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Lời tòa soạn
Tạp chí Môi trường số tháng 8 năm 2021, đánh 

dấu giai đoạn phát triển mới khi được Bộ Thông 
tin và Truyền thông chính thức cấp Giấy phép 

xuất bản mới (số 534/GP-BTTTT ngày 21/8/2021, thay 
thế Giấy phép số 1347/GP-BTTTT ngày 23/8/2011).

Trải qua hơn 22 năm hoạt động trong hệ thống các 
cơ quan báo chí của đất nước, Tạp chí Môi trường luôn 
thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích và có những đóng 
góp nhất định cho công tác quản lý nhà nước về bảo 
vệ môi trường, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận 
thức, ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường của các 
tầng lớp trong xã hội. Với vị thế và vai trò ngày càng 
được khẳng định, Tạp chí Môi trường đã được Thủ 
tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 
trường, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng Bằng 
khen; Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường tặng Giấy 
khen và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được, 
trong thời gian tới, Tạp chí tiếp tục kiên định tôn chỉ, 
mục đích, không ngừng cải tiến về nội dung, chất 
lượng và cách thức tuyên truyền, xứng đáng là Tạp chí 
chuyên ngành có bề dày truyền thống trong lĩnh vực 
môi trường tại Việt Nam. Bên cạnh việc tuyên truyền 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước về bảo vệ môi trường, Tạp chí sẽ tăng 
cường giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học, 
tham gia tư vấn, phản biện chính sách trong lĩnh vực 
bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học với những bài viết 
có hàm lượng khoa học, giá trị lý luận và thực tiễn cao 
hỗ trợ cho công tác quản lý của Tổng cục Môi trường 
cũng như phục vụ bạn đọc cả nước.

Nhân dịp này, Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, 
biên tập viên Tạp chí Môi trường gửi lời cảm ơn sâu 
sắc tới các đồng chí Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi 
trường, Tổng cục Môi trường, Hội đồng Biên tập và 
nhiều cơ quan, đơn vị khác, cũng như đông đảo các 
cộng tác viên đã đồng hành cùng với Tạp chí trong thời 
gian qua.

Tạp chí Môi trường rất mong tiếp tục nhận được 
sự hỗ trợ, hợp tác của Quý vị trong thời gian tới.

TM. BAN BIÊN TẬP
Phó Tổng biên tập phụ trách

PHẠM ĐÌNH TUYÊN
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SỰ KIỆN - HOẠT ĐỘNG

 SỐ 8/2021 |
Tạp chí 

MÔI TRƯỜNG

Bộ TN&MT đề nghị các địa phương  
tăng cường xử lý chất thải phát sinh  
do dịch bệnh COVID-19, với tinh thần 
“chống dịch như chống giặc”
Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có 
những diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều 
địa phương trên cả nước. Theo đó, lượng 
rác thải phát sinh trong mùa dịch gia tăng 
đáng kể, nhất là rác y tế từ các bệnh viện, 
khu cách ly... gây áp lực lên hệ thống xử lý 
rác thải của các địa phương. Trước tình 
hình này, để đảm bảo an toàn dịch bệnh và 
vệ sinh môi trường, Bộ TN&MT đã kịp thời 
chỉ đạo các tỉnh, thành phố khẩn trương 
tổ chức thực hiện kế hoạch thu gom, vận 
chuyển, lưu giữ và điều chỉnh phương án xử 
lý chất thải y tế cho phù hợp với diễn biến 
dịch COVID-19 tại từng địa phương. Để tìm 
hiểu về vấn đề này, Tạp chí Môi trường đã có 
cuộc trao đổi với Phó Tổng cục trưởng Tổng 
cục Môi trường Nguyễn Thượng Hiền. 

 V Ông Nguyễn Thượng Hiền  
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường 

9Thưa Phó Tổng cục trưởng, trước diễn biến ngày 
càng phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại nhiều 
địa phương trên cả nước, Bộ TN&MT, Tổng cục Môi 
trường đã có tham mưu, chỉ đạo như thế nào để xử 
lý kịp thời lượng chất thải phát sinh tại các địa 
phương, nhất là ở các vùng dịch?

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thượng 
Hiền: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo 
quốc gia (BCĐQG) phòng, chống dịch COVID-19 
và các thông báo kết luận của Thủ tướng Chính 
phủ, Bộ TN&MT đã phối hợp với Bộ Y tế và các 
cơ quan liên quan trong việc hoàn thiện báo 
cáo BCĐQG ban hành các văn bản hướng dẫn 
phòng, chống dịch bệnh, cụ thể về công tác 
quản lý chất thải y tế, chất thải sinh hoạt phát 
sinh do dịch bệnh COVID-19 tại các khu vực: 
nơi làm việc, ký túc xá cho người lao động, hộ gia 
đình, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà 
hàng, khu chung cư, tại lễ tang. 

Ngay từ năm 2020, khi dịch COVID-19 xảy 
ra, Bộ TN&MT đã phối hợp với Bộ Y tế ban hành 
các hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến phòng, 
chống dịch bệnh và quản lý rác thải y tế lây 
nhiễm tại các cơ sở y tế. Đồng thời, Bộ cũng ban 

hành các văn bản chỉ đạo, đề 
nghị, đôn đốc các địa phương 
tăng cường công tác kiểm tra, 
thanh tra, hướng dẫn thu gom, 
vận chuyển, lưu giữ, xử lý rác 
thải rắn sinh hoạt, đặc biệt rác 
thải y tế lây nhiễm từ các cơ sở 
y tế, cơ sở cách ly tập trung.

Trước tình hình diễn biến 
của dịch bệnh COVID-19 do 
biến chủng Delta, Bộ TN&MT 
đã tiếp tục có một số văn bản 
hướng dẫn, đề nghị các địa 
phương tăng cường thu gom, 
xử lý chất thải phát sinh, đặc 
biệt là chất thải y tế. Theo đó, 
với tinh thần “chống dịch như 
chống giặc”, tại các văn bản 
hướng dẫn của Bộ TN&MT 
về việc xử lý chất thải y tế lây 
nhiễm phát sinh cần ưu tiên 
xử lý tại chỗ tại các cơ sở y tế, 
cụm cơ sở y tế tập trung ở địa 
phương có công trình, thiết bị 
xử lý chất thải y tế theo quy 
định hoặc tại cơ sở xử lý chất 

thải nguy hại có chức năng xử 
lý chất thải y tế lây nhiễm, đảm 
bảo khoảng cách thu gom ngắn 
nhất từ nơi phát sinh tới cơ 
sở xử lý. Trường hợp các cơ sở 
xử lý chất thải tại địa phương 
không đảm bảo đủ năng lực xử 
lý hoặc không đủ năng hạ tầng 
xử lý chất thải y tế phát sinh do 
dịch bệnh COVID-19, UBND 
tỉnh cần chủ động liên hệ với 
các địa phương khác có cơ sở 
xử lý chất thải y tế để hỗ trợ.
9Với lượng rác thải tăng đột 
biến như hiện nay, xin Phó 
Tổng cục trưởng cho biết về các 
quy định hiện hành nhằm bảo 
đảm an toàn trong việc xử lý 
rác thải phát sinh do dịch bệnh 
COVID-19 tại các cơ sở y tế, cơ sở 
cách ly tập trung? 

Phó Tổng cục trưởng 
Nguyễn Thượng Hiền: Hiện 
nay, chất thải y tế phát sinh 
do dịch bệnh COVID-19 từ các 
cơ sở y tế, điều trị bệnh nhân 
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COVID-19, khu vực cách ly tập trung, cách ly tại 
nhà và các khu vực cách ly khác phải đảm bảo 
tuân thủ quy định tại Quyết định số 3455/QĐ-
BCĐQG ban hành “Hướng dẫn quản lý chất thải 
và vệ sinh trong phòng, chống dịch COVID-19”. 
Đồng thời, chất thải từ nơi làm việc, ký túc xá cho 
người lao động, hộ gia đình, trung tâm thương 
mại, siêu thị, chợ, nhà hàng, khu chung cư, tại 
lễ tang phải được thu gom đảm bảo các yêu cầu 
theo hướng dẫn của BCĐQG về phòng, chống 
dịch COVID-19 và Bộ Y tế theo các văn bản nêu 
trên. Trong đó, chất thải y tế phải được thu gom, 
vận chuyển, xử lý an toàn và đảm bảo thực hiện 
đúng theo các quy định tại Thông tư liên tịch số 
58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của 
Bộ Y tế và Bộ TN&MT quy định về quản lý chất 
thải y tế; Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 
30/5/2015 của Bộ TN&MT về quản lý chất thải 
nguy hại và theo các quy định của pháp luật có 
liên quan.

Tại các văn bản của Bộ TN&MT đã đề nghị 
các địa phương điều chỉnh và tổ chức thực 
hiện kế hoạch thu gom, vận chuyển, lưu giữ, và 
xử lý chất thải, đặc biệt đối với chất thải y tế 
theo đúng quy định; tăng cường kiểm tra, giám 
sát việc vận hành các công trình BVMT đối với 
các cơ sở y tế, cơ sở xử lý chất thải y tế, cơ sở xử 
lý chất thải rắn sinh hoạt; khử khuẩn nước thải 
sau xử lý tại các cơ sở y tế, các cơ sở cách ly tập 
trung, cơ sở xử lý chất thải y tế lây nhiễm đảm 
bảo không làm phát tán mầm bệnh ra môi 
trường; chỉ đạo các cơ sở y tế và khu vực cách 
ly tập trung bố trí các điểm thu gom, lưu giữ 
khẩu trang y tế theo đúng quy định; hướng dẫn 
người dân đến các cơ sở y tế thăm, khám trước 
khi ra về phải thải bỏ vào các thiết bị lưu chứa 

chất thải y tế và xử lý theo 
đúng quy định để ngăn ngừa 
nguy cơ phát tán mầm bệnh; 
tăng cường công tác kiểm 
tra, giám sát nhằm kịp thời 
phát hiện và ngăn chặn các 
tổ chức, cá nhân có hành vi 
vi phạm về quản lý chất thải 
để đảm bảo an toàn, phòng 
chống dịch bệnh.
9Xin Phó Tổng cục trưởng cho 
biết các giải pháp trong thời 
gian tới của Bộ TN&MT để tăng 
cường quản lý chất thải phát 
sinh do dịch bệnh COVID-19?

Phó Tổng cục trưởng 
Nguyễn Thượng Hiền: Để tăng 
cường quản lý chất thải phát 
sinh do dịch bệnh COVID-19, 
Bộ TN&MT sẽ tiếp tục quán 
triệt tới từng cán bộ, công chức 
thực hiện nghiêm các văn bản 
chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ, 
Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, 
chống dịch COVID-19, hướng 
dẫn của Bộ Y tế về công tác 
phòng, chống dịch bệnh. Theo 
đó, Bộ TN&MT tiếp tục phối 
hợp với cơ quan liên quan và 
địa phương để tăng cường 
xử lý chất thải phát sinh do 
dịch bệnh COVID-19 nhằm 
đảm bảo công tác vệ sinh môi 
trường và phòng chống dịch 
bệnh, bao gồm:

Thứ nhất, phối hợp với địa 
phương trong việc xây dựng 
phương án thu gom, vận chuyển, 
xử lý chất thải y tế và tổ chức 
thực hiện và giám sát công tác 
phân loại, thu gom, vận chuyển, 
xử lý chất thải y tế phát sinh 
do dịch bệnh COVID-19 tại địa 
phương để đảm bảo toàn dịch 
bệnh và vệ sinh môi trường.

Thứ hai, phối hợp với Bộ Y 
tế và các địa phương trong công 
tác kiểm tra, giám sát, thực 
hiện công tác thu gom, lưu giữ 
và chuyển giao chất thải phát 
sinh do dịch COVID-19 tại các 
cơ sở y tế, khu vực điều trị và 
chăm sóc bệnh nhân, khu cách 
ly theo đúng quy định.

Thứ ba, tiếp tục chỉ đạo, 
hướng dẫn các cơ sở xử lý chất 
thải nguy hại có chức năng 
xử lý chất thải y tế để tăng 
cường xử lý chất thải y tế phát 
sinh do dịch bệnh COVID-19; 
tiếp tục hỗ trợ việc thu gom, 
vận chuyển, xử lý chất thải 
y tế phát sinh do dịch bệnh 
COVID-19 trong trường hợp 
các địa phương khác không 
đảm bảo đủ năng lực xử lý 
hoặc không đủ năng hạ tầng 
xử lý chất thải.
9Trân trọng cảm ơn Phó Tổng 
cục trưởng!
 CHÂU LOAN (Thực hiện)

 V Thu gom chất thải tại khu 
cách ly tập trung đảm bảo vệ 
sinh môi trường
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Nỗ lực xử lý chất thải phát sinh  
do dịch COVID-19, đẩy lùi nguy cơ lây lan 
dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh môi trường
Tình hình dịch COVID-19 bùng phát trở lại Việt Nam lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021 đến nay đang diễn biến 
phức tạp, số ca mắc ở mức cao, nhất là tại ở các tỉnh/thành phố khu vực phía Nam. Không chỉ gây tổn thất 
về sức khỏe và tính mạng con người, dịch COVID-19 cũng để lại những hệ lụy về môi trường nếu không được 
xử lý kịp thời. Mặc dù chưa có thống kê cụ thể về khối lượng chất thải phát sinh do dịch, song với số ca dương 
tính tăng thêm hàng giờ, nhiều khu cách ly tập trung và bệnh viện dã chiến được hình thành, khiến lượng 
chất thải, đặc biệt là chất thải y tế (CTYT) cũng tăng theo tỉ lệ thuận. Vì vậy, hơn bao giờ hết, xử lý chất thải 
(XLCT) trong mùa dịch đã và đang được Bộ TN&MT, Bộ Y tế cùng các Bộ/ngành, địa phương triển khai quyết 
liệt, nhằm đẩy lùi nguy cơ lây lan dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh môi trường.

NHANH CHÓNG, KỊP THỜI XÂY DỰNG, 
ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN XLCT PHÙ HỢP

Ngay khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, 
Bộ TN&MT đã hành động kịp thời, cùng với Bộ 
Y tế; các Bộ, ngành liên quan; UBND các tỉnh, 
TP tăng cường chỉ đạo công tác thu gom, lưu 
giữ, vận chuyển, XLCT; khẩn trương xây dựng, 
điều chỉnh phương án xử lý CTYT và tổ chức 
thực hiện kế hoạch thu gom, vận chuyển, lưu 
giữ, xử lý CTYT tại địa phương cho phù hợp với 
diễn biến dịch COVID-19, đảm bảo an toàn dịch 
bệnh, vệ sinh môi trường.

Theo đó, Bộ TN&MT đã phối hợp với Bộ Y tế 
và các Bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Ban 
Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 
ban hành một số hướng dẫn về phòng, chống và 
đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch tại gia đình; 
nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động; 
khu chung cư; trung tâm thương mại, siêu thị, 
chợ, nhà hàng; tại lễ tang; xử lý thi hài người tử 
vong do dịch bệnh... Trong đó, nhấn mạnh đến 
việc các địa phương cần tăng cường công tác 
kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn thu gom, vận 
chuyển, lưu giữ, xử lý chất thải rắn (CTR) sinh 
hoạt, CTYT lây nhiễm từ các cơ sở y tế, cơ sở 
cách ly tập trung. Các địa phương được hướng 
dẫn kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thu gom, 
lưu giữ, chuyển giao CTYT, nhất là khẩu trang 
y tế, các phương tiện phòng hộ cá nhân đã qua 
sử dụng.

Bên cạnh đó, nhằm chủ động trong việc 
xử lý CTYT phát sinh do dịch bệnh COVID-19, 
thực hiện tốt “mục tiêu kép” trong công tác 
BVMT, Bộ TN&MT đã ban hành các Công văn 
số 2743/BTNMT-TCMT ngày 21/5/2021; số 2854/
BTNMT-TCMT ngày 26/5/2021 đề nghị UBND 

các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương chỉ đạo các cơ sở 
y tế, khu vực điều trị và chăm 
sóc bệnh nhân, khu vực cách 
ly tại địa phương khẩn trương 
xây dựng, điều chỉnh và thực 
hiện kế hoạch thu gom, vận 
chuyển, lưu giữ, XLCT, đặc biệt 
là CTYT để phù hợp với việc 
điều chỉnh thời gian cách ly 
tập trung, thời gian quản lý sau 
khi kết thúc cách ly tập trung 
và xét nghiệm yếu tố dịch 
tễ COVID-19 cho người dân. 
Đồng thời, tăng cường giám sát 
công tác phân loại, thu gom, 
vận chuyển, xử lý CTYT phát 
sinh do dịch COVID-19 tại địa 
phương, trong đó, ưu tiên xử lý 

CTYT theo mô hình cụm cơ sở 
y tế và các cơ sở xử lý chất thải 
nguy hại (CTNH) có chức năng 
xử lý CTYT, đảm bảo khoảng 
cách thu gom ngắn nhất từ nơi 
phát sinh tới cơ sở xử lý.

Đặc biệt, tháng 7/2021, 
trước diễn biến ngày càng 
phức tạp, khó lường của 
dịch COVID-19 tại nhiều địa 
phương trên cả nước, để đảm 
bảo xử lý kịp thời lượng chất 
thải phát sinh, nhất là tại các 
tỉnh đang thực hiện Chỉ thị 
số 16/CT-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ, Bộ TN&MT có 
công văn số 4119/BTNMT-
TCMT ngày 23/7/2021 yêu cầu 
UBND các tỉnh, TP tăng cường 

 V CTYT sau khi thu gom được phun khử khuẩn trước khi xử lý



8

SỰ KIỆN - HOẠT ĐỘNG

 | SỐ 8/2021
Tạp chí 
MÔI TRƯỜNG

chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn, 
kiểm tra các cơ sở y tế, khu vực điều trị, chăm 
sóc bệnh nhân, khu cách ly (cách ly tập trung, 
cách ly tại nhà và các khu cách ly khác) thực 
hiện nghiêm việc thu gom, lưu giữ, chuyển 
giao chất thải sinh hoạt (CTSH), CTYT phát 
sinh do dịch COVID-19 theo đúng quy định tại 
Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày 5/8/2020 
của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 
COVID-19 về “Hướng dẫn quản lý chất thải 
(QLCT) và vệ sinh trong phòng, chống dịch 
COVID-19”. Đồng thời, chỉ đạo chính quyền 
các cấp hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực 
hiện nghiêm túc các biện pháp quản lý CTYT, 
CTSH phát sinh do dịch bệnh. Bộ TN&MT cũng 
đề nghị UBND các tỉnh, TP chỉ đạo các cơ quan, 
đơn vị tại địa phương chủ động liên hệ với cơ sở 
xử lý CTNH có chức năng xử lý CTYT (bao gồm 
cả các cơ sở đã được Bộ chấp thuận kế hoạch 
vận hành thử nghiệm) để tăng cường xử lý 
CTYT phát sinh do dịch bệnh; chủ động liên hệ 
với các địa phương khác có cơ sở xử lý CTYT để 
hỗ trợ trong trường hợp các cơ sở XLCT tại địa 
phương không đảm bảo đủ năng lực xử lý hoặc 
không đủ năng lực hạ tầng xử lý CTYT phát 
sinh do dịch COVID-19. 

Ngoài ra, Bộ TN&MT còn tăng cường phối 
hợp với các địa phương trong việc quản lý CTYT, 
điển hình như phối hợp với UBND, Sở TN&MT 
TP. Đà Nẵng chỉ đạo, hướng dẫn việc thu gom 
chất thải phát sinh tại 60 điểm nóng có dịch; 61 
cơ sở cách ly y tế; 2 bệnh viện dã chiến để xử lý 
tại các cơ sở XLCT, đảm bảo yêu cầu về BVMT và 
công tác phòng, chống dịch bệnh.

HÀNH ĐỘNG QUYẾT LIỆT  
TỪ CÁC ĐỊA PHƯƠNG

TP. Hồ Chí Minh: Ứng dụng 
công nghệ thông tin trong quản 
lý CTYT

Là tâm dịch của cả nước, 
mỗi ngày TP. Hồ Chí Minh có 
thêm hàng nghìn ca mắc mới, 
với khối lượng CTYT phát sinh 
khoảng 77,05 tấn/ngày, chủ 
yếu từ 280 khu cách ly tập 
trung, bệnh viện dã chiến (số 
liệu do Sở Y tế và UBND các 
quận, huyện cung cấp). Khi 
dịch bùng phát trở lại, TP đã 
chỉ định Công ty TNHH MTV 
Môi trường đô thị và Công ty 
CP Môi trường Việt Úc thực 
hiện thu gom, xử lý CTNH, 
CTYT phát sinh từ các bệnh 
viện dã chiến, khu cách ly. Tuy 
nhiên, do dịch bệnh ngày càng 
khó lường, TP phát sinh thêm 
nhiều điểm cần thu gom rác 
thải, vì vậy, Sở TN&MT TP đã 
đề xuất và được Bộ TN&MT 
đồng ý tăng cường thêm Công 
ty CP Kho vận giao nhận ngoại 
thương Mộc An Châu và Công 
ty TNHH Công nghệ sinh học 
Sài Gòn Xanh cùng tham gia 
thu gom, xử lý. Cả hai đơn vị 
này đều có hai lò đốt, với công 
suất trung bình của mỗi đơn vị 

khoảng 10 tấn/ngày, nâng tổng 
công suất xử lý của cả 4 đơn vị 
lên 159 tấn/ngày. Như vậy, TP. 
Hồ Chí Minh hoàn toàn đủ 
khả năng xử lý an toàn khối 
lượng chất thải liên quan đến 
COVID-19 hiện tại và dự báo 
có thể gia tăng trong thời gian 
tới. Về quy trình xử lý, chất thải 
từ khu vực cách ly được bọc 
kín trong thùng chứa hoặc túi 
chuyên dụng màu vàng, dán 
nhãn cảnh báo nguy cơ nhiễm 
bệnh, phun khử khuẩn trước 
khi đưa lên xe vận chuyển 
chuyên dụng có khoang kín, 
khi về đến nhà máy, tiếp tục 
phun khử khuẩn một lần nữa 
rồi xử lý bằng công nghệ đốt 
ở nhiệt độ cao. Lượng tro thải 
sau khi đốt xong được hóa rắn 
và chôn lấp tại bãi dành riêng 
cho CTNH. 

 Theo ông Nguyễn Toàn 
Thắng, Giám đốc Sở TN&MT 
TP. Hồ Chí Minh, để xử lý kịp 
thời lượng chất thải có yếu tố 
dịch tễ, Sở TN&MT đã thiết lập 
mạng lưới trao đổi thông tin 
trực tuyến trên ứng dụng Zalo 
và Viber với hai nhóm: Nhóm 
quận, huyện (gồm Sở TN&MT; 
UBND TP. Thủ Đức; các quận, 
huyện; Công ty TNHH MTV 
Môi trường đô thị TP) kịp thời 
triển khai, trao đổi, ghi nhận, 
cập nhật các thông tin về 
công tác QLCT liên quan đến 
dịch COVID-19 tại cấp huyện; 
Nhóm Sở, ngành (Sở TN&MT; 
Bộ Tư lệnh TP; Sở Y tế; Công ty 
TNHH MTV Môi trường đô thị 
TP) nhằm trao đổi kịp thời các 
nội dung về công tác phối hợp, 
kết nối triển khai thu gom, 
XLCT tại các khu cách ly tập 
trung. Ngoài ra, Sở TN&MT còn 
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin trong quản lý CTYT 
tại các bệnh viện dã chiến, khu 
cách ly tập trung với việc xây 
dựng phần mềm làm công cụ 
hỗ trợ công tác thu gom, xử 

 V Thu gom rác thải khu cách ly điểm Trường Cao đẳng Truyền hình (Thường Tín, 
Hà Nội)



9

SỰ KIỆN - HOẠT ĐỘNG

 SỐ 8/2021 |
Tạp chí 

MÔI TRƯỜNG

lý CTYT tại địa chỉ: http://thugomracstnmt.
tphcm. gov.vn. Phần mềm này cho phép các đơn 
vị thu gom báo cáo số liệu và gửi hình ảnh tại 
hiện trường; hỗ trợ việc lập báo cáo khối lượng 
đã thu gom, gửi hình ảnh, tình hình tại các khu 
điều trị, khu cách ly, tổng hợp, xuất báo cáo kèm 
hình ảnh. Đồng thời, đơn vị được giao giám sát 
sẽ thực hiện việc chụp ảnh hiện trường, nhập 
các ý kiến kiểm tra vào hệ thống, giúp cơ quan 
quản lý nắm bắt rõ tình hình…

Bình Dương: Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình 
thu gom, vận chuyển và XLCT

Thống kê từ Chi cục BVMT tỉnh Bình Dương 
cho thấy, hiện nay, tổng khối lượng chất thải 
phát sinh trong hoạt động phòng, chống dịch 
COVID-19 trên địa bàn tỉnh trung bình khoảng 
40 tấn/ngày. Trong đó, chất thải có nguy cơ chứa 
virus SARS-CoV-2 phát sinh từ các cơ sở điều 
trị, khu cách ly y tế tập trung là 18 - 20 tấn/ngày; 
chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 (được 
phân loại từ các hộ gia đình có người dương 
tính và người tiếp xúc gần với người bị nhiễm) 
là 20 tấn/ngày.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh 
và phân công của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, 
chống dịch COVID-19 tỉnh, Sở TN&MT tỉnh 
Bình Dương đã chủ động, kịp thời ban hành 
nhiều hướng dẫn gửi chính quyền địa phương 
cùng các ban, ngành có liên quan tổ chức thực 
hiện và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 
lượng chất thải phát sinh, nhằm đáp ứng yêu 
cầu về BVMT trong phòng, chống dịch bệnh. 
Đặc biệt, ngày 20/7/2021, Sở TN&MT tỉnh Bình 
Dương có hướng dẫn số 2663/STNMT-CCBVMT 
về việc phân loại, thu gom, vận chuyển, XLCT từ 
các khu vực cách ly/phong tỏa, trong đó quy định 
cụ thể: Đối với CTSH từ các hộ gia đình được cơ 

quan y tế xác định có người bị 
nhiễm hoặc có người tiếp xúc 
gần với người bị nhiễm phải 
được thu gom vào túi màu 
vàng dán nhãn “Chất thải có 
nguy cơ chứa SARS-CoV-2” 
và phun xịt khử trùng trước 
khi chuyển giao cho Công ty 
CP Nước - Môi trường Bình 
Dương (đơn vị được UBND 
tỉnh giao thực hiện việc thu 
gom, XLCT lây nhiễm) xử lý 
bằng phương pháp thiêu đốt. 
Hiện Công ty CP Nước - Môi 
trường Bình Dương đang thực 
hiện thu gom, xử lý CTLN theo 
đúng quy định và hướng dẫn 
của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền với khối lượng khoảng 
40 tấn/ngày, bằng 21,5% so 
với năng lực xử lý đã được Bộ 
TN&MT cấp phép. Đối với chất 
thải từ các hộ gia đình có nguy 
cơ thấp hoặc không có nguy 
cơ lây nhiễm theo hướng dẫn 
của ngành y tế thì phân thành 
2 loại: Chất thải là khẩu trang, 
khăn hoặc giấy lau mũi, miệng 
thải bỏ phải được khử trùng 
bằng cồn 70 độ trước khi bỏ 
vào túi đựng chất thải rồi buộc 
chặt miệng, sau đó cho vào 
thùng đựng chất thải có lót túi, 
nắp đậy kín. Loại còn lại (trừ 
CTNH) thì quản lý như CTR 
sinh hoạt thông thường, phun 
xịt khử trùng trước khi chuyển 

giao cho đơn vị đã được chính 
quyền địa phương ký hợp đồng 
xử lý. 

Đà Nẵng: Khép kín quy trình 
thu gom, XLCT, nhằm loại trừ 
nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh

Theo Sở TN&MT TP. Đà 
Nẵng, hiện khối lượng CTYT 
nguy hại phát sinh tại các 
bệnh viện, cơ sở y tế trên địa 
bàn (chưa kể bệnh viện dã 
chiến) là gần 3 tấn/ngày, được 
các cơ sở y tế trực tiếp chuyển 
giao cho đơn vị có giấy phép 
phù hợp ngoài phạm vi TP. Đà 
Nẵng vận chuyển, xử lý theo 
quy định, chủ yếu là Công ty 
TNHH Thương mại và xây 
dựng An Sinh.

Với mục tiêu không để ùn 
ứ, tồn đọng CTYT, bảo đảm an 
toàn vệ sinh môi trường trong 
phòng, chống dịch bệnh, TP. 
Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị 
liên quan tăng cường thu gom, 
vận chuyển, xử lý CTYT phát 
sinh do dịch. Sở TN&MT TP 
cũng kích hoạt các biện pháp 
thu gom, xử lý triệt để và đúng 
quy định các loại CTYT, CTSH; 
ban hành Công văn số 1826/
STNMT-CCMT ngày 14/5/2021, 
yêu cầu các cơ sở y tế, khu vực 
cách ly tập trung, Công ty CP 
Môi trường đô thị Đà Nẵng, các 
đơn vị có chức năng thu gom, 
vận chuyển CTR trên địa bàn 
TP tổ chức phân loại, thu gom, 
lưu giữ, chuyển giao, XLCT 
đảm bảo theo các quy định. Từ 
ngày 19 - 21/7, Sở TN&MT đã 
thành lập đoàn công tác kiểm 
tra công tác QLCT tại 22 cơ sở 
y tế quy mô lớn cấp TP quản lý, 
qua đó xử lý nghiêm những cơ 
sở không chấp hành hoặc chấp 
hành không đúng quy định; 
nhắc nhở, hỗ trợ kỹ thuật để 
bảo đảm việc thu gom và phân 
loại chất thải đúng quy định, 
tránh lây lan dịch bệnh… Đồng 
thời, Sở TN&MT cũng yêu 
cầu UBND các quận, huyện 

 V Rác thải được thu gom, tập kết trước khi xử lý triệt để
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tổ chức kiểm tra, giám sát việc QLCT tại các cơ 
sở y tế tuyến quận, huyện, phường xã; các khu, 
điểm, cơ sở cách ly y tế trên địa bàn. Trước tình 
hình cấp bách trong phòng, chống COVID-19, Sở 
TN&MT đã thống nhất cho phép Công ty CP Môi 
trường Đô thị Đà Nẵng vận hành lò đốt CTNH 
ST-200 từ 0 giờ ngày 17/7/2021 để bảo đảm việc 
xử lý CTR nguy hại, CTR lây nhiễm.

Hà Nội: Quản lý chặt chất thải ở các khu vực 
cách ly tập trung

Để đảm bảo an toàn môi trường và ngăn chặn 
lây lan dịch bệnh trên địa bàn Thủ đô theo chỉ 
đạo của Chính phủ, Bộ TN&MT, ngày 5/8/2021, 
UBND TP. Hà Nội đã ban hành Công văn số 2531/
UBND-ĐT giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với 
Sở Y tế, Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan 
nghiên cứu, xây dựng, điều chỉnh phương án thu 
gom, vận chuyển, XLCT. Đồng thời, tăng cường 
kiểm tra, hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị 
xã thực hiện thu gom, lưu trữ, chuyển giao CTSH, 
CTYT phát sinh theo đúng quy định tại Quyết 
định số 3455/QĐBCĐQG ngày 5/8/2020 của Ban 
Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 
và theo hướng dẫn của Bộ TN&MT.

Về phía Sở TN&MT, đơn vị đã ban hành văn 
bản hướng dẫn các cơ quan chức năng và người 
dân, đặc biệt là các chủ nguồn thải (bệnh nhân 
và người thuộc diện cách ly) về XLCT phát sinh 
liên quan đến dịch bệnh COVID-19; UBND các 
quận, huyện, thị xã, các đơn vị thu gom, vận 
chuyển, XLCT có nguy cơ lây nhiễm thực hiện 
nghiêm quy định về QLCT. Theo đó, tại các khu 
vực cách ly tập trung, cơ sở điều trị COVID-19, 
CTSH của người mắc bệnh phải được thu gom, 
phân loại, xử lý theo quy định tại Quyết định 
số 3455/QĐBCĐQG ngày 5/8/2020 của Ban Chỉ 
đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và 
Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020 của 
Bộ Y tế. Đối với chất thải của những trường hợp 
cách ly khác thì việc thu gom, vận chuyển, xử lý 
phải được thực hiện bởi những cơ sở đã được Bộ 
TN&MT cấp Giấy phép xử lý CTNH và có chức 
năng xử lý CTYT (căn cứ theo quy định tại Điều 
9, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ), 
trong đó, ưu tiên lựa chọn cơ sở có khoảng cách 
ngắn nhất với nơi phát sinh. Trường hợp cách ly 
y tế tại nhà, CTSH của người có triệu chứng nghi 
ngờ mắc COVID-19 phải được thực hiện như 
đối với người mắc và nghi ngờ mắc bệnh tại khu 
phong tỏa/cách ly tập trung. Hiện, 100% UBND 
quận, huyện và thị xã có khu cách ly đã giao Ban 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận/huyện/thị 
xã hoặc các đơn vị quản lý khu cách ly ký hợp 

đồng dịch vụ với các Công ty 
CP môi trường đô thị và công 
nghiệp 10 (Urenco 10), Công ty 
CP vật tư thiết bị môi trường 13 
(Urenco 13) để XLCT có nguy cơ 
lây nhiễm từ các khu cách ly. 
Tổng khối lượng chất thải có 
nguy cơ lây nhiễm COVID-19 
từ các khu cách ly của TP. Hà 
Nội đã được thu gom, xử lý 
từ năm 2020 đến hết ngày 
30/6/2021 là 427,228 tấn, trong 
đó, Urenco 10 xử lý 171,033 tấn; 
Urenco 13 xử lý 256,195 tấn. 
Quá trình thu gom, xử lý đều 
tuân thủ đúng hướng dẫn của 
Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo Quốc gia 
phòng, chống dịch COVID-19 
các cấp; quy trình vận hành an 
toàn, các công đoạn, phương 
tiện và trang thiết bị đều được 
khử khuẩn nghiêm ngặt.

Theo ông Mai Trọng Thái 
- Phó Giám đốc Sở TN&MT 
Hà Nội, để đảm bảo an toàn 
cho các đơn vị XLCT cũng như 
góp phần đẩy lùi dịch bệnh, 
Sở TN&MT đề nghị UBND các 
quận, huyện, thị xã, cơ sở khám 
chữa bệnh, đơn vị quản lý khu 
cách ly tập trung đẩy mạnh 
tuyên truyền, hướng dẫn người 

dân nghiêm túc thực hiện việc 
phân loại, lưu giữ chất thải. 
Trong thời gian tới, đặc biệt 
là những ngày Thủ đô thực 
hiện giãn cách, Sở TN&MT 
sẽ cử cán bộ chuyên môn của 
Chi cục BVMT, Phòng Quản lý 
Tài nguyên nước tham gia các 
đoàn công tác của TP về kiểm 
tra, giám sát việc thực hiện 
quản lý, thu gom, vận chuyển, 
XLCT, đảm bảo vệ sinh môi 
trường trong phòng, chống 
dịch bệnh.

Có thể nói, tình hình dịch 
bệnh còn diễn biến phức tạp 
và tiềm ẩn nhiều nguy cơ, tuy 
nhiên, bên cạnh việc thực hiện 
các biện pháp phòng, chống 
dịch, công tác thu gom, vận 
chuyển, XLCT đã và đang được 
các địa phương song song thực 
hiện. Với những nỗ lực trên, 
người dân hoàn toàn có thể 
yên tâm, tin tưởng vào công tác 
phòng, chống dịch bệnh nói 
chung và công tác XLCT phát 
sinh do dịch bệnh COVID-19 
nói riêng của các cấp lãnh đạo 
từ Trung ương đến địa phương. 
 MAI HƯƠNG - BÙI HẰNG
 (Tổng hợp)

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. https://moh.gov.vn/tin-tong-hop/-/asset_publisher/

k206Q9qkZOqn/content/ban-tin-dich-COVID-19-ngay-
13-8-ca-nuoc-ghi-nhan-9-150-ca-mac-moi-COVID-
19-tp-hcm-va-binh-duong-chiem-en-6-347-ca?inheri
tRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fmoh.gov.
vn%3A443%2Ftin-tong-hop%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_
k206Q9qkZOqn%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_
state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_
id%3Drow-0-column-2%26p_p_col_count%3D1

2.https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%
BA%A3n_m%E1%BA%ABu:D%E1%BB%AF_
li%E1%BB%87u_%C4%91%E1%BA%A1i_d%E1%BB%8Bch_
COVID-19/S%E1%BB%91_ca_nhi%E1%BB%85m_
theo_t%E1%BB%89nh_th%C3%A0nh_t%E1%BA%A1i_
Vi%E1%BB%87t_Nam

3. https://www.danang.gov.vn/web/guest/viruscorona/chi-
tiet?id=44942&_c=100000150

4.https://stnmt.binhduong.gov.vn/chi-tiet-bai-viet/-/view 
article/1/1541066076402/1628433048997
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Những tác hại của việc phun hóa chất 
sát khuẩn nơi công cộng
PGS.TS NGUYỄN HUY NGA
Trường Đại học Quang Trung 

Trong thời gian vừa qua, khi dịch COVID-19 
bùng phát tại các địa phương thì trên các 
phương tiện thông tin đại chúng thường xuất 
hiện các đoàn xe nối đuôi nhau phun hóa 
chất diệt khuẩn vào không khí trên các đường 
phố, vườn hoa, công viên, lối xóm. Hóa chất 
đang được sử dụng chủ yếu là Cloramin B. 
Vậy việc phun hóa chất này có tác dụng chống 
dịch COVID-19 hay không? Bài viết này nhằm 
giải đáp câu hỏi đó.

CLORAMIN B LÀ GÌ?
Cloramin B được biết đến là hóa chất với mục 

đích sử dụng để diệt khuẩn bề mặt, xử lý nước. 
Đặc điểm của Cloramin B là bột có màu trắng, 
hòa tan trong nước ở nhiệt độ thường, có thành 
phần chính là Sodium Benzensulfochleramin (có 
công thức hóa học là C6H5SO2NClNa.3H2O), trong 
đó Clo hoạt tính chiếm khoảng 25%. Hóa chất này 
tồn tại ở dạng bột hoặc dạng viên. Cloramin B là 
hóa chất diệt khuẩn được sử dụng nhiều nhất 
hiện nay. Cloramin B trước đây chủ yếu nhập từ 
Cộng hòa Séc, rồi Trung Quốc nhưng loại tốt nhất 
vẫn là của Cộng hòa Séc. Gần đây, Việt Nam cũng 
đã sản xuất được trong nước (Tập đoàn Hóa chất 
Đức Giang). Giá thành bán lẻ trên thị trường hiện 
nay dao động từ 300.000 - 400.000 đồng/kg. 

Cloramin B đã chứng minh được tính hiệu 
quả khi là một trong những hóa chất đặc biệt 
được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Bộ Y tế tại 
Việt Nam chấp nhận dùng để sát khuẩn ở bệnh 
viện và những nơi công cộng khác như trường 
học, trường mẫu giáo, mầm non hoặc ngay tại gia 
đình. Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) là cơ 
quan cấp đăng ký lưu hành các sản phẩm khử 
trùng, diệt khuẩn sử dụng trong y tế và gia dụng, 
trong đó có Cloramin B.

Cloramin B có hai thành phẩm trên thị trường, 
các loại phổ biến nhất là viên Cloramin B 0.25 mg 
và Cloramin B dạng bột. Tùy theo mục đích sử dụng 
mà người dùng chọn các thành phẩm khác nhau. 
Dạng viên Cloramin B thường được sử dụng để 
khử trùng nước uống trong các trường hợp khẩn 
cấp như thiên tai, thảm họa, chiến tranh. Dạng bột 
khi sử dụng được đem pha với nước thành các loại 

dung dịch với nồng độ tùy theo 
mục đích sử dụng để sát khuẩn. 
Trong công tác phòng chống 
dịch, các dung dịch pha từ các 
hóa chất chứa Clo với nồng độ 
0,125%; 0,25%; 0,5% và 1,25%, 
Clo hoạt tính thường được sử 
dụng tùy theo mục đích và cách 
thức của việc khử trùng. Việc 
tính nồng độ dung dịch phải 
dựa vào tỷ lệ Clo hoạt tính.

CÔNG DỤNG CỦA 
CLORAMIN B

Cloramin B là hóa chất 
có chứa ion Clo dương trong 
thành phần (hay còn được 
gọi là Clo hoạt tính). Clo hoạt 
động có tác dụng khử trùng, 
khử khuẩn có trong nước ở 
một nồng độ thích hợp vì nó 
có tính ô xy hóa mạnh, dễ 
phản ứng ô xy hóa với các 
chất hữu cơ giúp diệt vi khuẩn 
và diệt được cả vi rút SARS-
CoV-2. Cloramin B được Bộ 
Y tế, WHO và nhiều quốc gia 
khuyên dùng để sát trùng bề 
mặt, khử khuẩn nước uống, 
nước thải và xử lý môi trường 
trong các vụ dịch. Cloramin B 
dễ bị phân hủy nhanh dưới tác 
động của ánh sáng mặt trời và 
tia cực tím. Khi rơi vào bề mặt 
có nhiều chất hữu cơ, bụi bẩn, 
Cloramin B cũng bị phân hủy 
nhanh chóng.

Ngoài mục đích sử dụng 
chính là khử trùng nước trong 
các hệ thống cung cấp nước 
khẩn cấp, Cloramin B được Bộ 
Y tế hướng dẫn để khử khuẩn 
trong bệnh viện như phòng 
bệnh nhân, hành lang, WC, 
sảnh, các bề mặt (sàn nhà 
bệnh viện, các trang thiết bị có 
trong bệnh viện). Cloramin B 
còn được sử dụng để pha nước 

rửa tay sát khuẩn, tẩy sạch 
các vết ố vàng ở sàn nhà hay 
vật dụng thông thường. Trong 
một số trường hợp đặc biệt khi 
không thể lau chùi thì có thể 
phun lên các bề mặt nơi mà vi 
khuẩn, vi rút có thể rơi xuống 
và tồn tại trong một thời gian 
nhất định.

Để phòng chống dịch 
COVID-19, Bộ Y tế đã ban 
hành nhiều quyết định liên 
quan đến công tác điều trị, dự 
phòng, cách ly và khử trùng bề 
mặt như Quyết định số 1560/
BYT-MT “Hướng dẫn tạm 
thời khử trùng và xử lý môi 
trường khu vực có bệnh nhân 
COVID-19 tại cộng đồng” năm 
2020. Cloramin B là một trong 
những chất khử trùng được 
Bộ Y tế khuyến cáo sử dụng. 
Trong các hướng dẫn phun 
khử trùng, Bộ Y tế nhấn mạnh 
các khu vực có liên quan đến 
bệnh nhân COVID-19, khu 
vực có người tiếp xúc là F1, 
F2 và các khu vực có nguy cơ 
lây nhiễm cao tại cộng đồng 
sẽ phải tiến hành phun khử 
trùng bằng Cloramin B. Chính 
vì vậy, các tỉnh đã tiến hành 
phun khử trùng bề mặt đồng 
loạt rất nhiều khu vực như: 
trong nhà, phòng ở, căn hộ 
của bệnh nhân COVID-19; 
khu vực liền kề xung quanh 
nhà, phòng ở, căn hộ của bệnh 
nhân, hàng lang, lối đi chung, 
cầu thang, thang máy, sảnh 
chờ của nhà chung cư, tập 
thể, kí túc xá, khách sạn, nhà 
trọ, nhà nghỉ, cơ sở cách ly 
tập trung. Ngoài ra, phun khử 
trùng bề mặt cũng được tiến 
hành tại khu vực cách ly theo 
dõi. Dụng cụ để phun khử 
trùng chủ yếu là máy phun cá 



12

SỰ KIỆN - HOẠT ĐỘNG

 | SỐ 8/2021
Tạp chí 
MÔI TRƯỜNG

nhân, xách hoặc đeo vai. Nhiều thành phố đã huy 
động các xe phun cỡ lớn để phun khử trùng, tẩy 
độc không khí trên đường phố, công viên, bệnh 
viện như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, 
Phú Yên, Hải Phòng, Nghệ An, Đà Nẵng…

Tuy nhiên, thực tế vẫn chưa có nghiên cứu 
khoa học nào về hiệu quả của các biện pháp phun 
Cloramin B nhằm diệt vi rút SARS-CoV-2 được 
công bố. Trong khảo nghiệm để cấp đăng ký lưu 
hành sản phẩm Cloramin B của Cục Quản lý môi 
trường y tế cũng không có khảo nghiệm phun hóa 
chất diệt khuẩn, diệt vi rút trong không khí. Hiện 
nay, trong công tác phòng chống nhiễm khuẩn 
bệnh viện, các chuyên gia cũng khuyến cáo nên lau 
các bề mặt bằng Cloramin B và rất hạn chế phun. 
Ngày 2/8/2021, Bộ Y tế đã có Công văn số 6212/BYT-
MT gửi các địa phương yêu cầu ngừng phun hóa 
chất ngoài trời và ngày 12/8/2021, Bộ Y tế tiếp tục 
có Công văn số 6577/BYT-KCB yêu cầu các đơn vị 
ngừng phun hóa chất trong bệnh viện, cơ sở y tế…

ẢNH HƯỞNG CỦA CLORAMIN B  
LÊN SỨC KHỎE

Các hóa chất chứa Clo được khuyến cáo sử 
dụng để sát khuẩn, tuy nhiên cần phải cẩn trọng 
trong việc sử dụng vì Cloramin B có thể gây độc 
khi pha nồng độ cao trên 2%. Cloramin B có thể 
gây ngộ độc đối với người tiếp xúc trực tiếp với 
hóa chất như gây tổn thương da, làm da bị nóng 
rát và khó chịu; tổn thương mắt ở giác mạc, thậm 
chí làm mù mắt; tổn thương hô hấp làm co thắt 
cơ trơn, khó thở, ngộ độc tiêu hóa và có thể gây 
tử vong do lên cơn hen kịch phát. Các nghiên 
cứu ở những bể bơi dùng Cloramin để khử trùng 
nước cho thấy, trẻ em đi bơi hít phải khí Clo có 
thể bị tăng kích thích hen suyễn. Thí nghiệm 
trên chuột khi hít phải Cloramin 550mg/m3 một 
giờ thì bị tử vong do phù phổi và tràn dịch trong 
phế quản (Barbee và cs 1983). Ở nồng độ cao 157 
ppm thì chuột bị kích ứng mắt, chảy nước mắt, 
tiết nước bọt, thở hổn hển, co giật và chết. Trên 
bao bì của hóa chất Cloramin, các công ty có 
cảnh báo nguy cơ ăn mòn, kích thích dị ứng và 
chất độc sức khỏe (Cơ quan hóa chất châu Âu 
(ECHA)). Một số nghiên cứu khác trên động vật 
cũng cho thấy, Cloramin có thể ảnh hưởng lên 
gen và di truyền khi hít phải trong một thời gian 
lâu dài. 

KHÔNG NÊN PHUN HÓA CHẤT NGOÀI TRỜI

Tổ chức Y tế thế giới, tổ chức CDC Hoa Kỳ và 
các chuyên gia y tế, môi trường khuyến cáo không 
nên phun hóa chất ngoài trời vì không có tác 

dụng chống dịch COVID-19 và 
gây ảnh hưởng lên sức khỏe 
cộng đồng.

Theo các tài liệu khoa học 
của CDC Hoa Kỳ, CDC Trung 
Quốc và các nghiên cứu nước 
ngoài thì vi rút SARS-CoV-2 gây 
ra đại dịch COVID-19 chủ yếu 
lây truyền từ người sang người 
trong khoảng cách dưới 2 mét 
thông qua các giọt bắn. Việc lây 
qua các hạt son khí (aerosol) 
chỉ xảy ra trong một số trường 
hợp đặc biệt và trong môi 
trường kín. Vi rút SARS-CoV-2 
theo các giọt bắn do người 
bệnh ho, hắt hơi, nói, la hét, 
khạc nhổ thoát ra môi trường 
và nhanh chóng rơi xuống các 
bề mặt rồi bị tự hủy sau một 
thời gian. Ánh nắng mặt trời, 
tia cực tím, nhiệt độ, vi khuẩn 
trong môi trường là những yếu 
tố góp phần tiêu diệt vi rút 
SARS-CoV-2. Vì vậy, ở ngoài 
môi trường tự nhiên, trong 
không khí trên đường phố 
không có vi rút SARS-CoV-2 
tồn tại và tất nhiên không 
cần thiết phải phun hóa chất 
diệt khuẩn. Các giọt phun của 
máy phun hóa chất Cloramin 

B lại quá lớn so với kích thước 
của vi rút nên nếu thực sự có 
vi rút trong không khí cũng 
khó bắn trúng nó, giống như 
“đạn đại bác bắn muỗi”. Thêm 
vào đó, ở ngoài trời Cloramin 
B nhanh chóng bị phân hủy 
khi xuống mặt đất bụi bẩn và 
không có tác dụng diệt khuẩn… 
Trên thực tế, các địa phương đã 
phun hóa chất ngoài trời nhiều 
nhất như TP. Hồ Chí Minh, 
Bình Dương, Tuy Hòa, sau khi 
phun dịch COVID-19 vẫn bùng 
phát mạnh.

Việc phun hóa chất ngoài 
trời như đường phố, nơi công 
cộng ngược lại có thể gây ảnh 
hưởng nghiêm trọng lên sức 
khỏe cộng đồng, đặc biệt là 
người già bị bệnh phổi, trẻ 
em bị bệnh hen. Việc phun 
hóa chất còn làm cho nhiều 
người có tâm lý chủ quan và 
lơ là thực hiện các biện pháp 
chống dịch vì họ tưởng là đã 
làm sạch vi rút trong môi 
trường. Khi các dẫn xuất của 
hợp chất chứa Clo phát tán ra 
ngoài cũng ảnh hưởng rất lớn 
đến chất lượng môi trường tự 
nhiên và hệ sinh tháin
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LUẬT PHÁP - CHÍNH SÁCH

liệu phát sinh từ các cơ sở sản 
xuất đa phần được thu gom 
rồi bán cho cơ sở tái chế. CTN 
và túi ni lông được thu gom từ 
hộ gia đình, chợ, khu vực công 
cộng được vận chuyển và xử 
lý cùng với chất thải rắn sinh 
hoạt. Việc xử lý chất thải rắn 
sinh hoạt, bao gồm CTN và túi 
ni lông khó phân hủy chủ yếu 
được thực hiện bằng biện pháp 
chôn lấp; hoạt động tái chế 
CTN diễn ra ở quy mô nhỏ lẻ, 
hầu hết tại các doanh nghiệp 
nhỏ, vốn đầu tư hạn chế, công 
nghệ lạc hậu, lỗi thời… nên 
hiệu quả chưa cao. Nhựa phế 
liệu được tái chế thành hạt 
nhựa và các sản phẩm nhựa 
phục vụ sản xuất, tuy nhiên, 
do phân loại chất thải rắn sinh 
hoạt tại nguồn chưa tốt nên 
giá trị thu hồi thấp. Cùng với 
đó, nhận thức của người dân 
về tác hại của CTN, cũng như 
phân loại rác còn hạn chế, gây 
khó khăn cho công tác quản lý 
chất thải tại Việt Nam. 

CĂN CỨ PHÁP LÝ  
ĐỂ BAN HÀNH ĐỀ ÁN  
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC  
QUẢN LÝ CTN Ở VIỆT NAM

Nhận thức được tầm 
quan trọng của công tác 
quản lý CTN và túi ni lông 

khó phân hủy, thời gian qua, 
Chính phủ và Bộ TN&MT đã 
có nhiều nỗ lực trong giải 
quyết vấn đề ô nhiễm CTR 
thông qua việc xây dựng và 
ban hành các văn bản pháp 
luật quan trọng như Chỉ thị 
số 33/CT-TTg về tăng cường 
quản lý, tái sử dụng, tái chế, 
xử lý và giảm thiểu CTN; 
Quyết định số 1746/QĐ-TTg 
về việc ban hành Kế hoạch 
hành động quốc gia về quản 
lý rác thải nhựa đại dương 
đến năm 2030. Đặc biệt, 
theo chỉ đạo của Chính phủ 
tại Nghị quyết số 09/NQ-CP 
ngày 3/2/2019 về phiên họp 
Chính phủ thường kỳ tháng 
1/2019 và Nghị quyết số 59/
NQ-CP ngày 13/8/2019 về 
phiên họp Chính phủ thường 
kỳ tháng 7/2019, Bộ TN&MT 
đã xây dựng Đề án tăng 
cường công tác quản lý CTN 
ở Việt Nam (gọi tắt là Đề án). 
Theo đó, Bộ đã có văn bản gửi 
các Bộ, ngành và địa phương 
về việc góp ý cho Dự thảo Đề 
án; tổ chức các cuộc họp, hội 
thảo tham vấn, lấy ý kiến của 
các nhà quản lý, chuyên gia, 
nhà khoa học nhằm sửa đổi 
và hoàn thiện Đề án trong 
thời gian sớm nhất. 

Ngoài ra, trên cơ sở các nội 
dung liên quan đến công tác 
quản lý CTN tại Điều 73 của 
Luật BVMT năm 2020. Giảm 
thiểu, tái sử dụng, tái chế và xử 
lý CTN, phòng, chống ô nhiễm 
rác thải nhựa đại dương), Bộ 
TN&MT đã tiến hành rà soát, 
hoàn thiện Dự thảo Đề án để 
phù hợp với Luật BVMT năm 
2020 và đồng bộ với Chỉ thị 
số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 
của Thủ tướng Chính phủ về 

Tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa 
tại Việt Nam
ThS. NGUYỄN THÀNH LAM
Tổng cục Môi trường

Ô nhiễm chất thải nhựa (CTN) là một trong những thách thức môi trường 
lớn nhất toàn cầu. Tại Việt Nam, tốc độ tăng trưởng kinh tế, công nghiệp hóa 
và đô thị hóa nhanh chóng đã dẫn tới sự gia tăng CTN, gây áp lực không nhỏ 
lên môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe con người và hệ sinh thái. Trong khi 
đó, công tác quản lý CTN chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay. Vì thế, việc 
xây dựng Đề án tăng cường công tác quản lý CTN ở Việt Nam là rất cần thiết, 
nhằm giảm thiểu ô nhiễm CTN, bảo vệ sức khỏe con người và góp phần thúc 
đẩy nền kinh tế tuần hoàn. 

THỰC TRẠNG VÀ THÁCH THỨC TRONG 
CÔNG TÁC QUẢN LÝ CTN Ở VIỆT NAM

Theo báo cáo của Hiệp hội Nhựa Việt Nam, 
tốc tộ tăng trưởng của ngành nhựa trung bình là 
15%/năm, đạt khoảng 4 triệu tấn/năm, trong đó, 
sản phẩm nhựa bao bì (các loại túi ni lông, chai 
lọ nhựa, bao bì hàng hóa…) chiếm 36%; nhựa vật 
liệu xây dựng, đồ gia dụng và các loại dành cho 
ngành công nghiệp điện tử, điện, giao thông vận 
tải lần lượt chiếm khoảng 16%, 36% và 12%. Cùng 
với sự gia tăng các sản phẩm nhựa đã kéo theo 
lượng lớn CTN thải ra môi trường, gây tác hại 
cho môi trường và hệ sinh thái, ảnh hưởng xấu 
đến sức khỏe của con người, bởi CTN có đặc tính 
bền, khó phân hủy. 

Báo cáo Chương trình giám sát và đánh giá 
rác thải nhựa ở bờ biển Việt Nam năm 2020 của 
Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên (IUCN) 
cho thấy, Việt Nam là một trong những quốc gia 
có lượng rác thải nhựa xả ra biển nhiều nhất thế 
giới (trong số 20 quốc gia được nghiên cứu). Mỗi 
năm, lượng rác thải nhựa thải ra biển khoảng 
0,28 - 0,73 triệu tấn, tương đương 6% tổng lượng 
rác thải nhựa đại dương. Chỉ tính riêng 2 thành 
phố lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, mỗi ngày, 
thải ra môi trường khoảng 80 tấn CTN và túi ni 
lông khó phân hủy. Đáng nói là với lượng CTN 
thải ra môi trường lớn như vậy, nhưng việc phân 
loại, thu gom, tái chế và xử lý CTN còn hạn chế, 
chỉ khoảng 11 - 12 % lượng CTN, túi ni lông được 
xử lý, tái chế theo đúng quy định, số còn lại chủ 
yếu là chôn lấp, đốt và thải ra môi trường. Trong 
khi, CTN phát sinh từ sinh hoạt, tiêu dùng của 
người dân hầu hết chưa được phân loại tại 
nguồn; việc phân loại, thu gom thường mang 
tính tự phát ở quy mô hộ gia đình. Nhựa phế 
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tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý 
và giảm thiểu CTN.

MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỀ ÁN 

Ngày 22/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã 
ký Quyết định số 1316/QĐ-TTg phê duyệt Đề án 
tăng cường công tác quản lý CTN ở Việt Nam. 
Đây là Đề án tổng thể trong lĩnh vực quản lý 
CTN, với mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ, giải 
pháp cụ thể, cũng như phân công rõ ràng trách 
nhiệm cho các Bộ, ngành và địa phương, đảm 
bảo việc triển khai thực hiện Đề án đạt hiệu 
quả, góp phần xây dựng mô hình nền kinh tế 
tuần hoàn ở Việt Nam. 

Đề án đặt ra mục tiêu, đến năm 2025, Việt 
Nam sẽ sử dụng 100% túi ni lông, bao bì thân 
thiện với môi trường tại các trung tâm thương 
mại, siêu thị phục vụ cho mục đích sinh hoạt 
thay thế cho túi ni lông khó phân hủy; đảm bảo 
thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý 85% lượng 
CTN phát sinh; giảm thiểu 50% rác thải nhựa 
trên biển và đại dương; phấn đấu 100% các khu 
du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, khách sạn không 
sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm 
nhựa dùng một lần; giảm dần hoạt động sản 
xuất và sử dụng túi ni lông khó phân hủy, sản 
phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt; nâng 
cao nhận thức cho các cơ quan, tổ chức, doanh 
nghiệp, cộng đồng và người dân trong sản xuất, 
tiêu thụ, thải bỏ CTN, túi ni lông khó phân hủy, 
sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt.

Để thực hiện những mục tiêu trên, các Bộ, 
ngành, cơ quan liên quan cần tập trung vào các 
nhiệm vụ, giải pháp cụ thể: 

Điều tra, khảo sát đánh giá 
hiện trạng phát sinh, thu gom, xử 
lý CTN và hoàn thiện chính sách, 
quy định về quản lý CTN: Các Bộ, 
ngành, cơ quan liên quan cần 
đánh giá tổng thể thực trạng 
sản xuất, sử dụng các sản phẩm 
nhựa, sản phẩm thân thiện với 
môi trường, sản phẩm nhựa 
dùng một lần và túi ni lông khó 
phân hủy; tình hình sản xuất 
và nhập khẩu sản phẩm hàng 
hóa chứa vi nhựa, ảnh hưởng 
của vi nhựa đến môi trường; 
phát sinh, thu gom, tái chế, 
xử lý CTN và đề xuất các giải 
pháp, chính sách, nhằm nâng 
cao hiệu quả quản lý. Bên cạnh 
đó, cần điều tra, thống kê, phân 
loại và đánh giá tình hình phát 
sinh, thu gom, xử lý, quản lý 
CTN từ các hoạt động trên biển 
và hải đảo tại Việt Nam; đề 
xuất hoàn thiện quy định của 
pháp luật về quản lý rác thải 
nhựa đại dương. Đồng thời, 
đánh giá việc triển khai các 
hoạt động thu thuế xuất, nhập 
khẩu các sản phẩm nhựa; thu 
thuế BVMT đối với hoạt động 
sản xuất túi ni lông khó phân 
hủy, đề xuất tăng thuế BVMT 
vào thời điểm thích hợp; Xây 
dựng và triển khai chính sách 

thúc đẩy phát triển nền kinh tế 
tuần hoàn trong lĩnh vực sản 
xuất, tiêu dùng các sản phẩm 
nhựa; quy định trách nhiệm 
tái chế của nhà sản xuất, nhập 
khẩu các sản phẩm, bao bì 
nhựa; Hoàn thiện cơ chế, chính 
sách nhằm hạn chế sản xuất và 
sử dụng túi ni lông khó phân 
hủy, sản phẩm nhựa dùng một 
lần; Xây dựng chính sách đồng 
bộ để phân loại, thu gom, tái 
chế, xử lý CTN tại nguồn, phù 
hợp với điều kiện của từng địa 
phương nhằm tăng cường tái 
sử dụng, tái chế CTN…

Triển khai các hoạt động 
đào tạo, truyền thông và hợp tác 
quốc tế về quản lý CTN: Theo 
đó, các Bộ, ngành, đơn vị liên 
quan cần đẩy mạnh các hoạt 
động đào tạo, truyền thông, 
nâng cao nhận thức cho các 
cán bộ nhân viên về tác hại 
của các sản phẩm có nguồn 
gốc từ nhựa, túi ni lông và sản 
phẩm nhựa dùng một lần đối 
với môi trường, hệ sinh thái và 
sức khỏe con người; nâng cao 
nhận thức, thay đổi thói quen 
của người dân về sử dụng sản 
phẩm nhựa dùng một lần và túi 
ni lông khó phân hủy sang các 
sản phẩm thân thiện với môi 
trường; chuyển đổi công nghệ 
sản xuất, phân phối các sản 
phẩm thân thiện môi trường. 
Đồng thời, tăng cường hợp tác 
quốc tế, thu hút các nguồn tài 
trợ, nguồn vốn của các tổ chức, 
cá nhân ở nước ngoài, chia sẻ 
thông tin, kinh nghiệm nhằm 
nâng cao hiệu quả quản lý, xử 
lý CTN ở Việt Nam và chuyển 
đổi sang nền kinh tế tuần 
hoàn, tăng trưởng xanh; Thúc 
đẩy vai trò giám sát của các tổ 
chức chính trị, xã hội, cơ quan 
thông tấn báo chí trong việc 
triển khai thực hiện các cơ chế, 
chính sách về hạn chế sử dụng 
túi ni lông khó phân hủy và sản 
phẩm nhựa dùng một lần…

(Xem tiếp trang 39)

 V Bãi biển ngập rác thải nhựa và túi ni lông tại Tuy Phong (Bình Định)
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Quy định mới trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020  
về vấn đề rác thải nhựa
PHẠM THỊ GẤM
Vụ Chính sách và Pháp chế
Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Hiện nay, rác thải biển có mặt trong 
tất cả các môi trường sống ở biển với 
khoảng 8 triệu tấn, tức là khoảng 3% rác 

thải nhựa (RTN) toàn cầu hằng năm đổ vào môi 
trường biển và đại dương. Việt Nam đang được 
xem là một trong những quốc gia có lượng RTN 
thất thoát ra môi trường khá lớn và đang gây ô 
nhiễm môi trường, tổn hại cho hệ sinh thái và 
làm mất mỹ quan của nhiều bãi biển. Luật BVMT 
năm 2014 không có quy định riêng về quản lý 
chất thải nhựa nhưng có nhiều quy định liên 
quan trong quản lý chất thải rắn như quy định 
về phân loại, thu gom và xử lý các loại chất thải 
rắn; khuyến khích sản xuất sản phẩm thân thiện 
với môi trường, kiểm soát phế liệu nhập khẩu,… 
tuy nhiên, việc quản lý RTN còn nhiều hạn chế 
như chưa kiểm soát chặt chẽ từ khâu sản xuất 
sản phẩm, nhập khẩu sản phẩm và phế liệu 
nhựa, việc thu gom và xử xử lý chất thải rắn sinh 
hoạt còn yếu kém,... Khắc phục hạn chế này, Luật 
BVMT năm 2020 tiếp tục kế thừa quy định của 
Luật BVMT năm 2014 và sửa đổi, bổ sung và quy 
định mới nhiều nội dung nhằm tăng cường kiểm 
soát RTN ở nước ta. Hai nhóm nội dung lớn được 
Luật BVMT năm 2020 tập trung quy định là hạn 
chế việc phát sinh RTN và quản lý hiệu quả RTN 
đã phát sinh.

1. LUẬT BVMT NĂM 2020 SỬA ĐỔI, BỔ 
SUNG VÀ QUY ĐỊNH MỚI NHIỀU NỘI 
DUNG NHẰM HẠN CHẾ VIỆC PHÁT SINH 
RTN 

Giảm việc phát sinh RTN ngay từ khâu sản 
xuất hoặc giảm RTN phát sinh trong chu trình 
sản xuất, tiêu dùng, nhập khẩu sản phẩm nhựa là 
một trong những biện pháp mang tính lâu dài và 
căn bản để giảm phát sinh RTN. Do đó, các biện 
pháp như thúc đẩy phát triển nền kinh tế tuần 
hoàn, khuyến khích hoạt động tái chế, tái sử dụng 
chất thải, mở rộng trách nhiệm của nhà sản xuất, 
sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường 
nhằm thay thế sản phẩm nhựa và hạn chế nhập 
khẩu sản phẩm nhựa và phế liệu nhựa từ nước 
ngoài là những biện pháp đã được Luật BVMT 
năm 2020 quy định.

Phát triển nền kinh tế tuần 
hoàn

Lần đầu tiên, kinh tế 
tuần hoàn được quy định tại 
Luật BVMT năm 2020. Kinh 
tế tuần hoàn được quy định 
là một trong những chính 
sách của Nhà nước về BVMT, 
theo đó việc xây dựng và thực 
hiện chiến lược, quy hoạch, kế 
hoạch, chương trình, đề án, dự 
án phát triển kinh tế - xã hội 
phải lồng ghép, thúc đẩy các 
mô hình kinh tế tuần hoàn. 
Luật cũng quy định rõ thế 
nào là kinh tế tuần hoàn và 
trách nhiệm của các tổ chức 
cá nhân có liên quan. Kinh tế 
tuần hoàn là mô hình kinh tế 
trong đó các hoạt động thiết 
kế, sản xuất, tiêu dùng và 
dịch vụ nhằm giảm khai thác 
nguyên liệu, vật liệu, kéo dài 
vòng đời sản phẩm, hạn chế 
chất thải phát sinh và giảm 
thiểu tác động xấu đến môi 
trường. Theo định nghĩa này, 
các khâu từ thiết kế, sản xuất, 
tiêu dùng và dịch vụ bên cạnh 
mục tiêu giảm nguyên liệu 
đầu vào thì đều hướng tới việc 
kéo dài vòng đời sản phẩm. 
Khi sản phẩm được kéo dài với 
các hoạt động như tái chế, tái 
sử dụng khép kín vòng đời của 
mình thì sẽ không có hoặc rất 
ít chất thải được phát sinh ra 
môi trường. Khi nền kinh tế 
tuần hoàn được thúc đẩy phát 
triển, chất thải nhựa cũng 
sẽ hạn chế phát sinh ra môi 
trường.

Để bảo đảm phát triền 
nền kinh tế tuần hoàn, Luật đã 
quy định trách nhiệm cụ thể 
của các cơ quan có liên quan. 
Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND 
cấp tỉnh thực hiện lồng ghép 

kinh tế tuần hoàn ngay từ giai 
đoạn xây dựng chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch, chương trình, 
đề án phát triển; quản lý, tái 
sử dụng, tái chế chất thải. Cơ 
sở sản xuất, kinh doanh, dịch 
vụ có trách nhiệm thiết lập 
hệ thống quản lý và thực hiện 
biện pháp để giảm khai thác tài 
nguyên, giảm chất thải, nâng 
cao mức độ tái sử dụng và tái 
chế chất thải ngay từ giai đoạn 
xây dựng dự án, thiết kế sản 
phẩm, hàng hóa đến giai đoạn 
sản xuất, phân phối. Đồng thời 
để triển khai thuận lợi các quy 
định này, Quốc hội đã giao 
Chính phủ quy định tiêu chí, 
lộ trình, cơ chế khuyến khích 
thực hiện kinh tế tuần hoàn 
phù hợp với điều kiện kinh tế 
- xã hội của đất nước.

Khuyến khích các hoạt động 
tái chế, tái sử dụng chất thải 
nhựa

Bên cạnh các quy định 
tiếp tục khuyến khích các 
hoạt động tái chế, tái sử dụng 
đối với chất thải nói chung 
đã được quy định trong Luật 
BVMT năm 2014, Luật BVMT 
năm 2020 còn quy định cụ 
thể về việc tái chế, tái sử dụng 
chất thải nhựa nhằm hạn chế 
phát sinh rác thải nhựa ra môi 
trường. Ngay trong nguyên tắc 
BVMT đã khẳng định nguyên 
tắc tăng cường tái sử dụng, tái 
chế chất thải để khai thác giá 
trị tài nguyên của chất thải. 
Đồng thời trong chính sách 
của Nhà nước về BVMT cũng 
khẳng định chính sách tăng 
cường nghiên cứu khoa học, 
phát triển công nghệ xử lý ô 
nhiễm, tái chế, xử lý chất thải. 
Riêng đối với rác thải nhựa, 
Luật BVMT năm 2020 quy 
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định Nhà nước khuyến khích việc tái sử dụng, 
tái chế chất thải nhựa phục vụ hoạt động sản 
xuất hàng hóa, vật liệu xây dựng, công trình 
giao thông; có chính sách thúc đẩy tái sử dụng, 
tái chế chất thải nhựa. 

Quy định về mở rộng trách nhiệm của nhà sản 
xuất

Bên cạnh đó, Luật BVMT năm 2020 lần đầu 
tiên đã có quy định về trách nhiệm mở rộng 
của nhà sản xuất. Cụ thể, tổ chức, cá nhân sản 
xuất, nhập khẩu sản phẩm, bao bì có giá trị tái 
chế phải thực hiện tái chế theo tỷ lệ và quy cách 
tái chế bắt buộc, trừ các sản phẩm, bao bì xuất 
khẩu hoặc tạm nhập, tái xuất hoặc sản xuất, 
nhập khẩu cho mục đích nghiên cứu, học tập, 
thử nghiệm. Tổ chức, cá nhân này có thể lựa 
chọn thực hiện tái chế sản phẩm, bao bì theo 
một trong hai hình thức: (1) Tự mình tổ chức 
tái chế sản phẩm, bao bì; (2) Đóng góp tài chính 
vào Quỹ BVMT Việt Nam để hỗ trợ tái chế sản 
phẩm, bao bì.

Trường hợp tổ chức, cá nhân lực chọn hình 
thức đóng góp tài chính thì việc đóng góp, 
sử dụng đóng góp tài chính hỗ trợ tái chế sản 
phẩm, bao bì phải bảo đảm các nguyên tắc sau 
đây: Mức đóng góp tài chính và mức kinh phí hỗ 
trợ tái chế được xác định theo khối lượng hoặc 
đơn vị sản phẩm, bao bì; Đóng góp tài chính 
được sử dụng để hỗ trợ cho hoạt động tái chế 
sản phẩm, bao bì quy định tại khoản 1 Điều này; 
Việc tiếp nhận, sử dụng đóng góp tài chính phải 
công khai, minh bạch, đúng mục đích theo quy 
định của pháp luật.

Quy định về mở rộng trách nhiệm của nhà 
sản xuất đã được nhiều nước áp dụng và mang 
lại hiệu quả cao trong việc giảm lượng phát 
sinh rác thải nói chung và RTN nói riêng. Đặc 
biệt, bao bì sản phẩm bằng nhựa ở Việt Nam 
đang phát sinh RTN quá phổ biến, do đó, thực 
hiện tốt các quy định về mở rộng trách nhiệm 
của nhà sản xuất đối với việc tái chế rác thải 
sau khi phát sinh sẽ giảm lượng chất thải nhựa 
ra môi trường.

Khuyến khích sản phẩm thân thiện với môi 
trường

Sản phẩm nhựa được thay thế bằng sản 
phẩm thân thiện với môi trường sẽ giảm nguy 
cơ phát sinh RTN, đặc biệt là túi ni lông khó 
phân hủy. Do đó, Luật BVMT năm 2020 đã quy 
định các sản phẩm thân thiện môi trường, sản 
phẩm thay thế sản phẩm nhựa sử dụng một lần 
và sản phẩm thay thế bao bì nhựa khó phân hủy 
sinh học được chứng nhận thì được hưởng ưu 

đãi, hỗ trợ theo quy định của 
pháp luật. 

Hạn chế nhập khẩu sản 
phẩm nhựa và phế liệu nhựa từ 
nước ngoài

Trong những năm qua, 
việc nhập khẩu phế liệu 
nhựa gia tăng, cùng với việc 
tồn đọng phế liệu nhựa tại 
các cảng đã gây áp lực rất 
lớn đến môi trường. Để giải 
quyết vấn đề này, lần đầu 
tiên Luật BVMT năm 2020 
đã giao Chính phủ quy định 
lộ trình hạn chế sản xuất, 
nhập khẩu sản phẩm nhựa 
sử dụng một lần, bao bì nhựa 
khó phân hủy sinh học và 
sản phẩm, hàng hóa chứa vi 
nhựa. Với việc hạn chế này, 
sản phẩm nhựa khó phân 
hủy từng bước được hạn chế 
nhập khẩu vào nước ta, tránh 
nguy cơ phát sinh RTN khó 
phân hủy.

Bên cạnh đó, việc nhập 
khẩu phế liệu từ nước ngoài 
đã được quy định tại Luật 
BVMT năm 2014 và được quy 
định các điều kiện chặt chẽ 
hơn nhằm giảm nguy cơ mất 
kiểm soát đối với phế liệu sau 
khi nhập khẩu gây hại cho 
môi trường. Cụ thể, phế liệu 
nhập khẩu từ nước ngoài vào 
Việt Nam phải đáp ứng quy 
chuẩn kỹ thuật môi trường 
và thuộc Danh mục phế liệu 
được phép nhập khẩu từ 
nước ngoài làm nguyên liệu 
sản xuất do Thủ tướng Chính 
phủ ban hành. Đồng thời, tổ 
chức, cá nhân chỉ được nhập 
khẩu phế liệu từ nước ngoài 
làm nguyên liệu sản xuất 
cho cơ sở sản xuất của mình 
và phải đáp ứng các yêu cầu 
về BVMT sau đây: (1) Có cơ sở 
sản xuất với công nghệ, thiết 
bị tái chế, tái sử dụng, kho, 
bãi dành riêng cho việc tập 
kết phế liệu đáp ứng yêu cầu 
về BVMT; có phương án xử 

lý tạp chất đi kèm phù hợp 
với phế liệu nhập khẩu; (2) 
Có giấy phép môi trường; (3) 
Ký quỹ BVMT theo quy định 
trước thời điểm phế liệu được 
dỡ xuống cảng đối với trường 
hợp nhập khẩu qua cửa khẩu 
đường biển hoặc trước thời 
điểm nhập khẩu vào Việt 
Nam đối với các trường hợp 
khác; (4) Có văn bản cam 
kết về việc tái xuất hoặc xử 
lý phế liệu trong trường hợp 
phế liệu nhập khẩu không 
đáp ứng yêu cầu về BVMT.

2. LUẬT BVMT NĂM 
2020 CÓ QUY ĐỊNH MỚI 
NHẰM QUẢN LÝ HIỆU 
QUẢ RTN ĐÃ PHÁT SINH

Quy định mới về quản lý 
chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH)

Trong những năm qua, 
nguồn chất thải rắn rò rỉ ra 
môi trường lớn nhất là từ 
CTRSH. Với các hạn chế về 
nguồn lực để thu gom và xử 
lý CTRSH, Luật BVMT năm 
2020 đã có quy định mang 
tính đột phá để cải thiện 
việc phân loại, thu gom và xử 
lý rác thải sinh hoạt.

Một mặt, Luật quy định 
các yêu cầu chung của chất 
thải như chất thải phải được 
quản lý trong toàn bộ quá 
trình phát sinh, giảm thiểu, 
phân loại, thu gom, lưu giữ, 
trung chuyển, vận chuyển, 
tái sử dụng, tái chế, xử lý, tiêu 
hủy; tổ chức, cá nhân vận 
chuyển CTRSH, phải xử lý có 
trách nhiệm vận chuyển chất 
thải đến cơ sở có chức năng, 
giấy phép môi trường phù 
hợp hoặc chuyển giao cho 
tổ chức, cá nhân vận chuyển 
khác để vận chuyển đến cơ sở 
có chức năng, giấy phép môi 
trường phù hợp,… Mặt khác, 
Luật đã có quy định riêng 
quản lý CTRSH. CTRSH phát 
sinh từ hộ gia đình, cá nhân 
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được phân loại theo nguyên tắc như 
sau: (1) Chất thải rắn có khả năng tái sử 
dụng, tái chế; (2) Chất thải thực phẩm; (3) 
CTRSH khác. 

Hộ gia đình, cá nhân ở đô thị phải 
chứa, đựng CTRSH sau khi thực hiện 
phân loại vào các bao bì để chuyển 
giao như sau: Chất thải rắn có khả 
năng tái sử dụng, tái chế được chuyển 
giao cho tổ chức, cá nhân tái sử dụng, 
tái chế hoặc cơ sở có chức năng thu 
gom, vận chuyển; Chất thải thực phẩm 
và CTRSH khác phải được chứa, đựng 
trong bao bì theo quy định và chuyển 
giao cho cơ sở có chức năng thu gom, 
vận chuyển; chất thải thực phẩm có 
thể được sử dụng làm phân bón hữu cơ, 
làm thức ăn chăn nuôi.

Luật quy định việc phân loại CTRSH 
chứa đựng trong các bao bì nhất định 
theo quy định là phương thức quản lý 
mới đối với CTRSH. Bao bì này là cơ sở 
tăng cường quản lý việc phân loại và 
thông qua giá của bao bì để thu giá dịch 
vụ thu gom, vận chuyển và xử lý. Giá dịch 
vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH 
từ hộ gia đình, cá nhân được tính toán 
theo căn cứ: (1) Phù hợp với quy định của 
pháp luật về giá; (2) Dựa trên khối lượng 
hoặc thể tích chất thải đã được phân loại; 
(3) Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, 
tái chế, chất thải nguy hại phát sinh từ 
hộ gia đình, cá nhân đã được phân loại 
riêng thì không phải chi trả giá dịch vụ 
thu gom, vận chuyển và xử lý. 

Phương thức và cách tiếp cận mới 
trong quản lý CTRSH nếu được thực thi 
hiệu quả hứa hẹn cải thiện tốt công tác 
quản lý rác thải rắn sinh hoạt, tránh rò rỉ 
ra môi trường RTN như hiện nay.

Trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải 
của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu

Để tăng cường trách nhiệm của 
các nhà sản xuất, nhà nhập khẩu đối 
với một số loại rác thải có nguy cơ cao 
đối với môi trường do họ sản xuất hoặc 
nhập khẩu, Luật BVMT năm 2020 quy 
định tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập 
khẩu sản phẩm, bao bì chứa chất độc 
hại, khó có khả năng tái chế hoặc gây 
khó khăn cho thu gom, xử lý phải đóng 
góp tài chính vào Quỹ BVMT Việt Nam; 
mức đóng góp tài chính được xác định 

theo khối lượng hoặc đơn vị 
sản phẩm, bao bì để hỗ trợ 
các hoạt động quy định sau 
đây (trừ sản phẩm xuất khẩu 
hoặc tạm nhập, tái xuất hoặc 
sản xuất, nhập khẩu cho mục 
đích nghiên cứu, học tập, thử 
nghiệm): (1) Thu gom, vận 
chuyển, xử lý CTRSH phát 
sinh từ hộ gia đình, cá nhân; 
(2) Nghiên cứu, phát triển 
công nghệ, kỹ thuật, sáng 
kiến xử lý CTRSH; (3) Thu 
gom, vận chuyển, xử lý bao bì 
chứa thuốc bảo vệ thực vật. 

Quy định về trách nhiệm của 
tổ chức, cá nhân có liên quan thu 
gom RTN 

Luật BVMT năm 2014 quy 
định về việc thu gom chất thải 
rắn nói chung, không có quy 
định riêng về thu gom RTN. 
Luật BVMT năm 2020 đã có 
quy định cụ thể về việc thu 
gom RTN từ các nguồn phát 
sinh khác nhau. Cụ thể, Luật 
quy định chất thải nhựa phát 
sinh từ hoạt động du lịch và 
dịch vụ biển, kinh tế hàng 
hải, khai thác dầu khí và tài 
nguyên khoáng sản biển, nuôi 
trồng và khai thác thủy sản 
phải được thu gom, lưu giữ và 
chuyển giao cho cơ sở có chức 
năng tái chế và xử lý. Chất 
thải nhựa phải được thu gom, 
phân loại để tái sử dụng, tái 
chế hoặc xử lý theo quy định 
của pháp luật; chất thải nhựa 
không thể tái chế phải được 
chuyển giao cho cơ sở có chức 
năng xử lý theo quy định; chất 
thải nhựa phát sinh từ hoạt 
động kinh tế trên biển phải 
được thu gom để tái sử dụng, 
tái chế hoặc xử lý và không 
được xả thải xuống biển. Tổ 
chức, cá nhân có trách nhiệm 
hạn chế sử dụng, giảm thiểu, 
phân loại, thải bỏ chất thải là 
sản phẩm nhựa sử dụng một 
lần và bao bì nhựa khó phân 
hủy sinh học theo quy định; 

không thải bỏ chất thải nhựa 
trực tiếp vào hệ thống thoát 
nước, ao, hồ, kênh, rạch, sông 
và đại dương. 

Ngoài ra, Luật BVMT năm 
2020 còn có quy định mới về 
trách nhiệm thu gom RTN 
sau khi đã thất thoát vào môi 
trường để giải quyết thực 
trạng ô nhiễm RTN trong môi 
trường. Cụ thể, UBND cấp tỉnh 
có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức 
thu gom, xử lý chất thải nhựa 
trên địa bàn; tuyên truyền, 
vận động việc hạn chế sử dụng 
bao bì nhựa khó phân hủy 
sinh học và sản phẩm nhựa sử 
dụng một lần; tuyên truyền về 
tác hại của việc thải bỏ ngư cụ 
trực tiếp xuống biển, RTN đối 
với hệ sinh thái. 

Tóm lại, Luật BVMT năm 
2020 đã có nhiều điểm mới so 
với Luật BVMT năm 2014, cụ 
thể là các quy định liên quan 
đến vấn đề RTN. Một mặt, Luật 
đã chú trọng quy định mới, 
sửa đổi, bổ sung các quy định 
trong Luật BVMT năm 2014 
với các phương pháp tiếp cận 
mới để giải quyết vấn đề RTN 
phát sinh như công tác phân 
loại, thu gom, vận chuyển và 
xử lý rác thải; thu gom, xử lý 
RTN đã rò rỉ vào môi trường. 
Mặt khác, Luật đã quy định 
nhiều nội dung mang tính 
cách mạng để phòng ngừa và 
giảm thiểu việc phát sinh RTN 
ngay từ khâu sản xuất, nhập 
khẩu như: thúc đẩy phát triển 
nền kinh tế tuần hoàn, quy 
định mở rộng trách nhiệm của 
nhà sản xuất, khuyến khích 
hoạt động tái chế, tái sử dụng, 
sản xuất sản phẩm thân thiện 
với môi trường, hạn chế nhập 
khẩu sản phẩm nhựa, phế liệu 
nhựa. Thực hiện hiệu quả các 
quy định này sẽ mang đến một 
bước tiến mới trong công tác 
quản lý RTN, BVMT, hệ sinh 
thái và sức khỏe con ngườin
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Một số điểm mới của Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT 
về Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý 
thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường 
ThS. NGUYỄN HỮU THẮNG
Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc - Tổng cục Môi trường

Ngày 30/6/2021, Bộ TN&MT ban hành 
Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT về quy 
định kỹ thuật quan trắc môi trường và 

quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng 
môi trường (gọi tắt là Thông tư 10). Theo đó, 
Thông tư 10 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 
16/8/2021, riêng quy định về kỹ thuật quan trắc 
các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) 
trong nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản 
phẩm, hàng hóa, thiết bị sẽ có hiệu lực từ ngày 
1/1/2022. 

Thông tư 10 có hiệu lực sẽ thay thế cho 
Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 1/9/2017 
của Bộ trưởng Bộ TN&MT quy định quy trình 
kỹ thuật quan trắc môi trường và Chương III, 
Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 
về Báo cáo hiện trạng môi trường, Bộ chỉ thị môi 
trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường.

1. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ 10 

Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT được Bộ 
TN&MT ban hành năm 2017 là Thông tư đầu 

tiên có quy định về các đặc 
tính kỹ thuật, công tác bảo 
đảm và kiểm soát chất lượng 
của hệ thống đối với trạm quan 
trắc môi trường phát thải cũng 
như các quy định thống nhất 
trong công tác nhận, truyền 
và quản lý dữ liệu đối với hệ 
thống quan trắc môi trường tự 
động, liên tục. 

Sau gần 4 năm triển khai 
thực hiện, Thông tư đã góp 
phần tạo chuyển biến tích 
cực trong công tác quan trắc 
môi trường và quản lý thông 
tin, dữ liệu quan trắc. Các 
nội dung kỹ thuật quan trắc 
môi trường định kỳ cũng như 
quan trắc môi trường tự động, 
liên tục đã được quy định 
và hướng dẫn cụ thể trong 
Thông tư, góp phần tháo gỡ 

khó khăn cũng như nâng cao 
năng lực cho các đơn vị trong 
việc thực hiện hoạt động 
quan trắc môi trường. 

Tuy nhiên, bên cạnh 
những kết quả đạt được, 
trong quá trình thực thi cho 
thấy, Thông tư số 24/2017/TT-
BTNMT đã bộc lộ một số hạn 
chế, bất cập, chưa điều chỉnh 
kịp thời với những quy định 
pháp luật mới và những thách 
thức đặt ra đối với công tác 
quan trắc môi trường. Phân 
tích thực trạng, bối cảnh, yêu 
cầu quản lý của công tác quan 
trắc môi trường trong thời gian 
vừa qua cho thấy, các phương 
pháp đo đạc, lấy mẫu, phân 
tích môi trường chưa được điều 
chỉnh, cập nhật để phù hợp với 
thực tế áp dụng và quy định 
của quốc tế. Nội dung Thông 
tư chưa có quy định hướng 
dẫn đặc tính kỹ thuật đối với 
các trạm quan trắc chất lượng 
không khí xung quanh và chất 
lượng nước mặt tự động, liên 
tục. Mặt khác, một số đặc tính 
kỹ thuật của trạm quan trắc tự 
động nước thải, khí thải không 
còn phù hợp trong điều kiện 
thực tế áp dụng; quy trình đảm 
bảo chất lượng và kiểm soát 
chất lượng đối với các thiết bị 
quan trắc tự động còn một số 
vướng mắc, chưa phù hợp với 
thực tế. Công tác nhận, truyền 
và quản lý dữ liệu đối với hệ 
thống quan trắc môi trường tự 
động, liên tục cần được điều 
chỉnh nhằm kiểm soát chặt 
chẽ các số liệu quan trắc được 
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truyền từ các Trạm quan trắc về Sở TN&MT 
và Bộ TN&MT. Xuất phát từ những lý do trên, 
năm 2021 Bộ TN&MT đã ban hành Thông tư 
số 10/2021/TT-BTNMT thay thế Thông tư số 
24/2017/TT-BTNMT năm 2017. 

2. MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TẠI THÔNG TƯ 10

Thông tư 10 đã được thay đổi tên gọi từ 
“Quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường” 
thành “Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường 
và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất 
lượng môi trường”. Với một số điểm mới được 
quy định cụ thể như sau: 

Thứ nhất, quy định về kỹ thuật quan trắc 
các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) 
tại Chương III nêu rõ: Danh sách các chất POP, 
lĩnh vực sử dụng, phát sinh các chất POP theo 
quy định tại các phụ lục A, B, C của Công ước 
Stockholm và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, 
sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa POP được 
quy định tại Phụ lục 3.1 của Thông tư. Căn cứ 
vào mục tiêu quan trắc, các quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về môi trường, các tiêu chuẩn quốc gia, 
quốc tế có liên quan và yêu cầu của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền để thực hiện quan trắc các 
chất POP trong nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, 
sản phẩm, hàng hóa, thiết bị.

Thứ hai, các yêu cầu cơ bản và đặc tính kỹ 
thuật của trạm quan trắc chất lượng nước mặt 
và chất lượng không khí xung quanh tự động, 

liên tục cũng được quy định 
rõ tại Điều 26, 29, Chương VI, 
với thông số quan trắc nước 
mặt bắt buộc, bao gồm: nhiệt 
độ, pH, hàm lượng ôxy hòa 
tan (DO), tổng chất rắn lơ lửng 
(TSS), nhu cầu oxy hóa học 
(COD). Đối với các trạm chất 
lượng không khí, nhóm các 
thông số quan trắc tối thiểu là 
bụi PM2.5; ôzôn (O3), nitơ đioxit 
(NO2), lưu huỳnh đioxit (SO2), 
cacbon monoxit (CO). Ngoài ra, 
Điều 31 của Chương này cũng 
quy định việc nhận, truyền và 
quản lý dữ liệu quan trắc môi 
trường tự động, liên tục phải 
sử dụng các thiết bị đo theo 
Danh mục các phương pháp và 
thiết bị quan trắc tương đương 
do Cơ quan BVMT Mỹ (US 
EPA) công bố hoặc các thiết 
bị quan trắc đã được chứng 
nhận bởi các tổ chức quốc tế 
gồm: Tổ chức chứng nhận Anh 
(mCERTs), Cơ quan kiểm định 
kỹ thuật Đức (TUV).

Thứ ba, về đảm bảo, kiểm 
soát chất lượng trong quan 
trắc môi trường được quy định 

tại Chương V, cụ thể: Điều 19, 
tổ chức tham gia hoạt động 
quan trắc môi trường phải có 
phòng thí nghiệm đủ diện tích 
để bố trí hợp lý các phân khu 
chức năng, tách biệt các hoạt 
động thử nghiệm không tương 
thích để không làm ảnh hưởng 
lẫn nhau và bố trí đủ không 
gian cần thiết theo yêu cầu cho 
từng hoạt động thử nghiệm. 
Chất thải từ hoạt động của 
phòng thí nghiệm phải được 
phân loại theo tính chất, được 
thu gom, lưu giữ, vận chuyển 
và xử lý theo quy định pháp 
luật. Nước thải có tính chất 
nguy hại từ hoạt động phân 
tích, thử nghiệm trong phòng 
thí nghiệm phải được phân 
loại, lưu giữ theo tính chất, 
thành phần riêng biệt nhằm 
tránh các tương tác hóa học 
phát sinh chất độc hại ra môi 
trường. Đối với hoạt động 
quan trắc hiện trường và phân 
tích trong phòng thí nghiệm, 
tại Điều 20 quy định, tổ chức 
tham gia hoạt động quan 
trắc môi trường phải áp dụng 
hệ thống quản lý chất lượng 
theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 
17025:2017 hoặc tương đương. 
Điều 21 quy định, tổ chức đã 
được cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện hoạt động dịch 
vụ quan trắc môi trường phải 
tham gia các chương trình thử 
nghiệm thành thạo do các đơn 
vị có năng lực phù hợp theo 
ISO/IEC 17043:2010. 

Thứ tư, Chương VIII, Điều 
39 quy định về việc nhận, 
truyền và quản lý dữ liệu quan 
trắc môi tường tự động liên 
tục phải đáp ứng các yêu cầu 
tối thiểu như: Hệ thống kết 
nối trực tiếp đến các thiết bị 
đo, phân tích, bộ điều khiển, 
không kết nối thông qua thiết 
bị khác; tín hiệu đầu ra của hệ 
thống là dạng số (digital); lưu 
giữ liên tục ít nhất là 60 ngày…; 

 V Hoạt động thu thập dữ liệu tại Trạm quan trắc chất lượng không khí đặt tại 
Trung Yên 3 (phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội)
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bảo đảm hiển thị các thông tin, gồm: thông số đo, 
kết quả đo, đơn vị đo (theo đơn vị được quy định 
trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng để 
so sánh), thời gian đo, trạng thái của thiết bị đo 
và trích xuất dữ liệu tại hệ thống nhận, truyền và 
quản lý dữ liệu.

Đối với Sở TNMT địa phương, cần có tối 
thiểu 2 máy chủ có cấu hình tối thiểu như bộ 
vi xử lý 2,5 GHz; bộ nhớ trong (RAM) 64 GB; ổ 
cứng 2 TB; thay đổi tốc độ đường truyền từ các 
trạm tự động về cơ quan quản lý Nhà nước từ 
3 MB/s thành 30 Mb/s (~ 3,75 MB/s); dữ liệu 
được lưu trữ tối thiểu 3 năm gần nhất. Thông 
tin từ các camera được truyền về Sở TN&MT, 
dữ liệu phải được lưu trữ tối thiểu trong thời 
gian 3 tháng. Đồng thời, truyền dữ liệu quan 
trắc tự động, liên tục về Bộ TN&MT bảo đảm 
nhu cầu cung cấp, sử dụng thông tin và đạt tối 
thiểu 80% tổng số kết quả quan trắc đối với 
từng thông số quan trắc.

Đối với các doanh nghiệp thuộc đối tượng 
phải lắp đặt Hệ thống quan trắc tự động nước 
thải và khí thải tự động cũng cần lưu ý một số 
quy định như: Thiết bị quan trắc tự động nước 
thải, khí thải phải có ít nhất 1 khoảng đo có khả 
năng đo được giá trị ≥ 3 lần của giá trị giới hạn 
quy định theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
môi trường được áp dụng cho cơ sở (trừ thông 
số nhiệt độ và pH cho nước thải; trừ thông số 
nhiệt độ, lưu lượng, áp suất cho khí thải và phải 
gắn trên thân ống khói). Camera phải bảo đảm 
có khả năng quay (ngang, dọc), có khả năng xem 
ban đêm, đảm bảo quan sát rõ ràng các đối tượng 
cần giám sát; có khả năng ghi lại hình ảnh theo 
khoảng thời gian, đặt lịch ghi hình. Khuyến khích 
kiểm tra định kỳ hệ thống thông qua việc đối 

chứng với kết quả quan trắc các 
thông số trong chương trình 
quan trắc môi trường định kỳ 
của cơ sở (nếu có). Trường hợp 
cần thực hiện việc bảo trì, kiểm 
định, hiệu chuẩn, thay thế linh 
phụ kiện, sửa chữa, thay thế các 
thiết bị đo và phân tích chủ cơ 
sở phải thực hiện các yêu cầu 
như: Gửi thông báo bằng văn 
bản tới Sở TN&MT; nêu rõ kế 
hoạch thực hiện, thời gian kết 
thúc việc bảo trì, kiểm định, 
hiệu chuẩn, thay thế linh phụ 
kiện, sửa chữa, thay thế các 
thiết bị đo và phân tích…

Thứ năm, tại Chương IX 
quy định về quản lý, cung 
cấp và chia sẻ thông tin, dữ 
liệu quan trắc chất lượng môi 
trường nêu rõ: Các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân không thuộc hệ 
thống quan trắc môi trường 
quốc gia, quan trắc môi trường 
cấp tỉnh khi thực hiện quan 
trắc chất lượng môi trường 
phục vụ mục đích công bố, 
công khai thông tin phải tuân 
thủ các quy định về yêu cầu kỹ 
thuật về quan trắc chất lượng 
môi trường tại Thông tư này và 
các quy định pháp luật về công 
bố, công khai thông tin.

Ngoài ra, Thông tư 10 cũng 
quy định rõ về nguyên tắc áp 
dụng, phương pháp quan trắc 

môi trường phải tuân thủ theo 
các quy định của Thông tư 
và quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia hiện hành về môi trường; 
chương trình quan trắc môi 
trường có các thông số chưa 
được quy định về kỹ thuật 
quan trắc tại Thông tư thì phải 
áp dụng các phương pháp tiêu 
chuẩn quốc gia hoặc quốc tế. 

Về điều khoản chuyển 
tiếp, Thông tư 10 quy định, các 
phương pháp, kỹ thuật quan 
trắc đã được chứng nhận trong 
các Giấy chứng nhận (GCN) đủ 
điều kiện hoạt động dịch vụ 
quan trắc môi trường được tiếp 
tục sử dụng cho tới khi GCN 
hết hiệu lực; khuyến khích tổ 
chức có GCN còn hiệu lực đăng 
ký điều chỉnh GCN theo các 
phương pháp, kỹ thuật quan 
trắc quy định tại Thông tư này. 

Các trạm quan trắc nước 
thải, khí thải tự động, liên 
tục đã được đầu tư, vận hành 
trước thời điểm Thông tư này 
có hiệu lực nhưng chưa đảm 
bảo đáp ứng đầy đủ yêu cầu 
kỹ thuật được tiếp tục sử dụng 
trong thời gian 24 tháng. Sau 
khi Thông tư 10 có hiệu lực, 
các thiết bị này phải được nâng 
cấp, thay thế bởi thiết bị đáp 
ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật 
theo quy địnhn

 V Trạm quan trắc 
nước thải tự động, 
liên tục lắp đặt tại  
Nhà máy Nhiệt điện 
Duyên Hải 2,  
tỉnh Trà Vinh
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Một số góp ý đối với Dự thảo quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi
TS. NGUYỄN THẾ HINH 
Bộ NN&PTNT

Nước thải chăn nuôi (NTCN) là tác nhân gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nhất đối với ngành chăn 
nuôi nước ta. Để BVMT, Bộ TN&MT đã ban hành QCVN 62-MT:2016/BTNMT (QCVN 62) với các chỉ tiêu xả 
thải tiệm cận với các tiêu chuẩn của các nước trên thế giới. Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện, một số 
bất cập đã được doanh nghiệp và người chăn nuôi phản ánh khi hầu hết các công nghệ xử lý NTCN hiện 
nay chưa thể đáp ứng các yêu cầu về xả thải của quy chuẩn, chỉ có một vài hệ thống xử lý nước thải đầu tư 
công nghệ hiện đại với chi phí rất lớn (như của Vinamilk, TH Truemilk) mới có thể đáp ứng yêu cầu xả thải 
của quy chuẩn này. 
Mặt khác, nhiều doanh nghiệp chăn nuôi cho rằng, QCVN 62 chưa thực sự tạo điều kiện cho việc tái sử 
dụng chất thải chăn nuôi cho mục đích trồng trọt - đây là định hướng mới cho các doanh nghiệp và người 
chăn nuôi đầu tư các công nghệ xử lý NTCN có chi phí thấp hơn và mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn 
so với định hướng trước đây là xử lý NTCN sạch theo QCVN 62 để xả thải ra môi trường. Để giải quyết những 
hạn chế này, thay vì chỉ có một số điều chỉnh nhỏ ở các chỉ tiêu xả thải, QCVN mới cần xác định rõ phạm vi 
điều chỉnh của quy chuẩn mới là “nguồn tiếp nhận nước thải công cộng” nhằm phân định rạch ròi với các 
nguồn tiếp nhận nước thải là các hồ chứa trong khuôn viên các trang trại để xử lý NTCN thành nước tưới 
cho cây trồng (thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn do Bộ NN&PTNT ban hành).
Đồng thời, Bộ NN&PTNT cần nhanh chóng ban hành QCVN về NTCN dùng trong trồng trọt nhằm tạo hành 
lang pháp lý cho đầu tư công nghệ thu gom và tái sử dụng NTCN. Doanh nghiệp và người chăn nuôi đang 
rất cần có sự phối hợp đồng bộ giữa Bộ TN&MT, Bộ NN&PTNT trong lĩnh vực quản lý NTCN để giúp tận dụng 
nguồn tài nguyên NTCN cho mục đích trồng trọt mà không bị vi phạm các quy định về BVMT chung của 
cộng đồng.

THỰC TRẠNG VIỆC ÁP DỤNG QCVN 62 - 
MT:2016/BTNMT TRONG THỜI GIAN QUA

Ngành chăn nuôi Việt Nam với quy mô hơn 
409 triệu con gia cầm, 27,5 triệu con lợn, 5,9 triệu 
con bò và 2,5 triệu con trâu (số liệu thống kê năm 
2019) hàng năm thải ra khoảng 64 triệu tấn phân, 
77 triệu m3 nước tiểu và hàng trăm triệu m3 nước 
thải thông qua việc sử dụng nước trong chăn nuôi. 
Mặc dù, có một khối lượng lớn chất thải sinh ra 
từ các hoạt động chăn nuôi nhưng những khảo 
sát của Dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp 
(LCASP) từ năm 2013 - 2020 cho thấy, chất thải 
rắn trong chăn nuôi không phải là nguồn gây ô 
nhiễm nghiêm trọng nhất. Do Việt Nam là nước 
nông nghiệp nên nhu cầu tiêu thụ phân chuồng 
rất lớn: chất thải rắn trong chăn nuôi gà ở các 
trang trại được thu gom để trồng rau, hoa, cây 
cảnh; phân trâu bò được thu gom, phơi khô để bán 
cho các cơ sở chế biến phân bón hữu cơ phục vụ 
cho trồng cây công nghiệp; phân lợn nái (do nuôi 
lợn nái không được sử dụng nhiều nước) được thu 
gom, đóng bao bán cho nông dân trồng cây ăn quả. 
Tuy có một số phản ảnh về ô nhiễm mùi do chất 

thải rắn trong chăn nuôi gây ra 
nhưng đa số các trang trại đều 
tìm được phương án xử lý mà 
không gây ảnh hưởng lâu dài 
đến môi trường.

 Ô nhiễm về NTCN mới là 
nguồn chất thải gây ô nhiễm 
nghiêm trọng nhất. Kết quả 
nghiên cứu của Dự án LCASP 
cũng chỉ ra một lượng lớn nước 
thải từ chăn nuôi lợn thịt và bò 
sữa quy mô công nghiệp thải 
ra môi trường đã gây ô nhiễm 
nghiêm trọng nhiều nguồn 
nước, đất đai xung quanh các 
trang trại, khu dân cư.

Do điều kiện nước ta có 
khí hậu nhiệt đới và nguồn 
nước có sẵn nên người dân đã 
sử dụng rất nhiều nước trong 
chăn nuôi lợn để làm mát và vệ 
sinh chuồng trại. Khảo sát của 

Dự án LCASP (2018) cho thấy, 
nông dân sử dụng khoảng 30 
- 40 lít nước/con lợn/ ngày để 
tắm cho lợn và vệ sinh chuồng 
trại. Do vậy, với quy mô khoảng 
26 triệu con lợn thịt thì hàng 
năm chỉ riêng chăn nuôi lợn 
đã thải ra khoảng 300 triệu 
m3 NTCN. Mặc dù đây là một 
nguồn nước tưới giàu dinh 
dưỡng cho cây trồng nhưng 
do sử dụng quá nhiều nước 
trong chăn nuôi nên rất khó 
thu gom. Đa số các chủ trang 
trại sử dụng các công trình khí 
sinh học (bao gồm hầm biogas 
và các hồ lắng, hồ sinh học...) 
để xử lý nước thải trước khi xả 
ra môi trường. Theo ông Tống 
Xuân Chinh, Phó Cục trưởng 
Cục Chăn nuôi, công nghệ 
biogas không thể xử lý NTCN 
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đáp ứng được QCVN 62 - “Điều này có nghĩa là tất 
cả các trang trại chăn nuôi hiện nay ở nước ta gần 
như 100% đang phạm luật” (trích lời ông Chinh 
tại tại Hội thảo về quản lý, xử lý chất thải chăn 
nuôi do Ủy ban KH-CN và Môi trường của Quốc 
hội tổ chức ngày 13/3/2018). 

Đối với chăn nuôi bò sữa, nếu tính lượng nước 
sử dụng từ 100 - 120 lít nước/ngày để rửa chuồng, 
tắm bò, vệ sinh dàn vắt sữa (số liệu của Vinamilk, 
2019) thì với tổng đàn khoảng 294 ngàn con bò 
sữa sẽ thải ra khoảng 11,8 triệu m3 nước thải (bao 
gồm 1 triệu m3 nước tiểu và 10,7 triệu m3 nước tắm 
rửa bò). Theo số liệu của các công ty chăn nuôi bò 
sữa lớn như Vinamilk và TH Truemilk, chi phí đầu 
tư hệ thống xử lý NTCN khá lớn, khoảng từ 10 - 70 
tỷ đồng/trang trại và chi phí xử lý 1 m3 nước thải 
chăn nuôi đáp ứng QCVN 62 để xả thải ra môi 
trường là 32.000 đồng/m3. Như vậy, các doanh 
nghiệp chăn nuôi bò sữa phải bỏ ra khoảng 350 
tỷ đồng/năm để xử lý NTCN, đây là một khoản chi 
phí khá tốn kém phải bỏ ra hàng năm mà không 
đem lại lợi nhuận. 

Để định hướng công tác BVMT đối với cơ sở 
chăn nuôi, cụ thể là công tác quản lý nước thải 
phát sinh từ hoạt động chăn nuôi trước khi xả thải 
ra môi trường, Bộ TN&MT đã ban hành QCVN 62-
MT:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về NTCN (QCVN 62). Các chỉ tiêu kỹ thuật trong 
QCVN 62 cũng đã tiệm cận với các tiêu chuẩn về 
xả thải của nhiều nước trên thế giới và đáp ứng 
yêu cầu về “Không đánh đổi môi trường lấy lợi 
ích về kinh tế” của Chính phủ. Tuy nhiên, sau vài 
năm thực hiện, đa số các trang trại chăn nuôi đều 
phản ảnh là các công nghệ xử lý NTCN hiện tại 
(chủ yếu là công nghệ biogas) không thể đáp ứng 
được các yêu cầu xả thải của QCVN 62. Chỉ có một 
số hệ thống xử lý nước thải hiện đại với chi phí 
đầu tư rất cao như của TH Trumilk và Vinamilk 
mới có thể đáp ứng các chỉ tiêu của quy chuẩn (Ví 
dụ: TH Truemilk đã đầu tư hệ thống xử lý nước 
thải AQUA công nghệ Hà Lan với công suất 1.500 
m3/ngày, mức đầu tư lên tới 51 tỷ đồng. Nước thải 
sau xử lý của dây chuyền này đã đạt tiêu chuẩn 
Loại A theo quy định tại Quy chuẩn 62). Nhiều ý 
kiến cho rằng, nên sửa đổi QCVN 62 để phù hợp 
với thực tế công nghệ xử lý NTCN của Việt Nam. 

Ông Nguyễn Văn Thi, một chủ trang trại chăn 
nuôi lợn ở xã Cát Lâm, huyện Phù Cát, tỉnh Bình 
Định có phản ánh: Trang trại nhà ông nuôi khoảng 
3.000 con lợn thịt trên diện tích khoảng 10 ha đất 
cằn cỗi. Để xử lý NTCN, ông đã đầu tư làm một 
hầm biogas phủ bạt HDPE có dung tích khoảng 
1000 m3. Từ trước đến nay ông vẫn dùng nước 
thải sau biogas để tưới cho 8 ha cây keo vừa giúp 

cây sinh trưởng tốt mà không 
gây ô nhiễm cho môi trường. 
Nhờ có NTCN sau biogas mà 
diện tích đất trồng keo của ông 
trở nên màu mỡ, không phải 
sử dụng phân bón. Tuy nhiên, 
năm 2018, Đoàn kiểm tra môi 
trường đã đến kiểm tra và xác 
định nước thải sau biogas của 
trang trại không đạt QCVN 
62 và không cho phép ông sử 
dụng nước thải sau biogas để 
tưới cây keo nữa. Để tiếp tục 
được phép chăn nuôi, ông đã 
buộc phải đầu tư một cơ sở lọc 
nước khoảng 500 triệu đồng 
để lọc nước thải chăn nuôi và 
đường ống dẫn nước ra suối 
gần đó để xả. Để tưới cho cây 
keo, ông phải khoan thêm 
giếng để có nguồn nước tưới. 
Việc đầu tư này theo ông là 
rất tốn kém, chi phí vận hành 
bảo dưỡng cao và không mang 
lại lợi ích gì cho doanh nghiệp 
nhưng ông vẫn phải làm để 
được phép chăn nuôi. Kết quả 
khảo sát của Dự án LCASP 
trong giai đoạn 2016 - 2020 
cho thấy, nhiều trang trại gặp 
hoàn cảnh tương tự.

Còn theo ông Ngô Tiến 
Dũng, Phó Viện trưởng Viện 
Nghiên cứu Chăn nuôi bò sữa 
TH (Tập đoàn TH), với quy mô 
của trang trại bò sữa tập trung 
trên 45 nghìn con, để xử lý 

nước thải đáp ứng theo QCVN 
62, TH đã phải bỏ ra chi phí 
lên tới 28 nghìn đồng/m3 chất 
thải lỏng. Ông Dũng rất mong 
muốn được sử dụng nguồn 
NTCN để tưới cho cỏ nhưng 
điều này đã bị hạn chế bởi 
QCVN 62. “Trước đây, chúng 
tôi vẫn dùng nước thải sau xử 
lý ở trang trại để tưới cho vùng 
cỏ nguyên liệu của Công ty. 
Đây chính là nguồn phân bón 
hữu cơ vô cùng tốt để tái đầu 
tư cho trồng cỏ. Thế nhưng 
kể từ khi có Quy chuẩn 62, 
đặc biệt là Quy chuẩn 08, hễ 
có chiếc xe bồn nào chở nước 
thải ra ngoài để tưới cỏ là lập 
tức công an đến xử phạt ngay”. 
Công ty CP sữa Vinamilk Bình 
Định cũng có những phản ảnh 
tương tự về việc Đoàn kiểm tra 
môi trường không cho phép 
sử dụng nước thải sau biogas 
để tưới cỏ trong khuôn viên 
trang trại mặc dù việc này 
giúp doanh nghiệp tiết kiệm 
chi phí phân bón rất nhiều và 
không làm ảnh hưởng đến môi 
trường công cộng xung quanh 
trang trại. Công ty Cổ phần 
sữa Việt Nam (Vinamilk) cũng 
công bố cần một khoản chi 
phí lên tới 32.000 đồng để xử 
lý 1 m3 NTCN đáp ứng QCVN 
62. Đây là một khoản chi khá 
lớn đối với doanh nghiệp này 

 V Trang trại của ông Nguyễn Văn Thi (tỉnh Bình Định) đã đầu 
tư đầy đủ hệ thống máy tách ép phân trước khi cho nước thải 
xuống hầm biogas 



23 SỐ 8/2021 |
Tạp chí 

MÔI TRƯỜNG

LUẬT PHÁP - CHÍNH SÁCH

trong khi nhu cầu sử dụng NTCN để tưới cỏ cho 
bò là cần thiết nhưng không thực hiện được. 

Tóm lại, QCVN 62 đã đưa ra các chỉ tiêu về 
môi trường tương đối gần với các quy định về xả 
thải của các nước phát triển trên thế giới nhưng 
trong quá trình thực hiện lại gặp nhiều khó khăn 
do các nguyên nhân chính sau đây: (i) Đa số các 
công nghệ xử lý NTCN hiện nay áp dụng cho các 
trang trại chăn nuôi chưa thể đáp ứng được yêu 
cầu xả thải theo QCVN 62, ngoại trừ một số hệ 
thống xử lý nước thải đầu tư hiện đại của một số 
doanh nghiệp chăn nuôi lớn; (ii) Nếu các trang 
trại đầu tư hệ thống xử lý NTCN hiện đại để đáp 
ứng yêu cầu của QCVN 62 thì chi phí vận hành 
bảo dưỡng hệ thống sẽ rất tốn kém, ảnh hưởng 
đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp; 
(iii) Bộ NN&PTNT vẫn chưa ban hành QCVN về 
NTCN dùng trong trồng trọt nên việc kiểm tra 
việc sử dụng NTCN cho mục đích trồng trọt trong 
khuôn viên các trang trại chăn nuôi và trồng trọt 
dẫn đến các doanh nghiệp không thể đầu tư các 
hệ thống xử lý NTCN theo hướng làm nước tưới 
cho cây trồng. Một số doanh nghiệp như Vinamilk 
và TH Truemilk đã kiến nghị Quốc hội và các Bộ/
ngành liên quan đề nghị điều chỉnh QCVN 62 để 
phù hợp hơn với thực tế chăn nuôi của Việt Nam. 

MỘT SỐ GÓP Ý ĐIỀU CHỈNH QCVN 62  
ĐỂ TẠO ĐIỀU KIỆN CHO DOANH NGHIỆP 
XỬ LÝ NTCN HIỆU QUẢ HƠN

Thời gian vừa qua, Bộ TN&MT đã nghiêm túc 
xem xét các yêu cầu của doanh nghiệp nhằm tiến 
hành điều chỉnh QCVN 62 nhằm đáp ứng yêu cầu 
của thực tế sản xuất và BVMT. Tuy nhiên, các chỉ 
tiêu điều chỉnh của Dự thảo QCVN 62 mới vẫn 
gần giống với QCVN 62 cũ, ngoại trừ chỉ số BOD5 

có nới rộng một chút lên mức 130 mg/L ở vùng 
tiếp nhận nước thải C. Theo Dự thảo QCVN này, 
các doanh nghiệp và người chăn nuôi vẫn gặp 
những khó khăn như đối với QCVN 62. Những 
phân tích thực trạng áp dụng QCVN 62 ở trên cho 
thấy, những khó khăn của doanh nghiệp và người 
chăn nuôi trong việc tái sử dụng NTCN chủ yếu ở 
phạm vi điều chỉnh của QCVN 62 chứ không phải 
là các chỉ tiêu của quy chuẩn này. 

Hiện tại, Bộ NN&PTNT đang tiến hành xây 
dựng QCVN về NTCN dùng trong trồng trọt, dự 
kiến sẽ ban hành trong năm 2021. Việc ban hành 
quy chuẩn này sẽ giúp thúc đẩy doanh nghiệp và 
người chăn nuôi chuyển hướng từ đầu tư các công 
nghệ để xử lý nước thải theo QCVN 62 sang đầu tư 
các công nghệ nhằm tái sử dụng NTCN cho mục 
đích trồng trọt, đây là hướng đi vừa giúp tiết kiệm 
chi phí xử lý nước thải, vừa đem lại hiệu quả kinh 
tế cho trồng trọt. Hơn nữa, việc quan trắc và quản 

lý NTCN tại các cơ sở sản xuất 
chăn nuôi và nuôi trồng thủy 
sản cũng phù hợp với chức năng 
nhiệm vụ của Cục Chăn nuôi và 
các Chi cục Chăn nuôi thú y tại 
các tỉnh. Do vậy, việc ban hành 
QCVN về NTCN dùng trong 
trồng trọt sẽ giúp cho các đơn 
vị trong ngành nông nghiệp vào 
cuộc, phối hợp đồng bộ hơn với 
ngành TN&MT trong lĩnh vực 
quản lý NTCN.

Theo quan điểm cá nhân, 
tôi hoàn toàn đồng tình với các 
chỉ tiêu trong QCVN 62 và Dự 
thảo điều chỉnh của quy chuẩn 
này. Rõ ràng các doanh nghiệp 
và người chăn nuôi muốn xả 
nước thải ra nguồn nước công 
cộng sử dụng chung thì phải 
tuân thủ theo các quy định 
nghiêm ngặt về bảo vệ nguồn 
nước cho cộng đồng, không thể 
đánh đổi lợi ích môi trường 
của cộng đồng lấy lợi ích kinh 
tế của các doanh nghiệp chăn 
nuôi. Tuy nhiên, để tạo điều 
kiện cho người dân và doanh 
nghiệp tái sử dụng NTCN, trong 
QCVN 62 điều chỉnh cần phải 
có sự phân định rạch ròi giữa 
việc xả thải ra nguồn nước sử 
dụng chung của cộng đồng và 
việc xử lý để sử dụng NTCN làm 
nước tưới cho cây trồng trong 
khuôn viên trang trại. Ngoài 
ra, Dự thảo QCVN 62 mới cũng 
nên phân định rõ việc kiểm tra 
kiểm soát xả thải ra nguồn nước 
công cộng sẽ thuộc phạm vi 
điều chỉnh của QCVN 62 mới, 
còn việc xả thải xuống các hồ 
chứa nước trong khuôn viên 
trang trại và vận chuyển NTCN 
từ các trang trại chăn nuôi đến 
khu vực sử dụng cho cây trồng 
sẽ tuân thủ theo các quy định 
của QCVN về NTCN dùng trong 
trồng trọt. Có như vậy, QCVN 
62 mới của Bộ TN&MT cùng 
với QCVN về NTCN dùng trong 
trồng trọt mới có thể đáp ứng 
đầy đủ nhu cầu sử dụng cũng 
như nhu cầu xả thải của người 
chăn nuôi, tạo ra hành lang 

pháp lý cho các doanh nghiệp 
và người chăn nuôi vừa đầu tư 
tái sử dụng NTCN nhưng lại 
không bị vi phạm các quy định 
về BVMT chung cho cộng đồng. 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

QCVN 62 cũng như Dự thảo 
QCVN 62 điều chỉnh đã đưa ra 
các chỉ tiêu về xả thải ra môi 
trường tiệm cận với các quy 
định chung về quản lý xả NTCN 
ra môi trường của nhiều nước 
trên thế giới. Tuy nhiên, cần 
thiết phải xem xét lại phạm vi 
điều chỉnh của Dự thảo QCVN 
62 mới để có thể phân định rạch 
ròi giữa việc xả NTCN ra nguồn 
tiếp nhận nước thải công cộng 
(thuộc phạm vi quản lý của 
Bộ TN&MT) cũng như việc xả 
NTCN xuống các hồ chứa trong 
khuôn viên trang trại để tiếp 
tục xử lý cho mục đích trồng 
trọt (thuộc phạm vi quản lý của 
Bộ NN&PTNT). Đề nghị điều 
chỉnh mục 1.1. Phạm vi điều 
chỉnh thành “Quy chuẩn này 
quy định giá trị tối đa cho phép 
của các chất ô nhiễm trong 
NTCN khi xả thải ra nguồn tiếp 
nhận nước thải công cộng”. 

Để tạo điều kiện cho doanh 
nghiệp và người chăn nuôi tận 
dụng nguồn tài nguyên NTCN 
quý giá cho mục đích trồng 
trọt, Bộ NN& PTNT cần nhanh 
chóng ban hành Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về NTCN dùng 
trong trồng trọt nhằm tạo hành 
lang pháp lý cho doanh nghiệp 
và người chăn nuôi đầu tư hệ 
thống thu gom, tái sử dụng 
NTCN cho mục đích trồng trọt. 

Sự phối hợp đồng bộ của cả 
Bộ TN&MT, Bộ NN& PTNT để có 
các công cụ quản lý nhà nước 
phù hợp trong lĩnh vực quản lý 
môi trường chăn nuôi sẽ giúp 
giảm ô nhiễm môi trường bền 
vững cho ngành chăn nuôi, 
đồng thời thúc đẩy việc tái sử 
dụng nguồn tài nguyên NTCN 
để đem lại hiệu quả kinh tế cao 
cho nông dân và đất nướcn
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Cần xây dựng một quy trình rõ ràng,  
cụ thể về tịch thu, cứu hộ và bảo tồn hổ  
tại Việt Nam
GS.TSKH ĐẶNG HUY HUỲNH
Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam

Trong những ngày đầu tháng 8/2021, Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện và tịch thu 24 cá thể hổ bị nuôi 
nhốt và vận chuyển bất hợp pháp tại 2 huyện Diễn Châu và Yên Thành. Điều đáng tiếc là 8 cá thể hổ bị chết 
trong quá trình tịch thu đã đặt ra cho dư luận những câu hỏi về trách nhiệm của các bên liên quan đến cái 
chết của hổ. Tuy nhiên, với góc nhìn của vấn đề bảo tồn, điều cần thiết hiện nay là rút ra bài học kinh nghiệm 
về công tác cứu trợ, bảo tồn loài hổ, chứ không chỉ dừng lại ở câu chuyện hổ chết. 

CẦN CÓ CÁI NHÌN CÔNG TÂM VỀ XUNG 
QUANH CÁI CHẾT CỦA 8 CÁ THỂ HỔ

Trong nhiều năm qua, ba huyện Diễn 
Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu của tỉnh Nghệ 
An nổi tiếng là những điểm nóng nhất ở Việt 
Nam về nuôi nhốt và buôn bán hổ trái phép. 
Sau quá trình điều tra, theo dõi, ngày 1/8/2021, 
lực lượng công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ 2 đối 
tượng vận chuyển 7 cá thể hổ con trái phép từ 
huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh sang Nghệ An để 
tiêu thụ. Sau đó, ngày 4/8, Công an tỉnh Nghệ 
An huy động nhiều lực lượng phối hợp các cơ 
quan chức năng kiểm tra 2 nhà dân ở xã Đô 
Thành (H.Yên Thành, Nghệ An), phát hiện tại 
đây đang nuôi 17 con hổ trưởng thành, mỗi con 
nặng hàng trăm ký. Số hổ này sau khi được gây 

mê, kiểm tra và lấy mẫu giám 
định, được vận chuyển đến 2 
khu du lịch sinh thái ở huyện 
Diễn Châu (Nghệ An) để gửi, 
nhờ chăm sóc. Tuy nhiên, 
điều đáng tiếc xảy ra là vào 
ngày 6/8, cơ quan chức năng 
xác nhận có 8 con hổ trong số 
đó đã bị chết. Đây là 2 trong số 
nhiều vụ việc vi phạm pháp 
luật liên quan đến loài hổ 
được lực lượng công an khám 
phá, xử lý tại tỉnh Nghệ An 
trong thời gian gần đây.

Nguyên nhân dẫn đến 
việc 8 con hổ chết vẫn chưa 

được xác định chính xác. Tuy 
nhiên, bước đầu các chuyên 
gia suy đoán một số nguyên 
nhân có thể gây ra cái chết 
của 8 con hổ như: gây mê 
kéo dài, vận chuyển đường 
xa trong thời tiết nắng nóng 
ảnh hưởng sức khỏe của hổ, 
hổ nuôi có sức khỏe yếu hơn 
hổ tự nhiên… Quá trình điều 
tra cho thấy, các cá thể hổ bị 
tịch thu đã sống thời gian 
dài trong điều kiện chuồng 
trại, chăm sóc và thức ăn 
không phù hợp. Mỗi cá thể 
trưởng thành với khối lượng 
trung bình từ 200 kg - 250 kg, 
nhưng phải sống trong những 
chiếc cũi chật hẹp, ẩm mốc, 
thiếu ánh sáng và không được 
hưởng những quyền sống 
cơ bản của động vật. Chính 
những điều kiện sống này đã 
ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
sức khỏe thể chất và tinh thần 
của chúng, làm tăng nguy cơ 
mắc các bệnh như béo phì, 
xương khớp, tim mạch và ức 
chế thần kinh. 

Việc phát hiện 17 cá thể hổ 
và các đối tượng chuyên nuôi 
nhốt, buôn bán hổ là một bước 
tiến lớn của các cơ quan chức 
năng tỉnh Nghệ An nhằm 
loại bỏ tình trạng nuôi nhốt, 
buôn bán hổ trái phép đã và 
đang diễn ra rất phức tạp tại 

 V Vụ việc 17 con hổ được "giải cứu" trong nhà các hộ dân nuôi nhốt trái phép 
ở Nghệ An
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Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng. Tuy 
nhiên, bên cạnh đó cũng có những luồng thông 
tin và ý kiến trái chiều, có ý kiến không ủng hộ 
việc nuôi nhốt hổ trái phép và có ý kiến ủng hộ 
các cơ sở nuôi hổ bất hợp pháp, đổ lỗi cho các 
cơ quan chức năng về cái chết của 8 cá thể hổ. 
Tuy nhiên, qua sự việc trên chúng ta cần có cái 
nhìn công tâm hơn về vấn đề này.

 Trước tiên cần phải nhìn nhận rõ việc tàng 
trữ, buôn bán hổ, các sản phẩm từ hổ là hành 
vi trái phép và bị xử lý hình sự theo pháp luật 
Việt Nam. Do đó, việc chúng ta đồng tình, 
ủng hộ các cơ sở nuôi hổ bất hợp pháp đồng 
nghĩa với việc không tôn trọng hệ thống thực 
thi pháp luật tại Việt Nam, cũng như tiếp tay 
cho những hành vi sai trái, gây nên hậu quả 
nghiêm trọng và lâu dài cho công tác bảo tồn 
hổ ở Việt Nam và thế giới. Chỉ khi việc sử dụng 
các sản phẩm từ hổ và hoạt động buôn bán, 
vận chuyển, nuôi giữ hổ trái phép được ngăn 
chặn thì hoạt động bảo tồn nhóm loài này mới 
có kết quả. Nếu không có các vụ bắt giữ nêu 
trên thì không những toàn bộ 24 cá thể hổ này 
bị giết mà trong tương lai còn có hàng trăm cá 
thể hổ khác tiếp tục bị các đối tượng nuôi nhốt 
rồi giết hại để thu lợi bất chính. Có thể nói 
đây là vụ bắt giữ số lượng hổ nuôi nhốt và vận 

chuyển bất hợp pháp lớn nhất 
Việt Nam từ trước tới nay. Việc 
công an tỉnh Nghệ An quyết 
liệt trong công tác truy quét và 
xử lý các hoạt động buôn bán, 
vận chuyển, nuôi giữ động vật 
hoang dã (ĐVHD) trái phép 
nói chung và hổ nói riêng trên 
địa bàn để chung tay bảo tồn 
ĐVHD Việt Nam thể hiện tinh 
thần thượng tôn pháp luật và 
được đánh giá cao.

Thứ hai, các cơ sở nuôi 
nhốt, hoặc nuôi sinh sản hổ 
với ý đồ cung cấp hổ, các bộ 
phận và sản phẩm của hổ 
nhằm phục vụ cho mục đích 
thương mại, chứ không phải 
vì mục đích bảo tồn. Những 
trang trại hổ này không có 
giá trị bảo tồn và đang tạo ra 
rào cản lớn cho công cuộc bảo 
vệ và phục hồi các quần thể 
hổ hoang dã, thông qua việc 
kích cầu thị trường hổ và các 
sản phẩm từ hổ, cũng như 
bình thường hóa việc buôn 

bán và sử dụng hổ. Điều này 
gây khó khăn cho công tác 
thực thi pháp luật, đồng thời 
tiếp tay cho thị trường buôn 
bán ĐVHD trái phép xuyên 
lục địa. Đây là loại hình tội 
phạm lớn thứ 4 trên thế giới, 
chỉ đứng sau buôn bán vũ 
khí, buôn ma túy và tội phạm 
buôn bán người. Sự lớn mạnh 
của loại thị trường buôn bán 
các loài hoang dã đã đẩy 
nhiều loài động vật quý hiếm 
đến bờ tuyệt chủng như tê 
giác một sừng Java, hổ Đông 
Dương, voi châu Á, sao la, sếu 
đầu đỏ…

Thứ ba, những cá thể hổ 
bị tịch thu lần này được sinh 
ra hoặc thuần dưỡng trong 
môi trường nuôi nhốt nên 
chúng đã mất hết các bản 
năng hoang dã cùng các tập 
tính tự nhiên. Có thể khẳng 
định, hổ trong môi trường 
nuôi nhốt không có hoặc đã 
mất khả năng săn mồi và sinh 
tồn ngoài tự nhiên, dẫn đến 
cơ hội sống khi tái thả về tự 
nhiên của chúng là rất thấp. 
Để tồn tại, chúng rất cần có 
các kỹ năng chạy, săn, rình 
mồi và bảo vệ lãnh thổ. Việc 
tái thả những cá thể hổ này về 
tự nhiên làm tăng nguy cơ hổ 
tấn công và gây nguy hiểm cho 
con người. Không chỉ vậy, các 
cá thể hổ được tái thả sẽ đem 
lại những ảnh hưởng tiêu 
cực đến quần thể hổ ngoài 
tự nhiên và cả các loài động 
vật khác. Gen lặn suy thoái 
trong các cá thể được sinh ra 
từ giao phối cận huyết có thể 
tác động và gây nên những 
biến đổi không mong muốn 
đối với nguồn gen tự nhiên. 
Bên cạnh đó, mầm bệnh phát 
sinh từ quá trình nuôi nhốt, 
vận chuyển và buôn bán trái 
phép có thể lây lan các dịch 
bệnh nguy hiểm đến ĐVHD 
và con người. 

 V 7 cá thể hổ con đang được chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm cứu hộ ĐVHD 
VQG Pù Mát
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Thứ tư, việc chuyển các cá thể hổ này 
đến những đơn vị được cấp phép với điều 
kiện chăm sóc tốt và cơ sở vật chất đảm 
bảo phúc lợi động vật là sự lựa chọn phù 
hợp và nhân văn nhất trong thời điểm 
hiện tại. Bên cạnh việc mang lại cuộc 
sống tốt đẹp hơn cho chúng, hoạt động 
mở cửa cho khách tham quan chính là 
một nguồn lực tài chính hỗ trợ việc chăm 
sóc động vật, cũng như nâng cao nhận 
thức của cộng đồng về bảo tồn thiên 
nhiên hoang dã. Tuy nhiên trong thực tế, 
không có nhiều đơn vị đồng ý thu nhận 
các cá thể này. Đa số các đơn vị vườn thú 
và safari lớn ở Việt Nam đã nhận đủ số 
lượng hổ trong giới hạn cho phép. Bên 
cạnh đó, chi phí thức ăn, chăm sóc và 
đảm bảo môi trường sống phù hợp cho hổ 
rất cao. Đây là gánh nặng lớn thách thức 
công tác chuyển giao và tiếp nhận các cá 
thể hổ được tịch thu. Các Trung tâm cứu 
hộ ĐVHD quản lý bởi Cơ quan Chính 
phủ hoặc các tổ chức phi lợi nhuận cũng 
không ngoại lệ. Đa số các trung tâm có 
diện tích chuồng trại có hạn, chỉ nhận 
được số lượng động vật nhất định nên 
không thể tiếp nhận tất cả các cá thể 
động vật không có khả năng tái thả. 

MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ TỪ VỤ VIỆC 
BẮT GIỮ HỔ Ở NGHỆ AN

Hiện nay, quy định pháp luật liên 
quan đến hành vi nuôi nhốt, tàng trữ, vận 
chuyển và buôn bán trái phép ĐVHD đã 
cơ bản hoàn thiện. Cùng với Bộ luật Hình 
sự, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật 
Lâm nghiệp, Luật Đa dạng sinh học…, các 
văn bản quy phạm pháp luật liên quan 
về quản lý thực vật, động vật nguy cấp, 
quý, hiếm cũng đã được phổ biến, tuyên 
truyền sâu rộng để các cơ quan bảo vệ 
pháp luật thực thi và người dân thực 
hiện. Mặc dù có những thay đổi tích cực 
về pháp lý, ý thức của người dân được 
nâng cao hơn, nhưng thực tế hiện vẫn 
còn phải đối mặt với nhiều thách thức 
trong việc bảo vệ ĐVHD quý hiếm, cần 
phải có những giải pháp cấp bách, quyết 
liệt hơn nữa để chấm dứt tình trạng này. 

Từ vụ việc bắt giữ hổ ở Nghệ An, cần 
rút ra bài học sâu sắc về công tác cứu hộ 
động vật. Xây dựng các quy trình rõ ràng, 
đảm bảo tính khoa học về tịch thu, xử lý, 

quản lý hổ sống bị bắt giữ 
tại Việt Nam, bao gồm việc 
chuyển giao chúng cho 
những trung tâm cứu hộ 
có uy tín (không cho phép 
sinh sản), lấy các mẫu 
nhận dạng từng cá thể để 
có thể so sánh với cơ sở 
dữ liệu hiện có, và tiếp tục 
theo dõi để đảm bảo rằng 
những cá thể hổ này không 
bị đưa trở lại thị trường bất 
hợp pháp. 

Tiến hành kiểm tra các 
cơ sở nuôi nhốt hổ hiện có. 
Theo Tổ chức WWF hiện ở 
Việt Nam có khoảng 300 
cá thể hổ đang nuôi nhốt. 
Vì vậy, cần nhận dạng tất 
cả các cá thể hổ nuôi nhốt 
bằng gắn chip điện tử, thu 
thập mẫu gen và chụp 
ảnh nhận dạng sọc vằn 
đặc trưng của từng cá thể 
để tổng hợp thành cơ sở 
dữ liệu chung về hổ nuôi 
nhốt. Bằng cách này, có thể 
tìm ra nguồn gốc của các 
cá thể hổ bị tuồn ra ngoài 
thị trường dựa vào cơ sở 
dữ liệu, đồng thời đảm bảo 
rằng các cơ sở nuôi nhốt 
hổ không phục vụ nhu cầu 
về hổ và các sản phẩm bất 
hợp pháp từ hổ.

Cần đóng cửa những 
cơ sở tư nhân nuôi nhốt 
hổ, ngoại trừ phục vụ mục 
tiêu nghiên cứu khoa học, 
giáo dục và bảo tồn. Bên 
cạnh đó, cần siết chặt hơn 
việc cấp giấy phép nuôi 
thương mại ĐVHD; thu hồi 
giấy phép đối với các cơ sở 
nuôi hổ không có đầy đủ 
bằng chứng hợp pháp; xử 
lý nghiêm minh đối với các 
cán bộ địa phương tham 
nhũng, bao che, cấu kết 
cho hoạt động nuôi thương 
mại hổ trái phép.

Nâng cao trách nhiệm 
của chính quyền địa phương 

trong việc kiểm soát, quản 
lý và chấm dứt tình trạng 
buôn bán, tiêu thụ ĐVHD 
trái phép trên địa bàn. 
Có bản án nghiêm khắc 
đối với đối tượng vi phạm 
Tăng cường đấu tranh với 
tội phạm trên Internet về 
buôn bán ĐVHD, bằng các 
biện pháp đóng cửa những 
trang thông tin điện tử có 
chứa các thông tin rao bán, 
quảng cáo, hoặc mua bán 
ĐVHD; tăng cường theo 
dõi và chặn những trang 
cá nhân trên mạng xã hội 
được các đối tượng dùng để 
rao bán ĐVHD trong đó có 
loài hổ. 

Nghiên cứu, hoàn 
thiện các quy định của 
pháp luật để nâng cao hiệu 
quả quản lý nhà nước đối 
với hoạt động nuôi các loài 
ĐVHD, trong đó có các loài 
nguy cấp, quý, hiếm; hoàn 
thiện pháp luật về ngăn 
chặn, xử lý để tạo sự răn đe; 
tăng cường tuyên truyền 
việc thực hiện không săn, 
bắt, mua, bán, vận chuyển, 
giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, 
quảng cáo, xâm hại động 
vật, thực vật hoang dã, 
nguy cấp, quý hiếm.

Tăng cường nguồn 
lực cho các khu bảo tồn 
để ngăn chặn săn trộm 
và phục hồi quần thể thú 
mồi của hổ nhằm chuẩn bị 
môi trường sống đầy đủ và 
an toàn cho quần thể còn 
ít ỏi trong tự nhiên cũng 
như việc tái thả hổ vào tự 
nhiên tại Việt Nam trong 
tương lai.

Bảo tồn ĐVHD nói 
chung và bảo tồn hổ nói 
riêng là nghĩa cử cao đẹp 
của con người đối với thiên 
nhiên trong thời đại cuộc 
cách mạng công nghiệp 
4.0n
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dân đoàn kết xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh””; 
“Khu dân cư tự quản BVMT 
gắn với Cuộc vận động “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh””, 
"Khu dân cư thực hiện hài 
hòa giảm nghèo bền vững và 
BVMT gắn với nhiệm vụ ứng 
phó với BĐKH”… Hiện đang 
duy trì, xây mới và nhân rộng 
mô hình điểm "Vận động 
nhân dân ở khu dân cư thực 
hiện tang lễ văn minh, tiến 
bộ và BVMT”. Từ các mô hình 
điểm, đến nay, 50 tỉnh, thành 
phố được hỗ trợ đã xây dựng 
mới, duy trì và nhân rộng được 
40.626 mô hình điểm, trong 
đó Hưng Yên với 3.527 mô 
hình, Bắc Giang có 2.517 mô 
hình, Tuyên Quang 1.797 mô 
hình, Quảng Nam 3.590 mô 
hình, Bến Tre 1.891 mô hình, 
Long An 997 mô hình và Trà 
Vinh 905 mô hình…

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

thuốc bảo vệ thực vật; xóa bỏ 
các phong tục, tập quán lạc 
hậu, các thói quen nếp sống 
thiếu vệ sinh; quan tâm bảo 
vệ giữ gìn, tôn tạo cảnh quan 
văn hoá, di tích lịch sử, danh 
lam thắng cảnh… Cùng với 
đó, các tổ chức thành viên 
của UBMTTQVN gồm: Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh, Hội Phụ nữ, Hội Nông 
dân, Hội Cựu chiến binh đã 
có những chương trình truyền 
thông, kế hoạch hoạt động 
tham gia vào công tác BVMT 
ở khu dân cư. Cụ thể, Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh tổ chức các phong trào 
“Mùa hè xanh”, “Ngày chủ 
nhật xanh” “Ngày thứ bảy tình 
nguyện”, “Vì biển xanh quê 
hương”, “Thanh niên tự quản”; 
Hội Nông dân với phong trào 
đảm bảo nước sạch và vệ 
sinh môi trường nông thôn; 
Hội Phụ nữ tổ chức Cuộc vận 
động "Xây dựng gia đình năm 
không, ba sạch", đảm nhận 
các đoạn đường “Phụ nữ tự 
quản”. Những đợt ra quân, 
mít tinh tuyên truyền về môi 
trường có sự tham gia phối 
hợp của lực lượng đoàn viên, 
hội viên của các tổ chức thành 
viên UBTWMTTQVN đã góp 
phần chuyển biến, nâng cao 
nhận thức của người dân về 
BVMT. Ngoài ra, trên phạm vi 
toàn quốc đã xuất hiện các mô 
hình tổ chức tự quản BVMT 
ở khu dân cư, các điển hình 
của tập thể và cá nhân là khu 
dân cư văn hoá, làng văn hoá, 
khu phố văn hóa, xã, phường 
xanh, sạch, đẹp; nhiều tấm 

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động  
các tầng lớp nhân dân trong việc tham gia 
bảo vệ môi trường của Mặt trận các cấp
VŨ ĐÌNH LONG
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Điều 157 Luật BVMT năm 2020 quy 
định rõ: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
(MTTQVN) trong phạm vi nhiệm vụ, 

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

KẾT QUẢ CÔNG TÁC BVMT VÀ ỨNG PHÓ 
VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GIAI ĐOẠN 2017 
- 2020

Thực hiện Chương trình phối hợp công tác 
số 20/CTrPH-MTTW-BTNMT ngày 26/12/2016 
giữa Ban Thường trực UBTWMTTQVN và Bộ 
TN&MT giai đoạn 2017 - 2020, đến nay 63/63 
tỉnh, thành phố trên cả nước đã ký kết chương 
trình phối hợp hoặc kế hoạch phối hợp giữa Ban 
Thường trực UBTWMTTQVN với Sở TN&MT 
để thực hiện. Công tác phối hợp tập trung vào 
các nội dung chủ yếu như: Tuyên truyền, vận 
động nhân dân tích cực thực hiện các nhiệm vụ 
BVMT và ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH); 
giám sát và phản biện xã hội về BVMT; xây dựng, 
duy trì và nhân rộng các mô hình điểm…

Trong giai đoạn 2017 - 2020, Ban Thường 
trực UBTWMTTQVN đã hỗ trợ 50/63 tỉnh, 
thành phố triển khai xây dựng mới, duy trì, 
nhân rộng 344 mô hình điểm BVMT, điển hình 
là các mô hình “Lồng ghép nhiệm vụ BVMT và 
ứng phó với BĐKH trong Cuộc vận động “Toàn 
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gương tiêu biểu về BVMT được phổ biến nhân 
rộng, góp phần hỗ trợ cho công tác quản lý 
của Nhà nước và nâng cao vị thế, vai trò của 
UBTWMTTQVN.

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

Trong 3 năm từ 2018 - 2020, Ban Thường 
trực UBTWMTTQVN, Bộ TN&MT phối hợp với 
các cơ quan liên quan chủ trì, tổ chức giám sát 
về khai thác tài nguyên, BVMT và ứng phó với 
BĐKH; việc triển khai thực hiện quy định của 
pháp luật về công tác quản lý, xử lý chất thải 
sinh hoạt, chất thải rắn, rác thải nhựa trong 
sản xuất công nghiệp, sản xuất nông nghiệp, 
làng nghề, hộ gia đình và cộng đồng dân cư; 
các văn bản việc thực hiện chính sách, pháp 
luật về BVMT và ứng phó với BĐKH; giám sát 
qua báo chí, ý kiến, kiến nghị của nhân dân 
về thực hiện chính sách, pháp luật về BVMT 
tại 14 tỉnh, thành phố như Hải Dương, Lào 
Cai, Cần Thơ, Cà Mau, Vĩnh Phúc… Cùng với 
đó, hướng dẫn UBMTTQ địa phương thực 
hiện rà soát tại những nhà máy, cơ sở sản 
xuất có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường 
ở xã, phường, thị trấn, báo cáo lên cấp trên 
để tổng hợp, xem xét, giám sát. Ban Thường 
trực UBMTTQVN các cấp đã triển khai 2.550 
cuộc giám sát, thường xuyên tập hợp ý kiến 
của nhân dân trên lĩnh vực tài nguyên, môi 
trường để phản ánh đến các cơ quan Đảng, 
chính quyền, báo cáo tại các kỳ họp của Hội 
đồng nhân dân… 

Đặc biệt, UBMTTQVN các cấp đã tham 
gia phản biện, góp ý kiến vào dự thảo các văn 

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

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 
TRONG THỜI GIAN TỚI

Từ những kết quả đã đạt 
được, để tiếp tục triển khai 
hiệu quả công tác BVMT và 
ứng phó với BĐKH trong năm 
2021 và các năm tiếp theo, 
UBTWMTTQVN sẽ tập trung 

triển khai một số nhiệm vụ, 
giải pháp:

Một là, đẩy mạnh tuyên 
truyền chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước về BVMT; 
làm rõ các quan điểm, mục 
tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 
và trách nhiệm của các cấp, 
ngành cũng như người dân 
đối với việc BVMT, phát triển 
bền vững đất nước, được nêu 
trong các nghị quyết của Đảng 
qua các nhiệm kỳ, nhất là Nghị 
quyết Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII của Đảng, 
Kết luận số 56-KL/TW ngày 
23/8/2019 của Bộ Chính trị về 
tiếp tục thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 7 khóa XI về “Chủ 
động ứng phó với BĐKH, tăng 
cường quản lý tài nguyên 
và BVMT”, Luật BVMT năm 
2020...

Hai là, tiếp tục tuyên 
truyền vận động, nâng cao 
ý thức, trách nhiệm của cán 
bộ, đoàn viên, hội viên, hộ gia 
đình, cộng đồng dân cư, tổ 
chức tôn giáo về quản lý tài 
nguyên thiên nhiên, BVMT 
và ứng phó với BĐKH; thay 
đổi thói quen sử dụng sản 
phẩm nhựa dùng một lần, nói 
không với túi ni lông khó phân 
hủy, thực hiện phân loại chất 
thải rắn sinh hoạt tại nguồn 
nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường; sử dụng tiết kiệm các 
nguồn tài nguyên đến các cấp, 
ngành, tổ chức đoàn thể, cơ sở 
sản xuất, kinh doanh và nhân 
dân. Hàng năm, hưởng ứng 
phát động Tháng hành động 
vì môi trường và Ngày Môi 
trường thế giới 5/6; kết hợp tổ 
chức ra quân làm vệ sinh môi 
trường ở khu dân cư, cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp.

Ba là, tổ chức tốt các hoạt 
động thông tin, tuyên truyền 
về môi trường; tích cực tham 
gia xây dựng và thực hiện quy 

 V UBMTTQVN xã Lương Thiện, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang phát động 
phong trào “Chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” và công bố Quyết định 
thành lập mô hình “Nhóm tự quản BVMT thu gom và xử lý rác thải”, tháng 8/2020
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ước, hương ước, cam kết về BVMT và các mô hình điểm về 
BVMT ở cộng đồng dân cư. Vận động cán bộ, đoàn viên, hội 
viên tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào BVMT. 
Đồng thời phối hợp chặt chẽ với ngành TN&MT biên soạn, 
phát hành hướng dẫn, đề cương, tài liệu tuyên truyền về 
công tác BVMT. 

Bốn là, bồi dưỡng, tập huấn, trang bị kiến thức cho cán 
bộ UBMTTQVN các cấp nắm vững các chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng 
hợp lý tài nguyên thiên nhiên, BVMT và ứng phó với BĐKH 
trong thời kỳ mới, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
vận động, nâng cao nhận thức, việc chấp hành Luật BVMT 
năm 2020 của mỗi người dân, gia đình, cộng đồng dân cư. 
Nâng cao kỹ năng thực hiện giám sát và phản biện xã hội 
đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử 
dụng tài nguyên, BVMT và ứng phó BĐKH cho cán bộ Mặt 
trận cấp tỉnh, huyện, xã; Ban Công tác Mặt trận ở khu dân 
cư và các vị già làng, trưởng bản trong vùng đồng bào dân 
tộc. 

Năm là, UBMTTQVN các cấp và Ban Công tác Mặt trận 
khu dân cư tiếp tục vận động nhân dân thực hiện và nhân 
rộng các mô hình điểm BVMT, quản lý tài nguyên, ứng phó 
với BĐKH; Xây dựng và nhân rộng mô hình điểm thu gom, 
phân loại rác thải tại nguồn ở cộng đồng dân cư. Phối hợp 
chặt chẽ với các tổ chức thành viên, các tổ chức tôn giáo 
nâng cao hiệu quả Chương trình toàn dân tham gia BVMT 
góp phần xây dựng diện mạo khu dân cư nông thôn mới, đô 
thị văn minh Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp, khu dân cư văn hóa. 
Duy trì tổ chức ký cam kết đến từng hộ gia đình, từng khu 
dân cư về BVMT, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và 
trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng 
của công tác BVMT. Trong đó tập trung một số nhiệm vụ sau:

- Đối với các xã đã về đích nông thôn mới, UBMTTQVN 
các cấp tập trung vận động nhân dân duy trì và nâng cấp tiêu 
chí số 17 về môi trường, hiện đại hóa quy trình thu gom và xử 
lý rác thải, nước thải, khí thải, tích cực xây dựng cảnh quan 
môi trường Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh.

- Đối với các xã chưa về đích, chưa hoàn thành tiêu chí 
số 17, UBTWMTTQVN vận động nhân dân tự giác tham gia 
BVMT, ứng phó với BĐKH, thành lập, kiện toàn các tổ tự 
quản, khu vực tập trung, xử lý rác thải, trồng cây xanh và xã 
hội hóa các nguồn lực để phấn đấu hoàn thành tiêu chí số 17.

- Vận động nhân dân ở những vùng chịu ảnh hưởng tác 
động của BĐKH chuyển đổi cơ cấu, mô hình, quy trình sản 
xuất, tổ chức đời sống sinh hoạt thích ứng với BĐKH; hạn chế 
ảnh hưởng tác động tiêu cực của BĐKH đến sản xuất, đời sống.

Sáu là, tăng cường phối hợp với Bộ TN&MT và các cơ quan 
chức năng trong công tác giám sát, kiểm tra việc chấp hành 
pháp luật BVMT; Tham gia phản biện, xây dựng, góp ý kiến 
vào dự thảo các văn bản pháp luật về lĩnh vực tài nguyên, 
môi trường; Tổ chức tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân 
về lĩnh vực tài nguyên, môi trường gửi lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước và cấp ủy, chính quyền các cấp…n

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ 
SỐ 41/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG 
CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ GIẢI 
PHÁP CẤP BÁCH TĂNG CƯỜNG 
QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN

 Ngày 9/8/2021, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần 
Hồng Hà đã ký Quyết định số 1560/QĐ-BTNMT 
ban hành Kế hoạch của Bộ TN&MT thực hiện 
Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 1/12/2020 của Thủ 
tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách 
tăng cường quản lý chất thải rắn (CTR).

Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai 
thống nhất, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ, 
giải pháp được Thủ tướng Chính phủ giao tại 
Chỉ thị số 41/CT-TTg; Phân công nội dung công 
việc cụ thể cho từng đơn vị trực thuộc Bộ để trực 
tiếp thực hiện hoặc phối hợp với các Bộ, ngành, 
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương thực hiện các nội dung của Chỉ thị. 

Nội dung chính của Kế hoạch gồm: Rà soát, 
sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật 
theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền 
ban hành các văn bản có nội dung liên quan đến 
quản lý CTR; xây dựng, hoàn thiện và ban hành 
các định mức kinh tế kỹ thuật về thu gom, vận 
chuyển, xử lý rác thải, các quy định về phương 
pháp định giá dịch vụ xử lý rác thải; các hướng 
dẫn kỹ thuật về thu gom, phân loại rác thải tại 
nguồn; Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ 
xem xét, phê duyệt quy hoạch BVMT quốc gia; Rà 
soát, sửa đổi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
môi trường trong xử lý CTR theo hướng nghiêm 
ngặt hơn và tiệm cận tiêu chuẩn của những nước 
tiên tiến… 

Bộ TN&MT giao Tổng cục Môi trường chủ 
trì, phối hợp với các Vụ Pháp chế, Kế hoạch - Tài 
Chính, Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên 
quan thực hiện những nội dung trên. Riêng đối 
với nội dung tăng cường kiểm tra, thanh tra công 
tác quản lý CTR trên phạm vi toàn quốc, Bộ giao 
Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với Tổng cục Môi 
trường thực hiện.  PHƯƠNG LINH
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PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN VIỆT NAM  
CHỦ ĐỘNG CHUẨN BỊ VÀ THAM GIA 
XÂY DỰNG THỎA THUẬN TOÀN CẦU 
VỀ Ô NHIỄM NHỰA ĐẠI DƯƠNG

Ngày 16/8/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 
Quyết định số 1407/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Việt 
Nam chủ động chuẩn bị và tham gia xây dựng Thỏa thuận 
toàn cầu về ô nhiễm nhựa đại dương.” 

Đề án nhằm mục tiêu bảo đảm đầy đủ điều kiện 
về nguồn nhân lực, thông tin, dữ liệu phục vụ cho việc 
chủ động, tích cực chuẩn bị và tham gia đàm phán, bảo 
đảm quyền, lợi ích, nâng cao năng lực quốc gia trong 
phòng, chống ô nhiễm nhựa đại dương. Đồng thời, thiết 
lập cơ chế điều phối hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức 
liên quan ở Trung ương và địa phương; huy động, sử 
dụng hiệu quả các nguồn lực, tri thức, công nghệ, kinh 
nghiệm trong nước cũng như quốc tế trong suốt quá 
trình chuẩn bị, tham gia xây dựng Thỏa thuận; chuẩn bị 
kỹ lưỡng về năng lực của đội ngũ cán bộ liên quan đến 
công tác đàm phán…

Đề án đưa ra 6 nhiệm vụ cụ thể: Xây dựng năng 
lực chuẩn bị đàm phán; thu thập thông tin, thiết lập 
cơ sở dữ liệu; bố trí nguồn lực công tác chuẩn bị đàm 
phán; thiết lập cơ chế điều phối; huy động hỗ trợ 
nguồn lực trong nước và quốc tế. Cùng với đó là tăng 
cường vai trò, trách nhiệm quốc gia trong việc đăng 
cai tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo quốc tế 
về ô nhiễm nhựa đại dương; khẳng định trách nhiệm, 
nỗ lực của Việt Nam trong giải quyết vấn đề ô nhiễm 
nhựa toàn cầu.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TN&MT là đơn vị 
chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức thực hiện 
Đề án; xây dựng Báo cáo quốc gia về rác thải nhựa 
đại dương làm cơ sở xây dựng lập trường của Việt 
Nam trong đàm phán Thỏa thuận; phối hợp với Bộ Tư 
pháp, Bộ Ngoại giao và các đơn vị liên quan rà soát, 
tổng hợp, đánh giá các quy định pháp luật trong và 
ngoài nước về quản lý rác thải nhựa nói chung, rác 
thải đại dương nói riêng để chuận bị cho việc xây 
dựng Thỏa thuận.
 THU HẰNG 

BỘ TN&MT: CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ 
VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, TĂNG CƯỜNG 
QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ 
MÔI TRƯỜNG

Thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21/1/2021 
của Chính phủ ban hành Chương trình hành động tiếp 
tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khoá XI về chủ động ứng phó với 
biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT 
theo Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính 
trị, ngày 20/8/2021, Bộ TN&MT đã ban hành Quyết định 
số 1633/QĐ-BTNMT kèm theo Kế hoạch triển khai thực 
hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP.

Theo đó, về BVMT, Kế hoạch đề ra mục tiêu, đến năm 
2025, xử lý 100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm 
trọng; Từng bước kiềm chế xu hướng ô nhiễm môi trường 
không khí ở các đô thị lớn; 90% chất thải rắn (CTR) sinh 
hoạt đô thị được thu gom, xử lý; Tỷ lệ CTR sinh hoạt đô 
thị được xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp dưới 
30% tổng lượng chất thải được thu gom; 100% chất thải 
rắn nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ, cơ sở y tế được thu gom, xử lý. Đồng thời, bảo đảm 
100% khu công nghiệp, khu chế xuất đã đi vào hoạt động 
có hệ thống xử lý nước thải tập trung; 30% tổng lượng 
nước thải tại các đô thị loại II trở lên và 10% đối với các 
đô thị từ loại V trở lên được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả ra môi trường…

Để thực hiện mục tiêu trên, Kế hoạch cũng đề ra các 
nhiệm vụ, giải pháp: Nâng cao nhận thức và ý thức trách 
nhiệm về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng 
cường quản lý tài nguyên và BVMT; Tập trung hoàn thiện 
chính sách pháp luật, kiện toàn hệ thống cơ quan quản lý 
nhà nước; Nâng cao năng lực và hiệu quả thanh tra, kiểm 
tra, xử lý vi phạm, tăng cường giám sát thực thi pháp luật; 
Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, 
chuyển đổi số trong ứng phó với biến đổi khí hậu, quản 
lý tài nguyên và BVMT… Đối với vấn đề BVMT: Chủ động 
phòng ngừa, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm, tác động 
xấu đến môi trường; Khắc phục ô nhiễm, cải thiện chất 
lượng môi trường, điều kiện sống của nhân dân; Bảo tồn 
thiên nhiên và đa dạng sinh học. VŨ HỒNG
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Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: 
Lấy bảo vệ môi trường sống và sức khỏe 
nhân dân làm mục tiêu hàng đầu
TS. PHẠM THỊ VUI
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
ThS. NGUYỄN ĐÌNH VIỆT
Học viện Chính trị Công an nhân dân

Đại hội XIII của Đảng với chủ đề “Tăng 
cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ 
thống chính trị trong sạch, vững mạnh; 

khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy 
ý chí, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc kết hợp với 
sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, 
đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ 
vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa 
bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, 
nước ta trở thành nước phát triển, theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa” đã diễn ra thành công 
tốt đẹp. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của 
Đảng và dân tộc, được tổ chức vào thời điểm 
toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã thực hiện 
thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu, nhiệm 
vụ trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; góp 
phần tô đậm những thành tựu to lớn, có ý nghĩa 
lịch sử của 35 năm đổi mới, 10 năm thực hiện 

Cương lĩnh xây dựng đất nước 
trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội (bổ sung, phát 
triển năm 2011) và Chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội 10 
năm 2011 - 2020. Trong Nghị 
quyết Đại hội Đảng lần này, 
ngoài các khía cạnh về kinh tế, 
văn hóa, y tế, quốc phòng, an 
ninh, trật tự xã hội, đối ngoại, 
hội nhập quốc tế… thì môi 
trường cũng là nội dung được 
Đại hội XIII đặc biệt quan tâm 
và có nhiều quan điểm, chủ 
trương cụ thể, mới.

Văn kiện Đại hội XIII của 
Đảng, cả trong Báo cáo chính 
trị, Báo cáo kinh tế - xã hội đều 

đã giành nhiều sự quan tâm 
hơn so với các Đại hội Đảng 
trước đây về vấn đề BVMT, từ 
phần đánh giá tình hình, kết 
quả 5 năm thực hiện Nghị 
quyết Đại hội XII, 10 năm thực 
hiện Chiến lược 2011 - 2020 
đến mục tiêu, phương hướng, 
nhiệm vụ phát triển đất nước 
trong kế hoạch 5 năm, chiến 
lược 10 năm tới. Theo đó, đánh 
giá kết quả thực hiện nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 
năm 2016 - 2020, Đại hội XIII 
của Đảng chỉ rõ, công tác quản 
lý tài nguyên, BVMT có nhiều 
chuyển biến rõ rệt, phát hiện 
và xử lý kịp thời nhiều vụ việc, 

 V Đại hội XIII của Đảng xác định BVMT là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm
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cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Cụ 
thể, hệ thống các quy định pháp luật về đất đai, 
tài nguyên đã từng bước được sửa đổi, bổ sung 
hoàn thiện hơn; Công tác bảo tồn thiên nhiên, 
đa dạng sinh học, bảo vệ và phát triển rừng được 
quan tâm; Hoạt động xử lý nước thải, chất thải 
rắn đã được tăng cường thực hiện và giám sát; 
Hoàn thành xử lý chất độc da cam sân bay Đà 
Nẵng và tiếp tục ở khu vực Biên Hòa; Chủ động 
kiểm soát, phòng ngừa không để phát sinh các 
sự cố ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; kiểm 
soát chặt chẽ các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm 
môi trường cao để đi vào vận hành đóng góp cho 
tăng trưởng kinh tế. Một số chỉ tiêu môi trường 
đạt và vượt kế hoạch: Tỷ lệ người dân đô thị được 
cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập 
trung đến năm 2020 đạt khoảng 90%, dân số 
nông thôn sử dụng nguồn nước ăn uống hợp vệ 
sinh ước đạt 90,2%, tăng mạnh so với năm 2015 
(86,2%); Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất 
đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập 
trung đạt tiêu chuẩn môi trường năm 2020 là 
90%; Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2020 khoảng 
42%, đạt mục tiêu kế hoạch đề ra… Tuy nhiên, 
với quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng 
sự thật, Đại hội XIII của Đảng cho rằng “Ý thức 
chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tiết 
kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, BVMT, 
thích ứng với biến đổi khí hậu còn thấp” [1], “Các 
hệ sinh thái tự nhiên, đa dạng sinh học tiếp tục 
suy giảm. Ngành công nghiệp và dịch vụ môi 
trường, tái chế chất thải, xử lý rác chậm phát 
triển, còn lạc hậu. Tình trạng nhập khẩu công 
nghệ lạc hậu, máy móc, thiết bị, nguyên, nhiên 

vật liệu không đạt chuẩn về 
môi trường chậm được khắc 
phục” [2]. Có nhiều nguyên 
nhân dẫn đến tình trạng này, 
Báo cáo Đánh giá kết quả thực 
hiện kinh tế - xã hội 5 năm 
2016 - 2020 và phương hướng, 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xã hội 5 năm 2021 - 2025 đã chỉ 
rõ, do “Chưa thống nhất trong 
nhận thức và hành động về hệ 
giá trị văn hóa, con người Việt 
Nam và về việc gắn kết giữa 
phát triển kinh tế với quốc 
phòng, an ninh, phát triển văn 
hóa, xã hội, BVMT” [3].

Có thể khẳng định, BVMT 
là một trong những vấn đề có ý 
nghĩa đặc biệt quan trọng, tầm 
ảnh hưởng lớn, quan hệ, tác 
động qua lại, cùng quyết định 
sự phát triển bền vững của 
đất nước; là cơ sở, tiền đề cho 
hoạch định đường lối, chính 
sách phát triển kinh tế - xã hội, 
bảo đảm quốc phòng, an ninh, 
an sinh xã hội và được Đảng ta 
xác định là một trong 6 nhiệm 
vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 
Đại hội XIII của Đảng. Văn 
kiện Đại hội XIII tiếp tục 
khẳng định quan điểm tăng 
trưởng kinh tế luôn gắn kết với 
BVMT trong từng bước và từng 

chính sách phát triển. Cùng với 
đó, Văn kiện cũng đề cập đến 
giải pháp, định hướng BVMT 
ở một số lĩnh vực, nội dung 
cụ thể như: BVMT sinh thái 
ở nông thôn; khuyến khích 
doanh nghiệp tư nhân tham 
gia các hoạt động BVMT, thực 
hiện trách nhiệm xã hội của 
doanh nghiệp; hoàn thiện hệ 
thống pháp luật để ngăn chặn, 
xử lý theo pháp luật tình trạng 
gây ô nhiễm môi trường; đẩy 
mạnh giáo dục nâng cao nhận 
thức, ý thức BVMT... Trong 
đó nhấn mạnh: “Lấy BVMT 
sống và sức khỏe nhân dân 
làm mục tiêu hàng đầu; kiên 
quyết loại bỏ những dự án gây 
ô nhiễm môi trường, bảo đảm 
chất lượng môi trường sống, 
bảo vệ đa dạng sinh học và hệ 
sinh thái; xây dựng nền kinh tế 
xanh, kinh tế tuần hoàn, thân 
thiện với môi trường” [4]. Đặc 
biệt, trong định hướng thứ 12 
“Tiếp tục nắm vững và xử lý tốt 
các quan hệ lớn”, do ý nghĩa 
và tầm quan trọng ngày càng 
lớn của vấn đề BVMT đối với 
sự phát triển đất nước, bảo vệ, 
nâng cao chất lượng cuộc sống 
của nhân dân hiện nay và cho 
các thế hệ mai sau, mối quan 
hệ giữa tăng trưởng kinh tế và 
phát triển văn hóa, thực hiện 
tiến bộ, công bằng xã hội đã 
từng được nêu ra từ các Đại 
hội trước, Đại hội XIII của 
Đảng bổ sung thêm nội dung 
mới là “BVMT” để trở thành 
“quan hệ giữa tăng trưởng 
kinh tế và phát triển văn hóa, 
thực hiện tiến bộ, công bằng 
xã hội, BVMT” [5]. Đây là nét 
mới của Nghị quyết Đại hội 
XIII so với Nghị quyết của các 
nhiệm kỳ trước.

Trên cơ sở những kết quả 
đạt được cùng tồn tại, hạn chế 
của nhiệm kỳ trước, đồng thời 
căn cứ vào tình hình thực tế, 
Nghị quyết XIII của Đảng đề ra 

 V Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra mục tiêu, đến năm 2030, 
tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đạt 100%
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các chỉ tiêu về môi trường đến năm 2030: Tỷ lệ 
che phủ rừng ổn định ở mức 42%; Tỷ lệ xử lý và 
tái sử dụng nước thải ra môi trường lưu vực các 
sông đạt trên 70%; Giảm 9% lượng phát thải khí 
nhà kính; 100% các cơ sở sản xuất kinh doanh 
đạt quy chuẩn về môi trường; Tăng diện tích các 
khu bảo tồn biển, ven biển đạt 3 - 5% diện tích tự 
nhiên vùng biển quốc gia. Nghị quyết cũng đưa 
ra các chỉ tiêu chủ yếu trong thời kỳ 5 năm 2021 
- 2025 như: Tỷ lệ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ 
sinh của dân cư thành thị là 95 - 100% và nông 
thôn là 93 - 95%; Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải 
rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy 
chuẩn đạt 90%; Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế 
xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải 
tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường là 92%; Tỷ 
lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 
được xử lý đạt 100%; Giữ tỷ lệ che phủ rừng ổn 
định 42%. Đồng thời nêu rõ quyết tâm phấn đấu 
đạt các chỉ tiêu cao nhất, chuẩn bị các phương 
án để chủ động thích ứng với những biến động 
của tình hình. 

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt các 
nhiệm vụ BVMT, Nghị quyết cũng đưa ra một số 
giải pháp trọng yếu: Giải quyết hài hòa mối quan 
hệ giữa phát triển kinh tế với BVMT; Thực hiện 
nghiêm và nâng cao chất lượng đánh giá tác 
động môi trường, môi trường chiến lược; Kiểm 
soát an toàn, xử lý dứt điểm ô nhiễm môi trường 
do hậu quả chiến tranh; Tăng cường giám sát, 
công khai đầy đủ, kịp thời thông tin và nâng cao 
chất lượng môi trường không khí, có biện pháp 
hạn chế ô nhiễm tiếng ồn, xử lý rác thải ở các 
đô thị, khu vực đông dân cư; Xử lý dứt điểm các 
cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; 
Kiểm soát tốt các tác động đến môi trường của 
dự án khai thác tài nguyên, chủ động phát hiện 
và xử lý nghiêm các vi phạm gây ô nhiễm môi 
trường (đặc biệt quan tâm đến những dự án lớn, 
công nghệ phức tạp và có nguy cơ ô nhiễm môi 
trường cao). Cùng với đó, tăng cường và thực thi 
nghiêm chế tài xử phạt vi phạm về môi trường. 
Trong đó, thực hiện nguyên tắc đối tượng gây 
ô nhiễm môi trường phải trả chi phí để xử lý, 
khắc phục hậu quả, cải tạo và phục hồi môi 
trường; đối tượng được hưởng lợi từ tài nguyên, 
môi trường phải có nghĩa vụ đóng góp để đầu 
tư trở lại cho BVMT. Đến năm 2030, cơ bản đạt 
các mục tiêu phát triển bền vững về tài nguyên, 
môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu theo 
đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của 
Đảng, đó là “Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng được xử lý đạt 100%; tỷ lệ chất 
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thải nguy hại được tiêu hủy, 
xử lý đạt 98%, trong đó riêng tỷ 
lệ chất thải y tế được xử lý đạt 
100%; tỷ lệ khu công nghiệp, 
khu chế xuất đã đi vào hoạt 
động có nhà máy xử lý nước 
thải tập trung đạt tiêu chuẩn 
môi trường đạt 100%; tỷ lệ tái 
sử dụng, tái chế chất thải rắn 
sinh hoạt đạt trên 65%” [6]... 
Những nhiệm vụ, giải pháp 
này của Đảng thể hiện tầm 
nhìn xa trông rộng, góc độ tiếp 
cận mới, phù hợp với tình hình 
thực tiễn và yêu cầu của công 
tác BVMT hiện nay.

Từ cuối năm 2019, đại dịch 
COVID-19 đã lan rộng sang 
phạm vi toàn cầu, tác động 
đến mọi mặt của đời sống xã 
hội và được xác định là thách 
thức lớn nhất của nhân loại 
sau Chiến tranh thế giới lần 
thứ II đến nay; đại dịch cũng 
được xác định liên quan đến 
vấn đề môi trường. Điều này 
cho thấy mục tiêu phát triển 
bền vững ở các quốc gia đang 
bị thách thức, môi trường 

sinh thái đang bị tổn thương. 
Trong bối cảnh chung đó, Việt 
Nam là điểm sáng nổi lên 
trong việc thực hiện mục tiêu 
kép về phòng, chống đại dịch 
COVID-19 và vừa phát triển 
kinh tế - xã hội, với chủ trương 
không đánh đổi môi trường để 
phát triển kinh tế. Tuy nhiên, 
chúng ta không được chủ quan 
mà cần tiếp tục nâng cao nhận 
thức, có chiến lược, kế hoạch 
hành động cụ thể để khắc phục 
khó khăn nhằm đạt mục tiêu 
phát triển nhanh, bền vững về 
kinh tế, xã hội và BVMT trong 
bối cảnh mới. Tin tưởng rằng, 
thành công của Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII 
của Đảng sẽ là tiền đề, cổ vũ 
mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, 
toàn quân ta tiếp tục phấn đấu 
đến năm 2045 đưa nước ta trở 
thành một nước phát triển, có 
thu nhập cao, an ninh chính 
trị được giữ vững, trật tự, an 
toàn xã hội được đảm bảo, mọi 
người được sống trong môi 
trường trong lànhn
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Khuôn khổ pháp lý nhằm bảo đảm vai trò 
của cộng đồng trong giám sát thực thi 
pháp luật bảo vệ môi trường
TS. NGUYỄN VĂN PHƯƠNG
Trường Đại học Luật Hà Nội

1. VAI TRÒ, TẦM QUAN TRỌNG CỦA HOẠT 
ĐỘNG GIÁM SÁT CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI 
THỰC THI PHÁP LUẬT BVMT

Trong những năm qua, để tăng cường công 
tác BVMT, tại Nghị quyết số 41/NQ/TƯ ngày 
15/11/2004 của Bộ Chính trị khóa IX, Đảng và 
Nhà nước ta đã có quan điểm chỉ đạo xuyên 
suốt là BVMT gắn liền với phát triển kinh tế - 
xã hội, BVMT để phát triển bền vững, BVMT là 
quyền lợi và nghĩa vụ của mọi tổ chức, gia đình 
và của mỗi người. Thông qua việc ban hành các 
văn bản pháp luật BVMT, Nhà nước xác định 
các nghĩa vụ của cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ 
gia đình, cá nhân phải tuân thủ. Việc thực thi 
pháp luật BVMT một cách nghiêm túc sẽ buộc 
các chủ thể có hành vi gây ảnh hưởng xấu tới 
môi trường phải áp dụng các biện pháp BVMT 
theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, mức độ tuân thủ pháp luật 
BVMT của tổ chức, cá nhân phụ thuộc vào nhiều 
yếu tố như: Ý thức tuân thủ pháp luật của tổ 
chức, cá nhân; mức độ, hiệu quả của việc tổ chức 
thực hiện pháp luật của cơ quan Nhà nước và cơ 
chế kiểm soát của nhân dân, cộng đồng. 

Cơ chế kiểm soát của nhân dân, cộng đồng 
bắt nguồn từ quyền lực của nhân dân đối với 
Nhà nước và xã hội. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh 
“Nhà nước của dân là Nhà nước mà ở đó tất cả 
quyền lực thuộc về nhân dân. Nhân dân là gốc, 
là chủ thể của quyền lực Nhà nước, bao nhiêu 
quyền hạn của Nhà nước đều là của nhân dân” 
[1]. 

Với tư tưởng đó, các bản Hiến pháp của 
nước ta (năm 1946,1980,1992, 2013) đều khẳng 
định: Nhà nước Việt Nam là của nhân dân, do 
nhân dân, vì nhân dân và tất cả quyền lực đều 
thuộc về nhân dân [1,2]. 

Trong đó, cộng đồng là một bộ phận của 
nhân dân, với tư cách là “toàn thể những người 
cùng sống, có những điểm giống nhau, gắn bó 
thành một khối trong sinh hoạt xã hội” [1], có 
quyền tham gia vào quá trình kiểm soát, giám 

sát quyền lực nhà nước trong 
lĩnh vực BVMT và từ đó góp 
phần nâng cao hiệu quả, hiệu 
lực của hoạt động thực thi 
pháp luật của cơ quan quản lý 
Nhà nước. Điều đó, còn giúp 
giảm khối lượng công việc và 
chi phí cho hệ thống các cơ 
quan quản lý Nhà nước trong 
việc giám sát và quản lý BVMT. 

 Trong giai đoạn hiện nay, 
với các thủ đoạn ngày càng 
tinh vi, một số tổ chức, cá nhân 
có hành vi lẩn tránh, không 
thực hiện nghĩa vụ BVMT theo 
quy định của pháp luật, gây 
ảnh hưởng xấu tới môi trường 
chung của cộng đồng. Sự phản 
ứng của cộng đồng, nếu đủ 
mạnh, sẽ buộc các tổ chức, cá 
nhân này phải tuân thủ các 
quy định của pháp luật BVMT. 

Như vậy, nhân dân, cộng 
đồng có vai trò quan trọng 
trong giám sát, phát hiện, tố 
giác hành vi vi phạm pháp luật 
BVMT của tổ chức, cá nhân và 
những sai phạm của việc thực 
thi pháp luật về BVMT của cơ 
quan Nhà nước. Việc phát huy 
có hiệu quả vai trò của nhân 
dân, cộng đồng sẽ góp phần 
thực thi có hiệu quả pháp luật 
BVMT, góp phần phát triển 
bền vững đất nước. 

2. THỰC TRẠNG  
HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT 
CỦA CỘNG ĐỒNG  
ĐỐI VỚI VIỆC THỰC THI 
PHÁP LUẬT BVMT  
HIỆN NAY Ở VIỆT NAM 

Để bảo đảm hiệu quả hoạt 
động giám sát của cộng đồng 
đối với thực thi pháp luật 
BVMT thì khuôn khổ pháp lý 

là vô cùng quan trọng. Luật 
BVMT năm 2014 và các quy 
định hướng dẫn thi hành đã 
có những quy định về quyền và 
nghĩa vụ của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, các tổ chức chính trị 
- xã hội, xã hội - nghề nghiệp 
và cộng đồng dân cư trong 
BVMT, trong đó có quyền giám 
sát đối với thực thi pháp luật 
BVMT [4]. 

Luật BVMT năm 2020, 
có hiệu lực thi hành từ ngày 
1/1/2022 đã tiếp tục quy định 
về quyền và nghĩa vụ của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
các tổ chức chính trị - xã hội, 
xã hội - nghề nghiệp và cộng 
đồng dân cư trong BVMT. Luật 
BVMT năm 2020 đã có một số 
điểm mới, bổ sung khái niệm 
cộng đồng dân cư vào phạm 
vi điều chỉnh và đối tượng áp 
dụng nhằm khẳng định vị trí, 
vai trò của nhóm đối tượng 
quan trọng này trong công tác 
BVMT và đã đưa định nghĩa 
“cộng đồng dân cư” từ Nghị 
định số 19/2015 Quy định chi 
tiết thi hành một số điều của 
Luật BVMT năm 2014 vào Luật 
BVMT năm 2020 [4,5]. Như 
vậy có thể khẳng định rằng, 
pháp luật BVMT đã có những 
quy định nhằm góp phần bảo 
đảm hoạt động giám sát việc 
thực thi pháp luật BVMT của 
cộng đồng.

Trong thời gian qua, hiệu 
quả hoạt động giám sát của 
cộng đồng trong việc thực thi 
pháp luật BVMT được thực 
hiện ở những mức độ khác 
nhau. Có những trường hợp, 
thông qua hoạt động giám sát 
của cộng đồng và từ đó cộng 
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đồng đã cung cấp thông tin, phản ánh tình 
trạng ô nhiễm môi trường, tình trạng vi phạm 
pháp luật BVMT của doanh nghiệp và trên cơ 
sở đó, cơ quan quản lý Nhà nước áp dụng những 
biện pháp buộc các doanh nghiệp phải thực 
hiện nghĩa vụ BVMT [1,6]. 

Tuy nhiên, nhiều trường hợp, khi cộng 
đồng phản ánh, tố cáo, khiếu nại về tình trạng 
vi phạm pháp luật BVMT của tổ chức, cá nhân 
mà chủ yếu là doanh nghiệp, thì tình trạng giải 
quyết của cơ quan quản lý Nhà nước BVMT 
còn kéo dài, thậm chí nhiều năm không được 
giải quyết [2]. Khi tình trạng vi phạm pháp luật 
BVMT kéo dài và cơ quan nhà nước chậm giải 
quyết thì cộng đồng, người dân có những phản 
ứng với doanh nghiệp vi phạm pháp luật BVMT 
như ngăn chặn không cho doanh nghiệp hoạt 
động, thậm chí gây cản trở hoạt động công cộng. 
Đây được coi là những hành vi “tự cưỡng chế” 
của người dân, cộng đồng và là hành vi vượt 
quyền của cộng đồng, người dân. Tuy nhiên, 
hành vi vượt quyền này, dù vô ý hay cố ý, thường 
có chung đặc điểm: Tình trạng ô nhiễm nghiêm 
trọng tại địa phương kéo dài do cơ sở gây ô 
nhiễm không tiến hành khắc phục bất chấp 
cơ quan quản lý Nhà nước đã ra quyết định xử 
lý. Bản thân người dân ý thức được hành vi “tự 
cưỡng chế” là không đúng nhưng vẫn quyết tâm 
làm vì chẳng biết đến bao giờ vấn đề mới được 
giải quyết triệt để và cơ quan quản lý Nhà nước 
mới tiến hành cưỡng chế và mong muốn khẩn 
thiết của cộng đồng là được sống trong một môi 
trường trong lành.

Tình trạng phản ánh, kiến nghị thông qua 
giám sát của cộng đồng, người dân đối với các 
hành vi vi phạm pháp luật BVMT chậm được giải 
quyết có những nguyên nhân cơ bản sau đây:

Một là, quy định của pháp luật chưa bảo 
đảm cơ chế để cộng đồng tham gia hoạt động 
giám sát thực hiện pháp luật BVMT có hiệu quả, 
cụ thể: Hiện nay, khái niệm cộng đồng trong quy 
định của Luật BVMT năm 2020 mới chỉ liệt kê 
các chủ thể thuộc cộng đồng có quyền giám sát 
việc thực thi pháp luật BVMT. Khái niệm cộng 
đồng dân cư được quy định tại Luật BVMT năm 
2020 cũng chỉ bó hẹp trên địa bàn “thôn, ấp, 
bản, làng, buôn, bon, phum, sóc, tổ dân phố hoặc 
điểm dân cư tương tự” mà chưa làm rõ tính chất 
cộng đồng trong lĩnh vực BVMT. Trong lĩnh 
vực BVMT, cộng đồng dân cư còn được hiểu là 
những cộng đồng người chịu tác động tiêu cực 
của hành vi vi phạm pháp luật BVMT, không 
phụ thuộc vào địa giới hành chính. 

 Bên cạnh đó, việc xác 
định cộng đồng dân cư với 
tư cách một tổ chức của 
pháp luật hiện hành là 
chưa phù hợp. Thay vào 
đó nên xem đây là một tập 
thể, một cộng đồng chịu 
ảnh hưởng của ô nhiễm 
môi trường và là một chủ 
thể của pháp luật BVMT. 

Hai là, pháp luật 
BVMT đã quy định về các 
quyền tham gia giám sát 
việc thực hiện pháp luật 
BVMT nhưng chưa có cơ 
chế hữu hiệu nhằm bảo 
đảm thực hiện các quyền 
này của cộng đồng. Luật 
BVMT năm 2020 đã quy 
định về quyền của Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, tổ 
chức chính trị - xã hội, xã 
hội - nghề nghiệp và cộng 
đồng dân cư trong BVMT, 
với những quyền cụ thể 
trong giám sát đối với việc 
thực thi pháp luật BVMT. 
Tuy nhiên, nếu cơ quan 
Nhà nước, doanh nghiệp 
không thực hiện các nghĩa 
vụ theo quy định thì các 
chủ thể thuộc cộng đồng 
nêu trên sẽ không có cơ 
chế để bảo đảm việc thực 
hiện các quyền này, trừ 
quyền tố cáo hành vi vi 
phạm pháp luật của cơ 
quan nhà nước, doanh 
nghiệp. Ví dụ như doanh 
nghiệp không cung cấp 
thông tin môi trường, 
không thực hiện đối thoại 
môi trường, không cho đại 
diện cộng đồng dân cư tìm 
hiểu thực tế hoạt động 
BVMT của doanh nghiệp 
theo quy định tại Khoản 1, 
Điều 159 Luật BVMT năm 
2020 thì đại diện cộng 
đồng dân cư cũng chỉ có 
quyền tố cáo với cơ quan 
Nhà nước về hành vi vi 
phạm pháp luật này của 

doanh nghiệp mà không 
có cơ chế khởi kiện để 
buộc doanh nghiệp phải 
tuân thủ nghĩa vụ. 

Như vậy, hiệu quả 
hoạt động giám sát của 
cộng đồng trong thực 
thi pháp luật BVMT phụ 
thuộc vào sự nỗ lực thực 
hiện pháp luật của cơ 
quan Nhà nước. Điều này, 
phù hợp với nhận thức 
hiện nay về cơ chế kiểm 
soát quyền lực từ bên 
ngoài hệ thống chính trị, 
hệ thống cơ quan Nhà 
nước. Cơ chế pháp lý kiểm 
soát quyền từ bên ngoài 
của cộng đồng không có 
tính cưỡng chế Nhà nước 
mà kết quả kiểm soát 
được thể hiện dưới dạng 
kiến nghị hoặc thông qua 
dư luận xã hội, gửi “thông 
điệp” đến cơ quan quản lý 
Nhà nước, người có thẩm 
quyền để xử lý đối với tổ 
chức, cá nhân vi phạm 
pháp luật, đối với cán 
bộ, công chức, viên chức, 
các cơ quan Nhà nước có 
hành vi vi phạm pháp 
luật trong việc thực hiện 
nhiệm vụ [1]. Tuy nhiên, 
quan điểm, nhận thức 
này cần thay đổi nhằm 
phù hợp hơn với quy định 
mang tính nguyên tắc “tất 
cả quyền lực đều thuộc về 
nhân dân” đã được quy 
định trong Hiến pháp 
năm 2013.

Ba là, còn những bất 
cập trong việc cộng đồng 
thực hiện quyền giám sát 
thực thi pháp luật BVMT. 
Nguyên nhân là do cộng 
đồng sợ bị ảnh hưởng bởi 
hậu quả của hành vi khiếu 
nại, tố cáo. Có 2 trường hợp 
xảy ra, nếu không chứng 
minh được sai phạm của 
chủ thể, cộng đồng sẽ bị 
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khép vào hành vi khiếu nại, tố cáo sai sự 
thật. Thậm chí cả khi chứng minh được sai 
phạm thì cộng đồng cũng lo sợ bị trả thù. 

Bốn là, có những cộng đồng dân cư từ 
chối thực hiện quyền giám sát thực thi 
pháp luật BVMT, chấp thuận sống chung 
với ô nhiễm môi trường do mối quan hệ 
làng xóm hay phụ thuộc kinh tế. Ví dụ, thực 
trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề 
hoặc ô nhiễm môi trường của các doanh 
nghiệp nhưng những người chịu tình trạng 
ô nhiễm môi trường lại là những người lao 
động tại doanh nghiệp do doanh nghiệp 
này đóng góp kinh tế lớn cho địa phương.

3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM BẢO 
ĐẢM VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁM 
SÁT CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG THỰC 
THI PHÁP LUẬT BVMT

Để bảo đảm vai trò của cộng đồng trong 
thực thi pháp luật BVMT trên thực tế, cần 
xem xét, thực hiện một số giải pháp cơ bản 
sau đây: 

Thứ nhất, Nhà nước cần hoàn thiện 
hành lang pháp lý nhằm bảo đảm sự tham 
gia giám sát việc thực thi pháp luật BVMT 
của cộng đồng thông qua việc ban hành 
các quy định hướng dẫn thi hành Luật 
BVMT năm 2020 ở các nội dung sau: Các 
quy định cụ thể về “trách nhiệm tạo điều 
kiện của cơ quan Nhà nước” để tổ chức 
chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - 
nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp 
thực hiện các quyền theo quy định của 
Khoản 2 Điều 158 Luật BVMT năm 2020. 
Các điều kiện này không chỉ dừng lại ở 
việc hỗ trợ nâng cao năng lực, tài chính 
mà cần có những quy định nhằm bảo đảm 
sự tham gia vào hoạt động kiểm tra của cơ 
quan Nhà nước. Có thể quy định với những 
nội dung sau: “Cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền chủ động mời tổ chức chính trị - xã 
hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp 
tham vấn đối với dự án đầu tư, tham gia 
hoạt động kiểm tra về BVMT có liên quan 
tới một trong các chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của tổ chức đó. Khi có nhiều 
tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính 
trị xã hội - nghề nghiệp mà các chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức đó có 
liên quan đến dự án, hoạt động BVMT thì 
cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mời một 
trong các tổ chức này”; “với những vụ việc 

về BVMT có ảnh hưởng lớn, 
trên diện rộng hoặc được dư 
luận xã hội quan tâm thì tổ 
chức chính trị - xã hội, tổ chức 
chính trị xã hội - nghề nghiệp 
có thể chủ động đề xuất việc 
tham gia hoạt động kiểm tra 
đối với cơ quan Nhà nước có 
thẩm quyền”. 

Bên cạnh đó, nhằm bảo 
đảm thống nhất áp dụng Điều 
159 Luật BVMT năm 2020, 
Nghị định hướng dẫn cần có 
quy định về cơ chế hình thành 
đại diện cộng đồng dân cư. Cơ 
chế hình thành đại diện cộng 
đồng dân cư được quy định tại 
Nghị định số 19/2015/NĐ-CP 
nhìn chung là phù hợp, hợp 
lý, cần được tiếp tục quy định 
tại Nghị định hướng dẫn Luật 
BVMT năm 2020. 

Ngoài ra, để thực hiện 
Khoản 3, Điều 159 Luật BVMT 
năm 2020, văn bản hướng dẫn 
nên quy định “Đại diện công 
đồng dân cư có quyền đề xuất 
với cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền về việc tham gia đánh 
giá kết quả BVMT của dự án 
đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ tập trung, 
cụm công nghiệp và cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền có 
trách nhiệm mời đại điện cộng 
đồng tham gia hoạt động này”. 

Thứ hai, Nhà nước cần 
nghiên cứu và ban hành các 
quy định pháp luật nhằm tạo 
ra cơ chế bảo đảm quyền giám 
sát thực thi pháp luật BVMT 
của cộng đồng. Hoạt động 
giám sát thực thi pháp luật 
BVMT của cộng đồng không 
chỉ dừng lại ở việc cảnh báo, 
kiến nghị mà cộng đồng còn 
phải có cơ chế pháp lý bảo 
đảm thực thi quyền của cộng 
đồng. Theo đó, cộng đồng cần 
có công cụ pháp lý hữu hiệu để 
buộc các tổ chức, cá nhân và cơ 
quan nhà nước tuân thủ đúng 
pháp luật thông qua các cơ chế 
tư pháp (khởi kiện tại tòa án), 
cơ chế xã hội (phản ứng của 
cộng đồng đối với hành vi vi 
phạm pháp luật BVMT).

Thứ ba, Nhà nước cần thực 
hiện các biện pháp nhằm nâng 
cao năng lực của cộng đồng 
trong việc thực hiện các quyền 
và nghĩa vụ của cộng đồngn
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hoạt động đa dạng, các thể chế 
hoạt động thường đa dạng các 
hình thức, không gian phụ 
thuộc vào quyền tự chủ và mức 
độ uy tín của các TCXH. Các 
TCXH ngày càng đóng một vai 
trò quan trọng trong việc thiết 
lập và thực hiện các chương 
trình phát triển bền vững quy 
mô toàn cầu. 

Theo trang chủ của IISD 
(Trung tâm kiến thức SDG), 
hiện các TCXH đang hoạt động 
tại Việt Nam có khoảng 500 tổ 
chức ở cấp quốc gia; 4.000 tổ 
chức ở cấp tỉnh; 10.000 đoàn 
thể cấp huyện, xã; 1.800 tổ 
chức phi chính phủ bao gồm 
các tổ chức khoa học, môi 
trường, chăm sóc sức khỏe và 

giáo dục ngoài nhà nước; 150 
hiệp hội nghề nghiệp; Hơn 
900 tổ chức phi chính phủ và 
INGO quốc tế. Ngoài ra hơn 
140.000 tổ chức dựa vào cộng 
đồng (CBO) đang làm việc.

Các TCXH có vai trò kết 
hợp cùng với chính quyền 
địa phương để giải quyết các 
vấn đề xã hội, kinh tế và các 
vấn đề chính trị trong xã hội. 
Đặc biệt tại các khu vực có 
điều kiện khó khăn - khu vực 
hạn chế nhận được sự hỗ trợ 
của Nhà nước, được các TCXH 
quan tâm hỗ trợ về cơ sở vật 
chất, chuyển giao công nghệ, 
các kĩ năng và nâng cao nhận 
thức nhằm cải thiện chất 
lượng cuộc sống nhưng vẫn 
đảm bảo, bảo vệ được nét văn 
hóa và môi trường. 

Tại Điều 158 Luật BVMT 
năm 2020 đã nhấn mạnh đến 
trách nhiệm và quyền hạn của 
các TCXH. Theo đó, các TCXH 
có trách nhiệm tuân thủ pháp 
luật về BVMT; Tham gia các 
hoạt động BVMT. Bên cạnh đó, 
các TCXH có quyền được cung 
cấp và yêu cầu cung cấp thông 
tin về BVMT theo quy định của 
pháp luật; Tham vấn đối với 
dự án đầu tư có liên quan đến 
chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của mình; Tư vấn, phản 
biện về BVMT với cơ quan 
quản lý nhà nước và chủ dự án 
đầu tư, cơ sở có liên quan theo 

Phát huy vai trò của các tổ chức xã hội 
trong công tác bảo vệ môi trường
NGUYỄN ĐĂNG LONG
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Hiện nay, tầm ảnh hưởng của các tổ chức xã hội (TCXH) ở các quốc gia đang ngày càng lan rộng, đóng vai trò 
quan trọng trong các hoạt động về BVMT và phát triển bền vững. Các TCXH không chỉ góp phần nâng cao 
nhận thức và thúc đẩy trách nhiệm BVMT cho cộng đồng, mà còn giám sát việc thực thi pháp luật về môi 
trường. Vì vậy, việc tăng cường vai trò của các TCXH trong giai đoạn hiện nay là yêu cầu cần thiết nhằm đảm 
bảo sự phát triển hài hòa giữa phát triển kinh tế, xã hội và BVMT.

KHÁI NIỆM VỀ CÁC TCXH

TCXH bao gồm các loại tổ chức đa dạng và 
khác nhau như tổ chức phi chính phủ (NGOs); 
tổ chức từ cộng đồng (hội người lao động, hội 
phụ nữ), tổ chức dựa vào cộng đồng (CBOs), tổ 
chức dân tộc thiểu số (IPOs), nhóm liên kết xã 
hội, nhóm tôn giáo và các trung tâm nghiên cứu 
(Cordery & Sim, 2018; DeMattee, 2019; Singer & 
Watanabe, 2014; UNDP, 2006). TCXH là khu vực 
thứ ba tồn tại và phát triển song song với khu 
vực Nhà nước và tư nhân (UNDP, 2010; USAID 
Jordan, 2016).

Theo định nghĩa của UNDP, các TCXH hoạt 
động với mục đích phi lợi nhuận và phi chính 
trị (UNDP, 2010). Về mặt lý thuyết, các hình 
thức thể chế của tổ chức này khác với các hình 
thức thể chế của nhà nước hay khu vực tư nhân. 
Mặc dù trên thực tế, phạm vi hoạt động giữa 
khu vực nhà nước, tư nhân và TCXH có sự chồng 
chéo lẫn nhau. Bên cạnh đó, TCXH có phạm vi 

 V Chương trình trồng 10.000 cây bần để giữ đất, giữ bờ cho khoảng 4 ha khu vực  
cửa biển Định An - Sóc Trăng do lực lượng kiểm lâm phối hợp với các TCXH thực hiện
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quy định của pháp luật; Tham gia hoạt động 
kiểm tra về BVMT tại dự án đầu tư, cơ sở, khu 
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm 
công nghiệp có liên quan đến chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn của mình; Kiến nghị cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm pháp 
luật về BVMT.

VAI TRÒ CỦA CÁC TCXH TRONG HOẠT 
ĐỘNG BVMT

Ngày nay, các TCXH ngày càng phát triển 
và trở nên phổ biến, nhất là trong lĩnh vực bảo 
tồn, môi trường, phát triển bền vững. Các TCXH 
đóng vai trò quan trọng trong giám sát, BVMT, là 
cầu nối giữa đông đảo quần chúng nhân dân với 
chính quyền trong BVMT sống. Vai trò của các tổ 
chức này được đánh giá trên một số khía cạnh:

Phát hiện và tố giác vi phạm pháp luật về môi 
trường. Vai trò của các TCXH trong phát hiện, tố 
giác vi phạm pháp luật về môi trường được quy 
định trong hệ thống pháp luật quốc gia. Với tư 
cách là những cộng đồng tự quản ở địa phương 
mà thành viên của họ đều là quần chúng, các 
TCXH đóng vai trò quan trọng trong việc phát 
hiện, tố giác những vi phạm về BVMT mà các tổ 
chức sản xuất, kinh doanh gây ra. Thời gian qua, 
các TCXH đã và đang làm tốt vai trò này. Điển 
hình như vụ cộng đồng ở địa phương phát hiện, 
tố giác 2 Công ty Tung Kuang và Vedan có hành 
vi xả thải gây ô nhiễm môi trường.

Phản biện xã hội về chính sách, pháp luật liên 
quan đến môi trường. Luật BVMT đã quy định 
mọi cá nhân, tổ chức đều có quyền được đối 
thoại với chính quyền các cấp về vấn đề BVMT. 
Trong những năm qua, nhiều dự án liên quan 
đến xây sân golf, biệt thự cao cấp, nhà cao ốc 
ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đã phải dừng lại 
vì sự tham gia phản biện mạnh mẽ của các 
TCXH và cộng đồng. Các TCXH như Viện Môi 
trường và Phát triển bền vững, Trung tâm Giáo 
dục Thiên nhiên, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và 
Môi trường Việt Nam, Viện Tư vấn Phát triển 
(CODE) và Trung tâm Con người và Thiên nhiên 
(PanNature)... được xem là những TCXH đi đầu 
trong vai trò phản biện chính sách. 

Vận động và tư vấn chính sách về môi trường. 
Các tổ chức, cá nhân đều được khuyến khích 
thúc đẩy phát triển dịch vụ BVMT với chức năng 
bao gồm tư vấn, đào tạo, cung cấp thông tin về 
môi trường. Với vai trò là một kênh thông tin 
quan trọng của cơ chế dân chủ trong BVMT, các 
TCXH không chỉ phản ánh đơn thuần về những 
vi phạm pháp luật BVMT, mà còn đưa ra những 

kiến nghị, đề xuất cho việc xử 
lý và giải quyết các vấn đề đó. 
Thông qua các TCXH, người 
dân có thể bày tỏ ý kiến của 
mình vào việc đưa ra những 
chính sách và chương trình, kế 
hoạch về BVMT ở địa phương 
và cấp quốc gia. Nghiên cứu 
hoạt động của các TCXH như 
CODE, PanNature cho thấy 
vai trò và hiệu quả của TCXH 
trong việc vận động và tư vấn 
chính sách liên quan đến 
BVMT ở Việt Nam.

Trong những năm gần đây, 
các TCXH Việt Nam ngày càng 
tham gia chủ động hơn trong 
phản biện và vận động chính 
sách liên quan tới môi trường. 
Hầu hết các văn bản quy phạm 
pháp luật về tài nguyên môi 
trường đều có ý kiến đóng góp, 
phản biện của các TCXH, đặc 
biệt là các văn bản quan trọng 
như: Luật BVMT, Luật Khoáng 
sản, Luật Lâm nghiệp, Luật Đa 
dạng sinh học… cùng các Nghị 
định, Thông tư và văn bản dưới 
luật khác.

Thu hút sự tham gia của 
cộng đồng vào việc BVMT là 
một trong những nhiệm vụ 
quan trọng của các TCXH hoạt 
động trong lĩnh vực BVMT. 
Luật BVMT quy định về trách 
nhiệm thực hiện và kiểm tra 
việc thực hiện các nội dung 
trong báo cáo đánh giá tác 
động môi trường của chủ dự 
án, theo đó cần phải niêm yết 
công khai tại địa điểm thực 
hiện dự án về các loại chất 
thải, công nghệ xử lý, thông 
số tiêu chuẩn về chất thải, các 
giải pháp BVMT để cộng đồng 
dân cư biết, kiểm tra, giám sát. 
Như vậy ở đây vai trò của cộng 
đồng, dân cư trong việc kiểm 
tra, giám sát là hết sức quan 
trọng và là yêu cầu bắt buộc 
ngay từ khâu thẩm định dự án 
có tác động đến môi trường, 
chứ không chỉ là trong quá 

trình thực hiện hay kết thúc 
dự án. Các TCXH với tư cách 
là tổ chức tự nguyện của quần 
chúng phải thu hút sự tham 
gia mạnh mẽ và sâu rộng của 
cộng đồng dân cư, các chủ thể 
có liên quan vào BVMT.

Giáo dục, phổ biến, tuyên 
truyền pháp luật về BVMT. Các 
TCXH có vai trò quan trọng 
trong việc tham gia giáo dục, phổ 
biến, tuyên truyền pháp luật 
về BVMT. Luật BVMT tạo hành 
lang pháp lý cho các tổ chức, cá 
nhân tham gia vào hoạt động 
BVMT nói chung và hoạt động 
giáo dục, phổ biến, tuyên truyền 
về BVMT nói riêng. Luật cũng 
quy định, Nhà nước cần phải ưu 
tiên đào tạo nguồn nhân lực cho 
việc BVMT; đồng thời khuyến 
khích mọi tổ chức, cá nhân 
tham gia đào tạo nguồn nhân 
lực BVMT. Giáo dục chính thức 
trong hệ thống công lập do Nhà 
nước thực hiện là hết sức quan 
trọng và tất yếu. Tuy nhiên, việc 
phổ biến, tuyên truyền, giáo dục 
lâu dài và phổ thông cho mọi 
tầng lớp xã hội nói chung và các 
tổ chức sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ nói riêng không thể 
thiếu vai trò của các TCXH. Vấn 
đề này đã được ghi cụ thể trong 
điều lệ hoạt động của các TCXH 
như Hội Bảo vệ Thiên nhiên và 
Môi trường Việt Nam; Trung 
tâm Giáo dục Thiên nhiên của 
Việt Nam (EVN)...

Trên thực tế, trong lĩnh vực 
BVMT, phát triển bền vững, 
các TCXH có nhiều hoạt động 
nổi bật về truyền thông, nâng 
cao nhận thức cho cộng đồng 
nhằm hình thành ý thức tự 
giác chấp hành luật pháp về 
BVMT, tích cực tham gia ứng 
phó với biến đổi khí hậu. Song 
song với đó, các tổ chức cũng 
xây dựng nhiều mô hình trình 
diễn và nhân rộng tại nhiều 
địa phương, đơn cử như mô 
hình về đồng quản lý rừng, bảo 
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tồn đa dạng sinh học, bảo tồn cây di sản, cộng đồng sử dụng 
năng lượng tái tạo, biến rác thành tiền…

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CÁC TCXH TRONG BVMT

Nhìn chung, trong những năm gần đây, rất nhiều 
TCXH đã được hình thành và hoạt động trên lĩnh vực 
BVMT ở Việt Nam, góp phần đáng kể cùng Nhà nước trong 
BVMT. Các TCXH có vai trò quan trọng trong việc giám 
sát và BVMT thông qua các hoạt động tư vấn chính sách, 
truyền thông và giáo dục nâng cao nhận thức. Các TCXH 
còn là cầu nối cho sự tham gia rộng rãi của mọi tầng lớp 
nhân dân vào giám sát và BVMT. Vì vậy, cần đề cao vai trò 
của các TCXH và cộng đồng trong BVMT ở Việt Nam. 

Tuy nhiên, do chưa có một khung pháp lý đầy đủ, đồng 
bộ, rõ ràng và một cơ chế thực thi hiệu quả nên sự tham gia 
của các TCXH và vai trò của họ trong công tác BVMT còn 
nhiều hạn chế. Hiện nay, cơ chế tham gia của TCXH chủ yếu 
là cơ chế gián tiếp, tức thông qua vai trò của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam. Bên cạnh đó, sự tham gia của các TCXH vào các 
hoạt động giám sát BVMT vẫn ở mức độ khiêm tốn và chưa 
thực sự mang tầm ảnh hưởng rộng lớn. Sự liên kết và mối 
quan hệ tương tác giữa các TCXH trong cùng lĩnh vực BVMT 
còn rời rạc, thiếu hệ thống và thiếu cơ chế điều phối, hợp tác… 

Để phát huy toàn diện vai trò của các TCXH và mọi 
công dân trong BVMT cần triển khai thực hiện hiện một 
số biện pháp như:

Rà soát lại tổng thể các văn bản pháp luật về BVMT nói 
chung, pháp luật về sự tham gia của các TCXH trong BVMT nói 
riêng nhằm đánh giá tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống, 
chính sách pháp luật trong công tác quản lý và BVMT, cơ 
chế huy động các nguồn lực xã hội trong BVMT; từ đó đề 
xuất hướng sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện chính sách, 
pháp luật. 

Đảm bảo đầy đủ quyền và nghĩa vụ của TCXH trong BVMT. 
Quyền của các cá nhân và TCXH trong BVMT là quyền tiếp 
cận thông tin về môi trường; quyền tiếp cận luật, các văn 
bản dưới luật, các cơ chế, chính sách do Nhà nước, Trung 
ương và địa phương ban hành; quyền tiếp cận các nguồn lực 
tài chính, kinh nghiệm, công nghệ. Các cá nhân và TCXH có 
trách nhiệm: tự nguyện, tự giác, xung phong, tình nguyện 
tham gia vào các hoạt động truyền thông, vận động xã hội, 
phong trào BVMT.

Nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm về BVMT cho 
cộng đồng và toàn xã hội. Đặc biệt, cần khuyến khích các tổ 
chức chính trị - xã hội, tổ chức cộng đồng địa phương tham 
gia vào hoạt động theo dõi, phát hiện, tố giác sai phạm về 
pháp luật BVMT, cũng như quá trình thực thi, giám sát 
chính sách và thực hành quyền môi trường.

Tăng cường sự chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, sự phối hợp 
trong nội bộ các TCXH; sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ 
giữa cơ quan quản lý nhà nước với các TCXH, tổ chức phi 
chính phủ trong hoạt động tuyên truyền vận động cộng 
đồng tham gia BVMT, giám sát thực thi pháp luậtn

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, triển khai 
mô hình, hoạt động quản lý CTN và sản xuất các 
sản phẩm thân thiện với môi trường: Xây dựng kế 
hoạch và triển khai đồng bộ trên cả nước mô 
hình trung tâm thương mại, siêu thị không sử 
dụng túi ni lông, hoặc sử dụng túi ni lông thân 
thiện với môi trường, thay thế cho túi ni lông khó 
phân hủy; thành lập và mở rộng các mô hình tổ 
chức tái chế chất thải, phong trào chống rác thải 
nhựa. Xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức 
thu gom CTN trôi nổi trong môi trường (thu 
gom, tái chế, xử lý CTN trên lưu vực sông, vùng 
ven biển, các bãi tắm, khu du lịch, âu thuyền, 
chợ cá ven biển); tăng cường kiểm tra, giám sát 
việc thực hiện các quy định về thu gom và xử lý 
CTN phát sinh từ hoạt động du lịch biển, vận 
tải biển, nuôi trồng và khai thác thủy sản; giảm 
thiểu việc thải bỏ, làm thất lạc ngư cụ khai thác 
thủy sản. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên 
tiến, hiện đại trong thu gom, tái chế và xử lý CTN; 
công nghệ tái chế CTN thành nhiên liệu, vật liệu 
xây dựng, giao thông và sản phẩm nhựa khác; 
các thiết bị thu gom, vận chuyển CTN trên sông, 
suối, kênh, rạch, vùng biển. Tăng cường đầu tư 
và phát triển công nghệ sản xuất các sản phẩm 
thân thiện với môi trường thay thế sản phẩm 
nhựa; nghiên cứu, thiết kế, sản xuất bao bì, sản 
phẩm nhựa tối ưu nhằm giảm tối đa định mức 
nguyên liệu nhựa/sản phẩm…

Nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện các 
nhiệm vụ, giải pháp được hiệu quả, Thủ tướng 
Chính phủ giao Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ 
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 
tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương trong phạm vi, trách nhiệm quản lý chủ 
động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện 
các nhiệm vụ; định kỳ hàng năm gửi báo cáo kết 
quả thực hiện về Bộ TN&MT để tổng hợp, báo cáo 
Thủ tướng. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ đã 
phân công trách nhiệm cụ thể cho 11 Bộ, ngành 
và địa phương trong việc triển khai Đề án. Thực 
hiện nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao, 
hiện nay, Bộ TN&MT, các Bộ, ngành và UBND các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang chủ 
động xây dựng kế hoạch và giao nhiệm vụ cụ thể 
cho các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện Đề 
án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủn

(Tiếp theo trang 14)

Tăng cường  
công tác quản lý...
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Bảo vệ môi trường theo cách của phụ nữ
NGUYỄN HOÀNG ANH, VŨ THỊ NGỌC LOAN
Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Chiếm trên 50% dân số, phụ nữ vừa là đối 
tượng, vừa là chủ thể quan trọng của 
công tác BVMT. Từ nhận thức về tầm 

quan trọng đặc biệt của môi trường đối với đời 
sống, sức khỏe con người, nhiều năm qua, công 
tác BVMT đã trở thành một trong những nhiệm 
vụ trọng tâm của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) 
Việt Nam, được các cấp Hội quan tâm, thực 
hiện với nhiều cách làm, mô hình hay, sáng tạo, 
mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện 
môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của 
hội viên và cộng đồng. 

BVMT THÔNG QUA TỔ CHỨC NHIỀU 
HÌNH THỨC TRUYỀN THÔNG HIỆU QUẢ

Với thế mạnh hệ thống 4 cấp của Hội từ 
Trung ương tới cơ sở, cùng mạng lưới cán bộ Hội 
tới tận chi, tổ, Hội LHPN Việt Nam luôn quan tâm 
tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận 
động cả về bề rộng lẫn chiều sâu nhằm cung cấp, 
trang bị các kiến thức, kỹ năng về BVMT, quản 
lý và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên cho cán bộ Hội các cấp và hội viên. Thông 
qua các hoạt động, sự kiện, chiến dịch truyền 
thông được các cấp Hội tổ chức hàng năm gắn 
với những vấn đề môi trường của đất nước và địa 
phương, hội viên, phụ nữ và người dân được tiếp 
cận thông tin, nâng cao nhận thức hướng tới 
thay đổi hành vi BVMT. Đặc biệt, chuỗi các hoạt 
động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch - 
Vệ sinh môi trường và Ngày Môi trường thế giới, 

Chiến dịch “Làm cho thế giới 
sạch hơn” hàng năm đã được 
các Hội triển khai trên diện 
rộng, từ cấp Trung ương tới địa 
phương. Trong 3 năm từ 2017 - 
2019, Hội đã tổ chức 6 cuộc mít 
tinh cấp Trung ương, thu hút 
sự tham gia của trên 6.000 cán 
bộ, hội viên, phụ nữ và người 
dân (tại các tỉnh, thành: Đắk 
Lắk, Hà Giang, An Giang, Thái 
Bình, Thanh Hóa, Hải Phòng). 
Cùng với đó, trước diễn biến 
phức tạp của tình hình dịch 
bệnh COVID-19, Trung ương 
Hội đã chủ động thay đổi 
hình thức truyền thông phù 
hợp, sử dụng mạng xã hội để 
lan tỏa các thông điệp, hành 
động BVMT như sự kiện trực 
tuyến “Tử tế vì môi trường” 
(năm 2020) và cuộc thi trực 
tuyến “Phụ nữ chung tay phục 
Hồi hệ sinh thái” (năm 2021). 
Các sự kiện đã huy động đông 
đảo cán bộ, hội viên cả nước 
tham gia, với 3.000 bài dự thi, 
4.400.000 lượt người tiếp cận, 
trên 2.6 triệu lượt tương tác 
trên trang fanpage của Trung 
ương Hội.

Không chỉ hướng dẫn, 
trang bị kiến thức, kỹ năng, 
Trung ương Hội còn xây dựng 
nhiều sản phẩm, ấn phẩm 
truyền thông đa dạng, phù hợp 
với các nhóm đối tượng khác 
nhau nhằm hỗ trợ cho công tác 
tuyên truyền BVMT tại cộng 
đồng như: phim hoạt hình, các 
sản phẩm trò chơi tương tác, 
sách lật, bộ tranh thực hành, sổ 
tay, cẩm nang dành cho tuyên 
truyền viên, tờ rơi/tờ gấp dành 
cho hộ gia đình, quạt/túi/mũ... 
mang thông điệp về BVMT. Đây 
không chỉ là tài liệu hỗ trợ tích 
cực cho đội ngũ tuyên truyền 
viên, hội viên phụ nữ trong 
các buổi sinh hoạt nhóm, tổ 
mà còn là tài liệu giúp các hộ 
gia đình tiếp cận được thông 
tin, kiến thức cơ bản liên 
quan đến nước, vệ sinh, BVMT, 
chống rác thải nhựa… hướng 
tới thay đổi hành vi. Ngoài 
ra, hội cũng đẩy mạnh tuyên 
truyền trên hệ thống thông tin 
đại chúng. Năm 2020, Hội đã 
phối hợp với Đài Truyền hình 
Việt Nam xây dựng 3 phóng sự, 
1 tọa đàm chương trình “Cafe 
sáng” (VTV3) giới thiệu về các 
mô hình, cách làm hay trong 
phong trào chống rác thải 
nhựa của các cấp Hội; 4 tâm 
điểm chương trình “Việt Nam 
hôm nay” (VTV1) tập trung 
vào vấn nạn rác thải vùng ven 
biển, thực hành “Sống xanh”, 
nâng cao trách nhiệm phân 
loại rác thải tại nguồn, làm 
sạch bãi biển của các hội viên, 
phụ nữ vùng ven biển; Phối 
hợp với Đài Tiếng nói Việt 
Nam xây dựng và phát sóng 
4 câu chuyện truyền thanh 
chủ đề “Phụ nữ với công tác 
BVMT”... 

 V Hội viên Hội Phụ nữ Sư đoàn 363 (Quân chủng Phòng không - Không quân) 
tích cực tham gia các hoạt động làm sạch môi trường



41 SỐ 8/2021 |
Tạp chí 

MÔI TRƯỜNG

TRAO ĐỔI - DIỄN ĐÀN

ĐA DẠNG CÁC MÔ HÌNH BVMT

Trong những năm qua, Hội LHPN Việt 
Nam đã không ngừng đổi mới nội dung, 
phương thức BVMT thông qua việc đưa 
nhiệm vụ BVMT gắn với các phong trào thi 
đua, Đề án, Cuộc vận động lớn của Hội. Tiêu 
biểu như Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 
không, 3 sạch” (được phát động từ năm 2010) 
với các tiêu chí đều hướng tới cấp hộ gia đình 
và trực tiếp góp phần thực hiện tiêu chí số 
17 về môi trường (sạch nhà, sạch bếp, sạch 
ngõ), đã được Ban Chỉ đạo Trung ương và Thủ 
tướng Chính phủ đưa vào nội dung Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới giai đoạn 2016 - 2020, tạo cơ chế tốt để 
phát huy hơn nữa vai trò của phụ nữ và tổ 
chức Hội trong xây dựng nông thôn mới. Hay 
phong trào “Chống rác thải nhựa” đã được Hội 
LHPN Việt Nam triển khai mạnh mẽ từ năm 
2018 với cam kết tích cực, quyết tâm thực hiện 
các hoạt động “Nói không với sản phẩm nhựa 
dùng một lần” trong toàn hệ thống Hội và hội 
viên, phụ nữ cả nước, trước hết bắt đầu từ việc 
giảm thiểu tiêu thụ các sản phẩm nhựa và túi 
ni lông khó phân hủy, nhất là các sản phẩm 
nhựa dùng một lần; chỉ đạo, hướng dẫn các 
cấp Hội tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ các 
cấp không rác thải nhựa... 

Hiện nay, hầu hết các cơ sở Hội đều có 
ít nhất 1 mô hình tham gia giữ gìn vệ sinh 
môi trường như: “Tổ phụ nữ thu gom rác 
thải”, “Dùng làn đi chợ”, “Thôn phụ nữ xanh 
- sạch - đẹp”, “Nhà tôi xanh - sạch - đẹp”, “Hộ 
gia đình không chăn nuôi gia súc dưới gầm 
sàn”, “Phụ nữ sản xuất sạch, tiêu dùng sạch”, 
“Ngày thứ 7, chủ nhật xanh”, “Gạch sinh 
thái”, “Phụ nữ xử lý rác thải văn minh - biến 
rác thành tiền”, “Phụ nữ không sử dụng rác 
thải nhựa một lần trong sinh hoạt”, “Sử dụng 
túi, ống hút thân thiện với môi trường”, “Tổ 
phụ nữ thu gom rác thải, bao bì, thuốc bảo 
vệ thực vật”... Điển hình như Hội LHPN tỉnh 
Thái Bình với 1.655 tổ thu gom và xử lý rác 
thải cùng 9.460 thành viên; Hội LHPN tỉnh 
Thanh Hóa với mô hình “Đội phụ nữ xung 
kích BVMT”, Câu lạc bộ “Phụ nữ với công tác 
vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm”, 
“Phụ nữ với vệ sinh môi trường”; Hội LHPN 
tỉnh Điện Biên với mô hình ứng phó với 
biến đổi khí hậu, BVMT... Điều đặc biệt, các 
cấp Hội luôn chú trọng phát huy vai trò của 
phụ nữ trong xây dựng, giám sát, phản biện 
nhằm đảm bảo quyền và lợi ích khi tham gia 

các hoạt động BVMT. Trong 
quá trình tổ chức hoạt động, 
Hội LHPN Việt Nam đã làm 
tốt việc nghiên cứu nhu cầu, 
khảo sát và lấy ý kiến của cán 
bộ, hội viên và nhân dân trước 
khi tiến hành hoạt động hoặc 
triển khai các mô hình BVMT 
để việc tổ chức thực hiện đáp 
ứng đúng nhu cầu của hội 
viên. Bên cạnh đó, Hội còn 
tham gia góp ý các văn bản 
liên quan đến lĩnh vực BVMT, 
Luật BVMT để kiến nghị với 
Nhà nước bổ sung, sửa đổi các 
cơ chế, chính sách, luật pháp 
có liên quan đến vấn đề môi 
trường cho phù hợp, đảm bảo 
lồng ghép giới.

Hưởng ứng phong trào 
“Chống rác thải nhựa” do 
Chính phủ, Bộ TN&MT phát 
động, Trung ương Hội LHPN 
Việt Nam đã xây dựng mô 
hình điểm “Phụ nữ sống 
xanh” tại cộng đồng và các 
chợ, siêu thị thuộc 6 tỉnh/
thành: Hải Phòng, Lâm Đồng, 
Kiên Giang, Bắc Giang và 
Thừa Thiên - Huế nhằm giúp 
hội viên, phụ nữ và cộng đồng 
nâng cao kiến thức, thay đổi 
hành vi về giảm thiểu túi ni 
lông và rác thải nhựa một 
lần khi đi chợ. Trang fanpage 
“Phụ nữ sống xanh” do Hội 
xây dựng, đăng tải các gương 
điển hình trong công tác 
BVMT, đã thu hút hơn 7.000 
người theo dõi, qua đó nhiều 
hành động đẹp, cách làm hay 
về BVMT được lan tỏa sâu 
rộng trong cộng đồng.

Có thể khẳng định, với sự 
phong phú về hình thức và đa 
dạng về nội dung trong công 
tác tuyên truyền, cùng với 
những hoạt động hiệu quả, 
thiết thực, các cấp hội phụ nữ 
đã và đang tạo nên phong trào 
BVMT có sức lan tỏa sâu rộng 
đến cán bộ, hội viên phụ nữ 
và nhân dân. Các hoạt động 

không những góp phần giữ 
gìn môi trường sống, mà còn 
xây dựng, thực hiện nếp sống 
văn minh, nâng cao chất lượng 
cuộc sống, đóng góp thiết 
thực trong phong trào phụ 
nữ chung tay xây dựng nông 
thôn mới tại các địa phương. 
Trong những ngày vừa qua, 
dịch bệnh COVID-19 diễn 
biến phức tạp trên cả nước. 
Trước yêu cầu của công tác 
BVMT và tình hình dịch bệnh, 
thời gian tới, bên cạnh việc 
tham gia vào công tác tuyên 
truyền phòng, chống dịch, hỗ 
trợ người dân khai báo y tế, 
ứng trực tại các điểm kiểm 
soát, Hội LHPN Việt Nam sẽ 
tiếp tục phát huy vai trò chủ 
động trong sự nghiệp BVMT, 
sáng tạo, đổi mới các hoạt 
động truyền thông, giáo dục, 
vận động nâng cao nhận thức 
và thay đổi hành vi BVMT 
và vận động phụ nữ tích cực 
tham gia giám sát việc thực 
hiện chính sách, pháp luật về 
BVMT. Trong đó, duy trì các 
hoạt động thu gom rác thải, 
vệ sinh ngõ hẻm, đường phố, 
khai thông cống rãnh phòng 
ngừa lây nhiễm dịch bệnh; 
làm cỏ, trồng hoa, cây xanh 
ven các tuyến đường… Hội 
cũng đề xuất các cấp ủy, chính 
quyền và ngành chức năng 
cần tăng cường công tác kiểm 
tra, giám sát, xử lý nghiêm và 
giải quyết kịp thời các điểm 
nóng về môi trường; nghiên 
cứu, xây dựng phương thức, 
phương tiện vận chuyển, phân 
loại rác tại nguồn một cách 
đồng bộ (từ thu gom, phân 
loại rác tại hộ gia đình tới các 
điểm tập trung phân loại rác 
thải); có cơ chế chính sách 
khuyến khích, hỗ trợ doanh 
nghiệp, chủ cơ sở sản xuất các 
sản phẩm túi đựng thân thiện 
với môi trường thay thế sản 
phẩm nhựa dùng một lần...n
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Kinh nghiệm quốc tế trong việc đánh giá 
tác động môi trường của các dự án đầu tư 
phát triển tới hệ sinh thái rừng
ThS. PHAN THỊ KIM OANH
Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và môi trường

1. KHÁI QUÁT CHUNG

Trước sự gia tăng dân số, nhu cầu phát triển, 
tiêu thụ... ngày càng cao của con người đã gây 
sức ép lớn lên tài nguyên thiên nhiên. Nhiều dự 
án phát triển kinh tế - xã hội, điển hình là các 
dự án thủy điện, đường giao thông, khai thác 
khoáng sản, dịch vụ du lịch... khó tránh khỏi tác 
động tiêu cực đến rừng tự nhiên, do cần sử dụng 
đất rừng, kể cả rừng đặc dụng. Vì vậy, một số tổ 
chức uy tín trên thế giới đã xây dựng những 
hướng dẫn về đánh giá tác động của một số dự 
án đầu tư phát triển tới hệ sinh thái (HST) tự 
nhiên nói chung từ rất sớm. Nhu cầu sử dụng 
tài nguyên thiên nhiên cho quá trình đẩy mạnh 
công nghiệp hóa là rất lớn, nhiều dự án đầu tư 
phải sử dụng đất rừng và không thể tránh khỏi 
những tổn thất về rừng nói chung và rừng tự 
nhiên nói riêng. Tuy nhiên, hiện nay chưa có 
quy định pháp lý rõ ràng, cũng như chưa có 
những tiêu chí, chỉ số cụ thể để trả lời câu hỏi 
“tổn hại ở mức độ nào là có thể chấp nhận?”. Sự 
thiếu rõ ràng này đã và đang gây khó khăn cho 
các chủ dự án trong việc thực hiện đánh giá tác 
động môi trường (ĐTM), cũng như cho cơ quan 
chức năng trong quá trình thẩm định, ra quyết 
định phê duyệt báo cáo ĐTM, vì vậy cần thiết 
phải nghiên cứu để sớm có căn cứ thẩm định và 
lựa chọn dự án một cách chính xác nhất, đảm 
bảo việc phát triển kinh tế đi đôi với BVMT, thực 
hiện theo đúng tinh thần Chỉ thị số 13-CT/TW 
ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư về tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, 
bảo vệ và phát triển rừng và thể hiện quyết tâm 
của Chính phủ trong việc không đánh đổi môi 
trường vì mục đích kinh tế. 

2. KINH NGHIỆM TRONG VIỆC ĐTM CỦA 
MỘT SỐ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỚI HST RỪNG 

Ngân hàng Thế giới (World Bank)
Ngân hàng Thế giới (NHTG) là tổ chức vốn 

có những quy đinh chặt chẽ 
và nghiêm ngặt nhất trong 
ĐTM đối với dự án xin tài trợ, 
đặc biệt là dự án tác động đến 
HST rừng. NHTG cho rằng, 
tiêu chuẩn về môi trường đối 
với các dự án tác động đến 
HST rừng bao gồm các vấn đề 
cốt lõi là bảo vệ và bảo tồn đa 
dạng sinh học (ĐDSH), duy trì 
các dịch vụ của HST và quản lý 
nguồn tài nguyên thiên nhiên 
bền vững. Các chính sách an 
toàn của NHTG yêu cầu các dự 
án phải thực hiện tham vấn 
người dân bị ảnh hưởng bởi 
dự án và các tổ chức phi Chính 
phủ tại địa phương trong quá 
trình thực hiện ĐTM.

NHTG phân loại các dự án 
dựa trên quy mô, phạm vi, vị 
trí, mức độ nhạy cảm của dự 
án và đặc điểm cũng như mức 
độ của các tác động môi trường 
tiềm ẩn. Ngay từ ban đầu tiếp 
nhận hồ sơ dự án, NHTG đã 
tiến hành sàng lọc dự án, đây 
là bước quan trọng. Việc sàng 
lọc tính hợp lệ của dự án là để 
tránh các tác động môi trường 
và xã hội nghiêm trọng không 
thể giảm thiểu được. Tiêu chí 
không hợp lệ được NHTG chú 
trọng, đó là: (i) vi phạm các 
chính sách cấm của NHTG, ví 
dụ: sự suy giảm nghiêm trọng 
hoặc biến đổi môi trường sống 
tự nhiên tới ngưỡng...; (ii) vi 
phạm các nghĩa vụ quốc gia 
liên quan đến các công ước 
môi trường quốc tế; (iii) các tác 
động môi trường xã hội quá 
phức tạp và nghiêm trọng vượt 

quá khả năng của Ban Quản lý 
dự án để kiểm soát. Một dự án 
nếu thuộc một trong các tiêu 
chí không hợp lệ này sẽ không 
được nhận hỗ trợ tài chính. 

Ngân hàng thế giới sẽ 
không tài trợ các dự án làm 
suy thoái hoặc làm biến đổi 
những nơi cư trú đặc biệt quan 
trọng (khu vực được bảo vệ, 
hoặc những vị trí có tầm quan 
trọng về ĐDSH). Các hoạt động 
của dự án có khả năng gây ra 
sự biến đổi (biến mất) nghiêm 
trọng, hoặc gây suy thoái các 
môi trường sinh thái quan 
trọng. Sự biến mất có thể là tác 
động trực tiếp từ các hoạt động 
xây dựng, hoặc là tác động 
gián tiếp thông qua các hành 
động của con người gây ra khi 
thực hiện dự án. Các dự án sau 
sẽ không có đủ điều kiện để 
NHTG tài trợ cho dự án: (i) Các 
dự án có liên quan đến việc 
chuyển đổi hoặc suy thoái môi 
trường sống tự nhiên của các 
loài quan trọng; (ii) Các dự án 
có liên quan đến việc chuyển 
đổi đáng kể hoặc suy thoái đất 
rừng quan trọng; (iii) Các dự 
án làm ngược với thỏa thuận 
về môi trường quốc tế; (iv) Các 
dự án được đặt trong khu vực 
có nguồn tài nguyên văn hóa 
vật thể.

Ngân hàng Phát triển Châu 
Á (ADB)

Các tiêu chuẩn về môi 
trường của ADB đối với các 
dự án tác động tới HST rừng 
chứa đựng các yêu cầu cụ thể 
đối với các loại nơi cư trú khác 
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nhau, gắn với giá trị bảo tồn tiềm tàng 
của chúng. Dự án không được phép làm 
biến đổi hoặc xuống cấp nghiêm trọng 
nơi cư trú tự nhiên trừ khi: (i) không 
còn phương án thay thế khả thi nào về 
mặt kỹ thuật và tài chính: (ii) một phân 
tích toàn diện cho thấy rằng, lợi ích 
tổng thể từ dự án vượt trội hơn nhiều so 
với các chi phí dự án, gồm cả các phí tổn 
môi trường; (iii) sự biến đổi hoặc xuống 
cấp môi trường được giảm bớt hoặc hạn 
chế phù hợp. Dự án cần tìm mọi cách 
để tránh làm biến đổi hoặc xuống cấp 
nghiêm trọng nơi cư trú tự nhiên, chủ 
yếu thông qua dịch chuyển địa điểm dự 
án hoặc hạng mục dự án. Các biện pháp 
hạn chế tác động cần được thiết kế sao 
cho ít nhất không gây tổn thất nhiều tới 
ĐDSH. 

Các dự án không được phép tiến 
hành các hoạt động trong các khu vực 
nơi cư trú thiết yếu trừ khi: (i) không 
có tác động bất lợi có thể đo lường nào; 
(ii) dự án được dự báo không làm giảm 
số lượng của các loài được công nhận 
là loài nguy cấp hoặc cực kỳ nguy cấp, 
hoặc hao hụt diện tích nơi cư trú tới 
mức làm tổn hại tính bền vững của HST 
mang tính đại diện; (iii) các tác động 
được hạn chế để ít nhất không gây thiệt 
hạị nhiều tới ĐDSH. Các loài nguy cấp 
và cực kỳ nguy cấp là những loài được 
xếp vào nhóm có nguy cơ tuyệt chủng. 
Danh sách đỏ của IUCN về các loài bị 
đe dọa (Sách đỏ) thường được coi là 
tham chiếu quốc tế toàn diện nhất về 
hiện trạng bảo tồn của các loài thực vật 
và động vật.

Khi các dự án được đề xuất sử dụng 
các nguồn tài nguyên thiên nhiên có 
thể tái tạo như rừng, nước mặt hoặc 
đất, đánh giá môi trường cần cân nhắc 
liệu các nguồn tài nguyên có được quản 
lý bền vững trong vòng đời dự án hay 
không và xác định các tác động tồn dư 
sau dự án. Thiết kế biện pháp bồi hoàn 
ĐDSH được tiến hành như một phần 
của quy trình đánh giá môi trường, và 
được đưa vào các tài liệu đánh giá môi 
trường liên quan. Bồi hoàn đa dạng sinh 
học phải được thiết kế tuân thủ tất cả 
các luật lệ quốc gia và quốc tế liên quan. 
Chủ dự án được khuyến khích cung cấp 

bằng chứng cho thấy hiệu quả 
của các biện pháp bồi hoàn đề 
xuất, gồm cả kết quả từ các dự 
án tương tự.

Cộng đồng chung châu Âu 
(EC)

Cộng đồng chung châu 
Âu (EC) đã phát triển khung 
hướng dẫn ĐTM, sử dụng các 
bộ câu hỏi để đánh giá tác 
động đến các thành phần môi 
trường. Khung đánh giá trên 
gồm các phần: (1) mô tả dự án; 
(2) các giải pháp thay thế; (3) 
mô tả các yếu tố môi trường có 
thể bị dự án tác động; (4) mô 
tả các tác động nghiêm trọng 
của dự án đến các yếu tố môi 
trường; (5) các giải pháp giảm 
thiểu; (6) kết luận phi-kỹ thuật; 
(7) kết luận chất lượng khung 
báo cáo. 

Từng mục nói trên bao 
gồm các câu hỏi để xác định 
tác động và xác định giải pháp 
để giảm thiểu các tác động. 
Phần (3) đặt ra các câu hỏi để 
xác định các thành phần môi 
trường tác động, đồng thời đưa 
ra các câu hỏi về cách thức thu 
thập thông tin và tiến hành 
khảo sát. Phần (4) đưa ra các 
câu hỏi về (i) phạm vi tác động; 
(ii) các tác động trực tiếp của 
dự án; (iii) các tác động gián 
tiếp của dự án; (iv) đánh giá 
mức độ nghiêm trọng của các 
tác động; (v) các phương pháp 
sử dụng để đánh giá tác động. 
Đối với từng câu hỏi, EC yêu 
cầu đánh giá sự liên quan của 
thông tin đưa ra, khả năng 
xử lý các vấn đề nêu ra và các 
thông tin cần thiết để có đánh 
giá đầy đủ/xử lý triệt để các tác 
động của dự án.

Liên minh châu Âu (EU)
Khi triển khai thực hiện 

các dự án phát triển, chủ dự 
án cần xác định các tiêu chí 
có khả năng ảnh hưởng tới 
hệ sinh thái rừng thông qua 
việc thu thập, đánh giá thông 

tin, dữ liệu để trả lời một số 
câu hỏi sau: (i) Dự án đề xuất 
có trực tiếp hay gián tiếp dẫn 
đến thiệt hại nghiêm trọng 
hoặc tổn thất toàn bộ của HST 
hoặc loại hình sử dụng đất, do 
đó dẫn đến mất mát các dịch 
vụ HST hiện có? Trong khuôn 
khổ Dự án đề xuất, việc khai 
thác các HST hoặc loại hình sử 
dụng đất có trở nên quá mức 
hoặc không bền vững?; (ii) Dự 
án đề xuất có tác động tiêu 
cực đến các quy trình và dịch 
vụ của hệ sinh thái, đặc biệt là 
các hệ sinh thái cung cấp dịch 
vụ cho cộng đồng địa phương?; 
(iii) Dự án đề xuất có phụ 
thuộc vào các dịch vụ hệ sinh 
thái không?; (iv) Dự án đề xuất 
có phát sinh khí thải, nước 
thải và các chất thải là hóa 
chất, bức xạ, nhiệt hoặc tiếng 
ồn trong các khu vực cung cấp 
dịch vụ HST chính?;...

Chủ dự án cần kết hợp 
các khía cạnh môi trường vào 
lựa chọn địa điểm của dự án 
để đảm bảo việc phân vùng 
môi trường sống không có tác 
động đáng kể tới hệ sinh thái 
rừng. Chủ dự án có thể sử dụng 
phương pháp đánh giá nhạy 
cảm môi trường đối với khu 
vực dự kiến triển khai dự án. 
Phương pháp này tính toán 
chỉ số khu vực nhạy cảm môi 
trường thông qua phân tích đa 
tiêu chí, dựa trên 4 chỉ số chất 
lượng là thổ nhưỡng, khí hậu, 
thảm thực vật và biện pháp 
quản lý. Các khu vực được chia 
thành 3 cấp: nguy cấp, dễ tổn 
thương, có nguy cơ. 

Ban thư ký Công ước Đa 
dạng sinh học (CBD)

Công ước quốc tế phổ 
biến nhất với mục tiêu bảo 
tồn ĐDSH, đã xây dựng và 
ban hành sổ tay hướng dẫn 
lồng ghép ĐDSH trong ĐTM. 
Để đánh giá tác động lên 
ĐDSH của các hoạt động 
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phát triển, trước hết cần xác định các yếu tố 
tác động trực tiếp và gián tiếp gây ảnh hưởng 
đến ĐDSH. Các thay đổi trực tiếp bao gồm: (i) 
thay đổi mục đích sử dụng đất và lớp phủ mặt 
đất; (ii) phân mảnh và cô lập quần thể sinh 
vật; (iii) khai thác, săn bắt và sự biến mất của 
các loài động thực vật; (iv) các tác động từ bên 
ngoài như khí thải, nước thải, hóa chất; (v) sự 
xáo trộn hệ sinh thái; (vi) sự xâm nhập của các 
loài ngoại lai hoặc các sinh vật biến đổi gen; 
(vii) phục hồi rừng/HST. Các thay đổi gián tiếp 
bao gồm: (i) thay đổi về dân cư; (ii) kinh tế; (iii) 
chính trị xã hội; (iv) văn hóa, các thay đổi về 
quy trình công nghệ (CBD, 2006). 

Tất cả các thay đổi trực tiếp và gián tiếp tác 
động qua lại với nhau và gây ra những tác động 
tích cực hoặc tiêu cực đối với HST rừng. Do 
vậy, Ban thư ký CBD đề xuất các bên tham gia, 
trong đó có Việt Nam, nên xác định và giám sát 
các hoạt động có tác động tiêu cực tới bảo tồn 
và sử dụng bền vững các tài nguyên sinh vật. 
Các tác động của các hoạt động phát triển lên 
HST có thể được đánh giá thông qua một số 
khía cạnh sau: thành phần HST (gồm những gì 
và số lượng bao nhiêu? - trong một thời gian 
cụ thể), cấu trúc HST (các quần thể sinh học 
được tổ chức theo thời gian và không gian như 
thế nào?), các quá trình sinh thái - bao gồm 
chức năng HST (các quá trình tự nhiên và tác 
động con người nào có ý nghĩa quan trọng đối 
với việc tạo ra/duy trì HST?). Ban thư ký CBD 
đã đưa ra hướng dẫn đánh giá tác động của 
các hoạt động phát triển lên ĐDSH ở tất cả 
các bước triển khai dự án, trong đó sử dụng rất 
nhiều bộ câu hỏi để xác định các tác động từ 
từng hoạt động cụ thể của dự án.

Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO)
Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc cũng 

phát hành bộ hướng dẫn ĐTM dành cho các dự 
án sử dụng nguồn hỗ trợ của FAO, trong đó có 
các nguyên tắc đảm bảo hạn chế tác động tới 
tài nguyên rừng. Khung đánh giá tác động môi 
trường của FAO cũng sử dụng các bộ câu hỏi 
để đánh giá tác động của các hoạt động cụ thể 
trong dự án đến tài nguyên thiên nhiên và môi 
trường (FAO, 2011).

Ngoài ra, một nghiên cứu điển hình khác 
liên quan tới xây dựng hướng dẫn đánh giá tác 
động sinh thái học của các dự án tại Anh và 
Ireland được Viện Sinh thái và Quản lý Môi 
trường Vương quốc Anh thực hiện năm 2016 
(CIEEM, 2016). Theo đó, CIEEM yêu cầu các 
chủ đầu tư khi tiến hành ĐTM phải xây dựng 

cơ sở dữ liệu về hiện trạng 
môi trường nền, rồi phân 
tích các tác động tiềm ẩn 
của dự án đến các tài nguyên 
sinh học theo hiện trạng môi 
trường nền đã xác định. Việc 
đánh giá không chỉ xác định 
các tác động trực tiếp, khung 
hướng dẫn của CIEEM còn 
yêu cầu chủ đầu tư phải đánh 
giá các tác động sinh thái tích 
lũy. Như vậy, các tác động 
môi trường tích lũy cũng cần 
phải được đánh giá và có biện 
pháp phòng ngừa để tránh 
xảy ra các sự cố môi trường 
đáng tiếc.

3. TỔNG KẾT KINH NGHIỆM 
VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ  
CẦN CÂN NHẮC TRONG 
VIỆC ĐTM CỦA CÁC DỰ ÁN 
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
ĐẾN HST RỪNG 

 Khi đánh giá tác động 
của các dự án tới môi trường/
HST rừng đều đặt các dự án 
trong một bối cảnh tổng thể 
để đánh giá toàn diện các tác 
động trực tiếp, tác động gián 
tiếp, tác động tích lũy và tác 
động cộng dồn, từ đó đề xuất 
các giải pháp thích ứng, giảm 
thiểu, đền bù phù hợp với các 
tác động tiềm ẩn của dự án.

Các dự án cần tiến hành 
sàng lọc trước tiên, để tránh 
các tác động môi trường và xã 
hội nghiêm trọng không thể 
giảm thiểu được.

ĐTM của các dự án đầu tư 
phát triển đến HST rừng cần 
phải đặt trọng tâm vào việc 
đánh giá tác động tới ĐDSH, và 
cần phải có các chỉ tiêu đánh 
giá cụ thể xem suy giảm ĐDSH 
ở mức độ nào, tránh việc đánh 
giá chung chung.

Các bộ công cụ hỗ trợ đánh 
giá tác động của dự án tới 
ĐDSH và HST rừng đều đưa ra 
các tiêu chí và sử dụng các bộ 
câu hỏi phù hợp với từng tiêu 

chí để đánh giá tác động của 
các hoạt động cụ thể ở từng 
giai đoạn triển khai dự án.

Xây dựng cơ sở dữ liệu về 
hiện trạng môi trường nền, rồi 
phân tích các tác động tiềm ẩn 
của dự án đến các tài nguyên 
sinh học theo hiện trạng môi 
trường nền đã xác định. 

Đánh giá môi trường cần 
cân nhắc các nguồn tài nguyên 
có được quản lý bền vững trong 
vòng đời dự án hay không và 
xác định các tác động tồn dư 
sau dự án.

Kế hoạch triển khai dự 
án phát triển phải bao gồm 
phương án bồi hoàn ĐDSH, 
sau khi các biện pháp phòng 
tránh, giảm thiểu và khôi phục 
đã được áp dụng. Phương án 
bồi hoàn ĐDSH phải được xây 
dựng trên cơ sở các quy định 
pháp luật hiện hành của quốc 
gia và các điều luật, công ước 
quốc tế mà Việt Nam đã tham 
gia ký kết. Thiết kế biện pháp 
bồi hoàn ĐDSH được tiến 
hành như một phần của quy 
trình đánh giá môi trường, và 
được đưa vào các tài liệu đánh 
giá môi trường liên quan.

Dự án phát triển không 
được đưa bất kỳ loài ngoại lai 
nào vào khu vực dự án, vùng 
hoặc quốc gia trừ khi việc đó 
được thực hiện phù hợp với 
các quy định pháp luật hiện 
hành. Ngoài ra, cần yêu cầu có 
biện pháp đánh giá khả năng 
đưa vào một cách vô tình hoặc 
ngoài dự kiến các loài ngoại 
lai xâm hại này, đồng thời xác 
định các biện pháp để giảm 
thiểu tối đa nguy cơ đó.

Khi dự án phát triển có khả 
năng có tác động tiêu cực đến 
dịch vụ HST rừng, cần thực 
hiện rà soát có hệ thống để xác 
định các dịch vụ HST ưu tiên, 
bao gồm các dịch vụ ưu tiên 
thuộc hai nhóm: (i) nhóm các 
dịch vụ mà hoạt động của dự 
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án có khả năng có tác động nhất và do đó sẽ dẫn 
đến các tác động tiêu cực đến cộng đồng bị ảnh 
hưởng; (ii) nhóm dịch vụ mà dự án phải dựa vào 
để hoạt động. Đồng thời, phải tiến hành tham 
vấn cộng đồng trong quá trình xác định các dịch 
vụ HST ưu tiên. 

 Bộ TN&MT cần phải tăng cường hệ thống 
đánh giác tác động môi trường cho đánh giác 
tác động đa dạng sinh học hiệu quả và xây dựng 
lộ trình cho bồi hoàn ĐDSH để vận hành chính 
sách và thiết lập các chương trình bồi hoàn quốc 
gia tại Việt Nam. Có rất nhiều phương pháp 
luận và các tiếp cận khác nhau cho đền bù và 
bồi hoàn ĐDSH trên thế giới, điều quan trọng là 
cách tiếp cận ở Việt Nam đòi hỏi đơn giản và dễ 
áp dụng, nếu không rất khó sử dụng. 

 Cần nghiên cứu xây dựng hướng dẫn cho 
đánh giá tác động môi trường lâm nghiệp. 
Những dự án phát triển trong HST rừng cần có 
chương trình giám sát cụ thể và liên tục mới 
đánh giá được tác động lâu dài của dự ánn
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Lợi ích của áp dụng 
thị trường các-bon
TS. ĐỖ NAM THẮNG
Đại học quốc gia Ôxtrâylia

Thị trường các-bon là 
một công cụ kinh tế 
thuộc nhóm định giá 

các-bon (carbon pricing). 
Theo cơ chế này, Nhà nước 
xác lập tổng hạn ngạch phát 
thải các-bon rồi phân bổ hạn 
ngạch cho các doanh nghiệp 
có phát thải; sau đó thiết 
lập thị trường các-bon và 
cho phép các doanh nghiệp 
được phép mua bán, chuyển 
nhượng hạn ngạch phát 
thải. Nhà nước sẽ giám sát 
hạn ngạch phát thải. Doanh 
nghiệp cần tuân thủ đúng 
theo hạn ngạch phát thải, 
nếu không sẽ bị xử phạt. Thị 
trường các-bon là sự kết hợp 
giữa Nhà nước và thị trường 
trong quản lý phát thải. Nhà 
nước quản lý hạn ngạch phát 
thải, trong khi thị trường tự 
điều tiết giá chuyển nhượng 
hạn ngạch phát thải (hay còn 
gọi là giá các-bon).

Giống với thuế các-bon, 
thị trường các-bon giúp 
chuyển đổi nền kinh tế theo 
hướng ít các-bon, tiến tới 
không các-bon. Thông qua áp 
dụng thị trường các-bon, các 
dạng năng lượng hóa thạch 
phát thải các-bon sẽ trở nên 
đắt đỏ hơn và được thay thế 
bởi các dạng năng lượng tái 
tạo, năng lượng mới đang 
ngày một rẻ hơn. Ô nhiễm 
môi trường không khí và biến 
đổi khí hậu (BĐKH) do phát 
thải khí nhà kính nhờ đó sẽ 
được giảm nhẹ. Luật BVMT 
năm 2020 đã luật hóa thị 
trường các-bon. Bài viết phân 
tích các lợi ích tiềm năng của 
thị trường các-bon nhằm góp 

phần triển khai công cụ này 
một cách hiệu quả.

LỢI ÍCH VỀ ĐẠT MỤC 
TIÊU GIẢM NHẸ PHÁT 
THẢI KHÍ NHÀ KÍNH

Theo một nghiên cứu 
gần đây của Đại học quốc 
gia Australia, nếu Việt Nam 
áp dụng giá các-bon 1,8 đô la 
Mỹ/tấn CO2, bắt đầu từ năm 
2022, tăng 10%/năm, thì đến 
năm 2030 có thể đạt được 
mục tiêu giảm 5,5% lượng 
phát thải trong lĩnh vực năng 
lượng so với kịch ban thông 
thường. Đây là mục tiêu đặt 
ra trong bản cập nhật đóng 
góp do quốc gia tự quyết định 
(NDC) mà Việt Nam cam kết 
thực hiện trong khuôn khổ 
Thỏa thuận Paris về BĐKH.

Hiện tại Việt Nam có 
tốc độ gia tăng phát thải 
CO2 nhanh nhất trong các 
nước ASEAN, ở mức khoảng 
10%/năm trong giai đoạn 
2010-2019. Tỷ trọng CO2 
trong năng lượng sử dụng 
là 0.058 tấn CO2/GJ, cao 
hơn các nước trong khu vực 
như Philippines (0.051), 
Inđônêxia (0.049), Thái Lan 
(0.042). Tỷ trọng các-bon 
trên một đơn vị GDP tăng 
mạnh từ 0.27 năm 2019 đến 
0,37 năm 2019. Áp dụng thị 
trường các-bon sớm sẽ giúp 
cải thiện được tình trạng 
đáng báo động này. 

LỢI ÍCH VỀ MÔI TRƯỜNG 
VÀ BĐKH 

Định giá các-bon tạo 
động lực cho doanh nghiệp 
giảm phát thải các-bon cho 
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tới khi chi phí biên của giảm phát 
thải ngang bằng với giá các-bon. Nhờ 
giảm phát thải các-bon, hiệu ứng khí 
nhà kính sẽ giảm, dẫn đến các lợi ích 
của giảm BĐKH. Nói cách khác, định 
giá các-bon sẽ giảm được các thiệt 
hại do BĐKH gây nên như mực nước 
biển dâng, lũ lụt, hạn hán và các hiện 
tượng thời tiết cực đoan.

Định giá các-bon cũng sẽ dẫn đến 
giảm phát thải các chất gây ô nhiễm 
không khí đi kèm với đốt nhiên liệu 
hóa thạch như SOx, NOx, và bụi mịn. 
Cũng theo nghiên cứu nói trên của 
Đại học quốc gia Australia, áp dụng 
giá các-bon 1,8 đô la Mỹ/tấn CO2, bắt 
đầu từ năm 2022, tăng tới 4 đô la năm 
2030 thì trong giai đoạn 2020-2030 
có thể giảm được 47.000 tấn bụi tổng, 
34.000 tấn bụi PM10, 33.000 tấn bụi 
PM2.5, 23.000 tấn NOx, và 78.000 tấn 
SOx. Qua đó sẽ đem lại các lợi ích của 
giảm ô nhiễm không khí, trong đó 
quan trọng nhất là cải thiện sức khỏe 
người dân. Các lợi ích đi kèm của 
giảm phát thải khí nhà kính được ước 
tính là 21 đô la/tấn CO2 cắt giảm. 

 LỢI ÍCH VỀ KINH TẾ

Theo lý thuyết kinh tế, thị trường 
các-bon giúp đạt mục tiêu giảm phát 
thải với mức chi phí thấp nhất. Thị 
trường các-bon trong ngắn hạn có 
thể gây giảm lợi thế cạnh tranh của 
một số ngành công nghiệp sử dụng 
nhiên liệu hóa thạch, nhưng ít có 
khả năng gây tác động tiêu cực đến 
tổng thể nền kinh tế trong dài hạn. 
Ngược lại, nó có thể mang lại hiệu 
ứng tích cực nếu doanh thu từ bán 
đấu giá hạn ngạch phát thải được sử 
dụng để bù đắp cho việc giảm thuế 
thu nhập cũng như tăng đầu tư công. 
Nghiên cứu về thị trường các-bon 
của châu Âu (EU) chỉ ra rằng mức giá 
các-bon 20 đô la/tấn CO2 không gây 
tác động tiêu cực đến nền kinh tế. 
Nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới 
cho thấy, áp dụng thị trường các-bon 
ở Việt Nam không ảnh hưởng đến 
phát triển kinh tế về dài hạn, bởi 
giá trị tô (chênh lệch giữa giá bán và 
tổng chi phí khai thác) của dầu thô, 

than và khí đốt của Việt Nam 
chỉ chiếm khoảng 2,6% GDP. 
Qua giảm gánh nặng bệnh 
tật do ô nhiễm, năng suất lao 
động cũng sẽ được cải thiện, 
góp phần vào tăng trưởng 
kinh tế.

Thị trường các-bon sẽ 
giúp chuyển đổi năng lượng 
từ hóa thạch sang năng lượng 
tái tạo. Các ngành năng lượng 
không các-bon như gió, mặt 
trời, thủy điện tích năng sẽ có 
cơ hội phát triển. Quan trọng 
là sẽ tránh được tình trạng 
lãng phí nếu đầu tư vào các 
nhà máy điện than bây giờ 
để rồi trong 10-15 năm tới các 
nhà máy này có thể trở nên 
lạc hậu vì không cạnh tranh 
được về giá với các dạng năng 
lượng mới. Việc áp dụng thị 
trường các-bon sẽ giúp thúc 
đẩy đầu tư theo hướng bền 
vững trong giai đoạn phục hồi 
sau COVID-19.

Ngoài ra, thị trường các-
bon sẽ giúp Việt Nam hưởng 
lợi tối đa từ thương mại quốc 
tế, ví dụ như Hiệp định tự do 
thương mại EU-Việt Nam. 
Hiện EU đang cân nhắc áp 
thuế các-bon cho các sản phẩm 
nhập khẩu từ quốc gia không 
có thuế hoặc thị trường các-
bon, bắt đầu từ 2023. Hàng hóa 
của Việt Nam sẽ không vướng 
phải rào cản này khi Việt Nam 
có thị trường các-bon.

LỢI ÍCH VỀ XÃ HỘI

Thị trường các-bon có 
tiềm năng góp phần ổn định 
trật tự xã hội do giảm ô nhiễm, 
đặc biệt là giúp giải quyết 
được sự bất bình đẳng xã hội 
do các nhóm thu nhập thấp 
thường chịu nhiều thiệt hại 
về ô nhiễm không khí hơn. Thị 
trường các-bon giúp quá trình 
chuyển đổi năng lượng diễn ra 
sớm hơn và suôn sẻ hơn. Ngoài 
ra, sự phát triển của các ngành 

năng lượng mới cũng góp 
phần tạo việc làm. Tuy nhiên, 
băn khoăn thường gặp khi cân 
nhắc áp dụng thị trường các-
bon là liệu thị trường các-bon 
có gây ảnh hưởng nhiều đến 
nhóm thu nhập thấp thông 
qua tăng giá năng lượng hay 
không. Để giải quyết vấn đề 
này, Nhà nước có thể áp dụng 
trợ cấp trực tiếp cho hộ thu 
nhập thấp. Phương án khác là 
thiết kế giá điện theo dạng bậc 
thang với giá thấp những đơn 
vị điện tiêu thụ ban đầu, tăng 
dần lũy kế, nhằm hỗ trợ hộ thu 
nhập thấp duy trì sử dụng điện 
vào những mục đích tối thiểu. 
Về lâu dài, các dạng năng lượng 
mới sẽ trở nên rẻ hơn và sẵn có 
hơn. Vì vậy, các trợ cấp này sẽ 
không cần kéo dài.

LỢI ÍCH VỀ NGOẠI GIAO

Áp dụng thị trường các-
bon thể hiện nỗ lực của Việt 
Nam trong việc chung tay với 
cộng đồng quốc tế giảm phát 
thải khí nhà kính, ứng phó với 
BĐKH. Việt Nam được đánh 
giá là khá tích cực trong hội 
nhập quốc tế như tham gia Hội 
đồng Bảo an Liên hợp quốc, 
đóng góp duy trì an ninh, trật 
tự khu vực Biển Đông, tuân 
thủ sớm các quy định quốc tế 
về báo cáo liên quan đến môi 
trường và BĐKH. Nếu thiết kế 
và vận hành thị trường các-
bon sớm và hiệu quả, Việt Nam 
sẽ tiếp tục thể hiện sự tích cực 
của mình và sẽ là mô hình cho 
các nước đang phát triển tham 
khảo. Vị thế trên trường quốc 
tế sẽ tiếp tục được tăng cường.

Tóm lại, áp dụng thị trường 
các-bon sẽ đem lại lợi ích tổng 
thể về môi trường, kinh tế - xã 
hội và ngoại giao. Nhà nước 
cần sớm tổ chức xây dựng và 
vận hành thị trường các-bon 
để hiện thực hóa các lợi ích 
tiềm năng nàyn
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Những triển vọng và cơ hội chuyển đổi 
xanh hóa ngành Dệt May Việt Nam
ThS. LÊ THỊ HƯỜNG
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tiếp nối bài Kinh nghiệm của một số quốc 
gia và các xu hướng tiến tới sự bền vững 
toàn cầu trong ngành Dệt May đã đăng 
trên số 7/2021, Tạp chí tiếp tục đăng tải bài 
Những triển vọng và cơ hội chuyển đổi xanh 
hóa ngành Dệt May Việt Nam để thấy được 
những thách thức và nỗ lực của ngành 
trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội đối 
với môi trường.

Dệt May là một trong những ngành kinh 
tế chủ lực và xuất khẩu hàng đầu của 
Việt Nam. Năm 2019, ngành đóng góp 

15% tổng kim ngạch xuất khẩu, với giá trị trên 
39 tỷ đô la Mỹ. Năm 2020, toàn ngành Dệt May 
đạt kim ngạch xuất khẩu là 35 tỷ USD, giảm 10% 
so với năm 2019, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh 
COVID-19. Mặc dù vậy, Dệt May cũng là một 
ngành có tác động lớn tới môi trường với một số 
khâu trong chuỗi cung ứng tiêu thụ nguồn nước 
và năng lượng rất lớn, đồng thời xả nước thải có 
hàm lượng chất ô nhiễm nặng từ hóa chất. Để 
chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật 
của Nhà nước về BVMT và đáp ứng các yêu cầu 
của thị trường, ngành Dệt May Việt Nam đang 
từng bước chuyển đổi xanh hóa hướng tới sản 
xuất và phát triển bền vững.

DẤU CHÂN MÔI TRƯỜNG  
CỦA NGÀNH DỆT MAY

Trong quá trình sản xuất, 
ngành Dệt May thường liên 
quan tới các hoạt động như 
khai thác, sử dụng nhiều nước 
và xả nước thải ở mức độ cao, 
tiêu thụ nhiều năng lượng cho 
các công đoạn gia nhiệt và tạo 
hơi nước, vì vậy gây tác động 
đáng kể đến tài nguyên nước 
và phát thải khí nhà kính. Sự 
chuyển đổi xanh hóa ngành 
Dệt May sẽ giúp tiết kiệm chi 
phí sản xuất, giảm nhẹ sự phụ 
thuộc vào tài nguyên thiên 
nhiên, cũng như giảm thiểu 
các ảnh hưởng bất lợi của quá 
trình sản xuất đến môi trường. 

Mặc dù, hiện nay, Việt 
Nam chưa có dữ liệu chính 
thức nào về kiểm kê năng 
lượng và nước tiêu hao cho tất 
cả các doanh nghiệp sản xuất 
của ngành, nhưng theo Hiệp 
hội Dệt May Việt Nam (VITAS) 
và USAID, ngành đã chi 
khoảng 3 tỷ USD mỗi năm cho 
tiêu thụ năng lượng. Thống 
kê cho thấy, Dệt May chiếm 

khoảng 8% nhu cầu năng 
lượng của toàn bộ ngành công 
nghiệp và phát thải khoảng 5 
triệu tấn CO2 mỗi năm. 

Đặc biệt, các quy trình 
xử lý ướt hàng Dệt May (sợi, 
vải và hàng may) có dấu chân 
môi trường bất lợi nhất vì sự 
thâm dụng nước cho các khâu 
giặt, giũ, tiền xử lý, nhuộm và 
hoàn tất. Nước thải xả ra với 
lưu lượng lớn và chứa nhiều 
hóa chất sau các quy trình xử 
lý. Nhiều loại hóa chất có thể 
được dùng trong sản xuất như 
thuốc nhuộm có chứa azo, 
PFOS và PFAS (các chất per- 
và poly-fluoro -alkyl) làm chất 
chống thấm nước, deca-BDEs 
làm chất chống cháy và clo để 
tẩy trắng. Những chất như vậy 
đều có tác động nghiêm trọng 
đến môi trường, an toàn và sức 
khỏe con người. Trong các cơ 
sở nhuộm và hoàn tất, tùy vào 
trình độ công nghệ và trang 
thiết bị, trung bình tiềm năng 
tiết kiệm tính mỗi tấn sản 
phẩm là khoảng 0,2 đến 0,5 
kg thuốc nhuộm; 100 - 200 kg 
hóa chất và các chất phụ trợ; 
50 - 100 m3 nước; giảm tiêu 
thụ khoảng 150 kg dầu và 50 - 
150 KWh điện.

CƠ HỘI CHUYỂN ĐỔI 
XANH ĐỐI VỚI NGÀNH 
DỆT MAY VIỆT NAM

Tính đến thời điểm hiện 
nay, trong ngành có 70% là 
doanh nghiệp may, 6% là sợi, 
17% là dệt, 4% là nhuộm và 
hoàn tất, còn lại 3% là các 
đơn vị phụ trợ. Trong số đó, 
85% doanh nghiệp may là gia 
công CMT (cắt-may-làm sạch) 
và 15% là thực hiện FOB, tức 
là doanh nghiệp chủ động từ 

 V Đổi mới công nghệ sản xuất là giải pháp then chốt để chuyển đổi xanh hóa 
ngành Dệt May
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nguồn hàng, máy móc, chi phí, nhân 
công cho tới khi chuyển hàng ra ngoài 
cảng biển.

Hiện tại có một số xu thế và thực 
tiễn được xem là cơ hội tốt để thúc 
đẩy chuyển đổi xanh đối với ngành 
Dệt May Việt Nam. Đó là sự dịch 
chuyển chuỗi cung ứng Dệt May từ 
Trung Quốc, Đài Loan và Hồng Kông 
sang Việt Nam. Điều này có tác động 
một phần đáng kể từ các hiệp định 
thương mại được thông qua gần đây 
gồm CPTPP và EVFTA, trong đó có ưu 
đãi thuế dành cho hàng hóa có xuất xứ 
Việt Nam. Các yếu tố quan trọng khác 
bao gồm sự căng thẳng trong quan hệ 
thương mại Mỹ - Trung, môi trường 
kinh doanh thuận lợi và sự ổn định về 
chính trị, kinh tế của Việt Nam.

Bên cạnh đó, các nhãn hàng lớn 
dành ưu tiên cho những đối tác kinh 
doanh có trách nhiệm về xã hội và môi 
trường. H&M, Levi Strauss, GAP and 
UNIQLO là những ví dụ về xu hướng 
hiện tại của ngành công nghiệp thời 
trang. Các nhà sản xuất ở Việt Nam 
cần lưu ý tới yếu tố này để tăng cường 
uy tín. Để đạt được tăng trưởng bền 
vững, điều cần thiết là phải mở rộng 
sản xuất sang bán thiết kế gốc và sản 
xuất thương hiệu gốc.

Mặt khác, với xu hướng trên thế 
giới sử dụng các sản phẩm xanh, vật 
liệu nano… đòi hỏi công nghệ sản xuất 
của ngành Dệt May Việt Nam phải đổi 
mới liên tục. Công nghệ thông tin về 
thu nhận và quản lý dữ liệu đã giúp 
cho quá trình nhuộm dần ít phụ thuộc 
vào kỹ năng của người lập đơn công 
nghệ, ổn định chất lượng mẻ nhuộm 
cũng như tăng cường tỷ lệ RFT (đúng 
ngay từ đầu). Nhiều nhà sản xuất đã 
đạt được tỉ lệ này ở mức 95-98% thay 
vì 70-80% khi không ứng dụng công 
nghệ thông tin. Với hoạt động của rô-
bốt thì việc trải và cắt vải cũng giúp 
giảm nhân công tới 80% và tiết kiệm 
vật liệu 3%.

Ngành Dệt May được đánh giá là 
một ngành kinh tế có mức độ rủi ro môi 
trường và xã hội cao so với các ngành, 
lĩnh vực kinh tế khác do quá trình sản 
xuất cần phải khai thác, sử dụng và 

xả thải một lượng nước lớn, 
đồng thời sử dụng nhiều năng 
lượng cho việc đun nóng, tạo 
ra hơi nước đã tác động lên 
nguồn nước và góp phần gia 
tăng khí phát thải nhà kính. 
Chính vì vậy, ngành Dệt May 
nằm trong số 20 ngành kinh 
tế đang được Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam hướng dẫn các 
tổ chức tín dụng đánh giá rủi 
ro về môi trường khi cấp tín 
dụng tại Sổ tay đánh giá các 
rủi ro môi trường và xã hội, 
ban hành tháng 8/2018. Vì 
vậy, ngành Dệt May cần xây 
dựng chiến lược phát triển 
ngành theo hướng xanh hóa 
sản xuất, BVMT, đáp ứng đầy 
đủ tiêu chí dự án đầu tư xanh 
theo quy định của Luật BVMT, 
làm cơ sở tiếp cận các chính 
sách tín dụng xanh hiệu quả.

Ngoài ra, các tổ chức hợp 
tác phát triển quốc tế cũng 
đang có những hỗ trợ mạnh 
mẽ cho ngành Dệt May cả về 
kỹ thuật, tài chính và chia sẻ 
thông tin, kiến thức chuyển 
đổi xanh hóa. Trong đó đáng 
chú ý là Dự án “Xanh hóa 
ngành Dệt May Việt Nam 
thông qua cải thiện quản lý 
nước và năng lượng bền vững" 
của Tổ chức Quốc tế về Bảo 
vệ Thiên nhiên (WWF) phối 
hợp với Hiệp hội Dệt May Việt 
Nam. 

TRIỂN KHAI DỰ ÁN  
XANH HÓA NGÀNH DỆT 
MAY VIỆT NAM THÔNG 
QUA CẢI THIỆN QUẢN LÝ 
NƯỚC VÀ NĂNG LƯỢNG 
BỀN VỮNG

Từ năm 2018 tới nay, Dự 
án Xanh hóa ngành Dệt May 
Việt Nam thông qua cải thiện 
quản lý nước và năng lượng 
bền vững được triển khai với 
mục tiêu là chuyển đổi ngành 
Dệt May tại Việt Nam thông 
qua tham gia vào các chính 

sách quản lý ngành và môi 
trường để mang lại lợi ích xã 
hội, kinh tế và BVMT cho Việt 
Nam. Hoạt động Dự án được 
thiết kế dựa theo bốn nhóm 
mục tiêu nhằm gắn kết các đối 
tác đa bên vào công tác quản lý 
sông ngòi, thực hành sản xuất 
tốt về nước và năng lượng, cải 
thiện cơ chế chính sách và đẩy 
mạnh các dự án đầu tư khả thi 
để huy động nguồn tài chính 
cho ngành.

Trong thời gian qua, Dự 
án đã tổ chức 20 hội thảo, tập 
huấn kỹ thuật chuyên sâu 
về tác động môi trường của 
ngành Dệt May, giải pháp 
công nghệ kỹ thuật để tăng 
hiệu suất sử dụng tài nguyên 
nước - năng lượng - hóa chất 
và giảm lưu lượng, tải lượng 
ô nhiễm nước xả thải và các 
module tập huấn theo bộ công 
cụ HIGG Index của Liên minh 
Dệt May bền vững (SAC). Tổng 
cộng trên 750 nhân viên từ 
trên 230 nhà máy dệt nhuộm, 
may, giặt tham gia các chương 
trình hội thảo huấn luyện.

Bên cạnh đó, Dự án cũng 
tổ chức hai cuộc khảo sát về 
tiêu thụ tài nguyên nước - 
năng lượng. Năm 2019, Dự án 
thực hiện khảo sát đối với 64 
nhà máy may mặc và xác định 
mức tiêu thụ nước, năng lượng 
trung bình của một sản phẩm 
may mặc. Năm 2020, Dự án 
tiếp tục cuộc khảo sát 80 nhà 
máy dệt nhuộm để xác định 
mức tiêu thụ nước và năng 
lượng của ngành dệt nhuộm. 
Cuộc khảo sát đã xác định 
suất tiêu thụ năng lượng bình 
quân là 58 Megajoule(MJ)/1 
kg vải cotton và 76 MJ/1 kg 
vải polyester; suất tiêu thụ 
nước bình quân là 110 lít/1 
kg vải cotton và 69 lít/1 kg vải 
polyester.

Cũng trong năm 2019, Dự 
án đã tiến hành hỗ trợ 15 nhà 
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máy may mặc kiểm toán nước - năng lượng và 
xác định các giải pháp cơ hội cải thiện hiệu quả 
tài nguyên. Năm 2020 đến tháng 4/2021, Dự án 
tiếp tục hỗ trợ 23 nhà máy dệt nhuộm và giặt 
kiểm toán để xác định các cơ hội cải thiện hiệu 
quả tiêu thụ tài nguyên. Dự án đã hướng dẫn 
kỹ thuật và theo dõi quá trình thực hiện các 
giải pháp cải thiện của từng nhà máy. Ngoài ra, 
có 3 dự án đầu tư xanh khả thi được Dự án hỗ 
trợ kỹ thuật, liên quan đến thay thế máy giặt 
dung tỷ cao thành máy giặt dung tỷ thấp, áp 
dụng công nghệ Ozone và Eflow thay thế cho 
giặt tẩy truyền thống trên sản phẩm jean. Khi 
thực hiện, nhà máy sẽ giảm được 54% lượng 
nước sử dụng của 1 doanh nghiệp giặt hàng 
denim (tương đương giảm 100.000 m3 nước/
năm); 68% lượng than, tương đương 3.000 tấn; 
11% lượng điện, tương đương 333.000 kWh; 24% 
lượng hóa chất, tương đương 235 tấn. Lượng khí 
thải carbon giảm là 53%, tương đương 5.600 tấn 
CO2. Với tổng suất đầu tư là 1,6 triệu USD, dự án 
có tỷ suất hoàn vốn nội bộ là 28% đến 70% và 
thời gian hoàn vốn 4 năm.

Từ kết quả đánh giá nghiên cứu khả thi kỹ 
thuật và tài chính đầu tư, Dự án giúp doanh 
nghiệp tiếp cận các nguồn tín dụng ưu đãi của 
khối các ngân hàng thương mại. Đồng thời, các 
trường hợp đầu tư xanh được tổng hợp thành 
điển hình đầu tư chuyển đổi xanh của ngành 
Dệt May, làm thành tài liệu truyền thông tới các 
tổ chức tài chính/tín dụng cũng như cơ quan 
chính quyền địa phương để tăng khả năng tiếp 
cận vốn tín dụng và mở rộng cấp phép đầu tư 
cho toàn ngành. So với các dự án đầu tư khác, 
Dự án có các thông số tài chính tốt và hấp dẫn 
để ngân hàng thương mại cấp tín dụng. Với tác 
động giảm dấu chân sinh thái nêu trên, dự án 
đầu tư xanh giúp doanh nghiệp giảm giá thành 
sản xuất, duy trì lợi nhuận biên và đảm bảo tính 
cạnh tranh về lâu dài (do giá các loại tài nguyên 
như nước sẽ tăng mạnh khi nguồn nước trở nên 
khan hiếm). Các ngân hàng khi giải ngân tín 
dụng cho các dự án đầu tư xanh trong ngành 
Dệt May sẽ giúp xanh hóa danh mục cho vay. 

ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM 
THÚC ĐẨY XANH HÓA NGÀNH DỆT MAY

Trong những năm gần đây, Dệt May là một 
trong những ngành xuất khẩu quan trọng nhất 
của Việt Nam. Ngành cũng cung cấp việc làm ổn 
định cho một tỷ lệ lớn lực lượng lao động hiện 
có ở Việt Nam. Trong bối cảnh các FTA đã được 
thông qua giữa Việt Nam với các nước và khu 

vực đối tác, ngành cần có 
những bước đi mạnh mẽ 
theo hướng tự chủ hơn 
trong nguồn cung nguyên 
liệu, đặc biệt là phát triển 
sản xuất vải trong nước 
để đáp ứng quy tắc xuất 
xứ của EVFTA. Cách duy 
nhất để thiết lập một lộ 
trình phát triển bền vững 
cho sản xuất vải và may 
mặc là thực sự tuân thủ 
các nguyên tắc và thực 
hành tốt nhất về BVMT, 
xanh hóa sản xuất, tiết 
kiệm tài nguyên không 
thể tái tạo như nước, năng 
lượng, sử dụng vật liệu tái 
chế và quản lý hóa chất 
hiệu quả.

Bên cạnh đó, ngành 
cần xây dựng nhân lực 
với tư duy phát triển bền 
vững. Phát triển nguồn 
nhân lực là một trong 
những yếu tố quyết định 
của tầm nhìn xanh. Vì 
vậy, tăng cường tỷ lệ cán 
bộ kỹ thuật chuyên môn 
và công nhân lành nghề 
được đào tạo chuyên sâu 
về môi trường, áp dụng 
công nghệ 4.0 vào quy 
trình sản xuất để tự động 
hóa và số hóa quy trình 
sản xuất, nâng cao năng 
suất lao động và chất 
lượng sản phẩm; Thiết 
lập các hoạt động đào tạo 
phát triển kỹ năng thông 
qua các lớp giáo dục nghề 
nghiệp và đào tạo kỹ 
thuật, hỗ trợ các công ty 
thực hiện trách nhiệm xã 
hội doanh nghiệp nhằm 
nâng cao kiến thức và 
năng lực của nhân viên về 
sản xuất bền vững.

Ở cấp Trung ương, các 
Bộ, ngành chức năng (Bộ 
Công Thương, TN&MT, 
Công An) cần rà soát 
và tham khảo các tiêu 

chuẩn/yêu cầu quốc tế để 
thiết lập và cập nhật định 
kỳ các tiêu chuẩn và định 
mức của ngành về chất 
thải, tiêu thụ năng lượng, 
sử dụng nước, sử dụng 
vật liệu và hóa chất (danh 
mục các chất cấm sử 
dụng trong sản xuất, tuân 
thủ sức khỏe và an toàn) 
áp dụng cho các doanh 
nghiệp sản xuất trong 
ngành. Bên cạnh đó, kiểm 
tra và xử phạt nghiêm các 
hành vi vi phạm pháp luật 
môi trường với sự phối 
hợp chặt chẽ giữa cảnh 
sát môi trường và cơ quan 
quản lý môi trường các 
địa phương; Xúc tiến áp 
dụng các thành tựu công 
nghệ 4.0, ví dụ tự động 
hóa, công nghệ thông tin 
hiệu quả; Cung cấp cơ chế 
hỗ trợ cho các nghiên cứu 
về vật liệu và hóa chất 
mới (có thể tái tạo hoặc có 
nguồn gốc tự nhiên) thay 
thế cho các vật liệu không 
bền vững và thiết kế vì sự 
bền vững trên cơ sở đánh 
giá vòng đời.

Nhà nước nên thiết 
lập kênh tài chính tín 
dụng xanh cho các ngành 
gây ô nhiễm môi trường 
lớn như dệt nhuộm, giấy, 
hóa chất. Đây là những 
ngành đóng góp giá trị 
lớn vào GDP, và tạo công 
ăn việc làm nên vẫn phải 
duy trì tốc độ tăng trưởng. 
Tuy vậy, nếu thiếu quản lý, 
điều tiết và cơ chế hỗ trợ 
chuyển đổi giảm tác động 
môi trường thì việc tăng 
trưởng sẽ gây hậu quả 
khôn lường về môi trường 
và xã hội. Tín dụng xanh 
ưu đãi là một trong những 
công cụ nhằm thúc đẩy 
các doanh nghiệp chuyển 
đổi xanhn



50  | SỐ 8/2021
Tạp chí 
MÔI TRƯỜNG

TRAO ĐỔI - DIỄN ĐÀN

Diễn biến chất lượng môi trường  
khu vực miền Nam 3 đợt đầu năm 2021
TS. LÊ HOÀI NAM
Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam
Tổng cục Môi trường

Thực hiện Quyết định của Tổng cục Môi trường, từ tháng 4 đến tháng 6/2021, Trung tâm Quan trắc môi 
trường miền Nam đã triển khai 3 đợt quan trắc tại 100 điểm gồm 58 điểm nước mặt lục địa, 12 điểm nước 
biển ven bờ và cửa sông ven biển, 30 điểm không khí xung quanh, tiếng ồn và cường độ dòng xe trên địa bàn 
các tỉnh/thành phố: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Long An, An Giang, 
Kiên Giang, Cà Mau, Bến Tre, Tiền Giang, TP.Hồ Chí Minh và Cần Thơ.

CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ 
XUNG QUANH KHU VỰC PHÍA NAM CÒN 
KHÁ TỐT

Từ kết quả phân tích các thông số ô nhiễm 
cơ bản của 3 đợt quan trắc đầu năm 2021 cho 
thấy, chất lượng môi trường không khí xung 
quanh khu vực phía Nam còn khá tốt, giá trị 
thông số NO2, SO2 tại tất cả các vị trí quan trắc 
của cả 3 thời điểm quan trắc đều dưới ngưỡng 
quy định của QCVN 05:2013/BTNMT (trung 
bình 1 giờ), một số khu vực bị ô nhiễm cục bộ bụi 
và tiếng ồn (đặc trưng bởi thông số TSP và LAeq), 
kết quả này cũng khá tương đồng với 3 đợt quan 
trắc cùng kỳ của năm 2020. Tuy nhiên, dù cùng 
một điểm quan trắc nhưng khác thời điểm có 
các yếu tố xã hội, mật độ giao thông, khí tượng 
thủy văn khác nhau sẽ cho các kết quả khác 
nhau nhất định. Tỷ lệ vượt chuẩn của thông 
số bụi đợt 3/2021 so với đợt 1, đợt 2/2021 có xu 
hướng giảm trên toàn khu vực miền Nam, và đối 
với tiếng ồn thì có khuynh hướng giảm ở vùng 
kinh tế trọng điểm (KTTĐ) phía Nam, nhưng 
lại có khuynh hướng tăng ở vùng KTTĐ đồng 

bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). 
Tương ứng cùng kỳ năm 2020, 
tỷ lệ vượt chuẩn thông số bụi 
đợt 3/2020 so với đợt 1, đợt 
2/2020 có xu hướng tăng tại 
vùng KTTĐ phía Nam, nhưng 
giảm tại vùng KTTĐ vùng 
ĐBSCL, đối với tiếng ồn thì 
có khuynh hướng giảm ở cả 2 
vùng. Nguyên nhân của sự tăng 
giảm khác biệt giữa hai vùng, 
giữa cùng kỳ của hai năm, tạm 
đánh giá không có sự tác động 
bởi nguồn thải bất thường, mà 
là do các điểm có giá trị TSP 
và LAeq cao vượt ngưỡng quy 
định, tập trung chủ yếu tại các 
vị trí gần đường giao thông, nơi 
đang có công trình xây dựng 
(KCN Mỹ Xuân A, KCN Sóng 
Thần II, ngã ba Vũng Tàu) và 
quanh khu vực khai thác - sản 
xuất vật liệu xây dựng (ngã ba 

Châu Thới - xã Bình An, bãi 
khai thác đá Hòn Sóc, xi măng 
Hà Tiên), nên phụ thuộc phần 
lớn vào mật độ xe lưu thông, xe 
chở nguyên vật liệu, điều kiện 
khí tượng tại thời điểm quan 
trắc, mà tùy vào yếu tố xã hội 
tại thời điểm quan trắc sẽ làm 
thay đổi mật độ phương tiện 
lưu thông, cũng như các yếu tố 
khí hậu tại mỗi thời điểm khác 
nhau là những yếu tố tác động 
đến sự khác biệt trên.

CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG 
TIỀN, THỊ VẢI VÀ ĐỒNG 
NAI DUY TRÌ KHÁ TỐT

Kết quả quan trắc nước 
mặt lục địa 3 đợt đầu năm 
2021 cho thấy, sông Tiền, sông 
Thị Vải và sông Đồng Nai có 
chất lượng nước khá tốt. Sông 
Vàm Cỏ vẫn duy trì chất lượng 
nước ở mức trung bình (do 
đặc tính của vùng có nền đất 
phèn nên vào các tháng mùa 
mưa phèn bị rửa trôi làm cho 
giá trị pH thấp dẫn đến giá trị 
WQI thấp (không phải do tác 
động của hoạt động kinh tế - xã 
hội). Chất lượng nước sông Sài 
Gòn vẫn ô nhiễm nặng nhất và 
chưa có sự cải thiện. Ô nhiễm 
và suy thoái vẫn chủ yếu tập 
trung ở vùng hạ lưu (các đoạn 
sông chảy qua khu vực đô thị, 
khu công nghiệp), một số khu 
vực tình trạng ô nhiễm kéo dài 

 V Biểu đồ 1. Chất lượng môi trường nước khu vực miền Nam theo chỉ số WQI 3 
đợt đầu năm 2021
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cả 3 đợt quan trắc, điển hình như sông 
Sài Gòn đoạn chảy qua nội đô TP. Hồ 
Chí Minh (cầu Ông Buông trên kênh 
Tân Hóa - Lò Gốm, cầu Chữ Y trên 
kênh Tàu Hũ - Bến Nghé và cầu An Lộc 
trên kênh Tham Lương - Bến Cát - Vàm 
Thuật). Nước sông tại các khu vực trên 
hầu hết chỉ có thể sử dụng được cho 
mục đích giao thông thủy. Chất lượng 
nước bị ô nhiễm hữu cơ (BOD5, COD), 
ô nhiễm dinh dưỡng (N-NH4

+, N-NO2
-), 

hàm lượng TSS, Fe khá cao và giá trị DO 
thấp không đạt QCVN.

Chất lượng nước mặt một số khu 
vực trên sông Đồng Nai đã bị ô nhiễm 
dinh dưỡng và hữu cơ, các thông số có 
tỷ lệ vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT 
cao là COD, TSS, Fe và N-NH4

+, trong 
đó thông số Fe có tỷ lệ vượt chuẩn cao 
nhất. Kết quả tính toán chỉ số chất 
lượng nước WQI trong 3 đợt quan trắc 
năm 2021 tại 20 vị trí cho kết quả chất 
lượng nước sông Đồng Nai khá tốt, 
100% giá trị WQI từ 76 - 100 (nguồn 
nước sử dụng cho cấp nước sinh hoạt 
nhưng có biện pháp xử lý phù hợp), 
và có xu hướng được cải thiện so với 
cùng kỳ năm 2020 (có 68,3% giá trị 
WQI tăng so với cùng kỳ năm 2020). 
Tuy chất lượng nước được cải thiện so 
với cùng kỳ năm 2020 nhưng kết quả 
quan trắc 3 đợt đầu năm 2021 tại Hợp 
lưu sông Đồng Nai - hồ Trị An cũng 
ghi nhận sự suy giảm mạnh qua các 
đợt quan trắc (WQIđợt 1=100, WQIđợt 2=96, 
WQIđợt 3=83) như năm 2020 (WQIđợt 

1=80, WQIđợt 2=95, WQIđợt 3=65). Kết 
quả quan trắc đợt tháng 6/2021 tại các 
vị trí trên ghi nhận mức độ ô nhiễm 
hữu cơ (BOD5, COD), ô nhiễm dinh 
dưỡng (N-NH4

+) có sự gia tăng so với 
2 đợt còn lại.

Đối với sông Sài Gòn, chất lượng 
nước sông được cải thiện so với 3 đợt 
đầu năm 2020 (có 55,6% giá trị WQI 
tăng so với cùng kỳ năm 2020), giá trị 
WQI dao động từ 39 - 99 và cũng có 
xu hướng giảm dần về phía hạ lưu, 
khu vực TP. Hồ Chí Minh (từ cầu Ông 
Buông đến cầu Lộc An). Tại đây, nước 
sông chủ yếu sử dụng cho mục đích 
giao thông thủy và mục đích tương 
đương khác. Các điểm nội ô TP. Hồ 

Chí Minh (cầu Ông Buông, cầu 
Chữ Y và cầu An Lộc) có mức 
độ ô nhiễm hữu cơ cao. Trong 
đó, vị trí cầu Ông Buông trên 
kênh Tân Hóa - Lò Gốm và vị 
trí cầu Chữ Y trên kênh Tàu 
Hũ - Bến Nghé là các vị trí có 
chất lượng nước xấu nhất, 
chất lượng nước ở khu vực 
này luôn ở mức chất lượng 
xấu. Nguyên nhân là do vị trí 
này đã bị ô nhiễm hữu cơ và 
dinh dưỡng khá cao (các giá 
trị COD, BOD5 và N-NH4

+ cao; 
giá trị DO). Vị trí cầu Chữ Y 
trên kênh Tàu Hũ - Bến Nghé 
ngoài bị ô nhiễm hữu cơ và 
dinh dưỡng thì giá trị N-NO2

- 
cũng vượt QCVN dẫn đến giá 
trị WQI thấp.

Trên sông Vàm Cỏ, chỉ số 
chất lượng nước mặt WQI 
dao động từ 42 - 90 và có xu 
hướng được cải thiện so với 
cùng kỳ năm 2020 (có 62,5% 
giá trị WQI tăng so với cùng 
kỳ năm 2020). Tại thượng 
lưu sông (tỉnh Tây Ninh), 
môi trường nước sông có 
thể sử dụng được cho mục 
đích cấp nước sinh hoạt 
nhưng cần biện pháp xử lý. 
Tuy nhiên, chất lượng nước 
sông có xu hướng giảm dần 
về phía hạ lưu sông do tiếp 
nhận nước thải sinh hoạt TP. 
Hồ Chí Minh, trong đó mức 
độ ô nhiễm dinh dưỡng (tồn 
tại dưới dạng N-NH4

+) và ô 
nhiễm hữu cơ (đặc trưng 
bởi thông số BOD5 và COD) 
tại khu vực cảng Phú Định 
rất cao dẫn đến giá trị DO ở 
vị trí này thấp nhất trên lưu 
vực sông Vàm Cỏ, nhưng 
chất lượng nước có xu hướng 
cải thiện qua 3 đợt quan trắc 
đầu năm 2021 (WQIđợt 1=42, 
WQIđợt 2=43, WQIđợt 3=61).

Trên sông Thị Vải, tương 
tự kết quả cùng kỳ năm 2020, 
chất lượng môi trường nước 
sông Thị Vải 3 đợt đầu năm 

2021 khá tốt, hầu hết các giá 
trị WQI trong khoảng 75-100, 
nước sông sử dụng cho cấp 
nước sinh hoạt nhưng cần các 
biện pháp xử lý phù hợp, ngoại 
trừ vị trí cảng Vedan đợt 1/2021 
có giá trị WQI = 40 do nước bị 
ô nhiễm dinh dưỡng (đặc trưng 
bởi thông số N-NO2

-) và hàm 
lượng Pb trong nước khá cao, 
vượt QCVN 08-MT/BTNMT 
cột B1 (N-NO2- = 0,05 mg/L; Pb 
= 0,05 mg/L) lần lượt 1,7 lần và 
1,5 lần.

Nhìn chung, chất lượng 
môi trường nước sông Tiền 3 
đợt đầu năm 2021 duy trì ổn 
định và còn khá tốt (tương 
đương 3 đợt đầu năm 2020), 
(WQI từ 83-100), nước sông sử 
dụng được cho các mục đích 
cấp nước sinh hoạt, nuôi trồng 
thủy sản, tưới tiêu và các mục 
đích tương đương khác. 

CHẤT LƯỢNG NƯỚC BIỂN 
VEN BỜ VÀ CỬA SÔNG VEN 
BIỂN CÓ HÀM LƯỢNG TSS 
VÀ Fe CAO

Kết quả quan trắc nước 
biển ven bờ và cửa sông ven 
biển 2 đợt đầu năm 2021 
(tháng 4 và tháng 5) cũng 
tương tự các đợt đầu năm 
2020, chất lượng nước biển 
ven bờ và cửa sông ven biển có 
hàm lượng TSS, Fe cao và một 
số vị trí cửa sông ghi nhận giá 
trị vượt QCVN (cửa sông Sài 
Gòn - Tam Thôn Hiệp, cửa 
sông Ngã Bảy, biển Cần Giờ, 
bãi biển Tân Thành, cửa Lớn, 
cửa Tiểu sông Tiền), tuy nhiên 
đây là hiện tượng đặc thù tại 
các sông miền Nam khi bắt 
đầu vào mùa mưa. Một số 
vị trí cửa sông do tiếp nhận 
nước thải đô thị như khu vực 
Sao Mai - Bến Đình (nước thải 
từ TP. Vũng Tàu), cửa sông Ngã 
Bảy, cửa Đại - sông Tiền ghi 
nhận giá trị thông số N-NH4

+ 
vượt QCVNn
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Nghiên cứu đánh giá phạm vi phát tán 
bụi từ lò đốt rác sinh hoạt Phú Sơn  
ở tỉnh Thừa Thiên - Huế
NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG, NGÔ TRÀ MAI, KHUẤT THỊ HỒNG,  
HÀ THỊ HIỀN, NGUYỄN TRỌNG DŨNG, NGUYỄN HÙNG SƠN
Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Hiện nay, tình trạng gia tăng chất 
thải rắn sinh hoạt (CTRSH) đang gây áp 
lực đối với công tác thu gom, xử lý ở nước 
ta. Thiệt hại do ô nhiễm môi trường từ 
CRTSH không chỉ được tính bằng các 
chi phí xử lý, khôi phục cảnh quan mà 
còn bao gồm các chi phí liên quan đến 
sức khỏe, đời sống sinh hoạt và thu nhập 
của người dân... Hiện tượng rác thải bị 
ứ đọng ở một số thành phố và các địa 
phương đã trở thành vấn đề đáng báo 
động. Trước thực trạng trên, một số địa 
phương đã áp dụng công nghệ đốt rác 
phát điện do có một số ưu điểm như: 
tận dụng nhiệt, tiết kiệm diện tích, giảm 
thiểu ô nhiễm thứ cấp...

Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế 
hiện có 2 bãi chôn lấp xử lý rác ở Thủy 
Phương (Hương Thủy) và Lộc Thủy 
(Phú Lộc) được đánh giá là hợp vệ sinh 
tuy nhiên đều đã quá tải. Vì vậy, ngày 
5/9/2019 UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế 
ra Thông báo số 315/TB-UBND UBND 
thống nhất chủ trương triển khai đầu tư 
Nhà máy xử lý CTRSH công suất 600 tấn/
ngày, đêm với công nghệ lò đốt rác phát 
điện tại Phú Sơn, thị xã Hương Thủy. 

Lò đốt rác phát điện có ưu điểm 
công nghệ xử lý hiện đại, phù hợp, hạn 
chế phát sinh ô nhiễm môi trường thứ 
cấp, nhất là đối với địa bàn có du lịch là 
ngành kinh tế mũi nhọn. Đối với việc xử 
lý khói thải nhà máy phát điện đốt rác, 
cần phối hợp với phương pháp bán khô, 
công nghệ khử axit khô, thiết bị lọc bụi 
sử dụng bộ lọc bụi túi tương ứng có thể 
nâng cao hiệu suất khử axit và lọc bụi, 
và cũng loại bỏ một phần kim loại nặng 
và dioxin/furan còn sót lại (sau hệ thống 
phun than hoạt tính). Tuy nhiên, trước 
khi tiến hành lắp đặt và xây dựng, cần 

nghiên cứu đánh giá phát thải 
và tác động của khí thải phát 
sinh sau khi xử lý tại khu vực. 
Đặc biệt là mức độ và phạm vi 
phát thải bụi trong trường hợp 
rủi ro sự cố, khi hệ thống xử 
lý khói bụi hoạt động không 
hiệu quả dẫn đến các thiệt hại 
về môi trường, sức khỏe…

Để phòng ngừa các sự cố 
môi trường, các nhà khoa học 
của Viện Vật lý đã thực hiện 
Nghiên cứu đánh giá phạm 
vi phát tán bụi từ lò đốt rác 
sinh hoạt Phú Sơn, tỉnh Thừa 
Thiên - Huế dựa trên Mô hình 
khuếch tán chất ô nhiễm 
(ENVIM3.0), nhằm xem xét 
khoảng cách, mức độ, phạm vi 
phát tán bụi của lò với 2 kịch 
bản: (1) hệ thống xử lý khói bụi 
của lò vận hành ổn định; (2) 
trường hợp sự cố xảy ra với hệ 
thống xử lý nên hiệu suất xử lý 
bụi là 0.

Hiện trên thế giới có nhiều 
công trình khoa học mô phỏng 
về mức độ phát tán các chất 
ô nhiễm vào không khí, điển 
hình như Gauss, Berliand và 
một số mô hình khác. Ở Việt 
Nam cũng đã có một số công 
trình nghiên cứu áp dụng Mô 
hình khuếch tán không khí 
ISCST3 do Cơ quan BVMT Mỹ 
(US-EPA) ban hành, chủ yếu 
trong một số lĩnh vực như: 
Giao thông, nhiệt điện...

Mô hình hóa ENVIM 3.0 
được các nhà khoa học Việt 
Nam áp dụng là một trong 
những phương pháp thông 

dụng trong các nghiên cứu 
về môi trường để tính toán 
phạm vi và mức độ ô nhiễm 
đảm bảo độ chính xác cao. 
Mô hình ENVIM 3.0 tiếp 
cận toán học mô phỏng diễn 
biến chất lượng môi trường 
nói chung dưới ảnh hưởng 
của một hoặc tập hợp các tác 
nhân có khả năng tác động 
đến môi trường và kiểm soát 
các nguồn gây ô nhiễm.

Kết quả nghiên cứu là cơ 
sở quan trọng để Nhà máy xây 
dựng các phương án phòng 
ngừa ứng phó rủi ro. Bên cạnh 
đó, cơ quan quản lý nhà nước 
có thể sử dụng dữ liệu này 
nhằm xem xét phạm vi/mức 
độ ảnh hưởng khi có sự cố xảy 
ra. Đặc biệt, đối với một cơ sở 
công nghiệp thuộc danh mục 
IIa (phụ lục kèm theo Nghị 
định số 40/2019/NĐ-CP) danh 
mục các loại hình sản xuất 
công nghiệp có nguy cơ gây ô 
nhiễm môi trường.

2. PHƯƠNG PHÁP VÀ DỮ 
LIỆU ĐẦU VÀO

2.1. Phương pháp nghiên cứu 
Lò đốt rác Phú Sơn nằm 

trong Khu xử lý CTR tập trung 
Phú Sơn, thị xã Hương Thủy với 
công suất xử lý rác là 600 tấn 
CTRSH /ngày, đêm, sử dụng lò 
đốt có ghi lò cơ khí bậc thang 
và có hệ thống xử lý khói bụi 
công nghệ kiểm soát NOX sau 
cháy (SNCR). Để đánh giá tác 
động từ hoạt động xử lý rác tới 
môi trường và sức khỏe cộng 
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đồng, nhóm nghiên cứu đã sử dụng mô hình 
ENVIM 3.0 để tính toán phát thải bụi theo 2 
kịch bản: (1) Khi hệ thống xử lý bụi vận hành ổn 
định với hiệu suất xử lý đạt khoảng 98%, (2) Khi 
hiệu suất của hệ thống xử lý là 0. Kết quả cho 
thấy, khi hệ thống xử lý bụi không hoạt động, 
nồng độ bụi lớn nhất vượt khoảng 4,6 lần so với 
QCVN 05:2013/BTNMT, trong khi hệ thống xử 
lý bụi hoạt động ổn định thì chất lượng khí thải 
đạt yêu cầu theo quy chuẩn hiện hành. 

Toàn bộ quy trình nghiên cứu theo các bước 
sau: Thu thập và xử lý các dữ liệu liên quan đến 
quy trình công nghệ đốt rác, xử lý khói bụi; các 
dữ liệu nền về điều kiện khí tượng, thủy văn, 
môi trường khu vực nghiên cứu. 

Xử lý, chuẩn hóa dữ liệu thô thành dữ liệu 
đầu vào cho mô hình. Mô phỏng sự khuếch tán 
của chất ô nhiễm (bụi) từ khí thải lò đốt trong 2 
kịch bản.

 Xem xét và đánh giá nồng độ và mức độ 
tác động của bụi đến các khu vực ở các khoảng 
các khác nhau, đặc biệt chú ý đến các đối tượng 
nhạy cảm xung quanh. Cuối cùng đưa ra các 
khuyến cáo cần thiết dựa trên kết quả tính toán 
của mô hình.

2.2. Dữ liệu đầu vào 
Các dữ liệu phục vụ chạy mô hình bao gồm 

các thông số thiết kế của lò đốt rác, tải lượng 
phát thải dự tính được lấy từ Báo cáo thuyết 
minh thiết kế cơ sở của Dự án “Nhà máy xử lý 
rác thải sinh hoạt Phú Sơn, thị xã Hương Thủy, 
tỉnh Thừa Thiên - Huế”. Các số liệu về tốc độ gió, 
hệ số khuếch tán được tham khảo từ Trạm khí 
tượng thủy văn Hương Thủy. 

Ống khói của Nhà máy dự kiến được xây 
dựng với đường kính 2 m, chiều cao 80 m. Lưu 
lượng khí đạt được là 179.280 m3/h và nhiệt độ 
khí thải tại miệng ống khói là 190oC với tốc độ 
phụt ở miệng khói là 15,8 m/s. 

Nồng độ bụi trước xử lý được lấy từ một dự 
án tương tự là Nhà máy xử lý CTR Phú Sơn với số 

liệu về lượng phát thải nguồn 
trước xử lý là 8.000 mg/Nm3. 
Yêu cầu về nồng độ bụi sau 
xử lý theo QCVN 61-MT:2016/
BTNMT <60 mg/Nm3. 

Ngoài ra, các số liệu về tốc 
độ gió, hệ số khuếch tán được 
tham khảo từ Trạm khí tượng 
thủy văn Hương Thủy được đo 
với tần suất 6h một lần (4 lần 
trong ngày là các giờ: 1h, 7h, 13h 
và 19h) được ghi trong file dữ 
liệu của 3 năm liên tục từ 2018 
- 2020.

Trên cơ sở các dữ liệu có 
được, 2 kịch bản tính toán sự 
phát tán khí thải được đề xuất 
như sau:

Kịch bản 1: Nhà máy hoạt 
động 100% công suất, hệ thống 
xử lý bụi 50% hiệu suất thiết 
kế và chấp nhận nồng độ các 
chất ô nhiễm đúng bằng nồng 
độ cho phép theo QCVN 61-
MT:2016/BTNMT. 

Kịch bản 2: Nhà máy hoạt 
động đúng công suất. Tuy 
nhiên, hệ thống xử lý bụi có sự 
cố và tính toán với trường hợp 
bất khả thi nhất là hiệu suất xử 
lý bụi = 0.

Việc tính toán xác định 
nồng độ các chất ô nhiễm từ 
nguồn thải được thực hiện 
theo chế độ tức thời tương 
đương với nống độ trung bình 
1h và chế độ trung bình tương 
đương với nồng độ trung bình 
24h theo quy định của QCVN 
05-2013/BTNMT. Sự khuếch 
tán các chất ô nhiễm từ nguồn 

thải được tính toán với điều 
kiện khí tượng của huyện 
Hương Thủy.

Nghiên cứu tính toán bụi 
phát sinh từ hệ thống xử lý 
khí thải của Nhà máy trong 
2 trường hợp, theo hai hướng 
gió chủ đạo tương ứng với hai 
mùa đặc trưng (mùa Đông và 
mùa Hè).

2.3. Cơ sở mô hình tính toán 
phát tán chất ô nhiễm trong môi 
trường khí

Để đánh giá mức độ tác 
động của các chất ô nhiễm 
tới môi trường xung quanh 
trong quá trình hoạt động của 
lò đốt, xác định nồng độ bụi, 
khí thải trung bình theo thời 
gian đối với các khu vực nằm 
cuối hướng gió chủ đạo so với 
nguồn thải được tính toán 
theo mô hình khuếch tán chất 
ô nhiễm ENVIM 3.0.

Với nguồn thải là các 
nguồn điểm (ống khói), hệ toạ 
độ không gian ba chiều được 
thiết lập như sau: Lấy vị trí 
nguồn thải làm gốc toạ độ, 
hướng theo vệt khói là trục 
x (trùng với hướng gió thổi), 
vuông góc với hướng gió là trục 
y và theo chiều đứng là trục z. 
Phương trình khuyếch tán theo 
hàm Gauss của nguồn thải để 
xác định nồng độ chất ô nhiễm 
trung bình ổn định theo thời 
gian sẽ phụ thuộc vào cường độ 
thải của nguồn, tốc độ gió, chiều 
cao hiệu quả của nguồn thải và 
điều kiện khí quyển khu vực. 

Bảng 1. Tổng hợp kết quả tính toán tải lượng chất ô nhiễm tại 2 kịch bản

Nguồn thải Thông số tính toán Đơn vị
Giá trị tính toán

Kịch bản 1 Kịch bản 2

Ống khói lò đốt

Chiều cao ống ống khói m 80 80

Đường kính miệng ống khói m 2,0 2,0

Nhiệt độ khí thải oC 190 190

Lưu lượng khí thải m3/s 49,8 49,8

Tải lượng bụi TSP g/s 81,22 40,61
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Từ các điều kiện trên, phương trình tính 
toán nồng độ chất ô nhiễm "C" tại một điểm bất 
kỳ có toạ độ (x, y, z) được xác định như sau:

Trong đó:
H: chiều cao ống khói
u- vận tốc gió, m/s (đo tại trạm khí tượng).
M - Tải lượng của chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/s)

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Chi tiết tính toán phân bố nồng độ các chất 

ô nhiễm theo từng kịch bản như sau: Kịch bản 
1 (khi hệ thống lò đốt hoạt động ổn định và hệ 
thống xử lý các chất ô nhiễm hoạt động theo 
đúng thiết kế):

 V Hình 1. Bản đồ nồng độ trung bình 1h của 
bụi về mùa Hè

 V Hình 2. Bản đồ nồng độ trung bình 1h của 
bụi về mùa Đông

Nồng độ bụi phát sinh ở khoảng cách 1,5 km về mùa Hè 
và mùa Đông tại khu dân cư gần nhất lần lượt là 0,0020 
mg/m3 và 0,0022 mg/m3 thấp hơn giới hạn cho phép. 
Chứng tỏ hệ thống xử lý bụi và khí thải của Nhà máy hoạt 
động hiệu quả xử lý triệt để chất ô nhiễm phát sinh không 
gây ô nhiễm môi trường. 

Khi lò đốt rác Phú Sơn hoạt động theo Kịch bản 1 hệ 
thống xử lý các chất ô nhiễm hoạt động theo đúng thiết kế, 
bụi có mức độ ô nhiễm nhỏ và thấp hơn nhiều lần so với 
nồng độ cho phép tương ứng.

Kịch bản 2 (khi hệ thống lò đốt hoạt động ổn định và 
theo đúng định mức nhưng các chất ô nhiễm sinh ra không 
được xử lý): 

 VHình 3. Bản đồ nồng độ trung bình 1h của bụi về mùa Hè

 VHình 4. Bản đồ nồng độ trung bình 1h của bụi về mùa Đông

Vào mùa Đông nồng độ bụi lớn nhất là 2,51 mg/m3 ở 
khoảng cách 1.000 m, ở khoảng cách 1,5 km có nồng độ 1,46 
mg/m3 vượt giới hạn cho phép 4,9 lần. Vào mùa Hè nồng 
độ bụi lớn nhất là 2,36 mg/m3 ở khoảng cách 1.000 m và ở 
khoảng cách 1,5 km có nồng độ 1,39 mg/m3.
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Đối với Kịch bản 2, khi hệ thống xử lý bụi 
có sự cố, mức độ ô nhiễm bụi rất lớn và nồng độ 
lớn nhất trung bình giờ có thể vượt khoảng 4,6 
lần tiêu chuẩn.

Nhận xét: Khu vực có nồng độ các chất ô 
nhiễm lớn tính theo khoảng cách từ 1km đến 
khoảng 1,5 km so với ống khói của Nhà máy 
tùy theo điều kiện vận hành và thời tiết. Trong 
khoảng cách này là khu dân cư thôn 4, xã Thủy 
Phù, thị xã Hương Thủy phía Đông Nam dự án sẽ 
là đối tượng chịu tác động trực tiếp từ quá trình 
vận hành Nhà máy trong cả hai trường hợp: Khi 
hệ thống xử lý bụi gặp rủi ro (tác động mang tính 
chất đột ngột) và hệ thống vận hành ổn định (tác 
động tích lũy). Ngoài ra, các đối tượng khác như 
công nhân vận hành cũng chịu ảnh hưởng bất 
lợi khi có sự cố, tuy nhiên mức độ không lớn. Tuy 
nhiên, khu dân cư thôn 4, xã Thủy Phù cách dự 
án 1,5km, vì vậy đảm bảo khoảng cách an toàn 
đến Nhà máy Phú Sơn theo đúng quy định của 
QCXDVN 01: 2008/BXD.

4. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 

Kết quả nghiên cứu cho 
thấy, việc ứng dụng công nghệ 
xử lý rác hiện đại (đốt rác phát 
điện) thay thế cho việc chôn lấp 
là việc làm cần thiết ở nước ta 
hiện nay, giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường và tiết kiệm diện 
tích đất, phù hợp với một thành 
phố du lịch - thương mại - dịch 
vụ, điển hình như tỉnh Thừa 
thiên - Huế. Tuy nhiên, cần phải 
xây dựng phương án phòng 
ngừa sự cố môi trường, đánh 
giá chi tiết đối với các loại chất 
thải đầu ra, đặc biệt là bụi để 
xem xét sự phù hợp với các tiêu 
chuẩn quy chuẩn hiện hành.

Ứng dụng mô hình 
ENVIM3.0, nhằm xem xét 
khoảng cách, mức độ, phạm 

vi phát tán bụi của lò đốt rác 
Phú Sơn theo 2 kịch bản: (1) hệ 
thống xử lý khói bụi của lò đốt 
ổn định; (2) trường hợp hiệu 
suất xử lý bụi = 0. Điều kiện 
khí tượng của khu vực lò đốt 
lấy tại Trạm Khí tượng thủy văn 
Hương Thủy. 

Theo kết quả 2 kịch bản 
cho thấy, khi lò đốt rác Phú Sơn 
hoạt động theo Kịch bản 1 hệ 
thống xử lý các chất ô nhiễm 
hoạt động theo đúng thiết kế, 
bụi có mức độ ô nhiễm nhỏ và 
thấp hơn nhiều lần so với nồng 
độ cho phép tương ứng.

Đối với Kịch bản 2, khi hệ 
thống xử lý bụi có sự cố, mức độ 
ô nhiễm bụi rất lớn và nồng độ 
lớn nhất trung bình giờ có thể 
vượt khoảng 4,6 lần tiêu chuẩn.

Kiến nghị: Nhà máy xử lý 
rác sinh hoạt Phú Sơn cần phải 
xây dựng các biện pháp phòng 
ngừa ứng phó sự cố, đặt biệt 
là đối với bụi trước khi đi vào 
vận hành chính thức. Trong 
đó, thực hiện giám sát online 
và truyền dữ liệu trực tiếp về 
cơ quan quản lý theo đúng quy 
định tại Nghị định số 40/2019/
NĐ-CP ngày 13/5/2019. Đồng 
thời, đề nghị Nhà máy có biên 
bản cam kết với cơ quan chức 
năng nếu để xảy ra sự cố sẽ 
tiến hành bồi thường thiệt hại 
theo nồng độ và vùng phát tán 
như tính toán ở trên. Nhà máy 
phải đảm bảo khoảng cách an 
toàn từ Nhà máy đến các khu 
dân cư theo đúng quy định của 
QCXDVN 01: 2008/BXDn
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 V Nhà máy xử lý CTRSH Phú Sơn, tỉnh Thừa Thiên - Huế
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Đánh giá nguy cơ tác động của biến đổi  
khí hậu đến một số khu vực của Việt Nam 
và triển khai các hoạt động thích ứng

TS. NGUYỄN TOÀN THẮNG, ĐỖ QUANG HƯNG,  
TRẦN THỊ THU TRANG, PHẠM THÚY HẠNH
Trung tâm Ứng phó Biến đổi khí hậu - Cục Biến đổi khí hậu, Bộ TN&MT

Biến đổi khí hậu (BĐKH) đang diễn ra cực 
đoan hơn trên phạm vi toàn cầu và Việt 
Nam thuộc nhóm nước chịu nhiều tác 

động nhất do BĐKH. Theo đánh giá hàng năm 
của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc 
(UNDP) về những nước chịu ảnh hưởng nặng nề 
nhất bởi các hiện tượng thời tiết cực đoan giai 
đoạn 1997-2016, Việt Nam đứng thứ 5 về Chỉ số 
rủi ro khí hậu toàn cầu năm 2018 và thứ 8 về Chỉ 
số rủi ro khí hậu dài hạn (CRI). Kịch bản BĐKH, 
nước biển dâng của Việt Nam được Bộ TN&MT 
công bố cho thấy, xu hướng gia tăng BĐKH là 
không thể tránh khỏi trong thế kỷ 21. Đến năm 
2100, nhiệt độ trung bình năm ở Việt Nam có 
thể tăng từ 0,6oC - 4o C; lượng mưa có xu hướng 
tăng tập trung vào mùa mưa và giảm vào mùa 
khô; nước biển dâng (NBD) từ 36 cm -100 cm 
thay đổi theo kịch bản và vị trí địa lý. Tác động 
của mực NBD cao do hiện tượng ấm lên toàn 
cầu sẽ là một thảm họa đối với Việt Nam, mà tác 
động lớn nhất sẽ xảy ra ở vùng Đồng bằng sông 
Hồng (ĐBSH) và Đồng bằng sông Cửu Long 
(ĐBSCL), khu vực ven biển và miền núi. Mực 
nước biển dâng lên 1 m cuối thế kỷ 21 sẽ làm thu 
hẹp khoảng 40% diện tích ĐBSCL và 11% diện 
tích ĐBSH bị xâm ngập mặn…

Trước các tác động tiêu cực của các hiện 
tượng khí hậu cực đoan đến mỗi khu vực của 
Việt Nam, từ năm 2018 đến tháng 6/2021, Trung 
tâm Ứng phó BĐKH, Cục BĐKH, Bộ TN&MT đã 
triển khai thực hiện Đề tài: Nghiên cứu cơ sở 
khoa học, thực tiễn xây dựng cơ sở dữ liệu phục 
vụ đánh giá nhu cầu các hoạt động thích ứng với 
BĐKH trong khuôn khổ Thỏa thuận Paris”, mã 
số: TNMT.2018.05.13. Kết quả của Đề tài nhằm 
đánh giá tác động của BĐKH đến một số khu vực 
bị ảnh hưởng và dễ tổn thương nhất của nước ta, 
từ đó đưa ra định hướng trọng tâm về các hoạt 
động thích ứng BĐKH tại những khu vực này. 

1. TÁC ĐỘNG CỦA BĐKH 
ĐẾN MỘT SỐ KHU VỰC CỦA 
NƯỚC TA

ĐBSCL: Được đánh giá là 
một trong 3 đồng bằng trên 
thế giới dễ bị tổn thương nhất 
do NBD. Theo kịch bản cao về 
BĐKH, nhiệt độ vào cuối thế 
kỷ tăng khoảng 3,4°C, số ngày 
nắng nóng tăng khoảng 40 đến 
60 ngày, lượng mưa mùa mưa 
tăng nhưng lượng mưa mùa khô 
giảm, mực nước biển có thể dâng 
đến 100 cm, gây ngập vĩnh viễn 
khoảng 40% diện tích đất. Nếu 
NBD thêm 100 cm, khoảng 10% 
dân số tại vùng ĐBSCL bị ảnh 
hưởng trực tiếp do mất đất. Diện 
tích trồng lúa bị thu hẹp đáng 
kể. Các khu vực chịu ảnh hưởng 
lớn của NBD sẽ tập trung ở một 
số địa điểm thuộc các tỉnh như: 
Trần Văn Thời (Cà Mau), Hồng 
Dân (Bạc Liêu), Ngã Năm (Sóc 
Trăng), Long Mỹ (Hậu Giang) và 
Giao Thành (Kiên Giang). Nước 
biển xâm lấn sâu hơn vào vùng 
cửa sông gây ra xâm nhập mặn, 
kết hợp cùng tác động của hạn 
hán đã ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến khả năng cấp nước ngọt, 
giảm chất lượng nước mặt và 
nước ngầm.

Đến nay, đã có nhiều quy 
hoạch tổng thể về phát triển 
kinh tế - xã hội của vùng 
ĐBSCL, quy hoạch phát triển 
ngành và địa phương đã được 
xây dựng và triển khai. Trung 

ương, các Bộ, ngành và địa 
phương đã có nhiều nỗ lực, 
chương trình, dự án về phát 
triển và bảo vệ vùng ĐBSCL. 
Tuy nhiên, những nỗ lực này 
còn nhỏ lẻ, thiếu đồng bộ, liên 
kết và còn mang tính ngắn 
hạn. Những thách thức nêu 
trên cũng tạo động lực cho 
sự chuyển đổi có quy mô lớn 
ở vùng ĐBSCL; thúc đẩy thay 
đổi nhận thức, chuyển đổi từ 
mô hình sản xuất thuần nông 
dễ bị tổn thương do BĐKH và 
NBD sang mô hình sản xuất 
thân thiện với môi trường và 
khí hậu, bền vững và có sức 
chống chịu cao; thúc đẩy hợp 
tác, tranh thủ hỗ trợ nguồn 
lực tài chính và chuyển giao 
công nghệ.

ĐBSH: Mức độ nghiêm 
trọng của thiên tai và ảnh 
hưởng của BĐKH tới ĐBSH 
cũng tương tự như ĐBSCL. Các 
kịch bản BĐKH và kết quả từ 
các mô hình khí hậu cho thấy 
tổng lượng mưa trong mùa mưa 
vùng ĐBSH lớn, dẫn đến gia 
tăng đáng kể lưu lượng đỉnh lũ. 
Gia tăng số trận mưa có cường 
độ mạnh, tổng lượng mưa lớn 
vượt thiết kế gây ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến sự an toàn 
của đập và hồ chứa; gây ngập 
lụt tại nhiều khu vực có địa 
hình trũng thấp, khả năng tiêu 
thoát nước kém; tăng nhanh 
tốc độ xói mòn bề mặt.
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Với kịch bản mực NBD cao 100 cm, khoảng 
240 nghìn ha đất sản xuất nông nghiệp vùng 
ĐBSH bị ảnh hưởng; năng suất lúa giảm từ 8% 
đến 15% vào năm 2030 và có thể giảm tới 30% 
vào năm 2050. Kèm theo đó là nhiều mối đe dọa 
lớn như thiếu nước sinh hoạt, xâm nhập mặn 
và môi trường nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản 
bị ảnh hưởng, gia tăng dịch bệnh hại cây trồng, 
suy thoái tài nguyên đất, suy giảm đa dạng sinh 
học (ĐDSH) và các nguồn gen quý hiếm. Ngoài 
ra, nếu NBD 100 cm, khoảng 3% ĐBSH sẽ chịu 
ngập, trong đó, bao gồm: 1,4% diện tích trồng lúa, 
0,6% khu dân cư, 0,2% đất làm muối và 0,8% các 
loại đất khác. Nhiều tỉnh, thành phố trong vùng 
bị mất đất do ngập khá nghiêm trọng, như: Thái 
Bình (31,2%), Nam Định (24%), Thành phố Hải 
Phòng (17,4%).

Khu vực ven biển: Đây là khu vực thường 
xuyên chịu nhiều tác động của các hiểm họa 
liên quan đến khí hậu như bão và áp thấp nhiệt 
đới, đặc biệt ở vùng Trung bộ; lũ lụt và sạt lở đất, 
đặc biệt là vùng ven biển Bắc bộ và Trung bộ. 
Ngoài ra, đối với khu vực ven biển, BĐKH còn 
làm gia tăng các quá trình thoái hóa đất, làm 
cho thổ nhưỡng của vùng vốn dĩ có đặc điểm 
thành phần cơ giới nhẹ, khả năng giữ nước kém, 
dễ suy thoái hơn.

BĐKH làm cho diện tích nhiễm mặn ở vùng 
ven biển tăng đáng kể, từ đó làm giảm sút sản 
lượng lúa và gây ra nhiều hậu quả khác về môi 
trường. BĐKH còn làm suy giảm ĐDSH vùng 
ven bờ, thay đổi hệ sinh thái của các vùng thấp 
ven sông, trong sông và cửa sông do thay đổi 
lượng mưa, dòng chảy mặt và nước ngầm cùng 
một số đặc trưng của chất lượng nước và chất 
dinh dưỡng. Các đợt hạn hán ngày càng xuất 
hiện nhiều hơn tại nhiều địa phương ven biển 
sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng xâm nhập 
mặn. Nhất là khu vực Nam Trung bộ lượng mưa 
hàng năm trong khu vực thấp nên dòng chảy 
sụt giảm mạnh dẫn đến tình trạng xâm nhập 
mặn lấn sâu vào đất liền, ảnh hưởng nặng nề 
đến sản xuất nông nghiệp và nguồn nước sinh 
hoạt của người dân ven biển.

Khu vực ven biển chịu tác động nghiêm 
trọng của NBD. Theo kịch bản NBD, nếu NBD 
100 cm, nhiều khu vực trũng ở đồng bằng ven 
biển Bắc bộ và Thanh Hóa sẽ bị ngập; NBD 
trung bình 57 cm sẽ có khoảng 8% diện tích 
rừng và thảm thực vật tự nhiên ở vùng ven 
biển có nguy cơ bị ngập. Diện tích rừng ngập 
mặn thu hẹp nghiêm trọng, nhất ở các tỉnh Cà 
Mau, Bà Rịa-Vũng Tàu, Nam Định và TP. Hồ 
Chí Minh.

Ngoài ra, tác động của 
BĐKH tới hệ sinh thái biển, 
làm cho ĐDSH vùng bờ cùng 
với nguồn lợi thủy hải sản 
giảm sút. Các hệ sinh thái vùng 
bờ suy thoái và thu hẹp diện 
tích. Các quần thể động thực 
vật có xu hướng di chuyển ra 
xa bờ hơn do thay đổi cấu trúc 
hoàn lưu ven biển, thay đổi sự 
tương tác giữa sông và biển, 
đặc biệt ở vùng cửa sông ven 
bờ (sẽ mất tới 60% các nơi cư 
trú tự nhiên). Trong những 
năm gần đây, BĐKH cũng là 
yếu tố chính thúc đẩy sự suy 
giảm nhanh chóng của hệ 
sinh thái san hô, thảm cỏ biển. 
Hiện tượng El-Nino có chiều 
hướng gia tăng cả về tần suất 
và cường độ đã làm nhiệt độ 
nước biển tăng cao, cùng bức 
xạ mặt trời vượt khả năng chịu 
đựng của san hô khiến chúng 
trở thành màu trắng (hiện 
tượng này được khoa học gọi là 
tẩy trắng san hô). Hệ sinh thái 
thảm cỏ biển cũng chịu ảnh 
hưởng nghiêm trọng từ các 
biểu hiện tiêu cực của BĐKH. 
Sự gia tăng nhiệt độ nước biển 
làm thay đổi mùa sinh trưởng, 
gia tăng bùng phát động thực 
vật phù du… làm thay đổi môi 
trường theo chiều hướng bất 
lợi cho sự phát triển của thảm 
cỏ biển. BĐKH làm tăng chiều 
hướng axit hóa đại dương và 
các cơn bão nhiệt đới, dẫn 

tới sự tàn phá các rạn san hô, 
thảm cỏ biển.

Khu vực miền núi: Khu vực 
này giữ vai trò quan trọng 
trong công cuộc phát triển bền 
vững của đất nước do có vị trí 
quan trọng và chiếm đến 3/4 
diện tích của cả nước. Hiện 
nay, có khoảng hơn 24 triệu 
người sinh sống trong cộng 
đồng 54 dân tộc khác nhau 
tại miền núi Việt Nam bao 
gồm Đông Bắc, Tây Bắc, Bắc 
Trường Sơn, Tây Nguyên/Nam 
Trường Sơn và Đông Nam bộ. 
Đây là các khu vực đa dạng về 
thời tiết và lưu trữ tính ĐDSH 
cao của cả nước. Kinh tế tại 
khu vực miền núi phát triển 
chậm, khó khăn do ảnh hưởng 
từ gia tăng dân số nhanh, suy 
thoái môi trường và đói nghèo 
(đặc biệt ở các vùng dân tộc ít 
người) trong vùng sâu vùng xa. 
Ngoài ra, miền núi Việt Nam 
có xu hướng phụ thuộc vào 
nguồn lực bên ngoài, trong 
khi đó kiến thức bản địa của 
khu vực lại chưa được phát 
triển. Phân hóa về kinh tế, văn 
hóa và xã hội cũng là 1 yếu tố 
dẫn tới gia tăng tính dễ bị tổn 
thương do BĐKH của khu vực.

Tác động của BĐKH tại 
khu vực miền núi (tình trạng 
thời tiết bất thường, nhiệt độ 
tăng, lũ lụt và bão) diễn ra trên 
diện rộng, tác động tới ĐDSH, 
hoạt động sản xuất nông 

 V Sạt lở đất ở các tỉnh thuộc khu vực ven biển ở nước ta đang 
diễn ra ngày càng nghiêm trọng
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nghiệp và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. 
Nhóm đối tượng chịu tác động BĐKH chủ yếu là 
dân cư miền núi, nhất là người dân tộc thiểu số, 
người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em. BĐKH cũng gây 
ra những thiệt hại nghiêm trọng cho các công 
trình cơ sở hạ tầng, bao gồm cơ sở hạ tầng nông 
thôn, các công trình kiểm soát phòng chống lụt 
bão và công trình thủy lợi… Ngoài ra, sạt lở đất 
cũng là thiên tai phổ biến ở hầu hết các tỉnh 
miền núi - hậu quả của những trận mưa dữ dội 
(do bão/lốc xoáy hoặc áp thấp nhiệt đới) kết hợp 
với địa hình dốc và cấu tạo địa chất yếu. Cùng với 
đó, cường độ của các trận lũ quét có xu thế gia 
tăng trong những năm gần đây đã gây ra những 
thiệt hại nghiêm trọng đến đời sống dân cư khu 
vực miền núi. 

2. HOẠT ĐỘNG THÍCH ỨNG ƯU TIÊN CHO 
CÁC VÙNG KHÍ HẬU Ở VIỆT NAM

Nhận thức rõ tính nghiêm trọng của BĐKH, 
cùng với các quốc gia trên thế giới, Việt Nam 
đã phê duyệt Thỏa thuận Paris về BĐKH tại 
Hội nghị lần thứ 21 các bên tham gia Công ước 
khung của Liên hợp quốc về BĐKH (COP21) năm 
2015. Theo đó, các bên tham gia Thỏa thuận có 
trách nhiệm xây dựng và triển khai Kế hoạch 
quốc gia thích ứng với BĐKH. Ngày 28/10/2016, 
Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về BĐKH 
của Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định 
số 2053/QĐ-TTg trong đó nêu rõ các nhiệm vụ 
và giải pháp thích ứng với BĐKH qua hai giai 
đoạn 2016-2020 và 2020-2030. Kế hoạch nhằm 
cụ thể các cam kết của Việt Nam với cộng đồng 
quốc tế trong ứng phó với BĐKH thực hiện các 
nghĩa vụ áp dụng đối với Việt Nam tại Thỏa 
thuận Paris, bao gồm 5 nội dung chính: Giảm 
nhẹ phát thải KNK; Thích ứng với BĐKH; Nguồn 
lực thực hiện; Hệ thống công khai, minh bạch 
(hệ thống MRV); Thể chế, chính sách. 

Thực hiện các mục tiêu thích ứng với BĐKH 
của Kế hoạch, nhóm nghiên cứu đã dựa vào 
các đặc điểm về địa lý, địa hình và tác động của 
BĐKH đối với mỗi vùng khí hậu ở Việt Nam để 
lập Danh mục các hoạt động thích ứng với BĐKH 
cho từng vùng khí hậu. Mỗi vùng sẽ chịu những 
tác động tiêu cực của các hiện tượng khí hậu cực 
đoan khác nhau và có nhu cầu thích ứng khác 
nhau tập trung vào các nhóm chính như sau: 

Hoàn thiện các chính sách quản lý BĐKH, bao 
gồm: Nhóm 1 - Tăng cường khả năng chống chịu 
với biến đổi khí hậu cho các ngành, lĩnh vực 
thông qua rà soát, điều chỉnh, xây dựng, hoàn 
thiện hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật; 

Nhóm 2 - Nâng cao năng lực 
quản lý thông tin BĐKH.

Tuyên truyền, nâng cao nhận 
thức: Nhóm 3 - Nâng cao nhận 
thức, tăng cường năng lực, kiến 
thức của các cấp chính quyền, 
tổ chức xã hội và cộng đồng địa 
phương về BĐKH và thiên tai.

Lĩnh vực nông nghiệp: 
Nhóm 4 - Tăng cường khả 
năng chống chịu của lĩnh vực 
nông nghiệp thích ứng BĐKH; 
Nhóm 5 - Đảm bảo hiệu quả 
đánh bắt và nuôi trồng thủy 
sản thông qua việc cải tiến 
phương pháp, kỹ thuật và cải 
thiện cơ sở hạ tầng ngành 
thủy sản thích ứng với BĐKH. 
Nhóm 6 - Tăng cường công tác 
quản lý bảo vệ rừng và nâng 
cao chất lượng rừng thích ứng 
với điều kiện khí hậu thay đổi.

Phòng chống thiên tai: 
Nhóm 7 - Tăng cường năng lực 
giám sát biến đổi khí hậu, quan 
trắc khí tượng thủy văn, dự 
báo, cảnh báo, truyền tin thiên 
tai để chủ động ứng phó với 
BĐKH; Nhóm 8 - Tăng cường 
hệ thống công trình thủy lợi, 
công trình phòng tránh thiên 
tai; Nhóm 9 - Xác định, phân 
vùng và dự báo cấp độ rủi ro 
thiên tai, tác động của BĐKH.

Môi trường và ĐDSH: Nhóm 
10 - Nâng cao khả năng thích 
ứng của hệ sinh thái tự nhiên 
và ĐDSH.

Tài nguyên nước: Nhóm 
11- Tăng cường công tác giám 
sát, trữ nước, nâng cao hiệu 
quả sử dụng nước và bảo vệ tài 
nguyên nước.

Cơ sở hạ tầng: Nhóm 12 - 
Nâng cao năng lực chống chịu 
với BĐKH thông qua các biện 
pháp cải tạo cơ sở hạ tầng ngành 
giao thông vận tải; Nhóm 13 - 
Nâng cao năng lực chống chịu 
với BĐKH thông qua các biện 
pháp cải tạo cơ sở hạ tầng ngành 
xây dựng và đô thị; Nhóm 14 - 
Củng cố hệ thống cơ sở hạ tầng 

ngành công nghiệp, năng lượng 
nhằm nâng cao năng lực chống 
chịu với BĐKH.

Sức khỏe cộng đồng, lao động 
- xã hội, văn hóa, thể thao, du lịch: 
Nhóm 15 - Đầu tư, phát triển 
cơ sở hạ tầng ngành y tế, sức 
khỏe cộng đồng, xây dựng và 
nhân rộng các mô hình nhằm 
nâng cao khả năng chống chịu 
của cộng đồng, thích ứng với 
BĐKH; Nhóm 16 - Nâng cao 
năng lực chống chịu cho các 
ngành du lịch, di sản văn hóa, 
thể thao, du lịch.

3. ĐỊNH HƯỚNG  
TRỌNG TÂM CÁC  
HOẠT ĐỘNG THÍCH ỨNG 
VỚI BĐKH CHO NHỮNG 
KHU VỰC TRỌNG ĐIỂM

Kết quả nghiên cứu cho 
thấy, ảnh hưởng của BĐKH 
đang tác động ngày càng 
nghiêm trọng đến sự phát 
triển bền vững của các khu vực, 
vùng lãnh thổ của Việt Nam. Vì 
vậy, cần thiết phải đề xuất các 
nhiệm vụ trọng tâm và biện 
pháp giảm nhẹ tác động, thích 
ứng với BĐKH có quy mô phù 
hợp theo đặc điểm tự nhiên 
của mỗi vùng, khu vực trên cả 
nước như sau:

ĐBSH và ĐBSCL: Đây là 2 
vùng kinh tế trọng điểm của 
cả nước, cần ưu tiên các dự 
án đầu tư để chuyển đổi mô 
hình kinh tế của vùng; triển 
khai các hoạt động đầu tư xây 
dựng hạ tầng. Theo đó, nhân 
rộng các các mô hình về tái 
cơ cấu sản xuất nông nghiệp 
theo ba trọng tâm: thủy sản 
- cây ăn quả - lúa, gắn với các 
tiểu vùng sinh thái. Tiếp tục 
thực hiện các nhiệm vụ nhằm 
xây dựng cơ cấu kinh tế nông 
nghiệp hợp lý, bảo đảm gắn 
kết chuỗi sản phẩm hàng hóa, 
tham gia sâu vào chuỗi giá 
trị toàn cầu. Chú trọng chuỗi 
công nghiệp chế biến và công 
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nghiệp hỗ trợ cho nền kinh tế nông nghiệp; 
hướng tới phát triển nông nghiệp chất lượng 
cao; phát triển dịch vụ - du lịch dựa trên tiềm 
năng, lợi thế về đặc điểm tự nhiên, sinh thái, 
văn hóa, con người.

Bên cạnh đó, phát triển các khu kinh tế 
phải gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa 
phương và của vùng theo hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa; đảm bảo sử dụng một cách 
hiệu quả cả quỹ đất, mặt nước và không gian khu 
kinh tế.

Ngoài ra, bố trí lại cơ cấu cây trồng, vật 
nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng 
tiểu vùng theo hướng nâng cao độ an toàn của 
sản xuất, phòng tránh lũ lụt, nâng cao hiệu quả 
trên mỗi ha đất canh tác. Triển khai xây dựng 
nông thôn mới; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 
vật nuôi, phát triển vùng sản xuất hàng hóa 
nhằm nâng cao thu nhập và ổn định đời sống 
nhân dân.

Khu vực ven biển: Đối với khu vực này, cần 
đầu tư phát triển theo quy hoạch và xây dựng 
các thành phố, thị xã ven biển trên từng tỉnh 
trở thành những trung tâm tiến ra biển. Phát 
triển du lịch bền vững và du lịch sinh thái ven 
biển; đảm bảo các khu vực dịch vụ du lịch có 
đủ các điều kiện an toàn với rủi ro thiên tai và 
khí hậu. Cùng với đó, phát triển các khu kinh tế 
phải gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa 
phương và của vùng theo hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa; đảm bảo sử dụng một cách 
hiệu quả quỹ đất, mặt nước và không gian khu 
kinh tế.

Ngoài ra, cần quy hoạch hợp lý việc xây 
dựng nơi neo đậu thuyền, cầu tàu và điểm neo 
đậu tránh bão trong các vùng vịnh nhỏ, các 
vùng cửa sông và đảo nhỏ ven bờ. Tập trung bảo 
vệ rừng phòng hộ ven biển, rừng đầu nguồn; 
khoanh nuôi tái sinh, trồng mới rừng phòng hộ 
ở các khu vực đầu nguồn xung yếu của các sông 
lớn. Tăng cường công tác bảo vệ và phát triển các 
vườn quốc gia, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ 
nguồn gen động thực vật quý hiếm.

 Khu vực miền núi: Tăng cường xây dựng các 
công trình thủy lợi mới, cải tạo, nâng cấp các 
công trình thủy lợi hiện có để nâng cao năng 
lực tích trữ nước dự trữ cho mùa khô hạn, giảm 
thất thoát nước trên các hệ thống kênh mương, 
nâng cao khả năng tiêu úng tại các vùng trũng, 
thấp, ven sông, suối. Xây dựng các công trình kè 
chống xói lở bờ sông, suối.

Cùng với đó, chú trọng xây dựng cơ cấu 
giống mùa vụ hợp lý nhằm giảm thiểu tác hại 

của khí hậu cực đoan theo 
hướng chuỗi giá trị sản xuất 
bền vững; phát triển đàn gia 
súc phù hợp với đặc điểm diễn 
biến thời tiết khí hậu theo kịch 
bản BĐKH. Tổ chức rà soát, 
bổ sung quy hoạch phát triển 
nông lâm - ngư nghiệp trên cơ 
sở kịch bản BĐKH, điều chỉnh 
các mục tiêu, giải pháp phù 
hợp với đặc điểm, diễn biến 
thời tiết khí hậu trong kịch 
bản và yêu cầu xây dựng nông 
thôn mới. Kết hợp tri thức của 
cộng đồng các dân tộc thiểu số 
về ứng phó với thiên tai và khí 
hậu cực đoan với các giải pháp 
khoa học nhằm thích ứng hiệu 
quả với BĐKH.

Cuối cùng, phải đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, phổ 
biến cho nông dân những 
kiến thức cần thiết về phát 
triển sản xuất nông lâm 
nghiệp, lựa chọn cơ cấu sản 
xuất, bố trí mùa vụ phù hợp, 
áp dụng các biện pháp khoa 
học kỹ thuật tiên tiến, hiện 
đại vào sản xuất và phòng 
tránh thiên tai nhằm nâng 
cao năng suất, chất lượng 
hiệu quả sản xuất nông lâm 
nghiệp và năng lực phòng 
tránh tác hại của những hiện 
tượng thời tiết khí hậu cực 
đoan từ mỗi gia đình và cộng 
đồng dân cư.

4. KẾT LUẬN

Như vậy, có thể thấy rằng 
các hoạt động thích ứng với 
BĐKH là một quá trình liên 
tục, định hướng theo hướng 
an sinh dài hạn, yêu cầu sự 
điều chỉnh chủ động của con 
người ở nhiều ngành khác 
nhau, bao gồm các nguồn 
lực về chính sách, tài chính, 
nhân lực và khoa học công 
nghệ. Do đó, để đạt được hiệu 
quả thích ứng cao, cần xây 
dựng được những chiến lược 
với lộ trình cụ thể đáp ứng 
được nhu cầu về thích ứng 
với BĐKH dựa vào khả năng 
thích ứng của từng quốc gia, 
khu vực; phù hợp với lợi ích 
của mỗi quốc gia, khu vực. 
Kết quả Đề tài cho thấy, việc 
cần thiết phải xác định trọng 
tâm nhu cầu thích ứng theo 
các khu vực địa lý khác nhau 
giúp quá trình triển khai 
các hoạt động thích ứng với 
BĐKH phù hợp với điều kiện 
từng vùng khí hậu. Từ đó, xác 
định các hoạt động thích ứng 
trọng tâm theo từng loại lĩnh 
vực, năng lực thích ứng cụ 
thể giúp quá trình triển khai 
thích ứng ưu tiên những hoạt 
động khẩn trương, cấp bách, 
thực sự cần thiết và khả năng 
thành công cao theo nhu cầu 
từng địa phươngn
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Chuyện về Người Trưởng nhóm tự nguyện 
bảo tồn voọc gáy trắng trên mảnh đất 
quê hương

Ngày 24/6/2021, Bộ trưởng Bộ TN&MT 
Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 
1247-QĐ/BTNMT phê duyệt kết quả 

xét chọn Chương trình Vinh danh tổ chức, cá 
nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn 
loài hoang dã giai đoạn 2010 - 2020. Trong số 
8 tổ chức, 13 cá nhân được vinh danh lần này, 
bên cạnh những nhà khoa học và các tổ chức 
đã cùng góp phần tạo nên một thập kỷ đa 
dạng sinh học với hàng loạt nghiên cứu, phát 
hiện loài mới và sáng kiến, giải pháp bảo tồn 
hiệu quả, câu chuyện về người cựu chiến binh 
Nguyễn Thanh Tú dẫn dắt nhóm tự nguyện bảo 
tồn voọc gáy trắng tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh 
Quảng Bình nổi lên như một tấm gương điển 
hình trong việc cộng đồng cùng tham gia bảo vệ 
động vật hoang dã. 

Quảng Bình nằm ở khu vực Bắc miền 
Trung, là một trong những địa phương có độ che 
phủ rừng lớn nhất toàn quốc (chiếm 68%). Nơi 
đây có những cánh rừng nguyên sinh bao la và 
được bảo vệ nghiêm ngặt, hệ thống hang động 
lớn nhất khu vực Đông Nam Á, nổi tiếng với 
hang Sơn Đoòng - hang động tự nhiên lớn nhất 
thế giới. Đặc biệt, Quảng Bình còn là quê hương 
của loài linh trưởng quý, hiếm là voọc Hà Tĩnh 
(hay còn vọi là voọc gáy trắng). Trò chuyện với 
Trưởng nhóm tự nguyện bảo tồn Vọoc gáy trắng 
Nguyễn Thanh Tú hay còn được người dân yêu 
mến gọi là “Tú voọc”, chúng tôi được biết, voọc 
đen gáy trắng có tên khoa học là Trachypithecus 
hatinhensis, thuộc họ khỉ, bộ linh trưởng, nằm 
trong nhóm IB của Nghị định số 32/2006/NĐ-
CP và trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm 
ưu tiên bảo vệ tại Nghị định số 160/2013/NĐ-
CP của Thủ tướng Chính phủ, được xếp vào mức 
nguy cấp trong Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ thế 
giới; nằm trong Phụ lục II của Công ước quốc 
tế về buôn bán các loại động, thực vật hoang dã 
nguy cấp. Đây là loài linh trưởng đặc hữu của 
vùng núi đá vôi Việt Nam, thường sống theo 
từng đàn từ 2 - 15 cá thể. 

Nói về cái duyên với những đàn voọc gáy 
trắng, ông Tú cho biết, năm 2012, trong một lần 
lên núi, ngả người trên tảng đá nghỉ ngơi, ông 

bất chợt nhìn thấy một đàn 
linh trưởng đang chuyền mình 
giữa các cành cây. Sau một hồi 
quan sát, với kinh nghiệm của 
người lính biên phòng, ông Tú 
nhận ra đây chính là đàn voọc 
gáy trắng quý hiếm đang đứng 
trước nguy cơ tuyệt chủng. Từ 
ngày phát hiện đàn voọc gáy 
trắng, ông Tú đi núi nhiều hơn, 
len lỏi vào các lèn đá với mong 
muốn tìm thêm được những 
đàn voọc khác; đồng thời theo 
dõi, ngăn chặn những người 
đến săn bắn loài linh trưởng 
quý này. Để bảo vệ đàn voọc, 
chỉ sức của mình là chưa đủ, 
ngoài việc “đi tuần” tìm kiếm, 
ngăn chặn thợ săn, ông Tú còn 
đến nhiều nhà dân sống gần 
núi đá để tuyên truyền, vận 
động cùng chung sức bảo vệ 
voọc. Cũng từ đây, “Nhóm tự 
nguyện bảo tồn voọc gáy trắng” 
được thành lập, với 15 thành 
viên đủ mọi lứa tuổi, không 
phân biệt giới tính, công việc. 
Đặc biệt, có những người từng 
là thợ săn khét tiếng song nhờ 
sự khuyên ngăn và cảm hóa 
của ông Tú đã từ bỏ công việc, 
trở thành đội viên tích cực của 

đội bảo vệ voọc như ông Hồng, 
ông Sửu…

Sau khi biết có đàn voọc 
đen gáy trắng xuất hiện tại 
địa bàn, người cựu chiến binh 
Nguyễn Thanh Tú đã báo cáo 
và đề nghị Chi cục Kiểm lâm 
tỉnh về điều tra, khảo sát để 
có biện pháp bảo vệ. Đồng chí 
Phạm Hồng Thái, Phó giám 
đốc Sở NN&PTNT kiêm Chi cục 
trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh 
Quảng Bình lúc bấy giờ đã trực 
tiếp về điều tra, xác minh và 
công nhận vùng dãy núi đá vôi 
với tổng diện tích 174 ha, có đàn 
voọc gáy trắng đang sinh sống. 
Sau đó, nhận được đề nghị của 
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng 
Bình, Bộ NN&PTNT đã cử cán 
bộ về nghiên cứu, tiến hành 
kiểm đếm và xác định có 86 
con voọc gáy trắng đang sinh 
sống ở nơi đây. Cuối tháng 
12/2018, UBND tỉnh Quảng 
Bình đã ban hành quyết định 
quy hoạch ba loại rừng, trong 
đó chuyển 509 ha rừng trên 
núi đá vôi ở huyện Tuyên Hóa 
có voọc sinh sống thành rừng 
đặc dụng để bảo vệ nghiêm 
ngặt nhằm tạo môi trường 

 V Ông Nguyễn Thanh Tú dùng ống nhòm quan sát loài voọc 
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 V Voọc đen gáy trắng nghỉ ngơi trên các tảng đá là hình ảnh 
thường gặp tại vùng rừng núi huyện Tuyên Hóa

thường xuyên ghi chép, đếm số 
lượng đàn và cá thể để theo dõi 
sự phát triển của loài. Vào thời 
điểm hạn hán khốc liệt, lo ngại 
đàn voọc khát nước, nhóm 
của ông Tú mỗi ngày đều xách 
từng can nước leo lên các lèn 
đá, đổ vào các hốc lèn, duy trì 
nước uống cho đàn voọc. Nhờ 
thế, loài linh trưởng đặc biệt 
quý, hiếm này tránh được nguy 
cơ bị tận diệt và đang sinh sôi 
một cách kỳ diệu. Những hành 
động “khác người” của nhóm 
tự nguyên bảo tồn vọoc gáy 
trắng dần dần được người dân 
trong vùng hiểu ra, từ chỗ dèm 
pha “vác tù và hàng tổng”, họ 
thêm yêu hơn những nghĩa cử 
cao đẹp của các ông và không 
biết từ lúc nào đã hình thành 
nên cộng đồng dân cư cùng 
chung tay bảo vệ đàn voọc quý.

Trưởng nhóm tự nguyện 
bảo tồn voọc gáy trắng Nguyễn 
Thanh Tú chia sẻ, việc ngắm, 
chụp ảnh đàn voọc ở lèn núi 
đá vôi Tuyên Hóa nay dễ dàng 
hơn nhiều, khách đến ngày 
nào cũng có thể quan sát đàn 
voọc. Thường nếu trời nắng gắt 
thì cứ tầm 5h sáng là đàn voọc 
đi kiếm ăn, đến 7h sáng là đàn 
voọc về hang nghỉ ngơi, buổi 
chiều khoảng 16h lại ra khỏi 
hang để tìm kiếm thức ăn, khi 
nhá nhem tối chúng lại về, còn 
mùa đông thì chúng ra khỏi 

hang muộn hơn và về sớm 
hơn. Việc đàn voọc gáy trắng 
quý, hiếm sinh tồn, phát triển 
trên núi đá vôi bên cạnh cộng 
đồng dân cư, thân thiện với 
con người ở huyện Tuyên Hóa 
là vô cùng độc đáo. Có được 
điều đó là nhờ sự đóng góp 
rất lớn của ông Nguyễn Thanh 
Tú và các cộng sự đang ngày 
đêm miệt mài bảo vệ sự bình 
yên cho đàn voọc phát triển. 
Ghi nhận những đóng góp đó, 
Thủ tướng Chính phủ, UBND 
tỉnh Quảng Bình đã tặng Bằng 
khen cho ông. Với tình yêu 
dành cho loài voọc gáy trắng, 
Trưởng nhóm tự nguyện bảo 
vệ đàn voọc Nguyễn Thanh 
Tú mong muốn sớm có một 
quy hoạch và xây dựng đề án 
bảo tồn loài và sinh cảnh đối 
với quần thể voọc gáy trắng 
bởi loài đang phải đối mặt với 
những thách thức lớn về vùng 
sống, nguồn thức ăn, các tác 
động gây ảnh hưởng trực tiếp 
như săn bắn, xâm lấn sinh 
cảnh, khai thác đá, củi... Cùng 
với đó, xác định rõ cơ sở pháp 
lý cũng như có cơ chế hỗ trợ 
kinh phí cho các thành viên 
của nhóm tự nguyện bảo vệ 
đàn voọc, góp phần thúc đẩy 
hiệu quả công tác bảo vệ rừng, 
bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ 
động vật hoang dã.
 ĐỖ HƯƠNG

sống an toàn cho loài linh trưởng quý này. Gần 
đây nhất, ngày 11/6/2021, UBND tỉnh Quảng 
Bình đã ban hành quyết định phê duyệt bổ sung 
710 ha rừng đặc dụng trên địa bàn xã Đồng Hóa 
(huyện Tuyên Hóa) vào khu vực cấm hoạt động 
khoáng sản để bảo vệ loài voọc gáy trắng. Đây là 
diện tích rừng trên núi đá vôi đã giao cho Công 
ty cổ phần Sản xuất vật liệu và xây dựng Cosevco 
1 để khai thác vật liệu xây dựng. Vì thế, UBND 
tỉnh Quảng Bình giao Sở Tài chính chủ trì, phối 
hợp Sở NN&PTNT và các đơn vị liên quan bàn 
phương án, bố trí nguồn kinh phí để đền bù thiệt 
hại cho Công ty cổ phần Sản xuất vật liệu và xây 
dựng Cosevco 1 theo quy định. Sở TN&MT tham 
mưu thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản đã 
cấp cho doanh nghiệp trên. Việc cấm hoạt động 
khai thác khoáng sản và bổ sung rừng đặc dụng ở 
xã Đồng Hóa để bảo vệ loài voọc gáy trắng nhận 
được sự hưởng ứng và đồng thuận của nhân dân 
địa phương trong việc tạo hành lang, môi trường 
sống an toàn cho đàn voọc quý, đồng thời góp 
phần BVMT sinh thái. Quyết định này cũng là 
bước đi quan trọng của tỉnh Quảng Bình trong 
việc tiến tới thành lập khu bảo tồn loài voọc đen 
Hà Tĩnh quý, hiếm tại huyện Tuyên Hóa.

 Có thể nói, chính nhờ những hành động 
dũng cảm, hăng hái, nhiệt tình của ông Nguyễn 
Thanh Tú cùng nhóm tự nguyện bảo tồn voọc 
gáy trắng đã thu hút sự quan tâm của các cơ 
quan chức năng cũng như cộng đồng trong công 
tác bảo tồn loài, đem lại cơ hội hồi sinh, phát 
triển về tổng lượng đàn. Theo kết quả điều tra 
của Trung tâm Nghiên cứu kiến thức bản địa và 
phát triển (CIRD) phối hợp với Chi cục Kiểm lâm 
tỉnh tổ chức thực hiện trong khuôn khổ Dự án 
Quản trị đất đai khu vực sông Mê Kông tài trợ, 
hiện nay, có 22 đàn và 156 cá thể voọc gáy trắng 
đang sinh sống tại 3 khu vực chính là xã Đồng 
Hóa, Thạch Hóa và Thuận Hóa (huyện Tuyên 
Hóa). Trong đó, xã Thạch Hóa là khu vực ghi 
nhận nhiều nhất với 12 đàn và 91 cá thể; khu vực 
Đồng Hóa có 9 đàn và 57 cá thể; xã Thuận Hóa có 
1 đàn với 8 cá thể. Đặc biệt, năm 2020, số lượng 
con non được sinh ra khá cao so với các năm 
trước là 14 con. Từ chỗ chỉ có một đàn với khoảng 
hơn 10 con mà ông Tú tìm thấy ở núi Cây Gạo 
vào năm 2012, đến nay, hầu như tất cả núi đá tại 
đây đều có sự xuất hiện của những đàn voọc. 

Không chỉ bảo vệ loài voọc khỏi sự săn bắn, 
đánh bẫy của các thợ săn, ông Tú và những cộng 
sự của mình còn chăm sóc những chú voọc hết 
sức kỹ lưỡng. Hàng ngày, họ kiên trì đi quanh 
các lèn đá để canh giữ, chăm sóc đàn voọc, 
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Trường Tiểu học Ngọc Sơn -  
Mô hình điểm trong công tác  
bảo vệ môi trường tại Bắc Giang
Giáo dục nâng cao ý thức BVMT là một 
trong những nội dung quan trọng trong 
công tác giáo dục tại các nhà trường, thực 
hiện mục tiêu giáo dục con người toàn 
diện. Hoạt động giáo dục BVMT đã góp 
phần nâng cao ý thức BVMT cho đội ngũ 
cán bộ giáo viên, các em học sinh, đồng thời 
tạo hiệu ứng cho toàn cộng đồng hướng 
đến mục tiêu phát triển bền vững. Nhận 
thức đúng đắn về tầm quan trọng của vấn 
đề này, trong nhiều năm qua, trường Tiểu 
học Ngọc Sơn (Hiệp Hòa, Bắc Giang), vừa 
tập trung thi đua Dạy tốt - Học tốt, vừa triển 
khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao 
chất lượng công tác BVMT và xây dựng nhà 
trường theo hướng Xanh - Sạch - Đẹp - Thân 
thiện và An toàn. Nhờ đó, vừa qua, trường 
Tiểu học Ngọc Sơn đã được UBND tỉnh 
Bắc Giang tặng Giải thưởng môi trường 
tỉnh năm 2021. Nhân dịp này, Tạp chí Môi 
trường có cuộc trò chuyện với bà Phạm Thị 
Hoàn - Hiệu trưởng nhà trường.

9Nhằm nâng cao nhận thức của giáo viên, cũng 
như ý thức của các em học sinh trong công tác 
BVMT, những năm qua, trường đã triển khai 
những hoạt động gì, thưa bà?

Bà Phạm Thị Hoàn: Trường Tiểu học 
Ngọc Sơn được thành lập từ năm 1957. Trải 
qua hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, 
với những thành tích nổi bật, toàn diện, 
trường đã khẳng định được niềm tin và chất 
lượng trong xã hội, được Đảng bộ, chính 
quyền, nhân dân địa phương đánh giá cao. 
Trường đã tạo lập được vị trí trong sự nghiệp 
giáo dục của huyện Hiệp Hòa nói riêng, tỉnh 
Bắc Giang nói chung. Nhà trường được công 
nhận chuẩn quốc gia mức độ 2 vào tháng 
12/2018, 8 năm gần đây liên tục đạt Tập thể 
xuất sắc, 2 năm đạt Giải thưởng môi trường 
cấp tỉnh, 3 năm được UBND tỉnh tặng Bằng 
khen. Năm học 2019-2020, trường được Thủ 

 V Bà Phạm Thị Hoàn -  
Hiệu trưởng trường Tiểu học Ngọc Sơn

tướng Chính phủ tặng Bằng 
khen. Những phần thưởng 
cao quý này là sự ghi nhận 
xứng đáng cho những nỗ lực, 
đóng góp quan trọng trong 
sự nghiệp trồng người cũng 
như sự nghiệp BVMT của 
nhà trường. Hiện tại, trường 
có tổng số 54 cán bộ giáo 
viên, nhân viên, 31 lớp, với 
1.150 học sinh.

Có được thành tích trên là 
nhờ nhà trường đã triển khai 
đa dạng hóa các hình thức 
tuyên truyền, từ việc phổ biến 
các văn bản quy phạm pháp 
luật về BVMT, đến việc phối 
hợp với các tổ chức, đoàn thể 
trong và ngoài nhà trường 
trong công tác tuyên truyền 
BVMT để nâng cao ý thức tự 
giác của con người. Đồng thời, 
nhà trường thường xuyên tổ 
chức và tham gia các hoạt động 
BVMT thiết thực trong các sự 
kiện môi trường như: Ngày 
Trái đất (22/4), Ngày quốc tế đa 
dạng sinh học (22/5), Ngày Môi 

trường thế giới (5/6), Chiến 
dịch Làm cho thế giới sạch hơn 
(tuần thứ 3 của tháng 9), Ngày 
chủ nhật xanh…

Hàng tháng, ngoài kế 
hoạch chỉ đạo về chuyên môn, 
Ban giám hiệu nhà trường 
còn xây dựng kế hoạch tuyên 
truyền, giáo dục, truyền thông 
và tổ chức các hoạt động BVMT 
tới toàn thể cán bộ, giáo viên 
và học sinh để cùng thực hiện; 
xây dựng kế hoạch phối hợp 
với các đoàn thể, tổ chức trong 
việc tuyên truyền, giáo dục các 
nội dung về BVMT. Nhằm tích 
hợp giảng dạy nội dung giáo 
dục BVMT trong các giờ chính 
khóa, nhà trường tổ chức tập 
huấn và trang bị tài liệu cho 
giáo viên; tổ chức các hoạt 
động ngoại khóa tuyên truyền 
về BVMT như Ngày hội vệ sinh 
trường học, Thi vẽ tranh về các 
hoạt động BVMT, Nói không 
với rác thải nhựa, Chúng em 
chung tay BVMT… Nội dung 
chủ yếu trong hoạt động BVMT 
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là đảm bảo trường, lớp Xanh - Sạch - Đẹp - An 
toàn và Thân thiện. Đó cũng là một trong 5 nội 
dung để duy trì xây dựng “Trường học thân 
thiện, học sinh tích cực” do Bộ Giáo dục và Đào 
tạo phát động. 

Cùng với đó, nhà trường thường xuyên 
phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ 
chức, đoàn thể tích cực hưởng ứng phong trào 
thi đua làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, 
thu gom xử lý rác thải, giữ gìn cảnh quan… đặc 
biệt là hưởng ứng Đề án “Trồng một tỷ cây 
xanh” giai đoạn 2021 - 2025 của Thủ tướng 
Chính phủ. Theo đó, mỗi giáo viên, lớp học 
nhận trồng, chăm sóc ít nhất một cây xanh. Tại 
các góc lớp, hành lang, khu vực nhà xe… được 
trang bị thùng đựng rác giúp học sinh hình 
thành thói quen để rác đúng nơi quy định. 
Tất cả giấy vụn, vở đã qua sử dụng đều được 
thu gom tại lớp, cuối học kỳ bán lấy tiền ủng 
hộ quỹ giúp đỡ bạn nghèo hoặc mua cây xanh 
trang trí lớp học. Khu đất trống sau dãy lớp 
học được cải tạo làm khu vườn trải nghiệm lao 
động sản xuất cho học sinh. Vườn rau xanh tốt, 
đủ các loại rau xanh, hàng ngày được các em 
chăm sóc thường xuyên... Khu vườn “3 trong 1” 
này là không gian tổ chức giờ học trải nghiệm 
lao động thực tế thông qua hoạt động trồng 
và chăm sóc cây xanh, giáo dục ý thức BVMT, 
đồng thời tạo cảnh quan sư phạm nhà trường 
xanh, sạch, đẹp và thân thiện. 
9Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh 
COVID-19, trường đã thực hiện các biện pháp 
phòng chống dịch như thế nào để đảm bảo môi 
trường cho các em học sinh khi tới lớp?

Bà Phạm Thị Hoàn: Qua 
4 đợt dịch bùng phát và trước 
diễn biến phức tạp của dịch 
bệnh COVID-19, nhà trường đã 
triển khai tập huấn cho cán bộ, 
giáo viên, tuyên truyền, hướng 
dẫn các em học sinh thực hiện 
tốt các biện pháp phòng chống 
dịch theo hướng dẫn của Bộ Y 
tế, nhất là Thông điệp 5K và các 
nội dung trong cuốn “Sổ tay 
đảm bảo an toàn phòng, chống 
dịch COVID-19 trong trường 
học”; phối hợp với phụ huynh 
học sinh theo dõi sức khỏe, 
thực hiện các biện pháp phòng 
dịch ở trường cũng như ở nhà; 
đảm bảo công tác vệ sinh môi 
trường, khử khuẩn khuôn viên 
trường lớp, luôn đảm bảo sạch 
sẽ, thoáng mát. 

Đặc biệt, nhà trường đã 
trang bị đầy đủ các thiết bị y tế, 
máy đo thân nhiệt, nước rửa 
tay, nước sát khuẩn…; Đảm bảo 
nhà vệ sinh luôn sạch sẽ; Tăng 
cường ứng dụng công nghệ 
thông tin, cài đặt ứng dụng An 
toàn Covid… Từ khi dịch bệnh 
bùng phát, nhà trường đã cho 
tạm dừng hoạt động ăn bán trú 
của học sinh để đảm bảo công 
tác phòng chống dịch bệnh 
được an toàn.

9Được biết, trường Tiểu học 
Ngọc Sơn đã được UBND tỉnh 
Bắc Giang tặng Giải thưởng môi 
tường tỉnh năm 2021, vậy trường 
đã làm gì để đạt được những 
tiêu chí trong Giải thưởng?

Bà Phạm Thị Hoàn:  
Giáo dục về BVMT là một quá 
trình lâu dài, đòi hỏi nhiều 
công sức, tâm huyết của nhà 
trường và tập thể đội ngũ cán 
bộ, giáo viên. Đặc biệt, đội 
ngũ cán bộ quản lý trong nhà 
trường phải thấy được trách 
nhiệm đối với việc BVMT, có 
những biện pháp giáo dục học 
sinh thường xuyên, tổ chức các 
hoạt động mang tính giáo dục 
cao và có sức thu hút học sinh 
tham gia một cách tự nguyện, 
thích thú. Do đó, nhà trường 
đã tập trung vào các hoạt 
động như: Đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, nâng cao nhận 
thức của cán bộ, giáo viên và 
học sinh về các chủ trương 
của Đảng và chính sách pháp 
luật của Nhà nước về giáo 
dục BVMT, gắn việc giáo dục 
môi trường với việc tiếp tục 
triển khai thực hiện cuộc vận 
động “Xây dựng trường học 
thân thiện và học sinh tích 
cực”; xây dựng cảnh quan nhà 
trường xanh, sạch, đẹp, thân 
thiện và an toàn; đưa giáo dục 
BVMT là một trong những 
nhiệm vụ trọng tâm của năm 
học; trang bị hệ thống tài liệu 
giảng dạy, học tập về giáo dục 
BVMT. Tăng cường phối hợp 
với tổ chức Đoàn, Đội, Hội… 
trong và ngoài nhà trường, với 
nhiều hoạt động cụ thể và sinh 
động nhằm nâng cao hiệu quả 
các hoạt động về giáo dục môi 
trường, trong đó chú trọng việc 
nâng cao hiệu quả của các đội 
tuyên truyền măng non về vệ 
sinh môi trường. 

Để các em học sinh có 
hứng thú với công tác BVMT, 
nhà trường khuyến khích, 

 V Khuôn viên sư phạm nhà trường
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động viên các em tham gia thi tìm 
hiểu về môi trường dưới các hình thức 
bài viết, tranh vẽ…; đẩy mạnh giáo 
dục kỹ năng sống cho học sinh, hình 
thành cho các em những thói quen 
tốt, kỹ năng sống liên quan đến BVMT; 
hướng dẫn và tổ chức bồi dưỡng kiến 
thức, kỹ năng cho giáo viên về giáo 
dục môi trường nhằm nâng cao khả 
năng tích hợp, lồng ghép giáo dục môi 
trường trong các giờ học. Tăng cường 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện các 
nội dung về giáo dục môi trường, coi 
đó như một hoạt động chuyên môn. 
Chú trọng việc nêu gương và nhân 
rộng điển hình những tập thể lớp, cá 
nhân có những sáng kiến hay, cách 
làm tốt, hiệu quả trong công tác giáo 
dục BVMT. Mỗi cán bộ giáo viên, học 
sinh là những tuyên truyền viên trong 
BVMT, do đó đã có sự lan tỏa trong 
cộng đồng, tạo ra phong trào rộng 
khắp trên địa bàn.
9Trong thời gian tới, trường có kế hoạch 
gì để vừa đảm bảo các yêu cầu về phòng 
chống dịch COVID-19, vừa giữ vững 
danh hiệu Giải thưởng môi trường tỉnh?

Bà Phạm Thị Hoàn: Để thực hiện 
tốt mục tiêu kép, vừa đảm bảo các yêu 
cầu về phòng chống dịch, vừa giữ vững 
danh hiệu Giải thưởng, nhà trường sẽ 
xây dựng kế hoạch và các giải pháp 
đồng bộ phù hợp với điều kiện mới. 
Trước hết, nhà trường sẽ tập trung thực 

hiện tốt các yêu cầu, biện pháp 
về phòng chống dịch, đó là cơ 
sở để duy trì tốt công tác BVMT; 
Tiếp tục làm tốt công tác tuyên 
truyền, phổ biến để nâng cao 
nhận thức cho đội ngũ giáo 
viên, học sinh trong công tác 
phòng chống dịch, cũng như 
BVMT; Thường xuyên xây dựng 
môi trường sư phạm luôn 
xanh, sạch, đẹp, thân thiện và 
an toàn. 

Đồng thời, nhà trường sẽ 
phối hợp với các đoàn thể, tổ 
chức các hoạt động BVMT linh 
hoạt, phù hợp với thực tế, đảm 
bảo chất lượng, hiệu quả và 
công tác phòng chống dịch; 
Lồng ghép các nội dung giáo dục 
BVMT, phòng chống dịch trong 
các giờ học chính khóa, tăng 
cường rèn kỹ năng sống cho học 
sinh… để tiếp tục có sự lan tỏa 
tốt trong cộng đồng. 
9Theo bà, để nâng cao ý thức 
BVMT cho các em học sinh, 
những mầm non tương lai của 
đất nước và nhân rộng các điển 
hình làm tốt, các trường học cần 
có giải pháp gì?

Bà Phạm Thị Hoàn: Trường 
học là môi trường tốt nhất cho 
việc giáo dục BVMT. Nếu học 
sinh đến trường đã có ý thức về 

BVMT thì sẽ tạo sức lan tỏa cho 
toàn cộng đồng cùng tham gia. 
Mỗi nhà trường cần đưa giáo 
dục BVMT là một trong những 
nhiệm vụ trọng tâm của năm 
học; xây dựng kế hoạch và thực 
hiện đồng bộ các giải pháp, từ 
việc thực hiện công tác tuyên 
truyền, đến việc tổ chức các hoạt 
động thiết thực về BVMT, thu 
hút các em học sinh tham gia 
tích cực, tự nguyện; đẩy mạnh 
thực hiện cuộc vận động “Xây 
dựng trường học thân thiện và 
học sinh tích cực”, mô hình “ 
Trường học xanh”. Các trường 
cũng cần lồng ghép nội dung 
giáo dục BVMT trong các giờ học 
chính khóa, ngoại khóa phù hợp 
với điều kiện của nhà trường và 
địa phương; tăng cường phối 
hợp, liên kết với các tổ chức 
trong và ngoài nhà trường; đầu 
tư kinh phí tu bổ cảnh quan sư 
phạm luôn xanh, sạch, đẹp, an 
toàn và thân thiện; tổ chức thực 
hiện, chỉ đạo, kiểm tra đánh giá 
và biểu dương, khen thưởng các 
tập thể, cá nhân tích cực trong 
hoạt động BVMT trong dịp sơ 
kết, tổng kết, để nhân rộng các 
điển hình tiêu biểu… 
9Trân trọng cảm ơn bà!
 HỒNG NHUNG (Thực hiện)

 V Các em học sinh hào hứng tham gia Cuộc thi “Chúng em chung tay BVMT”
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Ảnh hưởng tới môi trường của một số sự cố  
hóa chất độc trong sản xuất phân bón trên thế giới 
và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
ThS. TRẦN BÍCH HỒNG, TRẦN THỊ GIANG
Viện Khoa học môi trường, Tổng cục Môi trường

Sự cố hóa chất độc là một phần của sự cố môi 
trường phát sinh trong quá trình hoạt động 
của con người, do việc rò rỉ, cháy, nổ, phát tán 

phát thải hóa chất độc gây tác động nghiêm trọng 
đến môi trường, tài sản và tính mạng con người. 
Trong thời gian qua, tại một số quốc gia đã xảy ra 
sự cố hóa chất độc liên quan tới hoạt động sản 
xuất phân bón. Bài viết trình bày, phân tích, đánh 
giá những ảnh hưởng tới môi trường của một số sự 
cố hóa chất độc trong sản xuất phân bón đã xảy ra 
trên thế giới trong thời gian qua.

TỔNG QUAN VỀ SỰ CỐ HÓA CHẤT ĐỘC 
TRONG SẢN XUẤT PHÂN BÓN

Sản xuất phân bón hóa học gồm sản xuất 
phân đạm, lân và kali, phân hỗn hợp (DAP, 
NPK). Tuy nhiên, quá trình sản xuất phân đạm, 
lân, DAP phát sinh nhiều sự cố hóa chất độc còn 
đối với phân kali, NPK ít gây sự cố hóa chất đối 
với môi trường vì quá trình sản xuất phân kali 
ít tác động tới môi trường. Quá trình sản xuất 
phân bón hóa học như sản xuất phân lân supe 
phốt phát, đạm ure, phân DAP cần sử dụng các 
nguyên liệu/sản phẩm trung gian là những hợp 
chất độc hại, nguy hiểm như amoniac (NH3), 
amonium nitrate (NH4NO3), axit phoshoric 
(H3PO4)... Quy trình công nghệ sản xuất phân 
bón hóa học có nhiều công đoạn sử dụng áp 
suất, nhiệt độ cao, chứa đựng nhiều yếu tố rủi 
ro, tiềm ẩn những mối nguy hiểm cho con người, 
tài sản và môi trường. Đây là những nguy cơ 
tiềm tàng gây phát thải hóa chất ra môi trường 
và xảy ra sự cố môi trường. 

Ngoài ra, quá trình sản xuất phân bón, cụ thể 
là sản xuất các sản phẩm trung gian cũng thải ra 
chất thải có chứa các loại hóa chất độc gây ảnh 
hưởng nghiêm trọng đối với môi trường, sức khỏe 
con người. Ví dụ, trong sản xuất axit phosphoric 
hay phân lân, chất thải phosphogypsum (GYPs) 
được tạo ra từ quá trình hòa tan đá phốt phát 
trong môi trường dung dịch axit để tạo thành axit 
phosphoric có chứa nhiều thành phần độc hại. 
Do đó, quá trình sản xuất phân đạm phát sinh các 

sự cố hóa chất độc như NH3, 
NH4NO3; phân lân (supe phốt 
phát) và phân hỗn hợp DAP 
phát sinh phốt pho vàng (P4), 
NH3 (đối với phân DAP), bã 
thải GYPs. Nguồn gốc, nguyên 
nhân phát sinh các sự cố này 
có thể xuất phát từ quá trình 
lưu chứa hay vận chuyển hóa 
chất; chuyển hóa liên quan 
đến hóa chất (sản xuất, phản 
ứng); quá trình vật lý trong 
sản xuất nhưng sử dụng hóa 
chất làm tác nhân (quá trình 
làm lạnh sâu, giữ nhiệt...); quá 
trình công nghiệp sản sinh các 
chất thải (hóa chất) có tính độc 
hay tính nguy hiểm cao (cháy, 
nổ); các khu vực có sự tham gia 
của các hoạt động vận chuyển 
(bến bãi, trạm bơm, trạm trung 
chuyển hóa chất...).

ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI 
TRƯỜNG CỦA MỘT SỐ SỰ 
CỐ HÓA CHẤT ĐỘC TRONG 
SẢN XUẤT PHÂN BÓN 
TRÊN THẾ GIỚI

Trên thế giới, trong thời 
gian gần đây đã phát sinh một 
số sự cố hóa chất từ quá trình 
sản xuất phân bón hóa học 
đã gây ra những thiệt hại, ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến môi 
trường, sức khỏe, tài sản con 
người, điển hình như: Sự cố nổ 
kho chứa hóa chất chứa amoni 
nitrat (NH4NO3) tại Công ty 
ANZ, Toulouse, Pháp (2001); 
Sự cố nổ amoniac (NH3) tại 
Nhà máy sản xuất phân DAP 
của Công ty TNHH Chittagong 
Urea, Bangladesh; Sự cố tràn 
chất thải photphogypsum 
(GYPs) tại nhà máy sản xuất 
phân bón Rotem của ICL ở 

vùng Negev của Israel (2017); 
Sự cố rò rỉ nước thải GYPs tại 
nhà máy sản xuất phân bón 
Mosiac, Floria, Mỹ (2016).

Sự cố nổ NH4NO3 tại nhà 
máy sản xuất phân bón AZF, 
Touloune, Pháp [1,2,3]

Nhà máy sản xuất phân 
bón AZF nằm trong một khu 
công nghiệp ở phía Nam thành 
phố Toulouse, Pháp, cách trung 
tâm thành phố khoảng 3 km, 
được thành lập vào năm 1924. 
Hoạt động chính của nhà máy 
đó là chế tạo phân bón nitơ 
và nitrat công nghiệp và hợp 
chất tổng hợp có chứa clo. Lúc 
10h10 sáng ngày 21/12/2001, 
một loạt vụ nổ đã xảy ra tại 
khu vực nhà kho số 221 của 
Công ty, nơi lưu trữ 300 tấn 
NH4NO3. Toàn bộ nhà máy đã 
bị phá hủy, tạo ra một miệng 
hố có độ sâu khoảng 7 m (23 ft) 
và đường kính 40 m (131 ft). Vụ 
nổ lớn gây ra tác động lớn tới 
khu vực cách xa hàng km, với 
cường độ tương ứng 3,4 trên 
thang điểm Richer. Vụ nổ đã 
làm phát sinh lượng lớn khí 
NH3, gây ô nhiễm không khí, 
môi trường nước và đất. 

Đối với môi trường không 
khí: Bụi rơi đáng kể từ các vị trí 
lắp đặt thiết bị và các miệng hố 
được quan sát bên ngoài nhà 
máy. Một đám mây bụi lớn từ 
vụ nổ và khói đỏ lan về phía Tây 
Bắc. Các chất ô nhiễm trong 
khí quyển được giải phóng 
sau khi phát nổ dẫn đến sự 
hình thành axit nitric (HNO3), 
amoniac (NH3), nitơ dioxide 
(NO2) và oxit nitơ (N2O). Các kết 
quả quan trắc khí quyển được 
thực hiện bởi ORAMIP (phòng 
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thí nghiệm đo lường chất lượng không khí tại 
địa phương) cho thấy các thông số HNO3, NH3, 
NO2, N2O) ở các khu vực lân cận gần nhà máy 
ANZ đều vượt quy chuẩn cho phép. Đối với giá 
trị NO2, giá trị được quan trắc là 200 µg/m³. Sự 
phát tán các khí NO2, NH3 và các hạt được giải 
phóng bởi vụ nổ là nguyên nhân gây ra các bệnh 
về mắt cấp tính (như viêm kết mạc, khuyết tật 
thị lực) và các bệnh liên quan đến hô hấp (như 
viêm khí quản) đối với người dân sống xung 
quanh khu vực nhà máy. Các vấn đề về sức khỏe 
này dường như giảm dần trong vòng 5 tuần sau 
vụ nổ. 

Vụ nổ tại nhà máy ANZ đã khiến 21 người 
tại khu vực nhà máy ANZ; 1 người tại SNPE và 
9 người bên ngoài địa điểm của nhà máy ANZ 
(trong đó có 2 người nhập viện) đã thiệt mạng 
sau vụ nổ. Ngoài ra, có khoảng 30 người đã bị 
thương nghiêm trọng, trong đó 21 người phải 
nhập viện trong vòng hơn 1 tháng. 

Với môi trường nước: Vụ nổ đã phá hủy các bể 
chứa dung dịch NH4NO3 và gây rò rỉ axit nitric 
(HNO3) vào môi trường nước. Vào ngày xảy ra 
vụ nổ, ghi nhận sự giải phóng HNO3 vào sông 
Garonne, gây ô nhiễm nghiêm trọng dòng sông. 
Trong số 120 thông số đo được trên dòng sông 
Garonne, chỉ có sự gia tăng chỉ số NH4, NO3 được 
quan sát. Giá trị cao nhất được quan sát thấy ở 
khúc sông Garonne gần khu vực xảy ra sự cố của 
nhà máy ANZ. Sự ô nhiễm đã được xác định đối 
với NH4, 331 mg/l ở đoạn khúc sông và 16 mg/l ở 
các khu vực khác trên dòng sông Garonne; đối 
với NO3, 1.277 mg/l ở đoạn khúc sông và 63 mg/l 
ở các khu vực khác trên dòng sông Garonne. 
Nồng độ NH3 ở trên dòng sông Garonne đã vượt 
quá giá trị cho phép, ảnh hưởng đến nguồn cung 
cấp nước cho người dân sống xung quanh khu 
vực dòng sông Garonne. Một thiết bị được sử 
dụng để quan trắc nồng độ amoniac từ nguồn 
nước được cung cấp từ dòng sông Garonne cho 
thấy, nguồn nước ở khu vực này bị ô nhiễm 
amoniac nghiêm trọng.

Môi trường đất: Vụ nổ đã làm cho môi trường 
đất trong khu vực bị ô nhiễm các chất hydro 
cácbon, chì, asen và thủy ngân. Tháng 7/2006, 
sau 2 năm làm việc, hơn 750.000 m3 đất đã được 
xử lý, gần 90% đất bị ô nhiễm đã được xử lý 
thông qua việc rửa tại chỗ và ở nhiệt độ 805oC. 
Quá trình xử lý ô nhiễm được hoàn thành vào 
năm 2008, ước tính chi phí cho việc làm sạch ở 
mức 100 triệu Euro.

Hệ sinh thái dưới nước: Ô nhiễm NH3 đã làm 
cho nhiều loại cá trên sông Garonne bị chết. Tỷ 
lệ tử vong của loài cá do ảnh hưởng của ô nhiễm 

NH3 trong nước liên quan đến 
độ pH cao (lên tới 8,6), do đó 
thúc đẩy sự cân bằng hóa học 
đối với dạng NH3 không bị ion 
hóa (NH3 tự do), rất độc đối với 
cá. Ước tính có khoảng 9 tấn 
NH3 gây ô nhiễm nghiêm trọng 
dòng sông Garonne ảnh hưởng 
đến hệ sinh thái dưới nước. 

Như vậy, 6 tháng sau vụ 
nổ, những thiệt hại ảnh hưởng 
trực tiếp từ vụ nổ đã được 
ước tính gồm gần 1.300 công 
ty, 20.000 công nhân bị ảnh 
hưởng. Chính phủ Pháp đã chi 
10,4 triệu Euro để giúp đỡ các 
công ty bị ảnh hưởng và đề xuất 
1,7 triệu Euro để miễn thuế 
cho nhóm đối tượng này. Theo 
thông báo của các công ty bảo 
hiểm, tổng thiệt hại ước tính 
từ vụ nổ từ 1,5 đến 2,3 tỷ Euro. 
Các thiệt hại về môi trường 
gây ra bởi sự cố hóa chất độc 
trong vụ việc này chưa được 
ước tính cụ thể, đầy đủ. Thực 
tế, thiệt hại về môi trường mới 
chỉ ước tính được thiệt hại về 
môi trường đất thông qua chi 
phí thực tế chi trả để phục hồi 
môi trường đất xung quanh 
khu vực xảy ra sự cố và thiệt 
hại về môi trường nước thông 
qua phương pháp để phục hồi, 
làm sạch môi trường nước. 

Sự cố nổ NH3 tại Nhà máy 
sản xuất phân DAP của Công 
ty TNHH Chittagong Urea, 
Bangladesh [4]

Khoảng 10 giờ tối, ngày 
22/8/2016, một lượng lớn khí 
amoniac độc hại đã được thải 
ra, do vụ nổ quá áp suất của 
một bể chứa amoniac 500 
tấn từ Nhà máy Di-amoni 
Phosphat (DAP) số 1. Nhà 
máy được thành lập vào năm 
2006 trên cơ sở của Công ty 
TNHH sản xuất phân bón 
Chittagong (CUFL) nằm trên 
bờ Nam của sông Karnaphuli, 
Bangladesh. Nhà máy DAP số 
1 có công suất sản xuất 1.600 
tấn DAP mỗi ngày. Nhà máy 
có 2 bể amoniac (NH3) với sức 
chứa 500 tấn cung cấp cho quá 
trình hoạt động sản xuất phân 
bón thông qua đường ống dẫn. 
Vào thời điểm xảy ra sự cố, một 
trong những bồn chứa lưu trữ 
325 tấn NH3 khan phát nổ. Có 
nhiều nguyên nhân có thể 
dẫn đến nổ bình chứa, tức là 
bình bị lỗi, ăn mòn bên trong, 
ăn mòn bên ngoài, hỏng van 
điều khiển, hỏng van xả, tăng 
nhiệt độ/áp suất hoặc do lỗi 
trong quá trình vận hành. Tuy 
nhiên, sự cố phát nổ ở bình 
chứa NH3 của nhà máy CUFL 
cho thấy rằng bồn chứa đã bị 
áp suất quá mức do lỗi vận 
hành hoặc hỏng về tính cơ học. 
Ngoài ra, không có lớp bảo vệ 
bổ sung nào có thể ngăn ngừa, 
giảm thiểu sự giải phóng NH3 
và giảm thiểu hậu quả. Vụ nổ 
NH3 đã phán tán 1 lượng lớn 

 V Một xác động vật được tìm thấy gần suối Ashalim sau sự cố 
của Công ty ICL vào ngày 30/6/2017
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khí NH3 ra ngoài môi trường không khí, hình thành 
các đám mây khổng lồ lan rộng, ảnh hưởng đến môi 
trường xung quanh.

Đối với môi trường không khí: Dựa trên báo cáo 
được công bố, nồng độ khí amoniac được ghi nhận 
là 600 PPM tại khu vực lân cận sau 5 giờ xảy ra sự 
cố, vẫn vượt xa mức giá trị ngưỡng giới hạn. Điều này 
cho thấy nồng độ khá cao tại thời điểm xảy ra vụ việc. 
Điều đáng chú ý là khí NH3 độc hại lan rộng vài km 
và gió cuốn theo khí này sang bờ bên kia của sông 
Karnaphuli khiến gần 250 người bị ảnh hưởng do hít 
phải khí NH3 độc hại. 52 người trong số họ là công 
nhân làm việc trong nhà máy được yêu cầu nhập viện 
trong đêm cùng ngày. Người dân địa phương trong 
khu vực bị ảnh hưởng, bị kích ứng mắt nghiêm trọng 
và có vấn đề về hô hấp. 

Môi trường nước: Các nhân viên cứu hỏa đã cố 
gắng ngăn chặn khí thải bằng cách phun nước vào 
đám cháy để hòa tan NH3 vào nước. Amoniac khuếch 
tán vào các vùng nước sẽ làm tăng độ pH và có tác 
động tiêu cực đến hệ sinh thái thủy sinh tổng thể. 
Môi trường và đa dạng sinh học ở khu vực xung 
quanh sự cố bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các ngư dân 
đã tìm thấy rất nhiều cá chết từ ao bị ô nhiễm gần đó.

Sự cố tràn phốt pho tại nhà máy sản xuất phân bón 
phốt phát Rotem của ICL ở vùng Negev của Israel [5,6]

Công ty ICL (Israel Chemicals Ltd.) là công ty 
toàn cầu về phân bón và hóa chất. Các sản phẩm và 
giải pháp của ICL được sử dụng trong các thị trường 
nông nghiệp và công nghiệp chính như phân kali, 
phân lân và phân bón đặc biệt mà ICL khai thác và 
sản xuất, rất quan trọng đối với nông dân trên toàn 
thế giới, cải thiện năng suất và chất lượng cây trồng. 
Ngày 30/6/2017, một sự cố môi trường nghiêm trọng 
đã xảy ra tại ICL Rotem, một công ty con của ICL nằm 
ở vùng Negev của Israel. Theo báo cáo của Công ty 
ICL, một bờ kè đã bị sập một phần tại hồ số 3 của nhà 
máy. Hồ này được sử dụng để chứa nước thải GYPs, 
một sản phẩm phụ của quá trình sản xuất phân bón 
photphat được tiến hành. Ngay sau khi xảy ra sự cố, 
Công ty đã được lệnh phải tạm dừng hoạt động của hồ 
chứa liên quan và ngừng dòng nước thải. Tuy nhiên, 
ước tính có khoảng 100.000 m3 nước GYPs đã được 
thải ra môi trường xung quanh. Chất thải GYPs chứa 
nhiều tạp chất (axit dư, hợp chất flo, các nguyên tố vi 
lượng như thủy ngân, chì và các thành phần phóng 
xạ). Những tạp chất này và một lượng đáng kể phốt 
phát có thể được thải ra môi trường (đất, nước ngầm 
và nước mặt). 

Môi trường nước: Sự cố đã khiến nước thải có chứa 
chất độc hại chảy xuống lòng sông suối Ashalim. 
Kết quả cho thấy, nồng độ axit cao trong lòng suối 
Ashalim sau sự cố. Dòng nước chứa hàm lượng độc 
hại tính axit cao xuyên qua sa mạc, cuốn theo bất 

cứ thứ gì trên đường đi của 
nó, trước khi chảy vào một hồ 
chứa, nằm cách biển Chết vài 
chục km. Các nhà chức trách 
địa phương ước tính khoảng 
hơn 200 triệu NIS để cải tạo 
dòng sông và môi trường xung 
quanh. Chất lỏng độc hại, có 
tính axit cao từ nhà máy Rotex 
ngấm vào hệ thống nước ngầm 
dưới lòng đất, hoặc tầng chứa 
nước. Ô nhiễm nước ngầm có 
thể xuất hiện nhiều năm sau 
khi sự kiện ô nhiễm ban đầu 
diễn ra.

Hệ sinh thái: Nước thải độc 
hại đã phá hủy mọi thứ trên 
đường đi khi nó băng qua sa 
mạc, gây nhiễm độc cho 1/3 loài 
dê rừng (ibexes) tại địa phương 
cũng như các loài động vật và 
thực vật khác. Hệ sinh thái 
của Khu bảo tồn thiên nhiên 
Bokek xung quanh đó cũng bị 
ảnh hưởng nghiêm trọng. Môi 
trường sống nước ngọt của Khu 
bảo tồn thiên nhiên Bokek đã 
từng cho phép các cộng đồng 
động thực vật quý hiếm phát 
triển mạnh trong một môi 
trường khô và mặn. Nhưng 
lượng muối đã tăng từ 500 lên 
600 mg mỗi lít trong dòng suối 
trong những năm 1990 - vào 
thời điểm đó mức cao nhất cho 
phép để uống lên 4.550 mg mỗi 
lít được ghi lại trong tầng nước 
ngầm vào cuối năm 2017. Theo 
phán quyết của tòa án, Công 
ty ICL phải trả số tiền là 400 
triệu USD để đền bù thiệt hại 
do ô nhiễm nguồn nước gây ra 
ở khu vực bảo tồn Bokek.

Sự cố rò rỉ nước thải GYPs 
tại nhà máy sản xuất phân bón 
Mosiac, Floria, Mỹ [7,8]

Công ty phân bón Mosaic, 
bang Florida là một công ty có 
trụ sở tại thành phố Tampa, 
bang Florida. Mosaic hiện là 
nhà sản xuất và phân phối 
phân lân, kali lớn nhất tại 
Mỹ và trên thế giới. Theo báo 
cáo của Công ty Mosaic, ngày 

27/8/2016, công nhân của họ 
đã phát hiện 1 hố tại khu vực 
lưu trữ chất thải GYPs ở cơ sở 
New Wales, thị trấn Mulberry, 
bang Florida. Hố tử thần trên 
sâu tới tận mạch nước ngầm 
của bang Florida, vốn là nguồn 
cung cấp nước uống của hàng 
triệu người dân tiểu bang này. 
Chiếc hố này khiến nước thải 
chứa GYPs rò rỉ vào hệ thống 
thoát nước và dần ngấm vào 
tầng nước ngầm trong tiểu 
bang. Ước tính có khoảng 980 
triệu lít nước nhiễm phóng xạ 
qua hố tử thần, rò rỉ vào nguồn 
nước ngầm chính, một trong 
những mạch nước ngầm chính 
của bang Florida. Sự cố rò rỉ 
chất thải GYPs tác động rất lớn 
đến môi trường, hệ sinh thái 
xung quanh, cụ thể là các vùng 
đất ngập nước, chất lượng và 
số lượng nước cũng như môi 
trường sống của động vật 
hoang dã.

Với môi trường nước: Sự cố 
gây ô nhiễm môi trường nước 
mặt dòng sông Alafia. Với độ 
pH bằng 2, nước thải của quá 
trình xả ra làm thay đổi đáng 
kể độ pH trong suốt chiều dài 
của sông Alafia. Sự cố đã ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến chất 
lượng môi trường nước mặt 
trong bán kính khoảng 7 dặm. 
Với việc dư thừa hàm lượng 
phốt pho trong môi trường 
nước, đã gây ra hiện tượng tảo 
nở hoa và làm tăng nồng độ 
chất diệp lục trong cả sông và 
vịnh cho đến tháng 5 năm sau.

Hệ sinh thái: Sự cố đã 
làm số lượng lớn cá bị chết 
dọc theo chiều dài của con 
sông từ Mulberry đến vịnh 
Hillsborough bao gồm khoảng 
1,3 tỷ con cá nhỏ (loài cá làm 
mồi, thức ăn cho các động vật 
khác) và động vật có vỏ (tôm, 
cua) và 72.900 con cá đánh 
bắt. Với việc môi trường sống 
bị mất và chết hàng loạt loài 
cá nhỏ là thức ăn cho các loài 



68  | SỐ 8/2021
Tạp chí 
MÔI TRƯỜNG

NHÌN RA THẾ GIỚI

động vật khác, vụ tràn cũng khiến các loài chim 
ăn cá tại sông Alafia và vùng đất ngập nước xung 
quanh ảnh hưởng gián tiếp, kể cả hoạt động sinh 
sản. Ngoài ra, vùng nước mở của vịnh Hillsborough 
cung cấp môi trường sống quan trọng cho các loài 
chim biển, cá biển và động vật có vú cũng ghi nhận 
những tác động tiêu cực. 

Có thể nói, các sự cố này đã làm rò rỉ, phát tán 1 
lượng lớn các hóa chất độc hại (như NH3; NH4NO3; 
chất thải GYPs...) vào môi trường. Các hóa chất độc 
này được phát tán vào môi trường sau các sự cố 
tràn, rò rỉ, cháy, nổ trong hoạt động sản xuất tại 
các nhà máy phân bón. Lượng hóa chất bị rò rỉ 
sau đó sẽ phát tán vào môi trường không khí hoặc 
ngấm vào nguồn nước ngầm, nước sông. Các sự cố 
đều gây ra những thiệt hại nghiêm trọng đến môi 
trường nước, đất, không khí. Ngoài những thiệt 
hại trực tiếp về môi trường tự nhiên, các sự cố trên 
cũng gây ra những thiệt hại tới tài sản, sức khỏe 
con người do môi trường tự nhiên bị ô nhiễm, suy 
thoái. Số tiền đền bù thiệt hại được các cơ quan 
quản lý ước tính lên tới hàng triệu USD. 

BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

Ở Việt Nam, thời gian qua đã xảy ra một số sự 
cố hóa chất độc trong sản xuất phân bón (chủ yếu 
trong sản xuất phân đạm, phân lân và phân hỗn 
hợp NPK). Các sự cố hóa chất độc này chủ yếu phát 
sinh từ nguồn nguyên liệu sản xuất (NH3; phốt 
pho vàng (P4)); và chất thải GYPs. Một số sự cố tiêu 
biểu như: Sự cố tràn, rò rỉ bã thải GYPs tại Công ty 
Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (2009); Sự 
cố rò rỉ NH3 tại Công ty Cổ phần DAP, KCN Đình 
Vũ, quận Hải An, TP. Hải Phòng (2011); Sự cố vỡ 
đập chất thải tràn GYPs ra ngoài gây cháy lớn tại 
Công ty Cổ phần phốt pho vàng Lào Cai (2012); Sự 
cố vỡ đập thải GYPs của Công ty sản xuất phân bón 
DAP, Đình Vũ, Hải Phòng (2013); Sự cố rò rỉ NH3 tại 
Công ty Cổ phần DAP số 2, khu công nghiệp Tằng 
Loỏng, huyện Bảo Thắng, Lào Cai (2015)... 

Nhằm hạn chế những ảnh hưởng đến môi 
trường do các sự cố hóa chất độc trong sản xuất 
phân bón, cơ quan quản lý nhà nước và các doanh 
nghiệp sản xuất trong lĩnh vực này cần:

Thứ nhất, cơ quan quản lý nhà nước cần có 
hướng dẫn và tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực 
hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó với sự cố hóa 
chất phù hợp với loại hình, quy mô hoạt động sản 
xuất của doanh nghiệp. Trong đó chú ý tới nội 
dung lưu giữ hóa chất cũng như các kế hoạch thực 
tế để ứng phó khi xảy ra sự cố. 

Thứ hai, các doanh nghiệp cần thực hiện 
nghiêm các quy định pháp luật, hướng dẫn của 
cơ quan có thẩm quyền về thực hiện biện pháp an 

toàn trong quản lý và sử dụng 
hóa chất, đặc biệt các loại hóa 
chất độc. Bởi khi xảy ra sự cố 
hóa chất trong sản xuất phân 
bón thì mức độ thiệt hại tới 
môi trường nước, đất, không 
khí, hệ sinh thái và các thiệt hại 
gián tiếp khác như sức khỏe, 
tính mạng con người hay cơ sở 
vật chất là rất lớn.

Thứ ba, trong trường hợp 
xảy ra các sự cố, doanh nghiệp 
cần thực hiện việc khoanh 

vùng ảnh hưởng, đặc biệt đối 
với các nhà máy nằm ở vị trí 
nhạy cảm như: Gần nguồn 
nước (sông, suối, ao, hồ) hoặc 
đặt ở vị trí đầu hướng gió... 
Việc thực hiện khoanh vùng 
sẽ sớm ngăn chặn, hạn chế 
được sự lan truyền của hóa 
chất trong môi trường, giảm 
đáng kể những ảnh hưởng tới 
môi trường, con người và hệ 
sinh tháin
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