tiên nhất. Đánh đổi bao gồm 
một sự hy sinh phải được thực 
hiện để có được một sản phẩm 
hoặc trải nghiệm nhất định. 
Một người từ bỏ cơ hội mua B 
“tốt”, vì họ muốn mua A “tốt” 
thay thế. Một mục tiêu cốt lõi 
của lý thuyết kinh tế là nghiên 
cứu cách chúng ta phân bổ các 
nguồn lực khan hiếm và lựa 
chọn chi phí cơ hội trong một 
hoàn cảnh cụ thể.

Phân tích đánh đổi phát 
triển từ phân tích lợi ích chi 
phí (CBA) và lần đầu tiên được 
áp dụng cho nông nghiệp trong 
Cách mạng xanh vào những 
năm 1970 để đánh giá tác động 
kinh tế của các công nghệ 
nông nghiệp mới nổi (Alaston, 
Norton, and Parkway, 1995). 
Những cách tiếp cận này tập 
trung vào tối đa hóa lợi nhuận 
tài chính trong nông nghiệp. 
Khi các nhà nghiên cứu bắt 
đầu mở rộng sự tập trung của 
họ vào các vấn đề bền vững 
trong những năm 1980 và 
1990, rõ ràng mô hình CBA là 
không đủ để giải quyết nhiều 
mục tiêu bền vững về tiền tệ và 
phi tiền tệ. Các ứng dụng đầu 
tiên của phân tích đánh đổi 
trong đánh giá bền vững nông 
nghiệp đã kết hợp các mô hình 

 V Hình 1. Khung logic minh họa quá trình phân tích đánh đổi 
giữa các dịch vụ HST nhằm phục vụ xây dựng chính sách về 
quy hoạch 
Nguồn: Haase et al. (2012) và Kain et al. (2016).
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và dữ liệu sinh học với các mô hình kinh tế để 
tạo ra một cách tiếp cận toàn diện hơn để đánh 
giá tính bền vững của nông nghiệp (Antle, J.M., 
Capalbo, S.M, 2001).

Những nghiên cứu ban đầu đã đánh giá 
sự đánh đổi về kinh tế, môi trường và sức khỏe 
của việc sử dụng thuốc trừ sâu. Kể từ đó, việc sử 
dụng phân tích đánh đổi để đánh giá tính bền 
vững của trong sử dụng đất nông nghiệp ngày 
càng phổ biến và được coi như một lĩnh vực 
nghiên cứu chuyên sâu. Sau này, nhiều nghiên 
cứu khác đã mở rộng phạm vi đánh giá tổng hợp 
các yếu tố về hiệu quả kinh tế và nông nghiệp từ 
1 thửa đất, trang trại lên đến quy mô cấp vùng, 
lãnh thổ quốc gia.

Phương pháp phân tích đánh đổi có tính 
dự báo, tiên lượng những khả năng có thể xảy ra 
để giúp cho các nhà hoạch định chính sách có 
những quyết định phù hợp (Hình 1). Đánh đổi 
không phải là khái niệm mới, nhiều quốc gia trên 

Bảng 1. Kinh nghiệm trong áp dụng công cụ phân tích đánh đổi phục vụ quy hoạch, phân vùng môi trường của 
một số quốc gia trên thế giới

Tên mô hình Quốc gia áp dụng Đặc điểm

InVEST Trung Quốc, Mỹ

Mô hình InVEST (Mô hình đánh giá cho các dịch vụ hệ sinh thái, được hợp tác phát triển bởi 
các nhà nghiên cứu từ Đại học Stanford, Bảo tồn thiên nhiên (TNC) và Quỹ Động vật hoang 
dã thế giới (WWF). Mô hình chứa các mô-đun con khác nhau, bao gồm các mô hình tính toán 
về năng suất nước, quy hoạch sử dụng đất, chất lượng môi trường sống, lưu trữ carbon, khả 
năng giữ chất dinh dưỡng và tiềm năng sản xuất gỗ. Xuất phát từ dữ liệu về môi trường – sinh 
thái của một khu vực nhất định, mô hình sẽ tính toán, cho ra nhiều kịch bản khác nhau, tính 
toán đầy đủ các yếu tố kinh tế, xã hội, môi trường khi phân tích đánh đổi. Mô hình đã được 
nghiên cứu thử nghiệm thành công trong lập quy hoạch môi trường và quy hoạch khu vực 
vùng hồ Baiyang, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), Ha-oai (Mỹ)

FALLOW Inđônêxia

Mô hình FALLOW là công cụ đánh giá tác động của các quá trình phát triển kinh tế, xã hội 
đối với cảnh quan của một khu vực nhất định. Không chỉ dừng lại ở việc phân tích tác động 
của các yếu tố kinh tế truyền thống đến môi trường, mô hình FALLOW còn đề cập đến các 
yếu tố phi kinh tế khác như an ninh lương thực, trữ lượng cacbon hay độ phì nhiêu của đất. 
Mô hình được áp dụng trong lập quy hoạch vùng thượng lưu sông Konto của Đông Java, 
Inđônêxia

Mô hình hỗ trợ 
phân tích đánh 
đổi TOA (Tradeoff 
Analysis Model 
software)

Phillipines

Mô hình TOA là mô hình tổng hợp dựa trên dựa trên các mô hình mô phỏng kinh tế lượng 
được liên kết với các mô hình mô phỏng vật lý, sinh học được tham chiếu về mặt không 
gian để mô phỏng việc quá trình sử dụng đất và tác động của các quyết định về chính sách 
(quy hoạch, pháp luật) đối với các yếu tố xã hội như:  môi trường, nghèo đói, sức khỏe con 
người và an ninh lương thực. Mô hình được áp dụng trong xây dựng quy hoạch lưu vực sông 
Pantabangan-Carrranglan (Luzon, Phillipines) dựa trên việc chạy đồng thời 3 mô hình: mô 
hình cây trồng, mô hình kinh tế và mô hình bảo vệ môi trường dựa trên các dữ liệu thu được.

AquaSpace CHLB Đức

AquaSpace là một trong những công cụ lập kế hoạch dựa trên Hệ thống thông tin địa lý (GIS) 
nhằm đánh giá tích hợp và lập bản đồ 30 chỉ số phản ánh các rủi ro và cơ hội về kinh tế, môi 
trường, liên ngành, văn hóa - xã hội đối với mục đích nuôi trồng thủy sản được CHLB Đức áp 
dụng trong lập quy hoạch môi trường biển. Công cụ này hỗ trợ việc lập kế hoạch và quản lý 
phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững và giúp giảm rủi ro khi Nhà nước hoặc tư nhân có 
nhu cầu về các khoản đầu tư mới

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp  

thế giới áp dụng dưới các dạng 
công cụ nghiên cứu như Trung 
Quốc, Mỹ (công cụ InVEST) 
(Yanqing Lang and Wei Song, 
2018), Inđônêxia (công cụ 
FALLOW) (Khususiyah, N et 
al, 2010), Phillipines (TOA) 
(J.J. Stoorvogel, J.M. Antle, C.C. 
Crissman, W. Bowen, 2001), 
CHLB Đức (AquaSpace) (Antje 
Gimpela et al , 2018) hay dưới 
dạng phân tích chi phí lợi ích 
(CBA), hạch toán kinh tế môi 
trường (SEEA) để giải quyết 
mối quan hệ giữa phát triển 
kinh tế và BVMT, sử dụng hiệu 
quả tài nguyên trong bối cảnh 
BĐKH (Bảng 1).

Nhiều quốc gia trên thế 
giới đã áp dụng thành công 

công cụ hỗ trợ phân tích đánh 
đổi phục vụ cho lập - điều 
chỉnh quy hoạch, phân vùng 
môi trường và đề xuất lựa 
chọn những phương án, kịch 
bản phục vụ cho cơ quan có 
thẩm quyền ra quyết định. 
Kinh nghiệm từ các nước cho 
thấy, để áp dụng các công 
cụ phân tích đánh đổi trong 
nghiên cứu chính sách, 2 yếu 
tố đầu vào cần thiết cần có 
là các kịch bản và các chỉ số 
đánh giá, từ những chỉ số này, 
nhóm nghiên cứu sẽ xây dựng 
bộ tiêu chí nhằm đánh giá các 
kịch bản theo các khía cạnh về 
kinh tế - môi trường - xã hội. 
Trong bối cảnh hiện nay, đối 
mặt với những áp lực trong 
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quá trình phát triển kết hợp 
với thực thi quy định trong 
Luật BVMT năm 2020 và Luật 
Quy hoạch đòi hỏi cơ quan 
nghiên cứu và hoạch định 
chính sách cần phải áp dụng 
nhiều phương pháp khác 
nhau, trong đó bao gồm phân 
tích đánh đổi nhằm có được 
những đề xuất cụ thể hơn 
trong quy hoạch và phân vùng 
BVMT tại Việt Nam. 

2. CHÍNH SÁCH VỀ  
QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG 
Ở VIỆT NAM 

Luật Quy hoạch có hiệu 
lực từ ngày 1/1/2019 đã quy 
định việc lập, phê duyệt, công 
bố, điều chỉnh quy hoạch trong 
hệ thống quy hoạch quốc gia, 
bao gồm 5 cấp: cấp quốc gia, 
cấp vùng, cấp tỉnh, đơn vị 
hành chính – kinh tế đặc biệt 
và quy hoạch đô thị, nông thôn 
(Điều 5, Luật Quy hoạch). Với 
phương pháp tiếp cận tổng 
hợp, quy hoạch sẽ được xây 
dựng theo hướng tích hợp, 
đồng bộ giữa các ngành, lĩnh 
vực có liên quan đến kết cấu 
hạ tầng, sử dụng tài nguyên 
và BVMT trong việc lập quy 
hoạch trên một phạm vi lãnh 
thổ xác định nhằm đạt được 
mục tiêu phát triển cân đối, 
hài hòa, hiệu quả và bền vững. 
Luật cũng xác định quy hoạch 
BVMT là một trong những quy 
hoạch ngành quan trọng, trong 
đó có quy định các nội dung cơ 
bản về quy hoạch BVMT, đưa 
ra định hướng phân vùng môi 
trường; bảo tồn thiên nhiên và 
đa dạng sinh học; quản lý chất 
thải; quan trắc và cảnh báo 
môi trường.

Tiếp đó, Luật BVMT năm 
2020 đã quy định quy hoạch 
BVMT quốc gia là một trong 
các bước, công cụ quản lý môi 
trường bên cạnh các công cụ 
khác như Chiến lược BVMT 

quốc gia, đánh giá môi trường 
chiến lược, đánh giá sơ bộ 
tác động môi trường, đánh 
giá tác động môi trường, giấy 
phép môi trường, đăng ký môi 
trường... Nội hàm quy hoạch 
BVMT cũng được xác định là 
việc sắp xếp, định hướng phân 
bố không gian phân vùng quản 
lý chất lượng môi trường, bảo 
tồn thiên nhiên và đa dạng 
sinh học, quản lý chất thải, 
quan trắc và cảnh báo môi 
trường trên lãnh thổ xác định 
để BVMT, phục vụ mục tiêu 
phát triển bền vững đất nước 
cho thời kỳ xác định. Luật 
BVMT năm 2020 và Nghị định 
số 08/2022/NĐ-CP đã làm rõ 
hơn quy định về phân vùng 
môi trường trong quy hoạch 
môi trường và quy hoạch vùng, 
tỉnh. Theo đó, “việc phân vùng 
môi trường theo vùng bảo vệ 
nghiêm ngặt, vùng hạn chế 
phát thải và vùng khác được 
thực hiện theo tiêu chí về yếu 
tố nhạy cảm về môi trường dễ 
bị tổn thương trước tác động 
của ô nhiễm môi trường nhằm 
mục tiêu giảm thiểu tác động 
của ô nhiễm môi trường đến 
sự sống và phát triển bình 
thường của con người và sinh 
vật”. Nghị định cũng đã làm rõ 
thêm tiêu chí xác định vùng 
bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn 
chế phát thải trong quy hoạch 
BVMT quốc gia, quy hoạch 
tỉnh và yêu cầu BVMT theo 
phân vùng môi trường.

Như vậy, hệ thống pháp 
luật có liên quan đến quy 
hoạch môi trường đã được quy 
định đầy đủ, đồng bộ về nhiệm 
vụ, nội dung, quy trình thực 
hiện. Trên cơ sở xác lập các 
vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng 
hạn chế phát thải, các hoạt 
động sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ được sắp xếp, bố trí phù 
hợp tại các vùng môi trường 
tương ứng, bảo đảm tận dụng 

tối đa các ưu thế về sử dụng vốn tự nhiên, cải 
thiện chất lượng môi trường tại các khu vực có 
nhạy cảm, góp phần giúp cho cơ quan có thẩm 
quyền quản lý chặt chẽ, kiểm soát hiệu quả các 
hoạt động BVMT.  

3. SỰ CẦN THIẾT ÁP DỤNG CÁC  
CÔNG CỤ TÍNH TOÁN PHÂN TÍCH  
ĐÁNH ĐỔI TRONG XÂY DỰNG QUY 
HOẠCH MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM

Hiện nay, đất nước ta đang chủ trương 
đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá với 
những chính sách nhằm đẩy nhanh tốc độ 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ưu tiên phát triển 
các ngành công nghiệp, dịch vụ đã làm suy 
giảm các nguồn vốn tự nhiên. Thực tế đã chỉ ra, 
ô nhiễm môi trường đang là vấn đề nhức nhối 
của toàn xã hội, nhiều nơi ô nhiễm nghiêm 
trọng; đa dạng sinh học suy giảm, nguy cơ mất 
cân bằng sinh thái đang diễn ra trên diện rộng, 
ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển KT - XH, sức 
khỏe và đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, chất 
lượng công tác quy hoạch ở tất cả các khâu từ 
nghiên cứu, lập, thẩm định, tổ chức thực hiện 
nhìn chung còn thấp, chưa đáp ứng được yêu 
cầu ngày càng cao của thực tế cuộc sống và 
phục vụ chỉ đạo, quản lý, điều hành phát triển 
KT - XH. Nhiều vụ việc điển hình đã xảy ra 
trong thời gian qua như sự cố cá chết hàng loạt 
do Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa (Kỳ 
Anh, Hà Tĩnh), ô nhiễm môi trường do nước xả 
thải tại KCN Phú Bài (Hương Thủy, Thừa Thiên 
- Huế) hay ô nhiễm tiếng ồn, bụi bặm do quá 
trình vận chuyển hàng hóa, xây dựng tại KCN 
Nghi Sơn (Nghi Sơn, Thanh Hóa)… Những vụ 
việc này là hậu quả của cả một quá trình các địa 
phương quá ưu tiên phát triển kinh tế, đặc biệt 
là công nghiệp nặng trong khi xem nhẹ chất 
lượng cuộc sống, sức khỏe của người dân, cũng 
như các giá trị của hệ sinh thái, môi trường. 
Đặc biệt, trong thời gian tới, Việt Nam vẫn tiếp 
tục coi công nghiệp nặng đóng vai trò chủ đạo 
trong nền kinh tế cũng như những thách thức 
về BVMT, ứng phó với BĐKH trong quá trình 
phát triển sẽ đặt ra một bài toán, đó là cần phải 
giải quyết hài hòa giữa một bên các định hướng 
phát triển KT - XH và một bên là chất lượng môi 
trường, tài nguyên thiên nhiên cần phải được 
quản lý, sử dụng bền vững. 

Nhìn vào mối quan hệ giữa Nhà nước, 
nhà đầu tư và người dân, có thể trục tam giác 
này là nền tảng cho tất cả các chính sách 
phát triển của một quốc gia, trong đó có các 
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chính sách về tài nguyên và BVMT. Bởi vì, 
nếu trục của tam giác quá thiên về các nhà 
đầu tư, khi đó các chính sách của Nhà nước 
quá ưu tiên phát triển kinh tế, điều này sẽ 
dẫn đến những hậu quả tiêu cực đối với cuộc 
sống của người dân cũng như môi trường. 
Nhưng nếu trục của tam giác thiên về phía 
người dân, ưu tiên BVMT thì nhiều cơ hội 
đầu tư sẽ bị bỏ lỡ, nền kinh tế không thể phát 
triển. Để giải quyết được mối quan hệ giữa 
tăng trưởng, phát triển KT - XH với các mục 
tiêu tổng hợp về quản lý tài nguyên, BVMT 
và ứng phó với BĐKH đòi hỏi phải có được 
phương pháp luận, công cụ giúp hỗ trợ phân 
tích, đánh giá sự đánh đổi giữa các mục tiêu 
đó với nhau trong quá trình xây dựng, thẩm 
định các chiến lược, quy hoạch và kế hoạch 
phát triển KT - XH ở tất cả các cấp, đặc biệt 
trong trong quy hoạch môi trường nhằm đưa 
ra thông tin, chỉ số có tính dự báo hỗ trợ cho 
các quyết định bền vững.

Nói cách khác, nhiệm vụ chính của quy 
hoạch nói chung và quy hoạch BVMT nói riêng 
không chỉ giải quyết vấn đề liên kết phát triển, 
bao gồm liên kết ngành và liên kết không gian, 
mà còn thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu 
nền kinh tế từ kinh tế tuyến tính sang kinh tế 
tuần hoàn, đảm bảo tối ưu hóa các nguồn lực 
phục vụ sự phát triển chung của toàn bộ lãnh 

thổ. Đồng thời, khắc phục tình 
trạng mâu thuẫn, chồng lấn 
giữa các ngành, cạnh tranh 
giữa các địa phương dẫn đến 
phát triển manh mún, phân 
tán và sử dụng nguồn lực kém 
hiệu quả. Bên cạnh đó, quy 
hoạch BVMT cần có sự thống 
nhất, đồng bộ với chiến lược 
và kế hoạch phát triển KT - XH 
như quy hoạch cấp vùng, cấp 
tỉnh, Chiến lược BVMT quốc 
gia, kịch bản BĐKH trong cùng 
giai đoạn. Quá trình xây dựng 
quy hoạch quốc gia, kế hoạch 
phân vùng môi trường cấp tỉnh 
cần phải tính toán, sắp xếp, bố 
trí các hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ phù hợp tại các 
vùng tương ứng, tận dụng tối 
đa các ưu thế về sử dụng tài 
nguyên thiên nhiên, cân bằng 
giữa lợi ích của kinh tế và môi 
trường cũng như đảm bảo được 
tính liên ngành, liên vùng, 
từ đó lựa chọn được những 
phương án phát triển phù hợp. 

4. KẾT LUẬN

Trong nghiên cứu về môi 
trường và HST, phương pháp 
phân tích đánh đổi được chú 
trọng trong phân tích chính 
sách về đất đai, nông nghiệp, 
môi trường và yếu tố đầu vào 
quan trọng cho phân vùng và 
quy hoạch BVMT. Thực trạng 
thiếu cân bằng giữa ưu tiên 
hiệu quả kinh tế và BVMT ở 
nước ta hiện nay đã đặt ra 
thách thức không nhỏ trong 
quá trình định hướng phát 
triển của từng vùng, từng địa 
phương. Để giải quyết được 
tình trạng này, việc áp dụng 
phương pháp phân tích đánh 
đổi trong xây dựng quy hoạch 
môi trường sẽ góp phần đảm 
bảo lựa chọn được phương 
án tối ưu, hài hòa lợi ích theo 
hướng điều tiết, sử dụng hiệu 
quả nguồn lực cho phát triển 
đất nước, phù hợp với các quy 
định trong Luật Quy hoạch và 
Luật BVMT năm 2020n
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Tác động của việc khai thác cát  
không bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long 
và đề xuất một số giải pháp trong thời gian tới
ThS. ĐẶNG TRỌNG HẢI
Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường
Tổng cục Môi trường

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) của Việt Nam có diện tích khoảng 40.000 km2, bao gồm 13 tỉnh (Long 
(An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cần Thơ, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền 
Giang, Trà Vinh và Vĩnh Long), với mật độ dân số trung bình 480 người/km2. Đây là một trong những khu 
vực đông dân nhất trên lưu vực sông Mê Kông, có nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp màu mỡ và đã 
trở thành trung tâm nông nghiệp của Việt Nam. ĐBSCL đóng góp 25% GDP, 75% sản lượng thủy sản, 38% hải 
sản của Việt Nam và 48% thực phẩm của Việt Nam. Tuy nhiên, việc khai thác cát không bền vững trong thời 
gian qua đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, đó là xói mòn các nhánh sông, xói lở bờ (khoảng 500 ha/năm) 
làm đồng bằng thay đổi hình dạng hình thái.

NHỮNG THÁCH THỨC TRONG QUẢN LÝ 
KHAI THÁC CÁT Ở ĐBSCL

Ở ĐBSCL, phần cuối của con sông Mê Kông, 
cát sông được khai thác chủ yếu. Hiện nay có 
khoảng 82 công ty được cấp phép khai thác 28 
triệu tấn cát sông mỗi năm. Tuy nhiên, khối 
lượng cát được báo cáo và lượng cát khai thác 
thực tế rất khó để kiểm soát, tình trạng khai 
thác cát trái phép vẫn diễn ra thường xuyên.

Ngân hàng cát (là khoảng chênh lệch giữa 
khối lượng cát sông được vận chuyển về từ 
thượng nguồn với lượng cát khai thác trên toàn 
đồng bằng, cũng như lượng cát đổ ra biển) của 
ĐBSCL đã cho thấy hàng năm lượng trầm tích 
bị thâm hụt khoảng 25 triệu tấn do khai thác 
cát và bị giữ lại do các nhà máy thủy điện được 
xây dựng. Con số này được dự đoán sẽ còn tăng 

trong các năm sắp tới 1. Từ năm 
2005 đến nay, cát được khai 
thác với số lượng ngày càng 
tăng, trong đó có hơn 70% cát 
khai thác được sử dụng để san 
lấp, dẫn đến hậu quả nghiêm 
trọng như xói mòn các nhánh 
sông, tiếp tục xói lở bờ gia tăng 
(khoảng 500 ha/năm) đã làm 
đồng bằng thay đổi hình dạng. 

Theo Bộ Xây dựng, tài 
nguyên cát sỏi tự nhiên của 
Việt Nam có thể cạn kiệt trong 
hơn 10 năm tới2. Hiện nay, cát 
sông vẫn được phân loại là vật 
liệu xây dựng thông thường 
trong Luật Khoáng sản năm 

2010, nên việc khai thác cát 
trên địa bàn tỉnh do UBND 
tỉnh phê duyệt quy hoạch 
thăm dò, sử dụng và khai thác 
cát lòng sông. Sở TN&MT được 
phân công là đơn vị quản lý và 
cấp phép khai thác cát sông. 
Chỉ những mỏ cát liên quan 
đến hai tỉnh thì Bộ TN&MT 
cấp phép. Tuy nhiên, ở không 
ít địa phương vẫn diễn ra tình 
trạng khai thác cát trái phép 
do nhu cầu về cát xây dựng 
và cát san lấp của người dân, 
doanh nghiệp ngày càng lớn 
trong khi việc cấp phép khai 
thác cát bị hạn chế. Các đối 

 V Tàu chở cát trên sông Hậu, Cần Thơ
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tượng khai thác, vận chuyển cát, sỏi trên sông 
sử dụng nhiều thủ đoạn qua mặt cơ quan chức 
năng (khai thác vào ban đêm, gần sáng, tổ chức 
cảnh giới, thông báo cho nhau khi có cơ quan 
chức năng kiểm tra) gây khó khăn cho công tác 
kiểm tra, quản lý. Bên cạnh đó, nhiều doanh 
nghiệp được cấp phép khai thác cát, sỏi xây 
dựng chưa tuân thủ quy định theo Giấy phép 
được cấp (thời hạn cấp phép, công suất khai 
thác, vị trí khai thác), không chấp hành đúng 
các quy định của pháp luật có liên quan, dẫn 
đến tình trạng sạt lở, biến đổi dòng chảy, mất an 
toàn giao thông đường thủy… 

CÁC TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC KHAI THÁC CÁT 
KHÔNG BỀN VỮNG 

Tác động tới môi trường và hệ sinh thái
Việc khai thác cát sông quá mức dẫn đến 

mất môi trường sống ven sông và thủy sinh, 
phá hủy hệ động thực vật địa phương, mất nơi 
lưu trú và lớp che phủ cho lòng sông. Ngoài ra, 
khai thác cát trực tiếp từ lòng sông đang chảy 
làm ảnh hưởng đến mật độ của các quần thể 
động vật không xương sống và cá ở đáy sông. 
Bên cạnh đó, tiếng ồn và sự dịch chuyển trong 
quá trình khai thác cát sông của thiết bị công 
nghiệp nặng có thể xua đuổi các loài động vật 
hoang dã dọc theo vùng ven sông.

Những nghiên cứu từ các nhà khoa học cho 
thấy, một lượng lớn cát sông bị khai thác khỏi 
lòng sông góp phần trực tiếp làm hạ thấp mực 
nước ngầm. Cụ thể, khai thác cát sông quá mức 
gây xói mòn lòng sông có thể dẫn đến sự hạ 
thấp mực nước ngầm kết nối thủy văn với sông, 
làm giảm khả năng lưu trữ của tầng chứa nước 
ngọt. Các nghiên cứu đã cung cấp bằng chứng 
cho thấy việc khai thác cát quá mức làm thay 
đổi chế độ thủy triều của sông. Thực tế, sự thâm 
hụt trầm tích gây ra do khai thác trong cửa sông 
hoặc ở thượng nguồn sông, có thể làm tăng sự 
xâm nhập của thủy triều vào cửa sông, biên độ 
thủy triều và lưu lượng triều đỉnh.

Một báo cáo khoa học được công bố trên Tạp 
chí Nature bởi Eslami và cộng sự thực hiện năm 
2019 tại ĐBSCL cho thấy, triều cường và xâm 
nhập mặn ở ĐBSCL đang gia tăng với tốc độ đáng 
báo động, tạo nên các rãnh xói mòn ở đáy sông 
từ 2 đến 3 m là hậu quả của tình trạng đói phù 
sa, gây ra bởi nguồn cung phù sa ở thượng nguồn 
giảm và khai thác cát quá mức ở hạ nguồn, gấp 
khoảng bốn lần so với ước tính trước đó.

Sự tác động của khai thác cát đến cấu trúc địa 
mạo sông

Sự thay đổi hình thái lòng 
sông trên sông Tiền và sông 
Hậu được phân tích thông qua 
sử dụng dữ liệu độ sâu lòng 
sông được đo trong hai năm 
1998 và 2008. Kết quả so sánh 
trong giai đoạn 10 năm cho 
thấy, đáy của hai dòng sông có 
sự thay đổi bất thường và đáng 
kể, trong đó xuất hiện thêm rất 
nhiều vết cắt lòng sông và có 
sự gia tăng cả về kích thước và 
độ sâu của các hố ở đáy sông. 
Độ sâu trung bình của cả hai 
dòng sông đều tăng hơn 1,3 m 
so với thời điểm năm 1998. Bên 
cạnh đó, trong suốt giai đoạn 
10 năm qua, tổng lượng trầm 
tích đáy bị giảm đi lần lượt là 
90 triệu m3 tại trên toàn tuyến 
sông Tiền và 110 triệu m3 tại 
sông Hậu.

Theo một nghiên cứu về 
sự phát triển của ĐBSCL và 
những ảnh hưởng của đập 
được thực hiện vào năm 2017, 
ảnh vệ tinh Landsat trong giai 
đoạn 43 năm từ 1973 đến 2015 
được sử dụng để phân tích sự 
thay đổi về đường bờ biển trên 
toàn bộ vùng ĐBSCL, sự thay 
đổi về diện tích đất và địa mạo. 
Kết quả cho thấy, ĐBSCL đang 
trải qua sự sụt giảm đáng kể về 
tốc độ biển tiến. Hiện nay, 66% 
đường bờ biển trên toàn đồng 
bằng đang có nguy cơ sạt lở. 
Các đoạn sạt lở chủ yếu nằm ở 
phía đông của Bán đảo Cà Mau 
và phía Tây Bắc của đồng bằng 
trong vịnh Thái Lan. Trong 
tương lai gần, việc xây dựng 
các con đập theo kế hoạch ở 
phía thượng nguồn sông Mê 
Kông, mở rộng thủy lợi, khai 
thác nước ngầm, khai thác cát 
sông thiếu quy hoạch, sụt lún 
đồng bằng, nước biển dâng và 
các yếu tố khác sẽ đẩy nhanh 
quá trình sạt lở đồng bằng 
(Xing và các cộng sự, 2017). 

Tình trạng sạt lở bờ sông 
Tiền, sông Hậu ở ĐBSCL ngày 

càng nghiêm trọng, gia tăng cả 
về tần suất và quy mô. Phương 
pháp địa chấn nông phân giải 
cao được sử dụng để khảo sát 
hiện trạng hai đoạn sông Tiền 
(cù lao Châu Mã và khu vực 
thành phố Sa Đéc) và sông 
Vàm Nao, từ đó đánh giá sự 
thay đổi hình thái lòng sông 
của đoạn sông Tiền trong khu 
vực thành phố Sa Đéc. Kết quả 
cho thấy, địa hình lòng sông tại 
khu vực nghiên cứu có sự thay 
đổi đáng kể về độ sâu, thành 
phần vật chất do chịu tác động 
mạnh của các hoạt động con 
người, chủ yếu là hoạt động 
khai thác cát lòng sông (Lê và 
các cộng sự, 2019). 

Ảnh hưởng tới sinh kế người dân
ĐBSCL đang bị sụt lún, 

thu hẹp do việc khai thác nước 
ngầm quá mức cho phát triển 
nông nghiệp và các mục đích 
khác như xây dựng các đập, sử 
dụng nước ở thượng nguồn; 
khai thác cát sông ngày càng 
tăng khiến dòng chảy của nước 
và trầm tích bị giảm; giảm bổ 
sung các tầng chứa nước; mở 
rộng cơ sở hạ tầng, nước biển 
dâng. Hậu quả là nhiễm mặn 
đất và các tầng chứa nước, cạn 
kiệt các tầng chứa nước, sự di 
cư của các loài cá bị hạn chế, gia 
tăng ô nhiễm, giảm dòng chảy 
của các chất dinh dưỡng, suy 
thoái vành đai rừng ngập mặn 
ven biển, hệ sinh thái chung bị 
ảnh hưởng, gây khó khăn cho 
nông nghiệp và nghề cá, đồng 
thời hạn chế nguồn nước sạch 
cho sinh hoạt. Những tác động 
này đang làm thay đổi vùng 
ĐBSCL trũng thấp, dự kiến sẽ 
làm ảnh hưởng mạnh mẽ đến 
an ninh lương thực vào đầu 
năm 2050 và khả năng biến 
mất hoàn toàn của ĐBSCL vào 
năm 2100. 

Năng suất sản xuất nông 
nghiệp và các dịch vụ sinh 
thái của đồng bằng phụ thuộc 
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nhiều vào sự lắng đọng trầm tích. Không có dòng 
trầm tích (cát, bùn, sét) từ thượng nguồn và các 
phụ lưu của sông Mê Kông, đất phù sa của đồng 
bằng - đã được bồi lắng qua hàng ngàn năm - 
sẽ biến mất vào biển. Từ năm 1994 đến 2014, 
lượng trầm tích đến đồng bằng đã giảm 50%. 
Theo dự đoán của các nhà khoa học vào năm 
20153, với kịch bản toàn bộ các đập thủy điện 
trên dòng chính sông Mê Kông được xây dựng 
và vận hành thì lượng trầm tích về đồng bằng 
trong tương lai sẽ có thể giảm tới 95%. Nguồn 
cung cấp trầm tích lâu đời từ thượng nguồn đến 
ĐBSCL hiện đang bị đe dọa ở nhiều khía cạnh 
do áp lực sử dụng tăng: (i) khai thác thương mại 
vật liệu trầm tích dưới lòng sông (khai thác cát 
sỏi), (ii) giảm tải lượng trầm tích liên quan đến 
việc phát triển thủy điện ở thượng nguồn và (iii) 
khai thác nước ngầm quy mô lớn đã ảnh hưởng 
đáng kể đến sự ổn định địa mạo của đồng bằng.

Nếu không có những hành động phối hợp 
hiệu quả, tình trạng sạt lở các bờ sông Cửu Long 
và vùng duyên hải sẽ ngày càng trầm trọng, 
khiến hơn hàng chục ngàn hộ gia đình sống ven 
sông Tiền và sông Hậu đứng trước nguy cơ mất 
nhà. Khai thác cát không bền vững cũng làm 
suy giảm sự đa dạng, phong phú của các loài cá 
và thay đổi thảm thực vật ven sông. Biến đổi khí 
hậu càng làm trầm trọng hơn những ảnh hưởng 
của khai thác cát không bền vững ở đây, làm 
gia tăng rủi ro xâm nhập mặn, triều cường, kéo 
theo mực nước biển dâng cao ở mức chưa từng 
có trước đây. Những áp lực môi trường này có 
thể phá hủy khả năng chống chịu, đe dọa nền 
nông nghiệp, kinh tế và đa dạng sinh học của 
vùng đồng bằng này.

TRIỂN KHAI DỰ ÁN QUẢN LÝ  
KHAI THÁC CÁT BỀN VỮNG 

Dự án “Giảm thiểu tác động của biến đổi 
khí hậu (BĐKH) và phòng chống thiên tai 
thông qua sự tham gia của khối công tư trong 
khai thác cát bền vững ở ĐBSCL”, gọi tắt là Dự 
án Quản lý khai thác cát bền vững, được tài trợ 
bởi Quỹ Sáng kiến Khí hậu Quốc tế (IKI) - BMU 
thông qua WWF-Việt Nam. Dự án được thực 
hiện trong 5 năm (2020 - 2024) với mục tiêu cụ 
thể là: Xây dựng cơ sở dữ liệu ngân hàng cát cho 
ĐBSCL với sự phối hợp cùng các đối tác quan 
trọng; Tăng cường nhận thức của cộng đồng và 
các cơ quan ra quyết định về những tác động 
của việc khai thác cát và sỏi không bền vững, 
làm gia tăng thiên tai ở ĐBSCL; Tăng cường khả 
năng cho các đối tác truy cập thông tin về rủi 

ro liên quan đến khai thác cát, 
sỏi và thúc đẩy tìm kiếm các 
nguồn vật liệu thay thế cát sỏi 
trong lĩnh vực xây dựng; Xây 
dựng các khuyến nghị, hướng 
dẫn về khai thác cát sỏi bền 
vững và lồng ghép trong chính 
sách phòng chống thiên tai và 
phát triển bền vững.

Dự án gồm có 4 Hợp phần: 
Xây dựng cơ sở dữ liệu ngân 
hàng/tổng lượng trầm tích (chủ 
yếu là cát) cho ĐBSCL với sự 
phối hợp của các đối tác; Tăng 
cường nhận thức của cộng 
đồng và các cơ quan ra quyết 
định về những tác động của 
việc khai thác cát không bền 
vững, làm gia tăng thiên tai ở 
ĐBSCL; Tăng cường khả năng 
cho các đối tác truy cập thông 
tin về rủi ro liên quan tới khai 
thác cát và thúc đẩy tìm kiếm 
các nguồn vật liệu thay thế cát 
trong lĩnh vực xây dựng; Xây 
dựng các khuyến nghị, hướng 
dẫn về khai thác cát bền vững 
và lồng ghép trong chính sách 
phòng chống thiên tai và phát 
triển bền vững ở ĐBSCL. 

Để đạt được những mục 
tiêu trên, Dự án sẽ thực hiện 
những nghiên cứu về ngân 
hàng cát ở ĐBSCL, tạo cơ 
sở khoa học vững chắc cho 
việc xây dựng những chính 
sách khai thác cát bền vững 
ở khối công và tư, góp phần 
tăng khả năng tự phục hồi 
và chống chịu với BĐKH của 
vùng đồng bằng. Trong đó, 
hai nghiên cứu quan trọng 
nhất là Xây dựng ngân hàng 
cát cho ĐBSCL và Kế hoạch 
duy trì ổn định hình thái 
sông khu vực ĐBSCL, được 
xem là những nghiên cứu 
đầu tiên về đề tài này ở quy 
mô toàn đồng bằng. Phạm 
vi thực hiện nghiên cứu bao 
gồm 13 tỉnh thành ở ĐBSCL, 
trong đó 1 tỉnh thành sẽ được 
lựa chọn để thực hiện thí 

điểm lồng ghép kết quả của 
Dự án vào kế hoạch quản lý 
khai thác cát sông của tỉnh.

Bên cạnh hai nghiên cứu 
chính nêu trên, Dự án cũng 
thực hiện các nghiên cứu khác 
về tình hình khai thác, sử dụng 
cát ở ĐBSCL và các vùng lân 
cận, sử dụng các kết quả đầu 
ra làm cơ sở để thúc đẩy các 
chủ thể chính trong ngành 
xây dựng Việt Nam tìm kiếm 
các nguồn cung ứng bền vững 
để thay thế cát sông. Các buổi 
đối thoại, tọa đàm sẽ được tổ 
chức nhằm cung cấp các thông 
tin về rủi ro kinh tế - xã hội và 
môi trường liên quan đến khai 
thác cát, tạo điều kiện để trao 
đổi và lắng nghe ý kiến đa bên, 
bao gồm các cơ quan quản lý 
nhà nước, các doanh nghiệp 
khai thác và sử dụng cát, các 
tác nhân liên quan khác trong 
ngành cũng như đại diện của 
cộng đồng địa phương. Trong 
bối cảnh nguồn cung không đủ 
đáp ứng cho nhu cầu xây dựng 
phát triển như hiện nay, việc 
kết nối các bên liên quan và 
có cái nhìn đa chiều là vô cùng 
quan trọng để xây dựng những 
chính sách quản lý cát toàn 
diện và hiệu quả.

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT  
GIẢI PHÁP TỪ VIỆC  
TRIỂN KHAI DỰ ÁN

Phát triển ngân hàng cát 
khu vực ĐBSCL để cung cấp cơ 
sở khoa học cho việc quản lý 
khai thác cát. Quản lý khai 
thác cát một cách bền vững 
là một giải pháp thuận thiên 
để giúp ĐBSCL giảm thiểu 
và thích ứng với BĐKH, giảm 
thiểu tác dụng tiêu cực lên 
địa mạo của đồng bằng, sinh 
kế của người dân, an ninh 
lương thực, đa dạng sinh 
học và hệ sinh thái do thiếu 
trầm tích từ thượng nguồn 
và khai thác cát quá mức ở 
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đồng bằng. Tuy nhiên, việc quản lý 
khai thác cát chỉ bền vững khi việc cấp 
phép khai thác cát thay vì dựa trên kết 
quả đo đạc trữ lượng cát có ở đáy sông, 
thì cần phải dựa trên ngân hàng cát. 
Ngân hàng cát là cân bằng thay đổi 
theo thời gian giữa lượng cát đổ về 
đồng bằng từ thượng nguồn, lượng cát 
có ở đáy sông, lượng cát khai thác (cả 
hợp pháp và bất hợp pháp), và lượng 
cát đổ ra biển. Kết quả tính toán ngân 
hàng cát cung cấp cho các nhà hoạch 
định chính sách biết được lượng cát 
có thể khai thác và vị trí khai thác mà 
không gây ra các ảnh hưởng tiêu cực. 

Xây dựng kế hoạch phục hồi hình thái 
sông ở khu vực ĐBSCL. Hiện đã có rất 
nhiều dự án được thực hiện bằng nhiều 
nguồn vốn khác nhau để giải quyết 
vấn đề xói lở lòng và bờ sông ở khu vực 
ĐBSCL. Tuy nhiên, thay vì giải quyết vấn 
đề gốc rễ là thiếu hụt trầm tích do xây 
dựng đập thủy điện ở thượng nguồn và 
khai thác cát quá mức ở ĐBSCL, những 
dự án này phần lớn tập trung vào công 
tác chỉnh trị sông với giải pháp chủ yếu 
là xây dựng các công trình để giải quyết 
vấn đề xói lở. Bên cạnh đó, các giải pháp 
lại được thực hiện dựa trên đánh giá ở 
quy mô nhỏ (một đoạn sông). Do vậy, dù 
đã đầu tư một nguồn kinh phí rất lớn 
cho các giải pháp công trình, vấn đề sạt 
lở bờ sông vẫn chưa được khắc phục mà 
thậm chí ngày càng trở nên phức tạp 
hơn theo thời gian. Trong thời gian tới, 
Dự án sẽ tiếp cận theo hướng giải quyết 
nguyên nhân cốt lõi là dựa trên kết quả 
nghiên cứu và xây dựng ngân hàng cát, 
kết hợp với một đánh giá toàn diện ở 
cấp độ toàn đồng bằng về hình thái sông 
dựa trên dữ liệu lịch sử từ các năm 1998, 
2008, 2018 và kết quả đo đạc, mô hình 
hóa từ các đơn vị tư vấn về ảnh hưởng 
của khai thác cát và các giải pháp công 
trình hiện hữu đối với thay đổi hình 
thái sông… Dự án sẽ phối hợp với Tổng 
cục Phòng chống thiên tai và các đối 
tác cấp tỉnh, các Trường đại học để xây 
dựng một kế hoạch phục hồi hình thái 
sông cho toàn ĐBSCL. Kế hoạch này 
sẽ cung cấp cho chính quyền các tỉnh 
những vị trí trên sông Tiền và sông Hậu 
cần phải cấm việc khai thác cát, những 

vị trí cần hạn chế và những 
vị trí có thể khai thác ở mức 
độ phù hợp để bảo toàn và 
phục hồi hình thái sông.

Thúc đẩy công tác truyền 
thông nhằm nâng cao nhận 
thức của các nhà hoạch định 
chính sách và công chúng 
về ảnh hưởng của khai thác 
cát không bền vững. Dự án 
thành lập mạng lưới các 
nhà báo mảng môi trường 
- thời sự - chính sách để kịp 
thời thông tin về các vấn đề 
liên quan đến khai thác cát 
(ở Việt Nam và trên thế giới), 
tăng cường số lượng lẫn chất 
lượng các thông tin về khai 
thác cát trên truyền thông 
đại chúng. Nâng cao năng 
lực nhà báo ở mảng khai 
thác cát bằng cách tổ chức 
các buổi tập huấn /đi thực 
tế và tạo điều kiện để nhà 
báo tiếp xúc với các chuyên 
gia để phỏng vấn. Thực hiện 
các bài đăng ý kiến chuyên 
gia về vấn đề khai thác cát, 
vật liệu thay thế và các đề 
tài liên quan.

Liên kết với khối công tư 
để thúc đẩy vật liệu thay thế 
cát sông một cách bền vững. 
Dự án sẽ thực hiện đánh 
giá và xác định các chủ thể 
quan trọng chuỗi giá trị cát 

sông ở ĐBSCL, TP. Hồ Chí 
Minh và Đồng Nai; Thực 
hiện phân tích kinh tế vi và 
vĩ mô về rủi ro về xã hội và 
kinh tế đối với các chủ thể 
trong khai thác cát ở ĐBSCL; 
Thực hiện đánh giá về trữ 
lượng, tiềm năng khai thác/
sản xuất cũng như hiệu quả 
chi phí của vật liệu thay thế 
cát sông một cách bền vững, 
chất lượng; Tổ chức các buổi 
đối thoại đa phương để thu 
thập ý kiến về việc áp dụng 
các giải pháp khai thác và sử 
dụng cát bền vững, kết nối 
các tác nhân trong chuỗi giá 
trị cát để thúc đẩy thực hiện 
các giải pháp này.

Cung cấp các khuyến 
nghị để cải thiện chính sách 
và quy hoạch liên quan đến 
quản lý khai thác cát sông. 
Thông qua các hội thảo 
tham vấn, các đối thoại 
chính sách và các kênh 
tham vấn khác, những kết 
quả đầu ra của Dự án sẽ 
được cung cấp tới các nhà 
hoạch định chính sách để 
quản lý khai thác cát một 
cách bền vững ở ĐBSCL. Cụ 
thể, ngân hàng cát cần được 
tích hợp vào quy hoạch và 
chính sách quản lý khai 
thác cátn
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Quảng Nam phát triển rừng bền vững 
nhằm giảm phát thải khí nhà kính và 
tăng cường trữ lượng các bon rừng 
TS. PHÙNG THỊ QUỲNH TRANG
Học viện Phụ nữ Việt Nam

Quảng Nam là một trong những tỉnh có 
diện tích rừng tự nhiên lớn của Việt 
Nam, nằm ở trung tâm của khu vực 

Trung Trường Sơn, là nơi giao thoa giữa hệ thực 
vật phía Bắc và phía Nam, nên rừng tự nhiên ở 
đây có tính đa dạng sinh học cao với nhiều hệ 
sinh thái đặc trưng. Tuy nhiên, trước tác động 
của biến đối khí hậu và con người, hệ sinh thái 
tự nhiên của Quảng Nam đang đứng trước nguy 
cơ bị phá vỡ. Cùng với đó, tình trạng khai thác 
rừng trái phép đã làm diện tích và chất lượng 
rừng bị suy giảm rõ rệt. Do đó, việc quản lý bền 
vững tài nguyên, nhằm giảm phát thải và suy 
thoái rừng là yêu cầu cấp thiết và quan trọng.

TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ VÀ NÂNG CAO ĐỘ 
CHE PHỦ RỪNG

Trong những năm gần đây, được sự quan 
tâm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, sự phối hợp 
chặt chẽ của chính quyền địa phương các cấp, 
công tác phát triển rừng của tỉnh Quảng Nam 
đã đạt được nhiều kết quả quả quan trọng. Theo 
Báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam, tính đến 
ngày 31/12/2021, tỉnh có 680.249,67 ha đất có 
rừng (bao gồm cả diện tích đất đã trồng chưa 
thành rừng), trong đó có 463.356,77 ha rừng tự 
nhiên và 216.829,94 ha rừng trồng. Đối với rừng 
tự nhiên, rừng gỗ (chiếm khoảng 450.890,13ha); 
rừng tre nứa (4.617,75ha); rừng hỗn giao 
(7.762,43ha) và rừng cau dừa (86,46ha). 

Đối với diện tích rừng trồng, có 156.376,93ha 
rừng trồng đã thành rừng và 60.513,01ha đất 
đã trồng chưa thành rừng (diện tích này không 
tham gia tính độ che phủ rừng). Diện tích đất 
chưa có rừng khoảng 89.027,26 ha, bao gồm 
57.125,12ha diện tích khoanh nuôi tái sinh (có 
cây gỗ tái sinh) và 31.902,14ha diện tích đất 
trống khác còn lại. Đến nay, độ che phủ rừng 
toàn tỉnh đạt 58,61%, trong đó độ che phủ rừng 
tự nhiên đạt 43,82%. Rừng trồng được chăm sóc 
theo đúng quy trình, đã bắt đầu khép tán và 
phát huy tác dụng phòng hộ, BVMT sinh thái, 
chống xói mòn và lưu trữ các bon. 

Tuy nhiên, bên cạnh 
những kết quả đạt được, công 
tác quản lý, bảo vệ và phát 
triển rừng vẫn còn nhiều bất 
cập. Tình trạng phá rừng, lấn 
chiếm đất rừng, khai thác 
lâm sản trái phép, nhất là đối 
với rừng tự nhiên vẫn diễn ra 
phức tạp. Những năm gần đây, 
cơ quan kiểm lâm tỉnh đã xác 
định một số địa bàn phá rừng 
phức tạp nằm giáp ranh giữa 
xã Phước Xuân (Phước Sơn) với 
xã Cà Dy (Nam Giang); khu vực 
giáp ranh xã Ba (Đông Giang) 
và xã Đại Hưng (Đại Lộc); giáp 
ranh huyện Đông Giang với 
Hòa Vang (TP.Đà Nẵng); rừng 
phòng hộ Phú Ninh địa bàn 
xã Tam Xuân 2, Tam Trà (Núi 
Thành). Do đời sống người dân 
ở các huyện này còn nhiều 
khó khăn, chủ yếu sản xuất 
nương rẫy, nhận thức về công 
tác bảo vệ rừng còn hạn chế. 
Nhu cầu gỗ làm nhà của người 
dân miền núi lớn nên dẫn đến 
một số vụ khai thác rừng trái 
phép. Giá gỗ nguyên liệu (cây 
keo) cao dẫn đến người dân lấn 
chiếm đất lâm nghiệp để trồng 
keo ngày càng gia tăng. Ngoài 
ra, nhiều dự án phát triển kinh 
tế như thủy điện, khai thác 
khoáng sản, dịch vụ du lịch... 
chưa chú trọng đến bảo vệ, 
phát triển rừng, ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến môi trường 
sinh thái, làm suy giảm chất 
lượng rừng, đặc biệt là rừng tự 
nhiên. 

Trước thực trạng trên, tỉnh 
đã tổ chức rà soát lại quỹ đất 
lâm nghiệp trên địa bàn, đẩy 
mạnh công tác giao đất, giao 

rừng, thuê đất thuê rừng cho 
hộ gia đình, cá nhân, cộng 
đồng dân cư thôn, các tổ chức 
cá nhân phát triển kinh tế lâm 
nghiệp, phát triển lâm sản 
ngoài gỗ, cây dược liệu dưới 
tán rừng. Hiện có 4 tổ chức 
thuê dịch vụ môi trường rừng 
để trồng sâm Ngọc Linh với 
diện tích 44,47ha và 2 đơn vị 
sự nghiệp của địa phương sửa 
dụng dịch vụ môi trường rừng 
để trồng sâm Ngọc Linh với 
diện tích 10,9ha. Đồng thời, 
tỉnh cũng quy hoạch phát 
triển cây quế Trà My với diện 
tích 10.000 ha. Nhờ những mô 
hình này, người dân có công ăn 
việc làm, tạo sinh kế ổn định 
cho người dân đi đôi với công 
tác bảo vệ và phát triển rừng.

Cùng với đó, mô hình 
trồng rừng gỗ lớn cũng được 
nhiều địa phương trong tỉnh 
triển khai, bước đầu mang lại 
lợi ích vừa giúp người dân phát 
triển kinh tế vừa góp phần 
BVMT, phục hồi đa dạng sinh 
thái, điều hòa nguồn nước. 
Điển hình như xã Quế Lâm 
(huyện Nông Sơn), địa phương 
có diện tích rừng sản xuất 
lớn với khoảng 1.200ha, điều 
kiện tự nhiên thuận lợi, phù 
hợp với việc phát triển trồng 
rừng gỗ lớn. Thời gian qua, xã 
đã triển khai nhiều biện pháp 
tuyên truyền, vận động người 
dân trồng rừng gỗ lớn, mang 
lại hiệu quả về kinh tế cũng 
như môi trường. Còn tại huyện 
Hiệp Đức đã tích cực hỗ trợ 
nông dân liên kết phát triển 
mô hình trồng rừng gỗ lớn theo 
phương thức sản xuất hàng 
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hóa tập trung. Năm 2021 toàn huyện trồng mới 
1.100ha rừng gỗ lớn, lũy kế từ năm 2018 - 2021 
đã trồng được gần 3.000ha. Theo kế hoạch, từ 
nay đến năm 2025 bình quân hằng năm huyện 
trồng mới 1.200ha rừng gỗ lớn.

Thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi 
trường rừng (DVMTR), đến nay Quỹ bảo vệ và 
phát triển rừng Quảng Nam đã ký kết được 81 
đơn vị sử dụng DVMTR, trong đó: 29 đơn vị sản 
xuất thủy điện, 9 đơn vị sản xuất nước sạch, 43 
đơn vị nước công nghiệp. Quỹ đã hoàn thành 
việc lập 15 đề án chi trả DVMTR thuộc các lưu 
vực sản xuất thủy điện, nước sạch. Trên cơ sở 
rà soát của các đề án đã giúp các chủ rừng và 
UBND các xã được giao trách nhiệm quản lý 
bảo vệ rừng xây dựng phương án, tổ chức lực 
lượng bảo vệ rừng đạt hiệu quả. Ngoài ra, Quỹ 
còn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền 
về chính sách chi trả DVMTR nhằm nâng cao 
nhận thức, hiểu biết cho mọi người tham gia 
công tác quản lý bảo vệ rừng, việc gắn kết việc 
chi trả với các chương trình phát triển sinh kế 
khác nhằm tạo thêm thu nhập bền vững cho 
các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng. Năm 
2021, tổng diện tích rừng chi trả DVMTR theo kế 
hoạch là 282.948 ha. Hầu hết các đơn chủ rừng 
đã lập kế hoạch và tổ chức tuần tra, kiểm tra bảo 
vệ rừng trong lâm phận quản lý thực hiện chính 
sách chi trả DVMTR. Qua các đợt kiểm tra, 8 
tháng đầu năm 2021 đã phát hiện nhiều vụ vi 
phạm lâm luật gồm: Phá rừng (9 vụ, diện tích 
thiệt hại là 4,18 ha), cháy rừng (4 vụ, diện tích 
thiệt hại là 9,45 ha)… Nhờ thực hiện chính sách 
chi trả DVMTR, đã cung cấp nguồn tài chính 
cho việc bảo vệ rừng. Đồng thời, mở ra cơ hội 
cho đồng bào miền núi của tỉnh Quảng Nam cải 
thiện đời sống, giúp cộng đồng bảo vệ rừng có 
trách nhiệm hơn.

GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH,  
PHỤC HỒI TÀI NGUYÊN RỪNG

Theo Kế hoạch hành động giảm phát thải 
khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất 
rừng, suy thoái rừng, quản lý bền vững tài 
nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các 
bon rừng (REDD+)” giai đoạn 2020 - 2030, tỉnh 
Quảng Nam đặt mục tiêu phấn đấu giữ nguyên 
diện tích rừng tự nhiên hiện có và nâng cao chất 
lượng rừng tự nhiên thông qua việc tăng cường 
bảo tồn, bảo vệ rừng cũng như các biện pháp 
làm giàu rừng. Tăng độ che phủ rừng nói chung 
lên 61% vào năm 2025 thông qua các biện pháp 
bảo vệ và phát triển rừng. Tăng diện tích rừng 

sản xuất chứng chỉ quản lý 
rừng bền vững đến năm 2030 
có ít nhất 15% diện tích rừng 
trồng có chứng chỉ FSC, trong 
đó rừng trồng cây gỗ lớn đạt 
28.000ha.

Đồng thời phục hồi 
230.000 ha rừng, bao gồm 
7.500 ha rừng đặc dụng, 
190.000 ha rừng phòng hộ và 
34.000ha rừng sản xuất. Giảm 
14,17 triệu tấn CO2 từ rừng vào 
năm 2030, trung bình giảm 
khoảng 1,18 triệu tấn CO2 mỗi 
năm. Cải thiện và tăng cường 
quản trị rừng trong tỉnh, đặc 
biệt là thông qua các nỗ lực 
để giao và khoán 359.000 ha 
rừng, trong đó giao 61.000ha 
rừng/đất rừng phù hợp cho các 
hộ, cộng đồng dân cư và giao 
298.000ha rừng cho các ban 
quản lý rừng...

Theo Sở NN&PTNT Quảng 
Nam, tỉnh đã phát triển mô 
hình nông - lâm nghiệp kết 
hợp lồng ghép vào REDD+ bởi 
thực tiễn cho thấy các vườn 
rừng nông - lâm kết hợp có khả 
năng hấp thụ các bon cao gấp 
4 lần so với trồng thuần loài. 
Mục tiêu chính của REDD+ 
là quản lý và bảo tồn rừng 
hiệu quả, tăng trữ lượng các 
bon cho rừng. Tỉnh đã ưu tiên 
phục hồi các khu vực có nguy 
cơ mất rừng cao. Đó là các khu 
vực rừng phòng hộ Nam Giang, 
Nam Trà My, Phước Sơn, Đông 
Giang, Khu bảo tồn loài và sinh 
cảnh voi Quảng Nam, Vườn 
quốc gia Sông Thanh, Khu bảo 
tồn Sao la.

Trong khuôn khổ hoạt 
động REDD+, Dự án Trường 
Sơn Xanh do Cơ quan hợp tác 
quốc tế Hoa Kỳ (USAID) hỗ trợ 
đã xây dựng bản đồ rủi ro mất 
rừng cấp độ cao cho Quảng 
Nam với diện tích 46.687ha, 
chủ yếu là rừng tự nhiên thuộc 
các huyện Phước Sơn, Nông 
Sơn, Bắc Trà My, Phú Ninh và 

Thăng Bình. Đây là vùng ưu 
tiên thực hiện các hoạt động 
REDD+, tạo ra các tín chỉ các-
bon rừng. Ngoài ra, dự án hỗ trợ 
cải thiện sinh kế bền vững cho 
các cộng đồng dân tộc thiểu số 
thông qua phát triển chuỗi giá 
trị mây tre đan và cây dược liệu 
tại các huyện Đông Giang, Tây 
Giang, Nam Giang, Núi Thành 
và Phước Sơn. Thông qua dự 
án, các địa phương đã trồng 
mới 100ha mây, bảo vệ khai 
thác bền vững 50 ha mây dưới 
tán rừng tự nhiên hiện có; giúp 
giảm thiểu 7,49 triệu tấn CO2, 
hỗ trợ 24 cơ quan được nâng 
cao năng lực về cảnh quan bền 
vững; có 9.103 người hưởng lợi 
về sinh kế và 8.120 người được 
cải thiện thu nhập; đã có 35 
triệu USD được huy động cho 
các hoạt động cảnh quan bền 
vững, cùng với 337 nghìn ha 
rừng được cải thiện về quản lý 
tài nguyên.

Nhằm bảo tồn và nâng 
cao trữ lượng các bon rừng, 
vừa qua Chính phủ đã đồng 
ý về chủ trương cho Quảng 
Nam lập Đề án thí điểm kinh 
doanh tín chỉ các bon rừng từ 
giảm phát thải khí nhà kính 
thông qua chống mất rừng, suy 
thoái rừng, quản lý bền vững 
tài nguyên rừng (REDD+), thời 
gian thí điểm 5 năm (2021 - 
2025). Tỉnh Quảng Nam đang 
khẩn trương tiến hành làm 
các thủ tục liên quan. Sau khi 
hoàn tất các thủ tục để lập dự 
án sẽ tiến hành đấu thầu quốc 
tế và mời các doanh nghiệp 
nước ngoài tham gia. Đề án dự 
kiến xuất khẩu 5,2 triệu tín chỉ 
các bon rừng trong giai đoạn 
(2021-2025). Cụ thể, từ năm 
2021 đến năm 2025, mỗi năm 
sẽ bán bình quân 0,8 triệu tấn 
CO2. Giá bán khoảng 5 USD/
tấn CO2, khi đề án được thực 
hiện sẽ mang lại cho tỉnh 
Quảng Nam với nguồn thu từ 
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110 tỷ - 130 tỷ đồng/năm, cao hơn với nguồn thu DVMTR, 
bằng 2-2,5 lần đầu tư ngân sách hàng năm của Trung ương 
và địa phương vào lâm nghiệp. Như vậy, Quảng Nam là địa 
phương đầu tiên trên cả nước thực hiện Đề án. Kinh phí 
thu được từ bán tín chỉ các bon rừng sẽ được tái sử dụng 
cho việc quản lý, bảo vệ, phát triển rừng. Nhà nước ban 
hành cơ chế để người dân địa phương trực tiếp tham gia 
tuần tra, bảo vệ, trồng rừng, bảo quản, lưu giữ các bon… Nhờ 
thu nhập tăng lên, người dân nơi đây đã dần từ bỏ thói 
quen xâm phạm rừng, tham gia ngày càng tích cực hơn vào 
công tác giữ gìn, bảo vệ hệ sinh thái rừng.

Trong thời gian tới, để tăng cường công tác quản lý, bảo 
vệ rừng, tỉnh Quảng Nam sẽ thực hiện rà soát, hoàn thiện 
quy hoạch 3 loại rừng phòng hộ, đặc dụng và sản xuất trên 
địa bàn tỉnh theo hướng quản lý, bảo vệ, phát triển và sử 
dụng rừng bền vững có hiệu quả, giảm thiểu lượng phát thải 
các bon khi chuyển đổi rừng tự nhiên sang mục đích phát 
triển kinh tế - xã hội khác.

Xây dựng hệ thống tổ chức, quản lý, điều hành thực 
hiện giảm phát thải và tăng cường trữ lượng cac bon rừng. 
Nâng cao năng lực tiếp cận và triển khai các hoạt động của 
REDD+. Nâng cấp hệ thống theo dõi diễn biến rừng, xây 
dựng các biện pháp đảm bảo an toàn về môi trường và xã 
hội; xây dựng cơ chế quản lý tài chính và chia sẻ lợi ích từ 
REDD+.

Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát 
triển lâm nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp thuê đất phải cam 
kết và có trách nhiệm đào tạo nghề cho cộng đồng. Đồng 
thời, huy động nguồn lực tài chính từ các doanh nghiệp 
ngoài nhà nước để tổ chức trồng rừng, bảo vệ rừng, nâng 
cao chất lượng rừng. Khai thác nguồn tài chính chi trả từ 
chi trả dịch vụ môi trường rừng và chi trả dựa vào kết quả 
giảm phát thải các bon. Hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người 
dân sống gần rừng để giảm các áp lực tiêu cực đến nguy cơ 
mất rừng và suy thoái rừngn

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Báo cáo kết quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng 
Quảng Nam năm 2021.
2. Báo cáo Hiện trạng rừng trên địa bàn Quảng Nam năm 
2021.
3. Kế hoạch hành động giảm phát thải khí nhà kính thông 
qua nỗ lực hạn chế mất rừng, suy thoái rừng, quản lý bền 
vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các-bon 
rừng (REDD+) tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020 - 2030.
4. Công văn số 3479/VPCP-NN gửi cho Bộ NN&PTNT và 
UBND tỉnh Quảng Nam về chủ trương xây dựng và triển khai 
Đề án thí điểm kinh doanh tín chỉ các bon rừng từ giảm phát 
thải khí nhà kính thông qua chống mất rừng và suy thoái 
rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao 
trữ lượng các bon rừng (REDD+) tại tỉnh Quảng Nam.

gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-
2030 tại địa phương nhằm triển khai đồng bộ các 
hoạt động từ Trung ương đến địa phương. 

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Chương 
trình và với nguồn kinh phí còn hạn chế nhưng kết 
quả thực hiện Chương trình đáng khích lệ. Cụ thể: Bộ 
Công Thương đã hỗ trợ và hướng dẫn được 24 tỉnh/
thành phố ban hành Kế hoạch hành động triển khai 
thực hiện Chương trình trên địa bàn; xây dựng các 
phóng sự và tổ chức các talk show phát định kỳ trên 
Đài truyền hình Trung ương về sản xuất và tiêu dùng 
bền vững; viết và đăng tải hàng trăm tin, bài viết 
chuyên sâu về sản xuất và tiêu dùng bền vững trên 
trang thông tin của Bộ Công Thương, của Chương 
trình (www.scp.gov.vn) và trên các trang thông tin 
của các đơn vị báo chí trực thuộc Bộ; xây dựng và 
phát hành Bản tin sản xuất và tiêu dùng bền vững 
ngành Công Thương; xây dựng 5 hướng dẫn kỹ thuật 
chuyên sâu cho các ngành triển khai sản xuất và tiêu 
dùng bền vững (ngành thủy sản, điện tử, bao bì, khai 
thác khoáng sản và ngành bia); xây dựng được bộ tiêu 
chí áp dụng cho các làng nghề thủ công bền vững; 
xây dựng được bộ bài giảng đào tạo về sản xuất và 
tiêu dùng bền vững cho giảng viên, tuyên truyền viên 
của các tỉnh, thành phố; xây dựng mô hình kinh tế 
tuần hoàn cho một số ngành; tính toán và xây dựng 
định mức tiêu hao nguyên vật liệu cho các ngành 
công nghiệp, áp dụng xây dựng cho ngành phân bón; 
xây dựng tài liệu kỹ thuật và nâng cao năng lực về 
thiết kế bền vững, thiết kế sinh thái, thiết kế để tái 
chế, tái sử dụng đối với sản phẩm bao bì,..

Với các kết quả đã đạt được trong năm 2021, năm 
2022 Bộ Công Thương tiếp tục triển khai thực hiện 
các nhiệm vụ liên quan đến các nhóm nhiệm vụ ưu 
tiên nhằm thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững, 
thay đổi thói quen tiêu dùng của các tầng lớp nhân 
dân, nâng cao ý thức cộng đồng và thúc đẩy quá trình 
sản xuất bền vững, tiêu dùng bền vững hướng đến 
nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam. Cụ thể các nhóm 
nhiệm vụ sẽ được ưu tiên thực hiện trong năm 2022: 
đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức trên Đài 
truyền hình Trung ương và các phương tiện truyền 
thông; đẩy mạnh mua sắm bền vững với các sản 
phẩm thân thiện với môi trường; xây dựng và thúc 
đẩy mô hình sản xuất bền vững trong một số ngành; 
tổ chức các triển lãm kết nối cung cầu đối với các sản 
phẩm phụ trợ, sản phẩm trung gian trong các khâu 
sản xuất nhằm thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong các 
ngành công nghiệp; xây dựng các mô hình tái chế 
trong côn nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn...n

(Tiếp theo trang 20)

Chương trình hành động...
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Nghệ An: Chú trọng áp dụng sản xuất sạch hơn 
trong công nghiệp nhằm kiểm soát chất lượng 
môi trường không khí
NGUYỄN THỊ THÙY DUNG 
Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Thời gian qua, việc hỗ trợ đổi mới công 
nghệ, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất là 
một trong những yếu tố giúp các doanh 

nghiệp (DN), cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh 
Nghệ An nâng cao được hiệu quả sản xuất, chất 
lượng sản phẩm, tối ưu hóa chi phí, nâng cao 
năng lực cạnh tranh trên thị trường và hướng 
đến sản xuất sạch hơn (SXSH).

Hiện nay, tỉnh Nghệ An có khoảng 24.000 
DN đăng ký thành lập, trong đó, có khoảng 
13.800 DN đang hoạt động. Các DN trên địa bàn 
tỉnh đang đóng góp khoảng 60 - 62% tổng thu 
ngân sách, tạo việc làm cho 221.000 người lao 
động. Trong khi đó, theo quy hoạch, trên địa bàn 
Nghệ An có 10 khu công nghiệp (KCN) trong đó 
có 8/10 KCN đang xây dựng và hoạt động, với 
tổng cộng 130 DN, tỷ lệ lấp đầy trung bình các 
KCN đã hoạt động khoảng 41,9%. Bên cạnh KCN, 
toàn tỉnh còn có 53 cụm công nghiệp (CCN) với 
tổng diện tích 1.273,06 ha. Tuy nhiên, đến nay 
cũng mới chỉ có 23 CCN đã đi vào hoạt động. Tại 
các CCN này đã thu hút 253 dự án đầu tư chủ 
yếu trên các lĩnh vực chế biến khoáng sản, lâm 
sản, may dệt kim, gia công cơ khí, tái chế kim 
loại, tái chế và sản xuất sản phẩm nhựa, sản 
xuất bao bì.

Thực tế cho thấy, dù đã có một hệ thống các 
KCN, CCN phủ khắp trên địa bàn, tuy nhiên, 
hiện nay chỉ có 4/8 KCN đã có hệ thống xử lý 
nước thải tập trung với tổng công suất xử lý 
theo thiết kế là 11.950 m3/ngày/đêm. Trong số 
23 CCN hoạt động cũng chỉ mới có 10 CCN đã 
đầu tư hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập 
trung, trong đó chỉ có 8 CCN có hệ thống xử lý 
nước thải tập trung đi vào hoạt động. Theo quy 
hoạch tất cả các KCN phải có khu vực phân loại 
và trung chuyển chất thải rắn. Tuy nhiên, trên 
thực tế hầu như các KCN không triển khai hạng 
mục này. Điều này đã khiến cho công tác quản 
lý chất thải rắn ở các KCN gặp không ít khó 
khăn. Hiện nay, các cơ sở trong KCN đang tự ký 
hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom 
và xử lý.

Số liệu tổng hợp trong năm 
2021 cho thấy, việc thu gom 
chất thải nguy hại trong hoạt 
động sản xuất công nghiệp 
và dịch vụ đạt khoảng 2.950,3 
tấn. Ngoài những bất cập về 
hệ thống xử lý nước thải, hiện 
tại vẫn còn 10 CCN đã đi vào 
hoạt động hoặc mở rộng nhưng 
chưa có quyết định phê duyệt 
báo cáo đánh giá tác động môi 
trường của cấp có thẩm quyền; 
13/23 CCN chưa xây dựng hệ 
thống thu gom nước mưa chảy 
tràn. Đó là chưa kể đến việc cơ 
bản các CCN chưa hoàn thiện 
hoặc chưa xây dựng hạ tầng 
kỹ thuật.

Từ thực trạng môi trường 
trong công nghiệp cho thấy, tác 
động tổng hợp các chất thải ra 
môi trường là rất lớn và ngày 
càng nghiêm trọng. Các loại 
chất thải không chỉ ảnh hưởng 
tới môi trường sản xuất kinh 
doanh của DN mà còn ảnh 
hưởng tới môi trường và đời 
sống nhân dân. Do vậy, các DN 
trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã 
quan tâm đầu tư việc áp dụng 
và duy trì SXSH trong công 
nghiệp. Đơn cử như giải pháp 
“Đầu tư cải tạo hồ điều hòa 
và hệ thống hút ép bùn trong 
nước thải để tuần hoàn tái sử 
dụng nước và nguyên liệu” của 
Nhà máy sản xuất gạch Granit 
Trung Đô. 

Nhà máy sản xuất gạch 
Granit Trung Đô trực thuộc 
Công ty xây dựng Trung Đô với 
công suất 3.500.000 m2 gạch/
năm và sử dụng nguyên liệu 
trên 505 tấn/ngày. Vì vậy, vấn 
đề lớn mà Nhà máy gặp phải là 
tiêu thụ một lượng điện năng 
rất lớn, gây ô nhiễm đến môi 

trường xung quanh qua khí 
thải, bụi thải, nước thải và chất 
thải rắn. Trước thực trạng đó, 
Công ty đã triển khai áp dụng 
các giải pháp SXSH, với việc 
“Đầu tư cải tạo hồ điều hòa 
và hệ thống hút ép bùn trong 
nước thải để tuần hoàn tái sử 
dụng nước và nguyên liệu”. 
Do trong quá trình sản xuất, 
một lượng lớn của sản phẩm 
bị rơi vãi, bụi, gạch vỡ… sẽ rửa 
trôi theo nước. Chi phí thực 
hiện cho giải pháp này là hơn 
7 tỷ đồng, lợi ích thu được mỗi 
năm là 2.182 triệu và thời gian 
hoàn vốn là 3,3 năm. Theo tính 
toán, với giải pháp này, lượng 
chất thải rắn được thu hồi và tái 
sử dụng là 14, 84 tấn/ngày tương 
đương với 1.958 triệu đồng/năm, 
còn lượng nguyên liệu thu từ 
bụi thải là 1,458 tấn/ngày tương 
đương với 192 triệu/năm và 
lượng nguyên liệu thu được 
từ nước thải là 14, 93 tấn/ngày 
tương đương với 1. 971 triệu/
năm. Vì vậy, việc áp dụng SXSH 
trong công nghiệp tại Nhà máy 
Granit Trung Đô sẽ giải quyết 
triệt để nước thải và nguyên 
liệu phần thải lỏng, góp phần 
tăng cường hiệu suất sử dụng 
tài nguyên, mang lại lợi ích 
kinh tế cao và giải quyết vấn 
đề ô nhiễm môi trường, tạo sự 
phát triển bền vững cho Nhà 
máy. Hay giải pháp lắp đặt hệ 
thống thu hồi và xử lý bụi đã 
quản lý được chất thải gây ô 
nhiễm môi trường như nước, 
khí thải, chất thải rắn, tiếng ồn 
theo tiêu chuẩn nhà nước quy 
định của Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại dịch vụ 
Kim Anh (ngành nghề chính 
là sản xuất thép)… Theo đó, 
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hầu hết các DN khi áp dụng SXSH đều giảm 
được từ 20 - 30% lượng chất thải. Kết quả này 
tác động tích cực đến lợi ích kinh tế của DN, 
giảm thiểu ô nhiễm môi trường và nâng cao 
tính hiệu quả, bền vững trong sản xuất, kinh 
doanh…

Với những hiệu quả thiết thực đã cho 
thấy lợi ích từ việc áp dụng SXSH trong công 
nghiệp là rất lớn. Trước hết tiết kiệm chi 
phí thông qua giảm lãng phí năng lượng và 
nguyên liệu; Nâng cao hiệu quả sử dụng tài 
nguyên thiên nhiên, nhiên liệu, nguyên liệu, 
vật liệu; Giảm thiểu phát thải và hạn chế 
mức độ gia tăng ô nhiễm; Bảo vệ và cải thiện 
chất lượng môi trường, sức khỏe con người và 
phát triển bền vững. Bên cạnh đó còn giúp 
cải thiện hiệu quả hoạt động của công ty; 
Chất lượng và độ đồng đều của sản phẩm tốt 
hơn; Thu hồi một lượng nguyên liệu bị hao 
phí trong quá trình sản xuất; Có khả năng 
cải thiện môi trường làm việc, hình ảnh của 
công ty và tạo được các cơ hội thị trường mới.

Thời gian tới, nhằm tiếp tục duy trì và 
mở rộng hơn nữa các hoạt động SXSH, BVMT 
trong sản xuất và tiêu dùng, hướng đến sản 
xuất và tiêu dùng bền vững, UBND tỉnh Nghệ 
An đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND, 
ngày 8/1/2021 về việc thực hiện Chương trình 
hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng 
bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai 
đoạn 2021 - 2030. Với mục tiêu giai đoạn 
2021 - 2025, tỉnh xây dựng, áp dụng 4 - 5 mô 
hình sản xuất và tiêu dùng bền vững; phổ 
biến, nhân rộng các mô hình về SXSH, các 
mô hình về sản xuất và tiêu dùng bền vững; 
có từ 70% - 80% các khu, CCN, làng nghề được 
phổ biến, nâng cao nhận thức về sản xuất và 
tiêu dùng bền vững; phấn đấu 70% các siêu 
thị, trung tâm thương mại phân phối, sử 
dụng sản phẩm bao bì thân thiện môi trường 
thay thế dần cho sản phẩm bao bì nhựa dùng 
một lần, khó phân hủy; xây dựng, thúc đẩy 
phát triển chuỗi cung ứng bền vững; khuyến 
khích phân phối các sản phẩm thân thiện 
môi trường, được dán nhãn sinh thái tại các 
siêu thị, trung tâm thương mại; khuyến khích 
lồng ghép nội dung về sản xuất và tiêu dùng 
bền vững trong chương trình đào tạo, giảng 
dạy ngoại khóa tại các cấp đào tạo.

Đặc biệt, để triển khai thực hiện Điều 53 
về BVMT đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ và trách nhiệm mở rộng của nhà sản 

xuất (EPR) quy định tại Điều 
54 và Điều 55 Luật BVMT năm 
2020, tỉnh chú trọng công tác 
thông tin tuyên truyền, tập 
huấn, phổ biến Luật BVMT 
năm 2020 cho các tổ chức, cá 
nhân, DN trên địa bàn, đặc 
biệt là các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh nằm trong KCN, CCN, 
làng nghề; tập trung huy động 
mọi nguồn lực tài chính để đầu 
tư cơ sở hạ tầng BVMT đối với 
KCN, CCN, bệnh viện, bãi rác, 
làng nghề được khuyến khích 
phát triển đảm bảo về môi 
trường. Đồng thời, đẩy mạnh 
kiểm tra, giám sát hoạt động 
BVMT của các cơ sở sản xuất 
kinh doanh, hộ gia đình, cá 
nhân về việc chấp hành pháp 
luật BMVT và chấn chỉnh, xử 
phạt nghiêm minh những 
hành vi vi phạm theo thẩm 
quyền hoặc đề xuất với người 
có thẩm quyền xử phạt; thực 
hiện kịp thời, hiệu quả công 
tác thi đua, khen thưởng đối 
với tập thể, cá nhân có đóng 
góp tích cực cho BVMT; đẩy 
mạnh nghiên cứu, ứng dụng 
và chuyển giao công nghệ xử 
lý, tái chế, tái sử dụng chất 

thải tiên tiến, thân thiện với 
môi trường; xây dựng, nhân 
rộng các mô hình về sản xuất 
sản phẩm sạch; hình thành và 
phát triển ngành công nghiệp 
môi trường, tạo thị trường, 
thúc đẩy DN phát triển dịch vụ 
môi trường.

Bên cạnh đó, tỉnh cần có 
hướng dẫn các hoạt động liên 
quan đến sản xuất và tiêu dùng 
bền vững; hỗ trợ nhân rộng 
các mô hình, giải pháp SXSH, 
các mô hình thân thiện môi 
trường, tái chế chất thải; xây 
dựng mô hình KCN, CCN, làng 
nghề sinh thái, kinh tế tuần 
hoàn tài nguyên, nhiên liệu 
trong sản xuất và tiêu dùng... 
Ngoài ra, các DN cần phải tiếp 
tục bám sát với những quy 
định trong Luật BVMT năm 
2020, các giải pháp SXSH, tổ 
chức đào tạo nâng cao nhận 
thức về SXSH cho công nhân, 
hướng dẫn công nhân có ý 
thức cao trong sản xuất, chú 
trọng tới chất lượng sản phẩm, 
tiết kiệm nguyên vật liệu, đảm 
bảo sự phát triển bền vững 
trước những thách thức và hội 
nhập nền kinh tế toàn cầun

Sản xuất sạch hơn (SXSH) được biết đến là một cách tiếp cận 
làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại nguồn thông qua việc sử 
dụng nguyên vật liệu hiệu quả. Áp dụng SXSH trong công nghiệp 
không chỉ giúp cho các DN cắt giảm chi phí sản xuất mà còn đóng 
góp vào việc cải thiện môi trường, hoàn thiện quy trình sản xuất, 
qua đó giảm bớt chi phí xử lý môi trường.

SXSH trong công nghiệp chính là hoạt động nâng cao hiệu 
quả sử dụng nguyên, nhiên liệu, năng lượng và làm giảm việc tiêu 
thụ nguyên liệu, năng lượng cho một đơn vị sản phẩm, loại bỏ tối 
đa các vật liệu độc hại, giảm độc tính của các dòng thải và chất 
thải trước khi chúng ra khỏi quá trình sản xuất. SXSH làm giảm 
các ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường trong suốt chu kỳ sống 
của sản phẩm, từ khâu khai thác nguyên liệu thô đến khâu thải 
bỏ cuối cùng thông qua việc thiết kế sản phẩm hợp lý, giảm mức 
phát sinh chất thải, tiêu thụ nguyên vật liệu, năng lượng và nước, 
tiết kiệm chi phí sản xuất cho DN. Do vậy, việc áp dụng và duy trì 
SXSH trong công nghiệp là yếu tố cần thiết trên địa bàn tỉnh Nghệ 
An nói riêng và cả nước nói chung.
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 V Hình 1. Sơ đồ bố trí mô hình thí nghiệm của nghiên cứu

Đánh giá khả năng hấp thụ chì trong 
nước rỉ rác bằng thực vật trên một số 
kiểu mô hình ngập nước ứng dụng
NGUYỄN THANH HÙNG 
Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
LÊ NHỰT TRƯỜNG
Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường An Giang

Nghiên cứu thực hiện đánh giá hiệu suất 
xử lý chì và SS trong nước rỉ từ bãi rác 
bằng hai loại thực vật phổ biến ở Đồng 

bằng sông Cửu Long là sậy và thủy trúc trên 4 kiểu 
mô hình bố trí khác nhau gồm thực vật được bố 
trí nổi trong bể xử lý (WFS), thực vật trồng trong 
bể giá thể ngập nước dòng chảy ngầm (HF) và hai 
mô hình kết hợp (hai bậc). Kết quả nghiên cứu cho 
thấy, hiệu suất xử lý trên đất ngập nước dòng chảy 
ngầm có hiệu suất cao hơn thực vật nổi sau 120 
ngày thực vật được thí nghiệm được quan sát, mô 
hình kết hợp hai bậc đạt hiệu quả xử lý chì và SS 
trong nước rỉ rác tương đương 90%; hàm lượng chì 
trong rễ thực vật cao hơn ở thân và lá; hàm lượng 
chì trên rễ thực vật khác nhau ở các kiểu mô hình 
nghiên cứu trên cùng một loại thực vật. 

1. MỞ ĐẦU

Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn 
lấp hợp vệ sinh có quản lý thu gom và xử khí thải, 
nước rỉ rác là một phương pháp xử lý khá phổ biến 
hiện nay. Các bãi chôn lấp hợp vệ sinh hầu như 
có mặt ở khắp các tỉnh của Việt Nam. Đây là một 
giải pháp tương đối dễ thực hiện, chi phí đầu tư, 
vận hành thấp hơn các giải pháp xử lý khác. Tuy 
nhiên giải pháp xử lý bằng phương pháp chôn lắp 
hợp vệ sinh phát sinh vấn đề cần quan tâm là xử 
lý nước rò rỉ từ rác. Nước rỉ rác sinh ra chịu ảnh 
hưởng của các yếu tố như: thành phần, tính chất 
của chất thải, quy trình vận hành, thời gian vận 
hành, điều kiện khí hậu,… Nước rỉ rác có thành 
phần ô nhiễm chất hữu cơ (COD) và các hợp chất 
nitơ nồng độ tương đối cao. Ngoài ra thành phần 
kim loại nặng tồn tại trong nước rỉ rác cũng được 
phát hiện với các kim loại phổ biến như chì (Pb), 
kẽm (Zn), đồng (Cu), cadimi (Cd), crom (Cr),…[1].

Để xử lý nước rò rỉ giải pháp xây dựng công 
trình xử lý nước rỉ kèm theo các hệ thống chôn 
lấp rác là bắt buộc và cần thiết. Các công nghệ xử 
lý nước rỉ rác hiện nay khá đa dạng và tương đối 
hiệu quả với các quá trình hóa lý và sinh học kết 

hợp. Tuy nhiên một vấn đề đặt 
ra là chi phí đầu tư và vận hành 
khá đắt, đặc biệt là xử lý loại bỏ 
kim loại nặng trong nước rỉ rác 
[2]. Để giảm chi phí trong xử 
lý nước rỉ rác đặc biệt là loại 
bỏ kim loại nặng trong nước 
rỉ rác bằng các giải pháp hiệu 
quả với chi phí xây dựng và vận 
hành hợp lý được quan tâm và 
ưu tiên nghiên cứu lựa chọn áp 
dụng. Hệ thống xử lý nước thải 
hấp thu chất ô nhiễm và kim 
loại nặng bằng mô hình đất 
ngập nước nhân tạo trồng thực 
vật đã được nghiên cứu và áp 
dụng khá hiệu quả từ lâu. Hiệu 
quả xử lý của phương pháp 
này phụ thuộc rất lớn vào cấu 
tạo sắp xếp vật liệu, đất trồng 
thực vật, kiểu dòng chảy cũng 
như thực vật lựa chọn cho xử 
lý. Để đa dạng hóa công nghệ, 
nâng cao hiệu quả và phương 
pháp xử lý đạt yêu cầu, dễ 
dàng áp dụng với những điều 
kiện phù hợp. Nghiên cứu sử 
dụng thực vật bản địa phổ biến 

trong vùng/khu vực cũng như 
những kiểu bố trí thực vật hợp 
lý cho xử lý đạt hiệu quả mang 
ý nghĩa khoa học và thực tiễn 
trong nghiên cứu và xử lý nước 
thải, cải thiện môi trường.

Chính vì vậy, nghiên cứu 
thực hiện thí nghiệm xử lý 
nước rỉ rác trên hai loại thực 
vật bản địa là sậy (Phragmites 
australis Cav), thủy trúc 
(Cyperus alternifolius) với 
các kiểu mô hình bố trí thực 
vật khác nhau. Mục tiêu của 
nghiên cứu nhằm xác định 
và so sánh khả năng xử lý chì 
(Pb) và SS trong nước rỉ rác 
của hai loại thực vật (sậy, thủy 
trúc) trên mô hình thực vật 
trồng nổi (FWS) và trồng trên 
vật liệu dòng chảy ngầm (HF) 
riêng lẻ và kết hợp (hai bậc), 
đồng thời nghiên cứu khảo 
sát và so sánh hàm lượng chì 
trên các bộ phận rễ, thân, lá 
của thực vật trên các mô hình 
nghiên cứu sau thời gian thực 
hiện thí nghiệm. 
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2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 Bố trí thí nghiệm nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện trên 6 mô hình nghiên 

cứu thực hiện song để đánh giá hiệu quả xử lý chì trong 
nước rỉ rác và hàm lượng kim loại nặng trong các bộ 
phận rễ, thân, lá của thực vật trên các mô hình nghiên 
cứu, thể hiện như sơ đồ:

Mô hình nghiên cứu kết nối như sơ đồ trên Hình 1, 
gồm 8 ô hình chữ nhật có kích thước bằng nhau (dài x 
rộng x cao) là 70 x 50 x 60 cm trồng thực vật xử lý, được 
bố trí để thu được 6 nghiệm thức thí nghiệm. Cấu tạo ô 
thí nghiệm cụ thể: Thực vật nghiên cứu là sậy và thủy 
trúc. Hai kiểu trồng thực vật trong mô hình nghiên cứu 
là thực vật được trồng nổi trên giá thể bể xử lý (FWS) và 
thực vật được trồng trên vật liệu với dòng chảy ngầm 
(HF). FWS (sậy) và FWS (thủy trúc) được trồng trên giá 
thể nổi (Hình 2, Hình 3) với mật độ 20 cây trên diện 
tích 70 x 50 cm, bể thí nghiệm kiểm soát chiều sâu lớp 
nước trong bề bằng van đầu ra và duy trì chiều cao cột 
nước 40 cm. HF (sậy) và HF (thủy trúc): Mô hình đất 
ngập nước dòng chảy ngầm theo phương ngang (HF) bố 
trí ba lớp vật liệu gồm: đá sỏi (1-1,2cm), cát (trung 0,25 - 
0,5mm) và đất (xốp) với độ cao tương ứng là 10cm, 15cm 
và 15cm. Mật độ sậy, thủy trúc trồng trong bể HF 20 
cây trên diện tích 70 x 50 cm, bể thí nghiệm kiểm soát 
chiều sâu lớp nước trong bề bằng van đầu ra và duy trì 
chiều cao cột nước 40 cm.

Mô hình nghiên cứu được đặt ngoài trời, đảm bảo 
đủ ánh sáng cho thực vật quang hợp. Nước thải các 
đầu ra của mỗi mô hình nghiên cứu được ký hiệu NT1, 
NT2, NT3, NT4, NT5, NT6 tương ứng với kiểu bố trí thí 
nghiệm như Hình 1.

2.2. Quy trình thực hiện nghiên cứu
Thực vật sậy và thủy trúc trồng cho mô hình nghiên 

cứu được lấy từ khu vực đất trống, thực vật mọc hoang 
dại gần với khu vực bãi rác.

Nước rỉ rác thí nghiệm được lấy tại hố thu gom 
nước rỉ rác của bãi rác trong khu liên hợp xử lý chất thải 
rắn huyện Châu Thành - An Giang.

Thực vật được trồng thích nghi cho mô hình và 
phát triển ổn định 15 ngày, sau đó tiến hành quan sát 
thí nghiệm. Các ô mô hình thực vật khi thí nghiệm 
được kiểm tra mật độ và cắt tỉa các cây để đảm bảo 
cùng loại thì thực vật thì tương đồng trong thí nghiệm.

Nước được cấp cho mô hình nghiên cứu bằng nhau 
cho cả 6 nghiệm thức nghiên cứu (48 lít/ngày/mô hình 
nghiên cứu), nước được cung cấp liên tục.

Nước rỉ rác được thu thập đánh giá hiệu quả xử lý sau 
thời gian mô hình thí nghiệm vận hành 60 ngày và 120 
ngày. Các thông số được thu thập để đánh giá hiệu quả 
xử lý là SS và chì (Pb) trong nước rỉ rác. Thực vật được cắt 
và lấy mẫu phân hàm lượng chì trong rễ, thân, lá sau thời 
gian thí nghiệm 120 ngày trong các mô hình nghiên cứu.

 V Hình 2. Sậy được trồng trong giá thể nổi (FWS)

 V Hình 3. Thủy trúc trồng trong giá thể nổi (FWS)

 V Hình 4. Hiệu quả xử lý chì trong nước rỉ rác trên các mô 
hình nghiên cứu sau thời gian 60 ngày và 120 ngày.
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2.3. Phương pháp phân tích 
và xử lý số liệu

Mẫu nước được lấy và phân 
tích tại phòng thí nghiệm của 
Trung tâm Quan trắc và Kỹ 
thuật Tài nguyên môi trường 
An Giang. Mẫu thực vật được 
lấy theo TCVN 9610:2011. Các 
mẫu thực vật lấy xong cho vào 
túi nilon sạch, tại phòng thí 
nghiệm xử lý theo cách sau: 
Mẫu sau khi lấy về rửa sạch các 
bộ phần của cây, tráng bằng 
nước cất hai lần và rửa sạch 
sau đó để khô tự nhiên. Cắt 
nhỏ mẫu rễ, thân, lá và sau đó 
đem sấy ở nhiệt độ 60oC trong 
tủ sấy cho đến khi khối lượng 
không đổi. Nghiền nhỏ bằng 
cối sứ (đã ngâm trong axit 
HNO3 trong vòng 1 ngày, sau đó 
tráng bằng nước cất hai lần và 
sấy khô trong tủ sấy) trước khi 
tiến hành các bước phân tích 
xác định chì trong mẫu. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1 Chất lượng nước rỉ rác cho 
nghiên cứu

Nước rỉ rác được lấy tại bể 
thu gom nước rỉ rác tại bãi rác 
của Khu liên hợp xử lý chất 
thải rắn huyện Châu Thành, 
tỉnh An Giang để tiến hành 
thí nghiệm trên các mô hình 
thực vật nghiên cứu. Trong quá 
trình nghiên cứu chất lượng 
nước đầu vào được kiểm tra 
đánh giá với tần suất 2 tuần/
lần cụ thể: nhiệt độ trung bình 
27,8±0,30C; pH trung bình 
7,49; chất rắn lơ lửng trung 
bình 324±0,8 mg/l và nồng độ 
chì trung bình trong nước rỉ 
0,6±0,01mg/l.

3.2 Hiệu quả xử lý chì trong 
nước rỉ sau 60 ngày và 120 ngày 
trên mô hình thực vật nghiên cứu

Để đánh giá hiệu quả xử lý 
của 6 mô hình nghiên cứu như 
Hình 1, ký hiệu NT1, NT2, NT3, 
NT4, NT5 và NT6. Thí nghiệm 
thực hiện với lưu lượng cấp 

nước rỉ rác như nhau cho các 
mô hình (48 lít/ ngày). Mô hình 
thí nghiệm hoạt động liên tục, 
ổn định lưu lượng trong suốt 
thời gian thí nghiệm. Mẫu 
nước đầu ra được lấy để kiểm 
tra đánh giá hiệu quả xử lý sau 
thời gian mô hình thích nghi 
thí nghiệm là 60 ngày và 120 
ngày. Nồng độ chì trong nước rỉ 
rác cung cấp cho các mô hình 
nghiên cứu trong suốt thời 
gian thí nghiệm trung bình 
0,6±0,01mg/l. Sau thời gian 
mô hình hoạt động 60 ngày 
và 120 ngày hiệu quả xử lý chì 
trong nước rỉ rác thể hiện trên 
Hình 4.

Kết quả ở Hình 4 cho thấy, 
ở các mô hình kết hợp 2 với bậc 
xử lý gồm FWS (sậy) (sậy nổi) 
kết hợp với mô hình HF (thủy 
trúc) (đất ngập nước dòng chảy 
ngầm trồng thủy trúc) (NT5) 
và mô hình kết HF (thủy trúc) 
với FWS (sậy) (NT6) cho hiệu 
quả xử lý chì cao hơn rõ rệt 
với hiệu quả xử lý tương ứng ở 
NT5 và NT6 tương ứng 78,2±0,3 
và 74,6±0.4% sau 30 ngày thí 
nghiệm so với các nghiệm thức 
còn lại. Tuy sau 120 ngày thí 
nghiệm mặc dầu hiệu quả xử lý 
của NT5 và NT6 cũng đạt hiệu 
quả loại bỏ chì trong nước rỉ rác 
cao nhất tương ứng là 93,4±0,1 
và 91,2±0,1% nhưng không có 
khác biệt lớn so với các nghiệm 
thức NT1, NT2, NT3, NT4, NT5 
tương ứng 77,7±0,4%, 79,3±0,3%, 
88,7±0,2%, 87,9±0,2%. Kết quả 
trên cho thấy, sau thời gian 
60 ngày cả 2 loại thực vật thủy 
trúc và sậy trên các mô hình 
chưa phát triển đủ ổn định 
để hấp thụ chì trong nước rỉ 
rác. Sau thời gian 120 ngày khi 
thực vật phát triển đủ lớn và 
bộ rể phát triển đủ là cơ sở để 
tăng sự hấp thu chì trong nước 
rỉ thí nghiệm. Kết quả này phù 
hợp với các kết quả nghiên cứu 
trước về thời gian ổn định của 

sậy cho hiệu quả xử lý nước thải [3]. Bên cạnh 
đó kết quả trên cũng cho thấy, hiệu quả xử lý 
chì bằng cách hấp thu chì từ nước rỉ rác của 
thủy trúc có xu hướng cao hơn sậy thể hiện qua 
hiệu quả xử lý ở NT2 (79,3±0,3%) lớn hơn NT1 
(77,7±0,4%), với mô hình thực vật trôi nổi trên 
2 mô hình tương ứng là thủy trúc và sậy (FWS 
(thủy trúc) và FWS (sậy)) sau thời gian 120 ngày 
thí nghiệm. Tuy nhiên kết quả này ngược lại ở 
mô hình ngập nước dòng chảy ngầm trồng thủy 
trúc (NT4) (HF (thủy trúc) có hiệu suất hấp thu 
chì trong nước rỉ rác thấp hơn với mô hình dòng 
chảy ngầm trồng sậy (NT3) (HF (sậy)) nhưng 
khác biệt này không lớn lắm với hiệu suất xử 
lý chì trong nước rỉ rác tương ứng 88,7±0,2 và 
87,9±0,2% sau 120 ngày thí nghiệm.

3.3 Hiệu quả xử lý SS trong nước rỉ sau 60 ngày 
và 120 ngày trên mô hình thực vật nghiên cứu

Nước rỉ rác cung cấp cho các mô hình trong 
suốt quá trình thí nghiệm có nồng độ SS trung 
bình 324±0,80 mg/l. Hiệu quả xử lý SS của nước 
rỉ rác trên các mô hình được đánh giá sau thời 
gian 60 ngày và 120 ngày trên các mô hình thí 
nghiệm qua các NT1, NT2, NT3, NT4, NT5, NT6 
được thể hiện ở biểu đồ Hình 5.

Kết quả xử lý SS của 6 mô hình nghiên 
cứu thể hiện qua 6 nghiệm thức (NT1, NT2, 
NT3, NT4, NT5, NT6) bằng hiệu suất xử lý cho 
thấy rằng sau thời gian mô hình vận hành 
120 ngày có hiệu quả xử lý SS cao hơn sau 60 
ngày. Điều này cũng cho thấy, rằng rể cũng như 
trưởng thành của thực vật đóng vai trò quan 
trọng trong hiệu quả xử lý SS trong nước rỉ rác 
[4]. Hiệu quả xử lý SS hầu như không có khác 
biệt lớn giữa 6 nghiệm thức thí nghiệm sau 120 
ngày thí nghiệm, hiệu suất xử lý SS cao nhất ở 

 V Hình 5. Hiệu quả xử lý SS trong nước rỉ rác 
trên các mô hình nghiên cứu sau thời gian 60 
ngày và 120 ngày
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NT5 với 90,1±0,2% và thấp nhất ở NT1 với 
81,5±0,2%. Tuy nhiên hiệu suất xử lý SS 
sau 60 ngày thí nghiệm thì có khác biệt 
khá lớn giữa mô hình kết hợp 2 bậc (NT5 
và NT6) so với các mô hình đơn lẻ (NT1, 
NT2, NT3, NT4). Kết quả này cũng cho thấy 
rằng sau 120 thí nghiệm vai trò của bộ rể 
có chức năng quan trọng trong việc giữ và 
loại bỏ SS trong nước rỉ rác [5].

3.3 Hàm lượng kim loại nặng (chì) trong 
thực vật trên các mô hình nghiên cứu.

Sau thời gian thí nghiệm 120 ngày, 
thực vật thí nghiệm được lấy đem phân 
tích xác định lượng chì hàm lượng chì 
trong các bộ phận rễ, thân, lá của thực vật. 
Kết quả phân tích thể hiện ở Bảng 1.

Kết quả Bảng 1 cho thấy, hàm lượng 
chì tích lũy ở rễ của sậy trong các mô 
hình nghiên cứu từ 2,55-2,74 mgPb/kg, 
trong khi hàm lượng chì trong thân và lá 
của sậy là 1,25-1,49 mgPb/kg và 0,32-0,41 
mgPb/kg. Kết quả trên cũng cho thấy, 
hàm lượng chì ở rễ sậy của mô hình sậy 
trồng nổi cao (FWS) hơn so với mô hình 
sậy trồng trên vật liệu dòng chảy ngầm 
(HF). Kết quả này cũng tương tự cho hàm 
lượng chì ở thân và lá của sậy. Khảo sát 
tương tự cho hàm lượng chì của thủy 
trúc ở Bảng 1 cho thấy, hàm lượng chì ở 
rễ thủy trúc trồng trong mô hình thủy 
trúc trồng nổi (FWS) cao hơn trong mô 
hình thủy trúc trồng trên vật liệu dòng 
chảy ngầm (HF), trong khi đó phần thân 
và phần lá hàm lượng chì trong mô hình 
thủy trúc trồng trên vật liệu dòng chảy 
ngầm (HF) lớn hơn. Kết quả trên cũng 
cho thấy, hàm lượng chì ở phần rễ thực 
thực vật lớn nhất so với phần thân, lá ở 
tất cả các mô hình và trên 2 loại thực vật. 
Kết quả nghiên cứu này phù hợp với các 
kết quả nghiên cứu về thủy sinh thực vật 
tích lũy kim loại nặng trong rễ đã được 
nghiên cứu trước đây [6]. Kết quả trên 
cho thấy, tỉ lệ hàm lượng chì khác nhau 
ở các bộ phận của thực vật với hai loại 
thực vật nghiên cứu, kiểu trồng (nổi và 
trồng cố định) thực vật cũng cho thấy, 
hàm lượng chì khác nhau trong thực vật 
sau thời gian nghiên cứu. Điều này cho 
thấy lựa chọn thực vật và kiểu bố trí thực 
vật ảnh hưởng đến hàm lượng chì trong 
thực vật và loại thực vật ứng dụng xử lý 
nước rỉ rác. 

Bảng 1. Hàm lượng của chì tích lũy trên các bộ phận của 
thực vật trên các mô hình thí nghiệm

Mô hình Mô tả
Hàm lượng Pb (mg/kg)

Rễ Thân Lá

NT1 FWS sậy 2,74 1,49 0,40

NT2 FWS thuỷ trúc 2,43 0,81 0,16

NT3 HF sậy 2,68 1,25 0,38

NT4 HF thuỷ trúc 2,38 1,02 0,22

NT5
FWS sậy (bậc 1) 2,74 1,46 0,41

HF thuỷ trúc (bậc 2) 1,77 0,87 0,19

NT6
HF sậy (bậc 1) 2,55 1,27 0,32

FWS thuỷ trúc (bậc 2) 1,89 0,83 0,18

4. KẾT LUẬN
Kết quả nghiên cứu đánh 

giá khả xử lý chì và SS trong 
nước rỉ rác với hai loại thực vật 
sậy và thủy trúc trên các kiểu 
mô hình trồng nổi và trồng 
trên vật liệu dòng chảy ngầm 
cho thấy, hiệu suất xử lý của 
từng loại thực vật có hiệu suất 
xử lý SS và chì khác nhau trong 
nước rỉ rác. Mô hình thực vật 
trồng trên vật liệu dòng chảy 
ngầm (HF) có hiệu quả xử lý 
chì và SS cao mô hình thực 
vật nổi (FWS) sau thời gian mô 
hình thực hiện thí nghiệm 120 
ngày. Bên cạnh đó, mô hình xử 

lý kết hợp với 2 bậc xử lý sậy và 
thủy trúc kết hợp trên 2 kiểu 
mô hình thực vật nổi và dòng 
chảy ngầm cho hiệu suất xử lý 
chì trong nước rỉ rác khá cao (91 
- 93%) với nồng độ chì của nước 
rỉ đầu vào 0,6±0,01 mg/l sau 
thời gian mô hình thực hiện 
120 ngày. Nghiên cứu cũng kết 
luận được hàm lượng chì phần 
ở rễ thực vật lớn hơn ở thân và 
lá. Mô hình thực vật trồng nổi 
(FWS) hàm lượng chì trong rễ 
cao hơn trồng trong vật liệu 
chảy ngầm (HF) ở cả thủy trúc 
và sậy xử lý nước rỉ rácn
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Những phát hiện khoa học giá trị về  
đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia  
Vũ Quang - Hà Tĩnh năm 2021
ThS. THÁI CẢNH TOÀN 
Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Vũ Quang

Vườn Quốc gia (VQG) Vũ Quang được 
thành lập theo Quyết định số 102/2002/
QĐ-TTg ngày 30/7/2002 của Thủ tướng 

Chính phủ. Nơi đây được biết đến là trung tâm 
đa dạng sinh học (ĐDSH) bậc nhất của Việt 
Nam và lưu giữ nhiều nguồn gen rất có giá trị 
cho công tác bảo tồn. VQG nằm trong vùng sinh 
thái có mức độ ưu tiên toàn cầu, được xác định 
là cực kỳ quan trọng trong việc bảo tồn ĐDSH 
cho cả khu vực thuộc dãy Trường Sơn. 

VQG Vũ Quang được giới bảo tồn thế giới 
biết đến khi nơi đây phát hiện và công bố 2 loài 
thú mới cho khoa học vào đầu những năm thập 
niên 90, đó là Sao la hay còn gọi là “Kỳ lân Châu 
Á” (Pseudoryx nghetinhensis) và Mang lớn 
(Megamuntiacus vuquangensis), đây là những 
phát hiện gây chấn động giới bảo tồn Quốc tế 
và việc khám phá ra các loài mới cho khoa học 

 V Cảnh sắc thiên nhiên tại VQG Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh)

này là một sự kiện có ý nghĩa 
toàn cầu trong lịch sử sinh học. 
Liên tiếp trong những năm của 
thập niên chín mươi, các nhà 
khoa học lại tìm ra ở các khe 
suối trên vùng rừng Vũ Quang 
hùng vĩ thêm 5 loài Cá mới cho 
khoa học, bao gồm: Cá Lá giang 
(Parazacco vuquangensis), Cá 
Chuồn sông (Crossocheilus 
benasivuha), Cá Bướm 
(Pararhodeus philantropus), 
Cá Đong chấm sọc (Puntius 
equalitus), Cá Chiên thác bẹt 
(Oreoglanis libertis) và 3 loài 
Tảo: Diphyscium tamasii, 
Cololejeunea vuquangensis và 
Cheilolejeunea streimannii. 

Các loài mới nêu trên đều là đặc 
hữu (edemic) cho vùng Trung 
Trường Sơn, nhưng được phát 
hiện, mô tả và công bố loài mới 
đầu tiên ở các sinh cảnh của 
rừng Vũ Quang. Khu vực này 
có duyên với việc phát hiện loài 
mới đến mức các chuyên gia và 
nhà báo nước ngoài từng nói 
rằng: “Vũ Quang là mỏ loài mới 
của Việt Nam!”. Có lẽ cách ví von 
này không hề “nhân cách hóa” 
vì, ngoài “Cái duyên” phát hiện 
ra loài mới, vùng núi VQG Vũ 
Quang là một khu vực có mức 
độ ĐDSH cao và còn tiềm ẩn giá 
trị khoa học và thực tiễn rất lớn, 
chưa được khám phá.
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GIÁ TRỊ ĐDSH TẠI 
VƯỜN QUỐC GIA  
VŨ QUANG

VQG Vũ Quang có giá 
trị sinh học lớn, bởi đây là 
một trong những nơi cư 
trú cuối cùng của một số 
loài có ý nghĩa quan trọng 
cho công tác bảo tồn, và 
cũng bởi mức độ ĐDSH rất 
cao. Tại VQG Vũ Quang có 
có sự hiện diện của nhiều 
loài đặc hữu cho cả Việt 
Nam và Lào. Trong số đó 
có những loài sinh vật đặc 
trưng, quý hiếm như: Sao la 
(Pseudoryx nghetinhensis), 
Mang lớn (Megamuntiacus 
vuquangensis), Thỏ vằn 
trường sơn (Nesolagus 
timinski), Cầy vằn (Migalus 
owstoni), Chà vá chân nâu 
(Pygathrix nemaeus), Vượn 
đen má trắng (Hylobates 
leucogenys), Gà lôi lam 
đuôi trắng (Lophura 
hatinhensis), Rắn lục sừng 
(Trimeresurus cornutus), 
Ếch cây sần bắc bộ 
(Theloderma corticale)... 

Theo đánh giá của các 
chuyên gia trong và ngoài 
nước thì đa dạng khu hệ 
động, thực vật tại VQG Vũ 
Quang không hề thua kém 
bất cứ khu vực nào trên 
cùng lãnh thổ. Về hệ thực 
vật ở VQG Vũ Quang đã xác 
định được 1.829 loài thực 
vật bậc cao có mạch thuộc 
813 chi với 202 họ, trong số 
này có tới 131 loài thực vật 
nguy cấp, quý hiếm có tên 
trong Sách Đỏ Việt Nam 
(2007), Danh lục IUCN 
(2017) và Nghị định số 
06/2006/NĐ-CP của Chính 
phủ. Khu hệ động vật của 
VQG Vũ Quang còn đáng 
được chú ý hơn, các nghiên 
cứu đã ghi nhận ở đây có 
sự góp mặt của 94 loài thú 
thuộc 26 họ, 315 loài Chim, 

58 loài Bò sát, 31 loài Lưỡng 
cư, 88 loài Cá xương, 316 loài 
Bướm, 73 loài Kiến và 28 loài 
Nhện. Trong đó, có 46 loài 
Thú, 21 loài Chim, 20 loài Bò 
sát, 2 loài Lưỡng cư và 1 loài 
Cá xương nằm trong Danh 
lục IUCN (2017) và Sách Đỏ 
Việt Nam (SĐVN, 2007) cần 
được ưu tiên bảo tồn. Việc 
phát hiện và công bố hàng 
loạt các loài mới cho thế giới 
trong thời gian qua như: 
Chà Ran tuyến (Homalium 
glandulosum) (2016), 
Trà hoa vàng Vũ Quang 
(Camellia vuquangensis), 
Trà hoa vàng Hà Tĩnh 
(Camellia hatinhensis) 
(2018), Dẻ Vũ Quang 
(Lithocarpus vuquangensis) 
(2018), Gừng Vũ Quang 
(Zingiber vuquangense) 
(2019), Tân bời lời Vũ Quang 
(Neolitsea vuquangense) 
(2019) đã khẳng định sự 
giàu có, độc đáo về ĐDSH 
nơi đây. Khu vực này không 
chỉ ở mức độ quốc gia mà 
còn trên phạm vi toàn cầu 
về tầm quan trọng cho công 
tác bảo tồn.

NHỮNG NGHIÊN CỨU 
PHÁT HIỆN KHOA HỌC 
CÓ GIÁ TRỊ VỀ ĐDSH 
NỔI BẬT TRONG NĂM 
2021

Việc phát hiện các loài 
sinh vật mới cho khoa học 
không còn xa lạ đối với các 
nhà nghiên khi nhắc tới 
rừng VQG Vũ Quang, chỉ 
trong năm 2021, tại đây các 
nhà nghiên cứu khoa học 
trong và ngoài nước đã liên 
tiếp phát hiện và công bố 4 
loài mới cho thế giới.

Loài “Mộc hương Vũ 
Quang”: Trong chương trình 
phối hợp điều tra ĐDSH 
giữa VQG Vũ Quang và Bảo 
tàng Thiên nhiên Việt Nam 

vào giữa năm 2018, nhóm nghiên cứu đã phát hiện 
ra một loài thực vật dây leo có cấu trúc hoa rất dị 
biệt, chưa từng được mô tả trước đó, được xác định 
thuộc chi Nam Mộc hương (Aristolochia) thuộc họ 
Mộc hương (Aristolochiaceae) nhưng chưa thể mô 
tả vì còn thiếu một số dẫn liệu quan trọng. Việc thu 
thập và bổ sung dẫn liệu cũng như hoàn chỉnh bản 
thảo được tiến hành trong giai đoạn đến năm 2021. 
Loài mới cho khoa học được đặt tên Aristolochia 
vuquangensis (Mộc hương Vũ Quang) được đăng tải 

 V Loài Mộc hương Vũ Quang (Aristolochia 
vuquangensis)

 V Nhái lùn Vũ Quang (Vietnamophryne 
vuquangensis)
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trên Tạp chí khoa học Quốc 
tế chuyên nghành Phytotaxa 
500 (1): 037-044 năm 2021

Đây là loài mới thứ 8 của 
phân chi Siphisia của họ Mộc 
hương (Aristolochiaceae) 
được phát hiện và mô tả ở 
Việt Nam trong suốt 7 năm 
qua và là loài thứ 2 của phân 
chi này được phát hiện ở 
miền Trung Việt Nam. Riêng 
đối với loài Mộc hương Vũ 
Quang (A vuquangensis) 
nhóm nghiên cứu chỉ mới 
ghi nhận sự xuất hiện của 
chúng tại VQG Vũ Quang 
với vùng phân bố rất hẹp 
khoảng 4km2 với số lượng 
rất ít ỏi tại 1.200m thuộc 
khu vực tiếp giáp với biên 
giới Việt Nam - Lào. Loài 
Mộc hương Vũ Quang được 
nhóm nghiên cứu đệ trình 
lên tổ chức Liên minh Bảo 
tồn thiên nhiên Quốc tế 
IUCN cấp bảo tồn CR (Cực 
kỳ nguy cấp) vì nhận thấy 
sự tồn tại của loài này sớm 
bị de dọa bởi những yếu tố 
biến đổi khí hậu tại khu vực. 

Loài “Nhái lùn Vũ Quang”: 
Đây là kết quả của chuyến 
hợp tác nghiên cứu giữa 
VQG Vũ Quang, Bảo tàng 
Thiên nhiên Việt Nam và các 
chuyên gia đến từ Nga, Đức 
và Trung Quốc.

Loài “Nhái lùn Vũ Quang” 
được mô tả là loài mới cho 
khoa học dựa trên các phân 
tích về hình thái và di truyền 
phân tử. Vietnamophryne 
vuquangensis được đặt tên 
theo địa danh “Vũ Quang” 
nơi mà loài ếch này được 
phát hiện thấy, theo sự 
thống nhất của nhóm tác 
giả và nguyện vọng của nhà 
nghiên cứu người Đức - TS. 
Thomas Ziegler. Ông Ziegler 
là người đã có những nghiên 
cứu, đóng góp cơ sở dữ liệu 
đa dạng sinh học cho VQG 

Vũ Quang từ cách đây hơn 
20 năm. Việc lựa chọn tên 
cho loài ếch mới là “Nhái 
lùn Vũ Quang” được xem 
như là một sự tri ân của ông 
Ziegler sau khi được quay lại 
địa danh mà mình đã từng 
gắn bó.

Loài “Nhái lùn Vũ 
Quang” mới được mô tả đã 
nâng tổng số loài trong giống 
Nhái lùn được biết hiện 
nay lên 4 loài. Cho đến nay, 
theo nghiên cứu, loài “Nhái 
lùn Vũ Quang” chỉ mới ghi 
nhận tại VQG Vũ Quang mà 
chưa phát hiện thấy ở bất kỳ 
khu vực nào khác. Kết quả 
nghiên cứu này đã được công 
bố trên Tạp chí khoa học 
chuyên ngành Revue suisse 
de Zoologie (số ra tháng 
3/2021) có nhan đề "Một loài 
nhái Vietnamophryne mới 
từ Việt Nam”.

Loài “Chắp danhkyii”: 
Là kết quả của sự phối hợp 
trong công tác nghiên cứu 
khoa học giữa VQG Vũ 
Quang, Viện Sinh thái và Tài 
nguyên sinh vật Việt Nam và 
các chuyên gia đến từ Nhật 
Bản. Theo kết quả nghiên 
cứu loài thực vật mới có tên 
khoa học là Beilschmiedia 
danhkyii thuộc họ thực vật 
Long Não (Lauraceae) một 
trong những họ rất đa dạng 
về thành phần loài tại Việt 
Nam cũng như tại VQG Vũ 
Quang với các giá trị về dược 
liệu và tinh dầu.

Danh pháp loài 
Beilschmiedia danhkyii 
được đặt theo tên của ông 
Nguyễn Danh Kỳ, Giám 
đốc VQG Vũ Quang một cá 
nhân tâm huyết và có những 
đóng góp to lớn cho công 
tác nghiên cứu khoa học 
và bảo tồn ĐDSH tại VQG 
Vũ Quang trong thời gian 
qua, cũng như đã hỗ trợ cho 

nhóm nghiên cứu trong 
việc thu thập và khám 
phá loài mới này.

Cũng theo nhóm 
nghiên cứu, Loài “Chắp 
danhkyii” nằm trong 
diện tích của VQG Vũ 
Quang, với sinh cảnh 
rừng nguyên sinh 
thường xanh lá rộng 
phân bố tại độ cao từ 80 
- 170 m so với mực nước 
biển. Phạm vi xuất hiện 
(EOO) là 0,059 km² và 
diện tích lấp đầy (AOO) 
là 8 km², dựa trên tiêu 

chí của Liên minh Bảo 
tồn thiên nhiên Quốc 
tế IUCN (2021) loài 
được nhóm nghiên cứu 
đánh giá và đề xuất 
mức độ bảo tồn là cực 
kỳ nguy cấp (CR) C2a 
(ii). Nội dung và kết quả 
nghiên cứu của loài mới 
Beilschmiedia danhkyii 
được nhóm tác giả đăng 
tải trên Tạp chí Quốc tế 
Phytotaxa (Quý 3 số 527) 
tháng 12/021.

Loài “chuồn chuồn 
danhkyii”: Nghiên cứu 

 V Chắp danhkyii (Beilschmiedia danhkyii) 

 V Loài Chlorogomphus danhky và sinh cảnh 
sống ngoài tự nhiên
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phát hiện này được thực hiện bởi các 
nhà nghiên cứu đến từ Trường Đại 
học Duy Tân (Đà Nẵng), Bảo tàng Lịch 
sử Tự nhiên Kanagawa (Nhật Bản) và 
các cán bộ chuyên môn của VQG Vũ 
Quang.

Loài mới này được phát hiện trên 
độ cao 1.500m so với mực nước biển tạo 
VQG Vũ Quang với khí hậu đặc trưng 
là ẩm ướt và nhiệt độ thấp quanh năm. 
Danh pháp của loài “Chlorogomphus 
danhky” được nhóm nghiên cứu 
thống nhất chọn đặt theo tên của ông 
Nguyễn Danh Kỳ - Giám đốc VQG Vũ 
Quang, bởi những đóng góp của ông 
cho sự phát triển của VQG và công tác 
bảo tồn ĐDSH tại đây trong suốt thời 
gian qua. Kết quả nghiên cứu đã được 
đăng tải trên Tạp chí khoa học chuyên 
ngành Zootaxa năm 2021.

Với những giá trị về ĐDSH và tầm 
quan trọng cho công tác bảo tồn VQG 
Vũ Quang được Hiệp hội các Vườn di 
sản Đông Nam Á (ASEAN) công nhận 
là “Vườn di sản ASEAN” và đây cũng là 
1 trong 10 sự kiện nổi bật của ngành 
TN&MT được Bộ trưởng Bộ TN&MT 
thông qua năm 2019. Vườn Di sản 
ASEAN là danh hiệu bảo tồn thiên 
nhiên và ĐDSH của Hiệp hội các 
quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), được 
triển khai từ năm 2003 với mục đích 
bảo tồn toàn diện các hệ sinh thái tự 
nhiên quan trọng, mang tính độc đáo 
của khu vực ASEAN với sự tham gia và 
ký kết của các Bộ trưởng Môi trường 
của ASEAN. Việc công nhận danh 
hiệu Vườn Di sản ASEAN góp phần 
quan trọng đối với công tác bảo tồn 
các hệ sinh thái không chỉ có ĐDSH 
cao mà còn có giá trị văn hóa, lịch sử 
đối với từng quốc gia và cả khu vực. 
Đồng thời, góp phần nâng cao nhận 
thức bảo tồn ĐDSH của người dân các 
nước ASEAN.

VQG Vũ Quang hôm nay ngoài 
các nhiệm vụ và chức năng đã và đang 
thực hiện còn gánh vác trách nhiệm 
là một khu bảo tồn ĐDSH và hệ sinh 
thái tự nhiên quan trọng, mang tính 
độc đáo của khu vực ASEAN. Góp phần 
nâng cao vai trò, vị thế và uy tín của 
Việt Nam ở tầm khu vực và Châu lụcn

THÍ ĐIỂM KIỂM SOÁT KHÍ THẢI MÔ TÔ, 
XE GẮN MÁY ĐANG LƯU HÀNH  
TẠI TP. ĐÀ NẴNG

Để kiểm soát khí thải đối 
với xe máy, vừa qua Sở 
TN&MT TP. Đà Nẵng đã 

triển khai Chương trình “Thí điểm 
kiểm soát khí thải xe mô tô, xe gắn 
máy đang lưu hành trên địa bàn 
thành phố (TP), góp phần xây dựng 
Đà Nẵng - TP môi trường”. Theo đó, 
TP. Đà Nẵng sẽ tiến hành đo kiểm 
khí thải cho khoảng 3.000 xe mô tô, 
xe gắn máy thuộc các hãng Honda, 
Yamaha, Suzuki, Piaggio, SYM từ 
ngày 25/2/2022 đến tháng 11/2022.

Khi tham gia hoạt động, người 
dân Đà Nẵng được kiểm tra khí 
thải xe máy miễn phí khi chủ động 
mang xe đến 8 trạm kiểm định 
ở các quận: Ngũ Hành Sơn, Cẩm 
Lệ, Hải Châu, Thanh Khê và được 
chuyên gia của các hãng tư vấn về 
tình trạng xe và các giải pháp khác 
nhằm đảm bảo an toàn giao thông, 
hạn chế phát thải gây ô nhiễm 
môi trường và sức khỏe. Đối với 
xe máy từ 5 năm trở lên (đăng ký 
trước năm 2017), chủ phương tiện 
được tặng dầu nhớt, trường hợp xe 
không đạt tiêu chuẩn khí thải sẽ 
được hỗ trợ một phần chi phí bảo 
dưỡng tối đa không quá 200.000 
VNĐ/xe để sửa chữa các bộ phận 
liên quan đến khí thải. Trường hợp 
xe kiểm tra không đạt tiêu chuẩn 
vẫn được lưu thông.

Chương trình cũng sẽ nghiên 
cứu, khảo sát, đánh giá tác động 

kinh tế - xã hội của việc kiểm soát 
khí thải xe máy tới người dân, cơ 
quan, tổ chức có liên quan. Thông 
qua các phiếu khảo sát về chính 
sách đo kiểm khí thải, ý kiến của 
các chủ phương tiện sẽ được thu 
thập, tổng hợp và phân tích để 
đánh giá sự đồng thuận của người 
dân với chính sách đo kiểm khí 
thải. Ngoài ra, Chương trình cũng 
tham vấn ý kiến của đại diện các 
Sở, ban, ngành để tìm hiểu về rào 
cản và động lực đối với việc kiểm 
soát khí thải tại TP. 

    Thời gian qua, Bộ TN&MT đã 
có hướng dẫn các TP xây dựng Kế 
hoạch quản lý chất lượng không 
khí tại địa phương. Do đó, việc 
thí điểm kiểm soát khí thải xe 
máy đang lưu hành là một hoạt 
động phù hợp với định hướng của 
Chính phủ và hướng đến mục tiêu 
xây dựng Đà Nẵng - TP môi trường. 
Chương trình có ý nghĩa quan 
trọng nhằm thu thập thông tin về 
mức phát thải khí thải của xe mô 
tô, xe gắn máy đang lưu hành. Trên 
cơ sở đó, bước đầu đánh giá hiệu 
quả của các giải pháp bảo dưỡng, 
sửa chữa phương tiện giao thông, 
cung cấp thông tin thực tiễn để 
xây dựng các quy định, chính sách, 
quy chuẩn khí thải xe mô tô, xe 
gắn máy, cũng như nâng cao nhận 
thức, bảo vệ an toàn, sức khỏe cho 
người dân. PHƯƠNG TÂM

 V Lãnh đạo Sở TN&MT TP. Đà Nẵng kiểm tra công tác kiểm nghiệm 
khí thải của xe mô tô, xe gắn máy trên địa bàn
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cho các hoạt động hài hòa với 
bảo tồn; (c) vùng chuyển tiếp 
dành cho việc khuyến khích và 
tạo ra các hoạt động quản lý và 
sử dụng tài nguyên bền vững.

Mặt khác, có bố trí các cơ 
cấu quản lý để huy động sự 
tham gia của nhiều bên liên 
quan, giữa chính quyền địa 
phương, cộng đồng dân cư và 
khối tư nhân để thiết kế và 
thực hiện các chức năng của 
khu DTSQ.

Cơ chế thực hiện việc quản 
lý và bảo tồn được UNESCO 
chấp nhận, bao gồm: (a) Các 
cơ chế quản lý các hoạt động 
và khai thác của con người tại 
vùng đệm; (b) có một chính 
sách hoặc kế hoạch quản lý cho 
toàn Khu DTSQ; (c) có một cơ 
chế hoặc đội ngũ quản lý được 
thành lập để thực hiện chính 
sách hoặc kế hoạch đó; (d) có 
các chương trình nghiên cứu, 
quan trắc, giáo dục và đào tạo.

Khu DTSQ được tổ chức 
thành 3 vùng: Vùng lõi: nhằm 

bảo tồn lâu dài đa dạng loài, các 
cảnh quan, hệ sinh thái; Vùng 
đệm: nằm bao quanh hoặc tiếp 
giáp vùng lõi. Ở đây, có thể tiến 
hành các hoạt động kinh tế, 
nghiên cứu, giáo dục và giải trí 
nhưng không ảnh hưởng đến 
vùng lõi; Vùng chuyển tiếp: 
nằm ở ngoài cùng. Tại đây, các 
hoạt động kinh tế vẫn duy trì 
bình thường trên cơ sở phát 
triển bền vững nguồn lợi tài 
nguyên thiên nhiên mà Khu 
DTSQ đem lại.

ĐDSH VÀ HỆ SINH THÁI 
TẠI KHU DTSQ THẾ GIỚI 
NÚI CHÚA 

Tại kỳ họp lần thứ 33 Hội 
đồng điều phối quốc tế Chương 
trình Con người và Sinh quyển 
diễn ra từ ngày 13 - 17/9/2021 
tại Abuja (Nigeria), hồ sơ đề cử 
Khu DTSQ thế giới Núi Chúa 
đã được thông qua và chính 
thức được UNESCO công nhận 
là Khu DTSQ thế giới. Đây là sự 
ghi nhận của cộng đồng quốc 
tế đối với những giá trị về cảnh 
quan thiên nhiên, ĐDSH, giá 
trị văn hóa bản địa. Khu DTSQ 
Núi Chúa có tổng diện tích 
hơn 106.646 ha, hội tụ đầy đủ 
3 không gian: Rừng, biển, bán 
sa mạc và là mẫu chuẩn duy 
nhất về hệ sinh thái rừng khô 
hạn đặc trưng và độc đáo của 
Việt Nam và Đông Nam Á. Đây 
là nơi sở hữu nhiều giá trị về 
ĐDSH rừng, biển với các loài 
động, thực vật quý hiếm, cảnh 
quan thiên nhiên đa dạng 
mang những nét đặc trưng 
riêng của vùng khí hậu khô 
hạn ven biển của Ninh Thuận.

Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa 
phục vụ phát triển bền vững
TS. DƯ VĂN TOÁN
Viện Nghiên cứu biển và hải đảo

GIÁ TRỊ CỦA THƯƠNG HIỆU KHU DỰ TRỮ 
SINH QUYỂN THẾ GIỚI

Khu dự trữ sinh quyển (DTSQ) thế giới là 
một danh hiệu do Tổ chức Giáo dục, Văn hóa 
và khoa học của Liên hợp quốc (UNESCO) trao 
tặng cho các khu bảo tồn thiên nhiên có hệ 
động thực vật độc đáo, phong phú, đa dạng. 
Theo định nghĩa của UNESCO, Khu DTSQ thế 
giới là những khu vực hệ sinh thái bờ biển hoặc 
trên cạn giúp thúc đẩy các giải pháp điều hòa 
việc bảo tồn sự đa dạng sinh học (ĐDSH) với 
việc phát triển bền vững khu vực đó có giá trị 
nổi bật, được quốc tế công nhận.

Khu DTSQ đại diện đa dạng các hệ sinh thái 
của những khu vực địa lý sinh vật chính, bao 
gồm cả những khu vực phát triển có các mức độ 
tác động khác nhau (gradiation) của con người; 
Khu vực đề cử có giá trị bảo tồn ĐDSH cao; Khu 
DTSQ đó có thể thực hiện phát triển theo hướng 
bền vững ở cấp độ vùng; Khu DTSQ có diện tích 
thích hợp để đáp ứng được ba chức năng của 
Khu DTSQ. Đồng thời, khu vực đó có đủ những 
phân vùng thích hợp để thực hiện 3 chức năng 
của Khu DTSQ thông qua: (a) Vùng lõi có diện 
tích đủ lớn, được thiết lập bởi pháp luật, hoặc 
một vùng được dành riêng cho việc bảo tồn lâu 
dài; (b) vùng đệm được xác định rõ ràng, bao 
quanh hoặc kết nối với (các) vùng lõi, nơi dành 

 V Khu dự trữ sinh quyển Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận
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Khu DTSQ thế giới Núi Chúa là “ngôi nhà 
chung” của hơn 1.511 loài thực vật, trong đó có 54 
loài được ghi trong Sách đỏ Việt Nam và Danh 
lục đỏ thế giới (IUCN); 765 loài động vật, trong 
đó có 46 loài quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt 
Nam và Danh lục đỏ thế giới.

Khu DTSQ Núi Chúa không những có giá trị 
bảo tồn tài nguyên rừng mà còn có giá trị bảo tồn 
tài nguyên biển. Tài nguyên rừng ở đây phong 
phú và đa dạng với diện tích rừng khô hạn rộng 
lớn, đặc trưng, độc đáo của Việt Nam; diện tích 
rừng thường xanh cây lá rộng xen kẽ cây lá kim 
đặc trưng của vùng khí hậu á nhiệt đới ẩm còn 
mang tính chất nguyên sinh. Hệ sinh thái biển 
bao gồm: Rạn san hô gần bờ, bãi rùa đẻ, thảm cỏ 
biển, rừng ngập mặn và các bãi cát ven biển. Hệ 
sinh thái san hô gần bờ là nơi sinh sống và trú 
ngụ của nhiều loài sinh vật biển. Bên cạnh đó, 
hệ sinh thái cỏ biển thuộc vùng triều tạo nên 
sinh cảnh độc đáo cho Khu DTSQ Núi Chúa. 
Ngoài ra, WWF đã xác định có 3 loài rùa biển 
quý hiếm là rùa xanh Chelonia mydas, đồi mồi 
Eretmochelys imbricata và quảng đồng Caretta 
caretta là những đối tượng có nguy cơ tuyệt 
chủng đến kiếm ăn và sinh sản tại vùng biển 
thuộc Núi Chúa. Mặc khác, vùng biển Ninh 
Thuận - Bình Thuận là nơi giao thoa của hai 
dòng hải lưu chạy sát bờ là dòng hải lưu lạnh 
chạy từ phía Bắc xuống và dòng hải lưu nóng từ 
phía Nam lên; chính điều này đã làm cho vùng 
biển nơi đây giàu chất dinh dưỡng; là nơi sinh 
sống và di cư của rất nhiều loài thủy sản. Vùng 

biển Núi Chúa (Ninh Hải) nằm 
ở vùng có hiệu ứng mạnh của 
nước trồi. Nhiệt độ thấp vào 
mùa hè là điều kiện lý tưởng 
để san hô tạo rạn chống chịu 
với nhiệt độ cao trong mùa hè 
do sự ấm lên của nước biển 
trên phạm vi toàn cầu. Vì vậy, 
bảo tồn rạn san hô ở đây không 
chỉ có ý nghĩa quốc gia mà còn 
mang tầm quốc tế.

Theo kết quả nghiên cứu 
về hệ sinh thái rạn san hô 
biển Việt Nam năm 2021, rạn 
san hô tại Núi Chúa được xem 
là phong phú về phân bố, đa 
dạng nhất về hình thái và cấu 
trúc so với các vùng biển khác 
ven bờ Ninh Thuận. Tổng diện 
tích ước tính cho các rạn san 
hô hiện tại lên đến 2.330 ha 
(được ghi nhận là nơi có rạn 
san hô lớn nhất Việt Nam). Với 
tình hình biến đổi khí hậu như 
hiện nay, rạn san hô nói chung 
sẽ bị đe dọa và có nguy cơ bị tàn 
phá. Tuy nhiên, tại vùng biển 
Núi Chúa nằm trong vùng biển 
có hiệu ứng nước trồi, nên việc 
thích ứng với biến đổi khí hậu 
là rất lớn, nơi đây có thể được 
xem là nơi lưu giữ các quần thể 

san hô khi có hiện tượng biến 
đổi khí hậu tác động vào các 
khu vực khác của Việt Nam và 
Đông Nam Á.

Độ phủ san hô cứng 
dao động từ 11,3 đến 55,9%, 
trung bình 30,7 ± 17,2%, trong 
đó các giống san hô ưu thế 
là Acropora, Montipora, 
Porites, Hydnophora, Favites, 
Merulina và Simularia.

Cấu trúc rạn san hô chủ 
yếu thuộc vào kiểu rạn riềm 
điển hình và không điển hình, 
trong đó dạng riềm điển hình 
là chủ yếu. Dạng riềm điển 
hình phân bố ở vùng ven bờ 
Thái An, Mỹ Hòa, Mỹ Tân, Mỹ 
Tường. Vào những khi triều 
xuống rạn san hô ở các khu 
vực này phơi ra một bãi triều 
rất rộng, có nơi có thể kéo dài 
đến 500 - 800 m. Hình thái rạn 
tương đối phức tạp và đa dạng 
với các tập đoàn san hô phân 
bố từ mức triều thấp cho đến 
độ sâu khoảng trên 20 m. Mặt 
bằng rạn thoải và kéo dài, có 
nơi kéo dài trên 1 km. Điều đặc 
biệt cần chú ý là dấu vết của 
quá trình phát triển rạn san 
hô trong lịch sử địa chất còn 

 V Du khách  
khám phá hệ  
sinh thái rừng tại  
Khu DTSQ  
Núi Chúa
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được lưu giữ ở nhiều khu vực trên dải ven biển, 
nhiều nhất là ở khu vực Hang Rái.

Khu vực có trên 350 loài san hô, trong đó 
có 308 loài thuộc 15 họ, 59 giống san hô tạo rạn, 
16 loài san hô mềm, 6 loài san hô sừng, 3 loài 
thủy tức san hô và 1 loài Zoanthid đã được xác 
định. Điều này cho thấy rạn san hô vùng biển 
ven bờ Ninh Hải thuộc vào vùng có tính đa 
dạng cao về thành phần san hô tạo rạn.

Thực vật biển trên rạn bao gồm 188 loài 
rong biển thuộc 4 ngành, 86 chi và 32 họ trong 
đó ngành Rong đỏ Rhodophyta có số lượng 
loài phong phú nhất (79 loài). Trên các rạn san 
hô vùng Mũi Thị - Mỹ Hòa, cỏ biển mọc xen 
lẫn trên nền đáy cát và san hô chết tạo nên 
tính liên kết sinh thái với rạn san hô. Ba loài 
Enhalus acoroides, Thlassia hemprichii và 
Cymodocea roundata dược ghi nhận là chiếm 
ưu thế.

Thành phần sinh vật trên rạn tại đây 
cũng khá đa dạng với trên 147 loài thuộc 81 
giống và 32 họ cá san hô đã xác định, trong 
đó họ cá bàng chài Labridae (30 loài), họ cá 
thia Pomacentridae (24 loài), họ cá bướm 
Chaetodontidae (18 loài), họ cá Scaridae (11 loài) 
và họ cá đuôi gai Acanthridae (8 loài) là những 
họ cá có số lượng loài phong phú nhất. Mật độ 
cá trên các rạn dao động từ 172 đến 1.984 cá 
thể, trung bình 628 ± 561,6 cá thể/500 m2. Các 
loài cá có kích thước 11 - 20 cm thuộc các họ 
cá đuôi gai, cá mó, cá phèn, cá đổng thường 
được bắt gặp trong khu vực này. Một số loài 
thường tập trung thành từng đàn với số lượng 
từ 50 - 100 con/loài, có khi lên đến vài trăm 
con như cá dìa Sgamus spinus, cá thia Chromis 
atripectoralis và Pomacentrus chrysurus, cá 
đuôi gai Acanthurus nigrofuscus.

Thành phần thân mềm trên rạn đã ghi 
nhận 115 loài thuộc 3 lớp chân bụng (83 loài), 
hai mảnh vỏ (31 loài) và song kinh (1 loài). Các 
họ ốc cối Conidae, ốc mặt trăng Turbidae và 
ốc nhảy Strombidae, ốc sứ Cyraeidae, ốc gai 
Muricidae và ốc đụn Trochidae là những họ 
có số lượng loài tương đối cao. Mật độ của các 
loài thân mềm kích thước dao động từ 5 - 21 
con, trung bình 11 ± 5,9 con/400 m2 trong đó 
chủ yếu là các loài thân mềm đục lỗ có kích 
thước bé và không có giá trị. Trai tai tượng 
được xem là còn phổ biến nhất nhưng mật 
độ của các loài này chỉ ghi nhận được từ 0,5 
- 2,0 con/400 m2 và chủ yếu là loài Tridacna 
crocea sống trong đá và các khối san hô kích 
thước lớn.

80 loài giáp xác thuộc 
53 giống, 20 họ và 5 bộ được 
xác định ở Khu DTSQ, trong 
đó bộ Decapoda có số loài 
nhiều nhất (chiếm đến 86,3% 
số loài). Một số loài tương 
đối phổ biến và thường gặp 
với tầng suất cao bao gồm 
Leptocheliasp, Cyathura sp. 
Và Apseudesgallardoi. Thành 
phần da gai bao gồm 13 loài, 8 
giống và 8 họ, trong đó các loài 
Ophiocoma scolopendrina, 
Holothuria sp và Phyllophorus 
erinaceus phổ biến trên vùng 
triều san hô chết. Bước đầu 
cũng đã ghi nhận được 60 
loài thuộc 22 họ giun nhiều tơ 
trên các bãi riều, trong đó có 
các loài Ceratoneris mirabilis, 
Nematonereis unicornis và 
Typosyllis sp. xuất hiện với tần 
suất cao.

Khu DTSQ Núi Chúa là 
một trong những bãi đẻ và lớn 
lên của rùa hiếm hoi còn lại 
vùng ven bờ của đất liền ở Việt 
Nam. Một số bãi cát nhỏ bao 
gồm bãi Ngang, bãi Thịt, bãi 
Móng Tay là những nơi làm tổ 
của rùa biển. Những bãi biển 
của Núi Chúa là một trong 
những bãi làm tổ ở vùng lục 
địa quan trọng nhất của rùa 
biển có nguy cơ bị tuyệt chủng 
trong khu vực và toàn cầu như: 
Chelonia mydas, Eretmochelys 
imbricata và Caretta caretta. 
Một số loài khác bao gồm trai 
tai tượng Tridacna squamosa 
và Tridacna crocea, ốc đụn 
(Trochus niloticus) cũng nằm 
trong danh sách bị đe dọa, có 
nguy cơ bị tuyệt chủng ở cấp 
quốc gia hoặc toàn cầu.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP  
ĐỀ XUẤT PHÁT TRIỂN  
BỀN VỮNG KHU DTSQ  
NÚI CHÚA

Thứ nhất, cần nâng cao 
nhận thức về vai trò quan 
trọng của các Khu DTSQ đối 

với việc bảo vệ tài nguyên 
ĐDSH phong phú trên đất 
liền, trên biển, trên núi khu 
vực Khu DTSQ Núi Chúa. 

Thứ hai, xây dựng, ban hành 
Quy chế quản lý Khu DTSQ thế 
giới Núi Chúa xác định rõ vùng 
lõi là khu dành riêng cho bảo 
tồn ĐDSH, giám sát diễn thế 
các hệ sinh thái; cho phép các 
hoạt động nghiên cứu khoa 
học, giáo dục mà không làm 
ảnh hưởng đến tính ĐDSH 
của khu vực. Nhiệm vụ chính 
của vùng lõi là bảo tồn hệ sinh 
thái tự nhiên còn tương đối 
nguyên vẹn, bảo tồn các nguồn 
gene động và thực vật quý 
hiếm, các loài đặc hữu của Khu 
DTSQ. Vùng đệm là khu vực 
bao quanh vùng lõi, góp phần 
hạn chế các hoạt động của con 
người, giúp cho việc bảo tồn 
ĐDSH ở các vùng lõi. Nhiệm 
vụ chính của vùng đệm là phục 
hồi hệ sinh thái rừng, nghiên 
cứu cơ cấu phục vụ yêu cầu bảo 
tồn, tuyên truyền giáo dục kết 
hợp dịch vụ du lịch sinh thái. 
Ngoài ra, vùng chuyển tiếp Khu 
DTSQ thế giới là vùng tập trung 
đông cộng đồng dân cư địa 
phương nên cần được khuyến 
khích phát triển các loại hình 
kinh tế phù hợp với yêu cầu 
phát triển bền vững, tăng thu 
nhập cho người dân.

Thứ ba, huy động sự tham 
gia tích cực của các bên liên 
quan tại địa phương nhằm 
tăng cường các hoạt động du 
lịch sinh thái, su lịch biển tại 
Khu DTSQ Núi Chúa vì mục 
tiêu phát triển bền vững và 1 
nền kinh tế xanh

Thứ tư, tham gia mạng lưới 
Khu DTSQ vùng biển, hải đảo 
của thế giới.

Thứ năm, tăng cường trao 
đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong 
mạng lưới, thúc đẩy nghiên cứu, 
giáo dục, du lịch sinh thái trong 
nước và quốc tế...n
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Phát triển du lịch bền vững ở Cù Lao Chàm 
dựa vào cộng đồng
PGS.TS. PHẠM HỒNG LONG
Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội
NGÔ THỊ HƯỜNG, PHẠM THỊ LẤM
Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

Cù Lao Chàm thuộc xã đảo Tân Hiệp, Hội An 
được xem là một trong những điểm nhấn 
du lịch của tỉnh Quảng Nam. Theo thống 
kê của Phòng Văn hóa - thông tin Hội An, tỷ 
lệ tăng trưởng về du lịch của Cù Lao Chàm 
tăng dần qua mỗi năm. Để phát triển du 
lịch bền vững, Cù Lao Chàm cần khai thác 
các sản phẩm thân thiện môi trường và 
dựa vào cộng đồng địa phương.

Theo Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO), nhu 
cầu trải nghiệm của khách du lịch quốc tế 
sẽ hướng tới những giá trị mới được thiết 

lập trên giá trị văn hóa truyền thống (tính độc 
đáo, nguyên bản), giá trị tự nhiên (tính nguyên 
sơ, hoang dã), giá trị sáng tạo và công nghệ cao 
(tính hiện đại, tiện nghi); sẽ có sự dịch chuyển từ 
du lịch đại chúng sang các loại hình du lịch sinh 
thái, du lịch dựa vào cộng đồng trong thời gian 
tới. Mặt khác, Nghị quyết số 36-NQ/TW về “Chiến 
lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” coi du 
lịch và dịch vụ biển là ưu tiên số một trong phát 
triển kinh tế biển Việt Nam. Là khu dự trữ sinh 
quyển thế giới (DTSQTG), Cù Lao Chàm được 
các tổ chức quốc tế quan tâm, trao đổi hợp tác 
và nghiên cứu giáo dục. Đây là cơ hội để để giới 
thiệu, quảng bá hình ảnh khu DTSQTG đến đông 
đảo bạn bè quốc tế cũng như kêu gọi các dự án tài 
trợ cho Cù Lao Chàm. Những căn cứ nêu trên là 
những tiền đề thuận lợi cho sự phát triển du lịch 
của Cù Lao Chàm trong thời gian tới. 

TIỀM NĂNG VÀ THẾ MẠNH SẴN CÓ

Cù Lao Chàm sở hữu nguồn tài nguyên 
phong phú và có giá trị lớn cả về tự nhiên lẫn 
nhân văn. Cùng với việc được công nhận là khu 
DTSQTG vào năm 2009, chính sự độc đáo về địa 
hình, đa dạng về sinh học đã khiến Cù Lao Chàm 
trở thành một điểm du lịch sinh thái hấp dẫn đối 
với khách du lịch trong và ngoài nước. Quần đảo 
Cù Lao Chàm nằm trong tổng thể DTSQTG Cù 
Lao Chàm - Hội An với những đặc trưng về địa 

lý, địa chất, lịch sử hình thành 
và một hệ sinh thái rừng tự 
nhiên độc đáo chỉ có duy nhất 
ở Việt Nam. Cụm đảo là phần 
kéo dài về Đông Nam của khối 
đá granit (đá hoa cương) Bạch 
Mã - Hải Vân - Sơn Trà mà các 
nhà địa chất học gọi là “phức 
hệ địa chất Hải Vân - Sơn Trà” 
được hình thành cách đây 
230 triệu năm, là điểm cuối 
cùng của hệ sinh thái Trung 
Trường Sơn. Đây là 1 trong 20 
hệ sinh thái ưu tiên bảo tồn 
toàn cầu. Ngoài ra, báo cáo kết 
quả của dự án Điều tra thành 
phần loài và xây dựng danh 
lục thực vật trên cạn tại đảo 
Hòn Lao thuộc Khu DTSQTG 
Cù Lao Chàm của Ban quản 
lý (BQL) Khu Bảo tồn biển 
Cù lao Chàm và phối hợp với 
tổ chức GreenViet năm 2017, 
2018 bước đầu đã điều tra, xác 
định được 500 loài thực vật 
bậc cao trên cạn tại các đảo Cù 
Lao Chàm. Trong số 500 loài, 
81 loài có giá trị sử dụng với 
người dân, được chia thành 
bốn nhóm đó là cây lá uống, 
rau ăn/quả, vật dụng và cây 
cảnh (trong đó có tới 51 loài 
thực vật lá uống). Ngoài ra còn 
nhiều loài động thực vật quý 
hiếm được phát hiện, bổ sung 

vào danh mục đa dạng sinh 
học của Cù Lao Chàm. 

Nằm trong hệ giá trị văn 
hóa Hội An, tài nguyên du lịch 
nhân văn của quần đảo Cù Lao 
Chàm vẫn giữ được những nét 
độc đáo và bản sắc riêng có. 
Các công trình văn hóa lịch sử 
như chùa Hải Tạng, giếng cổ, 
miếu thờ tổ nghề yến... vẫn là 
nơi thu hút đông đảo du khách 
và nhà nghiên cứu. Nghề yến ở 
Cù Lao Chàm là một trong năm 
nghề truyền thống còn lưu giữ 
tín ngưỡng thờ tổ nghề với 
đặc trưng lễ giỗ Tổ nghề diễn 
ra hằng năm. Bên cạnh đó, cư 
dân Cù Lao Chàm còn bảo tồn 
tốt nguồn tri thức bản địa, đặc 
biệt nguồn tri thức trong khai 
thác hải sản, đi rừng, làm nhà, 
chữa bệnh, ẩm thực... Dù trải 
qua những thăng trầm của 
thời gian, những tri thức bản 
địa của cư dân Cù Lao Chàm 
vẫn tạo nên những sản phẩm 
có giá trị, mang thương hiệu 
riêng có của xứ cù lao. 

Sự phong phú, đặc sắc của 
tài nguyên là điểm nhấn thu 
hút khách du lịch đến với Cù 
Lao Chàm và cũng trở thành 
đối tượng để cộng đồng người 
dân Cù Lao Chàm chung tay 
bảo vệ.

 V Vẻ đẹp yên bình, hoang sơ của thiên nhiên của Cù Lao Chàm
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học như: Cù Lao Chàm nói 
không với túi ni lông (từ 2009), 
phong trào bảo vệ cua đá hay 
gần đây là nói không với ống 
hút nhựa… Chính những hành 
động này của cư dân bản địa 
đã thúc đẩy sự phát triển du 
lịch theo hướng bền vững và 
tạo ấn tượng tốt đối với khách 
du lịch. 

Để nâng cao chất lượng 
dịch vụ, đáp ứng nhu cầu du 
khách, cộng đồng cư dân Cù 
Lao Chàm cũng chủ động nâng 
cao tri thức, rèn luyện kĩ năng 
ngoại ngữ và luôn giữ thái độ 
niềm nở, chân tình khi tiếp 
xúc với du khách. 

VẪN CÒN NHỮNG  
THÁCH THỨC

Sự phát triển du lịch ở 
Cù Lao Chàm góp phần quan 
trọng tăng trưởng kinh tế địa 
phương nhưng cũng gây sức ép 
lên cơ sở hạ tầng cũng như tài 
nguyên du lịch và tác động tiêu 
cực đến môi trường. Số lượng 
cơ sở lưu trú ít so với lượng du 
khách khiến khách đến Cù Lao 
Chàm không lưu lại dài ngày 
mà thường chọn quay về trong 
ngày hoặc sử dụng dịch vụ 
cắm trại qua đêm. Điều này có 
nghĩa người dân không được 

hưởng lợi tối đa từ du lịch. 
Như vậy cần thiết phải có sự 
gia tăng cơ sở lưu trú phục vụ 
khác du lịch. Tuy nhiên, Cù Lao 
Chàm là quần đảo với độ che 
phủ rừng cao và đa dạng sinh 
học lớn, vì vậy bất kì công trình 
nào khi xây dựng mà không có 
quy hoạch, xem xét cẩn thận 
đều sẽ ảnh hưởng đến cảnh 
quan, môi trường. 

Từ khi du lịch phát triển, 
nhiều người dân chuyển sang 
khai thác lá lao, hái rau rừng, 
đan võng ngô đồng… phục vụ 
nhu cầu tiêu dùng tại chỗ của 
du khách. Lượng khách gia 
tăng dẫn đến nhu cầu sử dụng 
nguồn lâm, hải sản địa phương 
tăng. Theo thống kê, khoảng 
1.000 thân cây ngô đồng, hàng 
tấn lá lao, rau rừng trong 1 năm 
cũng như một lượng lớn hải 
sản để phục vụ trung bình từ 
2.000 - 3.000 khách mỗi ngày 
đã tạo nên mối lo ngại về sự 
suy giảm hệ sinh thái, môi 
trường sống. 

Mặt khác, việc xử lí chất 
thải ra môi trường cũng là một 
trong những khó khăn của đảo. 
Lượng rác thải được xử lí bằng 
cách đốt và chôn đang bị quá 
tải. Nước thải gây đe dọa lên 
hệ sinh thái dưới nước, nhất 
là rặng san hô. Ngoài ra, nguồn 
nhân lực du lịch chất lượng 
cao chưa được đảm bảo và du 
lịch phụ thuộc nhiều vào yếu 
tố thời tiết cũng những thách 
thức cho phát triển du lịch bền 
vững tại địa phương.

Phát triển du lịch theo 
hướng bền vững với các sản 
phẩm du lịch thân thiện với 
môi trường và dựa vào cộng 
đồng địa phương là một trong 
những hướng đi đúng mà Cù 
Lao Chàm cần tiếp tục phát 
huy để tối đa hóa lợi ích của du 
lịch đồng thời bảo tồn tốt nhất 
các giá trị văn hóa và đa dạng 
sinh học tại nơi đâyn

 V Âu thuyền Cù Lao Chàm ngày xã đảo còn đón khách. Ảnh: Chu Mạnh Trinh

CHÚ TRỌNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH  
BỀN VỮNG

Tại Cù Lao Chàm, chính quyền các cấp xác 
định: Phát triển du lịch Cù Lao Chàm phải nằm 
trong quy hoạch tổng thể chuỗi kinh tế biển 
đảo, du lịch đảo của miền Trung và tỉnh Quảng 
Nam; phát huy lợi thế vốn có của Cù Lao Chàm 
về đa dạng sinh học, văn hóa, quang cảnh thiên 
nhiên; khai thác hợp lí các nguồn tài nguyên 
rừng, biển, và các giá trị văn hóa, lịch sử hiện 
có; không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống 
người dân, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an 
toàn xã hội, chủ quyền biển đảo.

Để đáp ứng cho sự phát triển du lịch, Cù Lao 
Chàm không ngừng xây mới, cải tạo hệ thống 
cơ sở vật chất du lịch. Ngày càng có nhiều cơ sở 
tham gia cung cấp sản phẩm, dịch vụ du lịch ở Cù 
Lao Chàm, chủ yếu là các hộ cá thể với tốc độ tăng 
trưởng bình quân 17,73%/năm. Từ năm 2012 đến 
2019, số hộ kinh doanh tăng lên 93%. Hiện nay 
trên địa bàn xã có 37 cơ sở lưu trú, 18 nhà hàng ăn 
uống, 7 quán cafe giải khát tại cảng du lịch. 

Đặc biệt, cộng đồng dân cư Cù Lao Chàm 
đã tích cực hưởng ứng, tham gia vào các hoạt 
động chuyển đổi sinh kế truyền thống sang du 
lịch - dịch vụ theo hướng bền vững. Đến nay, 
Khu DTSQTG Hội An - Cù Lao Chàm là một 
trong những nơi ứng dụng thành công mô hình 
đồng quản lý với 4 thành phần: Nhà nước - nhà 
khoa học - nhà doanh nghiệp và cộng đồng. 
Cộng đồng tại đây tham gia vào tất cả các hoạt 
động khai thác và quản lý tài nguyên trong Khu 
DTSQTG với các mức độ khác nhau. Cư dân địa 
phương cũng tham gia mạnh mẽ vào các chiến 
dịch bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh 
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Du lịch sinh thái cộng đồng ở Sin Suối Hồ, 
tỉnh Lai Châu 
ThS. TRẦN ĐỨC THÀNH
Đại học PHENIKAA 

Sin Suối Hồ là một xã vùng cao của huyện 
Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Nơi đây có bản 
Sin Suối Hồ được ví như “Sapa của Lai 
Châu”, hiện đang nổi lên như một điểm 
sáng trong khai thác, phát triển du lịch 
sinh thái cộng đồng (DLSTCĐ). 

1. TÀI NGUYÊN DLSTCĐ  
CỦA BẢN SIN SUỐI HỒ

Bản Sin Suối Hồ có 103 hộ dân sinh sống 
tập trung, đều là đồng bào dân tộc Mông. Bà con 
vẫn giữ được nếp nhà truyền thống của người 
Mông vùng cao, phong tục, tập quán, sinh hoạt 
văn hóa đặc trưng, từ lời nói, chữ viết, trang 
phục... Cuộc sống của đồng bào nơi đây khá ổn 
định nhờ phát triển kinh tế dựa vào cây thảo 
quả, trồng địa lan và canh tác ruộng bậc thang. 
Nét độc đáo ở đây là người bản Sin Suối Hồ đặt 
những chậu cây địa lan lên trên các trụ xi măng 
tạo thành một hệ thống hàng lối đều tăm tắm 
dọc theo những con đường quanh bản và theo 
lối vào nhà mình. Không chỉ có cảnh quan đẹp 
mà bản còn rất sạch sẽ. Bản Sin Suối Hồ có hơn 
100 ngôi nhà trình tường, lợp ngói truyền thống 
của người Mông. Mỗi ngôi nhà được gia chủ 
chăm chút theo cách riêng của mình bằng cây 
xanh, cây ăn quả và những chậu hoa lan rừng. 

Cảnh quan sinh thái ở đây hội tụ đủ các 
sắc màu tương ứng với những thay đổi về thời 
tiết khí hậu trong năm. Điển hình là các thời 
điểm sau:

Trước và sau Tết Nguyên đán: Thời gian này 
hoa địa lan chuẩn bị nở đón tết. Khách tham 
quan và mua lan từ mọi nơi đổ về bản. Cả bản 
giống như một vườn lan khổng lồ với hàng ngàn 
chậu địa lan được chăm chút rất đẹp. Hoa mận 
và đào nở khắp sân vườn. Đây cũng là thời gian 
nông nhàn, dân bản thường ở nhà thêu thùa, 
may vá, trời nắng trong và ít mưa.

Mùa hè: Khí hậu mùa hè ở Sin Suối Hồ rất 
mát mẻ, dễ chịu. Quanh bản, ruộng bậc thang 
vào mùa nước đổ, mùa cấy rất đẹp. Đào, mận, 
táo mèo cho thu quả. Cây cối tốt tươi, thác Trái 
Tim đủ nước nên đổ từ trên xuống thành một 
dải hình trái tim bạc trắng. Du khách đến Sin 

Suối Hồ vào thời điểm này có 
thể theo chủ nhà lên nương 
thảo quả, bắt cá được nuôi trên 
đỉnh núi cao, hoặc thử cảm 
giác đi cấy ruộng bậc thang.

Mùa thu: Đây là mùa lúa 
vàng đẹp nhất và thảo quả 
đến kỳ thu hái. Sin Suối Hồ tất 
bật với người, ngựa, xe thồ với 
những gùi thảo quả nặng trĩu. 
Cả bản lan tỏa một mùi thơm 
dễ chịu của thứ quả rừng quý 
giá này.

Mùa đông: Đây là mùa của 
hoa dã quỳ và băng tuyết. Dã 
quỳ nở vàng dọc lối đi, nở kín 
ven rừng, cùng với những gốc 
cây cổ thụ xù xì, lá xanh thẫm. 
Mùa đông ở Sin Suối Hồ rất 
lạnh và thường có băng, tuyết. 
Đến đây vào mùa này khách du 
lịch sẽ ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp rất 
Bắc Âu.

Về cơ bản, có thể thấy bản 
Sin Suối Hồ rất phù hợp để trở 
thành một bản du lịch sinh 
thái cộng đồng bởi nơi đây 
hội tụ đủ các yếu tố: có cảnh 
quan thiên nhiên đẹp; văn 
hóa truyền thống độc đáo; con 
người thân thiện, hiếu khách 
và sẵn sàng làm du lịch; khí 
hậu trong lành, mát mẻ quanh 
năm, giao thông thuận lợi, 
cơ sở hạ tầng tương đối tốt và 
quan trọng nhất bản có nhiều 
tiềm năng, lợi thế để hình 
thành các sản phẩm du lịch 
sinh thái đặc trưng, hấp dẫn. 

2. QUAN ĐIỂM CỦA CHÍNH 
QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VỀ 
PHÁT TRIỂN DLSTCĐ Ở 
SIN SUỐI HỒ

Sin Suối Hồ đã được công 
nhận là điểm du lịch cấp tỉnh 
từ ngày 5/6/2015 theo Quyết 
định số 552/QĐ-UBND của 
UBND tỉnh Lai Châu. UBND 
xã Sin Suối Hồ cũng rất quan 

tâm chú trọng phát triển du 
lịch nên thủ tục hành chính 
đối với khách du lịch rất đơn 
giản và thuận lợi nhất là đối 
với khách Việt Nam. Đối với 
đoàn khách nước ngoài thì 
cần có đầy đủ giấy tờ tùy thân 
cần thiết và trước khi vào bản, 
đoàn khách quốc tế cần thông 
báo danh sách đoàn lên xã để 
chính quyền và biên phòng 
biết nhằm đảm bảo an ninh 
chính trị và có thể hỗ trợ du 
khách kịp thời khi cần thiết.

Tỉnh Lai Châu đã có 
chương trình giúp người dân 
Sin Suối Hồ được vay vốn 
ưu đãi làm du lịch, tiếp tục 
hỗ trợ đào tạo chuyên môn 
cho người làm du lịch cộng 
đồng. Kế hoạch dự toán năm 
2016, tỉnh quyết định đầu tư 
khoảng 180 tỷ đồng mở rộng 
đường từ thành phố Lai Châu 
lên Sin Suối Hồ, đáp ứng nhu 
cầu đi lại của du khách. Một 
thuận lợi nữa của bản Sin 
Suối Hồ đó chính là sự quan 
tâm, ủng hộ của chính quyền 
địa phương cũng như sự đóng 
góp về chuyên môn của Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
tỉnh Lai Châu.

3. NHÌN LẠI HOẠT ĐỘNG 
DLSTCĐ Ở SIN SUỐI HỒ

Theo khảo sát và đánh giá 
nhanh, bước đầu nhận thấy 
Sin Suối Hồ có thể giữ chân 
khách du lịch từ 1 đến 4 ngày 
thông qua tổ chức các hoạt 
động như: thăm bản, tìm hiểu 
kiến trúc nhà ở, tìm hiểu phong 
tục tập quán; đi bộ chinh phục 
quần thể 3 thác nước Trái Tim, 
Tổ Ong và Tình Yêu; thăm khu 
rừng nguyên sinh mà dưới 
tán rừng là những nương thảo 
quả trải dài hút tầm mắt; tổ 
chức xem biểu diễn văn nghệ 
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 V Bản Sin Suối Hồ (xã Sin Suối Hồ) nằm yên bình dưới chân núi Sơn Bạc Mây, tỉnh Lai Châu

truyền thống, các trò chơi dân gian (kéo co, đẩy 
gậy, bán nỏ…); thưởng thức ẩm thực địa phương, 
sinh hoạt kinh tế truyền thống cùng với người 
dân; tham quan chợ phiên (sáng thứ Bảy); leo 
núi chinh phục đỉnh Bạch Mộc Lương Tử (là 
một trong 5 ngọn núi cao nhất Việt Nam); trải 
nghiệm học cách chăm sóc thảo quả, địa lan và 
trồng lúa ở ruộng bậc thang; tham gia các tour 
từ thiện, mạo hiểm… 

Trong số gần trăm bản du lịch cộng đồng 
xuất hiện hơn chục năm nay ở vùng Tây Bắc, Sin 
Suối Hồ là “bé sơ sinh” theo đúng nghĩa đen, khi 
mới được công nhận từ tháng 6/2015. Nhưng 
chính vì vậy nên Sin Suối Hồ lại rút được kinh 
nghiệm để xây dựng cho mình một hướng đi 
chuyên nghiệp và bài bản; nhưng vẫn giữ được 
nét mộc mạc vốn có. Sin Suối Hồ tạo ấn tượng 
mạnh mẽ với khách du lịch ngay từ tấm biển 
chào mừng ở đầu bản. Trên tấm biển bằng lưới 
đen nẹp bằng hai thanh tre gộc ở cổng bản có 
hàng chữ thêu bằng thừng: “Điểm du lịch cộng 
đồng, bản Sin Suối Hồ” cùng một hàng chữ 
tiếng Anh “Resort Community Ecology” nhỏ 
hơn ở bên dưới. Điều này tuy nhỏ bé nhưng lại 
thể hiện tính chuyên nghiệp của DLSTCĐ điểm 
bản Sin Suối Hồ.

Với hơn 100 nóc nhà trình tường truyền 
thống của người Mông, thay vì đánh số nhà 
như ở Bản Lác (Mai Châu - Hòa Bình), nhà ở 
Sin Suối Hồ ghi hẳn tên chủ nhà lên những 
tấm biển trước cửa, hoặc trên cánh cổng to như 
cổng chào. Những tấm biển này làm bằng gỗ 

xẻ nguyên tấm từ thân cây, to 
nhỏ tùy vào sự sung túc của 
gia chủ, trên có đầy đủ nội 
dung mà du khách quan tâm: 
tên chủ nhà, số điện thoại 
di động, một số chi tiết như 
homestay, wifi (nếu nhà làm 
dịch vụ du lịch), đặc sản mà 
gia đình bán... gắn bằng những 
hòn cuội nhỏ màu trắng, hoặc 
sợi thừng uốn thành chữ. 
Phong cách này được thống 
nhất trong toàn bản, tất cả các 
biển chỉ dẫn hay biển quảng 
cáo các gian hàng trong chợ 
đều được làm từ các nguyên 
liệu tự nhiên, văn minh mà lại 
rất thô sơ này, rất phù hợp với 
hướng phát triển du lịch bền 
vững - có trách nhiệm với môi 
trường sinh thái.

Nhờ tuyên truyền sâu rộng, 
toàn diện và thường xuyên 
trong cộng đồng về du lịch nói 
chung và du lịch sinh thái cộng 
đồng nói riêng nên đại đa số 
người dân Sin Suối Hồ đã sẵn 
sàng làm du lịch. Cả bản có 6 
hộ gia đình đang kinh doanh 
homestay, hầu hết các gia đình 
đều là những hộ kinh tế khá, 
có nhà cửa được xây dựng theo 

kiến trúc truyền thống nhưng 
khang trang, sạch đẹp. Các gia 
đình đã chủ động học hỏi, đầu 
tư trang bị vật dụng, xây dựng 
nhà vệ sinh phục vụ khách du 
lịch. Mỗi gia đình có thể phục 
vụ 8 - 10 khách/ngày, đảm bảo 
an ninh, anh toàn tuyệt đối cho 
khách nghỉ tại nhà. Bữa trưa 
tại bản, du khách được thưởng 
thức các món ăn chế biến theo 
cách riêng của người Mông 
nhưng rất ngon miệng (lợn cắp 
nách, gà đồi, cá nuôi trên núi 
cao, các loại rau rừng…). 100% 
hộ gia đình đều phấn khởi và 
mong muốn được tập huấn, 
hướng dẫn nghiệp vụ để có thể 
phục vụ được khách du lịch tốt 
hơn. Một số người dân đã khá 
quen với việc đón tiếp khách 
qua việc dẫn đường, mang đồ 
cho khách đi tham quan, leo 
núi, phục vụ khách ăn nghỉ 
tại gia đình... và chính họ đang 
trở thành những người đi đầu, 
tiên phong làm và vận động bà 
con cùng làm du lịch. 

Hiện nay, nhiều công ty du 
lịch đã đưa các đoàn khách lên 
đây tham quan. Theo thống kê 
của Sở Văn hóa, Thể thao và 
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Du lịch tỉnh Lai Châu, từ khi được công nhận 
đến nay, Sin Suối Hồ đã có trên 30.000 lượt 
khách du lịch tới thăm. Số liệu của Ban quản lý 
điểm du lịch Sin Suối Hồ cũng thể hiện trung 
bình mỗi tuần bản đón khoảng 200 - 300 lượt 
khách du lịch, thu nhập từ du lịch cũng giúp 
dân bản cải thiện chất lượng cuộc sống. Đây 
chính là những tác động tích cực của DLSTCĐ 
tới người dân địa phương. Khi tham gia làm du 
lịch cộng đồng, trình độ dân trí của bà con được 
cải thiện, các hộ gia đình có thêm tiền cho con 
cháu đi học…

Nhìn nhận được tiềm năng DLSTCĐ của 
Sin Suối Hồ, cơ quan chức năng cũng thống 
nhất quan điểm tiếp tục phát triển loại hình du 
lịch bền vững này song song với việc đặt vấn đề 
giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc lên hàng đầu. 
Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phát 
triển mô hình du lịch cộng đồng, với khoảng 15 
nhà làm dịch vụ lưu trú, còn bà con sẽ làm các 
dịch vụ khác như dệt thổ cẩm, làm đồ mộc, đồ 
lưu niệm… bán cho du khách.

Người dân Sin Suối Hồ rất có ý thức về việc 
đang sở hữu các giá trị sinh thái tự nhiên và 
truyền thống văn hóa của mình. Nhiều hộ gia 
đình tham gia kinh doanh du lịch đều sử dụng 
mạng xã hội để quảng bá cho dịch vụ du lịch 
của gia đình. Điều này là tự phát nhưng vô hình 
chung đã tạo nên một hiệu ứng tích cực trong 
việc góp phần xây dựng thương hiệu DLSTCĐ 
của Sin Suối Hồ nói riêng và của du lịch Lai 
Châu nói chung. 

4. MỘT SỐ VIỆC CẦN LÀM ĐỂ PHÁT TRIỂN 
DLSTCĐ Ở SIN SUỐI HỒ 

Về cơ chế, chính sách: Cần có cơ chế chính 
sách và sự phân chia trách nhiệm đồng bộ giữa 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu, Phòng 
Văn hóa huyện Phong Thổ với chính quyền, các 
đơn vị, tổ chức đoàn thể địa phương; xây dựng 
nội quy, quy định của làng bản; xây dựng quy 
chế phối kết hợp giữa các bên tham gia phát 
triển; xây dựng, ban hành và thực hiện một số 
chính sách nhằm phát huy những lợi thế và hạn 
chế khó khăn để phát triển du lịch sinh thái 
cộng đồng tại Sin Suối Hồ.

Về quy hoạch: Tăng cường bổ sung và xây 
dựng mới cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật (nhà 
khách, bãi đậu xe, các biển chỉ dẫn, trang thiết 
bị phục vụ cho khách du lịch, những dụng cụ 
cho các hoạt động cộng đồng, ca múa,…); quy 
hoạch tuyến, điểm du lịch sinh thái cộng đồng 
cụ thể; hỗ trợ cộng đồng trong việc điều phối 

khách, phân khu lưu trú, ăn 
uống, bán hàng,… 

Về vốn đầu tư, hỗ trợ: Tranh 
thủ các nguồn vốn từ các 
chương trình phát triển của 
Nhà nước cho nông thôn, 
miền núi…; các nguồn tài trợ 
của các tổ chức phi chính phủ 
trong việc hỗ trợ cộng đồng; 
huy động nguồn lực từ dân.

Về nhân sự và phát huy 
nguồn nhân lực địa phương: 
Nâng cao ý thức người dân 
trong việc phát huy lợi thế văn 
hoá, cảnh quan tự nhiên để 
phát triển du lịch; hình thành 
nên các nhóm nòng cốt trong 
phát triển du lịch sinh thái 
cộng đồng; tạo mọi điều kiện 
thuận lợi và động viên các gia 
đình dân tộc tại địa phương 
cho con em theo học các lớp 
tập huấn nghiệp vụ phục 
vụ khách du lịch hoặc tham 
gia học ngành du lịch tài các 
trường chuyên nghiệp. 

Về tuyên truyền, quảng bá: 
thiết kế nội dung tuyên truyền 
bằng tờ rơi, cẩm nang… và thông 
tin điểm, tuyến du lịch trên 
website của Sở Văn hóa Thể 
thao và Du lịch Lai Châu hay 
website Trung tâm xúc tiến 
du lịch Lai Châu và của Việt 
Nam; thành lập các CLB dân ca 
H’mông; phối hợp với đài truyền 
thanh/truyền hình địa phương 
để tuyên truyền, quảng bá; tích 
cực tham gia các hội thảo trong 
tỉnh, trong nước và quốc tế kể cả 
về khoa học và du lịch để tăng 
cường quảng bá cho Sin Suối Hồ.

Về an ninh, an toàn: triển 
khai thực hiện chương trình 
bảo vệ rừng nguyên sinh ở Sin 
Suối Hồ; phối hợp với các lực 
lượng chức năng để có phương 
án bảo vệ an toàn, ngăn chặn 
các hành động phá hoại môi 
trường sinh thái; thực hiện đủ, 
đúng các nguyên tắc của du 
lịch vùng biên…n

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Lê Huy Bá (2009), Du lịch sinh thái, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ 
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trị quốc gia.
3. Phạm Trung Lương (2002), Du lịch sinh thái - Những vấn đề lý 
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7. Võ Quế, Du lịch cộng đồng - Lý thuyết và vận dụng, Nhà xuất bản 
Khoa học Kỹ thuật… 

 V Bản Sin Suối Hồ nằm cách thành phố Lai Châu khoảng 30 km. 
Đến đây du khách sẽ được ngắm thung lũng đẹp như bức tranh 
giữa núi rừng...



69 SỐ 04/2022 |
Tạp chí 

MÔI TRƯỜNG

MÔI TRƯỜNG & PHÁT TRIỂN

Hành trình trải nghiệm giáo dục thực hành 
“không rác thải” từ trường học đến nông trại
 Nhằm xây dựng thói quen mới về quản lý rác thải có trách nhiệm trong xã hội, góp phần thúc đẩy thực hiện 
kinh tế tuần hoàn (KTTH) trong các trường học, vừa qua Trường trung học (TH), trung học cơ sở (THCS), trung 
học phổ thông (THPT) Thực nghiệm Khoa học Giáo dục đã tham gia Chương trình trải nghiệm giáo dục thực 
hành “không rác thải” tại trang trại HopFam (Hòa Bình). Đây là hoạt động trải nghiệm thực hành “không 
rác thải” từ trường học đến nông trại của Liên minh “Trường học không rác và hơn thế nữa - ZHub” do Trung 
tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) xây dựng. Thông qua Chương trình trải nghiệm, các giáo viên đã có 
thêm những kiến thức thực hiện vòng tuần hoàn sinh thái nhằm tái chế các sản phẩm trong nông trại, từ 
đó giáo dục cho các học sinh nhân cách, lối sống không rác thải, phát triển mô hình trường học xanh. Để tìm 
hiểu về các hoạt động này, phóng viên Tạp chí Môi trường đã trao đổi với bà Đoàn Thị Hải Quỳnh - Phó Hiệu 
trưởng Trường TH, THCS & THPT Thực nghiệm Khoa học Giáo dục về thực hành không rác trong trường học, 
nhằm mục tiêu giáo dục môi trường bền vững . 

9Xin bà cho biết một số kết quả nổi bật trong 
công tác triển khai các hoạt động BVMT của nhà 
trường trong thời gian qua?

Bà Đoàn Thị Hải Quỳnh: Giáo dục BVMT 
là một mục tiêu trong định hướng giáo dục vì 
sự phát triển bền vững của trường TH, THCS, 
THPT Thực nghiệm Khoa học Giáo dục. Trong 
nhiều năm qua, trường đã đưa các nội dung về 
BVMT lồng ghép vào giờ học các bộ môn liên 
quan như giáo dục công dân, sinh học, địa lí, 
hóa học… Không chỉ học trên lớp, trong trường 
mà học sinh còn tham gia các giờ học thực địa 
tại Bảo tàng rừng, Bảo tàng tự nhiên, Trung 
tâm bảo hộ động vật...

Cùng với đó, các hoạt động trải nghiệm, các 
sinh hoạt tập thể cũng luôn dành một số chủ 
đề định kỳ hàng tháng với nhiều hình thức đa 
dạng như: Thử thách 7 ngày sống xanh, 21 ngày 
sống xanh, Thi thiết kế và trình diễn thời trang 
từ vật liệu tái chế, Thi chế tạo mô hình từ gạch 
sinh thái… Nhờ đó, cán bộ, giáo viên, học sinh 
và cả phụ huynh học sinh không chỉ thay đổi 
nhận thức, thói quen giảm thiểu rác thải, thể 
hiện qua việc bỏ rác đúng chỗ, hạn chế tối đa 
sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần cho 
cá nhân cũng như các hoạt động tập thể.

Nhằm mục tiêu giảm thiểu rác thải, nhận 
thấy tầm quan trọng của việc tích hợp giáo 
dục môi trường trong khuôn khổ giáo dục phổ 
thông, từ năm 2021, GreenHub đã cùng một số 
đơn vị xây dựng Liên minh “Trường học không 
rác và hơn thế nữa - ZHub”, hướng tới mục 
tiêu thay đổi nhận thức và thói quen hướng 
tới thực hành không rác thông qua giáo dục từ 
trường học. Theo đó, nhà trường được lựa chọn 

là trường đầu tiên thực hiện 
Chương trình, với một chuỗi 
hoạt động như: Xây dựng kế 
hoạch trường học không rác, 
thực hiện kiểm toán rác tại 
nhà và các buổi tập huấn về 
rác thải, thực hành không rác 
cho giáo viên, học sinh.

Triển khai Chương trình 
Zhub, GreenHub đã hỗ trợ 
nhà trường thùng rác đặt tại 
các khu vực lớp học và xây 
dựng khu vực phục hồi vật 
liệu (MRF) để thực hành hoạt 
động tái chế rác. Thông qua 
các buổi tập huấn không rác, 

GreenHub đã giúp nhà trường 
thay đổi nhận thức của giáo 
viên và học sinh, xây dựng 
thói quen mới về quản lý rác 
thải có trách nhiệm trong xã 
hội, góp phần thúc đẩy thực 
hiện KTTH trong các trường 
học. Học sinh được bắt đầu 
tiếp cận việc phân loại rác 
và thực hiện quy trình phân 
loại - xử lý rác thải. Trong 
thời gian tới, GreenHub và 
nhà trường sẽ đồng hành 
cùng học sinh thực hiện hiệu 
quả Chương trình thực hành 
không rác.

 V Chủ trang trại HopFam (Hòa Bình) Bùi Thanh Hoàng 
thuyết trình về vòng tuần hoàn sinh thái
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9Nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức và 
thói quen thực hành xanh thông qua giáo 
dục “Không rác thải” từ trường học đến nông 
trại, vừa qua các giáo viên trường đã được 
trải nghiệm trực tiếp ở Trang trại HopFarm 
(Hòa Bình), từ hoạt động trên, bà có thể chia 
sẻ về những kiến thức BVMT qua các hoạt 
động trải nghiệm này?

Bà Đoàn Thị Hải Quỳnh: HopFarm 
(Hòa Bình) là một hệ sinh thái nông trại 
xanh. Với tình yêu đặc biệt dành cho 
cây bưởi Diễn, trên quy mô 8ha, anh Bùi 
Thanh Hoàng chủ trang trại đã trồng 
2.500 gốc bưởi. Những sản phẩm từ quả 
bưởi, vỏ và cùi được các công nhân nông 
trại trưng cất thành tinh dầu, tép bưởi 
ngâm với đường phèn làm nước ép, các 
bã còn lại tái chế thành nước rửa bát hữu 
cơ. Ngoài ra, trang trại còn nuôi bò và lợn, 
với hệ thống hầm biogas được xây dựng 
để xử lý chất thải chăn nuôi thành phân 
bón và khí đốt. Để có thức ăn cho bò, cánh 
đồng cỏ voi được trồng và cắt xén định 
kỳ. Xen kẽ với các gốc bưởi, cỏ tranh được 
cắt, phơi khô để lợp mái nhà đã thu hút 
đàn dơi về làm tổ, phân dơi bón cho đất 
những dưỡng chất nuôi cây. Trong buổi 
trải nghiệm, các giáo viên được tập huấn 
về vòng tuần hoàn sinh thái nông trại và 
kỹ năng trồng trọt, tham gia cùng công 
nhân của nông trại trồng cây và cắt cỏ voi, 
ủ phân sinh học…

Có thể nói, buổi trải nghiệm đã giúp 
các giáo viên tiếp thu được nhiều kiến 
thức về BVMT, từ đó truyền tải cho các học 
sinh cách thức giảm hoàn toàn rác hữu cơ 
ở trang trại khi cỏ được sử dụng làm thức 
ăn cho gia súc, chế thuốc trừ sâu sinh học, 
tạo lớp áo giữ ẩm cho đất nền; chất thải từ 
chăn nuôi được xử lý làm phân bón…; Quy 
trình xử lý và sử dụng nước tuần hoàn 
trong quá trình chăn nuôi, trồng trọt; Lợi 
ích của mô hình KTTH đối với cá nhân, 
cộng đồng trong BVMT.
9Bà có những kiến nghị, đề xuất nào để tiếp 
tục nâng cao nhận thức và duy trì lâu dài 
thói quen thực hành không rác, hình thành 
một lối sống xanh cho các em học sinh thông 
qua giáo dục từ trường học?

Bà Đoàn Thị Hải Quỳnh: Việc tăng 
cường các hoạt động truyền thông, giáo 
dục, đặc biệt là đối tượng thanh thiếu 
niên, học sinh cũng rất quan trọng trong 

 V Các giáo viên tham gia trồng cây và cắt cỏ tại buổi trải 
nghiệm ở trang trại HopFam (Hòa Bình)

việc duy trì những hoạt động 
về giảm thiểu rác thải nhựa và 
thực hiện KTTH trong trường 
học. Đây là đối tượng dễ tiếp 
cận, dễ truyền cảm hứng, 
nhiệt tình, và là thế hệ tương 
lai, kế thừa tất cả những điều 
tốt đẹp này. “Vì lợi ích trăm 
năm trồng người”, để có thể 
duy trì được chặng đường giải 
quyết vấn đề ô nhiễm rác thải, 
việc thúc đẩy truyền thông, 
giáo dục là không thể thiếu.

Nhằm nâng cao nhận 
thức, hình thành và duy trì 
thói quen “không rác thải”, 
cách tốt nhất vẫn là thông qua 
các bài học, thực hành thường 

xuyên. Điều đó sẽ có được nếu 
hiểu biết về rác, cách hành 
xử “không rác thải” được đưa 
vào chương trình giáo dục của 
nhà trường. Đây cũng là cách 
tiếp cận, để các em học sinh 
và cộng đồng thực hiện các 
quy định, chính sách pháp 
luật về BVMT.

Bên cạnh đó, những quy 
định của các cấp chính quyền 
đối với yêu cầu phân loại rác 
trước khi thu gom ở các khu 
dân cư sẽ giúp đồng bộ các ứng 
xử “không rác thải” của học 
sinh cả ở nhà và trường học…
9Trân trọng cảm ơn bà!
 TRẦN LOAN (Thực hiện)
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Cần có một quá trình chuyển dịch công bằng vì 
mục tiêu giữ mức tăng nhiệt ở ngưỡng 1,5oC
NGUYỄN VŨ PHƯƠNG LINH
Mạng lưới Báo chí Biến đổi khí hậu và Năng lượng

Biến đổi khí hậu đang ngày càng tác 
động tới cuộc sống của người dân 
nhiều nơi và gây ra mối đe dọa cho sự 

ổn định kinh tế của nhiều quốc gia. Để ứng 
phó với tình trạng khẩn cấp về khí hậu đang 
diễn ra đòi hỏi một sự chuyển dịch nhanh 
chóng, đó là loại bỏ nền kinh tế phụ thuộc 
vào nhiên liệu hóa thạch và hướng tới một 
nền điện khí hóa sạch, nhưng điều này phải 
được thực hiện một cách công bằng. Hiện có 
sự khác biệt rất lớn về khả năng chấm dứt sản 
xuất dầu và khí đốt của các quốc gia, trong khi 
vẫn phải duy trì nền kinh tế năng động, đồng 
thời mang lại một quá trình chuyển dịch công 
bằng. Một lịch trình loại bỏ dần việc sản xuất 
dầu và khí đốt với sự hỗ trợ đầy đủ cho các 
nước đang phát triển cần được đặt ra nhằm 
đáp ứng các cam kết về khí hậu.

CÁC NƯỚC GIÀU  
CẦN CHẤM DỨT SẢN XUẤT 
DẦU VÀ KHÍ ĐỐT VÀO 
NĂM 2034 

Theo một báo cáo mới từ 
Đại học Manchester công bố, 
các quốc gia giàu có phải chấm 
dứt sản xuất dầu và khí đốt vào 
năm 2034 để thế giới có thể đi 
đúng lộ trình vì mục tiêu giữ 
mức tăng nhiệt ở ngưỡng 1,5°C 
và cho các quốc gia nghèo có 
nguồn thu nhập từ sản xuất 
nhiên liệu hóa thạch thêm thời 
gian để thay thế nguồn thu này. 
Báo cáo đề xuất thời điểm loại 
bỏ sản xuất dầu và khí đốt của 
các quốc gia nhằm phù hợp với 

các mục tiêu của Thỏa thuận 
Paris, cũng như cam kết về một 
quá trình chuyển dịch công 
bằng. Tính toán dựa trên mức 
độ giàu có, sự phát triển và sự 
phụ thuộc kinh tế vào nhiên 
liệu hóa thạch khác nhau của 
các quốc gia, báo cáo này cho 
biết các quốc gia nghèo nhất 
cần thời gian đến năm 2050 để 
chấm dứt sản xuất nhưng các 
nước này cũng sẽ cần nguồn hỗ 
trợ tài chính đáng kể để chuyển 
đổi nền kinh tế của họ. Báo cáo 
khuyến nghị tất cả các quốc 
gia đều cần cắt giảm đáng kể 
sản lượng dầu khí trong thập 
kỷ này. Những quốc gia giàu có 

 V Khô hạn do biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến sinh kế của người dân trên thế giới. Ảnh: BusinessLive
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nhất, sản xuất hơn một phần ba lượng dầu và 
khí đốt của thế giới, phải cắt giảm sản lượng 74% 
vào năm 2030; những quốc gia nghèo nhất, chỉ 
cung cấp một phần chín nhu cầu toàn cầu, cần 
cắt giảm 14%.

Nghiên cứu đã được hoàn thành trước khi 
Nga tấn công Ukraine. Nhưng giá dầu và khí đốt 
tăng cao chỉ làm củng cố thêm cho nghiên cứu 
đã đưa ra trong báo cáo, đó là nếu thế giới dành 
hai mươi năm qua để thiết lập việc sử dụng 
năng lượng hiệu quả và hợp lý cùng với việc 
xây dựng số lượng lớn các dự án năng lượng tái 
tạo, thì giờ đây thế giới đã không phải tìm kiếm 
nguồn cung cấp dầu khí thay thế và đối mặt với 
tác động của giá cả biến động. Đây chính là thời 
điểm các quốc gia nên lập kế hoạch cho một thế 
kỷ XXI sử dụng năng lượng tái tạo thay vì sống 
phụ thuộc vào dầu mỏ như thế kỷ XX.

Khi các nước ký Thỏa thuận Paris của Liên 
hợp quốc, họ đồng ý rằng các quốc gia giàu cần 
thực hiện các bước đi lớn hơn và nhanh hơn 
để cắt giảm lượng khí thải trong nền kinh tế 
của họ, đồng thời cung cấp hỗ trợ tài chính để 
giúp các nước nghèo hơn dần thoát khỏi sự phụ 
thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Nguyên tắc này 
đã được áp dụng cho sản xuất điện than, với 
việc Liên hợp quốc kêu gọi các nước giàu trong 
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) 
ngừng sử dụng than vào năm 2030 và phần còn 
lại của thế giới sẽ ngừng sử dụng vào năm 2040.

Báo cáo Các lộ trình chấm dứt sản xuất 
nhiên liệu hóa thạch, áp dụng các nguyên tắc 
tương tự đối với dầu và khí đốt. Báo cáo xác định 
mức sản lượng trong tương lai phù hợp với các 
mục tiêu khí hậu của Thỏa thuận Paris và điều 
này có ý nghĩa gì đối với 88 quốc gia chịu trách 
nhiệm về 99,97% nguồn cung cấp dầu và khí đốt. 
Báo cáo đặt ra các lộ trình loại bỏ dầu khí khả 
thi cho năm nhóm quốc gia khác nhau dựa trên 
năng lực của họ nhằm thực hiện một quá trình 
chuyển đổi, loại bỏ nhanh chóng và đơn giản 
nhiên liệu hóa thạch.

Để có 50% cơ hội hạn chế sự gia tăng nhiệt 
độ toàn cầu lên mức 1,5°C, Báo cáo chỉ ra rằng: 
19 quốc gia có năng lực tốt nhất, với GDP bình 
quân đầu người không tính từ nguồn dầu mỏ 
(GDP/đầu người) trên 50.000 USD, phải chấm 
dứt sản xuất dầu khí vào năm 2034, với mức cắt 
giảm 74% vào năm 2030. Nhóm này sản xuất 
35% lượng dầu và khí đốt toàn cầu và bao gồm 
Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Na Uy, Canada, Úc và 
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất; 14 quốc 
gia có năng lực tốt, với GDP bình quân đầu người 

không tính từ nguồn dầu mỏ 
là gần 28.000 USD, phải chấm 
dứt sản xuất dầu khí vào năm 
2039, với mức cắt giảm 43% 
vào năm 2030. Nhóm này sản 
xuất 30% lượng dầu và khí đốt 
toàn cầu, bao gồm Ả Rập Xê Út, 
Kuwait và Kazakhstan; 11 quốc 
gia có năng lực trung bình, 
với GDP bình quân đầu người 
không tính từ nguồn dầu mỏ 
17.000 USD, phải chấm dứt 
sản xuất dầu khí vào năm 
2043, với mức cắt giảm 28% 
vào năm 2030. Các quốc gia 
này sản xuất 11% lượng dầu 
và khí đốt toàn cầu, bao gồm 
Trung Quốc, Brazil và Mexico; 
19 quốc gia có năng lực thấp 
với GDP bình quân đầu người 
không tính từ nguồn dầu mỏ 
là 10.000 USD, phải chấm dứt 
sản xuất dầu khí vào năm 2045, 
với mức cắt giảm 18% vào năm 
2030. Các quốc gia này sản 
xuất 13% lượng dầu và khí đốt 
toàn cầu, bao gồm Inđônêxia, 
Iran và Ai Cập; 25 quốc gia có 
năng lực thấp nhất, với GDP 
bình quân đầu người không 
tính từ nguồn dầu mỏ là 3.600 
đô la, phải chấm dứt sản xuất 
dầu khí vào năm 2050 với mức 
cắt giảm 14% vào năm 2030. 
Các quốc gia này sản xuất 11% 
lượng dầu và khí đốt toàn cầu, 
bao gồm Iraq, Libya, Angola và 
Nam Sudan.

Thời gian để chúng ta giới 
hạn mức nóng lên toàn cầu ở 
ngưỡng 1,5°C còn lại rất ít. Mặc 
dù lộ trình này cho các quốc 
gia nghèo hơn nhiều thời gian 
hơn để loại bỏ dần sản lượng 
dầu và khí đốt, nhưng họ sẽ bị 
ảnh hưởng nặng nề do mất thu 
nhập. Một quá trình chuyển 
dịch công bằng sẽ đòi hỏi mức 
hỗ trợ tài chính đáng kể cho các 
nước sản xuất dầu khí nghèo 
hơn, để họ có thể đáp ứng nhu 
cầu phát triển của mình trong 
khi chuyển sang các nền kinh 

tế phát thải ít các-bon, và đối 
phó với các tác động ngày càng 
tăng của khí hậu.

Trong khi phần lớn mọi 
người đã hiểu rằng cần phải 
loại bỏ khẩn cấp việc sản xuất 
than trên toàn cầu, Báo cáo này 
đã minh họa rất rõ ràng nguyên 
nhân chúng ta cần phải loại bỏ 
sản xuất dầu và khí đốt. Và nó 
cho thấy rằng tốc độ và thời 
gian chấm dứt sản xuất nhiên 
liệu hóa thạch cần phải diễn ra 
nhanh chóng. Tình trạng cấp 
bách này đã được chứng minh 
một cách đầy bi thảm bởi các 
sự kiện địa chính trị gần đây, 
những sự kiện giúp làm sáng 
tỏ quan điểm rằng tại sao thế 
giới có nhiều lý do để thoát 
khỏi sự phụ thuộc vào nhiên 
liệu hóa thạch, đồng thời đẩy 
nhanh quá trình chuyển dịch 
sang năng lượng sạch”.

Các lộ trình đề xuất cho 
việc cắt giảm sản lượng dầu 
và khí đốt phụ thuộc vào việc 
loại bỏ than đá trên toàn cầu 
một cách nhanh chóng. Báo 
cáo lưu ý rằng nhiều quốc gia 
nghèo hơn dựa vào sản xuất 
than trong nước cho nhu cầu 
năng lượng của họ: gần 3/4 
lượng than trên thế giới được 
sản xuất và tiêu thụ ở các nước 
đang phát triển. Tuy nhiên, 
để đạt được mục tiêu 1,5°C mà 
không cần cắt giảm chặt chẽ 
hơn nữa đối với dầu và khí đốt, 
sản lượng than phải đạt đỉnh 
ở các nước đang phát triển vào 
năm 2022 và chấm dứt vào 
năm 2040, trong khi các nước 
phát triển phải loại bỏ toàn bộ 
sản lượng than vào năm 2030.

CON ĐƯỜNG ĐIỆN KHÍ 
HÓA SẠCH SẼ DẪN ĐẾN 
MỘT KHÍ HẬU AN TOÀN

Trên phạm vi toàn cầu, 
các quốc gia đang nỗ lực thực 
hiện nhằm đưa lĩnh vực năng 
lượng đi đúng hướng để hạn 
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chế mức tăng nhiệt ở 1,5°C. Con đường 
điện khí hóa sạch sẽ dẫn đến một khí hậu 
an toàn. Năng lượng gió và năng lượng 
mặt trời rẻ, sạch, an toàn có thể mở rộng 
và sẽ là xương sống của hệ thống điện 
trong tương lai. Báo cáo thường niên lần 
thứ ba của Ember có tên Báo cáo Đánh 
giá Điện năng Toàn cầu đã phân tích dữ 
liệu điện năng của 209 quốc gia từ năm 
2000 tới 2020, với các dữ liệu mới nhất 
của năm 2021 trên 95 quốc gia đại diện 
cho 93% nhu cầu điện năng toàn cầu. Báo 
cáo cho thấy, điện gió và điện mặt trời là 
hai nguồn năng lượng tăng trưởng nhanh 
nhất, đã đạt kỷ lục 10% năng lượng toàn 
cầu trong năm 2021. Theo đó, có 50 quốc 
gia trên thế giới sản xuất được hơn 10% 
sản lượng điện năng từ điện gió và điện 
mặt trời trong năm 2021, trong đó có cả 
các nền kinh tế lớn nhất thế giới. Bảy quốc 
gia mới lần đầu tiên đạt được cột mốc 
này trong năm 2021 gồm: Trung Quốc, 
Nhật Bản, Mông Cổ, Việt Nam, Argentina, 
Hungary và El Salvador. Trên toàn cầu, tỷ 
trọng điện gió và điện mặt trời đã tăng 
gấp đôi kể từ khi Thỏa thuận Paris được 
ký kết vào năm 2015.

Việt Nam đã cho thấy một trong những 
quá trình chuyển dịch nhanh chóng nhất 
từ nhiên liệu hóa thạch sang điện gió và 
điện mặt trời trong năm 2021 và chạm tới 
cột mốc 10%, dù trước đó con số chỉ là 3% 
trong năm 2020. Sản lượng điện gió và 
điện mặt trời của Việt Nam tăng tới 11% 

trên tổng sản lượng, điều này 
cho thấy việc nhanh chóng 
phát triển năng lượng tái tạo 
là hoàn toàn khả thi. Việt Nam 
cũng trải qua giai đoạn phát 
triển đáng kinh ngạc trong 
lĩnh vực điện mặt trời khi sản 
lượng tăng 337% (+17 TWh) 
trong duy nhất một năm và trở 
thành một trong 10 quốc gia 
có sản lượng điện mặt trời lớn 
nhất thế giới trong năm 2021. 
Sự tăng trưởng trong lĩnh vực 
điện mặt trời này đồng nghĩa 
rằng, Việt Nam là quốc gia duy 
nhất ở châu Á đáp ứng được 
nhu cầu điện tăng thêm bằng 
điện gió và điện mặt trời.

Nhu cầu điện toàn cầu đã 
tăng trở lại sau đại dịch với 
mức tăng hàng năm lớn nhất 
từ trước đến nay trong năm 
2021 (+1,414 TWh). Mặc dù đạt 
được mức tăng trưởng kỷ lục 
trong sản xuất điện gió và điện 
mặt trời, thì những nguồn này 
chỉ đáp ứng được 29% nhu cầu 
điện gia tăng trên toàn cầu vào 
năm 2021, phần nhu cầu còn 
lại được đáp ứng bằng nhiên 
liệu hóa thạch. Trong năm 
2021, điện than đã có một giai 
đoạn phát triển nhanh nhất 
kể từ năm 1985 (+9%), trong 

khi điện khí chỉ tăng 1%. Sự 
gia tăng sử dụng nhiên liệu 
hóa thạch đã đẩy lượng phát 
thải CO2 của ngành điện toàn 
cầu lên mức cao nhất mọi thời 
đại, vượt qua kỷ lục trước đó 
vào năm 2018 là 3%.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, 
do tỷ trọng của điện gió và điện 
mặt trời tăng, cho nên tỷ trọng 
của nhiên liệu hóa thạch đã 
giảm từ 73% xuống 63%. Nếu 
những xu hướng này có thể 
được nhân rộng trên toàn cầu 
và duy trì, ngành điện sẽ đi 
đúng hướng để đạt mục tiêu 
giữ mức tăng nhiệt ở ngưỡng 
1,5oC. Theo Lộ trình Phát thải 
ròng bằng 0 (Net Zero) của 
Cơ quan Năng lượng Quốc tế 
(IEA), để có thể nắm trong tay 
mục tiêu này, điện gió và điện 
mặt trời cần đạt mốc 40% điện 
năng toàn cầu vào năm 2030, 
trong khi điện than cần giảm 
từ 36% xuống chỉ còn 8%.

Có thể thấy, ngay cả khi 
lượng khí thải từ điện than 
đạt mức cao nhất từ trước 
tới nay thì vẫn có những 
dấu hiệu rõ ràng cho thấy 
quá trình chuyển đổi điện 
toàn cầu đang diễn ra tốt 
đẹp. Điện gió và điện mặt 
trời được thêm vào lưới điện 
nhiều hơn bao giờ hết. Và 
điều này không chỉ ở một 
vài quốc gia, mà trên toàn 
thế giới. Điều này có thể và 
được kỳ vọng sẽ cung cấp 
phần lớn lượng điện sạch 
cần thiết để dần thay thế 
tất cả điện từ nhiên liệu hóa 
thạch, đồng thời giúp tăng 
cường an ninh năng lượng 
để đảo ngược sự gia tăng khí 
thải toàn cầu và giải quyết 
vấn đề biến đổi khí hậun

 V Việt Nam là một trong 7 quốc gia lần đầu tiên đạt cột mốc sản xuất được 
hơn 10% sản lượng điện năng từ điện gió và điện mặt trời trong năm 2021
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hoạt động quản lý môi trường, 
kiểm soát ô nhiễm của Mỹ nói 
chung và các bang nói riêng 
là ai gây ô nhiễm, người đó 
phải trả tiền, phải khắc phục 
ô nhiễm. Tuy nhiên, trong 
những trường hợp cụ thể vì lý 
do khách quan hoặc bất khả 
kháng (đất bị ô nhiễm tồn lưu, 
môi trường ô nhiễm do thiên 
tai…), chính quyền sẽ có các 
chính sách cụ thể để hỗ trợ 
các tổ chức, cá nhân trực tiếp 
cải tạo tình trạng ô nhiễm như 
miễn, giảm thuế; hỗ trợ công 
nghệ xử lý...

Đặc biệt là Mỹ đã cải thiện 
chất lượng không khí ngoài 
trời trong khi vẫn duy trì tăng 
trưởng kinh tế. Đây là kết quả 
của nhiều nỗ lực tổng hợp, bao 
gồm việc ban hành Luật và 
các quy định cấp quốc gia, địa 
phương về chất lượng không 
khí, các nguồn ô nhiễm, bao 
gồm cả xe cộ, công nghiệp, 
nông nghiệp và phát điện. 
Bên cạnh đó, Mỹ cũng là một 
trong những quốc gia thực 
thi nghiêm ngặt những quy 
định của pháp luật, cùng với 
sự tham gia tích cực của các tổ 
chức cộng đồng và cá nhân. 

Một nghiên cứu năm 2011 
của EPA xem xét những lợi ích 
và chi phí đã được thể hiện 
thông qua việc thực thi Đạo 
luật Không khí sạch từ năm 
1990 đến năm 2020 cho thấy 
lợi ích thu được lớn hơn chi 
phí theo tỷ lệ hơn 30:1. Nghiên 
cứu ước tính rằng, năm 2020, 
Đạo luật Không khí sạch đã 
ngăn chặn hơn 230.000 người 
chết mỗi năm, cũng như hơn 
20 triệu ngày học và làm việc 
bị mất.

TẬP TRUNG QUAN TRẮC PM2.5

Theo nghiên cứu Gánh 
nặng Bệnh tật Toàn cầu năm 
2013, khoa học đã chứng minh 
hít thở không khí ô nhiễm làm 
tăng nguy cơ mắc bệnh suy 
nhược và gây chết người như 
bệnh tim, đột quỵ, ung thư phổi 
và viêm phế quản mãn tính. 
Ô nhiễm không khí là nguy 
cơ sức khỏe gây tử vong đứng 
thứ tư trên thế giới, gây ra một 
phần mười số tử vong vào năm 
2013. Các nguồn chính gây ô 
nhiễm ngoài trời là đốt nhiên 
liệu hóa thạch, quy trình công 
nghiệp, quy trình nông nghiệp, 
đốt chất thải. Theo đó, các chất 

Một số kinh nghiệm của Mỹ trong  
kiểm soát ô nhiễm không khí

 V Tại Mỹ, các tiêu chuẩn khí thải của các phương tiện giao 
thông được quy định nghiêm ngặt 

Mỹ là một trong những quốc gia ý thức 
vấn đề kiểm soát ô nhiễm từ rất sớm 
nên hệ thống chính sách pháp luật 

tương đối đầy đủ và chặt chẽ. Trong đó, có thể kể 
đến việc thành lập Cơ quan Bảo vệ môi trường 
Mỹ (EPA) và ban hành Đạo luật Không khí sạch. 

ĐẠO LUẬT KHÔNG KHÍ SẠCH CỦA MỸ

Đạo luật Không khí sạch của Mỹ được 
thông qua bởi Quốc hội Mỹ vào năm 1970 và 
được sửa đổi vào năm 1977 và năm 1990, yêu 
cầu EPA Mỹ phải phát triển, ban hành và thi 
hành các quy định chi tiết về chất lượng không 
khí. Luật cho phép EPA thiết lập Tiêu chuẩn 
chất lượng không khí xung quanh quốc gia 
(NAAQS) để bảo vệ sức khỏe, phúc lợi công cộng 
và điều chỉnh lượng khí thải gây ô nhiễm không 
khí nguy hiểm. 

Đạo luật Không khí sạch xác định hai loại 
Tiêu chuẩn quốc gia về chất lượng không khí 
môi trường. Các tiêu chuẩn cấp 1 quy định về 
việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bao gồm cả việc 
bảo vệ sức khỏe của các cộng đồng dân cư “nhạy 
cảm” như trẻ em, người bị hen suyễn hoặc các 
bệnh tim phổi khác và những người lớn tuổi. 
Các tiêu chuẩn cấp 2 được thiết lập ở mức độ 
BVMT chống lại tác động bất lợi của ô nhiễm 
không khí như giảm tầm nhìn và thiệt hại cho 
động vật, mùa màng, cây cối và các tòa nhà. 

EPA đặt ra Bộ Tiêu chuẩn quốc gia về 
chất lượng không khí trong môi trường, hoặc 
nồng độ cho phép trong không khí ngoài trời 
đối với 6 chất gây ô nhiễm phổ biến là: điôxít 
nitơ, điôxít lưu huỳnh, chì, ôzôn tầng mặt đất, 
khí monoxide carbon và hạt vật chất. Các tiêu 
chuẩn cho mỗi chất gây ô nhiễm là khác nhau. 
Cấp độ của mỗi tiêu chuẩn được thiết lập dựa 
trên một sự xem xét diện rộng các nghiên cứu 
khoa học về ảnh hưởng sức khỏe con người và 
tác động môi trường. Các tiêu chuẩn này cũng 
được định kỳ xem xét và sửa đổi nếu cần thiết 
dựa trên bất kỳ thông tin khoa học mới nào. 

Trong khi cơ quan EPA của Mỹ đặt ra các 
tiêu chuẩn chất lượng không khí thì các bang 
của Mỹ được yêu cầu phải đáp ứng các tiêu 
chuẩn này và đệ trình lên EPA các kế hoạch thực 
thi cho thấy họ sẽ đạt được và duy trì chất lượng 
không khí như thế nào. Nguyên tắc cơ bản của 
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gây ô nhiễm ngoài trời chính yếu là chất dạng 
hạt, ozone, oxit nitơ, mônôxít cacbon, điôxít lưu 
huỳnh. Trong số các chất gây ô nhiễm, chất dạng 
hạt, đặc biệt là hạt ít hơn 2,5 micron đường kính, 
có tác động đến sức khỏe sâu sắc nhất. 

PM là viết tắt của chất dạng hạt, để chỉ 
một hỗn hợp các hạt rắn và giọt chất lỏng được 
tìm thấy trong không khí. Một số hạt, chẳng 
hạn như bụi, bụi bẩn, bồ hóng hoặc hoặc khói 
thuốc lá, đủ lớn hoặc tối để nhìn thấy bằng 
mắt thường. Những hạt khác nhỏ đến mức chỉ 
được phát hiện bằng cách sử dụng một kính 
hiển vi electron. Hạt ô nhiễm bao gồm: PM10 
là hạt có thể hít vào, với đường kính thường là 
10 micromét và nhỏ hơn; PM2.5 là loại hạt mịn 
có thể hít vào với đường kính thường là 2,5 
micromét và nhỏ hơn. 

Theo WHO, kích thước hạt là yếu tố quan 
trọng nhất trong việc xác định nơi các hạt lắng 
đọng trong phổi. So với các hạt lớn, hạt mịn 
có thể bay lơ lửng trong không khí với khoảng 
thời gian dài hơn và di chuyển trên một khoảng 
cách dài hơn. Một số nghiên cứu cho thấy, hạt 
mịn có tác động mạnh tới đường hô hấp ở trẻ 
em hơn hạt lớn. Hạt lớn hơn 10 micrômét hiếm 
khi có thể qua được đường khí trên, trong khi 
các hạt mịn nhỏ hơn 2 micrômét có thể đi tới 
tận các phế nang, và có thể xâm nhập các bức 
tường của phổi, đi vào máu. 

EPA Mỹ đã phát triển một công thức để 
chuyển đổi giá trị PM 2,5 đo được thành giá trị 
chỉ số chất lượng không khí (AQI) có thể giúp 
hình thành các quyết định liên quan đến sức 
khỏe. Ý nghĩa của các giá trị số AQI có thể được 
nhìn thấy trong biểu đồ. Chỉ số AQI của EPA Mỹ 
bao gồm ô nhiễm không khí ở dạng khí và hạt, 
nhưng Mỹ sử dụng ô nhiễm dạng hạt làm chỉ số 
tổng thể cho chất lượng không khí.

CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG  
KHÔNG KHÍ 

Để cải thiện chất lượng không khí, tại Mỹ 
đã đưa ra các chính sách giao thông vận tải, quy 
hoạch đô thị, phát điện và công nghiệp nhằm 
giảm thiểu ô nhiễm không khí, cụ thể như:

Đối với công nghiệp: Áp dụng các công nghệ 
sạch làm giảm khí thải ống khói công nghiệp; 
cải tiến việc quản lý chất thải đô thị và nông 
nghiệp, bao gồm cả việc thu giữ lại khí methan 
phát ra từ các địa điểm có chất thải làm chất 
đốt (để sử dụng làm khí sinh học); cải thiện hiệu 
suất năng lượng; 

Đối với vận tải: Các tiêu 
chuẩn khí thải của các phương 
tiện nghiêm ngặt hơn và 
chuyển sang các loại phương 
tiện xe cộ chạy bằng diesel 
sạch hơn, đánh thuế nặng, các 
loại phương tiện và nhiên liệu 
phát thải thấp; chuyển sang 
các nhiên liệu với hàm lượng 
lưu huỳnh giảm; 

Đối với giao thông công 
cộng: Ưu tiên vận chuyển quá 
cảnh đô thị nhanh chóng, 
mạng lưới đi bộ và đi xe đạp 
trong thành phố cũng như 
vận chuyển hàng hóa và hành 
khách bằng đường sắt;

Đối với quy hoạch đô thị: 
Nâng cao hiệu quả năng lượng 
các tòa nhà, làm cho thành 
phố tập trung hơn và do đó 
hiệu quả về mặt năng lượng;

Đối với phát điện: Tăng 
cường sử dụng nhiên liệu phát 
thải thấp và các nguồn năng 
lượng tái tạo không cháy (như 
năng lượng mặt trời, gió hay 

thủy điện); cùng phát nhiệt và 
điện; phân bố việc phát năng 
lượng (ví dụ như các lưới phát 
điện mini và phát năng lượng 
mặt trời trên mái nhà); sử 
dụng công nghệ để loại bỏ các 
chất ô nhiễm độc hại từ các 
khí thải của những nhà máy 
điện chạy bằng than ("máy lọc 
hơi đốt");

Đối với quản lý chất thải đô 
thị và nông nghiệp: Các chiến 
lược để giảm chất thải, tách 
chất thải, tái chế và tái sử 
dụng chất thải; cũng như cải 
tiến các phương pháp quản 
lý chất thải sinh học như 
tiêu hủy chất thải bằng kị 
khí để sản xuất khí sinh học 
là những pháp giải pháp chi 
phí thấp thay thế cho việc 
đốt chất thải rắn ngoài trời. 
Trường hợp không thể tránh 
khỏi việc đốt, công nghệ đốt 
với việc kiểm soát khí thải 
nghiêm ngặt đóng vai trò 
quan trọngn

 ĐỖ TUẤN ĐẠT

Chỉ số chất lượng 
không khí 

Mức độ lo ngại về 
sức khỏe 

Giá trị số Ý nghĩa 

Tốt 0 đến 50 
Chất lượng không khí được xem là tốt, 
và ô nhiễm không khí đem lại rất ít rủi 
ro hoặc không có rủi ro nào 

Trung bình 
51 đến 

100 

Chất lượng không khí chấp nhận được; 
tuy nhiên, đối với một số chất gây ô 
nhiễm, có thể có một mối quan ngại 
sức khỏe vừa phải cho một số rất nhỏ 
những người đặc biệt nhạy cảm với 
không khí ô nhiễm 

Không lành mạnh 
cho các nhóm nhạy 
cảm 

101 đến 
150 

Các thành viên của các nhóm nhạy 
cảm có thể bị ảnh hưởng sức khỏe. 
Công chúng nói chung có thể không bị 
ảnh hưởng. 

Không lành mạnh 
151 đến 

200 

Tất cả mọi người có thể bắt đầu chịu 
ảnh hưởng sức khỏe; Các thành viên 
của các nhóm nhạy cảm có thể bị ảnh 
hưởng sức khỏe nghiêm trọng hơn. 

Rất không 201 Cảnh báo sức khỏe trường hợp khẩn 
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