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BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

LỜI NÓI ĐẦU
Trong giai đoạn 2011 - 2015, mặc dù nền kinh tế nước ta đã chịu những ảnh hưởng không
nhỏ của suy thoái kinh tế thế giới, tuy nhiên các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội vẫn tiếp
tục và gây nhiều sức ép lên môi trường. Bên cạnh một số ngành sản xuất công nghiệp, xây dựng
bị ngưng trệ, thậm chí ngừng hoạt động, một số ngành công nghiệp vẫn tiếp tục là nguồn gây ô
nhiễm môi trường. Đặc biệt, trong 2 năm trở lại đây, hoạt động xây dựng đường giao thông, đô
thị, sản xuất công nghiệp bắt đầu tăng trở lại đã đặt ra nhiều thách thức cho công tác quản lý và
bảo vệ môi trường. Trong giai đoạn này, công tác quản lý và kiểm soát ô nhiễm đã có nhiều nỗ
lực, một số nơi chất lượng môi trường đã được cải thiện. Tuy nhiên chất lượng môi trường nhiều
nơi vẫn đang tiếp tục bị suy giảm. Ô nhiễm bụi vẫn tiếp tục duy trì ở ngưỡng cao tại nhiều đô thị.
Ô nhiễm nước không chỉ còn tập trung ở các khu vực hạ lưu, các đô thị, khu vực sản xuất mà đã
xuất hiện ở một số khu vực thượng nguồn, vùng nông thôn. Các sự cố môi trường, đặc biệt là các
sự cố do xả thải chất thải công nghiệp đang có xu hướng gia tăng cả về số lượng và mức độ ảnh
hưởng. Nguy cơ ô nhiễm, suy thoái đất cùng với vấn đề chuyển đổi mục đích sử dụng đất không
hợp lý đã gây tác động tiêu cực đến môi trường đất. Bên cạnh đó, diễn biến BĐKH và các vấn
đề môi trường xuyên biên giới ngày càng phức tạp và khó lường.

Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011 - 2015 được xây dựng với mục tiêu
cung cấp cách nhìn tổng quan về hiện trạng môi trường quốc gia trong giai đoạn này, đánh giá
tình hình phát triển và những nguồn tác động điển hình lên môi trường. Đồng thời, nhận định,
đánh giá về công tác quản lý môi trường, những việc đã làm được, những thách thức tồn tại đã
và đang đặt ra để đưa ra những khuyến nghị, giải pháp trong thời gian tới.
Trong thời gian hoàn thiện, Báo cáo cũng đã cập nhật bổ sung một số vấn đề môi trường nổi
cộm xảy ra trong 6 tháng đầu năm 2016 để kịp thời cung cấp thông tin hiện trạng môi trường
cho cộng đồng.
Báo cáo được hoàn thành với sự tham gia đóng góp ý kiến của các Bộ ngành và các địa
phương trên cả nước, các cán bộ quản lý môi trường, các nhà khoa học và chuyên gia trong lĩnh
vực môi trường.
Hy vọng rằng, Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011 - 2015 sẽ là một trong
những nguồn thông tin, dữ liệu hữu ích giúp đưa ra những hành động tích cực, kịp thời phục vụ
công tác quản lý, bảo vệ môi trường trong tình hình mới đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững
và đáp ứng yêu cầu hội nhập với thế giới.

TRẦN HỒNG HÀ
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
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TÓM TẮT BÁO CÁO
Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011 - 2015 đánh giá tổng quan hiện
trạng môi trường Việt Nam, từ hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, nguyên nhân, các nguồn
tác động chính lên môi trường, diễn biến chất lượng môi trường đất, nước, không khí và đa
dạng sinh học. Báo cáo cũng phân tích những tác động của ô nhiễm môi trường và những đáp
ứng của công tác quản lý, từ đó, đề xuất những định hướng, giải pháp phù hợp cho giai đoạn
tiếp theo.
Báo cáo được xây dựng dựa trên mô hình Động lực - Áp lực - Hiện trạng - Tác động - Đáp
ứng (D-P-S-I-R). Động lực là sự gia tăng dân số, phát triển đô thị và các ngành kinh tế... Các
hoạt động phát triển này cùng với BĐKH, thiên tai và sự cố môi trường tạo ra những Áp lực lớn
làm thay đổi hiện trạng chất lượng môi trường. Hiện trạng môi trường được đánh giá gồm diễn
biến chất lượng môi trường nước (nước mặt lục địa, nước dưới đất, nước biển), không khí, đất;
hiện trạng phát sinh, thu gom và xử lý chất thải rắn; đa dạng sinh học. Chất lượng các thành
phần môi trường được đánh giá thông qua việc so sánh kết quả quan trắc các thông số môi
trường với các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành, đồng thời có sự so sánh
giữa các năm trong giai đoạn 2011 - 2015 và so sánh với giai đoạn 2006 - 2010. Sự suy giảm
chất lượng và ô nhiễm môi trường gây ra các Tác động đến sức khỏe cộng đồng, hoạt động
phát triển KT - XH và phát sinh xung đột môi trường. Việc phân tích, đánh giá thực trạng, tồn
tại trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường; nhận định các vấn đề môi trường bức xúc và
những thách thức môi trường đặt ra trong giai đoạn 2011 - 2015 là cơ sở xây dựng nội dung
phần Đáp ứng là những đề xuất, giải pháp những vấn đề trọng tâm ưu tiên giải quyết nhằm
quản lý hiệu quả, phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm, từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng
môi trường và đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
Báo cáo gồm 10 chương với các nội dung chính sau đây:
Chương 1. Phát triển kinh tế - xã hội và sức ép đối với môi trường
Trong giai đoạn 2011 - 2015, môi trường nước ta tiếp tục chịu tác động mạnh mẽ của các
hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Quá trình đô thị hóa và mở rộng địa giới hành chính đô
thị tiếp tục diễn ra mạnh mẽ, dân số thành thị tăng nhanh. Cùng với đó, kinh tế phát triển,
đời sống người dân tại các khu vực nông thôn cũng được cải thiện, nhu cầu sinh hoạt, tiêu thụ
cũng gia tăng. Tất cả những vấn đề này bên cạnh việc đóng góp kinh phí cho nguồn ngân sách
cũng đồng thời đưa một lượng lớn chất thải vào môi trường, gây ra những ảnh hưởng tiêu cực
đến môi trường, tài nguyên thiên nhiên và mất cân bằng sinh thái.
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Sau một khoảng thời gian trầm lắng do khủng hoảng kinh tế, bắt đầu từ năm 2013, sản
xuất công nghiệp đã phát triển trở lại tuy nhiên tỷ lệ ứng dụng công nghệ hiện đại trong các
lĩnh vực sản xuất, kinh doanh còn khoảng cách khá xa so với các quốc gia khác trong khu
vực. Trên thực tế, sự tăng trưởng kinh tế của đất nước cho đến nay vẫn còn dựa nhiều vào hoạt
động khai thác tài nguyên thiên nhiên và gắn liền với đó là sức ép ngày càng tăng lên đối với
môi trường. Hoạt động sản xuất công nghiệp từ các khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất, làng
nghề... song song với việc đóng góp cho phát triển kinh tế còn tiếp tục là những nguồn thải
lớn, gây ô nhiễm môi trường nhiều khu vực. Trong những năm gần đây, sự phát triển của hoạt
động công nghiệp, đặc biệt là việc hình thành các KCN, KKT tập trung ở những vùng dễ bị
tổn thương như vùng duyên hải, ven biển đang tiềm ẩn những nguy cơ không nhỏ về ô nhiễm,
sự cố môi trường nếu việc quản lý và xả chất thải của các đối tượng này không được thực hiện
nghiêm túc và giám sát chặt chẽ. Thậm chí, đã có những sự cố môi trường nghiêm trọng xảy
ra, gây hậu quả lớn về ô nhiễm môi trường, tổn thương các hệ sinh thái và ảnh hưởng trực tiếp
tới đời sống sinh hoạt và sinh kế của người dân. Đối với vấn đề phát triển năng lượng, đặc biệt
là phát triển nhiệt điện trong giai đoạn vừa qua là một trong những nguồn trọng điểm gây ô
nhiễm môi trường không khí. Bên cạnh đó, phát triển thủy điện vừa và nhỏ đã bộc lộ một số
hạn chế, thậm chí gây nhiều tác động tiêu cực tới môi trường sinh thái, phá hoại diện tích rừng
tự nhiên và làm suy thoái môi trường nước, đất.
Ngành xây dựng với các dự án xây dựng hạ tầng (đường giao thông, công trình xây dựng
dân dụng...) sau một thời gian chững lại, hiện cũng đang có mức độ tăng trưởng khá cao, kéo
theo đó phát thải một lượng lớn bụi vào môi trường. Trong những năm qua, hệ thống giao thông
đường bộ phát triển khá nhanh. Tuy nhiên, kết cấu hạ tầng giao thông vẫn chưa đáp ứng được
nhu cầu phát triển KT - XH. Cùng với đó, sự gia tăng nhanh chóng số lượng phương tiện cơ
giới cá nhân đã gây ra tình trạng ùn tắc giao thông và gia tăng ô nhiễm không khí tại các đô
thị. Theo các đánh giá, nhiều phương tiện giao thông có chất lượng không đảm bảo (xe cũ,
không được bảo dưỡng thường xuyên) cũng làm gia tăng đáng kể nồng độ các chất ô nhiễm
trong không khí. Song song với đó, hoạt động phát triển cảng biển (hoạt động nạo vét luồng
lạch, làm đê chắn sóng...) trong thời gian qua cũng làm gia tăng mối đe dọa đối với môi trường.
Ngành nông nghiệp với các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản có tốc
độ phát triển đáng kể so với thời kỳ trước. Cùng với đó là các nguy cơ gây ô nhiễm môi trường
từ việc sử dụng phân bón hóa học, thuốc BVTV không đúng quy trình, yêu cầu kỹ thuật; công
tác thu gom, lưu giữ và xử lý các loại hóa chất, vỏ bao bì hóa chất BVTV chưa được quan tâm
đúng mức. Chăn nuôi gia súc, gia cầm đã tăng cao trở lại sau một vài năm chững lại vì dịch
bệnh. Tuy nhiên, hình thức chăn nuôi còn manh mún, nhỏ lẻ, phần nhiều được nuôi ở quy mô
hộ gia đình khiến cho tỷ lệ chất thải chăn nuôi được xử lý trước khi thải ra ngoài môi trường
là rất thấp (chỉ khoảng 10%). Diện tích mặt nước sử dụng cho nuôi trồng thủy sản không tăng,
nhưng sản lượng thủy sản lại gia tăng liên tục, với mức tăng bình quân là 9,07%/năm cũng gây
áp lực không nhỏ cho môi trường. Đó là các vấn đề dịch bệnh, xử lý thức ăn dư thừa không triệt
để, lạm dụng thuốc...
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Trong giai đoạn 2011 - 2015, ngành dịch vụ tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá tốt so
với tốc độ tăng trưởng GDP. Ngành y tế cũng có những bước phát triển đáng kể nhờ ứng dụng
thành công nhiều thành tựu y học hiện đại, ngăn chặn thành công những dịch bệnh nguy
hiểm, củng cố mạng lưới y tế các tuyến. Cùng với đó, chất thải phát sinh từ hoạt động dịch vụ,
y tế cũng gia tăng, gây nhiều áp lực lên môi trường. Thể hiện rõ nét nhất là vấn đề CTR, nước
thải và vấn đề vệ sinh môi trường…
Chương 2. Biến đổi khí hậu và thiên tai
Bên cạnh những sức ép của hoạt động phát triển KT - XH lên môi trường, trong những
năm qua, ảnh hưởng của BĐKH và những diễn biến thiên tai bất thường cũng đang ngày càng
gia tăng những tác động tiêu cực lên môi trường nước ta. Theo đó, từ năm 1994 - 2010, tổng
lượng phát thải khí nhà kính ở Việt Nam tăng hơn 2 lần, từ 103,8 lên 246,8 triệu tấn CO2
tương đương. Ước tính đến năm 2020 tăng hơn 4 lần và năm 2030 tăng hơn 7 lần so với năm
1994. Trong đó, năm 2010, lĩnh vực năng lượng phát thải khí nhà kính lớn nhất và dự kiến
mức độ phát thải nhà kính của lĩnh vực này tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong những năm
tiếp theo.
Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất của BĐKH. Biến đổi
khí hậu thể hiện thông qua sự gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan, dị thường (bão, mưa
lớn, lũ lụt, hạn hán, triều cường…) cả về số lượng và cường độ. Hệ quả của BĐKH là suy giảm
nguồn nước và hiện tượng nước biển dâng. Trong đó, sự suy giảm nguồn nước dẫn đến phát
sinh dịch bệnh, nhất là các bệnh dịch vào mùa hè. Đồng thời, sự thiếu hụt nguồn nước cũng
khiến cho các chi phí sản xuất tăng, thay đổi cơ cấu mùa vụ, năng suất, sản lượng suy giảm
thậm chí đình trệ như vùng Nam Trung Bộ. Nước biển dâng là hậu quả nghiêm trọng nhất của
BĐKH. Hiện tượng này ảnh hưởng đặc biệt tới các vùng ven biển, cửa sông của Việt Nam, gây
ra các hiện tượng xói lở bờ biển, phá hủy rừng phòng hộ ven biển, thu hẹp diện tích đất, trong
đó có đất nông nghiệp và ảnh hưởng đến chất lượng nước ngọt (do sự xâm nhập mặn) và suy
thoái môi trường đất. Trong những năm gần đây, ảnh hưởng của BĐKH cũng khiến cho ranh
giới mặn tại nhiều khu vực ở ĐBSCL, khu vực cửa sông của LVHTS Đồng Nai... có xu thế lấn
sâu vào nội địa và có diễn biến ngày càng trầm trọng, đặc biệt là các tháng cuối năm 2015,
đầu năm 2016. Các hậu quả của BĐKH đã và đang gây ra nhiều thiệt hại về kinh tế, con người
và làm suy thoái môi trường.
Dưới tác động của BĐKH, trong giai đoạn 2011 - 2015, thiên tai ở nước ta tuy xảy ra ít về
số lượng nhưng cường độ tác động một số đợt lại đạt mức cao kỉ lục như: nắng nóng gay gắt
với nền nhiệt cao đạt mức kỉ lục và kéo dài trên diện rộng từ Bắc Bộ đến các tỉnh Nam Trung
Bộ; mưa lớn ở Quảng Ninh; sạt lở đất, xâm nhập mặn, cạn kiệt nguồn nước,… Đặc biệt vào
đầu năm 2015, nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, thời tiết bất thường như rét đậm và băng
tuyết ở miền Bắc; mưa lớn trái mùa ở Quảng Ngãi; dông lốc, mưa đá và lốc xoáy,… đã xảy ra
tại một số địa phương. Thiên tai đã gây thiệt hại nặng nề về sức khỏe, tính mạng con người,
nền kinh tế, tài sản và trực tiếp để lại hậu quả nghiêm trọng đối với chất lượng môi trường.
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Chương 3. Phát sinh và xử lý chất thải rắn
Trong những năm qua, ô nhiễm chất thải rắn (CTR) tiếp tục là một trong những vấn đề
môi trường trọng điểm. Trên phạm vi toàn quốc, CTR phát sinh ngày càng tăng với tốc độ gia
tăng khoảng 10% mỗi năm và còn tiếp tục gia tăng mạnh trong thời gian tới cả về lượng và
mức độ độc hại. Theo nguồn gốc phát sinh, khoảng 46% CTR phát sinh là CTR sinh hoạt đô
thị, 17% CTR từ hoạt động sản xuất công nghiệp; còn lại là CTR nông thôn, làng nghề và y
tế. Theo phạm vi, khu vực có lượng CTR phát sinh cao nhất là Đông Nam Bộ và đồng bằng
sông Hồng.
Đối với khu vực đô thị, lượng CTR sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn 2011 - 2015 tiếp
tục gia tăng và có xu hướng tăng nhanh hơn so với giai đoạn 2006 - 2010. Ước tính lượng phát
sinh CTR sinh hoạt khoảng 63 nghìn tấn/ngày.
Đối với khu vực nông thôn, ước tính mỗi năm tại khu vực này phát sinh khoảng 7 triệu tấn
CTR sinh hoạt, hơn 76 triệu tấn rơm rạ và khoảng 47 triệu tấn chất thải chăn nuôi. Mặt khác,
sự phát triển của các làng nghề, đặc biệt là các làng nghề tái chế kim loại, đúc đồng cũng tạo
sức ép lớn đối với môi trường khi thải ra lượng CTR lớn. Vấn đề quản lý CTR sinh hoạt khu vực
nông thôn hiện nay đang là vấn đề nóng của các địa phương.
Đối với khu vực sản xuất công nghiệp, lượng CTR phát sinh xấp xỉ 4,7 triệu tấn chất thải
mỗi năm. So sánh với giai đoạn 2006 - 2010, lượng CTR phát sinh từ hoạt động sản xuất công
nghiệp vẫn khá ổn định.
Đối với CTR phát sinh từ hoạt động y tế, cùng với sự gia tăng giường bệnh điều trị, khối
lượng CTR có chiều hướng ngày càng gia tăng. Ước tính năm 2015, lượng CTR y tế phát sinh
là 600 tấn/ngày và năm 2020 sẽ là 800 tấn/ngày. Tuy nhiên, hiện chưa có thống kê đầy đủ về
số bệnh viện có nơi lưu giữ CTR y tế đảm bảo yêu cầu vệ sinh theo quy định.
Đối với CTNH, tổng lượng phát sinh khoảng 800 nghìn tấn/năm. CTNH chủ yếu phát
sinh từ sản xuất công nghiệp và y tế. Trong hoạt động y tế, CTNH có tính đặc thù cao và là
nguồn lây nhiễm bệnh nếu không được quản lý đúng quy trình. Đối với CTNH phát sinh từ
khu vực sản xuất ở nông thôn, đáng lưu ý là các loại CTNH như bao bì phân bón, thuốc BVTV
và CTNH phát sinh từ nhóm làng nghề tái chế phế liệu (kim loại, giấy, nhựa) với nhiều thành
phần nguy hại cho môi trường và sức khỏe con người.
Tỷ lệ thu gom CTR sinh hoạt tại các đô thị khá cao (84 - 85%), tăng 3 - 4% so với giai đoạn
trước. Tỷ lệ thu gom CTR sinh hoạt ở khu vực nông thôn còn rất thấp (40%), chủ yếu được tiến
hành ở các thị trấn, thị tứ. Cho đến nay, vấn đề phân loại rác tại nguồn vẫn chưa được triển
khai mở rộng. CTR sinh hoạt được xử lý chủ yếu bằng phương pháp chôn lấp lộ thiên hoặc lò
đốt chất thải. CTR thông thường từ hoạt động công nghiệp, y tế hầu hết được thu gom, tự xử lý
tại cơ sở hoặc thông qua công ty môi trường đô thị. Đối với CTNH, công tác quản lý đã được
quan tâm đầu tư với khối lượng CTNH được thu gom, xử lý tăng qua từng năm, tuy nhiên tỷ lệ
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vẫn còn thấp (khoảng 40%). Vấn đề quản lý, đầu tư cho công nghệ xử lý CTR nói chung và
CTNH nói riêng chưa có nhiều cải thiện so với giai đoạn trước.
Chương 4. Môi trường nước
Môi trường nước mặt
Tổng lượng nước mặt trung bình năm của Việt Nam khoảng 830 tỉ m3 được tập trung chủ
yếu trên 8 LVS lớn, bao gồm: LVS Hồng - Thái Bình, Bằng Giang - Kỳ Cùng, Mã, Cả, Vu Gia Thu Bồn, Ba, Đồng Nai và sông Mê Công (Cửu Long). Tuy nhiên, khoảng 63% nguồn nước mặt
của Việt Nam (tương ứng với 520 tỷ m3) có nguồn gốc ở ngoài ranh giới quốc gia, chỉ có gần
310 tỉ m3 mỗi năm được sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam. Tổng lượng nước đang được khai thác,
sử dụng hàng năm khoảng 80,6 tỷ m3 cho các mục đích nông nghiệp, sản xuất năng lượng,
sinh hoạt, nuôi trồng thuỷ sản và hoạt động sản xuất công nghiệp, du lịch, dịch vụ. Tuy nhiên,
khai thác, sử dụng tài nguyên nước chưa hợp lý và thiếu bền vững đã và đang gây suy giảm tài
nguyên nước. Hiệu quả sử dụng nước còn thấp, tình trạng lãng phí trong sử dụng nước vẫn còn
diễn ra khá phổ biến trên phạm vi cả nước. Có thể nhìn thấy trước mắt những thách thức đặt
ra trong việc sử dụng bền vững tài nguyên nước quốc gia, đó là nguy cơ cạn kiệt nguồn nước
do sự phân bố lượng nước không đồng đều theo mùa, sự suy giảm chất lượng nước do ô nhiễm,
đặc biệt là cơ chế hợp tác, chia sẻ nguồn nước giữa vùng, các quốc gia đối với các LVS liên
vùng, liên quốc gia chưa hiệu quả...
Nhìn chung, chất lượng nước mặt ở thượng nguồn các LVS của Việt Nam còn tương đối
tốt. So với giai đoạn trước, chất lượng nước mặt tại một số khu vực đã có sự cải thiện do việc
thực hiện các dự án đầu tư cải thiện môi trường, tăng cường quản lý và việc thực hiện các đề
án bảo vệ môi trường, đầu tư nâng cấp, cải thiện cảnh quan môi trường một số sông hồ, kênh
rạch trong nội thành các đô thị lớn (kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, kênh Tân Hóa - Lò Gốm, Tp.
Hồ Chí Minh)... Tuy nhiên, ô nhiễm và suy thoái chất lượng nước tiếp tục xảy ra ở nhiều đoạn,
tập trung ở vùng trung lưu và hạ lưu (đặc biệt là các đoạn chảy qua khu vực đô thị, khu công
nghiệp, làng nghề), nhiều nơi ô nhiễm đã ở mức nghiêm trọng, như ở LVS Nhuệ - Đáy, LVS
Cầu, LVHTS Đồng Nai. Hiện tượng xâm nhập mặn ở vùng hạ lưu, cửa sông diễn ra khá phổ
biến trong những năm gần đây tại vùng Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ và duyên hải miền Trung.
Môi trường nước dưới đất
Ước tính trữ lượng nước dưới đất trong các thành tạo chứa nước chính ở Việt Nam khoảng
172,6 triệu m3/ngày. Tổng lượng khai thác nước dưới đất khoảng 10,53 triệu m3/ngày, trong đó
đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ là hai khu vực khai thác nhiều nhất với tổng lượng
khai thác của 2 vùng khoảng 5,87 triệu m3/ngày chiếm 55,7% tổng lượng khai thác toàn quốc.
Lượng nước khai thác tập trung ở 2 thành phố lớn là Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh với tổng lượng
nước khai thác khoảng 2,63 triệu m3/ngày chiếm gần 25% tổng lưu lượng khai thác toàn quốc.
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Trong mấy thập kỷ qua, dưới tác động của các yếu tố tự nhiên và con người, nước dưới đất
có sự biến động khá mạnh mẽ. Do khai thác sử dụng một cách chưa hợp lý, tài nguyên nước
dưới đất đang có chiều hướng suy giảm về trữ lượng với mực nước xuống thấp. Điển hình là
vùng đồng bằng Bắc Bộ và vùng Nam Bộ, mực nước tầng chứa nước Pleistocene có xu hướng
giảm dần tại một số vùng có hoạt động khai thác nước mạnh. Tuy nhiên, theo đánh giá chung,
nguồn nước dưới đất ở nước ta có chất lượng còn tương đối tốt. Hiện tượng ô nhiễm nước dưới
đất mới chỉ diễn ra cục bộ ở một số khu vực. Ô nhiễm nước dưới đất chủ yếu là do các thông
số TDS, Amoni, kim loại nặng (Mn, As, Cd, Pb) và xâm nhập mặn.
Môi trường nước biển
Chất lượng nước biển ven bờ ở Việt Nam còn khá tốt với hầu hết giá trị các thông số đặc
trưng nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 10-MT:2015/BTNMT. Tuy nhiên, do ảnh hưởng
từ khu vực cửa sông và sự tiếp nhận chất thải của các hoạt động phát triển kinh tế ven biển,
một số vùng biển có hàm lượng TSS cao. Bên cạnh đó, sự gia tăng hàm lượng chất hữu cơ và
dầu mỡ cũng là những vấn đề cần quan tâm đối với chất lượng nước biển ven bờ Việt Nam
trong những năm gần đây.
Nước biển khơi ở Việt Nam được đánh giá có chất lượng tốt, chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm
bởi chất hữu cơ, hàm lượng DO luôn đảm bảo cho vùng nước bảo tồn thủy sinh theo tiêu chuẩn
ASEAN. Hầu hết các thông số đặc trưng cho chất lượng nước biển xa bờ đều đạt QCVN 10MT:2015/BTNMT.
Chương 5. Môi trường không khí
Trong giai đoạn 2011 - 2015, chất lượng không khí tại các đô thị lớn, khu vực xung quanh
các khu sản xuất công nghiệp và làng nghề chưa có nhiều cải thiện so với giai đoạn 2006 2010. Trong các tác nhân gây ô nhiễm không khí thì bụi là vấn đề nổi cộm nhất. Các đô thị
lớn như Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh hay đô thị có hoạt động công nghiệp mạnh như Việt Trì
(Phú Thọ), ô nhiễm bụi trong không khí có xu hướng duy trì ở ngưỡng cao, đặc biệt là các khu
vực gần các trục giao thông chính. Tại các công trường xây dựng (khu chung cư, đô thị mới,
sửa chữa đường giao thông, xây dựng đường trên cao,…) tình trạng ô nhiễm bụi cục bộ vẫn tiếp
tục diễn ra. Tại các khu dân cư, nồng độ bụi trong không khí nhìn chung thường thấp hơn so
với hai bên đường giao thông và các công trường xây dựng. Tuy nhiên, do chịu ảnh hưởng bởi
hoạt động giao thông, công nghiệp nên hầu hết các điểm quan trắc tại khu dân cư đều ghi
nhận mức độ ô nhiễm bụi TSP vẫn vượt nhiều lần ngưỡng cho phép QCVN 05:2013/BTNMT.
Kết quả đánh giá chất lượng không khí thông qua chỉ số chất lượng không khí AQI cho thấy,
tại các đô thị lớn, số ngày có AQI ở mức kém (chất lượng không khí ảnh hưởng xấu đến sức
khỏe) chiếm tỷ lệ khá lớn. Điển hình như tại thủ đô Hà Nội, số ngày trong năm 2014 có AQI
ở mức kém chiếm tỷ lệ hơn 50% tổng số ngày quan trắc trong năm.
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Chất lượng không khí tại các khu vực xung quanh các khu sản xuất công nghiệp và làng
nghề phụ thuộc vào loại hình sản xuất cũng và mức độ phát thải của các nhà máy. Nhiều khu
vực trong số này đặc biệt là các khu vực xung quanh nhà máy xi măng và khai thác khoáng sản
đã bị ô nhiễm. Các khu vực nông thôn và miền núi cách xa các trục đường giao thông chính
chất lượng không khí vẫn mức ở tốt.
Với đặc trưng khí hậu của nước ta, mức độ ô nhiễm không khí thay đổi qua các tháng
trong năm, diễn biến rõ rệt theo mùa. Điều này được thể hiện rõ ở khu vực miền Bắc, ô nhiễm
không khí ở mức cao thường tập trung vào các tháng mùa đông. Khu vực Nam Trung Bộ nằm
trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa với nền nhiệt ổn định, ít biến động quanh năm nên sự
khác biệt về ô nhiễm không khí giữa các tháng không rõ rệt. Đối với các địa phương ở phía
Nam, khí hậu trong năm có sự phân hóa giữa mùa khô và mùa mưa vì vậy ô nhiễm không khí
thường cao trong mùa khô và thấp hơn ở mùa mưa. Diễn biến nồng độ các chất ô nhiễm trong
không khí (đặc biệt tại khu vực đô thị) cũng có những thay đổi theo quy luật trong ngày, thể
hiện rõ nhất tại các khu vực gần trục giao thông. Nồng độ chất ô nhiễm tăng cao nhất vào các
giờ cao điểm giao thông.
Đối với ô nhiễm không khí liên quốc gia, mặc dù, những nghiên cứu, đánh giá còn hạn
chế, tuy nhiên, một số vấn đề như lắng đọng axit, sương mù quang hóa hay ô nhiễm xuyên
biên giới đã xuất hiện những dấu hiệu ảnh hưởng nhất định đến chất lượng môi trường không
khí một số khu vực của nước ta. Hiện tượng sương mù quang hóa đã diễn ra ở các đô thị lớn tại
một số thời điểm trong năm. Hiện tượng này xảy ra khi ô nhiễm không khí ở mức độ rất cao.
Theo một số nghiên cứu, toàn bộ miền Bắc và miền Trung Việt Nam được đánh giá là chịu tác
động đáng kể từ các nguồn phát thải từ các khu vực phía Đông, Đông Bắc, Đông Nam của
Trung Quốc, Đài Loan. Các kết quả nghiên cứu cho thấy có sự vận chuyển các chất ô nhiễm
theo gió mùa Đông Bắc vào mùa đông (điển hình tháng 1), đóng góp một lượng khí ô nhiễm
và bụi mịn trong không khí miền Bắc Việt Nam.
Chương 6. Môi trường đất
Trong giai đoạn từ 2011 - 2015, diện tích sử dụng đất của ba nhóm chính (nông nghiệp,
phi nông nghiệp và chưa sử dụng) không có sự thay đổi lớn. Diện tích đất nông nghiệp (bao
gồm: đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất
nông nghiệp khác) có tăng lên nhưng không nhiều và tập trung chủ yếu vào diện tích đất lâm
nghiệp. Trong khi đó, quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất vẫn đang diễn ra phổ biến ở
các địa phương với 4 loại hình chủ yếu gồm: chuyển đổi đất lâm nghiệp sang nông nghiệp, tập
trung ở khu vực miền núi phía Bắc và Tây Nguyên; chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất đô
thị, khu công nghiệp, tập trung ở vùng đồng bằng, khu vực ven đô; chuyển đổi đất rừng ngập
mặn sang nuôi trồng thủy sản và chuyển đổi đất trống, đồi núi trọc sang trồng rừng.
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Sự suy giảm chất lượng đất (thoái hóa đất) có xu hướng tăng cả về quy mô và mức độ do
các tác động tiêu cực của BĐKH và các hoạt động phát triển KT - XH. Tốc độ thoái hóa đất tự
nhiên ở khu vực có địa hình đồi núi, sườn dốc hoặc các khu vực ven biển diễn biến mạnh hơn
so với đất phù sa ở khu vực đồng bằng. Ở Tây Nguyên, đất bị thoái hóa nặng tập trung ở nhóm
địa hình gò đồi và núi cao. Hoang hóa đất cũng có xu hướng tăng ở khu vực Nam Trung Bộ
do sự biến đổi bất thường của khí hậu, thời tiết. Năm 2014, hạn hán ở khu vực này, đặc biệt ở
tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa được cho là khốc liệt nhất trong vòng 40 năm gần đây, làm suy
kiệt nguồn nước và gia tăng diện tích đất hoang mạc ở các vùng khô hạn, bán khô hạn. Cùng
với hoang hóa đất, diện tích đất nhiễm mặn và nhiễm phèn cũng có sự gia tăng đáng kể, lớn
nhất là vùng ĐBSCL và một số địa phương ở khu vực phía Bắc như Thái Bình, Hải Dương và
Quảng Ninh.
Ô nhiễm đất hiện nay chủ yếu do các hoạt động nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng,
sinh hoạt và các chất hóa học tồn lưu. Trong hoạt động nông nghiệp, ô nhiễm đất do sử dụng
không hợp lý phân bón hóa học và thuốc BVTV đã xuất hiện cục bộ ở một số vùng chuyên
canh nông nghiệp và có xu hướng tăng qua các năm. Hàm lượng kim loại nặng có trong đất
đã vượt mức cho phép ở một số vùng nông nghiệp. Ô nhiễm đất do chất thải từ các hoạt động
công nghiệp, xây dựng, sinh hoạt thể hiện rõ nhất ở các vùng ven các đô thị lớn như Hà Nội,
Tp. Hồ Chí Minh hoặc các vùng tập trung các hoạt động sản xuất công nghiệp, khai khoáng
như Thái Nguyên, Đồng Nai. Tại các khu vực này, hàm lượng kim loại nặng trong đất có xu
hướng gia tăng. Các khu vực ô nhiễm đất do các chất độc hóa học tồn lưu hiện được phân
thành hai nhóm: khu vực bị nhiễm dioxin do ảnh hưởng của chiến tranh và các kho thuốc
BVTV. Các khu vực bị nhiễm dioxin chủ yếu tập trung tại miền Nam; các khu vực có điểm tồn
lưu hóa chất BVTV lại rải rác trên địa phận của 46 tỉnh. Tại hai khu vực này, đất bị nhiễm các
hợp chất có hàm lượng chất độc cao, thời gian tồn lưu trong môi trường lâu, khó phân hủy, rất
khó khăn cho việc xử lý hoặc cải tạo.
Chương 7. Đa dạng sinh học
Việt Nam được ghi nhận là một trong những nước có ĐDSH cao của thế giới, với nhiều
kiểu hệ sinh thái, các loài sinh vật và nguồn gen phong phú và đặc hữu. Giá trị ĐDSH cung
cấp khoảng 80% thủy sản khai thác ven bờ, 40% lượng protein cho người dân... Các HST có
tính ĐDSH cao đang thu hút nhiều khách du lịch, hứa hẹn đem lại nhiều giá trị về kinh tế.
Ước tính, các vùng duyên hải giàu tính ĐDSH có mức tăng trưởng du lịch lên tới 70%. Bên
cạnh đó, trong bối cảnh ô nhiễm ngày càng gia tăng, BĐKH đang trở nên khắc nghiệt hơn thì
vai trò của các HST càng quan trọng.
Việt Nam là nơi sống của gần 16.500 loài thực vật bậc cao, nấm lớn và rêu ở trên cạn,
trong đó, số lượng các loài thực vật đặc hữu chiếm một tỷ lệ lớn (khoảng 30%). Trên cạn có
khoảng 10.500 loài động vật, gồm xấp xỉ 8.000 loài côn trùng và động vật không xương sống,
gần 500 loài bò sát - ếch nhái, 850 loài chim và 312 loài thú. Ở nước ngọt, có khoảng 1.500
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loài vi tảo và rong, trên 1.000 loài động vật không xương sống và khoảng 600 loài cá; dưới
biển có trên 1.200 loài rong, cỏ và vi tảo, trên 7.000 loài động vật không xương sống, khoảng
2.500 loài cá và xấp xỉ 50 loài rắn biển, rùa biển và thú biển.
Các hệ sinh thái có mức độ đa dạng sinh học cao bao gồm: HST rừng, HST rừng ngập
mặn, HST thảm cỏ biển, HST rạn san hô.
Trong các kiểu HST trên cạn thì rừng có sự đa dạng về thành phần loài cao nhất, đồng
thời đây cũng là nơi cư trú của nhiều loài động, thực vật hoang dã và vi sinh vật có giá trị kinh
tế và khoa học. Độ che phủ rừng ngày càng tăng, năm 2015 đạt 40,73%, tăng 1,23% so với
năm 2010 (39,5%). Tuy nhiên, đa số diện tích rừng tăng lên là rừng trồng và rừng phục hồi
có giá trị đa dạng sinh học không cao. Trong khi đó chất lượng rừng tự nhiên tiếp tục giảm do
cháy rừng và chặt phá trái phép.
Việt Nam có thảm thực vật rừng ngập mặn ven biển khá phong phú trải dài từ Quảng
Ninh đến Hà Tiên, tuy nhiên diện tích rừng ngập mặn đã bị giảm sút nghiêm trọng. Trong hơn
năm thập kỷ qua, Việt Nam đã mất đi 67% diện tích rừng ngập mặn so với năm 1943. Hiện
nay, 56% tổng diện tích rừng ngập mặn trên toàn quốc là rừng mới trồng, thuần loại, chất
lượng rừng kém cả về kích cỡ, chiều cao cây và đa dạng thành phần loài.
Thảm cỏ biển phân bố từ Bắc vào Nam và ven các đảo, ở độ sâu từ 0 - 20m, tổng diện
tích khoảng trên 5.583 ha. Hiện nay, các HST thảm cỏ biển đang chịu tác động rất lớn từ các
hoạt động của con người. Về HST rạn san hô, trong 15 năm trở lại đây, khoảng 15 - 20% diện
tích các rạn san hô đã bị mất.
ĐDSH tại nước ta đang bị suy thoái nghiêm trọng. Tốc độ tuyệt chủng của các loài ngày
một tăng. Hậu quả tất yếu dẫn đến là sẽ làm giảm/mất các chức năng của HST như điều hoà
nước, chống xói mòn, đồng hóa chất thải, làm sạch môi trường, đảm bảo vòng tuần hoàn vật
chất và năng lượng trong tự nhiên, giảm thiểu thiên tai và các hậu quả cực đoan của khí hậu.
Có rất nhiều nguyên nhân gây suy giảm ĐDSH trong đó bao gồm: khai thác quá mức,
thu hẹp diện tích rừng tự nhiên, săn bắt động vật trái phép, du nhập các sinh vật ngoại lai và
BĐKH. Việc khai thác quá mức tài nguyên sinh vật, săn bắt động vật trái phép vẫn còn diễn
ra tại nhiều địa phương. Thu hẹp diện tích rừng tự nhiên chủ yếu do cháy rừng và chặt phá
trái phép. Do điều kiện khí hậu của nước ta, khả năng cháy rừng vào mùa khô hàng năm là
rất lớn. Trung bình mỗi năm có 25.000 - 100.000 ha rừng bị cháy, tập trung nhiều nhất là ở
vùng cao nguyên Trung Bộ.
Số lượng thực vật ngoại lai, du nhập vào Việt Nam tương đối nhiều qua các con đường
khác nhau. Theo thống kê đến nay, có khoảng 94 loài, thuộc 31 họ khác nhau đã du nhập vào
Việt Nam, trong đó có 42 loài xâm hại, 12 loài thực vật xâm hại điển hình như cây mai dương,
cỏ lông tây, cỏ tranh mỹ, bèo tây.
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Chương 8. Tác động của ô nhiễm môi trường
Ô nhiễm môi trường đã và đang tiếp tục gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe cộng
đồng. Ước tính trong giai đoạn 2011 - 2014, tính riêng chi phí trực tiếp cho việc khám chữa
các bệnh liên quan đến ô nhiễm nước và thiếu nước sạch là khoảng 400 tỷ đồng, chưa kể chi
phí phát sinh do mất ngày công lao động của những người chăm sóc người bệnh, giảm hiệu
suất lao động…
Giai đoạn 2011 - 2015, bệnh hô hấp ngày càng phổ biến với tỷ lệ người mắc bệnh gia
tăng. Ô nhiễm không khí ở thành phố có những ảnh hưởng rất lớn đối với đường hô hấp. Các
tác nhân gây bệnh đáng kể là khói bụi do khí thải từ các loại xe trong thành phố và bụi mịn
trong không khí. Trong khu vực sản xuất, đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp khi môi trường không
khí bị ô nhiễm là người lao động, đặc biệt là người lao động trong các cơ sở sản xuất công
nghiệp. Bệnh do ô nhiễm không khí không chỉ tác động trực tiếp đến người lao động, mà còn
tác động đến cộng đồng dân cư sinh sống quanh khu vực sản xuất.
Thống kê cho thấy, gần một nửa trong số 26 bệnh truyền nhiễm có nguyên nhân liên quan
đến nguồn nước bị ô nhiễm. Ảnh hưởng của ô nhiễm nước mặt đến sức khỏe chủ yếu thông
qua đường ăn uống và tiếp xúc với nguồn nước bị ô nhiễm thông qua quá trình sinh hoạt và lao
động. Tiêu chảy, các bệnh về gan, giun sán, đau mắt hột… là những bệnh thường gặp khi sử
dụng nguồn nước bị ô nhiễm. Ngoài ra, nguồn nước bị ô nhiễm kim loại nặng còn gây ra các
bệnh thiếu máu, các bệnh về da… Nguồn nước và điều kiện vệ sinh kém là nguyên nhân gây
tử vong khoảng 9.000 người mỗi năm.
Ô nhiễm đất ảnh hưởng tới sức khỏe con người thông qua chuỗi thức ăn. Ô nhiễm kim loại
nặng trong đất ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là trẻ em. Ô nhiễm
kim loại nặng đến từ các bãi tro xỉ thô sau khai thác của các nhà máy nhiệt điện hay các khu
vực khai thác khoáng sản. Ô nhiễm vi sinh diễn ra rất phổ biến trên các vùng đất canh tác
nông nghiệp, gây ra các bệnh giun sán, ký sinh trùng. Các bãi rác, bãi chôn lấp CTR không
hợp vệ sinh, không có hệ thống xử lý nước rác đạt tiêu chuẩn, cũng là nguồn gây ô nhiễm đất
và phát sinh bệnh tật đối với người dân sinh sống trong khu vực.
Ngoài các mối đe dọa về sức khỏe của người dân, ô nhiễm môi trường còn gây ảnh hưởng
lớn tới KT - XH. Đó là những thiệt hại về kinh tế do gia tăng gánh nặng bệnh tật, ảnh hưởng
đến hoạt động sản xuất (tập trung vào ngành thủy sản, nông nghiệp, du lịch...) và thiệt hại kinh
tế do chi phí cải thiện môi trường...
Ô nhiễm môi trường gây ra thiệt hại kinh tế do mất chi phí vào các khoản khám chữa bệnh,
tổn thất ngày công lao động... Theo thống kê trong 4 năm qua, có tới 6 triệu trường hợp mắc
bệnh liên quan đến thiếu nước sạch, ước tính chi phí trực tiếp cho việc khám chữa bệnh tả,
thương hàn, lỵ và sốt rét là khoảng 400 tỷ đồng. Ô nhiễm môi trường nước từ việc xả chất thải
của các ngành công nghiệp ra các LVS là nguyên nhân chủ yếu gây ra thiệt hại đối với ngành
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thủy sản. Ngoài ra, khi chất lượng môi trường nước mặt như sông hồ, kênh mương - nguồn tưới
tiêu chính trong hoạt động nông nghiệp - bị ô nhiễm, dẫn tới những thiệt hại không nhỏ trong
sản xuất nông nghiệp. Khí thải tại các khu vực sản xuất công nghiệp, đặc biệt là các cơ sở công
nghiệp nhỏ, làng nghề ở khu vực nông thôn, chưa qua xử lý cũng gây thiệt hại đáng kể tới năng
suất cây trồng và kinh tế nông nghiệp. Việc xả rác thải bừa bãi tại các bãi tắm, khu du lịch hay
vấn đề ô nhiễm môi trường tại các làng nghề truyền thống... cũng gây những ấn tượng không
tốt cho du khách, làm giảm sức thu hút khách du lịch.
Ô nhiễm môi trường cũng là nguyên nhân chính của các xung đột môi trường. Các xung
đột môi trường thường gặp ở nước ta là xung đột môi trường do sản xuất công nghiệp; xung đột
môi trường do các hoạt động làng nghề, xung đột môi trường do các bãi chôn lấp rác không hợp
vệ sinh. Ngoài ra, các xung đột môi trường do hoạt động sản xuất nông nghiệp, phát triển thủy
điện và khai thác khoáng sản cũng là những xung đột thường gặp trong giai đoạn 2011 - 2015.
Chương 9. Quản lý môi trường
Trong giai đoạn 2011 - 2015, các Chiến lược, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 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, tác
động tiêu cực của thiên tai, BĐKH. 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. Một số chỉ tiêu có mức
tăng trưởng khá đều qua các năm như tỷ lệ che phủ rừng, tỷ lệ dân số đô thị, nông thôn được sử
dụng nước sạch, hợp vệ sinh, tỷ lệ thu gom CTR đô thị… Tuy nhiên, với mức tăng này, cũng khó
để đạt được chỉ tiêu đặt ra đến năm 2020. Chưa kể đến, những chỉ tiêu như tỷ lệ KCN, KCX,
KCNC có hệ thống xử lý nước thải tập trung, số liệu báo cáo cho thấy, con số còn thấp hơn rất
nhiều so với mục tiêu đã đặt ra. 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.
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 BĐKH,
tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. 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. Hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường
tiếp tục được kiện toàn. Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật bảo vệ môi trường năm 2014,
thay thế Luật bảo vệ môi trường năm 2005 với nhiều quy định mới, đề cập đến những vấn đề
nóng đang đặt ra trong công tác BVMT hiện nay như ứng phó với BĐKH, thúc đẩy tăng trưởng
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xanh, xây dựng quy hoạch môi trường. So với giai đoạn trước, hệ thống văn bản quy phạm
pháp luật về môi trường đã được cụ thể hóa hơn, việc xây dựng hành lang pháp lý cho công
tác bảo vệ môi trường trong quản lý vùng, lĩnh vực chuyên ngành đã được chú trọng. Tương
ứng với đó, việc kiện toàn thống nhất tổ chức quản lý nhà nước về môi trường tiếp tục được
đẩy mạnh trong giai đoạn này, bao gồm vấn đề cơ cấu tổ chức và nguồn nhân lực. Nguồn tài
chính, đầu tư cho bảo vệ môi trường đã hỗ trợ, thúc đẩy mạnh mẽ công tác bảo vệ môi trường.
Nguồn chi từ ngân sách nhà nước tiếp tục đảm bảo tỷ lệ đạt 1% tổng nguồn chi ngân sách nhà
nước. Ngoài ra, các nguồn đầu tư, hỗ trợ từ Quỹ BVMT Việt Nam, các dự án, chương trình quốc
tế, huy động từ nguồn lực xã hội… cũng đã có những bước tiến đáng kể. Các công cụ quản lý
môi trường (ĐMC, ĐTM, thanh tra kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm, quan trắc môi trường…) tiếp
tục được tăng cường và phát huy hiệu quả. Hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ tiếp tục
được đẩy mạnh, nhiều chương trình, đề tài cấp nhà nước, cấp bộ được triển khai. Các hoạt
động truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng ngày càng được đa dạng hóa. Hoạt động
hợp tác quốc tế cũng thu hút được nhiều dự án đầu tư về môi trường trong giai đoạn này.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý môi trường cũng còn tồn
tại một số khó khăn, bất cập. Mặc dù thường xuyên được rà soát, sửa đổi bổ sung và tăng cường
xây dựng mới nhưng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về môi trường vẫn chưa đầy đủ và
còn thiếu những quy định đặc thù, tính thực thi của một số văn bản còn thấp. Đặc biệt, việc
triển khai vẫn còn chưa đầy đủ và nghiêm túc. Đối với hệ thống cơ cấu tổ chức quản lý, vẫn
còn sự chồng chéo về chức năng nhiệm vụ và trách nhiệm không rõ ràng từ cấp bộ ngành đến
địa phương, có những mảng còn bị bỏ ngỏ như quản lý CTR khu vực nông thôn. Nguồn nhân
lực vẫn còn chưa đáp ứng yêu cầu thực tế, cơ cấu chưa hợp lý, đặc biệt là ở cấp địa phương.
Nguồn vốn đầu tư cho công tác BVMT mặc dù hàng năm đã tăng nhưng vẫn chưa đáp ứng
được yêu cầu thực tế về cải thiện môi trường, tăng cường cơ sở vật chất hạ tầng, trang thiết bị…
Ngoài ra, việc sử dụng các công cụ quản lý môi trường, nghiên cứu khoa học công nghệ, huy
động sự tham gia của cộng đồng… vẫn còn những hạn chế.
Chương 10. Những thách thức môi trường và định hướng bảo vệ môi trường trong 5
năm tới
Những phân tích, đánh giá cụ thể về hiện trạng môi trường và công tác quản lý môi trường
trong giai đoạn 2011 - 2015 là cơ sở để nhận định những thách thức môi trường, đó là: vấn đề
ô nhiễm và sự cố môi trường tiếp tục gia tăng ở nhiều khu vực, nghiêm trọng nhất là việc xảy
ra sự cố môi trường biển miền Trung trong tháng 4/2016 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề đối
với môi trường, hệ sinh thái biển và đời sống, sinh kế của người dân miền Trung; ĐDSH tiếp
tục suy giảm; công tác quản lý môi trường còn nhiều bất cập; BĐKH và các vấn đề môi trường
xuyên biên giới ngày càng phức tạp, khó lường, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác
BVMT. Bên cạnh các thách thức, công tác BVMT cũng có những cơ hội trong giai đoạn mới.
Đó là những chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cộng đồng
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và các doanh nghiệp. Những điểm sáng trong khắc phục, cải thiện ô nhiễm môi trường cho
thấy hướng đi phù hợp, hiệu quả cần được phát huy, nhân rộng. Cùng với đó, xu thế hội nhập
quốc tế mở ra những cơ hội trong việc hợp tác, tham gia cùng nghiên cứu, giải quyết các vấn
đề môi trường liên vùng, liên quốc gia, học tập kinh nghiệm của các nước khác…
Đứng trước những thách thức và cơ hội đã nêu, Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ tư
(tổ chức vào tháng 9/2015) đã đưa ra những định hướng cơ bản đối với công tác BVMT cần
tập trung trong giai đoạn tiếp theo 2016 - 2020: (1) Quản lý và kiểm soát hiệu quả các nguồn
thải trọng điểm; (2) Giải quyết những vấn đề môi trường nổi cộm, từng bước giảm nhẹ và
khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường ở các khu vực trọng điểm; (3) Giám sát các vấn đề
ô nhiễm môi trường xuyên biên giới, ứng phó hiệu quả với diễn biến BĐKH; (4) Kiện toàn hệ
thống tổ chức quản lý nhà nước về BVMT; (5) Công tác quản lý và BVMT quốc gia phải bám
sát với xu hướng chung của thế giới, định hướng phát triển bền vững, chuyển đổi mô hình tăng
trưởng hướng tới nền kinh tế xanh để đáp ứng yêu cầu hội nhập trong giai đoạn mới.
Trên cơ sở đó, báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011 - 2015 đã đề xuất
một số giải pháp cụ thể cũng như những kiến nghị đối với Quốc hội, Chính phủ và các bộ,
ngành, địa phương về công tác BVMT trong giai đoạn mới.
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