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9.1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU
VỀ MÔI TRƯỜNG TRONG 5 NĂM QUA
Giai đoạn 2011 - 2015, các Chiến lược,
Kế hoạch phát triển KT - XH tiếp tục được
xây dựng theo hướng phát triển bền vững,
toàn diện trên cả 3 lĩnh vực: kinh tế, xã hội
và môi trường.
Theo đó, nhóm chỉ tiêu về môi trường
được đặt ra với mục tiêu duy trì bền vững
nguồn tài nguyên thiên nhiên, nâng cao chất
lượng môi trường sống và giảm thiểu ô nhiễm
môi trường. Trên cơ sở Chiến lược, Kế hoạch
cho cả giai đoạn, hằng năm, Quốc hội đều
thông qua Kế hoạch phát triển KT - XH cho
từng năm, trong đó, có đưa ra một số chỉ tiêu
môi trường. Tuy nhiên, qua thời gian triển
khai thực hiện, kết quả thực hiện các chỉ tiêu
môi trường hàng năm so với mục tiêu đề ra
còn tương đối thấp (Bảng 9.1).

sử dụng nước sạch/ hợp vệ sinh có sự tăng
trưởng khá chậm. Năm 2010, tỷ lệ dân số
nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh
là 83% và tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng
nước sạch là 76%. Tuy nhiên, do có sự thay
đổi về tiêu chí đánh giá nước sạch (việc thay
đổi được đưa ra vào năm 2010) nên đến
năm 2014 tỷ lệ này mới đạt 84,5% đối với
chỉ tiêu tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng
nước hợp vệ sinh (trong đó chỉ có khoảng
42% người dân nông thôn được tiếp cận và
sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn QCVN02-BYT); và cũng mới chỉ có 80% dân số đô
thị được sử dụng nước sạch. Như vậy, tốc độ
tăng của chỉ tiêu này mỗi năm đối với khu
vực nông thôn và thành thị đạt trung bình
1% hàng năm. Với mục tiêu đặt ra đến năm
2020, hầu hết dân cư được sử dụng nước
sạch năm 2020 thì chỉ tiêu này khó có thể
đạt mục tiêu đã đặt ra.

Đối với chỉ tiêu tỷ lệ che phủ rừng, theo
số liệu báo cáo từ Bộ NN&PTNT, tỷ lệ che
phủ rừng có tăng qua mỗi năm nhưng tốc
độ tăng chậm và chất lượng rừng còn thấp
(từ 39,7% năm 2011 lên 40,3% năm 2015).
Mặc dù diện tích rừng tăng hàng năm nhưng
tăng trưởng rừng chủ yếu là rừng trồng, rừng
sản xuất..., rừng nguyên sinh vẫn đứng trước
nguy cơ bị cạn kiệt. Với tốc độ tăng của tỷ lệ
che phủ rừng hàng năm như hiện nay, đến
năm 2020, mục tiêu đạt tỷ lệ 45% là khó có
thể hoàn thành.

Chỉ tiêu về tỷ lệ xử lý CTR cũng có mức
độ tăng trưởng chậm. Mục tiêu đặt ra của chỉ
tiêu này là đến năm 2020, 95% CTR thông
thường, 85% CTNH và 100% chất thải y tế
được xử lý đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên, đến
nay, chưa có số liệu báo cáo tổng hợp về tỷ
lệ xử lý CTR, mới chỉ có số liệu về tỷ lệ thu

Các chỉ tiêu về nước sạch và vệ sinh
môi trường như chỉ tiêu về tỷ lệ dân số được

cũng cho thấy, tỷ lệ xử lý CTR thông thường

gom CTR thông thường, chất thải rắn y tế
và ước thực hiện tỷ lệ xử lý chất thải nguy
hại. Tính đến năm 2014, tỷ lệ thu gom CTR
thông thường là khoảng 84% với tốc độ tăng
trung bình hàng năm khoảng 0,5%. Thực tế
cũng không đạt được 100% lượng CTR được
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thu gom. Tỷ lệ xử lý CTNH ước đạt khoảng
40% tổng lượng CTNH phát sinh. Tỷ lệ thu
gom chất thải y tế cũng còn khá thấp. Hiện
mới chỉ có 50% các bệnh viện thực hiện
phân loại, thu gom chất thải y tế đạt yêu cầu
theo Quy chế quản lý chất thải y tế. Như
vậy, so với mục tiêu đặt ra đến năm 2020 thì
đây cũng là mục tiêu khó đạt được.
Chỉ tiêu hoàn thành kém nhất là tỷ lệ
KCN, KCX đang hoạt động có hệ thống xử lý
nước thải tập trung: kế hoạch phát triển KT
- XH năm 2014 đã đặt mục tiêu 80% KCN,
KCX đang hoạt động có hệ thống xử lý nước
thải tập trung nhưng trong năm 2014, tỷ lệ
này mới chỉ đạt khoảng 60% và năm 2015,
ước đạt khoảng 74,9%. Chưa kể đến, ngay
cả những KCN đã xây dựng hệ thống xử lý
nước thải tập trung thì hiệu quả xử lý cũng
không cao, đặc biệt là đối với những KCN
có thời gian hoạt động lâu năm do hệ thống
xử lý nước thải của các khu này đã ít nhiều
xuống cấp. Nhiều KCN khác tuy xây dựng
được hệ thống xử lý nước thải tập trung,
nhưng thực chất lại không hoạt động hoặc
hoạt động chỉ mang tính đối phó khi bị cơ
quan chức năng kiểm tra.
Chỉ tiêu tỷ lệ các cơ sở gây ô nhiễm môi
trường nghiêm trọng được xử lý có nhiều cải
thiện qua từng năm. Từ tổng số 439 cơ sở
gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo
Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg, sau hơn 10
năm, đến cuối năm 2015, đã có 395/439 cơ
sở đã hoàn thành biện pháp xử lý ô nhiễm
triệt để, không còn gây ô nhiễm môi trường
nghiêm trọng, chiếm tỷ lệ gần 90%; còn lại
44 cơ sở chưa hoàn thành các biện pháp
xử lý ô nhiễm triệt để, chiếm tỷ lệ 10,71%.
167/435 cơ sở gây ô nhiễm môi trường
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nghiêm trọng về cơ bản không còn gây ô
nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết
định số 1788/QĐ-TTg, chiếm tỷ lệ 38,4%.
Đây là chỉ tiêu duy nhất vượt mức so với
mục tiêu đề ra (36%).
Mặc dù việc xác định các chỉ tiêu của
Quốc hội về môi trường trong giai đoạn
2011 - 2015 đã có những điều chỉnh so với
giai đoạn 2006 - 2010 và khá sát với yêu
cầu thực tế, nhưng việc triển khai thực hiện
vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, bất cập.
Nổi lên một số vấn đề đã tồn tại từ nhiều
năm nay nhưng chưa được giải quyết, đó
là: cơ chế chính sách chưa phù hợp, chưa
xác định rõ trách nhiệm thực hiện các chỉ
tiêu môi trường đối với các bộ, ngành, địa
phương có liên quan; chưa có đủ chế tài
và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm;
hệ thống pháp luật về quản lý tài nguyên
chưa đồng bộ và chưa hoàn thiện; nhận thức
về bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát
triển bền vững của các cấp, các ngành chưa
đầy đủ, ý thức BVMT, đặc biệt là của các
doanh nghiệp nhìn chung còn thấp. Đặc
biệt, nguồn vốn đầu tư cho BVMT, phát triển
công nghệ xử lý môi trường còn rất nhiều
khó khăn, thiếu thốn. Hầu hết các nguồn
vốn đầu tư hiện nay chỉ mang tính chất hỗ
trợ cho các đơn vị công hoặc có cổ phần
Nhà nước.
Việc các chỉ tiêu về môi trường tiếp tục
không đạt được trong giai đoạn 2011 - 2015
thể hiện sức ép rất lớn và là một trong những
nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường
không khí, môi trường nước, môi trường
đất, làm suy thoái các HST tự nhiên và tính
ĐDSH...

*

Tỷ lệ dân số nông
thôn được sử dụng
nước hợp vệ sinh
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90,9

-

82

50
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39,7

Kết
quả
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Không
đạt
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40,7
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Không
đạt
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-

-

84

57
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79

41
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-

-

-
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-
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40

84
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84,5
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-
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-

-
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-

-

-

78,9

89,29

85

81

40,73
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-

-

-
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đạt

Đạt
chỉ
tiêu

-

-

Không
đạt

Đánh
giá

Ước đạt đến
6/2015

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của các Bộ Xây dựng, Y tế, NN&PTNT, KH&ĐT, TN&MT các năm 2011, 2012, 2013, 2014, TCMT, 2015.
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-
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Không
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Đạt
chỉ
tiêu

-

-

Không
đạt
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Năm 2012

Đánh
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Năm 2011

(-): không có đánh giá do kế hoạch phát triển KT - XH hàng năm không có chỉ tiêu đề xuất.

Ghi chú: (*): Chỉ tiêu không được đề xuất

95

CTR thông thường

*

100

Tỷ lệ dân số đô thị
được sử dụng nước
sạch

2

5

100

Tỷ lệ che phủ rừng

1

Tỷ lệ KCN, KCX
đang hoạt động có
hệ thống XLNTTT
đạt tiêu chuẩn môi
trường
Tỷ lệ xử lý chất thải
rắn

45

Tên chỉ tiêu

TT

Chiến
lược
PT
KT-XH
đến
năm
2020

Mục tiêu đề ra

Bảng 9.1. Các chỉ tiêu môi trường đề ra trong các nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ và kết quả thực hiện năm 2011 - 2015 (%)
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9.2. HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH, VĂN BẢN
QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ CÁC TIÊU
CHUẨN, QUY CHUẨN VỀ MÔI TRƯỜNG

khóa XIII đã thông qua Luật bảo vệ môi
trường năm 2014, thay thế Luật bảo vệ môi

9.2.1. Hệ thống chính sách, văn bản quy
phạm pháp luật và các tiêu chuẩn, quy
chuẩn về môi trường

đề cập đến những vấn đề nóng đang đặt ra

Trong giai đoạn 2011 - 2015, lần đầu
tiên, Ban chấp hành Trung ương Đảng thể
hiện quan điểm, chủ trương nhất quán của
mình trong công tác BVMT bằng việc ban
hành Nghị quyết Trung ương số 24-NQ/TW
ngày 03 tháng 6 năm 2013 về chủ động ứng
phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý
tài nguyên và BVMT.
Các chiến lược, kế hoạch, chương trình
hành động trong giai đoạn mới tiếp tục được
Chính phủ ban hành nhằm triển khai thực
hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng
như: Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18
tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về một
số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực BVMT,
Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2020,
tầm nhìn đến năm 20301, Chiến lược quốc
gia về ĐDSH đến năm 2020, tầm nhìn đến
năm 20302, Chiến lược quốc gia về tăng
trưởng xanh3 và nhiều chương trình, chiến
lược, kế hoạch chuyên ngành khác.
Hệ thống chính sách, pháp luật về
BVMT tiếp tục được kiện toàn. Quốc hội
1. Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 của Thủ
tướng Chính phủ ban hành Chiến lược BVMT quốc gia đến
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
2. Quyết định số 1250/QĐ-TTg ngày 31/7/2013 của Thủ
tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về ĐDSH
đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
3. Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng
trưởng xanh.
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trường năm 2005 với nhiều quy định mới
trong công tác BVMT hiện nay như: ứng phó
với biến đổi khí hậu; thúc đẩy tăng trưởng
xanh, sản phẩm thân thiện với môi trường
gắn với phát triển bền vững; xây dựng quy
hoạch môi trường; bổ sung quy định nội
dung quản lý nhà nước về BVMT, cụ thể hóa
quyền hạn và nghĩa vụ của các tổ chức xã
hội và cộng đồng dân cư trong BVMT.
Ngay sau khi Luật bảo vệ môi trường
năm 2014 được thông qua, hàng loạt văn
bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành
Luật đã được ban hành. Hiện nay, các văn
bản hướng dẫn thi hành vẫn đang tiếp tục
được xây dựng hoàn thiện.
Nhìn chung, so với giai đoạn trước, hệ
thống văn bản quy phạm pháp luật về BVMT
đã được cụ thể hóa; đã có nhiều văn bản
hướng dẫn cụ thể điều chỉnh các lĩnh vực
chuyên ngành về BVMT như: kiểm soát ô
nhiễm; quản lý chất thải; ĐMC, ĐTM; quản
lý môi trường LVS; quản lý môi trường KCN,
làng nghề; quản lý môi trường biển và hải đảo;
ĐDSH; quan trắc và thông tin môi trường; ưu
đãi, hỗ trợ tài chính; phát triển công nghệ;
xã hội hóa công tác BVMT,... Hệ thống tiêu
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi
trường cũng được rà soát, sửa đổi và ban hành
đáp ứng các yêu cầu của thực tiễn.
Vấn đề tạo hành lang pháp lý cho công
tác BVMT trong quản lý vùng, lĩnh vực liên
ngành đã được chú trọng hơn, thông qua
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việc đẩy mạnh việc triển khai các đề án và

cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo,

chương trình trọng điểm đã được Thủ tướng

hướng dẫn tổ chức triển khai Luật bảo vệ

Chính phủ phê duyệt như: các Đề án BVMT

môi trường năm 2014.

đối với các LVS lớn (LVS Cầu, Nhuệ - Đáy,

9.2.2. Những tồn tại và thách thức

LVHT sông Đồng Nai); Đề án đẩy mạnh
công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và

Mặc dù hệ thống văn bản quy phạm

phát triển bền vững biển, hải đảo Việt Nam.

pháp luật về BVMT thường xuyên được rà

Tiếp tục phê duyệt các đề án, chương trình

soát, sửa đổi bổ sung và tăng cường xây dựng

mới như Chương trình mục tiêu quốc gia về

mới, tuy nhiên, vẫn tồn tại những bất cập

khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường;

cũng như những lỗ hổng trong hành lang

Đề án tổng thể BVMT làng nghề...

pháp lý và hoạt động triển khai thực thi.

Tại các địa phương, nhiều văn bản quy
phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch
cũng đã được xây dựng và triển khai thực
hiện, như các quy định về BVMT trên địa
bàn tỉnh, thành phố; kế hoạch BVMT hằng
năm và 5 năm; quy hoạch mạng lưới quan
trắc môi trường trên địa bàn tỉnh, thành
phố,... Trong năm 2015, các địa phương

Chưa đầy đủ, thiếu các quy định đặc thù
Luật bảo vệ môi trường là văn bản quy
phạm pháp luật cao nhất trong lĩnh vực môi
trường, các Điều khoản quy định của Luật
đã cơ bản phủ trùm các vấn đề liên quan
đến quản lý, kiểm soát và BVMT. Tuy nhiên,
cho đến nay, vẫn còn thiếu những văn bản
chuyên biệt quy định một cách hệ thống đối
với vấn đề quản lý và kiểm soát ô nhiễm

Khung 9.1. Tình hình xây dựng, ban hành
hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường
Giai đoạn 2008 - 2015, Bộ Tài nguyên và
Môi trường đã rà soát, chuyển đổi và xây dựng
mới 47 lượt QCVN; trong đó có 14 QCVN về
chất lượng môi trường xung quanh (nước, không
khí, trầm tích, tiếng ồn, độ rung) và 33 QCVN về
chất thải (khí thải, nước thải, chất thải rắn, phế
liệu,...). Trong năm 2014, Bộ Tài nguyên và Môi
trường đã phối hợp với UBND Tp. Hà Nội để
xây dựng, ban hành 05 quy chuẩn riêng cho Thủ
đô Hà Nội theo Thông tư số 51/2014/TT-BTNMT
ngày 05 tháng 9 năm 2014. Năm 2015, theo kế
hoạch Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục
rà soát, xây dựng và ban hành 18 QCVN để đáp
ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý môi trường;
nghiên cứu, rà soát và xây dựng 17 TCVN trong
lĩnh vực môi trường.
Nguồn: Báo cáo tổng kết công tác BVMT giai đoạn
2011 - 2015 và định hướng giai đoạn 2016 - 2020,
TCMT, 2015.

môi trường không khí, môi trường đất, vấn
đề quản lý và BVMT nông thôn. Các quy
định còn nằm phân tán ở nhiều lĩnh vực,
thiếu tính gắn kết, nhiều nội dung còn bị
bỏ ngỏ như các quy định về quản lý, xử lý
chất thải ở khu vực nông thôn; vấn đề thu
phí và lệ phí trong quản lý chất thải nông
nghiệp, làng nghề; quy định, hướng dẫn về
điều tra, thống kê, đánh giá nguồn thải; các
tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng cho khu vực
nông thôn, các cơ sở sản xuất kinh doanh
quy mô nhỏ dẫn đến việc thanh tra, kiểm tra
cũng như xác định mức độ ô nhiễm đối với
các đối tượng này gặp rất nhiều khó khăn.
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Tính thực thi của một số văn bản
còn thấp, việc triển khai chưa đầy đủ và
nghiêm túc
Có rất nhiều quy định pháp luật không
thể áp dụng trong thực tế hoặc áp dụng
không hiệu quả, do những quy định này
không phù hợp. Điển hình như nội dung
quản lý CTR được quy định trong Nghị định
số 59/2007/NĐ-CP có quy định về việc
phân loại CTR tại nguồn. Tuy nhiên, cho
đến nay, sau 8 năm triển khai, việc phân loại
CTR tại nguồn mới chỉ thực hiện tại mô hình
thí điểm ở một số đô thị lớn (chọn một số
phường, quận); còn quy định về phí BVMT
đối với CTR, đến nay vẫn chưa triển khai
được ở khu vực nông thôn.
Khung 9.2. Phân công trách nhiệm
trong quản lý chất thải
Theo phân công của Chính phủ tại Nghị định
số 38/2015/NĐ-CP, Bộ TN&MT thống nhất quản
lý nhà nước về CTNH, CTR công nghiệp thông
thường. Đối với CTR sinh hoạt, Bộ TN&MT chủ
trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, các cơ quan liên
quan và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức quản
lý. Cụ thể, Bộ TN&MT có trách nhiệm hướng
dẫn kỹ thuật, quy trình quản lý trong việc phân
loại, lưu giữ, tập kết, trung chuyển, vận chuyển,
sơ chế, tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý và
thu hồi năng lượng từ CTR sinh hoạt; tổ chức
quản lý, kiểm tra các hoạt động BVMT về quản
lý CTR sinh hoạt. Bộ Xây dựng có trách nhiệm
hướng dẫn quản lý đầu tư xây dựng cơ sở xử lý
CTR sinh hoạt theo quy hoạch được phê duyệt...
Đối với chất thải y tế, Bộ TN&MT quy định
chi tiết việc vận chuyển, xử lý chất thải y tế; Bộ Y
tế chủ trì, phối hợp với Bộ TN&MT quy định chi
tiết việc phân loại, lưu giữ, quản lý chất thải y tế
trong phạm vi khuôn viên các cơ sở y tế và chất
thải phát sinh từ hoạt động mai táng, hỏa táng.
Nguồn: TCMT, 2015.
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Việc triển khai các Đề án, Chương
trình các cấp (bao gồm Đề án, Chương
trình do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt)
cũng không được thực hiện đầy đủ hoặc
được triển khai nhưng chậm tiến độ so với
lộ trình đặt ra.
Ở một số địa phương, việc triển khai và
thực thi các chính sách, văn bản về BVMT
chưa thực sự phát huy hiệu quả.
9.3. HỆ THỐNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ NHÀ
NƯỚC VỀ MÔI TRƯỜNG
9.3.1. Hệ thống tổ chức quản lý nhà nước
về môi trường các cấp
Bộ máy quản lý nhà nước về môi trường
Việc kiện toàn hệ thống tổ chức quản
lý nhà nước về môi trường các cấp tiếp
tục được đẩy mạnh trong giai đoạn 2011
- 2015. Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp
tục thực hiện nhiệm vụ đầu mối trong hoạt
động quản lý nhà nước về môi trường. Chức
năng quản lý môi trường một số lĩnh vực
chuyên ngành như quản lý CTR, quản lý
môi trường LVS, quản lý môi trường biển và
hải đảo, quản lý và bảo tồn ĐDSH,... được
phân công cho các Bộ, ngành có liên quan
cùng tham gia thực hiện.
Từ giai đoạn trước, để đáp ứng yêu cầu
phân công quản lý nhà nước về môi trường,
hầu hết các cơ quan quản lý nhà nước và
doanh nghiệp nhà nước có các tổ chức, bộ
phận chuyên môn BVMT. Đến nay, ở Trung
ương đã có 08 Bộ, ngành thành lập đơn vị
có chức năng quản lý về môi trường theo
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ngành, lĩnh vực4. Nhiều tập đoàn kinh tế,
Tổng công ty, Ban quản lý khu công nghiệp,
cơ sở sản xuất, kinh doanh lớn cũng đã
thành lập phòng, ban, bộ phận hoặc cử cán
bộ chuyên trách về môi trường.
Ở cấp độ liên vùng, là các tổ chức, ủy
ban BVMT LVS như: 03 Ủy ban BVMT LVS
Cầu, Nhuệ - Đáy và lưu vực hệ thống sông
Đồng Nai; Ban Quản lý quy hoạch các lưu
vực sông: Cửu Long, Đồng Nai, sông Hồng
- Thái Bình...
Ở cấp địa phương, đến nay, Chi cục
BVMT đã được thành lập ở tất cả 63 tỉnh,
thành phố, đã có 672/675 quận, huyện
thành lập Phòng Tài nguyên và Môi trường;
nhiều quận, huyện đã tăng cường cán bộ
có chuyên môn môi trường cho phòng Tài
nguyên và Môi trường. Đa số các xã, phường
giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về môi
trường cho cán bộ địa chính kiêm nhiệm,
một số ít nơi đã bố trí cán bộ chuyên trách;
một số nơi giao nhiệm vụ này cho cán bộ
văn phòng Ủy ban nhân dân xã, phường.
Nguồn nhân lực
Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân
lực làm công tác BVMT trong thời gian qua
đã được quan tâm và đạt được những kết quả
nhất định. Đến tháng 9/2015, tổng số cán
bộ, công chức, viên chức của toàn ngành
4. Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế), Bộ Giao thông
vận tải (Vụ Môi trường), Bộ Công thương (Cục Kỹ thuật an
toàn và Môi trường công nghiệp), Bộ Quốc phòng (Cục
Khoa học quân sự), Bộ Công an (Cục Khoa học, Công nghệ
và Môi trường thuộc Tổng cục IV), Bộ Kế hoạch và Đầu tư
(Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường), Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Khoa học, Công
nghệ và Môi trường), Bộ Xây dựng (Vụ Khoa học, Công
nghệ và Môi trường).

tính đến cấp xã có khoảng 15.600 người,
trong đó: ở Trung ương có 630 người, cấp
tỉnh khoảng 2.400 người, cấp huyện khoảng
1.400 người và cấp xã khoảng 11.150 người
(cán bộ kiêm nhiệm địa chính, xây dựng và
môi trường). Ngoài ra, đội ngũ công chức,
viên chức làm công tác môi trường ở các Bộ,
ngành, Ban quản lý… có khoảng trên 700
người, chưa kể lực lượng cảnh sát phòng,
chống tội phạm về môi trường.
Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP
ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ
về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực
BVMT, Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Tài
nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với
các Bộ, ngành và địa phương tiến hành đánh
giá hiện trạng hệ thống tổ chức bộ máy về
BVMT, nhằm xây dựng Đề án “Kiện toàn tổ
chức bộ máy BVMT từ Trung ương đến địa
phương” và Đề án “Tăng cường năng lực đội
ngũ cán bộ quản lý môi trường, ưu tiên cấp
quận, huyện, phường, xã”.
9.3.2. Những tồn tại và thách thức
Mặc dù hệ thống tổ chức quản lý tiếp
tục được kiện toàn, tuy nhiên, thực tiễn cho
thấy vẫn tồn tại nhiều khó khăn, thách thức.
Ở cấp trung ương, vai trò điều phối, thống
nhất quản lý nhà nước về môi trường của Bộ
Tài nguyên và Môi trường chưa phát huy hiệu
quả do chưa có cơ sở pháp lý rõ ràng. Trách
nhiệm quản lý nhà nước về BVMT được phân
công cho nhiều Bộ, ngành đem lại những
mặt tích cực nhất định song khi triển khai
trên thực tế cũng gặp nhiều khó khăn do sự
phối hợp thiếu đồng bộ, sự chồng chéo về
chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm không
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rõ ràng. Đối với vấn đề nhân lực, một số lĩnh
vực còn thiếu đội ngũ công chức, viên chức
có trình độ cao, chuyên môn sâu. Cơ cấu đội
ngũ cán bộ chưa hợp lý, phần lớn số công
chức, viên chức hiện có đều được đào tạo
về khoa học cơ bản hoặc chuyên ngành kỹ
thuật, thiếu kỹ năng quản lý.
Ở cấp tỉnh, thành phố, mặc dù tổ chức
chuyên môn về BVMT (Chi cục BVMT) đã
được thành lập và hoạt động từ giai đoạn
trước, tuy nhiên ở nhiều địa phương, năng
lực của cơ quan này còn yếu, chưa đáp ứng
được yêu cầu phân cấp quản lý. Tính đến
nay, hầu hết các Chi cục BVMT đều chưa có
tổ chức trực thuộc chuyên trách thực hiện
chức năng quản lý bảo tồn ĐDSH. Nguồn
nhân lực vẫn thiếu về số lượng, hạn chế
về chất lượng, đặc biệt đối với những lĩnh
vực như đánh giá tác động môi trường, an
toàn sinh học, bảo tồn ĐDSH, kinh tế môi
trường… Thêm vào đó, với chủ trương tiếp tục
tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên
chức tối thiểu 10% của các bộ ngành địa
phương thì vấn đề nguồn nhân lực cho lĩnh
vực môi trường, đặc biệt ở cấp địa phương
sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn.
Đối với cấp huyện, trung bình hiện nay
chỉ có 2 cán bộ chuyên trách về tài nguyên
và môi trường, còn ở cấp xã chưa có cán
bộ chuyên trách về môi trường. Vấn đề này
đã tồn tại từ giai đoạn trước nhưng chưa có
hướng giải quyết. Lực lượng cán bộ chuyên
môn môi trường tại các doanh nghiệp tuy đã
được bổ sung, phát triển nhưng nhìn chung
còn yếu và thiếu, do vậy công tác giám sát
nội bộ và thực thi pháp luật BVMT ở các
doanh nghiệp còn chưa hiệu quả.
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9.4. VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH, ĐẦU TƯ CHO
CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Trong giai đoạn 2011 - 2015, nguồn tài
chính cho BVMT đã hỗ trợ, thúc đẩy mạnh
mẽ công tác BVMT. Ý thức và trách nhiệm
về BVMT ở các ngành và địa phương đã
có những chuyển biến tích cực. Công tác
BVMT, việc lồng ghép các yêu cầu BVMT
trong các chiến lược, quy hoạch, dự án phát
triển đã được quan tâm nhiều hơn. Nhiều
điểm nóng, bức xúc về môi trường, nhiều
cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
đã hoặc đang được xử lý. Vấn đề huy động
nguồn lực xã hội cho BVMT cũng được đẩy
mạnh.
9.4.1. Đầu tư từ ngân sách nhà nước
Nguồn ngân sách cho sự nghiệp
môi trường
Giai đoạn 2011 - 2015, việc tiếp tục
hoàn thiện các cơ chế, chính sách về tăng
cường huy động nguồn lực tài chính cho
BVMT tiếp tục được đẩy mạnh. Định mức
phân bổ chi sự nghiệp môi trường cho cấp
trung ương là 15%, cấp địa phương là 85%.
Theo đó, chi sự nghiệp môi trường của ngân
sách địa phương được phân bổ theo tiêu chí
để đảm bảo sự cân đối, phù hợp và hiệu quả
trong sử dụng.
Tổng chi ngân sách nhà nước cho hoạt
động sự nghiệp môi trường tăng dần qua các
năm và cao hơn so với giai đoạn trước cả ở
cấp Trung ương và địa phương. Kinh phí sự
nghiệp môi trường cũng đã phần nào đáp
ứng yêu cầu hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ
BVMT theo Luật bảo vệ môi trường, Chiến
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Khung 9.3. Tiêu chí phân bổ chi sự nghiệp
môi trường của ngân sách địa phương

lược BVMT quốc gia và đạt một số kết quả
nhất định. Nhiều điểm nóng, bức xúc về
môi trường thuộc khu vực công ích đã được

Dành 48% tổng ngân sách địa phương phân
bổ theo số dân đô thị và mật độ dân số.

bố trí kinh phí để xử lý, phần lớn các cơ sở y

Dành 45% phân bổ cho yếu tố tác động môi
trường của sản xuất công nghiệp theo giá trị sản
xuất công nghiệp trên địa bàn từng địa phương.

thuốc BVTV, thuốc trừ sâu gây ô nhiễm môi

Dành 2% phân bổ đảm bảo môi trường khu
bảo tồn thiên nhiên.
Dành 5% phân bổ cho yếu tố tác động đến
rừng tự nhiên đảm bảo môi trường thiên nhiên theo
diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn địa phương.
Nguồn: Bộ Tài chính, 2015.

tế tuyến trung ương, tỉnh và các bãi rác, kho
trường nghiêm trọng đã và đang được đầu tư
từ nguồn vốn sự nghiệp môi trường để xử lý,
khắc phục.
Nguồn đầu tư phát triển
Kinh phí đầu tư phát triển cho công tác
BVMT cũng đã được quan tâm bố trí nhiều
hơn so với giai đoạn 2006 - 2010. Trong giai
đoạn này, kinh phí từ nguồn đầu tư phát triển
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tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, thiết bị,

8000
800

công nghệ môi trường, trong đó đã tập trung

6000
600

vào một số nhiệm vụ trọng tâm như đầu tư

400
4000
200
2000
00

nâng cấp các trạm quan trắc môi trường,
Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

mạng lưới khí tượng thủy văn, thực hiện

Biểu đồ 9.1. Nguồn kinh phí ngân sách nhà nước
chi cho sự nghiệp môi trường giai đoạn 2011 - 2015

nhiệm vụ trong quy hoạch tổng thể mạng

Nguồn: Bộ Tài chính, 2015

gia đến năm 2020. Tổng số vốn đầu tư cho

lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc
lĩnh vực BVMT của các Bộ, ngành giai đoạn

Khung 9.4. Nguồn ngân sách hỗ trợ xử lý triệt
để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm
trọng năm 2014
Trong năm 2014, Ngân sách Trung ương
đã hỗ trợ xử lý triệt để các cơ sở ô nhiễm môi
trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích với
tổng kinh phí là 140 tỷ đồng cho 19 dự án trên
địa bàn 07 tỉnh. Trong đó có 02 dự án bãi rác
với tổng kinh phí là 60 tỷ đồng và 17 dự án xử
lý triệt để chất thải y tế với tổng kinh phí là 80
tỷ đồng.
Nguồn: Tổng cục Môi trường, 2015.

2005 - 2015 là hơn 5.000 tỷ đồng.
Kinh phí từ nguồn này và nguồn vốn
ODA cũng được bố trí để xây dựng các công
trình xử lý môi trường (xây dựng các bãi
chôn lấp CTR hợp vệ sinh, hệ thống xử lý
chất thải bệnh viện, nước thải sinh hoạt tập
trung, lò đốt chất thải bệnh viện,...), hỗ trợ
xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi
trường nghiêm trọng theo Quyết định số
64/2003/QĐ-TTg.
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Nguồn đầu tư tài chính cho chương
trình mục tiêu quốc gia và một số đề án lớn
về bảo vệ môi trường
Triển khai thực hiện Quyết định số
58/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 38/2011/
QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tính đến
nay, ngân sách Trung ương đã hỗ trợ xử lý
triệt để các cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm
trọng thuộc khu vực công ích với tổng kinh
phí gần 2.370 tỷ đồng cho 381 dự án.
Để khắc phục và giảm thiểu ô nhiễm
môi trường ở các khu vực bị ô nhiễm môi
trường nghiêm trọng, Chương trình mục tiêu
quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện
môi trường5 đã được triển khai với tổng số
kinh phí là 5.863 tỷ đồng, trong đó: kinh phí
Trung ương phân bổ là 2.500 tỷ đồng; ngân
sách địa phương đối ứng là 1.500 tỷ đồng;
vốn vay ODA, viện trợ nước ngoài và của
các tổ chức KT - XH khác là 1.863 tỷ đồng.
Đối với các địa phương, việc bố trí vốn
cho công tác BVMT chủ yếu thực hiện qua
các Chương trình mục tiêu quốc gia về nước
sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, Chương
trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm
và cải thiện môi trường, Chương trình mục
tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu
với tổng vốn đầu tư trong giai đoạn 2010 2015 khoảng hơn 5.700 tỷ đồng.
Có thể thấy rằng, kinh phí để thực hiện
chương trình mục tiêu quốc gia và một số đề
án lớn về BVMT đã được quan tâm, bố trí
nhưng còn hạn chế, chưa đáp ứng các mục
tiêu, nội dung đã được phê duyệt.
5. Quyết định số 1206/QĐ-TTg ngày 02/9/2012 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia
về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường
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Tính đến nay, Chương trình mục tiêu
quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện
môi trường giai đoạn 2012 - 2015 mới được
cấp vốn là 983 tỷ đồng/5.863 tỷ đồng, đạt
tỷ lệ 16,8% tổng kinh phí được phê duyệt.
Giai đoạn 2010 - 2015, ngân sách sự
nghiệp môi trường trung ương hỗ trợ có mục
tiêu cho các địa phương để xử lý các cơ sở
gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc
khu vực công ích ở các địa phương là trên
2.200 tỷ đồng (chiếm 30% tổng chi ngân
sách sự nghiệp môi trường ở trung ương); hỗ
trợ xử lý ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật
tồn lưu theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg
với tổng kinh phí trên 240 tỷ đồng từ ngân
sách Trung ương (Theo mục tiêu trong Kế
hoạch, đến năm 2015 phải tập trung xử lý,
cải tạo và phục hồi 240 khu vực môi trường
bị ô nhiễm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm
trọng do hoá chất BVTV tồn lưu tại 15 tỉnh,
thành phố. Tuy nhiên đến thời điểm hiện
tại, mới chỉ tiến hành xử lý 58/240 khu vực
môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng và đặc
biệt nghiêm trọng).
Những tồn tại và thách thức
Mặc dù đã có những chuyển biến, song
đầu tư cho BVMT ở nước ta hiện nay vẫn
còn ở mức độ khiêm tốn. Ở Trung Quốc và
các nước ASEAN, đầu tư cho môi trường
trung bình hàng năm đều chiếm trên 1%
GDP, ở các nước phát triển thường chiếm từ
3 - 4% GDP. Bên cạnh đó, do chi sự nghiệp
môi trường có tính chất là nguồn chi thường
xuyên nên kinh phí từ nguồn này không thể
bố trí để đầu tư giải quyết đủ và triệt để các
vấn đề môi trường bức xúc trong giai đoạn
2011 - 2015.
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Nguồn vốn từ ngân sách đầu tư hàng

tiên bố trí kinh phí cho các dự án, chương

năm đã tăng nhưng chưa đáp ứng được yêu

trình BVMT, xử lý ô nhiễm mang tính chất

cầu thực tế về cải thiện môi trường, tăng

liên vùng, liên ngành; còn có tình trạng cuối

cường cơ sở vật chất, hạ tầng, trang thiết

năm không giải ngân hết phải chuyển nguồn

bị hiện đại phục vụ cho công tác quản lý

sang năm sau.

tài nguyên thiên nhiên và BVMT, một số chỉ
tiêu không đạt kế hoạch đặt ra.

Ngoài ra, một số tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương vẫn chưa có quy định

Việc định hướng ưu tiên cho lĩnh vực

phân cấp nhiệm vụ chi BVMT cho các cấp

BVMT mới chỉ đề cập đến ưu tiên chi sự

ngân sách ở địa phương (tỉnh, huyện, xã),

nghiệp chiếm tổng chi ngân sách nhà nước,

chưa có phân công trách nhiệm của các sở

chưa có ràng buộc ưu tiên bố trí chi từ nguồn

ban ngành, địa phương đối với quản lý, sử

đầu tư phát triển (trong khi các lĩnh vực chi

dụng kinh phí chi sự nghiệp môi trường.

ưu tiên khác đều ràng buộc rõ cả nguồn chi

Vai trò và sự chỉ đạo chuyên môn của cơ

đầu tư phát triển và chi thường xuyên trong

quan quản lý tài nguyên và môi trường ở địa

tổng ngân sách nhà nước dành cho lĩnh vực

phương trong việc xây dựng, tổng hợp, trình

đó: lĩnh vực chi giáo dục đào tạo chiếm 20%

Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân kế

tổng chi ngân sách nhà nước, khoa học công

hoạch BVMT hàng năm từ nguồn kinh phí

nghệ 2%, văn hóa 1,8%...). Từ đó, dẫn tới mất

sự nghiệp môi trường còn rất hạn chế; sự

cân đối nguồn vốn trong việc bố trí thực hiện

phối hợp với cơ quan tài chính cùng cấp

nhiệm vụ BVMT, khắc phục xử lý ô nhiễm

trong thực hiện kiểm tra định kỳ, đột xuất

(nạo vét các LVS, xử lý hạ tầng môi trường

tình hình sử dụng, thanh quyết toán kinh phí

làng nghề, đầu tư xây dựng mới các khu xử lý

sự nghiệp môi trường chưa được chú trọng

chất thải sinh hoạt, hóa chất tồn lưu…).

và quan tâm; tình trạng dùng kinh phí sự

Hiện nay, vẫn còn tình trạng sử dụng
nguồn ngân sách sự nghiệp BVMT chưa
đúng mục đích cho các mục tiêu chi khác ở
cả trung ương và địa phương. Việc sử dụng
kinh phí môi trường của một số Bộ, cơ quan
Trung ương vẫn còn dàn trải, chưa thực sự
hiệu quả như: còn tình trạng phân bổ chi
sự nghiệp môi trường cho các nhiệm vụ
điều tra, khảo sát nhưng thiết gắn kết với
các Dự án, Đề án cụ thể; chưa chú trọng
phân bổ kinh phí cho công tác hoàn thiện
hệ thống các tiêu chí, tiêu chuẩn kỹ thuật
chuyên ngành về BVMT, chưa tập trung ưu

nghiệp môi trường phục vụ cho các nhiệm
vụ sự nghiệp kinh tế khác còn phổ biến.
9.4.2. Nguồn đầu tư hỗ trợ từ Quỹ Bảo vệ
môi trường
Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam là tổ
chức tài chính nhà nước được thành lập từ
năm 2002 với chức năng tiếp nhận, quản
lý và sử dụng các nguồn vốn từ ngân sách
nhà nước, các nguồn tài trợ, đóng góp, ủy
thác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài
nước nhằm hỗ trợ tài chính cho các hoạt
động BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu
trên phạm vi toàn quốc.
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Ở cấp quốc gia, sau 13 năm hoạt động,

Ở cấp địa phương, tính đến hết năm

tính đến cuối năm 2015, tổng nguồn vốn

2015, cả nước có 42 Quỹ BVMT địa phương.

hoạt động ước đạt xấp xỉ 1.220 tỷ đồng,

Trên thực tế, nguồn vốn của các Quỹ BVMT

tăng hơn 300 tỷ đồng so với năm 2010. Vai

địa phương được hình thành từ các nguồn

trò của Quỹ BVMT đã và đang tiếp tục được

khác nhau tùy thuộc vào mục tiêu của các

khẳng định và từng bước nâng cao nhờ

Quỹ, cơ chế và điều kiện phát triển KT - XH

việc đầu tư có hiệu quả, đúng mục đích và
tập trung cho các lĩnh vực ưu tiên BVMT,
các dự án xử lý ô nhiễm trọng điểm, cơ sở
gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. So
sánh cùng kỳ giai đoạn 2006 - 2010, giai
đoạn 2011 - 2015 đã có những bước tiến
phát triển đáng kể về quy mô và hiệu quả
hoạt động.

của mỗi địa phương. Các hoạt động chính
của các Quỹ BVMT địa phương chủ yếu tập
trung vào một số hoạt động như cho vay
với lãi suất ưu đãi; tài trợ và đồng tài trợ;
nhận và quản lý tiền ký quỹ cải tạo, phục
hồi môi trường trong khai thác khoáng sản...
trong đó, hoạt động ký quỹ gần như là hoạt
động chính và tốt nhất ở các Quỹ BVMT

Bảng 9.2. Kết quả sử dụng vốn của Quỹ BVMT Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015,
so sánh với giai đoạn 2005 - 2010

Đơn vị tính: tỷ đồng
TT

Hoạt động

Giai đoạn

Giai đoạn

2006-2010

2011-2015

So sánh (%)

1

Tổng mức cấp tín dụng

512,19

1.015,62

+ 98,3%

2

Dư nợ cho vay bình quân

108,96

497,71

+ 356,8%

3

Hỗ trợ lãi suất vay vốn sau đầu tư

4

Tài trợ các dự án và hoạt động môi trường

5

Hỗ trợ giá điện đối với dự án điện gió nối lưới

6

Thực hiện cơ chế, chính sách tài chính đối
với dự án đầu tư theo Cơ chế phát triển sạch
(CDM), trong đó:
- Thu lệ phí bán/chuyển CERs
- Hỗ trợ phê duyệt tài liệu dự án CDM và
phổ biến tuyên truyền về CDM và biến đổi
khí hậu

0,82
17,47

Tiếp nhận ký quỹ phục hồi môi trường

- 29,3%

36,69

27,08

17,28

- 36,2%

0,58

2,51

+ 332,0%

- Trợ giá sản phẩm dự án CDM (điện gió)
7

12,35

234,81
23,55

89,93

+ 281,9%

Nguồn: Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, 2015
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địa phương, thậm chí có vai trò quyết định
Khung 9.5. Tình hình hoạt động của một số
Quỹ BVMT địa phương
Hoạt động cho vay với lãi suất ưu đãi
Đến nay có 17/42 Quỹ triển khai hoạt động
cho vay ưu đãi, tùy vào điều kiện và đặc điểm
của từng địa phương mà mức lãi suất cho vay,
thời hạn cho vay, mức vốn cho vay khác nhau.
Quỹ BVMT Hà Nội cho vay lãi suất ưu đãi trung
bình 4,8%/năm cho 40 dự án với tổng số vốn
giải ngân là 250 tỷ đồng, dư nợ vay là 185 tỷ
đồng; riêng lãi suất áp dụng cho năm 2015 là
5,4%/năm; thời gian cho vay từ 3 - 5 năm, thời
hạn tối đa là 10 năm. Đến nay chưa xảy ra tình
trạng nợ xấu, nợ quá hạn. Quỹ BVMT Thanh
hóa cho vay với lãi suất ưu đãi là 4,5%/ năm,
mức vốn vay là 1 tỷ đồng/dự án, thời hạn vay
tối đa là 36 tháng. Năm 2014, Quỹ đã giải ngân
nguồn vốn vay cho 3 dự án với số tiền là 2,9 tỷ
đồng trên ba lĩnh vực là xử lý bụi, khí thải, xử lý
nước thải công nghiệp, thu gom, xử lý chất thải
sinh hoạt. Quỹ BVMT Đồng Nai cho vay với lãi
suất ưu đãi trung bình 4,5% cho 16 dự án với
tổng số vốn giải ngân là 24 tỷ đồng, thời gian
vay 3 - 5 năm.
Hoạt động tài trợ và đồng tài trợ
Hiện nay có 15/42 Quỹ triển khai được hoạt
động này, điển hình như Quỹ BVMT Hà Nội,
Bình Dương, Bà Rịa - Vũng tàu, Thừa Thiên Huế.
Còn các địa phương khác, việc đảm bảo nguồn
vốn hoạt động tương đối khó khăn nên chưa thể
triển khai được các hoạt động tài trợ và đồng tài
trợ.
Hoạt động nhận và quản lý tiền ký quỹ cải tạo,
phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản
Theo số liệu thống kê, có 15/42 Quỹ có tiền
ký quỹ là dưới 10 tỷ đồng; có 14/42 Quỹ có số
tiền ký quỹ từ 10-20 tỷ đồng; có 7/42 Quỹ có số
tiền ký quỹ từ 20-50 tỷ đồng; có 6/42 Quỹ có số
tiền ký quỹ trên 50 tỷ đồng (Bình Định, Đồng
Nai, Lâm Đồng, Nghệ An, Thái Nguyên, Quảng
Ninh), trong đó Quảng Ninh có số tiền ký quỹ
nhiều nhất là 732 tỷ đồng.
Nguồn: Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, 2015

việc tồn tại của Quỹ. Nhìn chung, Quỹ
BVMT địa phương dù chưa thành lập hết
ở tất cả các địa phương song sự ra đời và
phát triển của các Quỹ đã thể hiện được
vai trò, tác dụng quan trọng, hiệu quả rõ rệt
trong sự nghiệp BVMT, góp phần cải thiện
chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh.
Đặc biệt là giảm tải áp lực, gánh nặng
cho ngân sách nhà nước phải chi cho hoạt
động BVMT.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã
đạt được, Quỹ BVMT Việt Nam vẫn đang
gặp những khó khăn, tồn tại không nhỏ.
Do nguồn vốn ít, hạn chế so với nhu cầu
hỗ trợ tài chính của các dự án BVMT nên
Quỹ chỉ tập trung hỗ trợ cho một số lĩnh
vực ưu tiên: xử lý nước thải, chất thải công
nghiệp, khí thải; xử lý rác thải sinh hoạt;
Triển khai công nghệ sạch, thân thiện môi
trường, tiết kiệm năng lượng, sản xuất các
sản phẩm BVMT; mua sắm thiết bị, phương
tiện chuyên dùng sử dụng trực tiếp trong
việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải;
quan trắc và phân tích môi trường. Ở cấp
địa phương, hoạt động cho vay ưu đãi còn
hạn chế xuất phát từ việc nhiều địa phương
không dám cho vay do không có quy định
pháp lý, không có nguồn vốn hoặc thậm chí
do nhận thức chưa đầy đủ về chế định “phải
bảo toàn nguồn vốn”. Đối với hoạt động ký
quỹ, hiện nay vẫn chưa có quy định cụ thể
nên việc thực hiện ký quỹ ở các địa phương
chưa có sự thống nhất về cơ quan, địa bàn
nhận ký quỹ; lãi suất ký quỹ và việc thực
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hiện ký quỹ, nhận ký quỹ đối với các doanh

kinh phí từ cộng đồng trong các hoạt động

nghiệp hoạt động ở các địa bàn giáp ranh

sản xuất nông nghiệp, công nghiệp cũng đã

giữa các địa phương.

được triển khai (mô hình cải tiến quản lý kết

Quỹ BVMT cũng đã tích cực trong việc
vận động các nhà tài trợ quốc tế để tìm
kiếm các nguồn tài chính ưu đãi phục vụ
hoạt động BVMT ở Việt Nam, nhưng việc
tiếp cận nguồn vốn quốc tế còn nhiều trở
ngại do chưa có cơ chế giao vốn ODA cho
Quỹ BVMT. Ngoài ra, một số cơ chế chính
sách hỗ trợ (hỗ trợ lãi suất vay vốn sau đầu
tư, hỗ trợ hoạt động của dự án CDM, trợ giá
sản phẩm CDM, hỗ trợ giá điện gió) được
nhà nước giao thực hiện nhưng khó triển
khai do khó khăn về vốn, điều kiện hỗ trợ,
tình hình thị trường tín chỉ carbon thế giới
đi xuống - các dự án CDM tại Việt Nam gặp
nhiều bất lợi…
9.4.3. Đầu tư hỗ trợ từ nguồn lực xã hội và
các tổ chức quốc tế
Nguồn kinh phí huy động từ nguồn lực
xã hội
Bên cạnh nguồn đầu tư từ ngân sách nhà

hợp với yếu tố môi trường ở các xí nghiệp
công nghiệp, áp dụng sản xuất sạch hơn,
xây dựng mô hình sinh thái). Tuy nhiên,
việc triển khai vẫn còn ở phạm vi hẹp, quy
mô nhỏ, mô hình đơn giản, dễ thực hiện.
Nguồn kinh phí từ các dự án, chương
trình quốc tế
Giai đoạn 2011 - 2015 cũng được đánh
dấu bởi những bước tiến đáng kể trong việc
huy động vốn hỗ trợ, vốn vay của các quốc
gia, tổ chức quốc tế cho công tác BVMT nước
ta. Các nguồn vốn huy động đã đóng góp
một phần quan trọng cho đầu tư các công
trình xử lý môi trường tập trung ở các địa
phương (bãi chôn lấp CTR tập trung, trạm
xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, lò đốt
chất thải y tế…). Trong giai đoạn này, nguồn
vốn ODA dành cho các dự án có liên quan
về môi trường đạt khoảng 3.739 triệu USD,
trong đó, vốn vay là 3.514 triệu USD, viện
trợ không hoàn lại là 255 triệu USD.

nước, Chính phủ đã huy động được nguồn

9.5. CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

đầu tư từ các thành phần kinh tế cho hoạt

9.5.1. Thực hiện đánh giá môi trường chiến
lược và đánh giá tác động môi trường

động BVMT, với xu hướng gia tăng nguồn
đầu tư từ thành phần kinh tế tư nhân.
Trong những năm qua, việc huy động
nguồn lực xã hội cho công tác BVMT đã được
triển khai tập trung ở các hoạt động xử lý rác
thải, nước thải sinh hoạt, chăn nuôi, vệ sinh
môi trường cộng đồng, mô hình làng sinh
thái, cải thiện môi trường làng nghề… Một
số mô hình thực hiện việc huy động nguồn
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Công tác đánh giá môi trường chiến
lược (ĐMC), đánh giá tác động môi trường
(ĐTM) đã và đang tiếp tục được đẩy mạnh.
Các văn bản quy phạm pháp luật về ĐMC,
ĐTM tiếp tục được xây dựng, rà soát, điều
chỉnh và ngày càng hoàn thiện để phù hợp
với tình hình thực tế. Các quy trình, thủ tục
thẩm định cũng được quy định ngày càng rõ
ràng, minh bạch theo hướng cải cách hành

QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

chính nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu về chất
lượng của công tác thẩm định. Việc thẩm
định, phê duyệt báo cáo ĐTM được phân
cấp từ Trung ương đến địa phương theo thẩm
quyền quản lý. Việc tham vấn ý kiến cộng
đồng khi thực hiện ĐMC, ĐTM trở thành
yêu cầu bắt buộc và đang dần tiếp cận với
các kinh nghiệm quốc tế.
Trong giai đoạn 2011 - 2015, đã có 122
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thực hiện
ĐMC, khoảng 8.000 dự án đầu tư đã thực
hiện báo cáo ĐTM và trên 1.400 dự án đã
được cấp giấy xác nhận hậu thẩm định cả ở
cấp trung ương và địa phương (Bảng 9.3).
Kết quả của các dự án có ĐMC đã triển
khai đã chứng minh được hiệu quả của
ĐMC đối với quá trình lập chiến lược, quy
Bảng 9.3. Tình hình thẩm định ĐMC, ĐTM và hoạt
động sau thẩm định trong giai đoạn 2011 - 2014
Nội dung

Bộ
TN&MT*

Các Bộ,
ngành
khác

Các Sở
TN&MT

Hồ sơ ĐMC
Đã nhận

100

12

10

71

1

9

Đã nhận

1.252

112

6.525

Đã phê duyệt

1.205

94

5.623

Đã nhận

352

1

1.712

Đã cấp giấy
xác nhận

300

1

1.146

Đã báo cáo kết
quả thẩm định
Hồ sơ ĐTM

Hồ sơ hậu
thẩm định

*

Số liệu thống kê đến 15/9/2015

Nguồn: Cục Thẩm định và ĐTM,
TCMT, 2015

hoạch, kế hoạch. ĐMC cho Quy hoạch phát
triển Vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc
Bộ, Quy hoạch phát triển thủy điện LVS Vu
Gia - Thu Bồn, Quy hoạch phát triển KT XH vùng Đồng bằng sông Hồng, Quy hoạch
phát triển KT - XH huyện Côn Đảo… đã cho
thấy ĐMC được thực hiện có hiệu quả và đã
có những đóng góp tích cực trong việc phát
hiện, dự báo các tác động môi trường của
các quy hoạch, góp phần chỉnh sửa, hoàn
thiện các quy hoạch theo hướng phát triển
bền vững.
Nội dung và chất lượng của các báo cáo
ĐMC, ĐTM ngày càng rõ ràng, khoa học và
chi tiết hơn. Thông qua kết quả ĐTM, việc
giám sát công tác BVMT đối với các dự án
trọng điểm đã được tiến hành một cách chặt
chẽ. Đặc biệt, cũng thông qua công cụ ĐTM,
đã đưa ra cảnh báo về những tác động tiêu
cực tới môi trường sinh thái của một số dự
án thuỷ điện, thông báo và yêu cầu các địa
phương phải có giải pháp khắc phục kịp thời.
Từ năm 2005 đến nay, một số dự án đầu tư
đã phải thay đổi địa điểm hoặc bị từ chối vì
lý do không đảm bảo các yêu cầu về BVMT.
Công tác kiểm tra, xác nhận việc thực
hiện các yêu cầu về BVMT của các dự án sau
khi được phê duyệt báo cáo ĐTM cũng đã
được đẩy mạnh một bước và thông qua công
tác này các công trình xử lý môi trường của
nhiều dự án đã được điều chỉnh để đảm bảo
các yêu cầu đầu ra trước khi đưa dự án vào
hoạt động chính thức.
Tuy nhiên, hoạt động ĐMC, ĐTM vẫn
bộc lộ những bất cập. Sự phối hợp giữa các
Bộ, ban, ngành và địa phương trong hoạt
động kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các hoạt
động BVMT chưa chặt chẽ, thường xuyên.
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Chưa có biện pháp kiểm soát mức độ đáp
ứng của các tổ chức tư vấn như quy định
pháp luật. Hệ thống thông tin, dữ liệu về
môi trường (đặc biệt là các thông tin về môi
trường nền và sức chịu tải môi trường) để
phục vụ cho công tác ĐMC, ĐTM không
đầy đủ. Nhiều tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ
thuật môi trường, đặc biệt là các tiêu chuẩn,
quy chuẩn kỹ thuật không liên quan đến
chất thải còn thiếu hụt nên chưa đủ tiêu
chí để đánh giá toàn diện các tác động môi
trường gây ra bởi dự án. Công tác kiểm tra,
xác nhận việc thực hiện các nội dung BVMT
trước khi dự án đi vào hoạt động tuy đã được
đẩy mạnh nhưng chưa đáp ứng yêu cầu thực
tế. Các công cụ như ĐTM tổng hợp cho một
vùng lãnh thổ, ĐTM xuyên biên giới chưa
được triển khai do chưa đủ nguồn lực để tiến
hành nghiên cứu phương pháp luận của các
công cụ ĐTM này. Một vấn đề khác cũng đã
tồn tại từ những giai đoạn trước nhưng đến
nay vẫn chưa có nhiều cải thiện đó là nguồn
nhân lực, kinh phí và trang thiết bị chưa đáp
ứng được nhu cầu thực tế, đặc biệt là ở cấp
địa phương. Bản thân các chủ đầu tư, doanh
nghiệp chưa nhận thức được đầy đủ về tầm
quan trọng của hoạt động ĐTM nên chưa có
sự đầu tư, quan tâm thích đáng. Thêm vào
đó, trách nhiệm và năng lực của đơn vị tư
vấn lập báo cáo ĐTM vẫn chưa được kiểm
soát; trách nhiệm và năng lực của một số hội
đồng thẩm định vẫn chưa được tăng cường.

sự đồng thuận cao trong xử lý các cơ sở vi
phạm pháp luật về môi trường, được dư luận
và xã hội đồng tình, ủng hộ.
Trong giai đoạn từ 2011 - 2015, ở cấp
Trung ương đã tiến hành thanh tra, kiểm
tra đối với gần 3.000 cơ sở, KCN, CCN trên
phạm vi cả nước, phát hiện và xử phạt đối
với khoảng 1.400 tổ chức vi phạm với số tiền
phạt hơn 200 tỷ đồng. Ở cấp địa phương,
trong giai đoạn 2011 - 2014 cũng đã tổ chức
được hơn 2.100 cuộc thanh tra, kiểm tra về
BVMT đối với khoảng 9.100 cơ sở, KCN,
CCN, phát hiện và xử phạt vi phạm hành
chính đối với 4.100 đối tượng với tổng số
tiền lên tới gần 100 tỷ đồng6.
Mặc dù tình hình chấp hành pháp luật
về BVMT đã có chuyển biến tích cực, tuy
nhiên vẫn còn nhiều doanh nghiệp vi phạm
pháp luật về BVMT, tập trung vào các nhóm
hành vi: thực hiện không đúng các nội dung
báo cáo ĐTM, cam kết BVMT đã được phê
duyệt, xác nhận; quản lý CTNH không đúng
quy định; tự ý điều chỉnh, thay đổi thiết kế,
Bảng 9.4. Thống kê công tác thanh tra, xử lý vi
phạm pháp luật về BVMT ở cấp Trung ương giai
đoạn 2011 - 2014

Năm

Tổng số cơ sở,
KCN, CCN thanh
tra, kiểm tra

Số cơ sở,
KCN, CCN
vi phạm

Số tiền
xử phạt
(tỷ
đồng)

9.5.2. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm
pháp luật về BVMT

2011

435

219

26,708

2012

467

188

34,56

Trong những năm qua, hoạt động thanh
tra, kiểm tra qua từng năm đều có những
chuyển biến tích cực. Công tác thanh tra,
kiểm tra đã được triển khai một cách thường
xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm,
đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo được

2013

636

335

46,68

2014

826

639

92,28
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Nguồn: TCMT, 2015.
6. Báo cáo tổng kết công tác BVMT giai đoạn 2011 - 2015
và định hướng giai đoạn 2016 - 2020, TCMT, 2015.
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công nghệ của các công trình xử lý chất thải
nhằm xả trộm chất thải không qua xử lý ra
môi trường; xả nước thải, khí thải không đạt
quy chuẩn kỹ thuật về môi trường…
Chính phủ cũng đã chỉ đạo Ủy ban
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương chỉ đạo cơ quan quản lý môi
trường ở địa phương phối hợp chặt chẽ với
lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm
về môi trường tăng cường công tác thanh
tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm
các hành vi vi phạm pháp luật về BVMT;
qua đó đã phát hiện và xử lý nhiều vụ việc
vi phạm nghiêm trọng. Trong giai đoạn
từ 2006 - 2014, lực lượng cảnh sát phòng
chống tội phạm về môi trường đã phát hiện,
khám phá hơn 56 nghìn vụ vi phạm pháp
luật về BVMT, chuyển và đề nghị Cơ quan
cảnh sát điều tra các cấp khởi tố, xem xét
khởi tố 1.500 vụ với trên 2.200 đối tượng,
xử lý vi phạm hành chính hơn 617 tỷ đồng.
Tuy nhiên, công tác thanh tra, kiểm tra
về BVMT tại địa phương còn một số tồn tại
hạn chế như lực lượng cán bộ làm công tác
kiểm tra, thanh tra còn mỏng, năng lực còn
hạn chế; chưa được trang bị đầy đủ các trang
thiết bị, phương tiện cần thiết và chưa được
bố trí kinh phí tương xứng để hoạt động; các
vi phạm pháp luật về BVMT chưa được các
địa phương xử lý kịp thời, thỏa đáng. Thêm
vào đó, các vi phạm pháp luật về BVMT
ngày càng phức tạp, khó phát hiện trong
khi hoạt động thanh tra còn bị ràng buộc
bởi các thủ tục hành chính (phải thông báo
trước, chỉ làm việc trong giờ hành chính…)
nên công tác thanh tra việc tuân thủ pháp
luật và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm
của tất cả các doanh nghiệp còn gặp nhiều
khó khăn, hiệu quả chưa cao.

9.5.3. Kiểm soát ô nhiễm và xử lý các nguồn
gây ô nhiễm
Kiểm soát ô nhiễm môi trường là một
trong những công cụ đặc biệt quan trọng
trong quản lý môi trường. Trong giai đoạn
2011 - 2015, hoạt động kiểm soát ô nhiễm
đã phát huy hiệu quả khá tốt.
Công tác kiểm soát ô nhiễm không
khí, đất và nước đã được triển khai tích cực
thông qua việc từng bước hoàn thiện các
cơ chế chính sách và các hoạt động thanh
tra, kiểm tra. Nhiều văn bản quan trọng đã
được ban hành, như Nghị định số 25/2013/
NĐ-CP7, Thông tư liên tịch số 63/2013/
TTLT-BTC-BTNMT8, Thông tư số 06/2013/
TT-BTNMT9. Thủ tướng Chính phủ cũng đã
giao Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng
Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi
trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy
trong sinh hoạt đến năm 2020 để xem xét,
ban hành.
Những khu vực tập trung nhiều điểm,
nguồn gây ô nhiễm, tác động xấu lên môi
trường đã được chú trọng kiểm soát về môi
trường, góp phần giảm mức độ tích tụ ô nhiễm.
Hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi
trường KCN đã có những chuyển biến tích
cực. Các quy định về BVMT KCN từng bước
được hoàn thiện với nhiều văn bản mới được
7. Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm
2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước
thải.
8. Thông tư liên tịch số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày
15 tháng 5 năm 2013 của liên Bộ TN&MT, Bộ Tài chính
hướng dẫn Nghị định số 25/2013/NĐ-CP.
9. Thông tư số 06/2013/TT-BTNMT ngày 07/5/2013 của Bộ
trưởng Bộ TN&MT ban hành Danh mục lĩnh vực, ngành
sản xuất, chế biến có nước thải chứa kim loại nặng.
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ban hành10. Thủ tướng Chính phủ đang xem
xét, ban hành Kế hoạch hành động quốc
gia về kiểm soát ô nhiễm môi trường KCN
đến năm 2020. Nhiều địa phương và KCN
đã có lộ trình kế hoạch hoặc đã và đang
triển khai xây dựng các trạm xử lý nước thải;
hoạt động của Ban quản lý các KCN trong
quản lý môi trường đã đi vào nề nếp và rõ
nét hơn. Đến nay, đã có 73% tổng số địa
phương trên cả nước ban hành quy chế phối
hợp quản lý môi trường KCN giữa Ban quản
lý các KCN và cơ quan quản lý môi trường
địa phương, góp phần củng cố và cải thiện
chất lượng quản lý môi trường KCN trên địa
bàn. Bên cạnh các công cụ pháp lý, các giải
pháp về công nghệ, kỹ thuật cũng được phổ
biến, sử dụng linh hoạt, phù hợp với từng
loại hình ngành nghề có phát sinh chất thải
trong KCN.
Công tác BVMT tại các làng nghề đã có
nhiều chuyển biến và đạt được những kết
quả đáng ghi nhận, đặc biệt sau khi Ủy ban
thường vụ Quốc hội tổ chức giám sát chuyên
đề việc thực hiện chính sách pháp luật về
môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề và
ban hành Nghị quyết số 19/2011/QH1311.
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Đề án
tổng thể BVMT làng nghề đến năm 2020

10. Thông tư số 48/2011/TT-BTNMT ngày 28/12/2011 của
Bộ trưởng Bộ TN&MT về việc sử đổi, bổ sung một số điều
của Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT ngày 15/9/2009 quy
định quản lý và BVMT KKT, KCNC, KCN và CCN; Thông
tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 về bảo vệ môi
trường KKT, KCN, KCX, KCNC.
11. Nghị quyết số 19/2011/QH13 ngày 26/11/2011 về kết
quả giám sát và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp
luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề.
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và định hướng đến năm 203012; Bộ Tài
nguyên và Môi trường đã ban hành Thông
tư số 46/2011/TT-BTNMT13 nhằm tạo dựng
hành lang pháp lý để thực hiện hoạt động
quản lý môi trường làng nghề. Tại các địa
phương, đã có 21/63 tỉnh, thành phố ban
hành quyết định phê duyệt kế hoạch triển
khai Đề án tổng thể BVMT làng nghề đến
năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
Thủ tướng Chính phủ cũng đang chỉ đạo Bộ
Tài nguyên và Môi trường tập trung nghiên
cứu xây dựng và sớm ban hành hệ số và lộ
trình áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về môi trường cho phù hợp với năng lực và
trình độ sản xuất trong làng nghề, đồng thời,
tạo sự khác biệt trong nhận thức và quản lý
giữa “làng nghề” thực sự với các đối tượng
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn
nông thôn; tập trung triển khai thực hiện tốt
Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục
ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn
2012 - 2015 với trọng tâm ưu tiên khắc phục
ô nhiễm và cải thiện môi trường làng nghề
tại 47 làng nghề gây ô nhiễm môi trường
nghiêm trọng.
Công tác quản lý nhập khẩu phế liệu
từng bước được điều chỉnh và đã có những
kết quả nhất định. Theo thống kê của các
tỉnh, thành phố trong cả nước, trong các
năm 2011 - 2012, có khoảng 400 doanh
nghiệp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu
sản xuất, chủ yếu là nhóm phế liệu sắt, thép
(khoảng 2,2 - 2,5 triệu tấn/năm), phế liệu
nhựa (0,8 triệu tấn/năm), phế liệu giấy (0,7
12. Quyết định số 577/ QĐ-TTg ngày 11/4/2013 của thủ
tướng chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể BVMT làng
nghề đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
13. Thông tư số 46/2011/TT-BTNMT ngày 26/12/2011 quy
định về bảo vệ môi trường làng nghề
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triệu tấn/năm). Giai đoạn 2013 - 2015 chỉ
còn khoảng 200 - 250 doanh nghiệp nhập
khẩu phế liệu nhưng khối lượng phế liệu nhập
khẩu không giảm. Thủ tướng Chính phủ đã
chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường phối
hợp chặt chẽ với cơ quan hải quan, Sở Tài
nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố
theo dõi, cập nhật thường xuyên tình hình
nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên
liệu sản xuất; kiểm tra việc chấp hành quy
định pháp luật về BVMT, phát hiện và xử lý
đối với các trường hợp vi phạm; tập trung xử
lý dứt điểm các container phế liệu, rác thải
không đáp ứng yêu cầu về BVMT đang tồn
đọng tại các cảng biển.
9.5.4. Quan trắc môi trường
Giai đoạn từ năm 2011 - 2015, hoạt
động quan trắc môi trường đã được duy trì,
đẩy mạnh, mở rộng ở cả Trung ương và địa
phương. Hệ thống cơ sở pháp lý cho hoạt
động quan trắc môi trường ngày càng được
hoàn thiện, với hàng loạt các văn bản đã
được xây dựng và ban hành (01 Nghị định;
10 Thông tư), giúp thống nhất các hoạt động
quan trắc môi trường trên phạm vi cả nước.
Ở cấp Trung ương, Trung tâm Quan trắc
môi trường (Tổng cục Môi trường) là đơn vị
đầu mối của mạng lưới quan trắc môi trường
quốc gia, đã tiếp tục phát huy vai trò, trách
nhiệm. Các chương trình quan trắc được
triển khai, tiếp tục chú trọng vào các vùng
kinh tế trọng điểm, các KCN, các đô thị,
các LVS bị ô nhiễm nặng; qua đó cung cấp
các thông tin cần thiết cho công tác quản lý
môi trường, phục vụ giáo dục truyền thông,
xây dựng các chương trình, dự án khắc
phục ô nhiễm. Liên tục từ năm 2011 đến
nay, Bộ TN&MT đã duy trì, thực hiện các

chương trình quan trắc môi trường thường
xuyên và định kỳ, bao gồm: chương trình
quan trắc môi trường nước tại các LVS: Cầu;
Nhuệ - Đáy; Hồng - Thái Bình; Mã; Vu Gia
- Thu Bồn; Đồng Nai, và vùng Tây Nam Bộ;
chương trình quan trắc môi trường 03 vùng
kinh tế trọng điểm: phía Bắc, miền Trung Tây nguyên, phía Nam; chương trình quan
trắc hoạt động khai thác bauxit và thủy điện
tại khu vực Tây Nguyên. Trong giai đoạn vừa
qua, Bộ TN&MT đã và đang tiếp tục thiết kế
bổ sung một số chương trình quan trắc như
chương trình quan trắc vùng kinh tế trọng
điểm đồng bằng sông Cửu Long, các chương
trình quan trắc LVS tổng thể LVS Cả - La,
LVS Ba, LVS Kỳ Cùng - Bằng Giang; Sê san
- Serapork; Trà Khúc.
Việc kết nối mạng lưới quan trắc giữa
Trung ương với địa phương cũng tiếp tục
được đẩy mạnh và đạt được một số kết quả
đáng kể. Các đơn vị quan trắc từ cấp Trung
ương đến các địa phương thường xuyên
kết nối, trao đổi chia sẻ thông tin trong hệ
thống, các định hướng đối với hoạt động
quan trắc môi trường... hỗ trợ, hướng dẫn kỹ
thuật trong triển khai xây dựng và thực hiện
các chương trình quan trắc.
Ở cấp địa phương, công tác quan trắc
môi trường cũng ngày càng phát triển, phát
huy vai trò hỗ trợ đắc lực cho công tác
BVMT. Tính đến hết năm 2015, cả nước đã
có 59 tỉnh/ thành phố trong cả nước thành
lập Trung tâm quan trắc môi trường thực
hiện nhiệm vụ quan trắc môi trường trên địa
bàn tỉnh; đã có 50 Trung tâm Quan trắc môi
trường địa phương được phê duyệt chương
trình quan trắc môi trường tổng thể, tập trung
vào theo dõi, đánh giá chất lượng môi trường
không khí, đất, nước (nước mặt, nước biển,
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nước ngầm). So với giai đoạn trước, số địa
phương đã đầu tư và lắp đặt các trạm quan
trắc môi trường nước và không khí tự động,
liên tục cũng đã tăng lên đáng kể. Tính đến
nay, cùng với các chương trình quan trắc ở
cấp Trung ương, các chương trình quan trắc
của các địa phương cũng đã phủ trên hầu
hết địa bàn cả nước.
Nhìn chung, trong giai đoạn 2011 2015, hoạt động quan trắc ngày càng được
mở rộng cũng như đi vào chiều sâu. Công
nghệ quan trắc ngày càng đa dạng, hiện đại
với hàng loạt các thiết bị, hình thức quan trắc
được tăng cường, ứng dụng như quan trắc tự
động. Sự phát triển về công nghệ cũng giúp
tiếp cận với việc quan trắc các vấn đề mới
như thủy ngân trong không khí, giám sát ô
nhiễm xuyên biên giới, quan trắc ĐDSH… Sự
phát triển của công nghệ quan trắc đã giúp
cho các thông tin về chất lượng môi trường
được cung cấp đến các nhà quản lý và người
dân được kịp thời và chính xác.
Việc ban hành Nghị định số 27/2013/
NĐ-CP và sau đó là Nghị định số 127/2015/
NĐ-CP đã góp phần quan trọng trong việc
quản lý chất lượng hoạt động quan trắc môi
trường. Sau thời gian triển khai thực hiện,
hoạt động quan trắc môi trường ngày càng
đi vào nề nếp và nâng cao chất lượng.
Cũng trong giai đoạn này, việc mở rộng
các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực
quan trắc môi trường đất, nước không khí
với nhiều nước và các tổ chức quốc tế đã
góp phần làm cho hoạt động quan trắc ngày
càng tiến gần hơn với các nước trong khu
vực và trên thế giới.
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Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt
được, công tác quan trắc môi trường vẫn còn
tồn tại những khó khăn, thách thức không
dễ giải quyết. Mặc dù, hệ thống trang thiết
bị đầu tư cho hoạt động quan trắc trong thời
gian qua khá đầy đủ và bài bản, tuy nhiên,
qua thời gian hoạt động, nhiều thiết bị đã
đến giai đoạn cần được thay thế nhưng việc
bố trí nguồn kinh phí còn gặp rất nhiều khó
khăn. Thêm vào đó, nguồn kinh phí dành
cho các hoạt động quan trắc định kỳ, hàng
năm cũng không ổn định, thậm chí còn bị
cắt giảm, dẫn tới một số chương trình quan
trắc phải giảm tần suất, số trạm/điểm quan
trắc, không đảm bảo cho công tác theo dõi,
giám sát chất lượng môi trường. Nguồn nhân
lực cho công tác quan trắc cũng chưa đáp
ứng yêu cầu thực tế. Đặc biệt, ở một số địa
phương, mặc dù đã thành lập trung tâm
quan trắc nhưng do thiếu nhân lực, thiết bị
nên vẫn phải thuê đơn vị bên ngoài thực
hiện chương trình quan trắc của địa phương.
9.6. CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
CÁC LƯU VỰC SÔNG
Công tác BVMT các LVS trong giai đoạn
2011 - 2015 đã được quan tâm đẩy mạnh.
Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài
nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với
các địa phương tăng cường việc triển khai
03 Đề án tổng thể BVMT LVS: sông Cầu,
sông Nhuệ - sông Đáy, hệ thống sông Đồng
Nai. Tính đến tháng 9/2015, đã có 22/22
tỉnh, thành phố trên 03 LVS đã phê duyệt và
triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án tại mỗi
tỉnh, thành phố; 16/16 tỉnh, thành phố trên
LVS Nhuệ - Đáy và hệ thống sông Đồng Nai
đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án
trên địa bàn. So với giai đoạn 2006 - 2010,
các Đề án đã phát huy hiệu quả, cải thiện
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chất lượng môi trường nước và hạn chế mức
độ ô nhiễm một số khu vực trọng điểm trên
03 LVS.
Trên cơ sở kết quả triển khai thực
hiện hàng năm, Thủ tướng Chính phủ đã
phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án tổng
thể BVMT LVS Nhuệ - sông Đáy đến năm
2020, Quy trình vận hành liên hồ chứa trên
LVHT sông Đồng Nai trong mùa lũ hàng
năm nhằm tăng cường hiệu quả công tác
BVMT LVS.
Hoạt động kiểm soát ô nhiễm tại các
LVS tiếp tục được tăng cường. Luật bảo
vệ môi trường năm 2014 và Nghị định số
38/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý
chất thải và phế liệu đã quy định nhiều nội
dung mới về công tác BVMT LVS, đặc biệt
là việc đánh giá sức chịu tải của sông, hạn
ngạch xả nước thải vào LVS, công bố các
đoạn sông không còn khả năng tiếp nhận
chất thải…
Bên cạnh việc ban hành các chính
sách, văn bản, cả ở cấp Trung ương và địa
phương cũng đã tăng cường các hoạt động
thanh tra, kiểm tra, xử lý triệt để cơ sở gây ô
nhiễm môi trường nghiêm trọng, thực hiện
các quy định cấp phép xả thải vào nguồn
nước, quan trắc chất lượng môi trường định
kỳ, điều tra thống kê nguồn thải, triển khai
nghiên cứu, xây dựng và chuyển giao công
nghệ một số mô hình xử lý nước thải chi phí
thấp cho cụm dân cư đô thị thuộc các LVS
Cầu và LVS Nhuệ - Đáy ở Tp. Hà Nội, Ninh
Bình, Thái Nguyên; đồng thời có biện pháp
nhân rộng mô hình cho các địa phương trên
toàn quốc; thực hiện và hướng dẫn các địa
phương tổ chức điều tra, đánh giá các nguồn
nước thải gây ô nhiễm sông.

Công tác BVMT tại các LVS liên tỉnh
khác cũng được chú trọng thông qua việc
thiết lập các chương trình kiểm tra, đánh giá
việc thực hiện các quy định pháp luật LVS
liên tỉnh, chương trình quan trắc môi trường
tại các LVS liên tỉnh.
Tuy nhiên, vẫn tồn tại những vấn đề
chưa được khắc phục từ những giai đoạn
trước. Đó là vấn đề quy hoạch sử dụng, bảo
vệ tài nguyên nước chưa được thống nhất
giữa các địa phương trên cùng một LVS. Điều
này dẫn đến sự không thống nhất trong hoạt
động khai thác, sử dụng và xả nước thải trên
LVS, giữa các địa phương vùng thượng lưu
và hạ lưu, xung đột môi trường là điều không
tránh khỏi. Bên cạnh đó, việc triển khai các
Đề án BVMT LVS: Cầu, Nhuệ - Đáy, LVHTS
Đồng Nai còn gặp một số lúng túng. Vai trò
của các Ủy ban bảo vệ môi trường LVS chưa
đủ mạnh để chỉ đạo, điều phối hoạt động
BVMT các lưu vực.
9.7. CÔNG TÁC BẢO TỒN ĐA DẠNG
SINH HỌC
Hoạt động bảo tồn ĐDSH được triển
khai mạnh mẽ, có hệ thống, đặc biệt từ khi
Luật ĐDSH được Quốc hội thông qua năm
2008 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01
tháng 7 năm 2009. Hệ thống chính sách
pháp luật về bảo tồn ĐDSH đã và đang
tiếp tục được hoàn thiện, nhằm tạo sự thống
nhất, đồng bộ.
Chiến lược quốc gia về ĐDSH và Quy
hoạch tổng thể bảo tồn ĐDSH đã được tăng
cường triển khai ở cấp quốc gia và địa
phương. Đến nay có 10 tỉnh phê duyệt quy
hoạch bảo tồn ĐDSH cấp tỉnh, 20 tỉnh hiện
đang xây dựng. Nhiều hướng nghiên cứu
ứng dụng phục vụ công tác quản lý ĐDSH
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đã được đẩy mạnh trong thời gian qua như
quan trắc ĐDSH, quy hoạch ĐDSH, chi trả
dịch vụ môi trường liên quan đến ĐDSH, bồi
hoàn ĐDSH, đánh giá mức độ tổn thương các
HST, lượng giá thiệt hại, lượng giá kinh tế tài
nguyên ĐDSH,...
Hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh
vực ĐDSH cũng đã thu được nhiều kết quả
đáng khích lệ. Nhiều dự án quốc tế về bảo
tồn ĐDSH do Quỹ Môi trường toàn cầu,
Ngân hàng thế giới, Tổ chức Hợp tác phát
triển Nhật Bản và các đối tác khác trên
thế giới tài trợ đã được tổ chức triển khai.
Các hoạt động hợp tác với các đối tác song
phương như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hà Lan,
Đức, Nhật Bản,... và các đối tác đa phương
như WWF, IUCN, UNDP, UNEP, WCS, FFI,
Bionet, Birdlife được đẩy mạnh. Chính phủ
đã ban hành 02 Nghị quyết14 về việc gia
nhập Nghị định thư bổ sung Nagoya - Kualar
Lumpur về nghĩa vụ pháp lý và bồi thường
trong khuôn khổ Nghị định thư Cartagena
về an toàn sinh học; gia nhập Nghị định thư
Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ
công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh từ việc sử
dụng nguồn gen trong khuôn khổ Công ước
ĐDSH; nghiên cứu khả năng gia nhập Công
ước về các loài hoang dã di cư (CMS), hợp
tác đối tác về đường di cư của các loài chim
(Flyway Partnership).
Bên cạnh những kết quả đã đạt được,
công tác quản lý ĐDSH vẫn còn đang tồn
tại những khó khăn, bất cập cần tiếp tục
được giải quyết. Quản lý ĐDSH vẫn là vấn
đề gây tranh cãi trong thời kỳ kinh tế đang
phát triển của Việt Nam hiện nay. Vấn đề
14. Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 12/02/2014 và

Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 17/3/2014.
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kết hợp hài hòa chính sách phát triển kinh
tế đất nước và bảo tồn ĐDSH chưa tìm ra
hướng thích hợp. Nhiều chính sách thiếu
quan tâm đến mối quan hệ hữu cơ giữa
cộng đồng địa phương với tài nguyên sinh
vật, chưa đảm bảo tính thuyết phục. Việc
thu hẹp phần diện tích tự nhiên, đưa vào
khu bảo tồn, dẫn đến mất các khu vực sinh
sống, nguồn kế sinh nhai của người dân bản
địa, chưa được bù đắp về kinh tế và quỹ đất
hợp lý để tái sản xuất. Bên cạnh đó, một số
chủ trương chính sách kiểm soát tài nguyên
sinh vật mang tính ứng phó nhiều hơn là
mang tính chủ động, có hoạch định. Các
chủ trương đề ra nhằm ngăn chặn suy giảm
ĐDSH, nhưng thiếu các giải pháp kiểm soát
chặt chẽ của các cấp quản lý.
Các quy định pháp luật bảo vệ ĐDSH
chưa có tính hệ thống và đồng bộ. Trong quá
trình thực hiện, một số quy định của các luật
về quản lý ĐDSH (Luật ĐDSH, Luật thủy
sản, Luật bảo vệ và phát triển rừng,…) đã
bộc lộ những điểm khác nhau, chồng chéo
dẫn đến khó khăn, bất cập trong công tác
quản lý ĐDSH. Sau 05 năm thực hiện Luật
ĐDSH, thực tế công tác quản lý nhà nước
về ĐDSH đã có nhiều thay đổi, một số nội
dung đã không còn phù hợp với thực tế hiện
nay, cần được cập nhật, điều chỉnh. Một
số vấn đề liên quan đến ĐDSH trong tình
hình mới cần được xem xét và bổ sung kịp
thời như ĐDSH và BĐKH; vấn đề phát triển
các công cụ kinh tế trong công tác bảo tồn,
phát triển quản lý hành lang ĐDSH, điều
tra, quan trắc xây dựng cơ sở dữ liệu ĐDSH,
vấn đề đánh giá tác động của các hoạt động
phát triển đến ĐDSH, vấn đề lồng ghép bảo
tồn ĐDSH vào các chính sách ngành, liên
ngành,...
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Quy hoạch phát triển ĐDSH bền vững
cấp toàn quốc, vùng, tỉnh còn yếu. Do sự
thiếu quy hoạch lâu dài và thiếu cơ sở khoa
học nên dẫn đến sự bất hợp lý trong bảo tồn
và phát triển tài nguyên thiên nhiên trong
toàn quốc và ở từng địa phương. Những vấn
đề mới, phức tạp trong bảo vệ - ĐDSH như
các vấn đề tiếp cận nguồn gen, chia sẻ lợi
ích thu được từ ĐDSH chưa được quan tâm
thích đáng.

Khung 9.6. Một số chương trình KH&CN
trọng điểm giai đoạn 2011- 2015
Chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà
nước (mã số KC.08/11-15) về “Phòng tránh
thiên tai, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý
tài nguyên thiên nhiên” với tổng số 34 đề tài
KHCN đã và đang triển khai, 2 dự án sản xuất
thử nghiệm và 5 đề tài tiềm năng, tổng kinh phí
là 205 tỷ đồng.
Chương trình KH&CN cấp nhà nước (mã
số KHCN-BĐKH/11-15) phục vụ Chương trình
mục tiêu quốc gia về biến đổi khí hậu với tổng
số 48 đề tài KHCN đã và đang triển khai.
Chương trình KH&CN cấp Bộ (mã số
TNMT.04.10-15) về “Nghiên cứu, ứng dụng
KH&CN phục vụ quản lý và BVMT ở Việt Nam
giai đoạn 2010 - 2015” với tổng số 60 đề tài
KHCN cấp bộ, tổng kinh phí khoảng 90 tỷ đồng.
Đề án phát triển ngành công nghiệp môi
trường Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến
năm 2025 với tổng số 47 đề tài KHCN và 11 dự
án sản xuất thử nghiệm, tổng kinh phí khoảng
138 tỷ đồng.
Chương trình KHCN-33/11-15 về “Nghiên
cứu khắc phục hậu quả lâu dài của chất da cam/
dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh đối với
môi trường và sức khỏe con người Việt Nam”
với tổng số 13 đề tài, tổng kinh phí khoảng 72
tỷ đồng.
Nguồn: Báo cáo đánh giá hoạt động nghiên cứu
KH&CN lĩnh vực BVMT giai đoạn 2011 - 2015,
Bộ Khoa học và Công nghệ, 2015.

Hệ thống cơ quan nhà nước về quản lý
ĐDSH chưa phù hợp. Bộ NN&PTNT quản
lý các khu rừng đặc dụng (HST rừng); các
khu bảo tồn vùng nước nội địa (HST thủy
vực nước ngọt nội địa); các khu bảo tồn biển
(HST biển). Trong khi đó, Bộ TN&MT chịu
trách nhiệm xây dựng và quản lý các khu đất
ngập nước (HST đất ngập nước). Tuy nhiên,
trên thực tế, các HST này luôn luôn đan xen
nhau trong một khu bảo tồn như Vườn quốc
gia Xuân Thủy (Nam Định) gồm có cả 3
HST: rừng, đất ngập nước và cửa sông ven
biển. Vì có sự chồng chéo trên, nên rất cần
một cơ chế đủ mạnh để thống nhất quản lý
ĐDSH và các khu Bảo tồn thiên nhiên trong
toàn quốc.
Đặc biệt, hiện nay nguồn lực cho công
tác quản lý ĐDSH ở hầu hết các địa phương
còn thiếu và yếu; cán bộ phụ trách ĐDSH là
cán bộ kiêm nghiệm và chưa được đào tạo
chuyên sâu về bảo tồn ĐDSH; nguồn lực tài
chính cho công tác bảo tồn ĐDSH còn thiếu;
cơ sở dữ liệu về ĐDSH tại các địa phương
còn thiếu, chưa được hệ thống hóa và cập
nhật; chế độ trao đổi thông tin, dữ liệu về
ĐDSH còn chưa được đẩy mạnh; hoạt động
điều tra, quy hoạch tổng thể ĐDSH chưa
được tiến hành.
9.8. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA
HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ÁP DỤNG CÁC
CÔNG NGHỆ MỚI
9.8.1. Hoạt động nghiên cứu khoa học
công nghệ
Giai đoạn 2011 - 2015, hoạt động nghiên
cứu khoa học và phát triển công nghệ về
BVMT đã được đẩy mạnh triển khai ở Trung
ương và địa phương, qua đó góp phần thực
hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong lĩnh
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vực BVMT. Nhiều chương trình khoa học
và công nghệ cấp quốc gia, cấp bộ đã được
triển khai trong giai đoạn này.
Trong giai đoạn này, các nghiên cứu
khoa học công nghệ chủ yếu tập trung vào
4 nhóm nội dung: nghiên cứu về xây dựng
cơ chế, chính sách, công cụ, hệ thống quản
lý trong BVMT; nghiên cứu về quy hoạch,
dự báo, quan trắc và kiểm soát, phòng ngừa
ô nhiễm môi trường; nghiên cứu về các mô
hình, công nghệ giảm thiểu, xử lý ô nhiễm
môi trường; nghiên cứu về cải thiện môi
trường và bảo tồn ĐDSH. Các đề tài nghiên
cứu đã tập trung giải quyết các vấn đề ưu
tiên, thực tiễn theo yêu cầu của công tác
quản lý nhà nước về BVMT. Kết quả nghiên
cứu đã bước đầu đáp ứng kịp thời yêu cầu
cấp thiết của thực tiễn, giải quyết tốt những
vấn đề đặt ra từ các định hướng, chiến
lược, chương trình của quốc gia và ngành
môi trường.
9.8.2. Áp dụng công nghệ trong xử lý
chất thải
Kết quả khảo sát thực tế gần đây cho
thấy, thực trạng phát triển và áp dụng công
nghệ xử lý chất thải ở Việt Nam đã có những
biến chuyển tích cực. Về loại hình, các
doanh nghiệp trong nước đã bước đầu có
khả năng tự thiết kế và chế tạo đã tương đối
đủ các loại hình có tính phổ biến để xử lý
chất thải. Tuy nhiên, theo đánh giá chung,
trình độ công nghệ xử lý chất thải ở Việt
Nam còn ở mức trung bình trong khu vực.
Một số doanh nghiệp nước ngoài, liên
doanh hoặc các doanh nghiệp lớn có khả
năng đầu tư các hệ thống, công trình xử lý
chất thải tương đối đồng bộ, hiện đại.
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Về tình trạng sản xuất thiết bị, công
nghệ xử lý chất thải ở nước ta hiện nay còn
ở tình trạng cá thể, đơn chiếc, chưa có sản
xuất chế tạo công nghệ môi trường hàng loạt
hay công nghiệp hoá. Phần lớn là do các
Viện, các Trung tâm, các Công ty Tư vấn
thiết kế, chế tạo theo các hợp đồng cụ thể,
chưa có các công ty sản xuất chuyên nghiệp,
thị trường công nghệ môi trường chưa phát
triển mạnh mẽ.
Những năm gần đây, số lượng các cơ sở
sản xuất có các hệ thống, công trình, thiết
bị xử lý chất thải đã được cải thiện và có xu
hướng tăng rõ rệt (đặc biệt là tại các KCN)
do công tác quản lý nhà nước, kiểm soát ô
nhiễm môi trường đã được đẩy mạnh. Tuy
nhiên, tỷ lệ các cơ sở sản xuất có công trình
xử lý chất thải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật
về môi trường còn chiếm tỷ lệ thấp. Vấn đề
này thể hiện khá rõ tại các cơ sở sản xuất
có quy mô nhỏ hoặc trung bình. Bên cạnh
nguyên nhân chủ quan của các cơ sở sản
xuất (nhận thức về công tác xử lý chất thải
chưa cao, công tác vận hành công trình, hệ
thống xử lý chất thải chưa thường xuyên, liên
tục), nguyên nhân khách quan một phần là
do chưa lựa chọn được công nghệ xử lý chất
thải phù hợp, đặc biệt đối với một số ngành
sản xuất có chất thải đặc thù, khó xử lý như
ngành dệt nhuộm, chế biến thủy sản, sản
xuất giấy và bột giấy,... Các cơ sở sản xuất
ít hoặc không được tư vấn, cung cấp và tiếp
cận thông tin về công nghệ xử lý chất thải
thích hợp để xây dựng hệ thống, dẫn đến
việc xây dựng hệ thống tốn kém nhưng vẫn
không cho hiệu quả. Để đáp ứng được thực
tiễn xử lý chất thải tại các cơ sở sản xuất,
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cần phải thẩm định, đánh giá được công
nghệ xử lý chất thải phù hợp. Tuy nhiên,
công tác thẩm định, đánh giá công nghệ xử
lý chất thải chưa được triển khai nhiều.
Trong thời gian gần đây, tại một số địa
phương cũng đã chủ động đầu tư, lắp đặt
các lò đốt rác công suất nhỏ, áp dụng chủ
yếu cho các vùng nông thôn, nơi có lượng
rác thải phát sinh không quá lớn. Điều này
đã bước đầu hỗ trợ cho việc xử lý chất thải
ở khu vực nông thôn, vùng ven đô, cải thiện
cảnh quan môi trường. Tuy nhiên, vấn đề
đặt ra là việc kiểm tra, xác nhận việc đảm
bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của
các lò đốt trong quá trình vận hành, sử dụng

Khung 9.7. Đào tạo cho doanh nghiệp trong
khuôn khổ Dự án “Đào tạo sản xuất sạch hơn và
quản lý chất thải dành cho các doanh nghiệp
tại Việt Nam”
Trong giai đoạn từ năm 2012 đến tháng
01/2015, Phòng Thương mại Công nghiệp Việt
Nam đã phối hợp với Trung tâm Môi trường và
Sản xuất sạch (Bộ Công thương) tổ chức 31 khóa
tập huấn về sản xuất sạch hơn và quản lý chất
thải cho hơn 2.200 cán bộ quản lý, điều hành
đến từ gần 1.500 doanh nghiệp tại 30 tỉnh,
thành phố trên cả nước. Thông qua đó, nâng cao
nhận thức của doanh nghiệp về tầm quan trọng
của BVMT, đồng thời trực tiếp đào tạo và hỗ trợ
doanh nghiệp áp dụng các quy trình quản lý
hiện đại, đưa những kỹ thuật sản xuất sạch hơn
và quản lý chất thải vào thực tiễn sản xuất kinh
doanh, qua đó, giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu
quả sử dụng năng lượng/tài nguyên, giảm thiểu
tổn thất, tăng cương tái sử dụng chất thải, góp
phần cải thiện môi trường.
Nguồn: Báo cáo vai trò và trách nhiệm của cộng
đồng doanh nghiệp đối với công tác BVMT tại Việt
Nam, tại Hội nghị môi trường toàn quốc 2015,
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam,

vẫn đang bị bỏ ngỏ. Đây có thể là nguồn
gây ô nhiễm môi trường thứ cấp nếu việc
vận hành không đảm bảo các yêu cầu kỹ
thuật, làm phát sinh các khí thải độc hại
như dioxin, furan…
9.9. NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ HUY
ĐỘNG SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG
9.9.1. Nâng cao nhận thức cộng đồng
Công tác truyền thông, nâng cao nhận
thức cộng đồng về BVMT không chỉ dừng lại
ở các sinh hoạt mang tính văn hoá, xã hội và
nhân văn, mà còn là yếu tố quan trọng thúc
đẩy tiến trình xã hội hoá công tác BVMT.
Trên cơ sở phối hợp với các tổ chức chính
trị - xã hội, các cơ quan truyền thông đại
chúng và các địa phương, công tác truyền
thông môi trường đã được tiến hành một
cách đa dạng và thường xuyên thông qua
các sự kiện, các cuộc thi, giải thưởng về môi
trường, các lớp tập huấn, hội nghị, các mô
hình tiến tiến về BVMT, các tin bài, phóng
sự phản ánh về các vấn đề môi trường trọng
điểm trong nước và quốc tế.
Ở cấp Trung ương, hàng năm đều đã
có văn bản hướng dẫn các ngành và các
địa phương tổ chức các sự kiện, chiến dịch
truyền thông môi trường; phối hợp với các
ngành liên quan đẩy mạnh công tác giáo
dục, đào tạo và nâng cao nhận thức môi
trường cho cộng đồng. Đến nay, ở cấp Trung
ương đã ban hành 09 Nghị quyết liên tịch
về phối hợp BVMT với các tổ chức chính
trị - xã hội, gồm: Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các hội
khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Hội Cựu
chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt
Nam, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Liên
minh các hợp tác xã Việt Nam, Trung ương
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- Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh,
Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội
người cao tuổi Việt Nam; đã ký 03 Nghị
quyết về phối hợp tuyên truyền BVMT với
các cơ quan truyền thông đại chúng là Đài
Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt
Nam và Thông tấn xã Việt Nam.
Trong giai đoạn 2011 - 2015, việc tổ
chức các sự kiện môi trường như: ngày môi
trường thế giới (05/6), chiến dịch làm cho
thế giới sạch hơn (tuần thứ 3, tháng 9), ngày
trái đất (22/4), ngày ĐDSH thế giới (22/5),
giải thưởng môi trường Việt Nam, Liên hoan
phim môi trường… ngày càng được nhiều
bộ ngành, địa phương hưởng ứng với các
hoạt động tuyên truyền thiết thực, hình thức
phong phú, hấp dẫn. Hoạt động này không
chỉ khuyến khích, ghi nhận nỗ lực của các
tập thể, cá nhân trong công tác BVMT mà
còn có sức lan tỏa lớn, góp phần quan trọng
thúc đẩy nhận thức cộng đồng về môi trường.
Việc tăng cường giáo dục môi trường
trong các trường học tiếp tục được chú trọng
thông qua triển khai Đề án “Đưa các nội
dung BVMT vào hệ thống giáo dục quốc
dân”. Đã xây dựng được các chương trình,
giáo trình, tài liệu tích hợp các nội dung
BVMT, xây dựng các băng hình, truyện
tranh, pano, áp phích về giáo dục BVMT
phục vụ công tác giảng dạy, học tập trong
các trường học trên phạm vi cả nước.
Hàng năm, Bộ TN&MT đều tiến hành tổ
chức thống kê, tổng hợp và cập nhật thông
tin các mô hình tiên tiến về BVMT trên cả
nước; lựa chọn phổ biến, nhân rộng các
mô hình tiêu biểu, phù hợp với điều kiện
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tự nhiên, KT - XH của từng vùng, từng địa
phương. Bộ cũng thường xuyên phối hợp với
các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức phi
chính phủ trong việc phát hiện và triển khai
các mô hình về BVMT hoạt động có hiệu quả
gắn với cộng đồng. Nhiều mô hình tốt, nhiều
gương người tốt việc tốt trong lĩnh vực BVMT
đã xuất hiện, thật sự đúng nghĩa với cách
tiếp cận xã hội hóa công tác BVMT.
Đối với đối tượng là cộng đồng doanh
nghiệp vấn đề nâng cao nhận thức, tạo
các cơ chế, chính sách hỗ trợ năng lực kỹ
thuật và tài chính là những yếu tố quan
trọng nhằm cải thiện công tác BVMT tại
các doanh nghiệp. Trong giai đoạn 2011 2015, khá nhiều chương trình, dự án đã tích
cực triển khai nhằm khuyến khích và hỗ trợ
các doanh nghiệp từng bước đưa công tác
BVMT vào các khâu hoạt động sản xuất, kinh
doanh, thu được nhiều kết quả khá tốt.
Thông qua các hoạt động đào tạo, truyền
thông với sự tham gia của các lực lượng
trong xã hội đã góp phần nâng cao nhận
thức và ý thức BVMT của người dân, cộng
đồng doanh nghiệp, các cấp, các ngành và
toàn xã hội.
9.9.2. Huy động sự tham gia của cộng đồng
Xã hội hóa công tác BVMT là một trong
những nội dung nhận được nhiều sự quan
tâm được Đảng và Nhà nước từ nhiều năm
nay. Hành lang pháp lý thúc đẩy xã hội hóa
công tác BVMT tiếp tục được điều chỉnh, bổ
sung và phát huy hiệu quả. Từ năm 2008,
chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với
các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy
nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường đã
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được ban hành; tiếp theo đó, chính sách về
ưu đãi, hỗ trợ hoạt động BVMT15 cũng đã
được ban hành năm 2014. Đặc biệt, Luật
bảo vệ môi trường năm 2014 và văn bản
hướng dẫn thi hành Luật16 đã có những quy
định về khuyến khích xã hội hóa công tác
BVMT, trong đó có những quy định phát triển
dịch vụ môi trường thông qua hình thức đấu
thầu và hợp tác công tư. Các văn bản được
ban hành đã đưa ra nhiều quy định về cơ
chế ưu đãi, hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ
chức thực hiện công tác BVMT (về đất đai,
thuế, phí, tài chính, quảng bá sản phẩm,…)
phù hợp hơn với thực tiễn.
Cho đến nay, đã có nhiều loại hình được
các tổ chức và cá nhân tham gia đầu tư phát
triển vào lĩnh vực môi trường từ nhiều nguồn
vốn, bước đầu hình thành hệ thống dịch vụ
môi trường ngoài công ích. Một số lĩnh vực
phát triển mạnh như: thu gom, vận chuyển
rác thải, cơ sở xử lý rác thải; thu gom, vận
chuyển CTNH (kể cả chất thải y tế); xử lý
nước thải sinh hoạt tập trung; xử lý nước thải
sinh hoạt quy mô nhỏ phân tán,… Hiện nay,
Thủ tướng Chính phủ đang xem xét, ban
hành Khung chính sách, pháp luật về phát
triển dịch vụ môi trường ở Việt Nam, Đề án
phát triển mạng lưới doanh nghiệp dịch vụ
môi trường đến năm 2020 và một số cơ chế,
chính sách tài chính phát triển dịch vụ môi
trường ở Việt Nam.
Xã hội hóa công tác BVMT còn được mở
rộng không chỉ ở các lĩnh vực dịch vụ công
15. Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
số 69/2008/NĐ-CP; Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày
14/01/2009 về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường.
16. Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật
Bảo vệ môi trường năm 2014

mà còn ở lĩnh vực quản lý nhà nước. Chính
phủ đã chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường
chủ động phối hợp với Uỷ ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể
chính trị; các tổ chức chính trị, xã hội, nghề
nghiệp,… ban hành các Nghị quyết liên tịch
phối hợp triển khai sâu rộng các nội dung xã
hội hóa tới các tầng lớp xã hội; chỉ đạo bố
trí kinh phí cho các tổ chức này từ nguồn sự
nghiệp môi trường để các thành viên trong
hệ thống chính trị tham gia tuyên truyền,
phổ biến giáo dục pháp luật, giám sát việc
thực thi pháp luật về BVMT của các tổ chức
và cá nhân.
Tuy nhiên, vai trò của cộng đồng vẫn
chưa được phát huy một cách đầy đủ. Hoạt
động BVMT của cộng đồng còn nhiều hạn
chế, mang tính hình thức, thường không
được đánh giá đúng mức, không có nguồn
lực tương xứng, không được hướng dẫn tổ
chức đầy đủ và không được sự ủng hộ rộng
rãi, thường xuyên. Nhiều lĩnh vực mặc dù đã
có chủ trương xã hội hóa, song sự tham gia
của cộng đồng còn rất hạn chế.
9.10. HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ BẢO VỆ
MÔI TRƯỜNG
Trong thời gian qua, Việt Nam đã tích
cực hội nhập, hợp tác quốc tế, tham gia trên
20 điều ước quốc tế về môi trường, đồng thời
nghiêm túc thực hiện các cam kết trong các
Công ước này, tham gia đầy đủ và có trách
nhiệm các cuộc họp thường niên của Công
ước, liên Công ước, từ đó tranh thủ được sự
hỗ trợ của quốc tế để thực hiện các chương
trình, dự án về BVMT với tư cách là thành
viên Công ước,...
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Bên cạnh việc tích cực tham gia các
Điều ước, Công ước quốc tế, Việt Nam
cũng đã đẩy mạnh các hoạt động hợp tác
đa phương và song phương về BVMT. Nhiều
chương trình, dự án lớn về BVMT đã và đang
được thực hiện với các đối tác chính là Nhật
Bản, Hàn Quốc, Thuỵ Sỹ, Đan Mạch, Thụy
Điển,... và với sự tài trợ thực hiện của các tổ
chức quốc tế khác như: UNDP, UNEP, WB,
GEF, ADB,… Trong giai đoạn 2011 - 2015,
Việt Nam đã thu hút hơn 30 dự án quốc tế về
môi trường với tổng kinh phí hơn 750 triệu
USD17, hỗ trợ không chỉ ở cấp trung ương mà
còn ở nhiều địa phương.

BVMT. Việc khai thác nguồn hỗ trợ kỹ thuật,
chuyên gia và kinh nghiệm quốc tế chưa
được như mong muốn; đôi lúc còn thiếu tính
chủ động trong việc tìm nguồn tài trợ quốc
tế, trông chờ nhiều vào đối tác và sự ưu tiên
của các chính phủ nước ngoài.

Nhìn chung, hoạt động hợp tác quốc tế
về BVMT trong thời gian qua đã góp một
phần đáng kể tạo nên nguồn đầu tư từ bên
ngoài tăng cường năng lực khoa học công
nghệ cho ngành; tiếp cận được phương pháp
luận hiện đại, tiếp thu kinh nghiệm của các
nước, đề xuất các cơ sở khoa học cho một
số giải pháp kỹ thuật và hoàn thiện hệ thống
chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi
trường. Tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế
thông qua việc tham gia các chương trình,
dự án, hội nghị, hội thảo quốc tế, chia sẻ
kinh nghiệm với các nước trong khu vực về
công tác quản lý, sử dụng có hiệu quả tài
nguyên thiên nhiên và BVMT. Các nhiệm vụ
đàm phán gia nhập WTO và các hiệp định
thương mại về các nội dung liên quan đến
BVMT được thực hiện rất tích cực, nghiêm
túc, đạt kết quả cao.

sách, văn bản quy phạm pháp luật

Tuy nhiên, hoạt động hợp tác quốc tế về
BVMT còn chưa tranh thủ được tối đa, chưa
nắm bắt kịp thời các cơ hội huy động hỗ
trợ tài chính và chuyển giao công nghệ về
17. Báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Phiên
toàn thể Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ 3, 2010.

214

9.11. NHỮNG VẤN ĐỀ TRỌNG TÂM CẦN
GIẢI QUYẾT TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ
MÔI TRƯỜNG
9.11.1. Sử dụng hiệu quả các công cụ quản
lý môi trường trong tình hình mới
Tăng cường tính khả thi và năng lực
thực thi đối với hệ thống chiến lược, chính
Trong những năm qua, các chiến lược,
chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về
môi trường vẫn luôn tiếp tục được rà soát,
điều chỉnh, bổ sung để hoàn thiện. Tuy
nhiên, tính hiệu quả, hiệu lực thực thi của
một số chính sách, văn bản quy phạm pháp
luật về môi trường chưa cao, việc triển khai
thực hiện cũng chưa đầy đủ và chưa thực sự
nghiêm túc. Một trong những lý do chính
là do không có đủ nguồn lực để thực hiện.
Thêm vào đó, trong quá trình xây dựng một
số chính sách, văn bản vẫn còn thiếu sự phối
hợp của các bên có liên quan, nên hạn chế
tính khả thi khi triển khai trong thực tế. Một
số văn bản sau khi ban hành thì việc thực
thi cũng như kết quả thực hiện không được
giám sát và đánh giá đầy đủ. Một số nơi,
trách nhiệm của các đơn vị giám sát và thực
thi cũng chưa cao, vẫn đặt lợi ích và phát
triển kinh tế trên vấn đề BVMT. Vì vậy, tăng
cường tính khả thi và năng lực thực thi đối
với hệ thống chính sách, văn bản quy phạm
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pháp luật từ trung ương đến địa phương là
vấn đề cần tiếp tục được quan tâm.
Sử dụng công cụ đánh giá môi trường
chiến lược, đánh giá tác động môi trường
bắt kịp với xu thế phát triển chung của quốc
gia và quốc tế
Trong giai đoạn mới, việc sử dụng ĐMC
và ĐTM trong đánh giá các dự án, chương
trình, kế hoạch của nhiều quốc gia phát
triển đã có những điều chỉnh, thay đổi cả
về hướng tiếp cận và cách thức triển khai.
Tuy nhiên, việc sử dụng các công cụ này ở
nước ta vẫn đang tiếp tục duy trì theo mô
hình đã thực hiện từ những giai đoạn trước.
Bên cạnh những kết quả đạt được, nhóm
công cụ này cũng đã cho thấy những bất
cập, hạn chế trong quá trình triển khai, đặc
biệt, với xu thế hội nhập và phát triển hiện
nay. Chính vì vậy, việc nghiên cứu, học tập
kinh nghiệm của các quốc gia khác trong sử
dụng công cụ ĐMC, ĐTM để có những điều
chỉnh phù hợp, bắt kịp với xu thế phát triển
chung của quốc gia và quốc tế là một trong
những vấn đề cần có sự quan tâm, đầu tư
thích đáng trong quản lý môi trường nước ta.
Điều chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm
tra, xử phạt vi phạm về bảo vệ môi trường
cho phù hợp với tình hình thực tế
Công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi
phạm hành chính trong BVMT vẫn tiếp tục
tồn tại một số bất cập. Ngay từ trong các văn
bản, quy định pháp luật về xử phạt vi phạm
hành chính cũng chưa sát với tình hình thực
tế. Các quy định về xử phạt mới chỉ xét đến
hành vi vi phạm mà chưa xem xét đến việc
lũy tiến khi không khắc phục kịp thời hoặc

vi phạm lặp lại nhiều lần nên tính răn đe
chưa cao. Việc quy định xử phạt tất cả các
đối tượng vi phạm nhưng thiếu sự xem xét
đến những điều kiện thực tế chưa cho phép
hoặc các yếu tố khách quan tác động, khiến
cho việc triển khai xử phạt vẫn còn vấp
phải những ý kiến không đồng thuận của
các đối tượng bị xử phạt. Cùng với đó, công
tác thanh tra, kiểm tra còn gặp rất nhiều hạn
chế, khó khăn do nguồn nhân lực quá mỏng,
các vi phạm pháp luật về BVMT ngày càng
phức tạp, khó phát hiện trong khi hoạt động
thanh tra còn bị ràng buộc bởi các thủ tục
hành chính (phải thông báo trước, chỉ làm
việc trong giờ hành chính…) nên hiệu quả
công tác thanh tra việc tuân thủ pháp luật và
xử lý kịp thời các hành vi vi phạm của tất cả
các doanh nghiệp chưa cao. Chính vì vậy,
công tác quản lý môi trường cần tiếp tục có
những xem xét, điều chỉ phù hợp đối với các
quy định pháp luật cũng như việc triển khai
thực tế đối với vấn đề này.
Sử dụng hiệu quả, đúng mục đích đối với
các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường
Trong thời gian qua, nguồn thu từ thuế,
phí BVMT cũng đã đóng góp vào ngân sách
nhà nước một lượng kinh phí đáng kể. Tuy
nhiên, theo đánh giá, nguồn thu này chưa
được sử dụng hiệu quả, đúng mục đích. Điển
hình như nguồn thu phí BVMT đối với nước
thải và thuế BVMT đối với xăng dầu hầu
như không được tái sử dụng để đầu tư trực
tiếp cho hoạt động kiểm soát, giảm thiểu ô
nhiễm môi trường. Điều này, khiến cho việc
sử dụng các công cụ kinh tế này không phát
huy hiệu quả đối với công tác quản lý môi
trường. Chính vì vậy, cần có những nghiên
cứu, điều chỉnh, sửa đổi trong các quy định
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hiện hành về việc sử dụng nguồn thu từ thuế,
phí BVMT hiện nay.
Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ
thống quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành
Trong những giai đoạn trước, hệ thống
tiêu chuẩn quốc gia được xây dựng theo
hướng tập trung, quy định chung cho tất cả
các đối tượng. Điều này gây rất nhiều bất
cập trong thực tế vì mỗi nhóm đối tượng,
mỗi ngành sản xuất có những đặc trưng khác
nhau về lượng thải và mức độ tác động tới
môi trường, dẫn đến khi triển khai áp dụng
chung hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn đã
không nhận được nhiều sự đồng thuận của
các đối tượng áp dụng. Trong những năm
qua, hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc
gia về môi trường đã có những điều chỉnh
cơ bản, tập trung xây dựng các quy chuẩn
riêng cho từng ngành sản xuất (bột giấy, chế
biến cao su, dệt nhuộm…) dựa trên nguyên
tắc BVMT và phù hợp với những công
nghệ mới, tốt nhất hiện có, khả thi với Việt
Nam. Tuy nhiên, tính đến nay vẫn còn một
số ngành chưa có quy chuẩn riêng. Chính
vì vậy, một trong những trọng tâm đối với
công tác BVMT hiện nay đó là tiếp tục xây
dựng và ban hành các quy chuẩn ngành còn
thiếu, đồng thời liên tục rà soát, chỉnh sửa
bổ sung các quy chuẩn đã ban hành sao cho
phù hợp với tình hình phát triển đồng thời
đáp ứng yêu cầu thực tế của công tác BVMT.
9.11.2. Kiểm soát và hạn chế các nguồn
gây ô nhiễm, tác động xấu đến môi trường
Cùng với quá trình phát triển KT - XH,
các nguồn gây ô nhiễm cũng ngày càng gia
tăng cả về số lượng, quy mô và mức độ.
Các nguồn phát thải chính gồm khu cụm
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công nghiệp, cơ sở sản xuất, làng nghề, nhà
máy, cơ sở xử lý chất thải, phương tiện giao
thông, công trường xây dựng, hoạt động
trồng trọt, chăn nuôi,... các nguồn thải này
ngày càng mở rộng phạm vi tác động do gia
tăng số lượng và quy mô. Một số nguồn thải
có tổng lượng thải rất lớn nhưng cũng có
những nguồn thải, mặc dù tổng lượng thải
không cao nhưng sự có mặt của các chất độc
hại với nồng độ cao gây ảnh hưởng nghiêm
trọng tới môi trường và sức khỏe cộng đồng.
Cho đến nay, công tác kiểm soát và hạn chế
nguồn gây ô nhiễm còn gặp rất nhiều khó
khăn do nguồn nhân lực và vật lực chưa
đáp ứng yêu cầu thực tế. Chính vì vậy, cần
xây dựng lộ trình cho công tác kiểm soát
và xử lý các nguồn thải. Xác định các ưu
tiên giải quyết theo từng giai đoạn cho từng
loại nguồn thải. Trước mắt, ưu tiên kiểm soát
các nguồn thải có tổng lượng thải lớn, có
tác động đến nhiều thành phần môi trường,
như các loại hình sản xuất công nghiệp gây
ô nhiễm lớn như xi măng, nhiệt điện..., các
làng nghề gây ô nhiễm môi trường nghiêm
trọng, các cơ sở sản xuất có lượng nước thải
trên 1.000 m3/ngày đêm...
9.11.3. Huy động nguồn lực tài chính cho
công tác BVMT trên nguyên tắc “Người
gây ô nhiễm phải trả tiền”
Việc huy động nguồn lực tài chính cho
công tác BVMT trên nguyên tắc “người gây
ô nhiễm phải trả tiền” vẫn còn nhiều khó
khăn và chưa đáp ứng yêu cầu thực tế.
Nước thải
Đối với nước thải sinh hoạt, mặc dù
trong giá nước cấp cho sinh hoạt đã có tính
đến phí xử lý nước thải (khoảng 800 đồng/
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m3) nhưng đây là con số rất thấp, chỉ đáp
ứng được khoảng 10% chi phí xử lý thực tế.
Thêm vào đó, số tiền này cũng không được
chi trực tiếp cho xử lý mà còn sử dụng cho
các mục đích khác, chi phí xử lý nước thải
sinh hoạt hầu hết vẫn do nhà nước bao cấp.
Do không đáp ứng nguồn lực, số lượng các
nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt được xây
dựng, lắp đặt và duy trì vận hành trên cả
nước vẫn đang dừng ở con số rất thấp, chưa
đáp ứng yêu cầu thực tế. Đối với nước thải
sản xuất, hiện nay mới bắt đầu có đầu tư chi
phí xử lý nước thải từ các doanh nghiệp lớn,
các KCN, vẫn còn bỏ ngỏ các đối tượng khác
(CCN, làng nghề, cơ sở khai thác khoáng sản,
cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ…). Thực tế
cho thấy, chi phí đầu tư của các chủ nguồn
thải cho xử lý nước thải công nghiệp vẫn còn
quá nhỏ so với yêu cầu thực tế.
Khí thải
Tương tự như đối với nước thải, nguồn
kinh phí đầu tư cho hoạt động xử lý khí thải
từ các nguồn gây ô nhiễm mới chỉ đáp ứng
một phần rất nhỏ yêu cầu thực tế. Thậm chí,
còn ít hơn rất nhiều so với phần kinh phí
đầu tư cho hoạt động xử lý nước thải. Đối
với khí thải từ hoạt động sản xuất, cũng mới
chỉ có một số doanh nghiệp lớn có đầu tư
xây dựng hệ thống xử lý khí thải, các doanh
nghiệp vừa và nhỏ và những đối tượng khác
hầu như chưa đầu tư hoặc chỉ thực hiện
mang tính đối phó với cơ quan quản lý. Đối
với khí thải từ hoạt động giao thông, trong thời
gian qua, mặc dù đã triển khai thu thuế BVMT
tính trong giá xăng dầu tuy nhiên nguồn kinh
phí từ nguồn này cũng chưa phát huy hiệu
quả. Một phần do nguồn thu còn quá nhỏ so

với yêu cầu thực tế, một phần do nguồn thu
này cũng chưa được tái đầu tư sử dụng đúng
cho hoạt động kiểm soát, xử lý ô nhiễm không
khí. Đối với các nguồn thải khác như nguồn
từ hoạt động dân sinh, trồng trọt, chăn nuôi…
hầu như chưa có sự đầu tư cho việc kiểm soát,
giảm thiểu khí thải gây ô nhiễm.
Chất thải rắn
Vấn đề đầu tư kinh phí đối với việc
kiểm soát, xử lý và giảm thiểu ô nhiễm
từ CTR cũng chưa thích đáng, đặc biệt là
vấn đề huy động nguồn lực theo nguyên
tắc “người gây ô nhiễm trả tiền”. Đối với
CTR sinh hoạt, mức phí vệ sinh được thu từ
các cá nhân, hộ gia đình hay các cơ sở sản
xuất kinh doanh dịch vụ mới chỉ đáp ứng
được một phần cho công tác thu gom, vận
chuyển, phần còn lại và chi phí xử lý vẫn
do nhà nước bảo trợ. Đối với loại hình CTR
công nghiệp và y tế, theo số liệu báo cáo, cơ
bản, CTR từ 2 nguồn này đều được các cơ sở
tự thu gom, xử lý hoặc thuê đơn vị bên ngoài
tuy nhiên cũng mới chỉ chủ yếu tập trung
cho CTR thông thường. Vấn đề xử lý CTNH,
đặc biệt là nguồn kinh phí đầu tư dành cho
việc xử lý CTNH chiếm tỷ lệ rất thấp. Ở khu
vực nông thôn, nguồn kinh phí đầu tư cho
hoạt động thu gom, xử lý CTR từ các làng
nghề, hoạt động sản xuất nông nghiệp hầu
như chưa được quan tâm chú ý.
Với những vấn đề nêu trên, việc tiếp
tục có những định hướng, chính sách và giải
pháp để huy động được nguồn lực tài chính
cho công tác BVMT theo đúng nguyên tắc
“người gây ô nhiễm trả tiền” là một trong
những trọng tâm đặt ra đối với công tác
BVMT hiện nay của nước ta.
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9.11.4. Ứng phó với các vấn đề biến đổi
khí hậu và ô nhiễm môi trường xuyên
biên giới trong giai đoạn hội nhập
Biến đổi khí hậu biểu hiện thông qua
các hiện tượng thời tiết cực đoan, dị thường
đang có dấu hiệu trở nên phổ biến hơn trong
thời gian gần đây. Biểu hiện rõ rệt nhất là
hiện tượng hạn hán, xâm nhập mặn đã và
đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng ở khu
vực Nam Trung Bộ (năm 2014) và đồng
bằng sông Cửu Long (suốt trong năm và đặc
biệt là giai đoạn cuối năm 2015, đầu năm
2016). Nước biển dâng là vấn đề mang tính
toàn cầu, tuy nhiên ở cấp độ quốc gia, nước
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biển dâng sẽ gây tổn thương nghiêm trọng
cho các vùng đất thấp ven biển, trong đó
có Việt Nam. Song song với đó, ô nhiễm
môi trường từ nguồn xuyên biên giới cũng
đã có những biểu hiện tác động tiêu cực
tới nước ta. Với những diễn biến, tác động
ngày càng phức tạp của BĐKH và ô nhiễm
xuyên biên giới, vấn đề thích ứng và ứng
phó cần có những nghiên cứu, giải pháp
mang tính khu vực và toàn cầu. Điều đó cần
được các nhà quản lý, hoạch định chính
sách về môi trường dành sự quan tâm thích
đáng cũng như tham gia cùng các quốc gia,
tổ chức quốc tế xây dựng những giải pháp
ứng phó phù hợp.

