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QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
Ô nhiễm môi trường nông thôn đã và
đang trở thành vấn đề cấp bách. Nhận thức
được vấn đề đó, công tác BVMT nông thôn
đã được chú trọng nhiều hơn. Tuy nhiên,
quản lý môi trường nông thôn vẫn còn có
nhiều tồn tại, bất cập chưa được giải quyết
ở các mức độ và cấp độ khác nhau. Đây
chính là một trong những nguyên nhân
quan trọng khiến cho vấn đề ô nhiễm môi
trường tại nhiều vùng nông thôn chưa được
cải thiện, thậm chí có xu hướng xấu hơn.
Sau đây là một số đánh giá, phân tích về
công tác quản lý môi trường nông thôn của
nước ta trong thời gian qua.

đến năm 20302; Chương trình mục tiêu
quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai
đoạn 2010 - 20203... đều có các quy định
liên quan đến quản lý và BVMT nông thôn.
Luật Bảo vệ môi trường năm 2005
đã đưa ra các điều khoản quy định việc
BVMT trong sản xuất nông nghiệp, làng
nghề, nuôi trồng thủy sản, hóa chất, thuốc
BVTV, thuốc thú y; quy định về BVMT khu
dân cư, hộ gia đình hay tổ chức tự quản về
BVMT. Luật Bảo vệ môi trường năm 2014
đã bổ sung sửa đổi các điều khoản này, chi
tiết, phù hợp hơn với điều kiện thực tiễn.
Chiến lược BVMT quốc gia đến năm
2010 và định hướng đến năm 2020 đã
đưa ra mục tiêu giải quyết cơ bản tình
trạng suy thoái môi trường tại một số vùng
nông thôn; cấp nước sạch cho dân cư khu
vực nông thôn; xây dựng Chương trình xây
dựng và phổ biến nhân rộng các mô hình
làng kinh tế sinh thái. Tiếp theo đó, Chiến
lược BVMT quốc gia đến năm 2020, tầm
nhìn đến năm 2030 cũng có nhóm nội
dung, biện pháp hướng tới mục tiêu giải
quyết cơ bản các vấn đề môi trường tại
các làng nghề và vấn đề VSMT nông thôn.
Đến nay, các chương trình, dự án nhằm
thực hiện các mục tiêu đặt ra cũng đã và
đang được triển khai thực hiện theo đúng
lộ trình.

5.1. CÁC CHÍNH SÁCH VÀ VĂN BẢN
QUY PHẠM PHÁP LUẬT
5.1.1. Các chính sách và văn bản quy phạm
pháp luật tạo hành lang pháp lý cho công
tác BVMT nông thôn

Trong những năm qua, vấn đề quản
lý và BVMT nông thôn đã nhận được sự
quan tâm của Đảng và Nhà nước. Các
nội dung về quản lý môi trường nông thôn
được điều chỉnh bằng nhiều văn bản quy
phạm pháp luật, thông qua việc lồng ghép
vào các văn bản quản lý môi trường nói
chung hoặc lồng ghép vào các văn bản
quản lý sản xuất chuyên ngành.
Theo đó, Luật Bảo vệ môi trường;
Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2010
và định hướng đến năm 20201; Chiến lược
BVMT quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn

2. Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược BVMT quốc gia đến
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
3. Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc
gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020.

1. Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg ngày 02/12/2003 của
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược BVMT
quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.
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Chương trình mục tiêu quốc gia
nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn
giai đoạn 2012 - 20154 đã xây dựng và
triển khai các nội dung về cấp nước sạch,
VSMT (có nhà tiêu hợp vệ sinh, chuồng
trại hợp vệ sinh), trong đó tập trung ưu tiên
cho các vùng miền núi, vùng sâu vùng xa,
vùng ven biển, nơi bị khô hạn, đang bị ô
nhiễm môi trường... Sau khi chương trình
kết thúc năm 2010, các nội dung về mục
tiêu nước sạch vệ sinh môi trường nông
thôn vẫn tiếp tục được triển khai và thu
được nhiều kết quả tốt. Tính đến hết năm
2014, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng
nước hợp vệ sinh là 84,5%, tỷ lệ hộ dân sử
dụng nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 63%5.
Chương trình mục tiêu quốc gia về
xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010
- 2020 đã đưa ra các nội dung về tiếp tục
thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia
về nước sạch và VSMT nông thôn; xây
dựng các công trình BVMT nông thôn
trên địa bàn xã, thôn theo quy hoạch (xây
dựng, cải tạo nâng cấp hệ thống tiêu thoát
nước trong thôn, xóm; xây dựng các điểm
thu gom, xử lý rác thải ở các xã; chỉnh
trang, cải tạo nghĩa trang; cải tạo, xây
dựng các ao, hồ sinh thái trong khu dân
cư, phát triển cây xanh ở các công trình
công cộng...). Theo kết quả đánh giá của
Bộ NN&PTNT đến cuối năm 2014, 97,2%
số xã đã được phê duyệt quy hoạch nông
thôn mới. Việc triển khai các tiêu chí về
nông thôn mới, trong đó có bộ tiêu chí về
môi trường cũng đã được triển khai và thu
được những kết quả nhất định.
4. Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 31/3/2012 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc
gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn
2012 – 2015.
5. Báo cáo số 3000/BC-BNN-TCTL ngày 14/4/2015 của
Bộ NN&PTNT về kết quả thực hiện Chương trình MTQG
nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2014
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Chương trình mục tiêu quốc gia khắc
phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai
đoạn 2012 - 20156 cũng đã đặt mục tiêu
khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường
đối với 47 làng nghề đang bị ô nhiễm môi
trường đặc biệt nghiêm trọng. Hiện nay,
nhiều địa phương đã xây dựng và phê
duyệt dự án để triển khai thực hiện.
Bên cạnh các văn bản, chính sách
về môi trường, trong các chính sách, văn
bản, chương trình quy định về phát triển
ngành nghề nông thôn như Luật Thủy sản
2003, Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật
2013, Pháp lệnh Giống vật nuôi 2004,
Pháp lệnh Thú y 2004… cũng có các nội
dung quy định về BVMT.
6. Quyết định số 1206/QĐ-TTg ngày 02/9/2012 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc
gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn
2012 – 2015.
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Khung 5.1. Quy định liên quan đến BVMT trong các Luật, Pháp lệnh của ngành nông nghiệp
Luật Thủy sản
Điều 6 quy định các hành vi bị cấm: Xả thải nước, chất thải từ cơ sở sản xuất giống thuỷ
sản, cơ sở nuôi trồng thuỷ sản, cơ sở bảo quản, chế biến thuỷ sản mà chưa qua xử lý hoặc
xử lý chưa đạt tiêu chuẩn quy định vào môi trường xung quanh.
Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật:
Điều 7 quy định trách nhiệm của Bộ NN&PTNT trong hướng dẫn sử dụng, thu hồi, khảo
nghiệm kiểm nghiệm thuốc BVTV, thu gom bao bì thuốc BVTV. Bộ TN&MT hướng dẫn tiêu
hủy thuốc, xử lý bao bì, gói thuốc BVTV sau sử dụng.
Pháp lệnh thú y
Điều 8. Những hành vi bị nghiêm cấm:
Sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật, nguyên liệu có nguồn
gốc động vật dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc từ động
vật, thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y giả, không đủ
tiêu chuẩn vệ sinh thú y, hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, bị cấm sử dụng hoặc không
được phép lưu hành tại Việt Nam;
Vứt xác động vật gây lây lan dịch bệnh cho động vật, cho người;
Vận chuyển trái phép động vật mắc bệnh, sản phẩm động vật mang mầm bệnh truyền
nhiễm nguy hiểm từ địa phương này đến địa phương khác.
Điều 12. Điều kiện vệ sinh thú y trong chăn nuôi:
Chuồng trại, nơi chăn nuôi khác phải được vệ sinh, khử trùng tiêu độc, diệt mầm bệnh,
các loài động vật trung gian truyền bệnh theo chế độ định kỳ và sau mỗi đợt nuôi.
Khu vực chăn nuôi phải có nơi xử lý chất thải, nơi nuôi cách ly động vật, nơi vệ sinh,
khử trùng tiêu độc cho dụng cụ chăn nuôi, nơi mổ khám, xử lý xác động vật.
Pháp lệnh giống vật nuôi
Điều 19 yêu cầu cơ sở sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi phải đảm bảo tiêu chuẩn vệ
sinh thú y và BVMT.

Để triển khai các chính sách, Luật,
Pháp lệnh, rất nhiều các văn bản dưới
luật cũng đã được xây dựng với các nội
dung quy định về quản lý chất thải nông
nghiệp bao gồm: kiểm soát ô nhiễm từ
hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, nuôi
trồng thủy sản, giết mổ…; hoạt động chế
biến nông lâm thủy sản, các cơ sở sản
xuất kinh doanh dịch vụ tại khu vực nông

thôn hay quy định việc kiểm soát ô nhiễm,
quản lý chất thải làng nghề… Cùng với đó,
các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho các
lĩnh vực thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm,
bảo vệ và kiểm dịch thực vật, quy định về
ngưỡng chất thải nguy hại (trong đó bao
gồm chất thải nguy hại từ hoạt động sản
xuất nông nghiệp, làng nghề…) cũng đã
được ban hành.
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Ở cấp địa phương cũng đã chú ý đến
việc ban hành các văn bản liên quan nhằm
cụ thể hóa các đường lối, chính sách của
Đảng và Chính phủ ở địa phương mình.
Một số địa phương đã xây dựng Đề án bảo
vệ và cải thiện môi trường nông thôn như
Thái Nguyên, Bắc Giang, Bình Phước,
Vĩnh Long… Căn cứ theo tình hình thực tế
và định hướng phát triển nông thôn của
từng địa phương, các mục tiêu và chương
trình, dự án ưu tiên được xây dựng.
Đối với các hoạt động phát triển
nông nghiệp nông thôn, các địa phương
cũng đã xây dựng các văn bản hướng dẫn,
yêu cầu triển khai thực hiện an toàn vệ
sinh thực phẩm, kiểm dịch trong hoạt
động nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, giết
mổ gia súc gia cầm, vấn đề sử dụng thuốc,
hóa chất BVTV… Một nội dung cũng đã và
đang được hầu hết các địa phương tổ chức
triển khai thực hiện theo đúng lộ trình của
Chương trình mục tiêu quốc gia đó là việc
triển khai nhóm tiêu chí về môi trường
trong Chương trình nông thôn mới cho các
xã trên địa bàn tỉnh.
5.1.2. Những tồn tại và thách thức

Hệ thống chính sách, văn bản về
quản lý và BVMT nông nghiệp, nông thôn
đã được ban hành, nhưng vẫn còn một số
hạn chế, bất cập khiến cho công tác quản
lý cũng như triển khai thực hiện BVMT
nông thôn gặp nhiều khó khăn.
Chưa đầy đủ và thiếu tính đồng bộ

Trong những năm qua, Luật Bảo vệ
môi trường là văn bản quy phạm pháp luật
cao nhất trong lĩnh vực môi trường. Luật
BVMT năm 2014 có những điều khoản
riêng (Điều 69, 70) về BVMT nông thôn và
một số điều khoản khác liên quan trực tiếp
hoặc gián tiếp (Điều 71, 78, 80, 82, 83).
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Khung 5.2. Các chương trình, dự án
ưu tiên thuộc Đề án bảo vệ và cải thiện
môi trường nông nghiệp nông thôn đến
năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Chương trình gắn kết bảo vệ môi
trường vào quy hoạch phát triển KTXH vùng nông nghiệp - nông thôn.
Chương trình tăng cường quản lý, xử
lý chất thải nông nghiệp - nông thôn.
Chương trình nâng cấp và xây
dựng mới các công trình BVMT nông
nghiệp - nông thôn.
Chương trình BVMT ở các làng nghề.
Chương trình quản lý hóa chất
BVTV và sản xuất nông phẩm an toàn.
Chương trình tăng cường năng lực
quản lý nhà nước về môi trường nông
nghiệp - nông thôn.
Chương trình nâng cao nhận thức
cộng đồng về bảo vệ tài nguyên, môi
trường, nông nghiệp - nông thôn.
Trong mỗi chương trình sẽ có nhiều
nhóm dự án, nhiệm vụ. Chi tiết các
nhiệm vụ/dự án được quy định cụ thể
trong Đề án.
Trích: Quyết định số 635/QĐ-UBND
ngày 03/4/2013 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có một
văn bản chuyên biệt quy định một cách
hệ thống 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. Trong các văn bản
dưới luật cũng vẫn còn thiếu các nội dung
hướng dẫn thi hành đối với vấn đề BVMT
nông thôn.
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Theo quy định của Luật Bảo vệ môi
trường 2005, tiêu chuẩn môi trường đối với
chất thải, đặc biệt là nước thải và khí thải
chỉ áp dụng với các cơ sở sản xuất, kinh
doanh với quy mô lớn mà không phù hợp
với các cơ sở sản xuất, kinh doanh với quy
mô nhỏ và quy mô hộ gia đình trong các
làng nghề hoặc nằm xen kẽ trong khu dân
cư. Chính vì vậy, việc thanh tra, kiểm tra
cũng như xác định mức độ ô nhiễm đối với
các đối tượng này hầu như chưa thể triển
khai. Vấn đề này vẫn tiếp tục tồn tại trong
quy định của Luật BVMT 2014.

NĐ-CP7 về quản lý chất thải rắn áp dụng
cho cả khu vực đô thị và nông thôn với mục
tiêu phân loại CTR tại nguồn. Tuy nhiên,
cho đến nay, việc phân loại CTR tại nguồn
mới chỉ thực hiện được thí điểm ở một số
khu vực đô thị lớn. Một minh chứng khác
là quy định về phí BVMT đối với CTR8,
trong thực tế, đến nay vẫn chưa triển khai
được, đặc biệt là trên địa bàn nông thôn.
Một số các tiêu chuẩn, quy chuẩn
được xây dựng nhưng chưa xem xét đầy
đủ tình hình thực tế, dẫn đến khi ban
hành, tính khả thi không cao, gây khó khó
khăn trong quá trình triển khai áp dụng.
Một minh chứng điển hình là việc chọn
bãi chôn lấp xử lý chất thải rắn khu vực
nông thôn, được áp dụng theo quy chuẩn
kỹ thuật quốc gia QCVN 14:2009/BXD
về quy hoạch xây dựng nông thôn. Đây
là một quy chuẩn hướng dẫn khá chi tiết,
tuy nhiên, một số chỉ tiêu về bãi rác, nước
thải sinh hoạt là chưa thể áp dụng thực
hiện trong điều kiện hạ tầng nông thôn
hiện nay.

Cho đến nay, vẫn còn thiếu các quy
định về việc quản lý, xử lý chất thải (nước
thải, chất thải rắn…) đối với khu vực nông
thôn; trách nhiệm và phân cấp trong quản lý
môi trường nông thôn; vấn đề thu phí và lệ
phí trong quản lý chất thải nông nghiệp, làng
nghề; thiếu các tiêu chuẩn, quy chuẩn về
môi trường áp dụng cho khu vực nông thôn...
Thiếu tính khả thi

Một số quy định pháp luật có liên
quan đến BVMT khu vực nông thôn không
thể áp dụng trong thực tế hoặc áp dụng
không hiệu quả. Điển hình như nội dung
về quản lý CTR, Nghị định số 59/2007/

7. Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính
phủ về Quản lý chất thải rắn.

8. Nghị định số 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007
của Chính phủ về phí BVMT đối với chất thải rắn.
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5.2. HỆ THỐNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ
PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
5.2.1. Hệ thống tổ chức quản lý và phân
công trách nhiệm

Công tác quản lý và phát triển nông
nghiệp, nông thôn đã nhận được sự quan
tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng thông qua
Nghị quyết Tam nông9. Theo đó, những
nhiệm vụ quan trọng đã được đặt ra bao
gồm củng cố và nâng cao năng lực bộ máy
quản lý nông nghiệp từ Trung ương đến địa
phương, nhất là cấp huyện, xã và các lĩnh
vực khác ở nông thôn; tăng cường đào tạo,
nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công
chức xã; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất
lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và
các đoàn thể chính trị - xã hội ở nông thôn…
Cũng từ giai đoạn trước đó, hệ thống
tổ chức quản lý nhà nước về BVMT nông
thôn đã được hình thành và dần đi vào
hoạt động ổn định theo chức năng, nhiệm
vụ được phân công.
Ở cấp Trung ương, Bộ TN&MT được
giao trách nhiệm quản lý thống nhất về
môi trường, quản lý môi trường làng nghề;
Bộ NN&PTNT được giao trách nhiệm quản
lý các ngành nghề nông thôn, trong đó có
thành lập các đơn vị chuyên trách về môi
trường. Ngoài ra, một số Bộ/ngành khác
cũng được phân công trách nhiệm quản lý
một số hoạt động có liên quan như Bộ Xây
dựng có trách nhiệm quản lý hoạt động
cấp nước, thoát nước, xử lý CTR và nước
thải tại làng nghề và khu dân cư nông thôn
tập trung; Bộ Công thương có trách nhiệm
quản lý hoạt động của các CCN; Bộ Y tế
có trách nhiệm quản lý vấn đề an toàn vệ
sinh thực phẩm và xử lý chất thải từ các cơ
sở y tế…
9. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban
chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân,
nông thôn.
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Ở cấp địa phương, Sở TN&MT là
đơn vị được giao trách nhiệm quản lý môi
trường của địa phương, trong đó bao gồm
trách nhiệm quản lý hoạt động BVMT của
khu vực nông thôn; Sở NN&PTNT chịu
trách nhiệm tổ chức triển khai các hoạt
động phát triển nông nghiệp, nông thôn
của địa phương, trách nhiệm này còn
được quy định phân cấp quản lý đến cấp
huyện, xã.
5.2.2. Một số khó khăn, tồn tại
Công tác quản lý môi trường nông thôn
còn đan xen, thiếu đơn vị đầu mối quản lý,
nhiều mảng còn bỏ ngỏ

Trong những năm qua, ngay từ cấp
Trung ương, công tác quản lý môi trường
nông thôn chưa có đơn vị đầu mối quản
lý. Mặc dù, theo chức năng nhiệm vụ được
giao, Bộ TN&MT là đơn vị đầu mối quản
lý môi trường nói chung nhưng ngay trong
quy định về chức năng nhiệm vụ cũng chưa
nêu rõ trách nhiệm về quản lý môi trường
nông thôn. Bộ NN&PTNT và một số bộ
ngành khác được phân công trách nhiệm
quản lý môi trường ngành, lĩnh vực mình
quản lý. Theo đó, đối với từng lĩnh vực cụ
thể mà công tác quản lý còn có sự đan xen,
có những nội dung chồng chéo nhưng cũng
có những nội dung còn đang bỏ ngỏ.
Công tác quản lý CTR ở vùng nông
thôn còn chồng chéo và chưa nhận được
sự quan tâm đầu tư thích đáng. Theo phân
công trách nhiệm, Bộ Xây dựng được giao
thống nhất quản lý nhà nước về CTR, tuy
nhiên, CTR từ hoạt động nông nghiệp lại
được giao cho Bộ NN&PTNT quản lý, chất
thải nguy hại (trong đó có chất thải nguy
hại từ hoạt động sản xuất nông nghiệp và
làng nghề) do Bộ TN&MT quản lý. Chính
sự đan xen trong phân công trách nhiệm
quản lý CTR khiến cho công tác quản lý
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thiếu sự thống nhất, không rõ trách nhiệm
của đơn vị đầu mối. Chưa kể đến, đối với
công tác quản lý CTR sinh hoạt nông thôn,
gần như đang bị bỏ ngỏ.

tồn, các vườn quốc gia, bảo tồn ĐDSH;
Cục Trồng trọt phụ trách việc sử dụng phân
bón, kiểm soát sinh vật ngoại lai, sinh vật
biến đổi gen làm giống cây trồng; Cục Bảo
vệ thực vật quản lý việc sử dụng hóa chất
phòng, trị bệnh cây trồng…

Đối với công tác quản lý nước sạch
và VSMT nông thôn: Luật Tài nguyên nước
2012 giao Bộ TN&MT quản lý tài nguyên
nước trên phạm vi cả nước (Điều 70). Tuy
nhiên, việc đầu tư cơ sở hạ tầng và cung
cấp nước sạch tại khu vực đô thị lại được
giao cho Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm
quản lý. Riêng khu vực nông thôn, các cơ
sở hạ tầng cấp nước (bao gồm nước sạch)
được giao cho Bộ NN&PTNT xây dựng
và quản lý. Vệ sinh môi trường nông thôn
là khái niệm rất rộng, tuy nhiên ở nước
ta, VSMT nông thôn thường được hiểu là
chuồng trại và nhà tiêu hợp vệ sinh. Việc
phân công kiểm tra nhà tiêu hợp vệ sinh
thuộc Bộ Y tế, việc xây dựng nhà tiêu và
vệ sinh chuồng trại chăn nuôi lại do Bộ
NN&PTNT quản lý.

Ở cấp địa phương, các Sở NN&PTNT
cũng được giao chủ trì thực hiện công tác
BVMT trong nông nghiệp, nông thôn cấp
tỉnh10, cấp xã về nông nghiệp và phát triển
nông thôn. Tuy nhiên, hiện nay, ở hầu hết
các địa phương, Sở NN&PTNT chưa có bộ
phận chuyên trách về quản lý môi trường
trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nên
đơn vị này chỉ tham gia phối hợp với Sở
TN&MT trong các vấn đề liên quan đến
quản lý môi trường nông thôn. Đây cũng
là vấn đề bất cập khi không có những quy
định thống nhất về hệ thống tổ chức quản
lý môi trường nông thôn.
Trách nhiệm, năng lực của đơn vị
quản lý và thực thi chưa cao

Đối với công tác quản lý hóa chất,
thuốc BVTV: việc sử dụng, thu gom, lưu
giữ thuốc BVTV thuộc trách nhiệm của Bộ
NN&PTNT. Tuy nhiên, việc xử lý, tiêu hủy
các bao bì thuốc BVTV, xử lý các kho hóa
chất, thuốc BVTV tồn lưu lại thuộc trách
nhiệm Bộ TN&MT theo quy định về quản
lý CTNH.

Việc phân công trách nhiệm đã được
quy định tại các văn bản quy phạm pháp
luật. Tuy nhiên, việc triển khai thực thi
theo trách nhiệm của từng ngành, từng
cấp còn nhiều tồn tại. Hiện nay, công tác
quản lý môi trường bị lồng ghép vào các
chức năng quản lý ngành sẽ không tránh
khỏi nhiệm vụ BVMT bị đưa xuống hàng
thứ yếu so với mục tiêu hoàn thành các chỉ
tiêu phát triển KT-XH. Tuy nhiên, mô hình
này không còn phù hợp với định hướng
phát triển bền vững đất nước của Đảng và
Nhà nước ta trong giai đoạn công nghiệp
hoá, hiện đại hoá đất nước.

Đối với công tác quản lý môi trường
trong sản xuất nông nghiệp: việc quản lý
môi trường trong hoạt động sản xuất nông
nghiệp được giao các Tổng cục và Cục quản
lý chuyên ngành thuộc Bộ NN&PTNT quản
lý. Theo đó, Tổng cục Thủy lợi phụ trách
môi trường nước trong hệ thống công trình
thủy lợi, cấp nước sạch; Tổng cục Thủy sản
phụ trách môi trường trong hoạt động sản
xuất thủy sản (khai thác, chế biến, đóng
tàu cá) và bảo tồn nguồn lợi thủy sản; Tổng
cục Lâm nghiệp phụ trách các khu bảo

10. Thông tư liên tịch 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày
15/5/2008 giữa Bộ NN&PTNT và Bộ Nội vụ về hướng dẫn
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và
nhiệm vụ quản lý nhà nước của UBND cấp xã về nông
nghiệp và phát triển nông thôn.
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Ở cấp địa phương, công tác BVMT ở
nhiều vùng nông thôn chưa tốt, môi trường
vẫn đang bị ô nhiễm bởi nước thải, chất
thải sinh hoạt không được thu gom, xử lý.
Điều này cho thấy, trách nhiệm của các
đơn vị quản lý và hiệu quả thực thi các
quy định trong các văn bản quy phạm
pháp luật chưa cao. Đặc biệt là trách
nhiệm của đơn vị quản lý trực tiếp ở khu
vực nông thôn là các UBND cấp xã. Một
trong những nguyên nhân quan trọng là do
những khó khăn về chỉ đạo, điều hành từ
cấp cao hơn, về kinh phí, về quỹ đất để
quy hoạch các công trình BVMT, về nhân
lực để thực hiện khâu tổ chức, kiểm tra,
giám sát... hầu như còn thiếu và yếu.
Vấn đề nhân lực và năng lực quản
lý, thực thi của các đơn vị, đặc biệt ở cấp
địa phương vẫn tiếp tục là vấn đề tồn tại
từ nhiều năm nay. Với số lượng cán bộ hạn
chế ở các đơn vị quản lý, ở cấp xã, cán bộ
môi trường hầu hết là kiêm nhiệm, chưa
được quan tâm trong đào tạo, nâng cao kỹ
năng chuyên môn nên khó phát huy được
hiệu quả công tác.
5.3. TRIỂN KHAI CÁC TIÊU CHÍ
MÔI TRƯỜNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH
NÔNG THÔN MỚI
Năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã
phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia
về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010
- 2020 với các mục tiêu đặt ra đến năm
2015 và 2020 có tỷ lệ số xã trên toàn quốc
đạt tiêu chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu
chí quốc gia về nông thôn mới. Việc xác
định tiêu chí để xây dựng nông thôn mới
được xây dựng và ban hành theo Quyết
định số 491/QĐ-TTg11, trong đó, tiêu chí
thứ 17 về môi trường gồm 5 tiêu chí thành
11. Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ
tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về
Nông thôn mới.
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Khung 5.3. Các tiêu chí về môi trường thuộc
Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch
hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia.
2. Các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt
tiêu chuẩn về môi trường.
3. Không có các hoạt động gây suy
giảm môi trường và có các hoạt động
phát triển môi trường xanh - sạch - đẹp.
4. Nghĩa trang được xây dựng theo
quy hoạch.
5. Chất thải, nước thải được thu gom
và xử lý theo quy định.
Trích: Quyết định số 491/QĐ-TTg
ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ

phần là một bước tích cực để triển khai
Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp
hành Trung ương về nông nghiệp, nông
dân và nông thôn.
Qua 4 năm triển khai thực hiện,
Chương trình đã thu được một số kết quả
khả quan. Bộ máy tổ chức và vận hành
chương trình đã được thành lập và hoạt
động rất tích cực từ cấp Trung ương (các
Bộ/ngành) đến địa phương (các xã, thôn).
Trên cả nước cũng đã tổ chức đào tạo được
hơn 240 nghìn cán bộ xây dựng nông thôn
mới các cấp. Hàng loạt các chính sách
đã được ban hành phục vụ chương trình.
Theo thống kê, đến cuối năm 2014, đã có
97,2% số xã đã được phê duyệt quy hoạch
nông thôn mới, 785 xã đạt chuẩn nông
thôn mới (chiếm tỷ lệ 8,8% tổng số xã trên
cả nước) và gần 1.300 xã đạt từ 15 - 18 tiêu
chí (chiếm 14,5%). Đặc biệt, đối với nhóm
tiêu chí về môi trường, ở hầu hết các tỉnh,
thành phố, đều đã tổ chức hướng dẫn và
yêu cầu triển khai thực hiện đối với các xã
thuộc địa phương đó.
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Bảng 5.1. Kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tính đến cuối năm 2014
Tỷ lệ số xã đạt tiêu chí
(trên tổng số 9.007 xã)

Số tiêu chí đạt được

19 tiêu chí

8,8%

15 - 18 tiêu chí

14,5%

10 - 14 tiêu chí

32,1%

5 - 9 tiêu chí

33,6%
11%

Dưới 5 tiêu chí

0%

0 tiêu chí

Nguồn: Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Bộ NN&PTNT, 2015

Tuy nhiên, theo kết quả đánh giá
sau thời gian triển khai thực hiện chương
trình, nhóm các tiêu chí về môi trường là
một trong những nhóm tiêu chí khó triển
khai thực hiện nhất. Nhiều tỉnh, thành
phố đã phải xây dựng các hướng dẫn, quy
định nhằm cụ thể hóa, đơn giản hóa các
tiêu chí này để có thể triển khai tại địa
phương. Theo kết quả đánh giá chung,
việc triển khai các tiêu chí về môi trường
thuộc chương trình đạt khoảng 26,8%, so

sánh với các nhóm tiêu chí khác, có thể
thấy, nhóm tiêu chí về môi trường nằm
trong nhóm 3 tiêu chí có tỷ lệ thấp nhất
(dưới 30%) (Bảng 5.2).
Cũng theo số liệu báo cáo, khu vực
MNPB có tỷ lệ thấp nhất cả nước (chỉ đạt
7,1%). Chỉ có khu vực Đông Nam Bộ triển
khai các tiêu chí về môi trường đạt tỷ lệ
khá cao (60,5%), tiếp đến là vùng ĐBSH
(45,9%).

Bảng 5.2. Tình hình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đến cuối năm 2014
Tiêu chí

Tỷ lệ đạt
(%)

Tiêu chí

Tỷ lệ đạt
(%)

1 Quy hoạch

97,2

11 Hộ nghèo

36,4

2 Giao thông

23,3

12 Tỷ lệ LĐ có việc làm thường xuyên

72,2

3 Thủy lợi

44,5

13 Hình thức tổ chức sản xuất

65,0

4 Điện

75,6

14 Giáo dục

61,0

5 Trường học

30,8

15 Y tế

54,2

6 Cơ sở vật chất văn hóa

17,9

16 Văn hóa

56,5

7 Chợ nông thôn

45,0

17 Môi trường

26,8

8 Bưu điện

86,2

18 Hệ thống tổ chức chính trị xã hội

68,2

9 Nhà ở dân cư

50,2

19 An ninh trật tự xã hội

91,0

10 Thu nhập

44,5

Nguồn: Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Bộ NN&PTNT, 2015.
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Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, tính
đến nay, có hơn 1.000 công trình cấp nước
sạch đã và đang tiếp tục được nâng cấp,
40% số xã đã thành lập tổ thu gom rác thải.
Tuy nhiên, vấn đề rác thải, nước thải của
khu vực nông thôn, xử lý nước xả thải công
nghiệp, vấn đề quy hoạch và quản lý nghĩa
trang chưa có nhiều chuyển biến tích cực.
Các hoạt động cải tạo cảnh quan như sửa
chữa đường xá, khu vực xung quanh nơi
sinh sống, dọn dẹp vệ sinh môi trường vẫn
chưa được chú trọng thực hiện, môi trường
nông thôn vẫn là vấn đề bức xúc, chậm
được giải quyết.
Một vấn đề khác phải kể đến đó là
việc xin kinh phí đầu tư nâng cấp cơ sở hạ
tầng đối với những tiêu chí về môi trường
gặp khó khăn hơn rất nhiều so với việc xin
kinh phí đầu tư cho các tiêu chí về văn
hóa, xã hội. Mặc dù, hiện nay, nhà nước
đã có những chính sách ưu đãi về tài chính
đối với các dự án, chương trình BVMT
nông thôn nhưng thực tế cho thấy, các vấn
đề liên quan đến môi trường thường khó
thuyết trình do chưa nhận được sự quan
tâm, đồng thuận của chính quyền các cấp.
Có thể thấy rằng, mặc dù tiêu chí môi
trường đã được đưa vào Chương trình, tuy
nhiên, kết quả triển khai thực hiện vẫn còn
ở mức hạn chế. Một số nguyên nhân chính
có thể kể đến như: các tiêu chí được xây
dựng chưa bám sát vào tình hình thực tế,
một số tiêu chí còn mang tính lý thuyết, khó
triển khai. Điển hình như chỉ tiêu về “Tỷ lệ
cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn
về môi trường” không rõ về khái niệm cũng
như nội dung của chỉ tiêu này. Hoặc đối
với chỉ tiêu “Nghĩa trang được xây dựng
theo quy hoạch”, thực tế cho thấy, vấn đề
quy hoạch và xây dựng nghĩa trang tại hầu
hết các địa phương đều không phải do cấp
xã quy định.
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Biểu đồ 5.1. Tỷ lệ xã nông thôn đạt tiêu chí
môi trường chia theo khu vực

Nguồn: Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng nông thôn mới, Bộ NN&PTNT, 2015

Đối với công tác quy hoạch, xây dựng
kế hoạch phát triển nông thôn, ngay từ khi
bắt đầu xây dựng quy hoạch, kế hoạch hay
dự án để thực hiện mục tiêu phát triển, các
vấn đề môi trường chưa được xem xét thấu
đáo và có biện pháp BVMT ngay từ đầu.
Mặc dù đã có quy định về quản lý CTR và
CTNH (trong đó có bao bì thuốc BVTV)...
nhưng khâu triển khai thực hiện, kiểm tra,
giám sát còn rất hạn chế. Một phần do tập
quán sinh hoạt, sản xuất, do ý thức chạy
theo lợi ích trong sản xuất nên người dân
nông thôn không quan tâm đến khía cạnh
BVMT mà trực tiếp là bảo vệ sức khỏe cộng
đồng dân cư nông thôn. Thêm vào đó, hiểu
biết nói chung của người dân khu vực nông
thôn về luật pháp, hiểu biết về những tác
hại, hậu quả trước mắt và lâu dài của ô
nhiễm môi trường do sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và sinh hoạt gây
ra, nên không thực hiện các nội dung quy
định về quản lý chất thải và BVMT. Vấn
đề này có trách nhiệm của cơ quan quản
lý nhà nước về BVMT và chính quyền địa
phương các cấp trong khâu tuyên truyền,
vận động, phổ biến pháp luật và kiểm tra,
giám sát.
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5.4. NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
NÔNG THÔN

Kết quả thực hiện của Chương trình
mục tiêu quốc gia đã cho thấy, tỉ lệ số dân
được sử dụng nước hợp vệ sinh tăng đáng
kể qua các năm (84,5% năm 2014 so với
32% năm 1998), tuy nhiên tỷ lệ dân cư
nông thôn được sử dụng nước sạch còn rất
thấp, mới chỉ đạt 42% theo tiêu chuẩn của
Bộ Y tế (QCVN 02/2009/BYT). Trong số
84,5% dân số sử dụng nước hợp vệ sinh,
cũng chỉ có khoảng 32% hộ dân được
sử dụng nước từ các công trình cấp nước
tập trung, còn lại là từ các công trình nhỏ
lẻ như: giếng đào, giếng khoan, bể chứa
nước mưa... Việc kiểm tra, đảm bảo chất
lượng nước cấp từ các nguồn nêu trên cũng
đang cho cho thấy nhiều vấn đề cần tiếp
tục được quan tâm giải quyết (Khung 5.4).

Đối với người dân vùng nông thôn,
vấn đề nước sạch và VSMT là nhu cầu thiết
yếu và đã được đầu tư mạnh trong những
năm qua thông qua Chương trình mục tiêu
quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường
nông thôn.
Tính đến hết năm 2014, theo báo cáo
của Bộ NN-PTNT12, cả nước đã có 84,5%
người dân nông thôn được sử dụng nước
sinh hoạt hợp vệ sinh. Trong đó, vùng có
số dân nông thôn được sử dụng nước hợp
vệ sinh cao nhất tiếp tục là Đông Nam Bộ
với 94,5%, ĐBSH 91% và ĐBSCL 88%.
Tỷ lệ số dân được tiếp cận nước hợp vệ
sinh thấp nhất ở vùng Bắc Trung Bộ (81%)
mặc dù đây là vùng có số hộ ở nông thôn
cao thứ 4/7 vùng trong toàn quốc.

Mặc dù, vấn đề chất lượng nước sinh
hoạt nông thôn đã được quan tâm trong
những năm gần đây nhưng thực tế, năng

ĐBSCL

88

Đông Nam Bộ

94,5
83

Tây Nguyên
DHMT (*)

92,4

Bắc Trung Bộ

81

ĐBSH

91

MNPB

82

Tổng

84,5
70

75
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85
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95

100

Ghi chú: (*): chỉ có số liệu báo cáo của 5/8 địa phương
Biểu đồ 5.2. Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch
và vệ sinh môi trường nông thôn
Nguồn: Bộ NN&PTNT, 2015
12. Báo cáo số 3000/BC-BNN-TCTL ngày 14/4/2015 của
Bộ NN&PTNT về kết quả thực hiện năm 2014 và định
hướng kế hoạch năm 2015 Chương trình mục tiêu quốc gia
về nước sạch và VSMTNT.
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lực và nguồn lực cho kiểm soát chất lượng nước ở nhiều
địa phương còn rất hạn chế. Đến nay, mới chỉ có khoảng
gần 50% các Trung tâm Nước sạch và VSMT tỉnh có
phòng phân tích chất lượng nước, nguồn kinh phí hàng
năm dành cho hoạt động này cũng còn rất hạn chế.
Đối với các chỉ tiêu về vệ sinh môi trường khác,
mặc dù, tỷ lệ các trường học mầm non, phổ thông và
trạm y tế xã nông thôn được sử dụng nước sạch, nhà
tiêu hợp vệ sinh đạt tỷ lệ khá cao (trên 90%), tuy nhiên
tỷ lệ số hộ gia đình ở nông thôn được sử dụng nhà tiêu
hợp vệ sinh mới chỉ đạt 63% và tỷ lệ hộ gia đình ở nông
thôn chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh đạt 45%.
Thực tế, cùng với áp lực từ các nguồn ô nhiễm thì
tập quán sinh hoạt lạc hậu của người dân nông thôn ở
nhiều vùng đồng bằng và miền núi cũng là tác nhân
gây ô nhiễm môi trường và không đảm bảo vệ sinh môi
trường. Số liệu thống kê cho thấy, đến cuối năm 2014,
vẫn còn tới 5% hộ gia đình (tập trung chủ yếu ở vùng
núi phía Bắc, Tây Nguyên và vùng duyên hải Bắc Trung
Bộ) chưa có nhà tiêu và 12% hộ gia đình sử dụng cầu
tiêu ao cá (chủ yếu tập trung ở khu vực phía Nam, đồng
bằng sông Cửu Long).
Về vấn đề VSMT, đến tháng 7/2011 cả nước mới
có 18,5% số xã và 8,5% số thôn đã xây dựng hệ thống
thoát nước thải chung tương ứng với mức dưới 1/5 số xã
và dưới 1/10 số thôn có hệ thống thoát nước thải chung.
Đây là nguồn gốc các vấn đề ô nhiễm nước phục vụ
nhu cầu đời sống của người dân còn phổ biến.

Khung 5.4. Kết quả
kiểm tra chất lượng
nước tại một số cơ sở
cấp nước tập trung khu
vực nông thôn

Theo Báo cáo kết quả
kiểm tra 1.371 cơ sở cấp
nước trên 1.000 m3/ngày
đêm và 1.270 trạm cấp
nước có công suất nhỏ hơn
1.000 m3/ngày đêm cho
thấy: tỷ lệ các nhà máy
đạt vệ sinh chung lần lượt
là 81% và 79%; tỷ lệ đạt
chỉ tiêu lý hóa lần lượt là
83% và 79,3%, tỷ lệ đạt
chỉ tiêu vi sinh lần lượt là
92% và 84%.
Một số chỉ tiêu không
đạt thường gặp là nhiễm
vi sinh và chất hữu cơ,
liên quan đến những khu
vực thường bị ngập lụt
như ở một số tỉnh thuộc
đồng bằng sông Cửu
Long. Chỉ tiêu nitrit, nitrat cao hơn tiêu chuẩn
cho phép có thể do chất
lượng nguồn nước khai
thác bị ô nhiễm hoặc quy
trình xử lý nước không
đảm bảo hay do mạng
lưới bể chứa, đường ống
rò rỉ...
Nguồn: Báo cáo số 3000/BCBNN-TCTL ngày 14/4/2015
của Bộ NN&PTNT
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5.5. QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ Ô NHIỄM
MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN

vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn và chưa
được quản lý, xử lý triệt để do thiếu kinh phí
cũng như nguồn lực để triển khai thực hiện.

Như đã trình bày trong chương 2, ô
nhiễm môi trường khu vực nông thôn bắt
nguồn chính từ các hoạt động sinh hoạt và
sản xuất của cộng đồng dân cư. Chính vì
vậy, công tác kiểm soát và xử lý ô nhiễm
môi trường khu vực nông thôn cũng được
quản lý theo ngành, lĩnh vực.

Ngoài các loại chất thải nêu trên,
trong hoạt động trồng trọt, chất thải là
rơm rạ, thân các loài cây lương thực sau
thu hoạch cũng chiếm tỷ trọng khá lớn.
Tại hầu hết các địa phương khu vực miền
Nam, lượng chất thải này được tận thu tối
đa để làm thức ăn cho gia súc và nuôi trồng
nấm rơm… nên hầu như không gây ô nhiễm
môi trường. Tuy nhiên, ở khu vực phía Bắc,
các loại chất thải này không được tái sử
dụng, thường được đổ thải và đốt ngay trên
đồng ruộng, đặc biệt vào những thời điểm
mùa thu hoạch. Việc đốt tập trung một khối
lượng lớn rơm rạ đã gây hiện tượng khói
mù, ô nhiễm môi trường không khí cho các
vùng lân cận. Mặc dù, trong những năm
gần đây, đã có một số chương trình, đề tài
nghiên cứu việc sử dụng rơm rạ làm chế
phẩm vi sinh nhưng kết quả mới chỉ dừng
ở phạm vi nghiên cứu, ứng dụng trong quy
mô nhỏ, chưa được triển khai ứng dụng
rộng rãi.

5.5.1. Quản lý và xử lý chất thải từ hoạt
động trồng trọt

Mỗi năm, hoạt động nông nghiệp phát
sinh một lượng lớn chất thải nông nghiệp
nguy hại, chủ yếu là thuốc BVTV, phân bón
hóa học, trong đó không ít loại thuốc có độ
độc cao đã bị cấm sử dụng. Hiện tượng lạm
dụng thuốc BVTV trong phòng trừ dịch hại,
sử dụng phân bón không tuân thủ quy trình
kỹ thuật, không đảm bảo thời gian cách ly
dẫn đến các hậu quả như ngộ độc, mất an
toàn vệ sinh thực phẩm, gây ô nhiễm môi
trường đất, nước…
Hiện nay, việc quản lý và xử lý bao bì
và hóa chất BVTV tồn lưu trong môi trường

Khung 5.5. Hoạt động thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV tại một số địa phương
chưa phát huy hiệu quả
Xã An Đồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình là một trong số ít địa phương đã tổ
chức thu gom vỏ bao thuốc BVTV. Nhiệm vụ này do Hội nông dân chủ trì, tổ chức thu
gom 2 lần/ vụ và đổ chung với bãi tập kết rác thải sinh hoạt. Tuy mới triển khai được
2 đợt trong vụ xuân năm 2009 song đã có nguy cơ phải dừng lại do không có kinh phí
thực hiện
Hợp tác xã Trung Lao, huyện Nam Trực, Nam Định đã đầu tư xây dựng một số ống
bi tại bờ ruộng để chứa vỏ bao thuốc BVTV nhưng người dân không thực hiện. Nguyên
nhân do công tác tuyên truyền chưa tốt, bà con nông dân vẫn đơn giản nghĩ vỏ bao
thuốc BVTV là một loại rác thải thông thường nên vứt bỏ chúng ở đâu không quan trọng.
Nguồn: ThS. Vũ Quốc Chính, Tạp chí KH&CN Thủy lợi, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, 2013
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5.5.2. Quản lý và xử lý chất thải từ hoạt
động chăn nuôi

Chất thải chăn nuôi là một trong
những nguồn gây ô nhiễm lớn nhất trong
sản xuất nông nghiệp. Phương thức chăn
nuôi nông hộ vẫn chiếm tỷ lệ lớn, vì vậy
việc xử lý và quản lý chất thải chăn nuôi
ngày càng khó khăn. Cả nước hiện có
khoảng 8,5 triệu hộ chăn nuôi quy mô
gia đình, 23.500 trang trại chăn nuôi tập
trung, nhưng mới chỉ có 8,7% số hộ xây
dựng công trình khí sinh học (hầm biogas).
Tỷ lệ hộ gia đình có chuồng trại chăn nuôi
hợp vệ sinh cũng chỉ chiếm 10% và chỉ
0,6% số hộ có cam kết BVMT. Vẫn còn một
số hộ chăn nuôi không xử lý chất thải bằng
bất kỳ phương pháp nào mà xả thẳng ra
môi trường bên ngoài. Tại một số trang trại
chăn nuôi gia súc, chất thải được thu gom
và bán lại cho các cơ sở chế biến phân vi
sinh hoặc được tái sử dụng để nuôi cá hoặc
ủ biogas. Tuy nhiên, các hoạt động này chỉ
mang tính nhỏ lẻ với khối lượng chất thải
được xử lý là rất nhỏ so với tổng khối lượng
chất thải ngành chăn nuôi.
Nhìn chung, hiện nay, nước ta cũng
chưa có được những biện pháp hữu hiệu
để quản lý và kiểm soát nguồn thải từ hoạt
động chăn nuôi. Tại một số địa phương,
tùy theo mức độ phát triển của ngành cùng
với việc có các nguồn kinh phí hỗ trợ, hoạt
động quản lý và kiểm soát chất thải từ hoạt
động chăn nuôi được triển khai với các
hình thức và quy mô khác nhau. Tại Tp.
Hồ Chí Minh hiện đang triển khai dự án
“Nâng cao năng lực hoạt động của các trại
chăn nuôi” nhằm kiểm soát nước thải đầu
ra của hoạt động này.
Một vấn đề không thể không đề cập
đó là việc kiểm soát, quản lý và xử lý dịch
bệnh trong chăn nuôi. Trong những năm
vừa qua, vấn đề dịch bệnh trên gia súc, gia
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cầm cũng đã gây ra tình trạng chết hàng
loạt các đàn gia cầm tại nhiều địa phương.
Chính vì vậy, công tác chôn lấp, tiêu hủy
các loại gia súc, gia cầm bị dịch bệnh nếu
không đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo vệ
sinh an toàn thì đây là những nguồn có
nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm
trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe
cộng đồng.
5.5.3. Quản lý và xử lý chất thải từ các
làng nghề

Hiện nay, hầu hết các làng nghề của
nước ta vẫn chưa đầu tư hệ thống xử lý chất
thải. Với quy mô nhỏ lẻ, lại nằm xen lẫn
trong khu dân cư (chung nơi sản xuất và
sinh hoạt của hộ gia đình) nên vấn đề quản
lý và xử lý ô nhiễm môi trường từ hoạt động
của các làng nghề gặp rất nhiều khó khăn.
Việc áp dụng công nghệ sản xuất sạch
hơn tại các làng nghề còn rất hạn chế. Chỉ
có một số cơ sở sản xuất gốm sứ sử dụng lò
nung bằng khí gas thay lò nung bằng than
và một số cơ sở chế biến nông sản kết hợp
với chăn nuôi xây hầm biogas. Còn các loại
hình sản xuất khác thì hầu như chưa áp
dụng. Một trong những nguyên nhân là do
thiếu các hỗ trợ từ các cơ quan chức năng
các cấp từ việc ban hành các chính sách,
quy định cho đến việc cung cấp thông tin
về công nghệ, thông tin vay vốn...
Hiện nay, đã có một số dự án để
triển khai áp dụng công nghệ thân thiện
môi trường tại làng nghề nhưng hầu hết
đều thiếu tính bền vững, không nhân rộng
được mô hình. Cũng có nhiều lý do cả từ
phía các cấp chính quyền và bản thân các
cơ sở sản xuất song việc phải đảm bảo tính
bền vững của kết quả các dự án là một
việc làm nên được ưu tiên.
Công tác quản lý môi trường làng
nghề hiện đang giao cho Bộ TN&MT là cơ
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quan đầu mối. Tuy nhiên, thực tế triển khai
cho thấy, có nhiều cơ quan cùng tham gia
chỉ đạo theo ngành quản lý như Bộ Công
thương, Bộ NN&PTNT,... Chính điều này
cũng gây rất nhiều khó khăn trong công tác
quản lý do chồng chéo về chức năng nhiệm
vụ giữa các Bộ, đôi khi, công tác quản lý
còn bị bỏ ngỏ do chưa rõ trách nhiệm giữa
các bên tham gia quản lý.

Mô hình thu gom do xã, thôn tổ chức:
chính quyền địa phương hỗ trợ về phương
tiện thu gom, nhiều địa phương đã quy
hoạch được điểm tập kết, bãi chôn lấp rác.
Tuy nhiên, các mô hình này cũng chỉ dừng
lại ở nhiệm vụ thu gom rác thải từ khu dân
cư đến các điểm tập kết, chưa có các biện
pháp kỹ thuật trong phân loại, xử lý. Mô
hình chưa xây dựng được cơ chế và nguồn
tài chính để duy trì công tác thu gom, xử lý
rác thải. Số lần thu gom rác 2-3 lần/tuần.
Thu nhập của người thu gom trung bình
200.000-300.000 đ/tháng, người thu gom
chưa được hưởng các chế độ bảo hiểm y
tế, xã hội. Hoạt động thiếu chuyên nghiệp
dẫn đến hiệu quả thấp. Trách nhiệm của
các cấp địa phương chủ yếu là hỗ trợ mà
chưa xây dựng được quy trình thu gom, xử
lý rác thải đảm bảo các yêu cầu VSMT.

5.5.4. Quản lý và xử lý rác thải sinh hoạt

Trong thời gian qua, công tác quản lý
CTR sinh hoạt từ khu vực nông thôn đã và
đang là vấn đề bức xúc ở nhiều địa phương.
Chính việc phân công không rõ ràng về
đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm quản lý
nhà nước trong lĩnh vực này đã khiến cho
công tác quản lý CTR khu vực nông thôn
chưa nhận được sự quan tâm thích đáng.
Ở hầu hết các vùng nông thôn, CTR
sinh hoạt từ các hộ gia đình phần lớn đều
được đổ thải trực tiếp tại vườn nhà. Tại một
số huyện xã khác, việc thu gom rác thải
sinh hoạt được xây dựng thành những mô
hình tự quản. Một số mô hình điển hình:

Các mô hình HTX dịch vụ VSMT:
Được coi là mô hình hoạt động hiệu quả
nhất ở nông thôn. Mô hình này hoạt động
theo Luật Hợp tác xã, có điều lệ hoạt động,
phương án sản xuất dịch vụ, kết hợp nhiều
loại dịch vụ môi trường như thu gom rác
thải, thoát nước, cây xanh, quản lý nghĩa trang... Hình thức này chủ yếu ở các
thị trấn, thị tứ, rất ít các xã có hình thức
dịch vụ này. Hầu hết các HTX dịch vụ môi
trường đã được đầu tư xe thu gom rác, một
số nơi đã được đầu tư xe vận chuyển rác
thải. Thu nhập của người làm dịch vụ môi
trường trung bình từ 500.000 - 1.000.000
đ/người/tháng, người lao động được trang
bị bảo hộ lao động, bảo hiểm y tế và
bảo hiểm xã hội. Số lần thu gom là 3-7
lần/tuần.
Mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn
hoặc công ty cổ phần: Rất ít có ở các vùng
nông thôn do các dịch vụ về môi trường
không mang lại lợi nhuận về kinh tế.

Mô hình thu gom tự quản do dân tự
tổ chức: Đây là hình thức phổ biến ở các
vùng nông thôn, do người dân tự thỏa thuận
và cử người thu gom cho 1 xóm hoặc 1 cụm
dân cư. Rác thải sau khi thu gom thường
đổ lộ thiên ven đường làng, bờ mương. Do
chưa được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp
địa phương cả về tài chính và chính sách,
người thu gom rác phải tự trang bị phương
tiện thu gom, thu nhập trung bình chỉ đạt
100.000 - 150.000 đ/người/tháng, không
được hưởng các chế độ bảo hiểm y tế, xã
hội và bảo hộ lao động. Hoạt động chưa
chuyên nghiệp hóa, số lần thu gom trung
bình 1 lần/tuần, có nơi 2 tuần/lần, chủ yếu
thu gom rác cho khu vực ven đường chính
và khu tập trung dân cư.
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Mô hình công ty môi trường đô thị:
Một số vùng ven đô, các công ty môi trường
đô thị đã mở rộng dịch vụ thu gom rác thải
cho các các xã lân cận. Công ty có thể làm
dịch vụ trọn gói từ thu gom, vận chuyển
và xử lý rác thải hoặc chỉ vận chuyển và
xử lý. Kinh phí hoạt động của công ty từ
nguồn thu phí của dân và ngân sách của
thành phố. Thu nhập của người làm dịch
vụ từ 1.200.000-2.000.000 đ/người/tháng
và được hưởng đầy đủ các chế độ của lao
động nặng và độc hại. Hiện chỉ có một số
rất ít các xã ven các thành phố lớn như Tp.
Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh được hưởng các
dịch vụ này.

Khung 5.6. Mô hình thu gom, xử lý
rác thải nông thôn dựa vào cộng đồng ở
Quảng Trị
Năm 2014, Sở TN&MT Quảng Trị
đã phối hợp với UBND xã Gio Hải
(Gio Linh) xây dựng mô hình thu gom,
xử lý rác thải nông thôn dựa vào cộng
đồng với tổng kinh phí là 430 triệu
đồng. Công trình gồm các hạng mục
như xây dựng 6 điểm trung chuyển
rác tập trung, đầu tư 6 xe trung chuyển
rác, 4 thùng đựng rác tại các điểm
sinh hoạt cộng đồng xã và trang bị áo
quần bảo hộ lao động. Để nâng cao
nhận thức cho người dân trong việc
thu gom, xử lý rác thải và giúp chính
quyền địa phương quản lý, vận hành
có hiệu quả công trình, sau khi tiến
hành nghiệm thu, bàn giao công trình,
Sở TN&MT đã tổ chức lớp tập huấn
thu gom, xử lý rác thải nông thôn dựa
vào cộng đồng cho 150 hội viên Hội
phụ nữ xã với các nội dung chuyên đề
như: Ô nhiễm môi trường do rác thải
nông thôn và kỹ thuật phân loại rác
thải; giới thiệu về hệ thống thu gom
xử lý rác thải dựa vào cộng đồng; quy
chế thu gom rác thải trên địa bàn xã
Gio Hải. Cũng thông qua tập huấn,
Chương trình đã phổ biến rộng rãi về
những tác hại do ô nhiễm rác thải gây
ra; góp phần nâng cao nhận thức cho
người dân, đặc biệt là chị em phụ nữ
trong việc thu gom, xử lý rác thải.
Nguồn: Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị, 2014
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Bảng 5.3. Tổng hợp hoạt động của các mô hình dịch vụ quản lý chất thải nông thôn
Mô hình dịch vụ
TT

Nội dung

1

Địa bàn hoạt động

2

Kinh phí hoạt động
Ngân sách nhà nước (%)
Đóng góp của dân (%)

Tự quản

HTX dịch
vụ môi
trường

Công ty
TNHH

Công ty môi
trường đô
thị

Phổ biến ở
các vùng
nông thôn

Chủ yếu ở
các thị trấn,
thị tứ

Chủ yếu các
vùng ven
KCN

Chủ yếu các
vùng ven đô

0

10-20

5-10

80-90

100

80-90

90-95

10-20

3

Thu nhập (1000 đ/người/
tháng)

100-300

500-1.000

500-1.000

1.2002.000

4

Bảo hộ lao động (bộ/năm)

Không có

1

1

2

5

Bảo hiểm xã hội

Không có

Tự đóng

Công ty
đóng

Nhà nước
đầu tư

6

Bảo hiểm y tế

Không có

HTX đóng

Công ty
đóng

Nhà nước
đầu tư

7

Thiết bị thu gom

Tự túc

HTX trang
bị

Công
ty trang bị

Nhà nước
đầu tư

8

TB vận chuyển

Không có

Đầu tư từ
ngân sách
địa phương

Công
ty đầu tư

Nhà nước
đầu tư

9

Tính ổn định

Không ổn
định

Tương đối
ổn định

Không ổn
định

Ôn định

Nguồn: ThS. Vũ Quốc Chính, Tạp chí KH&CN Thủy lợi, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, 2011
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Một vấn đề khó khăn chung đối với
hầu hết các mô hình thu gom rác thải đã và
đang triển khai đó là việc quy hoạch các
bãi rác ở xa khu dân cư làm phát sinh chi
phí vận chuyển rác từ điểm trung chuyển
đến bãi rác. Trong khi đó, với các mô hình
hiện nay, kinh phí mới chỉ chi trả được một
phần cho hoạt động thu gom, không đủ để
chi trả cũng như duy trì cho hoạt động vận
chuyển. Chính vì vậy, hầu hết các mô hình
hiện nay chưa đảm bảo tính bền vững.

dựng đường giao thông nông thôn của Nhà
nước cũng như công trình do dân tự xây
dựng hầu hết đều không xây dựng hệ thống
thoát nước và xử lý nước thải. Phần lớn các
loại nước thải sinh hoạt đều không được
xử lý, chảy tự do, ngấm xuống đất và chảy
xuống ao hồ gây ô nhiễm môi trường.
5.6. VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH, ĐẦU TƯ CHO
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
Cho đến nay, phần kinh phí đầu tư
cho công tác BVMT khu vực nông thôn là
rất ít ở cả cấp trung ương và địa phương.

Đối với công tác quản lý CTR sinh
hoạt nói chung, CTR sinh hoạt nông thôn
nói riêng, việc phân loại rác thải tại nguồn
trước khi xử lý sẽ giúp cho việc giảm thiểu
chi phí xử lý, đồng thời tận thu, tái chế
một khối lượng đáng kể rác thải hữu cơ làm
phân bón. Tuy nhiên, vấn đề phân loại rác
tại nguồn chưa nhận được sự quan tâm
đúng mức, cũng như chưa được triển khai
phổ biến.

Theo số liệu của Bộ NN&PTNT, nguồn
kinh phí sự nghiệp môi trường chi cho Bộ
NN&PTNT mỗi năm được cấp từ 14 - 42
tỷ đồng và được chia cho hoạt động môi
trường của 7 lĩnh vực: Trồng trọt - Bảo vệ
thực vật; Chăn nuôi - Thú y; Lâm nghiệp;
Diêm nghiệp; Thủy lợi; Thủy sản và Phát
triển nông thôn. Tuy nhiên kinh phí này
đang giảm dần trong những năm gầy đây.

Đối với hoạt động thu gom và xử lý
nước thải sinh hoạt, các công trình xây
tỷ đồng
50

42,43

39,89

40
30

20

20

14

20
10
0

2010

2011

2012

2013

2014

Biểu đồ 5.3. Chi cho hoạt động BVMT từ nguồn ngân sách
sự nghiệp môi trường của Bộ NN&PTNT qua các năm

Nguồn: Bộ NN&PTNT, 2014
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So với các Bộ/ ngành khác, Bộ NN&PTNT là một trong các Bộ được giao kinh phí
từ nguồn sự nghiệp môi trường khá lớn.
Tuy nhiên, thực tế chi phí cho hoạt động
quản lý môi trường của ngành lại rất thấp
(khoảng 7-10 tỷ đồng/năm) vì phần lớn
kinh phí (khoảng từ 10 - 30 tỷ đồng/năm)
dùng cho các dự án điều tra nguồn lợi thủy
sản thuộc Đề án 4713 (chủ yếu là hoạt động
điều tra cơ bản). Theo thống kê, trong các
nội dung chi về môi trường (không bao
gồm Đề án 47), phần chi thường xuyên đã
chiếm tỷ lệ trên 60% (năm 2014, chi cho
hoạt động quan trắc khoảng 3,5 tỷ đồng,
hoạt động kiểm tra và tuyên truyền, hội
thảo-tập huấn khoảng 1 tỷ đồng/năm) nên
kinh phí còn lại rất ít cho các hoạt động
khác của ngành (2 -3 tỷ đồng/năm). Với
nguồn chi như vậy, nhiều dự án, nhiệm
vụ về môi trường nông thôn đã được phê
duyệt nhưng không được cấp đủ kinh phí
triển khai, thậm chí có những lĩnh vực
không có kinh phí để triển khai.

ô nhiễm nghiêm trọng, thiệt hại về môi
trường phải đóng góp tài chính để khắc
phục hoặc chịu xử phạt hành chính. Kinh
phí cho hoạt động BVMT do chính quyền
xã tự trang trải lấy từ nguồn được phép chi
10% nguồn thu thuế của các hộ sản xuất.
Vì vậy, các làng nghề đều không đủ kinh
phí để xây dựng hệ thống xử lý nước thải,
xử lý khí thải, CTR để giảm ô nhiễm môi
trường, áp dụng công nghệ sản xuất sạch
hơn. Chỉ có một số cơ sở tham gia và các
đề tài, dự án là được hỗ trợ cho những hoạt
động này.
Một số làng nghề đã phát triển dịch
vụ thu gom và xử lý CTR. Kinh phí chi trả
cho dịch vụ này được thu trực tiếp từ các
hộ sản xuất và hộ dân cư với mức thu trung
bình tương ứng là 10.000 đồng/hộ/tháng
và 3.000-5.000 đồng/hộ/tháng. Thực tế
lượng thu này chưa đủ để chi cho tổ dịch
vụ và trang bị các dụng cụ thu gom nên
đã có nhiều kiến nghị tăng mức phí này
lên và tính theo lượng CTR thải ra để dịch
vụ này được tốt hơn và cũng là yếu tố để
các hộ phải giảm lượng thải của mình.

Ở cấp địa phương, công tác đầu tư,
tài chính trong hoạt động BVMT nông
thôn chưa được quan tâm thích đáng cũng
như chưa có sự cân đối. Hầu hết, nguồn
kinh phí mới chỉ tập trung chủ yếu chi cho
Chương trình nước sạch, VSMT. Trong khi
đó, phần chi phí cho các hoạt động đầu
tư hạ tầng môi trường, hệ thống xử lý chất
thải... chiếm tỷ lệ rất nhỏ.
Một vấn đề khác cần phải kể đến,
đó là phí bảo vệ môi trường (phí BVMT
đối với nước thải và chất thải rắn) chưa áp
dụng được cho làng nghề, cũng như chưa
có quy định bắt buộc các hộ sản xuất gây
13. Quyết định số 47/2006/QĐ-TTg ngày 01/3/2006 của
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể về
điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên – môi trường biển
đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020.
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5.7. HUY ĐỘNG SỰ THAM GIA
VÀ NÂNG CAO NHẬN THỨC CỘNG ĐỒNG
5.7.1. Huy động sự tham gia của cộng đồng
trong công tác BVMT nông thôn

Nghị quyết số 41/NQ/TW của Bộ
Chính trị về công tác BVMT trong thời kỳ
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
đã nêu một số giải pháp đẩy mạnh việc
huy động sự tham gia của cộng đồng trong
hoạt động BVMT, trong đó bao gồm việc
huy động sự tham gia của cộng đồng trong
hoạt động BVMT khu vực nông thôn. Các
nội dung tập trung vào việc tạo cơ sở pháp
lý và cơ chế chính sách khuyến khích tổ
chức, cá nhân và cộng đồng tham gia công
tác BVMT, chú trọng xây dựng và thực hiện
các hương ước, quy ước, cam kết về BVMT
và các mô hình tự quản về BVMT của
cộng đồng dân cư. Phát triển các phong
trào quần chúng tham gia BVMT. Phát hiện
các mô hình, điển hình tiên tiến trong hoạt
động BVMT để khen thưởng, phổ biến,
nhân rộng.
Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 và
năm 2014 đã cụ thể hóa các chủ trương,
chính sách nhằm huy động sự tham gia

của cộng đồng trong BVMT nông thôn như:
thành lập tổ chức tự quản về BVMT, xây
dựng và tổ chức thực hiện hương ước về
BVMT. Đặc biệt, Luật BVMT 2014 đã dành
01 chương quy định trách nhiệm của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị
- xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và
cộng đồng dân cư trong BVMT.
Để triển khai thực hiện, ở cấp Trung
ương, Bộ TN&MT đã ký 8 nghị định liên tịch
với các tổ chức đoàn thể nhân dân về việc
phối hợp hành động BVMT. Chương trình
quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường
nông thôn trong 2 giai đoạn 2001-2006 và
2006-2011 cũng đưa việc huy động sự tham
gia của cộng đồng là một trong những giải
pháp trong quá trình thực hiện.
Ở cấp địa phương, một số các mô
hình huy động sự tham gia của cộng đồng
trong công tác quản lý và BVMT nông thôn
cũng đã được triển khai như các mô hình
thu gom rác thải sinh hoạt dưới các hình
thức tự quản do dân tự tổ chức, do xã, thôn
tổ chức hoặc thành lập HTX dịch vụ VSMT.
Đây là những mô hình tốt cần được tiếp tục
nhân rộng để phát huy thế mạnh quản lý
dựa vào cộng đồng dân cư.

Khung 5.7. Phát huy vai trò của HTX trong công tác BVMT nông thôn
Hiện nay, trên cả nước có khoảng gần 9.000 HTX nông nghiệp, gắn bó với hoạt
động trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, môi trường… ở khu vực nông
thôn. Theo số liệu thống kê năm 2014, cả nước có 274 hợp tác xã triển khai công tác môi
trường (trong đó có 120 HTX môi trường và 154 HTX tham gia hoạt động môi trường).
Đa số các hợp tác xã này hoạt động ở địa bàn nông thôn và chủ yếu hoạt động trong lĩnh
vực thu gom, xử lý rác thải, cung cấp nước sạch.
Một số tỉnh có chính sách tốt, hỗ trợ cho các HTX môi trường triển khai việc huy
động sự tham gia của cộng đồng trong BVMT, đặc biệt là trong hoạt động thu gom rác thải,
tạo cảnh quan xanh cho nông thôn và đạt hiệu quả cao, phát triển mạnh mô hình HTX trong
những năm 2011 - 2014 như Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc…
Nguồn: Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, 2014.
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Hiện nay, việc đơn giản hóa các quy
định pháp luật bằng cách chuyển thể hình
thức văn bản thành các hương ước của làng
xã đã và đang phát huy hiệu quả. Việc xây
dựng và triển khai các hương ước về BVMT
của làng, xã cũng đã được nhiều địa phương
triển khai thực hiện và bước đầu thu được kết
quả tốt. Điển hình như hương ước về BVMT xã
An Chấn (Tuy An, Phú Yên) (Khung 5.7) hay
việc đưa các tiêu chí BVMT vào hương ước,
quy ước của thôn, làng (Khung 5.8).
Khung 5.8. Triển khai hương ước có lồng ghép các yêu cầu về BVMT ở xã An Chấn,
huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
Mô hình Xây dựng hương ước BVMT với
sự tham gia của cộng đồng được Chương
trình SEMLA triển khai tại xã An Chấn,
huyện Tuy An - Phú Yên là một trong những
mô hình điểm thực hiện việc huy động sự
tham gia của cộng đồng trong công tác
BVMT phát huy hiệu quả. Những vấn đề
bức xúc về môi trường của từng thôn được
người dân bàn bạc, đưa vào hương ước. Đó
là các quy định về thu gom và xử lý rác
thải, về thoát nước và xử lý nước thải, về
xử lý khí thải, tiếng ồn, bảo vệ hệ sinh thái,
đa dạng sinh học và tổ chức ngày xanh sạch - đẹp hàng tháng. Các quy định về
khen thưởng, xử phạt cũng được quy định
rất cụ thể, chi tiết dựa trên cơ sở của các
văn bản pháp luật về môi trường. Từ khi có
hương ước, bản thân mỗi người dân thấy
được vai trò trách nhiệm của mình trong
hoạt động BVMT tại địa phương.
Mô hình này đã được nhân rộng này tại xã Xuân Thọ 2 (thị xã Sông Cầu, Phú Yên) và
hướng đến nhân rộng trong cộng đồng những năm tiếp theo nhằm góp phần nâng cao
nhận thức BVMT cho từng người dân và chuyển biến nhận thức thành hành vi cụ thể cho
họ, đồng thời tăng cường năng lực quản lý môi trường cho cán bộ xã, các hội, đoàn thể.
Nguồn: TCMT tổng hợp, 2014
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Khung 5.9. Triển khai hương ước có lồng ghép các yêu cầu về BVMT
Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong công tác BVMT, Ban chỉ đạo
xã Hương Sơn (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) đã chỉ đạo các thôn dân cư đưa tiêu chí BVMT
vào hương ước, quy ước của thôn, làng. Đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; phong trào toàn dân tích cực BVMT
với phương châm “sạch nhà, sạch đường, sạch nơi công cộng”.
Đến nay, toàn xã có 93,26% số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó có 40,3% số hộ
sử dụng nước sạch; tỷ lệ số hộ có 3 công trình vệ sinh hợp vệ sinh chiếm 97,5%, các cơ
sở sản xuất kinh doanh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt chuẩn VSMT chiếm 86%;
số hộ chăn nuôi theo môi hình trang trại có 60/80 hộ đạt tiêu chuẩn VSMT.
Nguồn: TCMT tổng hợp, 2014

Tại các địa phương khu vực
miền núi, việc triển khai chính
sách chi trả dịch vụ môi trường
rừng cũng đã mang lại hiệu quả
tích cực. Chính sách này được
triển khai nhằm huy động sự tham
gia của cộng đồng trong công tác
bảo vệ rừng, huy động nguồn lực
xã hội, đặc biệt của các tổ chức,
cá nhân được hưởng lợi từ dịch
vụ môi trường rừng vào việc bảo
vệ và phát triển rừng gắn với xóa
đói giảm nghèo...
Tuy nhiên, bên cạnh những
kết quả đã đạt được, sự tham gia
của cộng đồng vào các quá trình
đóng góp ý kiến ra quyết định,
hoạch định chính sách và các
hoạt động quản lý môi trường tại
khu vực nông thôn, làng nghề
vẫn còn nhiều hạn chế. Hầu
như, sự tham gia của cộng đồng
địa phương chỉ ở mức bày tỏ sự
phản kháng khi bị ảnh hưởng
do ô nhiễm môi trường, hoặc
khi các công trình vệ sinh công
cộng như bãi chôn lấp dự kiến
được xây dựng gần chỗ ở.

Khung 5.10. Kết quả thực hiện Chính sách chi trả
dịch vụ môi trường rừng
Sau 3 năm thực hiện (từ 2012 - 2014), Chính
sách Chi trả môi trường rừng đã tạo nguồn lực tài
chính mới, ổn định, bền vững phục vụ công tác
quản lý bảo vệ rừng, góp phần nâng cao đời sống
của những người dân gắn bó với rừng, đặc biệt
là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.
Mức thu nhập bình quân hàng năm của các hộ
gia đình nhận khoán bảo vệ rừng từ chính sách
chi trả dịch vụ môi trường rừng của cả nước đạt
1,8 triệu đồng/hộ. Đến nay, cả nước có 36 địa
phương thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng,
trong đó có 32 tỉnh đã ổn định tổ chức bộ máy
hoạt động. Toàn quốc đã ký được 351 hợp đồng
ủy thác dịch vụ môi trường rừng với các cơ sở sử
dụng dịch vụ môi trường rừng thu tiền dịch vụ
môi trường rừng để chi trả cho chủ rừng. Thu tiền
dịch vụ môi trường rừng của cả nước hàng năm
trên 1.000 tỷ đồng. Sau hơn 3 năm, cả nước thu
được hơn 3.3 tỷ đồng chi trả cho chủ rừng. Đây
là nguồn lực đóng góp rất lớn vào công tác bảo
vệ và phát triển rừng, đảm bảo kinh phí duy trì
bảo vệ diện tích rừng bình quân từ 2,8 triệu ha
đến 3,37 triệu ha rừng/năm.
Nguồn: Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NN&PTNT, 2014
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Các hoạt động tổ chức cho cộng
đồng tham gia quản lý chất thải nông
thôn còn mang nặng tính phong trào, chủ
yếu thực hiện trong các dịp lễ, tết mà
chưa được duy trì thường xuyên, chưa trở
thành nhiệm vụ của các cơ quan và các
cấp chính quyền. Ở rất nhiều địa phương
đã có hương ước về làng văn hóa mới,
trong đó quy định rất cụ thể về nếp sống
văn hóa trong cưới hỏi, tang lễ… nhưng rất
ít các hương ước đề cập đến các quy định
về quản lý chất thải và VSMT hoặc chỉ
đề cập một cách chung chung. Nhiều nơi
chưa khuyến khích và hướng dẫn cụ thể
việc thực hiện và phát triển Hương ước,
quy ước, hay quy chế về xây dựng làng
văn hoá trong thôn xóm. Một ví dụ điển
hình như Quy ước làng văn hoá Thanh
Lương (Bích Hoà, Thanh Oai, Hà Nội)
đã được UBND xã Bích Hoà ban hành
tháng 12 năm 2001, nhưng những điều
về BVMT, cảnh quan làng xóm trong Quy
ước cho đến nay vẫn chưa thực hiện được.

vẫn còn hạn chế. Nguyên nhân một phần
do tính bảo thủ cố hữu của người nông
dân, một phần do quan niệm không đúng
về sự phát triển kinh tế, mục đích đạt được
cuối cùng là kinh tế mà không chú trọng
đến công tác BVMT. Người dân chưa thực
sự hiểu và nắm bắt được chính xác về luật
và những chính sách của nhà nước.

Việc phát huy sức mạnh cộng đồng
trong đấu tranh với các chủ cơ sở sản
xuất thực hiện các giải pháp giảm thiểu
ô nhiễm môi trường chưa được đẩy mạnh.
Nguyên nhân là do người dân trong cộng
đồng cũng chưa thực sự nắm được luật và
chính sách của nhà nước về BVMT, mặt
khác do tình làng nghĩa xóm, nên cộng
đồng đã không có được những giải pháp
kiên quyết.

Công tác tuyên truyền và giáo dục về
môi trường chưa được thực sự chú trọng tại
các khu vực nông thôn, các hình thức tuyên
truyền thiếu tính sáng tạo về hình thức,
chưa phong phú về nội dung, chưa kết hợp
chặt chẽ với các đoàn thể khác như trường
học, tổ chức xã hội, nghề nghiệp, tổ chức
tôn giáo... Ngoài ra, công tác tuyên truyền
còn hạn chế về không gian, chủ yếu tập
trung ở các đô thị hay các huyện ở đồng
bằng. Nội dung thông tin và cách phổ biến
cũng còn nhiều vấn đề không hợp lý, chưa
phù hợp với đặc thù khu vực nông thôn.

Tính cộng đồng ở khu vực nông thôn
có ảnh hưởng rất lớn tới việc quản lý môi
trường cũng như việc thực hiện nghĩa vụ
và trách nhiệm của người dân đối với môi
trường. Những nơi người dân có tính cộng
đồng cao thì việc phối hợp và liên kết cũng
thuận lợi hơn nhưng đôi khi cũng rất khó
khăn trong việc phá bỏ những quan niệm
lạc hậu. Thậm chí, chính mối quan hệ làng
xã, láng giềng, họ hàng… trong cộng đồng
dân cư nông thôn cũng làm ảnh hưởng xấu,
gây khó khăn trong việc áp dụng, thực thi
các chế tài xử phạt khi có vi phạm. Đối với
những nơi có tính cộng đồng thấp thì công
tác quản lý còn khó khăn hơn rất nhiều.

5.7.2. Nâng cao nhận thức cộng đồng

Trong những năm gần đây, công tác
nâng cao nhận thức BVMT nhìn chung đã
đạt được rất nhiều kết quả, tuy nhiên nhận
thức về vấn đề môi trường của người dân,
đặc biệt là người dân khu vực nông thôn
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