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PHẦN I. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP CẤP BỘ GIAI ĐOẠN 2010-2015
A. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƢƠNG TRÌNH
1. Tên Chƣơng trình: “Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ quản lý
và bảo vệ môi trƣờng ở Việt Nam giai đoạn 2010-2015”. Mã số: TNMT.04/10-15.
2. Thời gian thực hiện: 2010-2015
3. Tổng số nhiệm vụ:
- Đề tài: 50
- Dự án SXTN: 0
Trong đó:
- Tổng cục Môi trƣờng: 33 đề tài
- Viện Chiến lƣợc Chính sách tài nguyên và môi trƣờng: 6 đề tài
- Viện Khoa học Khí tƣợng Thủy văn và Biến đổi khí hậu: 2 đề tài
- Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản: 1 đề tài
- Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội: 5 đề tài
- Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Thành phố Hồ Chí Minh: 3 đề tài
Số đề tài đã kết thúc: 37
Số đề tài đang thực hiện: 13(do kinh phí cấp chậm kéo dài đến 2016)
4. Kinh phí:
Tổng kinh phí đƣợc cấp: 66.200triệu đồng trong đó:
+ Kinh phí từ ngân sách: 66.200triệu đồng
+ Kinh phí từ nguồn khác: 0
5. Mục tiêu, nội dung, sản phẩm của Chƣơng trình.
5.1. Mục tiêu:
(1) Cung cấp luận cứ khoa học phục vụ xây dựng và hoàn thiện thể chế chính sách
pháp luật và kế hoạch hành động về bảo vệ môi trƣờng trong thời kỳ công nghiệp
hoá hiện đại hoá đất nƣớc và hội nhập kinh tế quốc tế;
(2) Góp phần nâng cao năng lực quan trắc môi trƣờng; dự báo kiểm soát phòng
ngừa, giảm thiểu, xử lý ô nhiễm môi trƣờng, cải thiện chất lƣợng môi trƣờng;
khắc phục suy thoái môi trƣờng; phòng chống các sự cố, thảm họa môi trƣờng;
(3) Sử dụng hợp lý bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học phát triển bền vững.
5.2. Nội dung nghiên cứu chính:
(1) Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc ban hành các Nghị quyết /Chỉ thị của Đảng
về bảo vệ môi trƣờng và phát triển bền vững;
(2) Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc hoàn thiện, triển khai hệ thống
pháp luật về bảo vệ môi trƣờng, bảo tồn đa dạng sinh học;
(3) Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ hoàn thiện hệ thống tổ chức
quản lý nhà nƣớc về môi trƣờng;
(4) Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng các công cụ kinh tế
phục vụ quản lý môi trƣờng, bảo tồn đa dạng sinh học;

5

(5) Nghiên cứu hoàn thiện quy hoạch quan trắc môi trƣờng trong hệ thống quan trắc
tài nguyên và môi trƣờng quốc gia;
(6) Nghiên cứu xây dựng và phát triển phƣơng pháp phân vùng chức năng môi
trƣờng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất các
vùng lãnh thổ;
(7) Nghiên cứu đánh giá lựa chọn và triển khai áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ
thân thiện môi trƣờng phù hợp với điều kiện Việt Nam;
(8) Nghiên cứu áp dụng các phƣơng pháp công nghệ tiên tiến để quan trắc môi
trƣờng; dự báo kiểm soát phòng ngừa, giảm thiểu, xử lý ô nhiễm môi trƣờng;
(9) Nghiên cứu cải thiện chất lƣợng môi trƣờng; khắc phục suy thoái môi trƣờng;
phòng chống các sự cố, thảm họa môi trƣờng, bảo tồn và phát triển đa dạng sinh
học.
5.3. Dự kiến sản phẩm khoa học và công nghệ chính:
(1) Luận cứ khoa học cho các Nghị quyết /Chỉ thị của Đảng về bảo vệ môi trƣờng và
phát triển bền vững;
(2) Cơ sở khoa học cho việc hoàn thiện, triển khai hệ thống pháp luật về bảo vệ môi
trƣờng, bảo tồn đa dạng sinh học;
(3) Cơ sở khoa học phục vụ hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý nhà nƣớc về môi
trƣờng;
(4) Các công cụ kinh tế nhƣ: phí thuế...phục vụ quản lý môi trƣờng, bảo tồn đa dạng
sinh học có đủ cơ sở khoa học và thực tiễn;
(5) Dự thảo hoạch quan trắc môi trƣờng trong hệ thống quan trắc tài nguyên và môi
trƣờng quốc gia có đủ cơ cơ sở khoa học và thực tiễn;
(6) Phƣơng pháp phân vùng chức năng môi trƣờng phục vụ quy hoạch phát triển
kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất các vùng lãnh thổ;
(7) Một số tiến bộ khoa học công nghệ thân thiện môi trƣờng phù hợp với điều kiện
Việt Nam đƣợc đƣa vào áp dụng;
(8) Các phƣơng pháp công nghệ tiên tiến để quan trắc môi trƣờng; dự báo kiểm
soát phòng ngừa, giảm thiểu, xử lý ô nhiễm môi trƣờng;
(9) Các giải pháp phƣơng pháp công nghệ cải thiện chất lƣợng môi trƣờng; khắc
phục suy thoái môi trƣờng; phòng chống các sự cố, thảm họa môi trƣờng, bảo tồn
và phát triển đa dạng sinh học đƣợc đề xuất và áp dụng;
(10) Năng lực đội ngũ cán bộ tham gia nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực môi
trƣờng đƣợc nâng cao.
(11) Báo cáo tổng kết các báo cáo chuyên đề sách chuyên khảo các công trình
KH&CN công bố tài liệu tập huấn;
6. Các chỉ tiêu đánh giá Chương trình:
(1) Chỉ tiêu về trình độ khoa học: ít nhất 70% đề tài/dự án có kết quả đƣợc công bố
trên tạp chí khoa học công nghệ có uy tín của quốc gia;
(2) Chỉ tiêu về ứng dụng vào thực tiễn: 70% các kiến nghị, giải pháp mô hình đề
xuất đƣợc các cấp có thẩm quyền (Chính phủ, Bộ ngành UBND các tỉnh) chấp
thuận cho phép triển khai hoặc sử dụng phục vụ công tác quản lý nhà nƣớc về
bảo vệ môi trƣờng;
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(3) Chỉ tiêu sở hữu trí tuệ: Có ít nhất là 3% số đề tài/dự án có kết quả đƣợc chấp
nhận đơn yêu cầu bảo hộ sở hữu trí tuệ (giải pháp hữu ích hoặc sáng chế);
(4) Chỉ tiêu về đào tạo: 50% số Nghiên cứu áp dụng các phƣơng pháp công nghệ
tiên tiến để dự báo kiểm soát ngăn ngừa, giảm thiểu, xử lý ô nhiễm môi trƣờng;
khắc phục suy thoái môi trƣờng; phòng chống các sự cố, thảm họa môi trƣờng;
chống biến đổi khí hậu; bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học đề tài dự án góp
phần đào tạo sau đại học;
(5) Chỉ tiêu về cơ cấu nhiệm vụ khi kết thúc chƣơng trình: 80% đề tài/dự án có kết
quả đƣợc ứng dụng phục vụ cho việc bảo vệ môi trƣờng phục vụ phát triển
KTXH vùng lãnh thổ.
B. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA CHƢƠNG TRÌNH
1. Đánh giá việc thực hiện của chƣơng trình
Chƣơng trình TNMT/04.10-15 bao gồm 3 mục tiêu 9 nội dung và 10 loại sản
phẩm chính. Kết quả thực hiện Chƣơng trình đƣợc đánh giá theo 5 chỉ tiêu
1.1. Đánh giá việc phân bổ các đề tài theo các nội dung Chương trình
Các đề tài thực hiện trong giai đoạn 2010-2015 chƣa có sự phân bố đều theo các
nội dung đƣợc phê duyệt của chƣơng trình. Chƣơng trình đƣợc phê duyệt có 09 nội dung,
tuy nhiên các đề tài mới chỉ đƣợc phân bố liên quan trực tiếp đến 06 nội dung chính của
Chƣơng trình. Số lƣợng đề tài dự án phân bố theo các nội dung của Chƣơng trình đƣợc
thể hiện tại Bảng 1.
Bảng 1. Số lƣợng đề tài, dự án theo nội dung của Chƣơng trình
Các nội dung của Chƣơng trình

Số lƣợng

Tỷ lệ (%)

1.

Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc ban hành các
Nghị quyết/Chỉ thị của Đảng về bảo vệ môi trƣờng và
phát triển bền vững

0

0

2.

Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc hoàn thiện, triển
khai hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trƣờng, bảo tồn
đa dạng sinh học

12

24

3.

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ hoàn
thiện hệ thống tổ chức quản lý nhà nƣớc về môi
trƣờng

0

0

4.

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây
dựng các công cụ kinh tế phục vụ quản lý môi trƣờng,
bảo tồn đa dạng sinh học

5

10

5.

Nghiên cứu hoàn thiện quy hoạch quan trắc môi
trƣờng trong hệ thống quan trắc tài nguyên và môi
trƣờng quốc gia

2

4

6.

Nghiên cứu xây dựng và phát triển phƣơng pháp phân
vùng chức năng môi trƣờng phục vụ quy hoạch phát
triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất các vùng
lãnh thổ

0

0

7.

Nghiên cứu đánh giá lựa chọn và triển khai áp dụng

2

4

TT

7

TT

Các nội dung của Chƣơng trình
tiến bộ khoa học công nghệ thân thiện môi trƣờng
phù hợp với điều kiện Việt Nam

Số lƣợng

Tỷ lệ (%)

8.

Nghiên cứu áp dụng các phƣơng pháp công nghệ tiên
tiến để quan trắc môi trƣờng; dự báo kiểm soát
phòng ngừa, giảm thiểu, xử lý ô nhiễm môi trƣờng

17

34

9.

Nghiên cứu cải thiện chất lƣợng môi trƣờng; khắc
phục suy thoái môi trƣờng; phòng chống các sự cố,
thảm họa môi trƣờng, bảo tồn và phát triển đa dạng
sinh học

12

24

TỔNG CỘNG

50

100

Nhận xét chung:
+ Trong tổng số 50 đề tài đƣợc phê duyệt và thực hiện mới chỉ tập trung vào các
nội dung số 2 (12 đề tài chiếm tỷ lệ 24%), nội dung số 4 (5 đề tài chiếm tỷ lệ 10%), nội
dung số 5 (2 đề tài chiếm tỷ lệ 4%), nội dung số 7 (2 đề tài chiếm tỷ lệ 4%), nội dung số
8 (17 đề tài chiểm tỷ lệ 34%) và nội dung số 9 (12 đề tài chiếm tỷ lệ 24%);
+ Các nghiên cứu nhằm phục vụ cho nội dung, nhiệm vụ về phát triển, ứng dụng
khoa học và công nghệ thân thiện môi trƣờng (nội dung 7) và nghiên cứu hoàn thiện quy
hoạch quan trắc môi trƣờng trong hệ thống quan trắc tài nguyên và môi trƣờng quốc gia
(nội dung 5) còn ít đƣợc chú ý đề xuất và triển khai;
+ Trong giai đoạn 2010 - 2015 chƣa có các đề tài thực hiện trực tiếp 3 nội dung
(số 1 3 và 6). Tuy nhiên có 7 đề tài (tính chi tiết cho các nội dung nghiên cứu) đã đƣợc
thực hiện lồng ghép có liên quan gián tiếp đến nội dung số 1 và số 3 còn nội dung số 6
về phát triển phƣơng pháp phân vùng chức năng môi trƣờng phục vụ quy hoạch phát triển
kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất chƣa có nghiên cứu nào.
Việc phân bố các nhiệm vụ không đồng đều giữa các nội dung của chƣơng trình
giai đoạn 2010-2015 có một số nguyên nhân chủ yếu nhƣ sau:
(1) Thứ nhất do yêu cầu và tình hình thực tế trong công tác quản lý về bảo vệ môi
trƣờng giai đoạn này cần phải có những nghiên cứu ƣu tiên về hoàn thiện hệ thống pháp
luật quản lý môi trƣờng và bảo tồn đa dạng sinh học cũng nhƣ xây dựng các công cụ
quản lý môi trƣờng các giải pháp khắc phục suy thoái ô nhiễm môi trƣờng để đáp ứng
cho nội dung số 2 4 8 và 9;
(2) Thứ hai do có những hạn chế nhất định trong việc đề xuất các đề tài nên
nhiều đề xuất để thực hiện một số nội dung của Chƣơng trình không đƣợc thông qua và
phê duyệt vì chƣa bảo đảm đƣợc tính khả thi và khả năng ứng dụng;
(3) Thứ ba, do hạn chế về kinh phí nên số lƣợng đề tài thực hiện trong giai đoạn
2010-2015 của Chƣơng trình theo từng năm là không nhiều (trung bình 10 đề tài/năm)
trong khi Chƣơng trình có tới 9 nội dung nghiên cứu.
(4) Thứ tư, do việc đề xuất đƣợc thực hiện chủ yếu theo quy trình: các đơn vị
thuộc Bộ đề xuất, Bộ xem xét phê duyệt theo quy định; có rất ít đặt hàng từ phía các cơ
quan quản lý của Bộ.
1.2. Đánh giá việc hoàn thành các mục tiêu, nội dung và chỉ tiêu của Chương trình:
1.2.1. Đánh giá hoàn thành mục tiêu của chương trình:
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Nhìn chung các đề tài khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực môi trƣờng đƣợc thực
hiện trong giai đoạn 2010-2015 đã đáp ứng đƣợc các mục tiêu của Chƣơng trình. Cụ thể
nhƣ sau:
Mục tiêu 1: Cung cấp luận cứ khoa học phục vụ xây dựng và hoàn thiện thể chế,
chính sách pháp luật và kế hoạch hành động về bảo vệ môi trƣờng trong thời kỳ công
nghiệp hoá hiện đại hoá đất nƣớc và hội nhập kinh tế quốc tế.
Để thực hiện mục tiêu này có 17 đề tài đƣợc phê duyệt triển khai.
Trong giai đoạn 2010-2015, các Đề tài thuộc nhóm xây dựng văn bản quy phạm
pháp luật đã cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng Luật Bảo vệ Môi trƣờng 2014;
Chiến lƣợc Bảo vệ Môi trƣờng quốc gia đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030; Chiến
lƣợc bảo tồn đa dạng sinh học tới năm 2020 và nhiều nội dung liên quan góp phần làm
sáng tỏ các vấn đề về lý luận và thực tiễn cơ chế quản lý trong lĩnh vực bảo vệ môi
trƣờng. Khung tích hợp vấn đề biến đổi môi trƣờng vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã
hội đã đƣợc đề xuất góp phần thực hiện chủ trƣơng của Đảng Nhà nƣớc về mục tiêu phát
triển bền vững. Các nghiên cứu gắn liền với thực tiễn đã góp phần tháo gỡ các vƣớng
mắc, bất cập trong việc thực thi các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng, từ đó
đề xuất giải pháp ngắn hạn và dài hạn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý môi trƣờng tại
Việt Nam.
Mục tiêu 2: Góp phần nâng cao năng lực quan trắc môi trƣờng; dự báo kiểm soát
phòng ngừa, giảm thiểu, xử lý ô nhiễm môi trƣờng, cải thiện chất lƣợng môi trƣờng; khắc
phục suy thoái môi trƣờng; phòng chống các sự cố, thảm họa môi trƣờng.
Để thực hiện mục tiêu này có 22 đề tài đƣợc phê duyệt thực hiện.
Các nghiên cứu nhóm này là cơ sở cho việc định hƣớng bảo vệ môi trƣờng và
phát triển bền vững của ngành tài nguyên và môi trƣờng cụ thể:
- Xây dựng chỉ số xếp hạng bền vững môi trƣờng đối với các địa phƣơng và các
ngành nghề đặc biệt tại các đô thị lớn nơi tập trung rất nhiều các Khu công nghiệp và tại
các làng nghề truyền thống;
- Xây dựng hệ số phát thải phục vụ kiểm kê phát thải khí từ các phƣơng tiện giao
thông đƣờng bộ tại Việt Nam góp phần tích cực vào bảo vệ môi trƣờng và phát triển bền
vững;
- Bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông dễ sử dụng
và cho kết quả nhanh giá thành thấp nên hiệu quả mang lại cao hơn đối với các phƣơng
pháp quan trắc truyền thống;
- Xác định các yêu cầu nhằm thiết lập hệ thống kết nối các trạm quan trắc khí theo
mô hình telemonitoring đối với Việt Nam;
- Lƣợng giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm suy thoái môi trƣờng gây ra ở Việt Nam;
Lƣợng hoá mối tƣơng quan tăng trƣởng kinh tế và ô nhiễm môi trƣờng vùng Bắc Bộ và
dự báo đề xuất giải pháp nhằm phát triển bền vững.
Mục tiêu 3: Sử dụng hợp lý bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học, phát triển bền
vững.
Có 10 đề tài đƣợc thực hiện nhằm thực hiện mục tiêu sử dụng hợp lý bảo tồn và
phát triển đa dạng sinh học phát triển bền vững. Cụ thể nhóm đề tài này tập trung vào
một số nội dung nghiên cứu nhƣ sau:
- Nghiên cứu bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên: rừng ngập mặn bãi bồi vƣờn quốc
gia Mũi Cà Mau; Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ; quy trình hƣớng d n điều tra khảo sát
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đa dạng sinh học; nghiên cứu đề xuất Danh lục động thực vật và hệ sinh thái ƣu tiên cần
bảo tồn phục vụ cho công tác quản lý bảo tồn đa dạng sinh học.
- Sử dụng bền vững và thực hiện cơ chế chia sẻ hợp lý lợi ích từ dịch vụ hệ sinh
thái và đa dạng sinh học: nghiên cứu xây dựng hƣớng d n và triển khai thí điểm lƣợng
giá kinh tế đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái; xây dựng quy định hƣớng d n cơ chế
tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích thu đƣợc từ nguồn gen; thực hiện mô hình thí điểm
chia sẻ lợi ích thu đƣợc từ nguồn gen chú trọng lợi ích của cộng đồng; các nghiên cứu về
môi trƣờng - sức khoẻ, sự biến động thành phần hàm lƣợng lipit và axit béo của rạn san
hô Việt Nam phân tích và đánh giá rủi ro đối với sinh vật ngoại lai...
1.2.2. Đánh giá hoàn thành nội dung của chương trình
Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc ban hành các Nghị quyết /Chỉ
thị của Đảng về bảo vệ môi trƣờng và phát triển bền vững
Nhóm này không có đề tài nào đƣợc phân bổ trực tiếp đề thực hiện. Chỉ có 04 đề
tài có nội dung lồng ghép liên quan gián tiếp làm cơ sở cho việc xây dựng các định
hƣớng, chiến lƣợc về bảo vệ môi trƣờng và phát triển bền vững.
Nội dung 2: Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc hoàn thiện, triển khai hệ thống
pháp luật về bảo vệ môi trƣờng, bảo tồn đa dạng sinh học
Chƣơng trình có 12 đề tài đƣợc phê duyệt để thực hiện nội dung này. Đây là nội
dung có tỷ lệ phân bố đề tài chiếm tỷ trọng tƣơng đối cao trong số 9 nội dung của
Chƣơng trình.
Nổi bật trong nhóm này là 04 đề tài phục vụ công tác sửa đổi Luật Bảo vệ môi
trƣờng năm 2005 (sửa đổi, bổ sung). Nội dung nghiên cứu và sản phẩm của 04 đề tài là
đề xuất lồng ghép sửa đổi bổ sung vào Luật Bảo vệ môi trƣờng, bao gồm các nội dung
chủ yếu: (i) các vấn đề biến đổi khí hậu; (ii) quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại trong
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt; (iii) tiêu chuẩn môi trƣờng phòng ngừa, ứng
phó sự cố môi trƣờng, khắc phục ô nhiễm môi trƣờng và phục hồi môi trƣờng, quan trắc
và thông tin về môi trƣờng trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nƣớc, Mặt trận tổ quốc
Việt Nam và các tổ chức thành viên về bảo vệ môi trƣờng; (iv) công cụ kinh tế trong
quản lý môi trƣờng.
Một số đề tài khác tập trung vào các nội dung: đề xuất khung Bộ luật Môi trƣờng
theo hƣớng xác lập cơ chế quản lý và bảo vệ môi trƣờng đồng bộ với thể chế kinh tế thị
trƣờng định hƣớng XHCN; xây dựng chiến lƣợc bảo tồn đa dạng sinh học tới năm 2020
phù hợp với định hƣớng phát triển bền vững của Việt Nam; xây dựng Chiến lƣợc quốc
gia về Đa dạng sinh học đến năm 2020 tầm nhìn 2030; cơ chế chi trả dịch vụ môi trƣờng
liên quan đến đa dạng sinh học và phƣơng hƣớng, lộ trình xây dựng chính sách chi trả
dịch vụ môi trƣờng ở Việt Nam; nghiên cứu đánh giá tác động môi trƣờng của chính
sách khai thác sử dụng tài nguyên lên môi trƣờng; đề xuất yêu cầu, nội dung phƣơng
pháp đánh giá tác động của văn bản quy phạm pháp luật đến môi trƣờng.
Hạn chế của các đề tài nhóm này:
Vấn đề triển khai hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trƣờng, bảo tồn đa dạng sinh
học đã đƣợc triển khai một số nội dung chính trọng tâm để phục vụ công tác sửa đổi, bổ
sung Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2005. Tuy nhiên v n còn nhiều nội dung khác chƣa
đƣợc tổ chức nghiên cứu, những nội dung này có liên quan và tác động đến nhiều ngành
lĩnh vực khác nhƣ: các nội dung phục vụ đề xuất văn bản dƣới Luật và các văn bản có
liên quan khác về bảo vệ môi trƣờng và bảo tồn đa dạng sinh học.
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Nội dung 3: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ hoàn thiện hệ thống
tổ chức quản lý nhà nƣớc về môi trƣờng
Nhóm này không có đề tài nào đƣợc phân bổ trực tiếp đề thực hiện. Chỉ có 03 đề
tài có nội dung liên quan gián tiếp, cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoàn thiện hệ thống
tổ chức quản lý nhà nƣớc về môi trƣờng. Đây là các đề tài có liên quan đến quy định hệ
thống tổ chức quản lý nhà nƣớc về môi trƣờng.
Nội dung 4: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng các công
cụ kinh tế phục vụ quản lý môi trƣờng, bảo tồn đa dạng sinh học
Nhóm này gồm 05 đề tài có liên quan trực tiếp và 04 đề tài thuộc nội dung khác
của Chƣơng trình đƣợc lồng ghép và có nội dung liên quan. Các nội dung cụ thể là: lƣợng
giá thiệt hại do ô nhiễm không khí phục vụ công tác xác định bồi thƣờng thiệt hại và xử
lý các vi phạm về môi trƣờng; xác định thiệt hại dân sự do ô nhiễm suy thoái môi trƣờng
gây ra trên một số dòng sông; giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết bồi thƣờng thiệt hại
do vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng; tiếp cận hệ sinh thái trong giải quyết các vấn
đề môi trƣờng - sức khoẻ; cơ chế đối tác về bảo vệ môi trƣờng. Một số kết quả nghiên
cứu nổi bật của nhóm nội dung này là:
- Xây dựng và áp dụng phƣơng pháp tính toán lƣợng giá thiệt hại do ô nhiễm
không khí đến sức khoẻ cộng đồng góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng các công cụ
kinh tế chính sách liên quan đến bồi thƣờng thiệt hại do ô nhiễm không khí. Đồng thời,
kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng chính sách hƣớng d n
tính toán bồi thƣờng thiệt hại do ô nhiễm không khí đến sức khoẻ và xây dựng các khung
mức bồi thƣờng phù hợp với thực tế;
- Cung cấp luận cứ khoa học về phƣơng pháp luận tiếp cận hệ sinh thái trong giải
quyết các vấn đề môi trƣờng - sức khỏe và lựa chọn các nội dung thích hợp xác định đối
tƣợng và phạm vi áp dụng của phƣơng pháp tiếp cận này trong giải quyết các vấn đề môi
trƣờng - sức khỏe ở Việt Nam. Đồng thời nghiên cứu cũng giúp cho việc hoàn thiện và
đề xuất những điều chỉnh về thể chế pháp lý để áp dụng phƣơng pháp tiếp cận hệ sinh
thái và xây dựng khung chƣơng trình triển khai;
- Làm rõ các vấn đề lý luận về giải quyết bồi thƣờng thiệt hại; phân tích thực trạng
công tác giải quyết bồi thƣờng thiệt hại các vƣớng mắc, bất cập hiện nay ở Việt Nam;
phân tích vai trò trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nƣớc trong việc giải quyết bồi
thƣờng thiệt hại; đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết bồi
thƣờng thiệt hại trong thời gian tới. Kết quả nghiên cứu góp phần hoàn thiện pháp luật,
tạo cơ chế minh bạch và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nƣớc và giải quyết bồi thƣờng
thiệt hại do vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng;
- Đề xuất quy trình và phƣơng pháp xác định thiệt hại dân sự do ô nhiễm, suy
thoái môi trƣờng và triển khai áp dụng thí điểm phƣơng pháp xác định thiệt hại tại một
dòng sông.
Các kết quả nghiên cứu kể trên là những vấn đề mới và khó là cơ sở khoa học và
thực tiễn trong việc xây dựng phƣơng pháp luận các công cụ phục vụ quản lý môi
trƣờng.
Nội dung 5: Nghiên cứu hoàn thiện quy hoạch quan trắc môi trƣờng trong hệ
thống quan trắc tài nguyên và môi trƣờng quốc gia
Có đề tài 02 để thực hiện nội dung này; các nghiên cứu đã đạt đƣợc một số kết quả
khả quan đảm bảo các mục tiêu đề ra, việc triển khai thực hiện đề tài trong thực tế đã gặp
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phải một số hạn chế khách quan nhất định, với phạm vi thời gian và khuôn khổ kinh phí
của đề tài chƣa cho phép giải quyết một cách trọn vẹn.
Nội dung 6: Nghiên cứu xây dựng và phát triển phƣơng pháp phân vùng chức
năng môi trƣờng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất
các vùng lãnh thổ
Chƣa có đề tài nào đƣợc phân bổ để thực hiện nội dung này (kể cả các đề tài có
nội dung lồng ghép).
Nội dung 7: Nghiên cứu đánh giá lựa chọn và triển khai áp dụng tiến bộ khoa
học công nghệ thân thiện môi trƣờng phù hợp với điều kiện Việt Nam
Số lƣợng các đề tài liên quan đến nội dung này còn ít chỉ có 2 đề tài; kết quả nổi
bật của các đề tài thuộc nhóm nội dung này là:
- Đề xuất phƣơng án công nghệ xử lý nƣớc thải có tính thân thiện môi trƣờng (tiết
kiệm năng lƣợng có khả năng tái sử dụng chất thải ít sử dụng hóa chất độc hại,...) cho
các cơ sở giết mổ gia súc và chế biến tinh bột sắn phù hợp với điều kiện Việt Nam (ở các
quy mô công suất khác nhau ở các điều kiện vùng miền khác nhau cũng nhƣ phù hợp
với điều kiện tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam);
- Xây dựng phƣơng pháp và tiêu chí đánh giá công nghệ xử lý chất thải nguy hại,
chất thải công nghiệp của ngành công nghiệp điện tử. Có 5 loại hình công nghệ đƣợc lựa
chọn để đánh giá bao gồm: xử lý chất thải ngành điện tử bằng lò đốt; xử lý bùn thải phát
sinh từ hệ thống xử lý nƣớc thải; xử lý bóng đèn huỳnh quang; tái chế, thu hồi kim loại từ
bản mạch, linh kiện điện tử; xử lý tái chế dung môi. Đối với mỗi loại hình công nghệ có
khoảng 15 tiêu chí đánh giá dựa trên chỉ tiêu về kinh tế xã hội môi trƣờng; đề xuất đƣợc
danh mục công nghệ phù hợp với điều kiện Việt Nam góp phần nâng cao năng lực kiểm
soát phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng; phòng chống các sự cố, thảm họa môi
trƣờng.
Hạn chế của nhóm nội dung này là chƣa triển khai áp dụng đƣợc trong thực tiễn
(do hạn chế về kinh phí cũng nhƣ cơ chế triển khai áp dụng tại các cơ sở sản xuất). Tỷ
trọng phân bổ đề tài cho nội dung này còn thấp, chỉ chiếm tỷ lệ 4%; cần đƣợc xem xét
điều chỉnh trong giai đoạn tiếp theo.
Nội dung 8: Nghiên cứu áp dụng các phƣơng pháp công nghệ tiên tiến để quan
trắc môi trƣờng; dự báo kiểm soát phòng ngừa, giảm thiểu, xử lý ô nhiễm môi trƣờng
Nhóm này bao gồm 17 đề tài có liên quan trực tiếp và 03 đề tài thuộc nội dung
khác của Chƣơng trình đƣợc lồng ghép và có nội dung công việc cụ thể liên quan. Đây là
nội dung có tỷ lệ đề tài cao nhất của chƣơng trình tới 34%.
Nổi bật trong nhóm nội dung này là “Nghiên cứu xây dựng hệ số phát thải phục
vụ công tác thống kê nguồn thải lƣu vực sông ở Việt Nam”; kết quả đã đề xuất phƣơng
pháp luận xây dựng hệ số phát thải các chất gây ô nhiễm nƣớc phục vụ công tác thống kê
nguồn thải lƣu vực sông ở Việt Nam. Hiện tại đang triển khai áp dụng để hiệu chỉnh hệ
số phát thải dựa trên kết quả quan trắc thực tế cho một số ngành đặc trƣng trên lƣu vực
sông Nhuệ - Đáy đối với 7 thông số.
Các kết quả nghiên cứu về: xây dựng phần cứng, phần mềm cảnh báo giám sát
điều khiển từ xa các trạm quan trắc môi trƣờng tự động; quy trình phân tích kim loại
nặng ( Cd, Pb, Cu, Zn, Mn, Ni Cr As) và phân tích thuốc bảo vệ thực vật họ clo trong
động vật hai mảnh vỏ nƣớc ngọt; quy trình quan trắc và hiệu chuẩn thiết bị quan trắc đo
nhanh cầm tay đối với thông số SO2 NOx CO PM10 trong môi trƣờng không khí xung
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quanh; ảnh hƣởng của ô nhiễm không khí xuyên biên giới đến miền Bắc Việt Nam ứng
dụng công nghệ tiên tiến; đánh giákhả năng giảm nhẹ ô nhiễm chất độc hóa học/dioxin
của cỏ Vetiver; xây dựng các bộ chỉ số giám sát môi trƣờng nhƣ: chỉ số đánh giá hoạt
động môi trƣờng (EPI); đánh giá tính dễ bị tổn thƣơng do biến đổi của môi trƣờng tự
nhiên; tiêu chí và bộ chỉ số khung về đánh giá mức độ thân thiện môi trƣờng của các
ngành kinh tế… là những cơ sở khoa học cho việc quản lý bảo vệ môi trƣờng hiện nay ở
nƣớc ta.
Nhìn chung nội dung này đƣợc thực hiện tƣơng đối tốt đồng đều.
Nội dung 9: Nghiên cứu cải thiện chất lƣợng môi trƣờng; khắc phục suy thoái môi
trƣờng; phòng chống các sự cố, thảm họa môi trƣờng, bảo tồn và phát triển đa dạng sinh
học.
Nhóm này bao gồm 12 đề tài có liên quan; trong đó có 04 đề tài đang thực hiện,
chƣa kết thúc.
Các nội dung nghiên cứu đƣợc thực hiện gồm: mô hình thử nghiệm khoanh tạo 60
ha rừng ngập mặn tại vùng bãi bồi Vƣờn quốc gia Mũi Cà Mau; mô hình khoanh tạo rừng
ngập mặn đƣợc thực hiện thành công góp phần khôi phục hệ sinh thái rừng ngập mặn
đang bị suy thoái có thể sử dụng để nhân rộng ra không chỉ trong phạm vi Vƣờn quốc
gia Mũi Cà Mau mà cả các Vƣờn quốc gia khác có đặc điểm tự nhiên tƣơng tự; xây dựng
bản đồ hiện trạng đa dạng sinh học Khu Dự trữ sinh quyển Cần Giờ và đề xuất đƣợc
Danh lục động, thực vật và hệ sinh thái ƣu tiên bảo vệ đến 2015; xây dựng Quy trình
hƣớng d n điều tra khảo sát khu hệ thực vật; hệ động vật; hệ sinh thái. Một số đề tài khắc
phục suy thoái môi trƣờng; phòng chống các sự cố, thảm họa môi trƣờng đang đƣợc thực
hiện.
1.2.3. Đánh giá hoàn thành chỉ tiêu của chương trình
- Chỉ tiêu về trình độ khoa học: ít nhất 70% đề tài/dự án có kết quả đƣợc công bố
trên tạp chí khoa học công nghệ có uy tín của quốc gia.
Kết quả thực hiện: Chƣơng trình có 34 đề tài chiếm 68% tổng số đề tài thuộc
chƣơng trình có kết quả đƣợc công bố trên các tạp chí. Kết quả này so với chỉ tiêu của
Chƣơng trình đã đề ra còn hơi thấp.
- Chỉ tiêu về ứng dụng vào thực tiễn: 70% các kiến nghị, giải pháp mô hình đề
xuất đƣợc các cấp có thẩm quyền (Chính phủ, Bộ ngành UBND các tỉnh) chấp thuận
cho phép triển khai hoặc sử dụng phục vụ công tác quản lý nhà nƣớc về bảo vệ môi
trƣờng;
Kết quả thực hiện: Kết quả, sản phẩm của tất cả các đề tài (100%) đều có khả
năng áp dụng vào thực tiễn và có cơ sở khoa học để phục vụ công tác quản lý nhà nƣớc
về bảo vệ môi trƣờng. Tuy nhiên mức độ đóng góp phục vụ trực tiếp vào công tác quản
lý nhà nƣớc về bảo vệ môi trƣờng khó có thể xác định rõ ràng do các sản phẩm này chƣa
đƣợc các cấp có thẩm quyền phê duyệt (các sản phẩm mới chỉ là dự thảo văn bản quy
phạm pháp luật hoặc các phƣơng pháp luận đề xuất, kiến nghị ...). Vì vậy, cần phải có
điều chỉnh Chỉ tiêu này một cách cụ thể và hợp lý hơn
- Chỉ tiêu sở hữu trí tuệ: Có ít nhất là 3% số đề tài/dự án có kết quả đƣợc chấp
nhận đơn yêu cầu bảo hộ sở hữu trí tuệ (giải pháp hữu ích hoặc sáng chế);
Kết quả thực hiện: Chỉ tiêu này chƣa đạt yêu cầu. Các đề tài chƣa có các kết quả
về sở hữu trí tuệ do ít có liên quan đến việc nghiên cứu, thử nghiệm các sản phẩm công
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nghệ liên quan đến sản xuất mà chủ yếu phục vụ cho mục đích quản lý nhà nƣớc về bảo
vệ môi trƣờng.
- Chỉ tiêu về đào tạo: 50% số đề tài dự án góp phần đào tạo sau đại học;
Kết quả thực hiện: Chỉ có 13 đề tài chiếm 26% tổng số đề tài thuộc chƣơng trình
góp phần đào tạo sau đại học. Kết quả này so với chỉ tiêu đề ra của Chƣơng trình (chỉ tiêu
là 50%) còn thấp và chƣa đạt yêu cầu.
- Chỉ tiêu về cơ cấu nhiệm vụ khi kết thúc chƣơng trình: 80% đề tài/dự án có kết
quả đƣợc ứng dụng phục vụ cho việc bảo vệ môi trƣờng phục vụ phát triển KTXH vùng
lãnh thổ.
Kết quả thực hiện: Kết quả, sản phẩm của tất cả các đề tài (100%) đều có khả
năng áp dụng vào thực tiễn và có cơ sở khoa học để phục vụ công tác quản lý nhà nƣớc
về bảo vệ môi trƣờng và đa dạng sinh học.
2. Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Chƣơng trình:
2.1. Về kết quả khoa học chƣơng trình
Chƣơng trình có 34 trên tổng số 50 đề tài có công bố khoa học (chiếm 68%) với
52 công trình đăng trên các tạp chí có uy tín trong và ngoài nƣớc; 05 đề tài có bải đăng
Kỷ yếu Hội thảo, Hội nghị khoa học quốc gia, quốc tế (trong đó 01 bài đăng Hội thảo
Dioxin quốc tế 2015). Đặc biệt có 01 công trình đƣợc đăng trên tạp chí SCI:
Thuy HTT, Tuan ND: The potential environmental risks of pharmaceuticals in
Vietnamese aquatic systems: case study of antibiotics and synthetic hormones.
Environmental Science and Pollution Research (2013) 20:8132-8140
Ngoài ra có 3 đề tài xuất bản đƣợc sách chuyên khảo phục vụ cho nhu cầu nghiên
cứu và giảng dạy, gồm:
Sách chuyên khảo: “Lipit và axit béo của Rạn san hô Việt Nam – Đa dạng sinh
hóa học” – Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia năm 2015; 226 trang;
Sách chuyên khảo: “Các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết yêu cầu bồi
thường thiệt hại”- Nhà xuất bản Tƣ pháp năm 2012; 175 trang;
Sách chuyên khảo: “Giám sát xã hội về bảo vệ môi trường ở Việt Nam" Nhà xuất
bản Tƣ pháp năm 2014;
2.2. Kết quả công nghệ, chuyển giao kết quả
Về chuyển giao công nghệ: Mục tiêu và nội dung, sản phẩm của Chƣơng trình
hƣớng đến việc xây dựng các căn cứ cơ sở khoa học để phục vụ quản lý nhà nƣớc, giảm
thiểu, khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trƣờng, bảo tồn đa dạng sinh học nên không
hƣớng tới việc thƣơng mại hóa các sản phẩm. Bên cạnh đó vấn đề thƣơng mại hoá các
sản phẩm, kết quả của đề tài dự án khoa học và công nghệ đƣợc xem là rất mới mẻ với
hầu hết Chủ nhiệm đề tài và cán bộ tham gia nghiên cứu khoa học đặc biệt là đối với các
Chủ nhiệm đề tài là các nhà quản lý.
Về ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu: 100% các đề tài đã chuyển giao kết
quả cho các đơn vị đăng ký nhận chuyển giao theo thuyết minh đƣợc duyệt. Tuy nhiên do
thời gian kết thúc chƣa dài nên chƣa thể đánh giá đầy đủ về khả năng sử dụng sản phẩm
nghiên cứu. Đối với lĩnh vực môi trƣờng, kết quả nghiên cứu chủ yếu là các đề xuất, kiến
nghị về giải pháp biện pháp công cụ quản lý phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý nhà
nƣớc về môi trƣờng của Bộ. Do đó Tổng cục Môi trƣờng là đơn vị nhận chuyển giao
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chính để phục vụ xây dựng chiến lƣợc chính sách và các văn bản pháp lý lĩnh vực môi
trƣờng.
Một số kết quả đã đƣợc ứng dụng cụ thể nhƣ sau:
- Kết quả nghiên cứu về cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng chiến lƣợc
bảo tồn đa dạng sinh học tới năm 2020 phù hợp với định hƣớng phát triển bền vững của
Việt Nam đã đƣợc Tổng cục Môi trƣờng sử dụng trực tiếp trong xây dựng Chiến lƣợc
quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 đƣợc Thủ tƣớng
Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1250/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2013.
- Kết quả nghiên cứu của 04 đề tài thuộc nhóm xây dựng Luật Bảo vệ môi trƣờng
đã đƣợc Tổng cục môi trƣờng sử dụng cho việc xây dựng Luật Bảo vệ môi trƣờng 2014;
- Kết quả nghiên cứu về khung Bộ luật Môi trƣờng là cơ sở quan trọng để hoàn
thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về môi trƣờng đồng bộ với thể chế kinh tế thị
trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa đồng thời tiến tới hội nhập với thế giới;
- Các đề tài đã góp phần xây dựng Dự thảo đánh giá tình hình thực hiện chiến
lƣợc bảo vệ môi trƣờng quốc gia đến năm 2010 và định hƣớng đến năm 2020 và đề xuất
một số nội dung trong Kế hoạch thực hiện Chiến lƣợc Bảo vệ Môi trƣờng quốc gia đến
năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt tại Quyết
định số 166/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2014. Đồng thời đã xây dựng đƣợc hệ thống
cơ chế chính sách đồng bộ, nhất quán về quan điểm khoa học và công nghệ là quốc sách
hàng đầu đi tiên phong trong việc đảm bảo việc thực hiện các mục tiêu bảo vệ tài
nguyên môi trƣờng và phát triển bền vững.
- Các nghiên cứu đánh giá tổng quan về ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh
vực bảo vệ môi trƣờng là cơ sở khoa học để đề xuất Đề án phát triển và ứng dụng công
nghệ sinh học trong lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng đến năm 2020 trình Thủ tƣớng Chính
phủ Phê duyệt tại Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2012. Theo đó đã
phê duyệt nguyên tắc và giao Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng chủ trì 6/8 nhóm nhiệm vụ
ƣu tiên để triển khai thực hiện đề án.
- Các nghiên cứu về hiện trạng môi trƣờng nhằm xây dựng các tiêu chí chỉ số
đánh giá ngành công nghiệp thân thiện môi trƣờng; tính dễ bị tổn thƣơng hoạt động môi
trƣờng tiêu chí kinh tế xanh, đánh giá ảnh hƣởng của ô nhiễm không khí xuyên biên
giới, đánh giá tác động môi trƣờng của chính sách khai thác sử dụng tài nguyên xác định
thiệt hại do ô nhiễm suy thoái môi trƣờng ... cung cấp cơ sở quan trọng đề đề xuất với
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2013 về một số vấn
đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng.
- Các nghiên cứu đã xây dựng đƣợc mô hình khoanh tạo rừng ngập mặn bãi bồi
vƣờn quốc gia Mũi Cà Mau và đề xuất giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng
sinh học. Sản phẩm nghiên cứu mô hình thử nghiệm khoanh tạo RNM khu vực bãi bồi
bằng phƣơng thức xúc tiến tái sinh tự nhiên (diện tích 60 ha) đã đƣợc Vƣờn quốc gia Mũi
Cà Mau tiếp nhận và sử dụng đƣợc đánh giá có khả năng nhân rộng đối với các vùng có
điều kiện tƣơng đồng;
- Các nghiên cứu của Chƣơng trình đã đánh giá đƣợc hiện trạng đa dạng sinh học
Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ đề xuất quy trình hƣớng d n điều tra khảo sát đa dạng
sinh học trong vùng; đồng thời đƣa ra các giải pháp cụ thể quản lý đa dạng sinh học cho
khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ nói chung và các khu dữ trữ sinh quyển khác nói riêng; đề
xuất Danh lục động thực vật và hệ sinh thái ƣu tiên cần bảo tồn phục vụ cho công tác
quản lý bảo tồn đa dạng sinh học;
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- Một số kết quả nghiên cứu khác là đã xây dựng và đề xuất các nội dung của cơ
chế chi trả dịch vụ môi trƣờng liên quan đến đa dạng sinh học và phƣơng hƣớng, lộ trình
xây dựng chính sách chi trả dịch vụ môi trƣờng ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu phục vụ
triển khai thực hiện Điều 74 của Luật Đa dạng sinh học;
2.3. Về kết quả đào tạo nâng cao trình độ nhân lực khoa học và công nghệ:
Trong quá trình triển khai thực hiện các đề tài đã có sự hợp tác và phối hợp với
các Viện nghiên cứu trƣờng đại học. Các kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần tham
gia đào tạo trên đại học. Thông qua việc tham gia thực hiện đề tài trình độ nghiên cứu,
năng lực và kỹ năng chuyên môn của các cán bộ cũng đã đƣợc nâng cao. Cụ thể:
Chƣơng trình có 13 đề tài (chiếm 26%) tham gia vào công tác đào tạo sau đại học
với kết quả đào tạo 15 Thạc sỹ (14 Thạc sỹ đã đƣợc cấp bằng) và 3 Tiến sỹ (01 Tiến sỹ
đã đƣợc cấp bằng). Kết quả này so với chỉ tiêu đề ra của Chƣơng trình (chỉ tiêu là 50%)
còn thấp và chƣa đạt yêu cầu.
Nguyên nhân là do ngay từ giai đoạn xét duyệt Phiếu đề xuất và Thuyết minh đề
cƣơng chƣa yêu cầu các đề tài dự án phải sử dụng kết quả nghiên cứu trong công tác đào
tạo sau đại học. Bên cạnh đó do nhiều đơn vị trực thuộc Bộ không có chức năng nhiệm
vụ đào tạo nên Chỉ tiêu này cũng khó đạt đƣợc khi kết thúc Chƣơng trình.
Trong giai đoạn tới, cần đƣa ra các yêu cầu về chỉ tiêu đào tạo đối với từng đề tài
dự án khoa học và công nghệ mở mới để bảo đảm đƣợc các chỉ tiêu đặt ra của Chƣơng
trình.
3. Tổ chức quản lý thực hiện chƣơng trình
Ưu điểm:
Để công tác quản lý Chƣơng trình Môi trƣờng giai đoạn 2010-2015 đi vào nề nếp,
Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng đã ban hành Thông tƣ số 25/2011/TT-BTNMTT ngày 07
tháng 7 năm 2011 ban hành Quy chế quản lý đề tài dự án khoa học và công nghệ của Bộ
Tài nguyên và Môi trƣờng.
Công tác xây dựng kế hoạch hàng năm đƣợc thực hiện theo đúng tiến độ đảm bảo
công khai minh bạch trong đề xuất các nhiệm vụ sử dụng ngân sách nhà nƣớc. Các danh
mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ hàng năm và các thông tin về nhiệm vụ đã đƣợc
đánh giá nghiệm thu đều đƣợc đƣa công khai lên trang thông tin điện tử của Bộ để các tổ
chức cá nhân liên quan có điều kiện cập nhật.
Công tác kiểm tra giám sát quá trình thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công
nghệ của Bộ đƣợc thực hiện thƣờng xuyên theo đúng quy định do đó luôn giải quyết kịp
thời các khó khăn vƣớng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Việc phối hợp công tác giữa các đơn vị chức năng trong Bộ đƣợc thực hiện có
hiệu quả tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện các nhiệm vụ thuộc chƣơng trình.
Tồn tại:
Việc quản lý còn chƣa mềm dẻo nên hiệu quả chƣa cao chƣa có sự điều chỉnh kịp
thời Khung chƣơng trình bám sát với yêu cầu thực tiễn d n đến nhiều nội dung đề ra
chƣa thực hiện đƣợc.
Việc đầu tƣ còn dàn trải chƣa tập trung nên nhiều nghiên cứu chƣa đƣa ra đƣợc
những kết quả cuối cùng có chất lƣợng.
Cơ chế quản lý tài chính đối với các đề tài đã bộc lộ nhiều bất cập, cần điều chỉnh,
sửa đổi.
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C. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Qua 5 năm thực hiện Chƣơng trình khoa học và Công nghệ cấp bộ lĩnh vực môi
trƣờng đã có nhiều đóng góp đáng kể cụ thể:
(1). Cung cấp các luận cứ khoa học cho việc đề xuất và hoàn thiện khung chính
sách pháp luật; phục vụ trực tiếp cho việc xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản quy
phạm pháp luật về môi trƣờng nhƣ: Luật Bảo vệ môi trƣờng Luật Đa dạng sinh học và các
văn bản dƣới luật.
(2). Cung cấp các luận cứ khoa học kết quả nghiên cứu dự báo phục vụ xây dựng
các Chiến lƣợc Quy hoạch dài hạn phát triển lĩnh vực môi trƣờng.
(3). Đã nghiên cứu để phục vụ xây dựng các tiêu chuẩn quy chuẩn quy định kỹ
thuật trong các lĩnh vực môi trƣờng của Bộ từng bƣớc hoàn thiện hệ thống văn bản pháp
quy kỹ thuật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trƣờng của Bộ.
(4). Nghiên cứu đánh giá giá trị tài nguyên nhằm đề xuất các chính sách sử dụng
quản lý tài nguyên nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trƣờng theo
quan điểm phát triển bền vững. Góp phần đề xuất các chính sách quy định về xã hội hóa
trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trƣờng.
(5). Nâng cao năng lực quan trắc môi trƣờng; dự báo kiểm soát phòng ngừa giảm
thiểu xử lý ô nhiễm môi trƣờng cải thiện chất lƣợng môi trƣờng; khắc phục suy thoái môi
trƣờng; phòng chống các sự cố thảm họa môi trƣờng; góp phần phục vụ sử dụng hợp lý
bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học phát triển bền vững.
(6). Góp phần đào tạo nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên
cứu khoa học và công nghệ của Bộ
(7). Hội nhập quốc tế trong nghiên cứu khoa học và công nghệ về môi trƣờng nói
riêng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trƣờng nói chung.
Một số vấn đề tồn tại
Bên cạnh những kết quả và đóng góp không nhỏ của Chƣơng trình cũng cần nhìn
nhận một số tồn tại nhƣ sau:
(1). Về nội dung nghiên cứu: chƣa cân đối trong từng nội dung có nội dung đƣợc
bố trí ít đề tài hoặc chƣa có đề tài nghiên cứu, d n đến không đáp ứng đƣợc trọn vẹn yêu
cầu đề racủa Chƣơng trình.
(2).Chƣa nghiêm khắc định hƣớng sản phẩm của các đề tài theo các chỉ tiêu của
Chƣơng trình khi phê duyệt thuyết minh, d n đến một số chỉ tiêu định lƣợng của Chƣơng
trình không đạt so với dự kiến, nhất là các chỉ tiêu về bài báo khoa học đào tạo sau đại
học.
(3). Chƣa có các đề tài loạt đề tài liên lĩnh vực cần có sự phối hợp liên kết nghiên
cứu của các lĩnh vực trong Bộ (và cả ngoài Bộ) định hƣớng mục tiêu chung. Sự liên kết,
phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện các đề tài trong
cùng một Chƣơng trình chƣa có hoặc không cao.
(4). Trình độ khoa học và công nghệ của các kết quả nghiên cứu về công nghệ
phục vụ điều tra cơ bản hầu hết chỉ đạt trình độ trung bình trung bình khá so với trình độ
của khu vực và thế giới cơ bản dừng ở mức nghiên cứu, tiếp thu các công nghệ tiên tiến
của nƣớc ngoài để áp dụng ở Việt Nam, một vài đề tài có hàm lƣợng khoa học và công nghệ
chƣa cao. Chƣa có các nghiên cứu trong một số lĩnh vực mang tính mũi nhọn của thế giới,
chƣa có các nghiên cứu mà kết quả tạo ra có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của đất
nƣớc.
17

(5). Việc đăng ký sở hữu trí tuệ đối với các kết quả nghiên cứu còn hạn chế, số
lƣợng các kết quả nghiên cứu có đăng ký sở hữu trí tuệ rất ít tập trung chủ yếu ở một vài
đề tài thuộc loại hình nghiên cứu, chế tạo máy móc thiết bị phục vụ hoạt động điều tra cơ
bản.
(6). Việc chuyển giao kết quả nghiên cứu đến các đơn vị sử dụng đặc biệt là
chuyển giao cho địa phƣơng cho các đơn vị ngoài Bộ còn chậm hoặc chƣa đƣợc thực
hiện. Kết quả nghiên cứu trong một số trƣờng hợp chậm đƣợc ứng dụng trong thực tiễn.
Việc đăng ký lƣu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; các
cơ chế chính sách khuyến khích đƣa tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực tiễn chƣa đáp
ứng đƣợc yêu cầu. Công tác quản lý giám sát hoạt động khoa học và công nghệ còn hạn chế.
(7). Số lƣợng nhiệm vụ kinh phí phê duyệt mở mới hàng năm tăng nhanh chƣa
phù hợp với mức tăng kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của Nhà nƣớc cấp cho
Bộ. Do vậy các đề tài đƣợc phê duyệt với thời gian thực hiện là 24 tháng nhƣng việc
phân bổ kinh phí theo từng năm chƣa hợp lý năm thứ nhất thƣờng chỉ phân bổ 20-25%
tổng kinh phí số kinh phí còn lại tập trung vào năm thứ hai, nhiều đề tài phải kéo dài
sang năm thứ 3. Mức chi các hạng mục công việc của các nhiệm vụ khoa học và công
nghệ theo hƣớng d n của Bộ Tài chính chƣa hợp lý chậm sửa đổi bổ sung ảnh hƣởng
đáng kể đến các sản phẩm trung gian của đề tài.
Những tồn tại nêu trên cần đƣợc khắc phục ở giai đoạn tiếp theo
D. KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CƠ QUAN QUẢN L VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG
KHUNG CHƢƠNG TRÌNH
Mục tiêu nội dung của Chƣơng trình hiện nay có phạm vi khá rộng, cần điều
chỉnh và cụ thể hóa hơn để phù hợp với tình hình thực tiễn trong công tác quản lý về bảo
vệ môi trƣờng. Một số chỉ tiêu của Chƣơng trình cũng cần đƣợc điều chỉnh, bổ sung cho
phù hợp với mục tiêu nội dung và thực trạng nghiên cứu khoa học và công nghệ trong
lĩnh vực môi trƣờng.
1. Đối với mục tiêu của Chương trình:
Cần cụ thể hóa hơn các mục tiêu theo nội dung nghiên cứu và tình hình thực tiễn,
trong đó chú trọng đến mục tiêu:
- Cung cấp luận cứ khoa học phục vụ xây dựng, bổ sung điều chỉnh về chủ
trƣờng, thể chế chính sách pháp luật và các chƣơng trình kế hoạch về bảo vệ môi
trƣờng và bảo tồn đa dạng sinh học.
- Cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc xây dựng các phƣơng pháp giải
pháp khoa học và công nghệ trong quan trắc môi trƣờng; dự báo kiểm soát phòng ngừa,
giảm thiểu, xử lý ô nhiễm môi trƣờng, cải thiện chất lƣợng môi trƣờng; khắc phục suy
thoái môi trƣờng; bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững.
- Cung cấp luận cứ khoa học trong việc tổ chức triển khai các chiến lƣợc, kế
hoạch, nhiệm vụ về bảo vệ môi trƣờng và bảo tồn đa dạng sinh học.
2. Đối với nội dung của Chương trình:
- Nhìn chung nội dung của Chƣơng trình hiện nay là tƣơng đối phù hợp. Tuy
nhiên đề nghị xem xét để cụ thể hóa các nội dung nghiên cứu theo hƣớng tập trung hơn
và nghiên cứu chuyên sâu hơn làm cơ sở khoa học cơ sở lý luận để phục vụ cho mục
đích quản lý kiểm soát xử lý ô nhiễm, cải thiện chất lƣợng môi trƣờng, bảo tồn đa dạng
sinh học và phát triển bền vững. Khung Chƣơng trình cần bám sát và nghiên cứu các vấn
đề mới các vấn đề khoa học cần phải làm sáng tỏ trong các chiến lƣợc chƣơng trình dự
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án thuộc lĩnh vực môi trƣờng. Nghiên cứu một số nội dung mới nhƣ an ninh môi trƣờng,
sức khỏe môi trƣờng các vấn đề có liên quan đến sản xuất và tiêu dùng bền vững,...
- Thông qua thực tiễn đề xuất và xét duyệt các đề tài dự án trong những năm qua
cân nhắc bỏ nội dung “Nghiên cứu xây dựng và phát triển phƣơng pháp phân vùng chức
năng môi trƣờng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất
các vùng lãnh thổ” và trong nội dung của Chƣơng trình vì không còn phù hợp với tình
hình thực tiễn hiện nay. Bổ sung thêm nội dung về việc thực hiện các nghiên cứu để phục
vụ việc triển khai Chiến lƣợc quốc gia về bảo vệ môi trƣờng, bảo tồn đa dạng sinh học và
Đề án ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng,...
- Bổ sung một số nội dung khác để có sự liên kết với 06 Chƣơng trình khác của Bộ
đang triển khai thực hiện.
3. Đối với chỉ tiêu đánh giá của Chương trình:
- Cần bổ sung quy định chỉ tiêu bắt buộc đối với sản phẩm đối với mỗi đề tài phải
có ít nhất là 01 bài báo đƣợc đăng trên tạp chí trong nƣớc.
- Do đặc thù nghiên cứu phục vụ cho mục đích quản lý nhà nƣớc trong lĩnh vực
môi trƣờng nên đề nghị giảm hoặc loại bỏ chỉ tiêu về sở hữu trí tuệ. Hoặc bổ sung, lồng
ghép chỉ tiêu này với việc xuất bản phát hành một số ấn phẩm khoa học (sách chuyên
khảo tài liệu hƣớng d n).
- Qua thực tế triển khai thực hiện các đề tài giai đoạn 2010-2015 đề nghị giảm chỉ
tiêu đào tạo xuống còn 20-30% để phù hợp với chức năng nhiệm vụ của các đơn vị chủ
trì thực hiện đề tài.
- Cụ thể hóa các nội dung trong Chỉ tiêu về “ứng dụng vào thực tiễn (70% các kiến
nghị, giải pháp mô hình đề xuất đƣợc các cấp có thẩm quyền chấp thuận cho phép triển
khai hoặc sử dụng phục vụ công tác quản lý nhà nƣớc về bảo vệ môi trƣờng)”.
- Đề nghị điều chỉnh hoặc bổ sung chỉ tiêu khác phù hợp hơn hoặc lồng ghép đối
với Chỉ tiêu về “cơ cấu nhiệm vụ khi kết thúc chƣơng trình (80% đề tài/dự án có kết quả
đƣợc ứng dụng phục vụ cho việc bảo vệ môi trƣờng phục vụ phát triển KTXH vùng lãnh
thổ)”.
Thống kê kết quả nghiên cứu của Chƣơng trình TNMT.04/10-15
1. Các đề tài nghiên cứu xây dựng văn bản pháp luật: 25 đề tài trong đó:
1.1. Nghiên cứu xây dựng luật: 05 đề tài (phục vụ xây dựng Luật Bảo vệ môi
trƣờng đã đƣợc ban hành năm 2014)
1.2. Xây dựng văn bản hƣớng d n thi hành luật, chiến lƣợc, kế hoạch hành động,
Nghị Quyết TW: 20 đề tài kết quả đã ban hành các văn bản sau:
- Chiến lƣợc quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030
đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1250/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7
năm 2013;
- Kế hoạch thực hiện Chiến lƣợc Bảo vệ Môi trƣờng quốc gia đến năm 2020 tầm
nhìn đến năm 2030 đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 166/QĐTTg ngày 21 tháng 01 năm 2014;
- Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2013 về một số vấn đề cấp bách
trong lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng.
2. Các đề tài nghiên cứu, ứng dụng công nghệ: 25 đề tài
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PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THUỘC CHƢƠNG TRÌNH TNMT 04/10-15
TT

Tên Đề tài

1

TNMT.04.01: Nghiên cứu các giải
pháp công nghệ thân thiện môi
trƣờng nhằm nâng cấp chất lƣợng
xử lý nƣớc thải
TNMT.04.02: Nghiên cứu xây
dựng hệ số phát thải phục vụ công
tác thống kê nguồn thải tại lƣu vực
sông ở Việt Nam
TNMT.04.03: Nghiên cứu cơ sở lý
luận và thực tiễn đề xuất các nội
dung của cơ chế chi trả dịch vụ môi
trƣờng liên quan đến Đa dạng sinh
học
TNMT.04.04: Nghiên cứu cơ sở
khoa học và thực tiễn xây dựng
Danh mục công nghệ xử lý chất
thải công nghiệp chất thải nguy hại
của một số ngành công nghiệp đặc
thù.
TNMT.04.05: Nghiên cứu áp dụng
các phƣơng pháp lƣợng giá thiệt hại
do ô nhiễm không khí phục vụ công
tác xác định bồi thƣờng thiệt hại và
xử lý các vi phạm về môi trƣờng
TNMT.04.06: Nghiên cứu khả năng
áp dụng các phƣơng pháp tiếp cận
hệ sinh thái trong giải quyết các
vấn đề môi trƣờng - sức khoẻ ở
Việt Nam
TNMT.04.07: Nghiên cứu cơ sở
khoa học thực tiễn thử nghiệm
đánh giá tác động môi trƣờng của
chính sách khai thác sử dụng tài
nguyên lên môi trƣờng ở nƣớc ta
TNMT.04.08: Nghiên cứu cơ sở lý
luận và thực tiễn đề xuất phƣơng
pháp xác định thiệt hại dân sự do ô
nhiễm suy thoái môi trƣờng gây ra
trên một số dòng sông ở Việt Nam
TNMT.04.09: Nghiên cứu điều tra
đánh giá đa dạng sinh học khu dự
trữ sinh quyển Cần Giờ

2

3

4

5

6

7

8

9

Chủ nhiệm đề
tài

Đơn vị chủ trì

Thời gian
thực hiện
(Bắt đầu Kết thúc)
2010-2011

TS. Nguyễn
Phạm Hà/TS.
Đặng Văn Lợi

Vụ Hợp tác quốc tế
và Khoa học Công
nghệ

TS. Hoàng
Dƣơng Tùng

Trung tâm Quan
trắc môi trƣờng

2010-2011

TS. Lê Văn
Hƣng

Cục Bảo tồn Đa
dạng sinh học

2010-2011

TS. Nguyễn Thị
Hồng Liễu

Cục Quản lý chất
thải và Cải thiện
môi trƣờng

2010-2011

PGS. TS. Phạm
Văn Lợi

Viện Khoa học
Quản lý môi trƣờng

2010-2011

TS. Nguyễn
Hoàng Phƣơng
Lan

Viện Khoa học
Quản lý môi trƣờng

2010-2011

TS. Nguyễn
Trung Thắng

Viện Chiến lƣợc
Chính sách Tài
nguyên và Môi
trƣờng

2010-2011

ThS. Kim Thị
Thúy Ngọc

Viện Chiến lƣợc
Chính sách Tài
nguyên và Môi
trƣờng

2010-2011

TS. Phạm Anh
Cƣờng

Cục Bảo tồn Đa
dạng sinh học

2010-2011

20

TT

Tên Đề tài

10

TNMT.04.10: Nghiên cứu thử
nghiệm khoanh tạo rừng ngập mặn
bãi bồi vƣờn quốc gia mũi Cà Mau
TNMT.04.12: Nghiên cứu cơ sở
khoa học và thực tiễn xây dựng bộ
hệ số phát thải phục vụ kiểm soát
khí thải đối với một số ngành công
nghiệp chính ở Việt Nam (Triển
khai thí điểm cho ngành xi măng
nhiệt điện và ngành sản xuất sử
dụng lò hơi công nghiệp)
TNMT.04.13: Nghiên cứu cơ sở
khhoa học và thực tiễn phục vụ xây
dựng chiến lƣợc bảo tồn đa dạng
sinh học tới năm 2020 phù hợp với
định hƣớng phát triển bền vững của
Việt Nam
TNMT.04.14: Nghiên cứu đề xuất
giải pháp nâng cao hiệu quả giải
quyết bồi thƣờng thiệt hại do vi
phạm pháp luật về bảo vệ môi
trƣờng
TNMT.04.16: Nghiên cứu cơ sở lý
luận thực tiễn và đề xuất khung Bộ
luật Môi trƣờng theo hƣớng xác lập
cơ chế quản lý và bảo vệ môi
trƣờng đồng bộ với thể chế kinh tế
thị trƣờng định hƣớng XHCN
TNMT.04.17: Nghiên cứu đánh giá
ảnh hƣởng của ô nhiễm không khí
xuyên biên giới đến miền Bắc Việt
Nam ứng dụng công nghệ tiên tiến
TNMT.04.18: Nghiên cứu cơ sở
khoa học nhằm nâng cao hiệu quả
phòng ngừa và khắc phục sự cố
môi trƣờng
TNMT.04.19: Nghiên cứu cơ sở lý
luận và thực tiễn các vấn đề biến
đổi khí hậu liên quan đến môi
trƣờng nhằm đề xuât nội dung ứng
phó và thích ứng với biến đổi khí
hậu để bổ sung vào Luật Bảo vệ
môi trƣờng
TNMT.04.21: Nghiên cứu cơ sở lý
luận và thực tiễn về quản lý chất

11

12

13

14

15

16

17

18

Chủ nhiệm đề
tài

Đơn vị chủ trì

ThS. Trần Trọng Cục Bảo tồn Đa
Anh Tuấn
dạng sinh học

Thời gian
thực hiện
(Bắt đầu Kết thúc)
2010-2011

TS. Đặng Văn
Lợi/ThS.
Nguyễn Đức
Hƣng

Cục Kiểm soát ô
nhiễm

2012-2013

TS. Hoàng Thị
Thanh Nhàn

Cục Bảo tồn Đa
dạng sinh học

2011-2012

PGS. TS. Phạm
Văn Lợi

Viện Khoa học
Quản lý môi trƣờng

2011-2012

TS. Nguyễn Văn Viện Chiến lƣợc
Tài
Chính sách Tài
nguyên và Môi
trƣờng

2011-2013

PGS. TS.
Dƣơng Hồng
Sơn

Viện Khoa học Khí
tƣợng Thuỷ văn và
Môi trƣờng

2011-2013

KS. Hoàng
Minh Đạo/TS.
Đặng Văn Lợi

Cục Kiểm soát ô
nhiễm

2011-2012

ThS. Nguyễn
Thị Thiên
Phƣơng

Vụ Hợp tác quốc tế
và Khoa học Công
nghệ

2011-2012

ThS. Nguyễn
Hòa Bình

Cục Quản lý chất
thải và Cải thiện

2011-2012

21

TT

19

20

21

22

23

24

25

26

Tên Đề tài
thải sản xuất kinh doanh dịch vụ
và sinh hoạt nhằm sửa Luật Bảo vệ
môi trƣờng
TNMT.04.23: Nghiên cứu cơ sở
khoa học và thực tiễn về công cụ
kinh tế trong quản lý môi trƣờng
nhằm sửa Luật Bảo vệ Môi trƣờng
2005
TNMT.04.24: Nghiên cứu cơ sở
khoa học và thực tiễn triển khai
phƣơng pháp quan trắc môi trƣờng
không khí xung quanh bằng các
thiết bị đo nhanh
TNMT.04.25: Nghiên cứu xây
dựng một số quy trình phân tích
kim loại nặng và thuốc bảo vệ thực
vật họ Clo trong động vật hai mảnh
vỏ nƣớc ngọt
TNMT.04.26: Nghiên cứu cơ sở
khoa học và thực tiễn đề xuất cơ
chế đối tác về bảo vệ môi trƣờng áp dụng thí điểm cho lĩnh vực quản
lý chất thải nguy hại
TNMT.04.27: Nghiên cứu cơ sở
khoa học và thực tiễn nhằm đề
xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm
khí thải từ cụm công nghiệp ở Việt
Nam
TNMT.04.28: Nghiên cứu cơ sở
khoa học và thực tiễn nhằm xây
dựng hƣớng d n kỹ thuật quản lý
và bảo vệ môi trƣờng tại các cơ sở
nghiên cứu hóa sinh sinh học
TNMT.04.29: Nghiên cứu ảnh
hƣởng của một số yếu tố môi
trƣờng lên sự biến động thành
phần hàm lƣợng lipit và axit béo
của rạn san hô Việt Nam để định
hƣớng cho bảo tồn đa dạng sinh
học
TNMT 04.31: Nghiên cứu cơ sở lý
luận thực tiễn đề xuất bộ chỉ số
đánh giá hoạt động môi trƣờng
(EPI) và xây dựng hƣớng d n áp
dụng ở Việt nam

Chủ nhiệm đề
tài

Đơn vị chủ trì

Thời gian
thực hiện
(Bắt đầu Kết thúc)

môi trƣờng

TS. Đỗ Nam
Thắng

Viện Khoa học
Quản lý môi trƣờng

2011-2012

ThS. Nguyễn
Thị Nguyệt Ánh

Trung tâm Quan
trắc môi trƣờng

2012-2013

ThS. Bùi Hồng
Nhật

Trung tâm Quan
trắc môi trƣờng

2012-2013

TS. Dƣơng
Thanh An

Vụ Chính sách Pháp chế

2012-2013

TS. Nguyễn Hải
Yến

Viện Khoa học
Quản lý môi trƣờng

2012-2013

TS. Trần Quốc
Trọng

Vụ Hợp tác quốc tế
và Khoa học Công
nghệ

2012-2013

TS. Lƣu Văn
Huyền

Trƣờng Đại học Tài
nguyên và Môi
trƣờng Hà Nội

2012-2013

TS. Nguyễn
Tùng Lâm

Viện Chiến lƣợc
Chính sách Tài
nguyên và Môi
trƣờng

2012-2013
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TT

Tên Đề tài

Chủ nhiệm đề
tài

Đơn vị chủ trì

Thời gian
thực hiện
(Bắt đầu Kết thúc)
2012-2013
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TNMT.04.30: Nghiên cứu sự tích
PGS. TS.
lũy của các dƣ lƣợng kháng sinh và Nguyễn Đinh
các chất gây rối loạn nội tiết tại lƣu Tuấn
vực sông Sài Gòn – Đồng Nai và đề
xuất giải pháp giám sát kiểm soát ô
nhiễm

Trƣờng Đại học
TNMT TP Hồ Chí
Minh
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TNMT.04.34: Nghiên cứu cơ sở
khoa học và thực tiễn phục vụ xây
dựng cơ chế trao đổi thông tin và
báo cáo về nguồn gen và tri thức
truyền thống về nguồn gen ở Việt
Nam
TNMT.04.35: Nghiên cứu thiết kế
áp dụng thử nghiệm hệ thống giám
sát cảnh báo và điều khiển từ xa các
trạm quan trắc môi trƣờng tự động
TNMT.04.37: Nghiên cứu cơ sở
khoa học và thực tiễn về giám sát
xã hội nhằm nâng cao hiệu quả bảo
vệ môi trƣờng tại Việt Nam
TNMT.04.38: Nghiên cứu đánh
giá khả năng áp dụng mua bán hạn
ngạch phát thải nƣớc thải công
nghiệp và đề xuất qui trình thực
hiện mua bán hạn ngạch nƣớc thải
công nghiệp ở Việt Nam.
TNMT.04.39: Nghiên cứu sự biến
động của một số thành phần môi
trƣờng trọng hoạt động khai thác
khoáng sản Bauxite (Thử nghiệm
tại 1 khu vực cụ thể)
TNMT.04.40: Nghiên cứu cơ sở
khoa học để đánh giá tính dễ bị tổn
thƣơng do biến đổi của môi trƣờng
tự nhiên và tích hợp các giải pháp
thích ứng vào kế hoạch phát triển
KT-XH của tỉnh Thừa Thiên Huế
TNMT.04.42: Nghiên cứu cơ sở lý
luận thực tiễn và đề xuất các giải
pháp áp dụng quản trị tài nguyên và
môi trƣờng phù hợp với thể chế
kinh tế thị trƣờng
TNMT.04.46: Nghiên cứu đánh giá
hàm lƣợng các hợp chất hữu cơ khó
phân hủy tồn lƣu trong môi trƣờng

TS. Lê Văn
Hƣng/TS.
Nguyễn Thành
Vĩnh

Cục Bảo tồn Đa
dạng sinh học

2013-2015

ThS. Văn Hùng
Vỹ

Trung tâm Quan
trắc môi trƣờng

2013-2015

ThS. Tạ Thị
Thùy Linh

Viện Khoa học
Quản lý môi trƣờng

2013-2015

ThS. Bùi Hoài
Nam

Viện Khoa học
Quản lý môi trƣờng

2013-2015

TS. Nguyễn
Quốc Khánh

Trung tâm Thông
tin và Tƣ liệu môi
trƣờng

2013-2015

ThS. Trần Thị
Diệu Hằng

Viện Khoa học Khí
tƣợng Thủy văn và
Biến đổi khí hậu

2013-2015

29

30

31

32

33

34

35

ThS. Đặng Quốc Viện Chiến lƣợc
Thắng
Chính sách Tài
nguyên và Môi
trƣờng

2013-2015

TS. Lê Thị
Trinh

2013-2015
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Trƣờng Đại học Tài
nguyên và Môi
trƣờng Hà Nội

TT

36

37

38

39

40

41

42

43

Tên Đề tài
nƣớc và trầm tích tại một số cửa
sông ven biển miền Trung
TNMT.04.47: Nghiên cứu ảnh
hƣởng đê bao đến dƣ lƣợng của các
nhóm thuốc bảo vệ thực vật thông
dụng trong môi trƣờng đất và nƣớc
ở vùng canh tác lúa 3 vụ Tỉnh Đồng
Tháp
TNMT.04.50: Nghiên cứu đánh
giá và lựa chọn công nghệ thân
thiện môi trƣờng để xử lý cải tạo
và phục hồi môi trƣờng các điểm ô
nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật
tồn lƣu
TNMT.04.54: Nghiên cứu xây
dựng hƣớng d n về kiểm toán môi
trƣờng tại các doanh nghiệp ở Việt
Nam hiện nay áp dụng thí điểm
cho một doanh nghiệp ngành ngành
dệt may
TNMT. 04.55: Nghiên cứu xây
dựng hƣớng d n kỹ thuật lựa chọn
công nghệ xử lý một số nhóm chất
thải nguy hại điển hình phù hợp với
điều kiện của Việt Nam; đề xuất
xây dựng một số quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về công nghệ xử lý
phổ biến
TNMT.04.56: Nghiên cứu cơ sở
khoa học và thực tiễn của bồi hoàn
đa dạng sinh học nhằm đề xuất các
quy định về chính sách và pháp luật
về bảo vệ môi trƣờng và đa dạng
sinh học tại Việt Nam
TNMT.04.57: Nghiên cứu định
lƣợng cacbon tích lũy của rừng
ngập mặn và đánh giá khả năng tạo
bể chứa cacbon của rừng ngập mặn
ở vùng ven biển đồng bằng Bắc Bộ
TNMT.04.58: Nghiên cứu xây
dựng hệ thống đo thông số giám sát
môi trƣờng phục vụ công tác cảnh
báo từ xa giảm nhẹ thiên tai trên cơ
sở mạng cảm biến vô tuyến
TNMT.04.59: Nghiên cứu ứng

Chủ nhiệm đề
tài

Đơn vị chủ trì

PGS.TS.
Trƣờng Đại học
Nguyễn Thị Vân TNMT TP Hồ Chí
Hà
Minh

Thời gian
thực hiện
(Bắt đầu Kết thúc)

2013-2015

ThS. Nguyễn
Mạnh Hƣng

Cục Quản lý chất
thải và Cải thiện
môi trƣờng

TS. Hoàng Văn
Thức

Văn phòng Tổng
cục Môi trƣờng

2014-2016

ThS. Đỗ Tiến
Đoàn

Cục Quản lý chất
thải và Cải thiện
môi trƣờng

2014-2016

TS. Phạm Anh
Cƣờng

Cục Bảo tồn Đa
dạng sinh học

2014-2016

TS. Nguyễn Thị
Hồng Hạnh

Trƣờng Đại học Tài
nguyên và Môi
trƣờng Hà Nội

2014-2016

PGS.TS. Lê
Trung Thành

Trƣờng Đại học Tài
nguyên và Môi
trƣờng Hà Nội

2014-2016

ThS. Nguyễn

Trƣờng Đại học Tài

2014-2016
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TT

44

45

46

47

48

49

50

Tên Đề tài
dụng công nghệ địa tin học đánh
giá môi trƣờng chiến lƣợc liên vùng
trong điều kiện thực tế của Việt
Nam
TNMT.04.61: Nghiên cứu đánh giá
hiệu quả xử lý nƣớc thải của đất
ngập nƣớc kiến tạo với các loại
thực vật nƣớc địa phƣơng và áp
dụng thí điểm ở khu vực Tây Nam
Bộ
TNMT. 04.62: Cơ sở khoa học qui
định tiêu chí lựa chọn và trách
nhiệm đơn vị cung cấp dịch vụ thu
thập dữ liệu chứng cứ để xác định
thiệt hại và hồ sơ yêu cầu bồi
thƣờng thiệt hại về môi trƣờng
TNMT.04.63: Nghiên cứu xây
dựng hƣớng d n trình tự thủ tục
chứng minh tổ chức cá nhân không
gây ô nhiễm môi trƣờng
TNMT. 04.64: Nghiên cứu cơ sở
khoa học và thực tiễn nhằm xây
dựng hƣớng d n phân tích và đánh
giá rủi ro đối với sinh vật ngoại lai
TNMT. 04.65: Nghiên cứu cơ sở
khoa học và thực tiễn đề xuất các
tiêu chí và bộ chỉ số khung về đánh
giá mức độ thân thiện môi trƣờng
của các ngành kinh tế ở nƣớc ta
TNMT. 04.66: Nghiên cứu khả
năng giảm nhẹ ô nhiễm chất độc
hóa học/dioxin của cỏ Vetiver - áp
dụng thử nghiệm tại sân bay Biên
Hòa
TNMT.08.07: Nghiên cứu cơ sở
khoa học và đề xuất yêu cầu, nội
dung phƣơng pháp đánh giá tác
động của văn bản quy phạm pháp
luật đến môi trƣờng

Chủ nhiệm đề
tài

Đơn vị chủ trì

Thời gian
thực hiện
(Bắt đầu Kết thúc)

Thị Lệ Hằng

nguyên và Môi
trƣờng Hà Nội

TS. Lê Hoàng
Nghiêm

Trƣờng Đại học
TNMT TP Hồ Chí
Minh

2014-2015

PGS. TS. Phạm
Văn Lợi

Viện Khoa học môi
trƣờng

2014-2016

TS. Đỗ Nam
Thắng

Viện Khoa học môi
trƣờng

2014-2016

ThS. Trần Trọng Cục Bảo tồn Đa
Anh Tuấn
dạng sinh học

2014-2016

TS. Nguyễn
Trung Thắng

Viện Chiến lƣợc
Chính sách Tài
nguyên và Môi
trƣờng

2014-2015

TS. Ngô Thị
Thúy Hƣờng

Viện Khoa học Địa
chất và Khoáng sản

2014-2015

ThS. Nguyễn
Thanh Tùng

Viện Khoa học
Quản lý môi trƣờng

2011-2013
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PHẦN 2: KẾT QUẢ NỔI BẬT CÁC ĐỀ TÀI
NỘI DUNG 1. NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC CHO VIỆC HOÀN THIỆN,
TRIỂN KHAI HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG, BẢO TỒN
ĐA DẠNG SINH HỌC
[1] NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC THỰC TIỄN THỬ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ TÁC
ĐỘNG MÔI TRƢỜNG CỦA CHÍNH SÁCH KHAI THÁC SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN Ở
NƢỚC TA
(MÃ SỐ TNMT.04.06)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Chiến lƣợc Chính sách tài nguyên và môi trƣờng.
1.2.Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Trung Thắng, Viện Chiến lƣợc Chính sách tài
nguyên và môi trƣờng
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- ThS. Hoàng Hồng Hạnh
- ThS. Dƣơng Thị Phƣơng Anh
- ThS. Nguyễn Ngọc Tú
- CN. Trƣơng Thúy Mai
- ThS. Nguyễn Thị Thùy Dƣơng
- ThS. Nguyễn Sỹ Linh
- CN. Nguyễn Thị Nhung
- TS. Thái Văn Tiến
- ThS. Lê Hoài Nam
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
Từ cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng phƣơng pháp luận về đánh giá tác động
lên môi trƣờng của chính sách khai thác sử dụng tài nguyên làm cơ sở cho việc hoàn
thiện chính sách để hạn chế, khắc phục ô nhiễm suy thoái môi trƣờng hƣớng tới phát
triển bền vững ở nƣớc ta.
1.5. Nội dung nghiên cứu:
Phần I. Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về đánh giá tác động đối với môi
trƣờng của chính sách
Phần II. Thực tiễn hoạt động đánh giá tác động đối với môi trƣờng của chính sách
ở nƣớc ta
Phần III. Thử nghiệm đánh giá tác động đối với môi trƣờng của việc thực hiện
chính sách khai thác sử dụng tài nguyên nƣớc
Phần IV. Đề xuất phƣơng pháp luận về đánh giá tác động đối với môi trƣờng của
việc thực hiện chính sách khai thác sử dụng tài nguyên ở nƣớc ta
1.6. Thời gian thực hiện: 2011-2013
1.7. Kinh phí phê duyệt: 888.396 triệu đồng kinh phí thực hiện: 888.396 triệu đồng
2. Tóm tắt kết quả nghiên cứu:
2.1. Mở đầu:
Nƣớc ta có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng với đầy đủ các
loại tài nguyên đất khoáng sản tài nguyên nƣớc rừng thủy sản đa dạng sinh học… Từ
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khi bắt đầu công cuộc đổi mới hệ thống chính sách pháp luật về khai thác sử dụng tài
nguyên thiên nhiên ở nƣớc ta cũng đã đƣợc xây dựng và từng bƣớc hoàn thiện. Tuy
nhiên việc đánh giá tác động đối với môi trƣờng của các chính sách chƣa đƣợc triển khai
thực hiện một cách bài bản đặc biệt là đối với các tác động lên môi trƣờng của việc thực
hiện chính sách sau khi ban hành. Vì vậy mức độ lồng ghép những vấn đề môi trƣờng
vào các chính sách chiến lƣợc khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên ở nƣớc ta còn
gặp nhiều bất cập.
Một khó khăn lớn hiện nay là ở nƣớc ta chƣa có một phƣơng pháp luận cụ thể chi
tiết rõ ràng để hƣớng d n việc đánh giá tác động đối với môi trƣờng của việc thực hiện
chính sách sau khi đƣợc ban hành. Chính vì vậy việc nghiên cứu cơ sở lý luận và thực
tiễn xây dựng phƣơng pháp luận về đánh giá tác động đối với môi trƣờng của việc thực
hiện chính sách khai thác sử dụng tài nguyên làm cơ sở cho việc chỉnh sửa hoàn thiện
chính sách để hạn chế khắc phục ô nhiễm suy thoái môi trƣờng hƣớng tới phát triển bền
vững ở nƣớc ta là quan trọng và cần thiết.
Trong bối cảnh đó Viện Chiến lƣợc Chính sách tài nguyên và môi trƣờng đƣợc
Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng giao thực hiện đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học thực
tiễn thử nghiệm đánh giá tác động môi trƣờng của chính sách khai thác sử dụng tài
nguyên ở nƣớc ta” nhằm xây dựng phƣơng pháp luận đánh giá tác động đối với môi
trƣờng của việc thực hiện các chính sách khai thác sử dụng tài nguyên.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu:
- Nghiên cứu tại bàn: rà soát các nghiên cứu các hƣớng d n các phƣơng pháp
luận về đánh giá tác động môi trƣờng, thu thập các chính sách các số liệu về chính sách
khai thác sử dụng tài nguyên nƣớc ở nƣớc ta.
- Khảo sát thực tế: đánh giá có sự tham gia, phỏng vấn các cơ quan quản lý ở
Trung ƣơng và địa phƣơng các doanh nghiệp, cộng đồng.
- Phân tích các số liệu thông tin thu đƣợc
- Phƣơng pháp chuyên gia
- Tổ chức hội thảo tham vấn.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm khoa học công nghệ đạt đƣợc:
- Các sản phẩm khoa học: Báo cáo tổng kết thực hiện đề tài.
- Bài báo: “Phƣơng pháp luận về đánh giá tác động lên môi trƣờng của việc thực
thi chính sách” đăng trên Tạp chí môi trƣờng số tháng 3/2013
- Đào tạo sau đại học: đào tạo đƣợc 01 Thạc sỹ đã đƣợc hỗ trợ từ kết quả nghiên
cứu của đề tài và đã bảo vệ kết quả.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Đã đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN
cấp bộ tại Cục Thông tin khoa học và Công nghệ Quốc gia số 9719/GCN-TTKHCN ngày
10.4.2013
2.5. Kết quả đề tài có tác động đến công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà nƣớc về
tài nguyên và môi trƣờng: Cung cấp công cụ để phân tích đánh giá tác động của chính
sách khai thác sử dụng tài nguyên nƣớc lên môi trƣờng.
2.6. Kết luận:
Mục tiêu đặt ra đối với nhóm nghiên cứu khi thực hiện Đề tài là từ cơ sở lý luận và
thực tiễn xây dựng phƣơng pháp luận về đánh giá tác động đối với môi trƣờng của việc
thực hiện chính sách khai thác sử dụng tài nguyên làm cơ sở cho việc hoàn thiện chính
27

sách để hạn chế, khắc phục ô nhiễm suy thoái môi trƣờng hƣớng tới phát triển bền vững
ở nƣớc ta.
Sau khi triển khai thực hiện nhóm nghiên cứu rút ra một số kết luận sau:
1. Đánh giá tác động chính sách đƣợc phân thành hai loại: (i) Đánh giá tác động
trƣớc khi ban hành chính sách (ex-ante assessment) và; (ii) Đánh giá tác động của việc
thực hiện chính sách sau khi đƣợc ban hành (ex-post assessment).
Ở nƣớc ta đánh giá tác động môi trƣờng của chính sách trƣớc khi ban hành đã
đƣợc quy định nhƣ sau: (i) đối với các văn bản luật pháp lệnh và nghị định cần phải thực
hiện RIA theo quy định của Luật Ban hành các VBQPPL 2008; (ii) đối với các văn bản
CQK thì phải thực hiện theo Luật BVMT 2005. Trên thực tế, việc triển khai RIA mới
đƣợc bắt đầu và còn chƣa đƣợc tốt còn hoạt động ĐMC đã đƣợc đẩy mạnh thời gian qua,
song v n còn những tồn tại về nhận thức ý thức trách nhiệm năng lực thực hiện và tính
hiệu quả.
Đối với đánh giá tác động đối với môi trƣờng của việc thực hiện chính sách sau
khi ban hành mặc dù đã đƣợc quy định tại Luật ban hành các VBQPPL cho các văn bản
luật pháp lệnh và nghị định sau 03 năm thực hiện song cho đến nay chƣa đƣợc triển khai
trên thực tế và chƣa có các hƣớng d n cụ thể về phƣơng pháp quy trình thực hiện.
2. Dựa trên các kết quả nghiên cứu về cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và thực
tiễn thực hiện trong nƣớc Đề tài đã tổng hợp quy trình thực hiện đánh giá tác động đối
với môi trƣờng của việc thực hiện chính sách sau khi ban hành gồm 3 giai đoạn và 9
bƣớc.
3. Sử dụng quy trình trên Đề tài đã thử nghiệm đánh giá tác động đối với môi
trƣờng của việc thực hiện chính sách khai thác sử dụng tài nguyên nƣớc dành cho phát
triển thủy điện ở nƣớc ta, với trọng tâm là thủy điện vừa và nhỏ.
Kết quả cho thấy, việc phát triển thủy điện nói chung thủy điện vừa và nhỏ nói
riêng thời gian qua, mặc dù đã có những đóng góp tích cực trong việc phát triển nguồn
điện góp phần đáp ứng nhu cầu năng lƣợng ngày càng tăng cũng nhƣ đã giúp điều hòa
nguồn nƣớc, ổn định tƣới tiêu ở một số khu vực song cũng đã gây nhiều tác động tiêu
cực đối với môi trƣờng. Cụ thể là phát triển thủy điện đã gây mất rừng; làm suy giảm đa
dạng sinh học; làm suy thoái và cạn kiệt dòng chảy sau đập đe dọa an ninh tài nguyên
nƣớc ở một số khu vực; làm ô nhiễm nguồn nƣớc; gây sự cố về địa chất môi trƣờng và;
góp phần làm gia tăng phát thải khí nhà kính gây biến đổi khí hậu.
Nguyên nhân là do còn nhiều tồn tại bất cập trong việc quy hoạch phát triển thủy
điện; chƣa thực hiện quản lý tài nguyên nƣớc theo LVS; việc thực hiện các yêu cầu về
BVMT của các dự án thủy điện còn yếu kém và; việc thiết kế thi công xây dựng một số
dự án thủy điện còn chƣa bảo đảm yêu cầu về an toàn.
Từ việc thử nghiệm đánh giá tác động Đề tài đã rút ra những vấn đề còn bất cập
những bài học làm cơ sở cho việc hoàn thiện quy trình đánh giá và xây dựng phƣơng
pháp luận về đánh giá tác động đối với môi trƣờng của việc thực hiện chính sách.
4. Dựa trên kết quả thử nghiệm Đề tài đã hoàn thiện và đề xuất phƣơng pháp luận
về đánh giá tác động đối với môi trƣờng của việc thực hiện chính sách khai thác sử dụng
tài nguyên ở nƣớc ta với quy trình gồm 3 giai đoạn 12 bƣớc nhƣ sau: (a) Lập kế hoạch
cho hoạt động đánh giá: (i) Xác định vấn đề; (ii) Lựa chọn phƣơng pháp/công cụ đánh
giá; (iii) Lựa chọn chỉ số đánh giá; (iv) Lập kế hoạch chi tiết; (b) Thực hiện hoạt động
đánh giá: (v) Thu thập số liệu/thông tin về tác động lên môi trƣờng; (vi) Thực hiện khảo
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sát thực tế/nghiên cứu điểm; (vii) Phân tích/đánh giá tác động; (viii) Đƣa ra các đề xuất,
kiến nghị hoàn thiện chính sách; (ix) Nhận xét về kết quả đánh giá tác động; (x) Tham
vấn các bên liên quan về kết quả đánh giá; (c) Sử dụng kết quả đánh giá: (xi) Công bố và
thông tin kết quả đánh giá và; (xii) Sử dụng kết quả đánh giá. Đồng thời một số phƣơng
pháp tiếp cận và công cụ sử dụng khi đánh giá cũng đã đƣợc đề xuất.
2.7. Kiến nghi:
1. Trên cơ sở các kết quả đạt đƣợc của Đề tài nhóm nghiên cứu đề xuất xem xét
chỉnh sửa hoàn thiện để xây dựng Hƣớng d n kỹ thuật về đánh giá tác động đối với môi
trƣờng của việc thực hiện chính sách ở nƣớc ta. Hƣớng d n kỹ thuật này sẽ giúp cho việc
thực hiện các quy định về đánh giá tác động văn bản của Luật ban hành các VBQPPL
đƣợc thuận lợi hơn đồng thời sẽ hỗ trợ đắc lực cho hoạt động đánh giá tình hình triển
khai các chiến lƣợc chính sách về khai thác sử dụng tài nguyên và BVMT ở nƣớc ta.
2. Đối với đánh giá tác động môi trƣờng của chính sách trƣớc khi ban hành cần
đẩy mạnh các biện pháp thúc đẩy thực hiện các hoạt động RIA đối với các luật pháp
lệnh, nghị định theo quy định của Luật ban hành VBQPPL. Cần gấp rút ban hành Sổ tay
hƣớng d n thực hiện RIA đặc biệt là hƣớng d n đánh giá tác động môi trƣờng của chính
sách. Cần nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm cũng nhƣ năng lực trong việc thực hiện
RIA nói chung RIA trong lĩnh vực môi trƣờng nói riêng. Đồng thời cần phải tăng cƣờng
các chế tài đối với thực hiện RIA nâng cao hiệu quả các báo cáo RIA.
Đối với hoạt động đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc (ĐMC) cần nghiên cứu, xem
xét việc áp dụng ĐMC đối với cho các loại chƣơng trình có khả năng gây các tác động về
môi trƣờng. Cần tiếp tục xây dựng các hƣớng d n ĐMC đối với các loại hình CQK cụ
thể, tiếp tục các biện pháp nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của ĐMC ý thức trách
nhiệm về thực hiện ĐMC nhƣ là một giải pháp để hạn chế các tác động tiêu cực lên môi
trƣờng ngay từ giai đoạn lập CQK. Cần tăng cƣờng đào tạo, tập huấn về ĐMC cho các
bên liên quan về lập, thẩm định và phê duyệt CQK thành lập hệ thống trao đổi thông tin
và phối hợp giữa các bộ ngành các bên liên quan trong việc thực hiện ĐMC.
Đối với chính sách khai thác tài nguyên nƣớc cho phát triển thủy điện, cần tổ chức
triển khai các giải pháp để hạn chế tối đa các tác động tiêu cực lên môi trƣờng. Cụ thể,
cần rà soát đánh giá lại các quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ ở các địa phƣơng loại bỏ
những dự án kém hiệu quả gây tác hại lên môi trƣờng. Chấm dứt việc phân cấp cho các
địa phƣơng trong việc phê duyệt đồng thời yêu cầu phải thực hiện ĐMC đối với các quy
hoạch thủy điện vừa và nhỏ. Thúc đẩy việc thành lập các Ủy ban LVS xác định dòng
chảy tối thiểu trên từng đoạn sông và tăng cƣờng thanh tra, kiểm tra để bảo đảm việc thực
thi các yêu cầu về BVMT của các dự án thủy điện.
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[2] NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN PHỤC VỤ X Y DỰNG
CHIẾN LƢ C BẢO TỒN ĐA D NG SINH HỌC TỚI N M 2020 PH H P VỚI
ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA VIỆT NAM
(MÃ SỐ TNMT.04.13)
1.Thông tin chung:
1.1.Tổ chức chủ trì đề tài: Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trƣờng, Bộ Tài
nguyên và Môi trƣờng
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Hoàng Thị Thanh Nhàn : Cục Bảo tồn đa dạng sinh học,
Tổng cục Môi trƣờng
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- TS. Phạm Anh Cƣờng
- TS. Lê Văn Hƣng
- ThS. Trần Trọng Anh Tuấn
- ThS. Nguyễn Đặng Thu Cúc, Thƣ ký
- ThS. Tạ Thị Kiều Anh
- ThS. Lê Ngọc Hƣng
- ThS. Phạm Hạnh Nguyên
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Xây dựng đƣợc luận cứ xây dựng Chiến lƣợc quốc gia về bảo tồn ĐDSH đến
năm 2020 của Việt Nam;
- Xây dựng đƣợc bộ chỉ số đánh giá hiệu quả triển khai công tác bảo tồn ĐDSH
của Việt Nam;
- Xây dựng đƣợc dự thảo Chiến lƣợc bảo tồn ĐDSH đến năm 2020 của Việt Nam.
1.5. Nội dung nghiên cứu
Nội dung 1: Cơ sở khoa học của việc đề xuất Chiến lược bảo tồn ĐDSH
Những khái niệm cơ bản của ĐDSH;
Những nguyên tắc cơ bản về bảo tồn ĐDSH;
Các phƣơng pháp/giải pháp bảo tồn;
Nghiên cứu và phân tích phƣơng pháp tiếp cận sử dụng để xây dựng Chiến lƣợc
quốc gia về bảo tồn ĐDSH;
Xác định những nguyên tắc xây dựng Chiến lƣợc quốc gia về bảo tồn ĐDSH;
Phân tích các nhân tố tác động đến hiệu quả của việc thực thi chiến lƣợc bảo tồn.
Nội dung 2: Điều tra, thống kê, tổng hợp thông tin nhằm đánh giá hiện trạng, xu
hƣớng biến đổi các thành phần ĐDSH tình hình quản lý ĐDSH và các kế hoạch/chƣơng
trình dự án bảo tồn ĐDSH của các tỉnh địa phƣơng trong cả nƣớc
Đánh giá hiện trạng, xu hƣớng biến đổi các thành phần ĐDSH;
Đánh giá tình hình quản lý ĐDSH;
Đánh giá tình hình thực hiện các kế hoạch chƣơng trình dự án về bảo tồn ĐDSH;
Điều tra nghiên cứu các áp lực/nguyên nhân gây suy giảm ĐDSH;
Đánh giá các trở ngại. thách thức chính cho công tác bảo tồn ĐDSH giai đoạn
2011-2015.
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Nội dung 3: Nghiên cứu bối cảnh, yêu cầu và kinh nghiệm quốc tế nhằm xây dựng luận
cứ cho đề xuất Chiến lƣợc quốc gia về bảo tồn ĐDSH đến năm 2020.
Nghiên cứu các yêu cầu, khuyến nghị của các công ƣớc quốc tế về bảo tồn ĐDSH
trong giai đoạn 2011-2020;
Nghiên cứu các kinh nghiệm quốc tế về các cơ chế, giải pháp mới cho bảo tồn
ĐDSH.
Nội dung 4: Xây dựng bộ chỉ số đánh giá hiệu quả công tác bảo tồn ĐDSH của
Việt Nam
Rà soát đánh giá các chỉ tiêu chỉ số có liên quan về ĐDSH trong các chính sách
chiến lƣợc, kế hoạch chƣơng trình cấp quốc gia, cấp ngành;
Xây dựng các chỉ số, chỉ tiêu cụ thể trên cơ sở phân tích tính khả thi trong bối cảnh
phát triển các ngành kinh tế xã hội và bảo tồn ĐDSH giai đoạn 2011-2020.
Nội dung 5: Xây dựng được dự thảo Chiến lược quốc gia về bảo tồn ĐDSH đến
năm 2020.
Nội dung 6: Xây dựng báo cáo đánh giá tác động của Chiến lược bảo tồn ĐDSH.
Nghiên cứu lựa chọn phƣơng pháp đánh giá tác động của Chiến lƣợc;
Xây dựng nội dung, dự báo những đánh giá tác động của Chiến lƣợc;
Đánh giá tác động của việc ban hành Chiến lƣợc tới hệ thống văn bản chính sách
pháp luật hiện hành;
Đánh giá tính phù hợp của các nội dung và chƣơng trình ƣu tiên đề ra trong Chiến
lƣợc;
Đánh giá về tác động của các nội dung và chƣơng trình ƣu tiên đến kinh tế và xã
hội;
Đánh giá về tác động của các nội dung và chƣơng trình ƣu tiên đến môi trƣờng và
ĐDSH;
Đánh giá tác động của việc ban hành Chiến lƣợc đển khả năng tuân thủ và thực
hiện của các tổ chức cá nhân;
Đề xuất các giải pháp khắc phục hạn chế khó khăn trong quá trình thực hiện
Chiến lƣợc tại Việt Nam.
1.6. Thời gian thực hiện: 2011-2013
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.890 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 1.890 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Việt Nam đƣợc ghi nhận là một trong những nƣớc có đa dạng sinh học cao của thế
giới, với nhiều kiểu hệ sinh thái các loài sinh vật và nguồn gen phong phú và đặc hữu.
ĐDSH ở Việt Nam có ý nghĩa to lớn các hệ sinh thái với nguồn tài nguyên sinh vật
phong phú đã mang lại những lợi ích trực tiếp cho con ngƣời và đóng góp to lớn cho nền
kinh tế đặc biệt là trong sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản; là cơ sở đảm bảo an ninh
lƣơng thực quốc gia; duy trì nguồn gen tạo giống vật nuôi cây trồng; cung cấp vật liệu
cho xây dựng và các nguồn dƣợc liệu, thực phẩm…. Ngoài ra các hệ sinh thái còn đóng
vai trò quan trọng trong điều tiết khí hậu và bảo vệ môi trƣờng. ĐDSH còn là nguồn cảm
hứng văn hoá nghệ thuật của con ngƣời từ hàng ngàn năm nay đƣợc thể hiện qua các bức
vẽ tạc khắc từ xa xƣa.
31

Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của ĐDSH trong hai thập niên gần đây Nhà nƣớc
đã ban hành khung pháp lý tƣơng đối đầy đủ liên quan đến bảo tồn ĐDSH. Đặc biệt, Luật
Đa dạng sinh học (năm 2008) đã mở ra một bƣớc ngoặt đối với công tác bảo tồn ĐDSH
đã xác định các nguyên tắc và ƣu tiên bảo tồn ĐDSH của các cấp, từ quốc gia, bộ ngành
đến địa phƣơng; tạo cơ sở pháp lý để các cộng động địa phƣơng tham gia bảo tồn các
nguồn tài nguyên thiên nhiên thông qua các cơ chế mới về đồng quản lý và chia sẻ lợi
ích. Ngoài ra nhiều chiến lƣợc, kế hoạch, quy hoạch liên quan đến ĐDSH cũng đã đƣợc
triển khai đặc biệt các Kế hoạch hành động ĐDSH 1995 và 2007 đã xác định lộ trình và
các hành động nhằm phối hợp đồng
bộ các hoạt động bảo tồn ĐDSH tại
Việt Nam, từ trung ƣơng tới địa
phƣơng.
Trên bình diện quốc tế, bảo tồn
ĐDSH đã đƣợc quan tâm ở quy mô
toàn cầu và thập kỷ 2010-2020 đƣợc
quốc tế xác định là thập kỷ đa dạng
sinh học với nhiều cam kết quốc tế đã
đƣợc cộng đồng thế giới thông qua
tạo điều kiện thúc đẩy bảo tồn và sử
dụng bền vững ĐDSH. Hội nghị lần Hình 1- Phương pháp thu thập tổng hợp dữ liệu
thứ 10 của Công ƣớc Đa dạng sinh phục vụ xây dựng chiến lược.
học đã thông qua mục tiêu Aichi về
liên hệ giữa động lực (D) – áp lực (P) – hiện
bảo tồn đa dạng sinh học đến năm Mối
trạng (S) – tác động (I) và phản hồi (R)
2020 và đề nghị các quốc gia cập
nhật xây dựng các chiến lƣợc quốc gia để góp phần đạt đƣợc các mục tiêu này.
Trƣớc bối cảnh đó Cục Bảo tồn đa dạng sinh học thực hiện đề tài “Nghiên cứu cơ
sở khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng Chiến lƣợc bảo tồn đa dạng sinh học tới năm
2020 phù hợp với định hƣớng phát triển bền vững của Việt Nam” nhằm thiết lập luận cứ
và đề xuất Chiến lƣợc quốc gia về đa dạng sinh học trên cơ sở phù hợp với thực tiễn của
Việt Nam và phù hợp với xu hƣớng hội nhập quốc tế và yêu cầu của Công ƣớc Đa dạng
sinh học.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu
Trong quá trình thực hiện Đề tài đã áp dụng các phƣơng pháp nghiên cứu sau:
- Mô hình DPSIR đƣợc sử dụng để phân tích đánh giá và xác định các vấn đề về
ĐDSH cần đƣợc phản ảnh và có hành động thích hợp để giải quyết. Từ việc xác định
những động lực trực tiếp và gián tiếp (D-Driving forces) trên cơ sở đó phân tích những
áp lực do con ngƣời gây ra (P-Pressures) đánh giá tình trạng diễn biến của hiện trạng
môi trƣờng (S-State of Environment); từ đó nghiên cứu những tác động (I-Impacts)
ảnh hƣởng gây nên đối với môi trƣờng, hệ sinh thái và sức khỏe con ngƣời. Những phản
hồi (R-responses) thu nhận đƣợc từ xã hội đối với những tác động không mong muốn là
cơ sở để rà soát điều chỉnh chiến lƣợc chính sách hiện có cho phù hợp.
- Phƣơng pháp thu thập và phân tích số liệu: các vấn đề ĐDSH nhƣ suy thoái suy
giảm ĐDSH đƣợc xác định là vấn đề trọng yếu đang gây nhiều bức xúc và có nhiều tác
động tiêu cực đến môi trƣờng sống của con ngƣời. Trên cơ sở tổng hợp đánh giá những số
liệu thu thập đƣợc đơn vị thực hiện đã lập nên bảng ma trận phân tích những nguyên nhân
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(trực tiếp và gián tiếp) gây nên suy giảm và suy thoái ĐDSH; từ đó phân tích và đề ra
những giải pháp để khắc phục những hậu quả này.
Bên cạnh phƣơng pháp chính thực hiện đề tài là tổng hợp phân tích số liệu thu
đƣợc qua quá trình thu thập và phỏng vấn các phƣơng pháp đƣợc Đơn vị thực hiện sử
dụng trong quá trình triển khai bao gồm:
- Phƣơng pháp kế thừa: từ những kết quả nghiên cứu, khảo sát điều tra thực địa đã
đƣợc công bố trƣớc đây; các mục tiêu hành động của Chiến lƣợc đƣợc xây dựng trên cơ
sở tiếp thu, tham khảo các Chiến lƣợc, Kế hoạch hành động có liên quan đã đƣợc ban
hành trƣớc đó.
- Phƣơng pháp chuyên gia: thành lập các tổ công tác theo các nhóm chuyên đề đã
đƣợc trao đổi, thảo luận và thống nhất. 03 nhóm chuyên gia đƣợc thành lập tập trung vào
các chủ đề: (i) phân tích thể chế chính sách; (ii) hệ sinh thái và khu bảo tồn; (iii) loài và
nguồn gen.
- Phƣơng pháp họp, hội thảo lấy ý kiến: các cuộc họp chuyên gia nhóm nhỏ và trung
bình đƣợc tổ chức theo các chuyên đề để xác định vấn đề, mục tiêu và các nội dung chính
của bản Chiến lƣợc. Sau khi bản dự thảo Chiến lƣợc đƣợc hình thành các cuộc hội thảo
quy mô lớn đƣợc tổ chức tại các miền trong cả nƣớc để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan
Bộ ngành các ban ngành thuộc UBND các tỉnh thành phố trong cả nƣớc.
- Phƣơng pháp xây dựng chỉ số, chỉ thị: nhằm thực hiện trong việc xây dựng bộ chỉ số
đánh giá hiệu quả triển khai công tác bảo tồn ĐDSH của Việt Nam;
- Phƣơng pháp đánh giá tác động của chính sách (RIA – trƣớc khi ban hành; PRIA
– sau khi ban hành): nhằm áp dụng đánh giá tác động của Chiến lƣợc quốc gia về ĐDSH
trƣớc và sau khi đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN
1- Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng Chiến lƣợc quốc gia về đa dạng sinh học;
- Thông tin đánh giá hiện trạng xu hƣớng biến đổi các thành phần đa dạng sinh
học và tình hình quản lý đa dạng sinh học;
- Luận cứ đề xuất Chiến lƣợc bảo tồn đa dạng sinh học;
- Chiến lƣợc quốc gia về đa dạng sinh học;
- Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả công tác bảo tồn đa dạng sinh học;
- Báo cáo tổng kết Đề tài.
2.4.Ý ngh a thực tiễn của đề tài
- Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan: Góp phần tạo nền tảng khoa học cho
việc lồng ghép quản lý đa dạng sinh học trong các kế hoạch/chiến lƣợc phát triển kinh tế
- xã hội của các ngành và lĩnh vực;
- Đối với nơi ứng dụng kết quả nghiên cứu: Là một trong những công cụ hữu hiệu
cho việc ra các quyết định liên quan đến việc sử dụng và quản lý tài nguyên đa dạng sinh
học tại Việt Nam;
- Đối với kinh tế – xã hội và môi trƣờng: Nhằm đảm bảo sự an toàn sức khỏe con
ngƣời và môi trƣờng đảm bảo sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cƣ sống phụ thuộc
vào nguồn tài nguyên sinh học.
- Tác động đối với công tác quản lý nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng: Ngày
31 tháng 7 năm 2013 Thủ tƣớng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lƣợc quốc gia về đa dạng
sinh học đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 tại Quyết định số 1250/QĐ-TTg. Chiến
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lƣợc đƣợc ban hành là văn bản định hƣớng cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại Việt
Nam trong thời gian 10 năm tới giúp giảm áp lực tổng thể lên đa dạng sinh học đặc biệt
là đối với các loài nguy cấp quý hiếm các hệ sinh thái nhạy cảm tại Việt Nam.
2.6. Sản phẩm của đề tài
- Đề tài đã hoàn thành các sản phẩm cơ bản nhƣ sau:
(1) Báo cáo khoa học tổng kết đề tài: cơ sở khoa học và thực hiện phục vụ xây
dựng Chiến lƣợc quốc gia về ĐDSH tới năm 2020 phù hợp với định hƣớng phát triển
bền vững của Việt Nam.
(2) Chiến lƣợc quốc gia về ĐDSH đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 đƣợc
Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1250/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm
2013;
(3) Dự thảo bộ chỉ thị đánh giá hiệu quả triển khai công tác bảo tồn ĐDSH của
Việt Nam;
2.7. Kết quả đề tài:
Trong quá trình thực hiện Đề tài Đơn vị thực hiện đã tổ chức triển khai các nội
dung nhằm xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn cho nội dung nghiên cứu:
- Nghiên cứu tổng hợp kinh nghiệm quốc tế từ các tài liệu của quốc tế và hƣớng
d n của các công ƣớc/điều ƣớc quốc tế mà Việt Nam là thành viên nhằm tiếp thu phƣơng
pháp tiếp cận mới và những định hƣớng của quốc tế về bảo tồn ĐDSH trong giai đoạn từ
nay đến năm 2020;
- Tổ chức các chuyến khảo sát làm việc với các cơ quan quản lý nhà nƣớc các
Viện nghiên cứu Trƣờng Đại học, tổ chức phi chính phủ và các cá nhân có nhiều kinh
nghiệm và nghiên cứu trong lĩnh vực nhằm thu thập thông tin dữ liệu phục vụ cho việc
xác định các nội dung trọng tâm của Chiến lƣợc. Công việc này chủ yếu đƣợc tiến hành
nhằm thu thập thông tin về sự biến đổi của các thành phần ĐDSH và tình hình quản lý về
ĐDSH tại các cấp hiện nay.
- Xây dựng cơ sở lý luận đề xuất nội dung của bản Chiến lƣợc thông quaviệc phân
tích: (i) Bối cảnh xây dựng Chiến lƣợc và sự cần thiết ban hành Chiến lƣợc quốc gia về
ĐDSH (ii) Đánh giá những kết quả đạt đƣợc trong lĩnh vực quản lý ĐDSH tại Việt Nam
trong hơn 10 năm trở lại đây; (iii) Những nguyên nhân chủ yếu gây suy giảm và suy thoái
ĐDSH; (iv) Thách thức và cơ hội; (v) Xây dựng các nội dung cơ bản của Chiến lƣợc
quốc gia về ĐDSH: quan điểm và nguyên tắc xây dựng Chiến lƣợc các nội dung chính
của Chiến lƣợc và Danh mục chƣơng trình dự án ƣu tiên thực hiện Chiến lƣợc.
- Nghiên cứu rà soát và đề xuất bộ chỉ thị đánh giá hiệu quả công tác bảo tồn
ĐDSH thông qua nghiên cứu các khuyến nghị của Công ƣớc Đa dạng sinh học và rà soát
những chỉ thị hiện có tại các văn bản Chiến lƣợc, Kế hoạch, Quy hoạch của các
ngành/lĩnh vực liên quan đã đƣợc Chính phủ ban hành;
- Phân tích đánh giá tác động của Chiến lƣợc quốc gia về ĐDSH sau khi đƣợc ban
hành tập trung vào phân tích đánh giá các tác động về kinh tế - xã hội và môi trƣờng
sinh thái. Chủ yếu sự ban hành Chiến lƣợc quốc gia về ĐDSH đƣợc nhìn nhận sẽ mang
lại những tác động tích cực không chỉ trong việc gìn giữ, bảo vệ tài nguyên ĐDSH cải
thiện môi trƣờng sống và hệ sinh thái cho loài ngƣời mà cả nền kinh tế trong nƣớc nói
chung.
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Đề tài đã hoàn thành việc xây dựng luận cứ đề xuất Chiến lƣợc quốc gia về đa
dạng sinh học; trong đó đã xác định đƣợc cơ sở lý luận và thực tiễn bảo tồn đa dạng sinh
học ở Việt Nam.
Đã xây dựng và trình ban hành bản Chiến lƣợc đầu tiên của Việt Nam về ĐDSH
góp phần định hƣớng công tác quản lý nhà nƣớc về ĐDSH trong những năm tới. Chiến
lƣợc đã đƣợc phê duyệt tại Quyết định số 1250/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ ngày
31 tháng 7 năm 2013. Đây là một đóng góp lớn của đề tài có ý nghĩa thực tiễn và phục
vụ thiết thực cho công tác quản lý đa dạng sinh học tại Việt Nam.
2.8. Kiến nghị
Để có thể phát huy tác dụng kết quả nghiên cứu của đề tài với vai trò cơ quan
quản lý nhà nƣớc về ĐDSH Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trƣờng kiến
nghị tới Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng nhƣ sau:
- Thúc đẩy việc thành lập Ban chỉ đạo liên ngành thực hiện Chiến lƣợc và Văn
phòng giúp việc cho Ban chỉ đạo;
- Ban hành bộ tiêu chí về đánh giá hiệu quả của hoạt động bảo tồn đa dạng sinh
học;
- Phổ biến ban hành hƣớng d n triển khai, thực hiện Chiến lƣợc tới các Bộ ngành
địa phƣơng và các cơ quan liên quan để đảm bảo tiến độ triển khai và hiệu quả thực hiện
Chiến lƣợc;
- Bố trí nguồn lực để thực hiện các Chƣơng trình dự án nhiệm vụ ƣu tiên của
Chiến lƣợc đã phân công cho Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng tại Quyết định
1250/2013/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ.
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[3] NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP N NG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT BỒI
THƢỜNG THIỆT H I DO VI PH M PHÁP LU T VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG
(MÃ SỐ TNMT.04.14)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Khoa học Môi trƣờng, Tổng cục Môi trƣờng
1.2. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Phạm Văn Lợi; Email: loipv2004@yahoo.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- ThS. Trần Mai Phƣơng Thƣ ký đề tài
- TS Đỗ Nam Thắng,
- ThS. Bùi Hoài Nam
- CN. Trần Thị Giang
- CN. Lê Thị Nhung
- CN Nguyễn Thị Thu Hoài
- CN.Hàn Trần Việt
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Làm rõ những vấn đề lý luận về bồi thƣờng thiệt hại và giải quyết bồi thƣờng
thiệt hại do vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng
- Đề xuất các giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết bồi thƣờng
thiệt hại do vi phạm pháp luật bảo vệ môi trƣờng
1.5. Nội dung nghiên cứu
Các vấn đề lý luận cơ bản về yêu cầu bồi thường thiệt hại do vi phạm pháp luật về bảo
vệ môi trường:
- Khái niệm yêu cầu bồi thƣờng thiệt hại
Chủ thể yêu cầu bồi thƣờng thiệt hại
Phƣơng thức giải quyết yêu cầu bồi thƣờng thiệt hại
Kinh nghiệm quốc tế về Trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại trong lĩnh vực môi
trƣờng
Pháp luật hiện hành về giải quyết yêu bồi thường thiệt hại do vi phạm pháp luật
về bảo vệ môi trường.
- Trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại
- Chủ thể có quyền yêu cầu bồi thƣờng thiệt hại
- Chủ thể có trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại
- Phƣơng thức giải quyết yêu cầu bồi thƣờng thiệt hại do hành vi vi phạm pháp
luật về bảo vệ môi trƣờng
Thực trạng giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại do vi phạm pháp luật về bảo
vệ môi trường ở Việt Nam.
- Thực trạng gây thiệt hại do vi phạm pháp luật về BVMT
- Thực trạng giải quyết yêu cầu BTTH
- Vụ việc ngƣời dân sử dụng biện pháp tự phát
- Những vƣớng mắc, bất cập phát sinh
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Giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại do vi phạm
pháp luật về bảo vệ môi trường.
- Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và các quy định có liên quan
- Tăng cƣờng năng lực tiếp cận công lý của ngƣời dân trong lĩnh vực bảo vệ môi
trƣờng
- Tăng cƣờng năng lực cho các cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực bảo vệ môi
trƣờng và giải quyết các yêu cầu bồi thƣờng thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật về bảo
vệ môi trƣờng gây ra
1.6. Thời gian thực hiện: 2011 - 2013
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.155 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 1.155 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Cùng với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nƣớc ta thời gian
qua các hành vi gây thiệt hại do vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng xuất hiện ngày
càng nhiều. Tình trạng môi trƣờng bị ô nhiễm ngày càng diễn biến phức tạp. Đi kèm với
đó là sự gia tăng ngày càng lớn các vụ tranh chấp về môi trƣờng (trong đó ngƣời bị thiệt
hại từ hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trƣờng yêu cầu các chủ thể vi phạm (thƣờng
là các doanh nghiệp sản xuất) bồi thƣờng).
Bồi thƣờng thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng là vấn đề
mới ở Việt Nam và lần đầu tiên đƣợc quy định trong Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 1993
theo đó "tổ chức, cá nhân gây tổn hại môi trường do hoạt động của mình phải bồi thường
thiệt hại theo quy định của pháp luật". Vấn đề này đƣợc quy định rõ ràng hơn khi Luật
Bảo vệ môi trƣờng năm 2005 đƣợc ban hành trong đó có 5 điều (từ Điều 131 đến Điều
135) quy định về bồi thƣờng thiệt hại do ô nhiễm suy thoái môi trƣờng nhằm hiện thực
hóa một trong những nguyên tắc cơ bản của pháp luật bảo vệ môi trƣờng là "người gây ô
nhiễm phải trả tiền". Tiếp đó Nghị định 113/2010 về xác định thiệt hại đối với môi
trƣờng đƣợc ban hành là bƣớc thể chế hóa điều 137 khoản 7 của luật BVMT 2005, nhằm
có các quy định và hƣớng d n tính toán thiệt hại đầy đủ.
Ở trong nƣớc, vấn đề bồi thƣờng thiệt hại do ô nhiễm suy thoái môi trƣờng đã đƣợc
một số công trình nghiên cứu tài liệu đề cập tuy nhiên các công trình đó mới chỉ là
những nghiên cứu ban đầu và chỉ tập trung vào một hoặc một vài vấn đề giải quyết yêu
cầu bồi thƣờng thiệt hại do ô nhiễm suy thoái môi trƣờng gây nên hoặc chỉ là những
nghiên cứu mang tính lý luận về cơ chế giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực bảo vệ môi
trƣờng nhƣ nghiên cứu đặc điểm cơ bản của tranh chấp môi trƣờng các yếu tố cấu thành
nên cơ chế giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực môi trƣờng….mà chƣa có những nghiên
cứu mang tính ứng dụng để giải quyết các yêu cầu về bồi thƣờng thiệt hại do ô nhiễm,
suy thoái môi trƣờng trên thực tế đặc biệt là nghiên cứu quy trình khởi kiện đòi bồi
thƣờng thiệt hại trong lĩnh vực môi trƣờng cũng nhƣ vai trò của các chủ thể tham gia vào
quá trình giải quyết vụ việc.
Ở góc độ thể chế, vấn đề bồi thƣờng thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật về bảo
vệ môi trƣờng đã đƣợc quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2005 (Ðiều 624) và Luật Bảo
vệ môi trƣờng năm 2005 (Điều 133); Nghị định số 113/2010/NĐ-CP ngày 03/12/2010
của Chính phủ quy định về xác định thiệt hại đối với môi trƣờng. Tuy nhiên thực tế giải
quyết bồi thƣờng thiệt hại do vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng gây ra ô nhiễm, suy
thoái môi trƣờng tại Việt Nam thời gian qua còn có nhiều vƣớng mắc, bất cập. Ví dụ nhƣ
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trong vụ Công ty Vedan Việt Nam xả thải ra môi trƣờng, Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng,
Hội Nông dân Việt Nam UBND các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Đồng Nai và Tp.HCM gặp
nhiều khó khăn khi phải đứng ra giúp ngƣời dân thống kê thiệt hại yêu cầu công ty
Vedan bồi thƣờng trong khi pháp luật quy định ngƣời bị thiệt hại phải tự thỏa thuận và
yêu cầu bồi thƣờng. Hoặc nhƣ liên quan đến việc bồi thƣờng thiệt hại trong vụ Công ty
Tung Kuang xả trộm chất thải chƣa qua xử lý xuống sông Ghẽ (tỉnh Hải Dƣơng) Công ty
Tung Kuang khai nhận chỉ xả nƣớc thải trái phép từ tháng 10/2008 nhằm trốn tránh tiền
phạt và mức đền bù thiệt hại khi bị yêu cầu; trong khi đó các cơ quan có thẩm quyền và
ngƣời dân còn lúng túng về việc xác định đối tƣợng bị thiệt hại và cách thức tính toán
thiệt hại do chƣa có hƣớng d n cụ thể về xác định hậu quả, thiệt hại do công ty Tung
Kuang gây ra....
Từ tình hình và thực trạng nêu trên đề tài này có ý nghĩa tạo cơ sở cho việc
nghiên cứu, nhận thức một cách đầy đủ về thiệt hại và bồi thƣờng thiệt hại do hành vi vi
phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng gây ra; đánh giá những khó khăn vƣớng mắc về
thể chế và thực tiễn giải quyết bồi thƣờng thiệt hại do vi phạm pháp luật về bảo vệ môi
trƣờng trong thời gian qua và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu quả
giải quyết bồi thƣờng thiệt hại cho các đối tƣợng liên quan.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát
Để thực hiện đề tài Nhóm nghiên cứu sử dụng nhiều phƣơng pháp nghiên cứu
khác nhau phù hợp với từng nội dung nghiên cứu và từng giai đoạn nghiên cứu của đề
tài trong đó có các phƣơng pháp nhƣ:
- Phương pháp phân tích: Phân tích các điều kiện khách quan chủ quan, vấn đề
kinh tế xã hội của Việt nam phân tích các quy định pháp luật có liên quan để làm rõ các
vấn đề lý luận về bồi thƣờng thiệt hại do vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng.
- Phương pháp so sánh: Việc nghiên cứu so sánh tham khảo kinh nghiệm của một
số nƣớc trên thế giới trong giải quyết bồi thƣờng thiệt hại do ô nhiễm suy thoái môi
trƣờng là cần thiết và không thể thiếu nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả giải
quyết bồi thƣờng thiệt hại trong thời gian tới một cách khoa học và hiệu quả. Phƣơng
pháp này chủ yếu đƣợc sử dụng để nghiên cứu kinh nghiệm của nƣớc ngoài kinh nghiệm
của một số địa phƣơng trong quá trình giải quyết bồi thƣờng thiệt hại.
- Phương pháp tổng hợp: Trên cơ sở những nghiên cứu lý luận và thực tế, tổng
hợp các kết quả thu đƣợc đƣa ra những kiến nghị trong việc sửa đổi, bổ sung các quy
định của pháp luật hiện hành góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết bồi thƣờng thiệt hại
do ô nhiễm suy thoái môi trƣờng.
- Phương pháp điều tra xã hội học: Tổ chức điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng
giải quyết việc bồi thƣờng thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng
tại Phú Thọ, Quảng Nam Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu với số lƣợng phiếu là 100
phiếu/tỉnh (Đối tƣợng khảo sát là những tổ chức cá nhân có liên quan đến việc yêu cầu
và giải quyết bồi thƣờng thiệt hại bao gồm: ngƣời dân: 60 phiếu cơ quan quản lý (cơ
quan quản lý về môi trƣờng UBND cơ quan tƣ pháp tòa án nhân dân các cấp): 30 phiếu
và doanh nghiệp: 10 phiếu). Nội dung của phiếu hỏi cũng nhƣ tọa đàm tập trung vào các
nội dung: Nhận thức của ngƣời dân cán bộ và doanh nghiệp về quyền yêu cầu bồi
thƣờng thiệt hại do ô nhiễm suy thoái môi trƣờng; Tình hình thực tế về yêu cầu đòi bồi
thƣờng thiệt hại do ô nhiễm môi trƣờng suy thoái môi trƣờng; Thực tế giải quyết các yêu
cầu đòi bồi thƣờng thiệt hại do ô nhiễm môi trƣờng suy thoái môi trƣờng; Quy trình thụ
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lý xem xét chứng cứ, giải quyết việc bồi thƣờng thiệt hại do ô nhiễm môi trƣờng; Bất
cập của quy trình hiện hành về giải quyết bồi thƣờng thiệt hại.
- Phương pháp xử lý số liệu phân tích: sử dụng phần mềm Exel để xử lý và phân
tích các số liệu khảo sát.
- Phương pháp tư vấn chuyên gia:Lấy ý kiến tƣ vấn của chuyên gia từ khi lập đề
cƣơng xác định phƣơng pháp điều tra phân tích số liệu góp ý hoàn chỉnh báo cáo....
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng loại và
chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính;
- Các sản phẩm khoa học:
+ Các báo cáo chuyên đề
+ Báo cáo tổng thể kết quả nghiên cứu của đề tài
+ Báo cáo đề xuất nhằm sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật hiện hành
góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết bồi thƣờng
+ Báo cáo kết quả khảo sát thực trạng giải quyết bồi thƣờng thiệt hại do vi phạm
pháp luật về bảo vệ môi trƣờng tại một số tỉnh ở Việt Nam
- Các công bố khoa học: 03 bài báo:
+ Những vƣớng mắc, bất cập trong giải quyết bồi thƣờng thiệt hại do vi phạm
pháp luật về BVMT. Tạp chí môi trƣờng (Số 1+2/2013)
+ Nâng cao hiệu lực pháp luật về bồi thƣờng thiệt hại do ô nhiễm môi trƣờng. Tạp
chí Công nghiệp (Số 1+2/2013).
+ Nâng cao hiệu quả giải quyết bồi thƣờng thiệt hại do vi phạm pháp luật về bảo
vệ môi trƣờng. Tạp chí Tài nguyên và Môi trƣờng (Số 14(196)/7-2014).
+ 01 cuốn sách chuyên khảo: Các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết yêu cầu
bồi thƣờng thiệt hại do vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng. Nhà xuất bản Tƣ pháp.
Năm 2012.
2.4. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà nƣớc
về tài nguyên và môi trƣờng
Đề tài góp phần hoàn thiện pháp luật, tạo cơ chế minh bạch và nâng cao hiệu quả
quản lý nhà nƣớc và giải quyết bồi thƣờng thiệt hại do vi phạm pháp luật về bảo vệ môi
trƣờng (đặc biệt là tạo điều kiện cho các chủ thể bị thiệt hại thực hiện quyền đƣợc bồi
thƣờng và tạo cơ sở lý luận và thực tiễn cho các cơ quan quản lý nhà nƣớc về môi trƣờng,
cơ quan xây dựng pháp luật, hoạch định chính sách và giải quyết việc bồi thƣờng thiệt
hại).
2.5. Kết luận
Trong thời gian qua các cơ quan có thẩm quyền đã không ngừng nỗ lực cải thiện nâng
cao hiệu quả công tác giải quyết bồi thƣờng thiệt hại do vi phạm pháp luật về bảo vệ môi
trƣờng: xây dựng các quy định pháp luật về nguyên tắc bồi thƣờng thiệt hại trách nhiệm bồi
thƣờng thiệt hại nghĩa vụ chứng minh của các đƣơng sự, thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi
thƣờng thiệt hại cơ quan có trách nhiệm yêu cầu bồi thƣờng thiệt hại đối với môi trƣờng
tự nhiên; hƣớng d n cách xác định thiệt hại …
Tuy nhiên bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt đƣợc, v n còn những hạn chế, bất
cập trong công tác giải quyết bồi thƣờng thiệt hại. Bất cập chủ yếu là do pháp luật hiện hành
về cơ chế giải quyết yêu cầu đòi bồi thƣờng thiệt hại trong lĩnh vực này ở Việt Nam mới
chỉ qui định chung chung mang tính nguyên tắc khó áp dụng trên thực tế. Thực tiễn giải
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quyết các vụ kiện đòi bồi thƣờng thiệt hại do hành vi làm ô nhiễm môi trƣờng trong thời
gian qua tại Việt Nam gặp không ít khó khăn do ngƣời dân khi xảy ra thiệt hại không biết
làm đơn gửi đến những cơ quan nào? trình tự, thủ tục ra sao? Các cơ quan môi trƣờng thì
do chƣa có quy định cụ thể về trình tự thủ tục, về hồ sơ yêu cầu bồi thƣờng thiệt hại,...
nên mặc dù thiệt hại về môi trƣờng tự nhiên hầu hết xảy ra ở các tỉnh thành nhƣng cũng
chƣa có vụ nào yêu cầu bồi thƣờng thiệt hại về môi trƣờng tự nhiên mà chỉ xử phạt vi
phạm hành chính.
Đề tài: „„Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết bồi thường
thiệt hại do vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường“ đã nghiên cứu một cách tổng thể,
khoa học về công tác giải quyết bồi thƣờng thiệt hại do vi phạm pháp luật về bảo vệ môi
trƣờng ở Việt Nam: Cơ sở lý luận về bồi thƣờng thiệt hại do vi phạm pháp luật về bảo vệ
môi trƣờng (yêu cầu bồi thƣờng thiệt hại, chủ thể yêu cầu bồi thƣờng thiệt hại phƣơng
thức giải quyết yêu cầu bồi thƣờng thiệt hại, kinh nghiệm quốc tế về trách nhiệm yêu cầu
bồi thƣờng thiệt hại); Các quy định của pháp luật hiện hành về việc giải quyết yêu cầu
bồi thƣờng thiệt hại do vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng (trách nhiệm bồi thƣờng
thiệt hại,chủ thể có quyền yêu cầu bồi thƣờng thiệt hại,chủ thể có trách nhiệm bồi thƣờng
thiệt hại, phƣơng thức giải quyết yêu cầu bồi thƣờng thiệt hại; Đánh giá thực trạng giải
quyết yêu cầu bồi thƣờng thiệt hại do vi phạm pháp luạt về bảo vệ môi trƣờng ở Việt
Nam trong thời gian qua (Thực trạng gây thiệt hại do vi phạm pháp luật về bảo vệ môi
trƣờng; Thực trạng giải quyết yêu cầu bồi thƣờng thiệt hại; Phân tích các vụ việc đƣợc
giải quyết tại tòa án các vụ việc đƣợc ngƣời dân sử dụng biện pháp tự phát các vụ việc
tiêu biểu xác định những vƣớng mắc, bất cập trong quá trình giải quyết bồi thƣờng thiệt
hại về môi trƣờng). Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề vƣớng mắc, bất cập trong
cácquy định của pháp luật cũng nhƣ thực tiễn giải quyết yêu cầu bồi thƣờng thiệt hại về
môi trƣờng nhóm nghiên cứu đã đề xuất, kiến nghị các giải pháp góp phần nâng cao hiệu
quả giải quyết bồi thƣớng thiệt hại do vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng bao gồm:
Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và các quy định có liên quan; Tăng cƣờng
năng lực tiếp cận công lý của ngƣời dân trong lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng; Tăng cƣờng
năng lực cho các cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng và giải quyết
các yêu cầu bồi thƣờng thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng gây
ra.
Qua nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về các giải pháp nâng cao hiệu quả
giải quyết yêu cầu bồi thƣờng thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi
trƣờng ở nƣớc ta có thể rút ra một số kết luận cơ bản sau đây:
1. Yêu cầu đòi bồi thƣờng thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi
trƣờng là một quyền năng chính đáng của ngƣời dân và cộng đồng đã đƣợc pháp luật quy
định tƣơng đối đầy đủ.
2. Việc nâng cao hiệu quả giải quyết yêu cầu đòi bồi thƣờng thiệt hại do hành vi vi
phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng là một đòi hỏi cấp thiết trong giai đoạn hiện nay,
nhất là trong bối cảnh nƣớc ta đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đô thị
hóa đất nƣớc.
3. Mặc dù vậy cơ chế pháp lý hiện hành về việc giải quyết các yêu cầu bồi thƣờng
thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng còn nhiều bất cập cả trong
quy định của pháp luật và thực tiễn tổ chức thi hành. Nạn nhân của các hành vi vi phạm
pháp luật về bảo vệ môi trƣờng còn gặp rất nhiều rào cản khi tiếp cận với hệ thống pháp
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luật và hệ thống tƣ pháp khi thực hiện quyền yêu cầu bồi thƣờng thiệt hại chính đáng của
mình.
4. Sự bất cập trong các quy định pháp luật hiện hành về việc giải quyết yêu cầu
bồi thƣờng thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trƣờng gây ra còn có một
phần do nhận thức chƣa đầy đủ của chúng ta về bản chất của việc bồi thƣờng thiệt hại do
hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trƣờng. Việc bồi thƣờng này không chỉ đơn thuần
là các vụ việc bồi thƣờng thiệt hại ngoài hợp đồng thông thƣờng mà còn mang trong
mình hai đặc điểm đặc thù quan trọng là: (1) sự bất cân xứng trong tƣơng quan giữa bên
bị thiệt hại (nạn nhân) với bên gây thiệt hại (thƣờng là các doanh nghiệp) và (2) sự khó
tách rời giữa lợi ích tƣ và lợi ích công của các chủ thể có liên quan trong quá trình đòi bồi
thƣờng thiệt hại.
5. Việc nâng cao hiệu quả hoạt động giải quyết yêu cầu bồi thƣờng thiệt hại do
hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng đòi hỏi nhà nƣớc ta phải thực hiện nhiều
giải pháp quan trọng. Trong số các giải pháp này có giải pháp về hoàn thiện pháp luật
hiện hành (nhất là hoàn thiện cơ chế trình tự, thủ tục thực hiện quyền của ngƣời dân yêu
cầu bồi thƣờng thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng gây ra hoàn
thiện cơ chế trình tự, thủ tục để các cơ quan có thẩm quyền có thể tiến hành khởi kiện
yêu cầu các chủ thể vi phạm bồi thƣờng thiệt hại chung cho môi trƣờng) tuy nhiên đây
không phải là giải pháp duy nhất. Điều quan trọng hơn là nhà nƣớc phải có sự đầu tƣ
nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật về bảo vệ môi trƣờng tăng cƣờng
các biện pháp hỗ trợ ngƣời dân thực hiện quyền yêu cầu bồi thƣờng thiệt hại do hành vi
vi phạm pháp luật môi trƣờng gây ra.
6. Để thực hiện đƣợc những định hƣớng trên không chỉ các cơ quan chuyên trách
về bảo vệ môi trƣờng mà cả hệ thống chính trị cần phải vào cuộc. Đã đến lúc nƣớc ta
cần nghiên cứu hoàn thiện cơ chế khuyến khích các tổ chức đại diện cho lợi ích của công
chúng của cộng đồng đƣợc tiến hành các khởi kiện vì lợi ích chung buộc các chủ thể có
hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trƣờng phải thực hiện trách nhiệm pháp lý của
mình. Bên cạnh đó việc nghiên cứu xây dựng cơ chế khởi kiện tập thể áp dụng cho các
vụ việc yêu cầu bồi thƣờng trong lĩnh vực môi trƣờng cũng rất nên đƣợc triển khai. Tuy
nhiên để làm đƣợc điều này chỉ nỗ lực của riêng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng là không
đủ mà cần có sự tham gia, phối hợp tích cực từ phía Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm
sát nhân dân tối cao, Bộ Tƣ pháp và các cơ quan hữu quan khác.
2.6. Kiến nghị
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi thƣờng thiệt hại do vi phạm pháp luật bảo
vệ môi trƣờng trong thời gian tới Chúng tôi đề nghị các cơ quan có thẩm quyền của Việt
Nam cần nghiên cứu, gấp rút tổ chức triển khai có hiệu quả các giải pháp đƣợc nêu tại
phần 4 của báo cáo này Cụ thể:
1. Quy định trong Luật BVMT sửa đổi trách nhiệm yêu cầu bồi thƣờng thiệt hại
đối và xác định thiệt hại đối với môi trƣờng tự nhiên trách nhiệm cung cấp dữ liệu,
chứng cứ để xác định thiệt hại đối với môi trƣờng của các cơ quan nhằm tăng trách
nhiệm của các cơ quan trong việc yêu cầu bồi thƣờng thiệt hại đối với môi trƣờng tự
nhiên.
2. Nhanh chóng xây dựng các Thông tƣ hƣớng d n thực hiện Nghị định
113/2010/NĐ-CP nhằm sớm đƣa Nghị định 113 đƣợc thực thi hiệu quả trong thực tiễn,
góp phần nâng cao hiệu quả công tác bồi thƣờng thiệt hại đối với môi trƣờng tự nhiên.
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3. Nghiên cứu áp dụng cơ chế hỗ trợ chi phí thu thập và chứng minh thiệt hại cho
ngƣời bị hại của các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng, nhằm giúp cho
ngƣời bị hại khắc phục đƣợc trở ngại về gánh nặng chứng minh để theo đuổi các vụ kiện
đòi bồi thƣờng thiệt hại.
4. Nghiên cứu áp dụng quy định chủ thể vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng
ngoài việc bồi thƣờng các thiệt hại gây ra còn phải bồi thƣờng cho ngƣời bị hại chi phí
hợp lý trong việc theo đuổi vụ kiện (trong đó có các chi phí về luật sƣ giám định, thu
thập chứng cứ v.v.).
5. Nghiên cứu ban hành các quy định về giám định môi trƣờng xây dựng các
chƣơng trình bồi dƣỡng, tập huấn về công tác giám định môi trƣờng.
6. Nghiên cứu khả năng áp dụng cơ chế khởi kiện tập thể ở Việt Nam để áp dụng
cho các vụ kiện đòi bồi thƣờng thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật môi trƣờng gây ra
trong trƣờng hợp số lƣợng nạn nhân là lớn.
7. Nghiên cứu kéo dài thời hiệu khởi kiện đối với các vụ việc gây thiệt hại do hành
vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng gây ra. Bên cạnh đó thời điểm để tính thời
hiệu khởi kiện cũng nên đƣợc tính từ khi nạn nhân có thể biết hoặc buộc phải biết thiệt
hại mà mình gánh chịu là do hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trƣờng gây ra chứ
không nên tính từ thời điểm chủ thể vi phạm thực hiện hành vi vi phạm nhƣ quy định
pháp luật hiện hành.
8. Nghiên cứu xây dựng Quỹ hỗ trợ khởi kiện bảo vệ môi trƣờng (lấy nguồn từ
Quỹ bảo vệ môi trƣờng Việt Nam hoặc từ các Quỹ bảo vệ môi trƣờng của ngành hoặc địa
phƣơng) để tạo nguồn kinh phí hỗ trợ công tác thu thập chứng cứ chứng minh trong các
vụ kiện liên quan tới việc bảo vệ môi trƣờng.
9. Nghiên cứu cho phép các tổ chức xã hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi
trƣờng hoặc các tổ chức xã hội mà thành viên là ngƣời bị hại trong một vụ gây ô nhiễm
môi trƣờng cụ thể có thể thay mặt ngƣời bị hại tiến hành khởi kiện yêu cầu bồi thƣờng
hoặc có thể khởi kiện đòi bồi thƣờng thiệt hại nói chung cho môi trƣờng. Đây cũng là
một giải pháp quan trọng giúp cho ngƣời bị hại của hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi
trƣờng tiếp cận công lý một cách dễ dàng hơn.
10. Nghiên cứu cho phép các hội bảo vệ ngƣời tiêu dùng các hội bảo vệ môi
trƣờng có thể phát động phong trào thông tin với ngƣời tiêu dùng về hành vi vi phạm
pháp luật bảo vệ môi trƣờng của các doanh nghiệp và kêu gọi ngƣời tiêu dùng có hành
động tẩy chay việc mua sắm hàng hóa dịch vụ từ các doanh nghiệp này để tạo áp lực xã
hội có lợi cho công tác bảo vệ môi trƣờng…
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[4] NGHIÊN CỨU CƠ SỞ L LU N, THỰC TIỄN VÀ ĐỀ XUẤT KHUNG BỘ LU T
MÔI TRƢỜNG THEO HƢỚNG XÁC L P CƠ CHẾ QUẢN L VÀ BẢO VỆ MÔI
TRƢỜNG ĐỒNG BỘ VỚI THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƢỜNG ĐỊNH HƢỚNG XHCN
(MÃ SỐ TNMT.04.16)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Chiến lƣợc Chính sách tài nguyên và môi trƣờng
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Văn Tài;
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- PGS. TS Nguyễn Thế Chinh
- ThS. Phan Tuấn Hùng
- TS. Vũ Thu Hạnh
- PGS.TS. Võ Khánh Vinh
- TS. Đặng Văn Lợi
- ThS. Nguyễn Minh Khoa
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
Xác lập cơ sở lý luận thực tiễn và đề xuất khung Bộ Luật môi trƣờng (phạm vi
đối tƣợng nguyên tắc cấu trúc và các nội dung chính) phù hợp với thể chế kinh tế thị
trƣờng định hƣớng XHCN.
1.5. Nội dung nghiên cứu:
- Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý và bảo vệ môi trƣờng trong nền kinh tế thị
trƣờng và việc vận dụng vào thực tiễn nƣớc ta;
- Điều tra phân tích đánh giá tổng quan tình hình quản lý và bảo vệ môi trƣờng ở
Việt Nam để nhận dạng các bất cập và nội dung cần thay đổi hoàn thiện;
- Nghiên cứu phân tích bối cảnh trong nƣớc quốc tế; xu hƣớng phát triển kinh tế
– xã hội ngành lĩnh vực vùng; nhận dạng các vấn đề môi trƣờng lớn thách thức và cơ
hội đối với công tác quản lý và bảo vệ môi trƣờng ở nƣớc ta;
- Nghiên cứu phân tích mối quan hệ phát hiện những chồng chéo mâu thu n giữa
pháp luật về môi trƣờng và pháp luật trên các lĩnh vực có liên quan;
- Nghiên cứu kinh nghiệm về quản lý và bảo vệ môi trƣờng và pháp luật về môi
trƣờng của một số nƣớc trên thế giới;
- Đề xuất hƣớng tiếp cận quản lý và bảo vệ môi trƣờng phù hợp với thể chế kinh tế
thị trƣờng định hƣớng XHCN;phạm vi điều chỉnh các nguyên tắc cấu trúc nội dung
chính và kế hoạch xây dựng Bộ luật Môi trƣờng ở nƣớc ta.
1.6. Thời gian thực hiện: 2011 – 2013
1.7. Kinh phí phê duyệt: 2.524 triệu Đồng
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu:
Xuất phát từ tính đa dạng, phức tạp của các đối tƣợng mà công tác QL&BVMT
hƣớng tới; từ mối quan hệ phức tạp giữa các luật có liên quan đến môi trƣờng (đất đai
nƣớc khoáng sản, rừng, thủy sản, biển đảo, bảo vệ môi trƣờng đa dạng sinh học…); từ
nhu cầu điều chỉnh các quy định pháp luật có liên quan đến môi trƣờng theo hƣớng tổng
hợp và thống nhất; từ từ duy quan điểm mới về QL&BVMT; từ thực tiễn QL&BVMT ở
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Việt Nam và kinh nghiệm của các nƣớc trên thế giới; bối cảnh và tình hình mới phát sinh
yêu cầu nghiên cứu xây dựng Bộ luật khung về môi trƣờng nhằm hình thành khung pháp
lý cho một giai đoạn phát triển mới đồng bộ với chủ trƣơng hoàn thiện thể chế KTTT
định hƣớng xã hội chủ nghĩa kết nối thống nhất QL&BVMT với quản lý các nguồn tài
nguyên thiên nhiên tính đến các tác động của BĐKH gắn kết hữu cơ với mô hình tăng
trƣởng xanh và định hƣớng PTBV.
Đề tài “Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất khung Bộ luật Môi
trƣờng theo hƣớng xác lập cơ chế quản lý và bảo vệ môi trƣờng đồng bộ với thể chế
kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ ngh a” đƣợc Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và
Môi trƣờng (TNMT) phê duyệt thực hiện với mục tiêu “xác lập cơ sở lý luận thực tiễn và
đề xuất khung Bộ luật Môi trƣờng phù hợp với thể chế kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã
hội chủ nghĩa” có các nội dung nghiên cứu chính: lý luận chung và xu thế QL&BVMT
trong nền KTTT; tổng kết thực tiễn QL&BVMT ở Việt Nam giai đoạn 1992 - 2010; mối
quan hệ giữa pháp luật về môi trƣờng và pháp luật trên các lĩnh vực có liên quan; kinh
nghiệm của các nƣớc về QL&BVMT; bối cảnh cơ hội thách thức và hƣớng tiếp cận
QL&BVMT đồng bộ với thể chế KTTT định hƣớng xã hội chủ nghĩa; và đề xuất khung
và kế hoạch xây dựng Bộ luật Môi trƣờng.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát:
Giới hạn phạm vi trong mục tiêu và các nội dung của đề tài đã đƣợc phê duyệt,
xác định các đối tƣợng có liên quan nhóm nghiên cứu lựa chọn hƣớng tiếp cận kết hợp
nghiên cứu tài liệu (các báo cáo tài liệu trong và ngoài nƣớc liên quan đến công tác
QL&BVMT) với tổ chức điều tra, khảo sát thực tế, tham vấn các chuyên gia; sử dụng các
phƣơng pháp truyền thống nhƣ: điều tra xã hội học, thống kê phân tích dự báo có kế
thừa phân tích lô-gic cũng nhƣ tiếp cận liên ngành để thực hiện các nội dung nghiên cứu
của Đề tài. Tham gia thực hiện Đề tài có nhiều chuyên gia luật, môi trƣờng, kinh tế,
chính sách đến từ nhiều Viện nghiên cứu cơ quan tổ chức trong đó Viện Chiến lƣợc,
Chính sách TNMT đóng vai trò chính.
Đối tƣợng nghiên cứu:
- Đề tài nghiên cứu tổng hợp các tài liệu trong và ngoài nƣớc các chủ trƣơng
đƣờng lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nƣớc về quản lý và bảo vệ môi trƣờng.
- Đề tài nghiên cứu hệ thống các mối quan hệ ảnh hƣởng tƣơng hỗ giữa chiến lƣợc
phát triển bền vững chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội, chiến lƣợc phát triển các
ngành lĩnh vực vùng miền và chiến lƣợc quản lý và bảo vệ môi trƣờng.
Phạm vi nghiên cứu của đề tài: đề tài nghiên cứu tổng quan vĩ mô của cả nƣớc một số
nhóm đối tƣợng một số địa phƣơng và một số nƣớc trên thế giới về quản lý và bảo vệ
môi trƣờng.
Về phạm vi thời gian nghiên cứu đề tài chọn thời điểm năm 1992 sau khi Hội
nghị thƣợng đỉnh trái đất về môi trƣờng và phát triển với việc khởi động ý tƣởng phát
triển bền vững trên thế giới và cũng là thời điểm hình thành ý tƣởng về Luật Môi trƣờng
đầu tiên đƣợc Quốc hội thông qua vào ngày 27 tháng 12 năm 1993 ở nƣớc.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc:
- Hồ sơ thông tin tài liệu khảo sát
- Báo cáo lý luận chung về quản lý và bảo vệ môi trƣờng trong nền kinh tế thị
trƣờng
- Báo cáo về xu thế quản lý và bảo vệ môi trƣờng trên thế giới trong mối quan hệ
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với phát triển kinh tế – xã hội và việc vận dụng ở Việt Nam
- Báo cáo tổng kết thực tiễn quản lý và bảo vệ môi trƣờng ở Việt Nam giai đoạn 1992 –
2010
- Báo cáo về bối cảnh cơ hội và thách thức đối với công tác quản lý và bảo vệ môi
trƣờng nƣớc ta
- Báo cáo phân tích mối quan hệ giữa pháp luật về môi trƣờng và pháp luật trên
các lĩnh vực có liên quan
- Báo cáo về kinh nghiệm của các nƣớc và bài học về quản lý và bảo vệ môi
trƣờng xây dựng Bộ luật Môi trƣờng
- Báo cáo về hƣớng tiếp cận quản lý và bảo vệ môi trƣờng đồng bộ với thể chế
kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN
- Dự thảo phạm vi điều chỉnh nguyên tắc chỉ đạo cấu trúc các nội dung chính và
kế hoạch xây dựng Bộ luật Môi trƣờng
- Báo cáo tổng kết của đề tài
2.4. Kết quả đề tài tác động tới công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà nƣớc về tài
nguyên và môi trƣờng:
Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc
nghiên cứu xây dựng đề xuất dự án Bộ luật Môi trƣờng; là tài liệu quan trọng giúp cho
Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng Chính phủ Quốc hội trong việc định hƣớng hoàn thiện hệ
thống pháp luật về môi trƣờng đồng bộ với thể chế kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN
theo hƣớng phát triển bền vững.
2.5. Kết luận:
Đề tài “Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất khung Bộ luật Môi trƣờng
theo hƣớng xác lập cơ chế QL&BVMT đồng bộ với thể chế KTTT định hƣớng xã hội
chủ nghĩa” đã góp phần lý giải sự cần thiết phải đổi mới cơ chế QL&BVMT phù hợp với
xu thế chung trên thế giới và giai đoạn phát triển mới ở nƣớc ta và đề xuất đƣợc khung
Bộ luật khung về môi trƣờng làm cơ sở để hoàn thiện hệ thống pháp luật về môi trƣờng
theo hƣớng thúc đẩy những đổi mới này.
Trong phần lý luận chung về QL&BVMT Báo cáo đề tài đã phân tích làm rõ cơ
sở lý luận về tiếp cận QL&BVMT phù hợp với trình độ phát triển, dựa trên các nguyên
tắc cơ bản của KTTT mô hình tăng trƣởng xanh và định hƣớng PTBV. Đây là nhận định
đƣợc đƣa ra sau khi nghiên cứu các quy luật chung cũng nhƣ xu hƣớng tiếp cận
QL&BVMT qua các giai đoạn lịch sử và ở các khu vực trên thế giới.
Trong phần thực tiễn QL&BVMT ở nƣớc ta Báo cáo đã nêu và phân tích chủ
trƣơng định hƣớng, thể chế pháp luật, nguồn lực và việc thực hiện các nội dung
QL&BVMT ở nƣớc ta trong suốt gần 30 năm qua kể từ khi Đảng ta khởi xƣớng công
cuộc đổi mới đất nƣớc. Qua nêu và phân tích Báo cáo đã đƣa ra đƣợc nhận định về
những yếu tố tích cực và những vấn đề cần phải tiếp tục hoàn thiện để đƣa công tác
QL&BVMT ở nƣớc ta theo xu thế chung trên phạm vi toàn cầu nhƣng phù hợp với đặc
thù của mô hình và trình độ phát triển hiện nay. Trong phần này cũng đã phân tích mối
quan hệ giữa pháp luật về môi trƣờng và phát luật trên các lĩnh vực có liên quan nhận
định về sự thiếu kết nối thống nhất giữa pháp luật về quản lý tài nguyên và QL&BVMT;
việc QL&BVMT còn nặng về cách tiếp cận hành chính - kỹ thuật, thiếu đi việc vận dụng
thế mạnh của cơ chế thị trƣờng cũng nhƣ thiếu sự gắn kết hữu cơ với mô hình tăng
trƣởng xanh và định hƣớng PTBV.
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Qua phân tích kinh nghiệm của các nƣớc có thể rút ra bài học kinh nghiệm cho
Việt Nam trong việc đổi mới hoàn thiện pháp luật về QL&BVMT thông qua việc hình
thành khuôn khổ pháp luật xác định các nội dung hƣớng tiếp cận phù hợp với trình độ
phát triển áp dụng các nguyên tắc của KTTT và nhất là việc tiếp cận cơ chế quản lý tổng
hợp, gắn kết với mô hình tăng trƣởng xanh và định hƣớng PTBV.
Trong phần định hƣớng xây dựng Bộ luật khung về môi trƣờng Báo cáo đã phân
tích bối cảnh thách thức và những vấn đề đặt ra đối với công tác QL&BVMT ở nƣớc ta
trong giai đoạn phát triển mới, nhất là chủ trƣơng đƣa nƣớc ta trở thành nƣớc công
nghiệp theo hƣớng hiện đại thoát khỏi bẩy thu nhập trung bình. Báo cáo chỉ ra các yêu
cầu và hƣớng đổi mới công tác QL&BVMT bao gồm: (1) Theo kịp với trình độ phát
triển hƣớng tới nền kinh tế xanh và PTBV; (2) Đồng bộ với thể chế KTTT; (3) Kết nối
thống nhất với quản lý các nguồn tài nguyên của đất nƣớc; (4) Hƣớng trọng tâm vào
những vấn đề đặt ra đối với công tác QL&BVMT trong giai đoạn mới và (5) Phù hợp với
xu thế hội nhập và toàn cầu hóa. Trên cơ sở các yêu cầu và định hƣớng đổi mới công tác
QL&BVMT Đề tài đã đề xuất khung Bộ luật môi trƣờng, bao gồm: tên gọi; phạm vi điều
chỉnh; cấu trúc và các nội dung chính của Bộ luật. Bộ luật đƣợc đề xuất có tên là “Bộ luật
khung về môi trƣờng”. Nội dung chính của Bộ luật khung về môi trƣờng gồm: (1) Mục
tiêu và các nguyên tắc cơ bản về QL&BVMT; (2) Nội dung QL&BVMT; (3) Quyền,
thẩm quyền nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan tổ chức, doanh nghiệp và ngƣời dân về
QL&BVMT; (4) Cơ chế công cụ và biện pháp QL&BVMT; (5) Khung pháp luật, quy
chuẩn tiêu chuẩn để QL&BVMT; (6) Khung thể chế tổ chức, bộ máy để QL&BVMT;
(7) Hƣớng huy động nguồn lực cho QL&BVMT. Đề tài cũng đƣa ra đƣợc kế hoạch xây
dựng Bộ luật khung về môi trƣờng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về môi trƣờng cho
giai đoạn từ nay đến năm 2030.
2.7. Kiến nghị:
Qua quá trình nghiên cứu và kết quả đạt đƣợc của Đề tài có thể nhận định, việc
thực hiện thành công Đề tài là một trong những đóng góp quan trọng cho việc định
hƣớng hoàn thiện hệ thống pháp luật về môi trƣờng ở nƣớc ta góp phần hình thành nên
môi trƣờng pháp lý đồng bộ, thống nhất và thuận lợi nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả
của công tác QL&BVMT thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trƣởng theo hƣớng kinh tế
xanh và PTBV. Do đó việc chuyển các kết quả nghiên cứu của Đề tài đến với các cơ
quan hữu quan là việc làm có ý nghĩa.
Tuy nhiên đây là hƣớng tiếp cận mới, sẽ tác động nhiều mặt lên nhiều bên và
nhiều đối tƣợng cũng nhƣ kéo theo nhiều thay đổi lớn cơ bản là tích cực nhƣng cũngcó
những bất lợi. Vì vậy, cần đƣợc tiếp tục nghiên cứu thấu đáo cũng nhƣ tham vấn rộng rãi
các chuyên gia các nhà quản lý doanh nghiệp và ngƣời dân trƣớc khi quyết định thời
điểm thực hiện.
Do những hạn chế khách quan trong khuôn khổ phạm vi thực hiện của Đề tài một
số khía cạnh liên quan nhƣ sức khỏe môi trƣờng an ninh môi trƣờng…chƣa đƣợc xem
xét một cách đầy đủ và thấu đáo và cần đƣợc nghiên cứu thêm để có đƣợc những đánh
giá phân tích toàn diện.
D u vậy, từ đóng góp khoa học và thực tiễn của Đề tài cần tiến hành xem xét soạn
thảo kết quả của Đề tài thành các ấn phẩm.
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[5] NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN NHẰM X Y DỰNG NỘI
DUNG VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ H U TRONG LU T BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG SỬA ĐỔI
BỔ SUNG
(MÃ SỐ TNMT.04.19)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học Công nghệ
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Thiên Phương;
Email: nphuong@vea.gov.vn
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
TS. Nguyễn Phạm Hà
TS. La Trần Bắc
Ths. Phạm Thị Kiều Oanh
TS. Trần Quốc Trọng
GS.TS. Nguyễn Đức Ngữ
PGS.TS. Nguyễn Văn Viết
TS. Lê Hoàng Lan
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn các vấn đề lồng ghép biến đổi khí hậu liên
quan đến môi trƣờng.
- Xác định các nội dung liên quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu để lồng ghép
và Luật Bảo vệ môi trƣờng.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Nghiên cứu tổng quan của thế giới và Việt Nam về mối quan hệ giữa biến đổi
khí hậu và giải pháp bảo vệ môi trƣờng của Việt Nam
- Nghiên cứu tổng quan ảnh hƣởng của các yếu tố môi trƣờng đến biến đổi khí hậu
- Đánh giá tổng quan những giải pháp hoạt động bảo vệ môi trƣờng Việt Nam có
liên quan đến giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu
- Kinh nghiệm của một số quốc gia, quốc tế về xây dựng chính sách lồng ghép các
vấn đề về môi trƣờng, giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu
- Nghiên cứu đề xuất nội dung một số vấn đề biến đổi khí hậu để bổ sung vào
Luật Bảo vệ môi trƣờng
1.6. Thời gian thực hiện: 2011 - 2014
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.200 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 1.200 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Hiện nay, Việt Nam chƣa có một luật về biến đổi khí hậu các luật và văn bản dƣới
luật mới chỉ đề cập rất mờ nhạt vấn đề BĐKH và có rất ít công cụ pháp luật để giảm nhẹ
và thích ứng với BĐKH. Hệ thống pháp luật còn có những chỗ hổng về khung pháp lý
cơ chế chính sách về phối hợp về các hoạt động ƣu tiên trong ứng phó với BĐKH chƣa
có chính sách phù hợp thúc đẩy giảm nhẹ khí nhà kính nhƣ là một cơ hội về phát triển
kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trƣờng. Chính sách pháp luật trong giảm nhẹ phát thải khí
nhà kính còn chƣa đủ mạnh chƣa thể hiện đƣợc định hƣớng giảm nhẹ phát thải khí nhà
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kính trong các lĩnh vực có tiềm năng ở Việt Nam nhƣ: sử dụng năng lƣợng nông nghiệp,
bảo vệ và phát triển rừng phát triển năng lƣợng tái tạo v.v. Ngoài ra cũng chƣa có cơ
chế phối hợp triển khai Luật Biến đổi khí hậu cơ chế ƣu tiên cũng nhƣ các văn bản dƣới
luật quy định về vấn đề này. Một khó khăn nữa là sự thiếu nhận thức về BĐKH d n đến
khó khăn trong thực thi tuân thủ pháp luật.
Do đó việc hoàn thiện hệ thống các quy định chính sách trong phòng ngừa, giảm
nhẹ và thích ứng với biến đổi của Việt Nam cần đƣợc xem xét nghiên cứu và lồng ghép
hoặc luật hóa nhằm nâng cao hiệu quả thực thi cũng nhƣ nâng cao đƣợc vai trò trách
nhiệm của toàn xã hội trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu. Thực tế cho thấy, ứng phó
với biến đổi khí hậu là trách nhiệm của tất cả các Bộ ngành và các địa phƣơng (đặc biệt
là các ngành địa phƣơng có tính dễ tổn thƣơng nhất gây ra bởi biến đối khí hậu nhƣ tài
nguyên nƣớc nông nghiệp, thủy sản hoặc các vùng ven biến …). Trong số các Luật của
Việt Nam hiện hành thì Luật Bảo vệ môi trƣờng 2005 có đề cập trực tiếp và liên quan
nhiều nhất đến vấn đề giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Vì những lý do trên việc nghiên cứu xem xét các cơ sở lý luận và thực tiễn các
vấn đề biến đổi khí hậu liên quan đến môi trƣờng sẽ là cơ sở khoa học tin cậy để đề xuất
những vấn đề, nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu để bổ sung vào Luật Bảo vệ môi
trƣờng 2005 nhằm thống nhất quản lý nhà nƣớc và nâng cao hiệu quả, thể chế hóa các
hoạt động giảm nhẹ và thích ứng với biến đối khí hậu và bảo vệ môi trƣờng trong điều
kiện Việt Nam cũng nhƣ phù hợp với các điều ƣớc quốc tế Việt Nam tham gia về biến
đổi khí hậu.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị nghiên
cứu đã sử dụng thực tế
- Phƣơng pháp điều tra, thống kê: thực hiện điều tra thống kê phân tích hệ thống
và kế thừa các tài liệu đã có học tập kinh nghiệm quốc tế.
- Phƣơng pháp chuyên gia: thông qua các cuộc họp nhóm chuyên gia, hội thảo
khoa học lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia trong và ngoài nƣớc về cách tiếp cận,
thiết kế nghiên cứu, luận cứ khoa học các vấn đề giải quyết đánh giá dự báo diễn biến và
các sản phẩm của nghiên cứu.
- Phƣơng pháp phân tích đánh giá dự báo.
- Phƣơng pháp kế thừa có chọn lọc: các nghiên cứu thực hiện trƣớc đây có liên
quan. Tham khảo các tài liệu thông tin cần thiết có liên quan từ những công trình nghiên
cứu trƣớc đây.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng loại và
chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính;
- Các sản phẩm khoa học:
1. Báo cáo tổng quan về mối quan hệ giữa biến đổi khí hậu với các giải pháp bảo
vệ môi trƣờng ở Việt Nam
2. Báo cáo đề xuất những nội dung các vấn đề biến đổi khí hậu để sửa đổi, bổ
sung Luật Bảo vệ môi trƣờng
3. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện của đề tài
- Các công bố khoa học (các bài báo trong nƣớc và ngoài nƣớc và tên tạp trí khoa
học năm công bố....): Bài báo “ Xây dựng các quy định về biến đổi khí hậu trong Luật
Bảo vệ môi trường 2014” đăng trên Tạp chí Môi trƣờng Chuyên đề KH&CN, 2014.
- Công tác đào tạo sau đại học: Không thực hiện.
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2.4. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà nƣớc
về tài nguyên và môi trƣờng;
Các kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ giúp cho các nhà quản lý các nhà hoạch định
chính sách các nhà môi trƣờng các nhà khoa học hoàn thiện và đề xuất những điều chỉnh
về thể chế pháp lý để lồng ghép các vấn đề, nội dung biến đổi khí hậu vào Luật Bảo vệ
môi trƣờng. Góp phần thúc đẩy, triển khai cụ thể và có hiệu quả công tác bảo vệ môi
trƣờng, giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm hƣớng tới phát triển bền vững.
2.5. Kết luận
Hiện nay, vấn đề biến đổi khí hậu, ứng phó với biến đổi khí hậu mới đƣợc điều
chỉnh trong các văn bản pháp luật dƣới hình thức không phải là các văn bản quy phạm
pháp luật, chủ yếu đƣợc quy định trong Chiến lƣợc, kế hoạch về biến đổi khí hậu, ứng
phó với biến đổi khí hậu, do vậy các chế tài xử lý trách nhiệm nghĩa vụ của mọi tổ
chức, cá nhân có liên quan đến bảo vệ môi trƣờng, ứng phó với biến đổi khí hậu còn hạn
chế hoặc khó triển khai thực hiện trên thực tế.
Lồng ghép công tác bảo vệ môi trƣờng và ứng phó với biến đổi khí hậu là một vấn
đề mới và cần thiết trong điều kiện Việt Nam, một trong những nƣớc chịu ảnh hƣởng lớn
từ biến đổi khí hậu. Nhiều vấn đề môi trƣờng vốn đã đƣợc đặt ra nay trở thành các các
vấn đề dƣới khía cạnh ứng phó với biến đổi khí hậu. Việc lồng ghép các vấn đề môi
trƣờng trong các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội vốn đã khó khăn v n cần
đƣợc cải thiện thêm.
Mặt khác khái niệm môi trƣờng hiện nay đƣợc nhìn nhận và hiểu biết phụ thuộc
vào các cá nhân hay tổ chức có nhiều khác nhau trong các vấn đề cụ thể. Điều này d n tới
giảm hiệu quả của công tác lồng ghép và quản lý môi trƣờng. Cách nhìn nhận và tiếp cận
vấn đề môi trƣờng ở các cấp hiện nay chủ yếu tập trung vào các vấn đề chất thải nƣớc
thải nhà vệ sinh mà ít chú ý tới các vấn đề quan trọng khác đã phân tích trong các phần ở
trên nhƣ: suy thoái tài nguyên nƣớc xói mòn và suy thoái đất khai thác khoáng sản, mất
rừng, mất đa dạng sinh học trong tự nhiên và nông nghiệp tác động của các dự án phát
triển cơ sở hạ tầng.
Với việc đánh giá khách quan khoa học, dựa trên thực tiễn và tham khảo kinh
nghiệm của các nƣớc đề tài đã phân tích những tồn tại và nguyên nhân đồng thời đƣa ra
các quan điểm, mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp chủ yếu chủ động ứng
phó với biến đổi khí hậu và đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên môi trƣờng. Các nội
dung nghiên cứu của đề tài cũng góp phần làm rõ mối quan hệ hữu cơ giữa biến đổi khí
hậu và môi trƣờng, tạo cơ sở cho những nghiên cứu tiếp theo cũng nhƣ hỗ trợ công tác
xây dựng chính sách liên quan đến bảo vệ môi trƣờng và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu đề tài đã đề nghị đƣa các nội dung về BĐKH vào
trong Luật BVMT 2005 sửa đổi góp phần sớm đƣa nƣớc ta trở thành nƣớc công nghiệp
theo hƣớng hiện đại và phát triển bền vững. Kết quả chủ yếu của đề tài đã thực hiện
đƣợc:
1. Tổng quan cácnghiên cứu đánh giá về tác động của biến đổi khí hậu đến môi
trƣờng của Việt Nam và thế giới và các yếu tố môi trƣờng ảnh hƣởng đến BĐKH ở Việt
Nam
Đề tài đã có những đánh giá tổng quan về ảnh hƣởng của BĐKH đến môi trƣờng
tự nhiên bao gồm: môi trƣờng đất môi trƣờng nƣớc môi trƣờng không khí và hệ sinh
thái và tính đa dạng sinh học.
49

- Dƣới tác động của BĐKH thiên tai bão lũ ngày càng gia tăng sẽ làm tăng hiện
tƣợng rửa trôi xói mòn sạt lở bờ sông bồi lắng dòng sông... gây ảnh hƣởng nghiêm
trọng tới môi trƣờng đất.
- Biến đổi khí hậu làm nhiệt độ trái đất tăng lên d n đến gia tăng nguy cơ ô nhiêm
nguồn nƣớc thông qua sự thay đổi tính chất trầm tích chất dinh dƣỡng, sự phân hủy các
bon hữu cơ. BĐKH gây ra sự thay đổi về thời gian mƣa và lƣợng mƣa. Những thay đổi
nhiệt độ và lƣợng mƣa có thể d n đến thay đổi lớn tỷ lệ dòng chảy tăng khả năng và mức
độ nghiêm trọng của hạn hán và lũ lụt. Mực nƣớc tại các ao hồ sông thấp do hạn hán d n
đến tăng nồng độ ô nhiễm.
- Biến đổi khí hậu tác động đến chất lƣợng không khí bằng cách làm thay đổi các
điều kiện khí tƣợng, những thay đổi về khí tƣợng chủ yếu liên quan đến tầng bình lƣu. Sự
tác động này d n đến những thay đổi trong việc vận chuyển và lan truyền của các chất ô
nhiễm không khí trong khí quyển.
- Nhiệt độ tăng sẽ làm thay đổi vùng phân bố và cấu trúc quần xã sinh vật của
nhiều HST.
Biến đổi khí hậu và môi trƣờng có quan hệ hữu cơ tác động qua lại với nhau. Một
số tác động cơ bản của môi trƣờng đến biến đổi khí hậu cũng đã đƣợc xác định:
- Mất rừng và suy thoái rừng là một nhân tố đóng góp cho sự nóng lên của trái đất,
và đƣợc coi là một trong những nguyên nhân chính làm gia tăng hiệu ứng nhà kính. Ở các
khu vực bị phá rừng đất tăng nhiệt nhanh hơn và thời tiết trở nên nóng hơn điều này
kích thích quá trình bốc hơi nƣớc của đất, từ đó hình thành các đám mây và d n đến
lƣợng mƣa sẽ gia tăng. Hiện nay, diện tích rừng ở nƣớc ta đang không ngừng bị giảm sút.
Sự suy giảm về tài nguyên rừng đặc biệt là sự thu hẹp nhanh chóng diện tích rừng đang
đƣợc coi là một trong những nguyên nhân d n đến sự biến đổi khí hậu toàn cầu và suy
thoái môi trƣờng..
- Ô nhiễm không khí cũng là nguyên nhân gây nên BĐKH. Lƣợng phát thải các
loại khí nhà kính trong các hoạt động sản xuất kinh doanh không ngừng tăng nhanh và
tích lũy trong thời gian dài đã làm tăng khả năng tích nhiệt trong khí quyển gây ra hiện
tƣợng hiệu ứng nhà kính. Tỷ lệ phát thải khí nhà kính trên đầu ngƣời của Việt Nam hiện
nay là thấp so với mức trung bình của thế giới nhƣng mức độ gia tăng tỷ lệ phát thải khá
cao (từ 1 5 lên 2 3 sau 15 năm). Bên cạnh đó với việc đô thị hóa rất nhanh không kiểm
soát đƣợc luông di dần từ nông thôn và thành phố các đô thị lại nằm sát biển đã làm cho
các tác hại của biến đổi khí hậu toàn cầu đối với Việt Nam trở nên trầm trọng hơn
2. Đề tài đã tiến hành rà soát nghiên cứu kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế
giới về xây dựng chính sách lồng ghép các vấn đề về môi trƣờng, giảm nhẹ và thích ứng
với biến đổi khí hậu.
Đề tài đã rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về môi trƣờng và biến đổi khí
hậu của một số quốc gia trên thế giới nhƣ Mỹ, một số nƣớc châu u một số nƣớc châu Á
nhƣ Nhật Bản Philipin Thái Lan.
Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng các quy định về biến đổi khí hậu tại
các nƣớc đề tài đã đƣa ra các vấn đề có thể thể chế hóa thành quy định pháp luật bao
gồm 10 vấn đề cơ bản :
1) Áp dụng các quy định chính sách làm hạn chế phát thải khí cacbon kiểm soát
chất thải.
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2) Quy định về đánh giá tác động biến đổi khí hậu đối với các kế hoạch, quy
hoạch quốc gia địa phƣơng ngành
3) Thực hiện các chƣơng trình hành động về biến đổi khí hậu và làm trong sạch
không khí.
4) Phát triển các chƣơng trình hỗ trợ quốc tế.
5) Xây dựng và triển khai thực hiện các chƣơng trình biến đổi khí hậu, bảo vệ môi
trƣờng
6) Phát triển các công nghệ thiết bị sạch.
7) Phổ biến các tác hại của biến đổi khí hậu.
8) Phổ biến các thông tin về quy định quốc tế.
9) Thực hiện các biện pháp giúp đỡ hỗ trợ thực hiện luật năng lƣợng và chính sách
về biến đổi khí hậu.
10) Quy định sử dụng năng lƣợng tái tạo.
Trong đó các nội dung về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với các
chiến lƣợc quy hoạch, kế hoạch là nội dung có thể coi là quan trọng nhất nhằm đạt đƣợc
mục tiêu phát triển bền vững và xây dƣng các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu
một cách hiệu quả.
3. Đề tài đã phân tích đánh giá và đề xuất các nội dung về biến đổi khí hậu cần
quy định để bổ sung vào Luật Bảo vệ môi trƣờng
Những tồn tại, thiếu sót của Luật BVMT 2005 trong ứng phó với BĐKH đã đƣợc
phân tích đánh giá. Đề tài đã đƣa ra các quan điểm và nguyên tắc lồng ghép các vấn đề
BĐKH trong Luật BVMT. Trên cơ sở rà soát các văn bản pháp luật của Đảng và Chính
phủ có liên quan đến BĐKH đề tài đã lựa chọn 03 nhóm nội dung chính để kiến nghị
lồng ghép các quy định về BĐKH vào Luật BVMT sửa đổi:
- Hoạt động sản xuất, quản lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm, sự cố môi trƣờng.
- Đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, hoạt động của khu công nghiệp đô thị làng
nghề vùng nông thôn biển đảo lƣu vực sông.
- Sử dụng công cụ kinh tế, bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng hiệu quả năng lƣợng
và tài nguyên sản xuất và tiêu thụ bền vững.
Với 3 nhóm nội dung trên đề tài đã đƣa ra 14 vấn đề có thể lồng ghép nội dung
BĐKH, đề xuất bổ sung mới và sửa đổi 18 Điều trong Luật Bảo vệ môi trƣờng 2005 (Phụ
lục 2). Đây là các nội dung qua nghiên cứu đề tài thấy có thể thể chế hóa trong Luật Bảo
vệ môi trƣờng. Tuy nhiên để phục vụ cho quá trình sửa đổi Luật Bảo vệ môi trƣờng
2005 nhóm thực hiện đề tài đã cân nhắc trên cơ sở điều kiện hiện nay ở Việt Nam, tiến
trình hội nhập với thế giới trong nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu, kiến nghị 2 phƣơng
án:
- Phƣơng án 1: Lồng ghép một số nội dung vào các chƣơng của Luật BVMT, quy
định 1 vài điều về biến đổi khí hậu (Phụ lục 3): Một số nội dung đề xuất đã đƣợc tiếp thu
và đƣa vào bản Dự thảo Luật Bảo vệ môi trƣờng sửa đổi (Dự thảo số 5).
- Phƣơng án 2: Quy định 01 Chƣơng riêng về biến đổi khí hậu trong Luật BVMT
(Phụ lục 4): Nội dung của Chƣơng BĐKH đã đƣợc đƣa vào trong bản Dự thảo cuối cùng
trình Quốc hội xem xét phê duyệt.
4. Đề tài đã dự báo tác động pháp luật của các nội dung về biến đổi khí hậu dự
kiến quy định để bổ sung vào Luật Bảo vệ môi trƣờng.
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Đề tài đã tập trung vào đánh giá các nhóm vấn đề mà nội dung của nó có nhiều ý
kiến khác nhau là những vấn đề quan trọng đối với hoạt động hoàn thiện pháp luật, gắn
với các mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm cho các nhà hoạch định đƣa ra
đƣợc các chính sách tốt giúp cho việc thực thi các quy định pháp luật về biến đổi khí hậu
nói riêng và pháp luật về bảo vệ môi trƣờng nói chung đạt chất lƣợng cao; tăng cƣờng
tính minh bạch tính thống nhất và tính dễ tiếp cận của hệ thống quy định về biến đổi khí
hậu. Các nhóm vấn đề đƣợc đề tài lựa chọn đánh giá:
- Sự cần thiết quy định về ứng phó với biến đổi khí hậu trong Luật Bảo vệ môi
trƣờng (sửa đổi)
- Quy định về lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lƣợc,
quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.
- Quy định về quản lý phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính phá hủy tầng ô dôn.
- Quy định về tái sử dụng tái chế chất thải.
Qua các phân tích đánh giá nhóm nghiên cứu nhận thấy việc quy định các nội
dung liên quan đến biến đổi khí hậu trong Luật Bảo vệ môi trƣờng là rất cần thiết phù
hợp với hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trƣờng hiện nay có tính khả thi và góp phần
hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trƣờng.
2.7. Kiến nghị
Trong quá trình thực hiện đề tài và trên cơ sở các kết quả nghiên cứu đạt đƣợc,
nhóm thực hiện nghiên cứu có một số kiến nghị sau:
1. Đối với hƣớng nghiên cứu tiếp theo của đề tài
Tiếp tục hoàn thiện các nội dung quy định về BĐKH trong Luật Bảo vệ môi
trƣờng sửa đổi. BĐKH là vấn đề rất lớn, ảnh hƣởng đến toàn bộ các ngành lĩnh vực
trong xã hội trong khi đó đề tài mới chỉ nghiên cứu lồng ghép các nội dung về BĐKH
trong các Điều, khoản của Luật BVMT nên v n chƣa thể bao quát và giải quyết đƣợc đầy
đủ các vấn đề cấp bách về BĐKH hiện nay. Do vậy các nghiên cứu tiếp theo v n cần
đƣợc triển khai để bổ sung hoàn thiện các quy định của Luật trong quá trình triển khai
thực tế.
Để đảm bảo tính hệ thống trong các quy định về BĐKH của Luật Bảo vệ môi
trƣờng sửa đổi các kết quả của đề tài cần đƣợc tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu phục vụ
cho việc xây dựng các văn bản hƣớng d n thực hiện các quy định của Luật bảo vệ môi
trƣờng sửa đổi hoặc có thể xa hơn nữa là xây dựng riêng một văn bản Luật về BĐKH.
2. Đối với cơ quan quản lý nhà nƣớc về môi trƣờng, biến đổi khí hậu
Điều chỉnh bằng pháp luật các nội dung liên quan đến biến đổi khí hậu là bảo đảm
thể chế hóa chủ trƣơng đƣờng lối của Đảng và Nhà nƣớc trong việc bảo vệ môi trƣờng
và phát triển bền vững góp phần nội luật hóa các cam kết quốc tế của Việt Nam về biến
đổi khí hậu. Cơ quan soạn thảo Luật bảo vệ môi trƣờng cần bổ sung các quy định về biến
đổi khí hậu vào trong Luật Bảo vệ môi trƣờng sửa đổi góp phần hoàn thiện các quy định
pháp luật về biến đổi khí hậu nâng cao năng lực quản lý nhà nƣớc về biến đổi khí hậu,
trách nhiệm nghĩa vụ của tổ chức cá nhân có hoạt động phát sinh chất thải gây hiệu ứng
khí nhà kính phá hủy tầng ô dôn.
Các nội dung đƣa vào Luật Bảo vệ môi trƣờng sửa đổi cũng cần đƣợc chế tài hóa
trong các quy định về xử phạt vi phạm hành chính có nhƣ vậy mới đảm bảo hiệu quả
thực thi của Luật Bảo vệ môi trƣờng
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[6] NGHIÊN CỨU CƠ SỞ L LU N VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN L CHẤT THẢI
TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ VÀ SINH HO T ĐỂ SỬA LU T
BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG
(MÃ SỐ TNMT.04.21)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trƣờng Tổng cục
Môi trƣờng
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Hòa Bình
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- ThS. Trần Thị Lệ Anh
- CN. Nguyễn Thị Hồng
- ThS. Nguyễn Thƣợng Hiền
- TS. Nguyễn Thị Hồng Liễu
- ThS. Nguyễn Thành Yên
- ThS. Đỗ Tiến Đoàn
- ThS. Nguyễn Thành Lam
- ThS. Trần Thị Thu Hiền
- ThS. Nguyễn Thị Lan Hƣơng
- ThS. Hàn Ngọc Tài
- ThS. Nguyễn Thái Quang
- ThS. Phạm Tiến Toàn
- ThS. Nguyễn Minh Phƣơng
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Nghiên cứu cơ sở lý luận, khảo sát kinh nghiệm quốc tế về quản lý chất thải rắn,
chất thải nguy hại;
- Đánh giá thực trạng tổ chức quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại; thực trạng
các quy định về chất thải rắn, chất thải nguy hại và tình hình tổ chức thực thi;
- Kiến nghị đề xuất sửa đổi, bổ sung các nội dung/quy định về quản lý chất thải
rắn, chất thải rắn nguy hại trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt phục vụ sửa
Luật Bảo vệ môi trƣờng.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Nghiên cứu cơ sở lý luận, khảo sát kinh nghiệm quốc tế về quản lý chất thải rắn,
chất thải nguy hại;
- Đánh giá thực trạng tổ chức quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại; thực trạng
các quy định về chất thải rắn, chất thải nguy hại và tình hình tổ chức thực thi;
- Kiến nghị đề xuất sửa đổi, bổ sung các nội dung/quy định về quản lý chất thải
rắn, chất thải rắn nguy hại trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt phục vụ sửa
Luật Bảo vệ môi trƣờng.
1.6. Thời gian thực hiện: 2011 - 2013
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.281 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 1.254 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
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2.1. Mở đầu
Việt Nam trong những năm qua cùng với quá trình đổi mới, mở cửa và hội nhập
kinh tế quốc tế đồng thời với đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa xây dựng thể chế
kinh tế thị trƣờng có sự điều tiết của Nhà nƣớc trong những năm qua đã đƣa lại những
thành quả hết sức khả quan. Kinh tế tăng mạnh liên tục trong nhiều năm. Đời sống nhân
dân không ngừng đƣợc nâng cao. Việt Nam đã chính thức gia nhập nhóm các nƣớc có
mức thu nhập trung bình. Những thành công trong thời gian qua đã tạo thế và lực cho
phát triển đất nƣớc trong giai đoạn tới. Sự phát triển kinh tế theo chiều hƣớng tích cực
vừa là hệ quả của đô thị hoá vừa là lợi thế quan trọng cho tiến trình đô thị hoá công
nghiệp hoá hiện đại hoá đất nƣớc. Mặc dù Đảng Nhà nƣớc Chính phủ đã quan tâm chỉ
đạo sát sao trong công tác bảo vệ môi trƣờng nhƣng vấn đề ô nhiễm môi trƣờng do chất
thải rắn, chất thải nguy hại gây ra chƣa đƣợc cải thiện nhiều.
Dự báo đến năm 2020 nƣớc ta với hơn 100 triệu dân mức thu nhập bình quân đầu
ngƣời trên 3.200 USD/năm tỷ trọng công nghiệp dịch vụ chiếm trên 50% GDP dân số
đô thị xấp xỉ 50%, ... Việc tăng trƣởng kinh tế đã đƣa đến nâng cao chất lƣợng cuộc sống
của ngƣời dân và thúc đẩy quá trình đô thị hóa. Tuy nhiên dân số đô thị tăng nhanh đã
gây ra quá tải đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị. Các hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ
thuật nói chung và cơ sở hạ tầng về BVMT nói riêng trong đó có liên quan đến việc quản
lý CTR ở hầu hết các đô thị Việt Nam đều phát triển chậm hơn so với tốc độ phát triển
kinh tế-xã hội đô thị. Phát triển đô thị chƣa đƣợc lồng nghép với công tác BVMT d n
đến tình trạng yếu kém của hệ thống thu gom và xử lý CTR.
Những hạn chế, tồn tại trong quản lý chất thải nêu trên một phần là do ảnh hƣởng
của thể chế chính sách quản lý chất thải hiện hành. Đây là cơ sở thực tiễn có ý nghĩa
quyết định để định hƣớng cho sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trƣờng 2005 trong đó có
lĩnh vực quản lý chất thải.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị nghiên
cứu đã sử dụng thực tế
- Phƣơng pháp kế thừa có chọn lọc: Báo cáo đã sử dụng phƣơng pháp kế thừa kết
quả của những dự án liên quan của để phục vụ cho việc nghiên cứu.
- Phƣơng pháp điều tra, thu thập phân tích và đánh giá số liệu: thực hiện điều tra
thống kê phân tích hệ thống. Trong quá trình triển khai nghiên cứu đã đi điều tra, phỏng
vấn qua các phiếu điều tra để thu thập thông tin từ các Sở, Ban quản lý các khu công
nghiệp, bệnh viện và một số doanh nghiệp tại một số tỉnh trên phạm vi cả nƣớc.
- Phƣơng pháp chuyên gia: thông qua các cuộc họp nhóm chuyên gia hội thảo
khoa học lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia về cách tiếp cận, thiết kế nghiên cứu,
luận cứ khoa học các vấn đề giải quyết đánh giá dự báo và các sản phẩm đầu ra của đề
tài.
- Phƣơng pháp phân tích so sánh, tổng hợp hệ thống: Các tài liệu sau khi thu thập,
đƣợc phân tích đánh giá tổng hợp làm cơ sở cho việc đề xuất sửa đổi nội dung quản lý
CTR, CTNH trong Luật Bảo vệ môi trƣờng 2005.
- Phƣơng pháp dự báo: Mô hình dự báo định lƣợng dựa trên số liệu quá khứ,
những số liệu này giả sử có liên quan đến tƣơng lai và có thể tìm thấy đƣợc. Tất cả các
mô hình dự báo theo định lƣợng có thể sử dụng thông qua chuỗi thời gian và các giá trị
này đƣợc quan sát đo lƣờng các giai đoạn theo từng chuỗi. Trong khuôn khổ đề tài này sử
dụng cả 2 phƣơng pháp định tính và định lƣợng để nâng cao mức độ chính xác của dự
báo.
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2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc
- Các sản phẩm khoa học:
+ Một Báo cáo nghiên cứu về cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý chất thải rắn, chất
thải nguy hại trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt.
+ Một Báo cáo đề xuất những nội dung sửa đổi, bổ sung về quản lý chất thải rắn,
chất thải nguy hại trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt để sửa Luật Bảo vệ
môi trƣờng.
+ Một Báo cáo kết quả học tập kinh nghiệm quản lý chất thải tại Hàn Quốc.
+ Một Báo cáo tổng hợp tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài.
- Các công bố khoa học (các bài báo trong nƣớc và ngoài nƣớc và tên tạp trí khoa
học năm công bố....): Bài báo Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn, chất
thải nguy hại và đề xuất sửa đổi nội dung quản lý chất thải trong Luật Bảo vệ môi trƣờng
2005 trên Tạp chí Môi trƣờng chuyên đề Khoa học và Công nghệ năm 2014.
- Công tác đào tạo sau đại học: không.
2.4. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà nƣớc
về tài nguyên và môi trƣờng:
- Nhóm thực hiện nghiên cứu của đề tài đã nghiên cứu tìm hiểu về một số khái
niệm về chất thải nhƣ chất thải, chất thải nguy hại, chất thải y tế nguy hại, phiếu liệu,
quản lý chất thải và quản lý tổng hợp chất thải rắn. Theo đó quản lý tổng hợp chất thải
rắn đƣợc xem là hiệu quả khi ngăn ngừa tái chế và quản lý chất thải rắn theo hƣớng bảo
vệ sức khỏe con ngƣời và môi trƣờng hiệu quả nhất trong đó khâu phòng ngừa phát sinh
phân loại chất thải tại nguồn sẽ là yếu tố quyết định hiệu quả và thành công của hệ thống
này. Việc phân loại chất thải rắn tại nguồn sẽ giúp tái sử dụng tái chế và thu hồi các
thành phần có ích trong chất thải đồng thời làm giảm lƣợng chất thải rắn phải chôn lấp
nhằm tiết kiệm tài nguyên giảm đƣợc diện tích đất chôn lấp chất thải, hạn chế ô nhiễm
môi trƣờng do nƣớc rỉ rác gây ra và các vấn đề môi trƣờng kinh tế - xã hội khác.
- Kết quả điều tra, khảo sát thu thập thông tin tại 16/63 tỉnh thành trên toàn quốc
thấy rằng:
+ Tổng lƣợng CTR đô thị phát sinh năm 2011 tại các tỉnh/thành trên cả nƣớc
khoảng 19.707.992 tấn, trong đó CTRSH đô thị khoảng 9.136.117 tấn CTRCN không
nguy hại 8.833.326 tấn, CTRCN nguy hại 1.712.914 tấn, CTRYT nguy hại 25.634 tấn.
TP Hồ Chí Minh là địa phƣơng có mức phát sinh CTR đô thị cao nhất nƣớc (4.603.778
tấn/năm) tiếp đến là thủ đô Hà Nội (3.353.990 tấn/năm). Chỉ riêng lƣợng phát sinh CTR
đô thị tại hai địa phƣơng này đã chiếm hơn 40% tổng lƣợng phát sinh CTR đô thị của cả
nƣớc. Địa phƣơng có mức phát sinh CTR đô thị thấp nhất là tỉnh Bắc Kạn (12.480
tấn/năm) chỉ bằng 0 27% lƣợng phát sinh của TP Hồ Chí Minh.
+ Việc phân loại chất thải rắn tại nguồn mới chỉ là các dự án thí điểm, v n chƣa đƣợc
triển khai rộng rãi vì nhiều lý do nhƣ chƣa có quy định bắt buộc chƣa đủ nguồn lực tài chính
để đầu tƣ hạ tầng cơ sở, nhận thức của ngƣời dân và nguồn nhân lực thực hiện.
+ Việc thu gom, vận chuyển CTR sinh hoạt tại đô thị phần lớn do các Công ty Môi
trƣờng đô thị (URENCO) trực thuộc UBND tỉnh thành phố hoặc huyện, thị xã thực hiện.
Các Công ty Môi trƣờng đô thị hoạt động dƣới hình thức các đơn vị sự nghiệp có thu. Tỷ lệ
thu gom CTR sinh hoạt ở các đô thị đạt khoảng 83-85%, tại các khu vực nông thôn đạt
khoảng 40-45%.
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+ Việc xử lý CTR sinh hoạt đô thị chủ yếu là phƣơng pháp chôn lấp. Trên cả nƣớc
hiện có 98 bãi chôn lấp chất thải tập trung ở các thành phố lớn đang vận hành nhƣng chỉ có
17 bãi chôn lấp đƣợc coi là hợp vệ sinh. Ƣớc tính có khoảng 60% CTR đô thị đƣợc xử lý
bằng phƣơng pháp chôn lấp hợp vệ sinh và tái chế trong các nhà máy xử lý CTR để tạo mùn
hữu cơ tái chế nhựa và các phế liệu khác. Việc xử lý CTNH hiện nay chủ yếu là công nghệ
lò đốt tĩnh hai cấp đồng xử lý trong lò nung xi măng hóa rắn (bê tông hóa) xử lý tái chế
dầu thải, xử lý bóng đèn huỳnh quang thải v.v… Riêng đối với chất thải y tế nguy hại chủ
yếu là xử lý bằng băng pháp thiêu đốt trong các lò đốt chuyên dụng (chiếm 73 3%) còn lại là
thiêu đốt thủ công hoặc chôn lấp.
+ Dự báo tình hình phát sinh CTR đến năm 2020: Lƣợng CTRSH phát sinh trên
phạm vi cả nƣớc khoảng 43.435 tấn/ngày CTR công nghiệp khoảng 47.535 tấn/ngày CTR
công nghiệp nguy hại khoảng 9.032 tấn/ngày CTR y tế nguy hại khoảng 99,02 tấn.
- Hệ thống cơ quan quản lý nhà nƣớc về BVMT: Cấp Trung ƣơng đã từng bƣớc
đƣợc kiện toàn và đi vào hoạt động ổn định. Năm 2008 Tổng cục Môi trƣờng trực thuộc
Bộ TN&MT đƣợc thành lập. Tại các Bộ ngành khác đều có bộ phận quản lý về môi
trƣờng có nơi đƣợc đặt ở Vụ Khoa học và Công nghệ có nơi thành lập một đơn vị quản
lý môi trƣờng riêng. Cấp địa phƣơng đã thành lập 63 Chi cục bảo vệ môi trƣờng trực
thuộc Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tại 63 tỉnh/thành đã có 672/674 quận, huyện trên cả
nƣớc thành lập phòng Tài nguyên và Môi trƣờng (trừ huyện đảo Bạc Long Vĩ và Trƣờng
Sa), ở hầu hết xã phƣờng đã có cán bộ địa chính kiêm nhiệm các vấn đề môi trƣờng.
- Về ban hành chính sách quy định pháp luật về quản lý CTR CTNH: Các Bộ,
ngành theo quy định của Luật Bảo vệ môi trƣờng 2005 và theo chức năng nhiệm vụ
đƣợc giao đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý CTR CTNH thuộc
ngành mình quản lý. Các địa phƣơng đã quản lý và triển khai thực hiện các chính sách và
quy định về quản lý CTR CTNH do các Bộ ngành ban hành. Đồng thời cũng xây dựng
các văn bản hƣớng d n về thu gom, vận chuyển CTR trên địa bàn và các nhiệm vụ, dự án
về quản lý CTR và CTNH.
2.5 Kết luận
Luật Bảo vệ môi trƣờng 2005 có quy định về quản lý chất thải theo đó chất thải
rắn, chất thải nguy hại phải đƣợc phân loại tại nguồn, giảm thiểu tái sử dụng tái chế để
hạn chế đến mức thấp nhất lƣợng chất thải phải tiêu hủy, thải bỏ. Tuy nhiên quá trình
triển khai quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại đã nảy sinh những vƣớng mắc và
bất cập về tổ chức quản lý nhà nƣớc ở cả cấp trung ƣơng và địa phƣơng nhƣ: chồng chéo
về chức năng nhiệm vụ, chia cắt bởi nhiều cơ quan quản lý các văn bản quy phạm pháp
luật dƣới luật còn nhiều bất cập trong thực thi chƣa phù hợp với thực tế. Vì vậy, Tổng
cục Môi trƣờng đã đƣợc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng giao thực hiện Đề tài “Nghiên cứu
cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý chất thải trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh
hoạt nhằm sửa Luật Bảo vệ môi trƣờng” tập trung nghiên cứu đánh giá hiện trạng quản
lý chất thải rắn, chất thải nguy hại tại một số địa phƣơng và kinh nghiệm quản lý chất thải
rắn, chất thải nguy hại của một số nƣớc trên thế giới đề xuất quản lý chất thải rắn, chất
thải nguy hại tại Việt Nam trong thời gian tới nhằm phục vụ sửa Luật Bảo vệ môi trƣờng
2005. Kết quả chủ yếu của Đề tài đã thực hiện đƣợc:
Đã tổng hợp nghiên cứu phân tích và đánh giá chung về lĩnh vực quản lý chất
thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại của một số nƣớc trong khu vực và trên thế giới nhƣ:
Châu u Mỹ, Nhất bản Hàn Quốc, Singapore và Đài Loan về khái niệm về chất thải,
chất thải rắn, chất thải nguy hại; khái niệm về quản lý chất thải, chất thải rắn, chất thải
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nguy hại; hệ thống chính sách pháp luật công cụ về quản lý chất thải, chất thải rắn, chất
thải nguy hại;cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý chất thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại;
xu thế quản lý chất thải rắn của các nƣớc trong khu vực và trên thế giới; công cụ hỗ trợ
cho quản lý chất thải. Trên cơ sở đó rút bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong lĩnh vực
xây dựng chính sách và tổ chức quản lý chất thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại; đã tổ
chức đoàn khảo sát nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về quản lý chất thải rắn tại Hàn
quốc tập trung tìm hiểu công tác xây dựng Luật bảo vệ môi trƣờng và các văn bản quy
phạm pháp luật về quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại tham quan các khu xử lý chất
thải rắn sinh hoạt tại Hàn quốc.
Đã tổ chức đi khảo sát tại 16/63 tỉnh thành để đánh giá tình hình phát sinh và
quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại; dự báo xu hƣớng phát sinh và quản lý chất thải
rắn, chất thải nguy hại trong thời gian tới. Kết quả đánh giá nhƣ sau:
Tình hình phát sinh: năm 2011 tổng lƣợng CTR đô thị phát sinh tại các tỉnh/thành
trên cả nƣớc khoảng 19.707.992 tấn trong đó CTRSH đô thị khoảng 9.136.117 tấn,
CTRCN không nguy hại 8.833.326 tấn, CTRCN nguy hại 1.712.914 tấn, CTRYT nguy
hại 25.634 tấn. Tình hình thu gom:tỷ lệ thu gom CTR sinh hoạt ở các đô thị đạt khoảng
83-85%, tại các khu vực nông thôn đạt khoảng 40-55%. Riêng đối với CTR công nghiệp
hiện chƣa có báo cáo đánh giá về tỷ lệ thu gom các CTR từ các KCN tuy nhiên theo điều
tra của Viện nghiên cứu Chiến lƣợc Chính sách công nghiệp, tỷ lệ thu gom CTR của các
KCN khá cao đạt trên 90%. Tỷ lệ này đạt đƣợc do CTR khu CN thƣờng đƣợc tập trung,
xác định nguồn thải rõ ràng và có đăng ký với Ban quản lý các KCN.
Xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại: chất thải rắn sinh hoạt đƣợc xử lý bằng
phƣơng pháp chôn lấp, chiếm khoảng 76-82% lƣợng CTR thu gom đƣợc (trong đó
khoảng 50% đƣợc chôn lấp hợp vệ sinh và 50% chôn lấp không hợp vệ sinh). Chất thải
rắn nông nghiệp nguy hại thƣờng đem đốt hoặc chôn lấp xa khu dân cƣ đôi khi ngƣời
nông dân còn thu gom chung với rác thải sinh hoạt. Chất thải rắn nguy hại công nghiệp
đƣợc xử lý bằng lò đốt tĩnh hai cấp (trên 50%) hóa rắn và chôn lấp. Chất thải rắn y tế
nguy hại đƣợc xử lý bằng lò đốt chất thải hiện đại ở các thành phố lớn.
Đã nghiên cứu đánh giá thực trạng, hiệu quả, bất cập về công tác tổ chức quản lý
chất thải rắn, chất thải nguy hại trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt về thực
thi Luật Bảo vệ môi trƣờng 2005 ở Việt Nam, cụ thể:
Về kết quả đạt đƣợc: Tại cấp trung ƣơng trên cơ sở Luật BVMT 2005, hệ thống
cơ quan quản lý nhà nƣớc về BVMT cấp trung ƣơng đã từng bƣớc đƣợc kiện toàn và đi
vào hoạt động ổn định. Năm 2008 Tổng cục Môi trƣờng trực thuộc Bộ TNMT đƣợc
thành lập. Tại các bộ ngành khác đều có bộ phận quản lý về môi trƣờng. Các Bộ ngành
đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý CTR CTNH thuộc chức năng
nhiệm vụ của Bộ ngành đƣợc giao nhƣ Bộ Y tế đã ban hành Quy chế quản lý chất thải y
tế; Bộ Xây dựng đã phối hợp với Bộ TNMT trình Thủ tƣớng Chính phủ ban hành nhiều
văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất thải. Tại các địa phƣơng 63 tỉnh/thành đã
thành lập Chi cục BVMT trực thuộc Sở TNMT theo Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày
23 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ cũng đã quy định về quy định tổ chức, bộ phận
chuyên môn về BVMT tại cơ quan doanh nghiệp nhà nƣớc. Đã có 672/674 quận, huyện
trên cả nƣớc thành lập Phòng TNMT (trừ huyện đảo Bạch Long Vĩ và Trƣờng Sa). Ở hầu
hết xã phƣờng đều đã có cán bộ địa chính kiêm nhiệm các vấn đề môi trƣờng. Các địa
phƣơng đã quản lý và triển khai thực hiện các chính sách và quy định về quản lý CTR
CTNH do Bộ TN&MT quy định. Đồng thời cũng xây dựng các văn bản hƣớng d n về
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thu gom, vận chuyển CTR trên địa bàn và các nhiệm vụ, dự án về quản lý chất thải và
CTNH.
Về bất cập, chồng chéo: Ở cấp Trung ƣơng,việc quản lý CTR công nghiệp chƣa rõ
trách nhiệm cụ thể của Bộ Xây dựng hay Bộ Công Thƣơng việc quản lý CTR làng nghề
không rõ trách nhiệm của Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hay Bộ
Công Thƣơng. Việc quản lý CTR sinh hoạt thuộc trách nhiệm của Bộ Xây dựng. Việc
quản lý chất thải y tế là trách nhiệm của Bộ Y tế. Trong khi đó Bộ TNMT chịu trách
nhiệm trƣớc Chính phủ trong việc thực hiện quản lý nhà nƣớc thống nhất về BVMT,
trong đó có quản lý chất thải. Tại các địa phƣơng: Theo Nghị định số 81/2007/NĐ-CP thì
chức năng quản lý nhà nƣớc về BVMT nói chung (bao gồm quản lý CTR nói riêng) ở cấp
địa phƣơng đƣợc giao cho Sở TN&MT. Tuy nhiên theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP
thì chức năng quản lý nhà nƣớc về CTR sinh hoạt đô thị lại chuyển sang Sở Xây dựng.
Chính vì vậy, ở mỗi đại phƣơng chức năng quản lý CTR đƣợc giao cho các đơn vị khác
nhau. Qua khảo sát thấy, ở Hà Nội, Hải Phòng Huế ... công tác quản lý CTR đƣợc giao
cho Sở Xây dựng, ở TP. Hồ Chí Minh Bắc Ninh Đà Nẵng công tác này lại giao cho Sở
TN&MT.
Đã đánh giá thực trạng triển khai thực hiện các quy định pháp luật về quản lý chất
thải rắn, chất thải nguy hại trong khuôn khổ triển khai Luật Bảo vệ môi trƣờng 2005.
Thực tế qua công tác kiểm tra cho thấy, việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật về
quản lý chất thải hiện nay ở các địa phƣơng các đơn vị các doanh nghiệp còn có nhiều
vƣớng mắc và bất cập nhƣ vấn đề xác định chủ nguồn thải phân loại chất thải đăng ký
chủ nguồn thải... còn mang tính chất báo cáo chƣa thực sự quản lý đƣợc chất thải, vấn đề
xử lý chất thải, nhất là chất thải nguy hại còn mang tính chất đối phó với cơ quan kiểm
tra... Ngay cả các cơ quan quản lý môi trƣờng địa phƣơng hiện nay (các Sở TN&MT cấp
tỉnh, cấp huyện) cũng đang gặp nhiều khó khăn khi áp dụng các văn bản quy phạm pháp
luật về quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại.
Tại các Bộ ngành việc thực thi, triển khai các quy định về quản lý chất thải rắn và
chất thải nguy hại cũng còn những bất cập nhƣ: cùng một công việc trong quản lý CTR
nhƣng lại không thống nhất trong các văn bản nhƣ: việc phân loại CTR thông thƣờng, tại
khoản 1 Điều 77 trong Luật bảo vệ môi trƣờng khác với khoản 1 Điều 20 Nghị định số
59/2007/NĐ-CP; luật cấm vận chuyển, nhập khẩu chất thải vào Việt Nam nhƣng theo
quy định của Luật đầu tƣ thì mọi hoạt động từ khu phi thuế quan vào thị trƣờng nội địa là
hoạt động xuất nhập khẩu. Nhƣng thực tế chất thải phát sinh từ khu phi thuế quan v n
phải đƣa vào thị trƣờng nội địa để xử lý; chƣa có quy định thẩm định công nghệ đối với
các công nghệ xử lý CTR sinh hoạt do nƣớc ngoài đầu tƣ; quy định về điều kiện năng lực
cho phép các tổ chức cá nhân thu gom vận chuyển tái chế tái sử dụng tiêu hủy chôn
lấp CTR thông thƣờng d n việc đến khó quản lý chất thải rắn thông thƣờng hiện nay; Nghị
định số 174/2007/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ về phí bảo vệ môi
trƣờng đối với CTR và Thông tƣ số 39/2008/TT-BTC ngày 19 tháng 5 năm 2008 không
xác định rõ cơ quan đơn vị thực hiện thu phí d n đến khó khăn cho địa phƣơng trong quá
trình triển khai thực tế. Mặt khác mức phí bảo vệ môi trƣờng đối với CTR không sát với
thực tế hiện nay….
Đã đề xuất và kiến nghị sửa đổi bổ sung quy định về quản lý chất thải rắn chất
thải nguy hại trong Luật Bảo về môi trƣờng 2005 sửa đổi cụ thể cho các nội dung: giải
thích từ ngữ; nguyên tắc quản lý chất thải; tái sử dụng; nội dung về quản lý chất thải
nguy hại (CTNH); quản lý chất thải rắn thông thƣờng; tổ chức thực hiện quản lý CTR và
CTNH.
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2.6. Kiến nghị
Trên cơ sở đánh giá các điểm mạnh các đổi mới cũng nhƣ các bất cập của Luật
Bảo vệ môi trƣờng 2005 trong 10 năm qua mối quan hệ giữa Luật Bảo vệ môi trƣờng với
các luật có liên quan tham khảo Luật Bảo vệ môi trƣờng của các nƣớc trên thế giới, kết
quả nghiên cứu đã đƣa ra đề xuất sửa đổi bổ sung nội dung quản lý CTR CTNH trong
Luật Bảo vệ môi trƣờng 2005, bao gồm: (1) xác định các vƣớng mắc của thực tiễn quản
lý CTR CTNH ở cấp trung ƣơng và địa phƣơng; (2) đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ
một số Điều thuộc nội dung quản lý CTR CTNH trong Luật Bảo vệ môi trƣờng 2005.
Báo cáo kết quả thực hiện đề tài đã cung cấp kịp thời các đánh giá và đề xuất nêu
trên cho Ban soạn thảo, Tổ Biên tập và các bên liên quan trong quá trình soạn thảo Luật
Bảo vệ môi trƣờng 2005 sửa đổi.
Các nội dung đã tiếp thu và lồng ghépvào Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2014 cụ
thể nhƣ sau:
1. Trách nhiệm quản lý nhà nƣớc về bảo vệ môi trƣờng (Điều 140, 141, 142, 143).
- Chính phủ thống nhất quản lý nƣớc nƣớc về bảo vệ môi trƣờng trong phạm vi cả
nƣớc;
- Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng chịu trách nhiệm trƣớc Chính phủ trong
việc thống nhất quản lý nhà nƣớc về bảo vệ môi trƣờng.
- Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang bộ chủ trì phối hợp với Bộ trƣởng Bộ Tài
nguyên và Môi trƣờng xây dựng ban hành thông tu thông tƣ liên tịch về bảo vệ môi
trƣờng trong lĩnh vực bộ ngành quản lý.
2. Bổ sung, sửa đổi một số Điều trong quản lý chất thải:
- Bổ sung Điều 85. Yêu cầu về quản lý chất thải (nguyên tắc);
- Sửa đổi, bổ sung Điều 87. Thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ;
- Bổ sung nội dung tái sử dụng vào Điều 86. Giảm thiểu tái sử dụng tái chế chất
thải;
- Bổ sung Điều 89. Trách nhiệm của Chủ đầu tƣ khu công nghiệp, khu chế xuất,
khu công nghệ cao trong quản lý chất thải;
- Bổ sung Điều 90. Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quy định danh mục chất thải
nguy hại và cấp phép xử lý chất thải nguy hại;
- Bổ sung Điều 92. Vận chuyển chất thải nguy hại (Chất thải nguy hại đƣợc vận
chuyển sang nƣớc khác phải tuân thủ các quy định của công ƣớc Basel và các điều ƣớc
quốc tế mà nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham gia);
Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2014 đã đƣợc ban hành Nghị định về Quản lý chất
thải cần sớm đƣợc soạn thảo và trình Chính phủ ban hành nhằm khắc phục những bất cập
trong quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại giữa các bộ ngành giữa địa phƣơng và
trung ƣơng đồng thời hƣớng d n thực hiện chi tiết các điều khoản quy định về quản lý
chất thải trong Luật bảo vệ môi trƣờng năm 2014.
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[7] NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG CỤ KINH TẾ
TRONG QUẢN L MÔI TRƢỜNG ĐỂ SỬA LU T BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 2005
(MÃ SỐ TNMT 04.23)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Khoa học Môi trƣờng, Tổng cục Môi trƣờng
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đỗ Nam Thắng;
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- PGS.TS Phạm Văn Lợi
- ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Hƣơng
- ThS. Mai Thị Thu Huệ
- ThS. Dƣơng Xuân Điệp
- ThS. Nguyễn Thị Thu Thảo
- ThS. Trần Thị Bích Hồng
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Làm rõ thực trạng áp dụng các CCKT trong Luật BVMT 2005 các văn bản quy
phạm pháp luật có liên quan;
- Làm rõ cơ sở khoa học của các CCKT mới chƣa áp dụng tại Việt Nam và tính
khả thi triển khai tại Việt Nam;
- Đề xuất các kiến nghị nhằm sửa đổi, bổ sung các CCKT trong quản lý môi
trƣờng để phục vụ cho việc soạn thảo Luật BVMT 2005 sửa đổi.
1.5. Nội dung nghiên cứu
1.5.1. Tổng quan: Một số vấn đề lý luận về các công cụ kinh tế trong quản lý môi
trƣờng
Nội dung này kế thừa các nghiên cứu và cơ sở khoa học về CCKT trong quản lý
môi trường đã được thực hiện ở Việt Nam và một số nước trên thế giới.
Trong phần này chúng tôi đề cập tới các nội dung về khái niệm của CCKT trong
quản lý môi trƣờng các loại CCKT trong quản lý môi trƣờng và nội hàm của từng loại
CCKT mà chúng tôi tập trung nghiên cứu trong đề tài.
1.5.2. Các công cụ kinh tế trong quản lý môi trƣờng tại một số nƣớc trên thế giới
Nội dung phần này tập trung nghiên cứu CCKT đƣợc quy định trong Luật về môi
trƣờng và thực tiễn triển khai của một số nƣớc trên thế giới. Ngoài các CCKT đã áp
dụng tại Việt Nam các quốc gia trên thế giới đang áp dụng nhiều CCKT mới nhƣ cota
phát thải đặt cọc hoàn trả một số loại thuế môi trƣờng mới (thuế đánh vào nguồn gây ô
nhiễm: cacbon sunfua CFCs) trái phiếu môi trƣờng cơ chế đấu giá cơ chế bồi hoàn
ĐDSH cơ chế phát triển xanh quyền phát triển có thể trao đổi ngân hàng ĐDSH v.v…
Từ những kết quả nghiên cứu này chúng tôi đƣa ra những đánh giá phân tích về khả
năng áp dụng tại Việt Nam.
1.5.3. Đánh giá thực trạng áp dụng các công cụ kinh tế trong trong quản lý môi
trƣờng tại Việt Nam
Phạm vi rà soát: Luật BVMT 2005 các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung
liên quan đến việc áp dụng các CCKT trong quản lý môi trƣờng.
- Đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công cụ kinh tế
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Đề tài rà soát toàn bộ các quy định của pháp luật hiện hành về các CCKT trong đó
đặc biệt tập trung rà soát các quy định của Luật BVMT 2005. Từ đó đánh giá ƣu nhƣợc
điểm về mức độ và nội dung quy định trong các văn bản luật đó
- Thực trạng áp dụng các công cụ kinh tế theo pháp luật hiện hành
Nội dung này đánh giá việc triển khai áp dụng các CCKT theo Luật BVMT 2005
các văn bản pháp luật khác. Đánh giá kết quả khó khăn và nguyên nhân trong quá trình
áp dụng CCKT trong quản lý môi trƣờng trên thực tiễn.
Trong nghiên cứu này nhóm tác giả tạm chia CCKT làm 2 loại là: CCKT trong
kiểm soát ô nhiễm (thuế phí cơ chế hỗ trợ tài chính ký quỹ cải tạo phục hồi môi
trƣờng nhãn sinh thái cota ô nhiễm v.v…) và CCKT trong bảo tồn ĐDSH (chi trả dịch
vụ môi trƣờng thuế tài nguyên bồi hoàn dạng sinh học v.v…).
Đây là nội dung mới quan trọng để tạo ra sản phẩm của đề tài. Để đánh giá đƣợc
các nội dung trên đề tài triển khai rà soát các văn bản pháp luật về BVMT (theo phạm
vi đã đề cập nhƣ trên) tiến hành đánh giá thực tiễn triển khai các CCKT theo Luật
BVMT 2005 các văn bản pháp luật có liên quan. Đề tài có tiến hành khảo sát ở 8 tỉnh
thuộc 3 miền Bắc Trung Nam nhằm thu thập thông tin về thực trạng áp dụng CCKT và
tham vấn ý kiến của địa phƣơng về việc sửa đổi nội dung CCKT trong Luật BVMT
2005. Ngoài ra còn tổ chức hội thảo tọa đàm đánh giá thực tiễn triển khai các CCKT
cho các cơ quan bộ ban ngành Trung ƣơng các chuyên gia môi trƣờng và chuyên gia
kinh tế môi trƣờng.
1.5.4. Yêu cầu và đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả áp dụng
công cụ kinh tế trong quản lý môi trƣờng
- Yêu cầu mới đặt ra đối với việc áp dụng công cụ kinh tế trong quản lý môi trƣờng
- Đề xuất sửa đổi các nội dung về CCKT quy định trong Luật BVMT 2005;
- Đề xuất bổ sung các nội dung về CCKT chƣa đƣợc quy định trong Luật BVMT
2005;
- Đề xuất sửa đổi bổ sung các nội dung về CCKT trong các văn bản quy phạm pháp
luật liên quan;
1.6. Thời gian thực hiện: 2011 - 2013
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.574 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 1.574 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Các CCKT trong quản lý môi trƣờng đã đƣợc các nhà khoa học trên thế giới đề
xuất ngay từ đầu những năm 1960 khi tình trạng ô nhiễm môi trƣờng ngày càng gia tăng
nghiêm trọng trên toàn thế giới trong khi các công cụ quản lý hành chính công cụ truyền
thông giáo dục và khoa học công nghệ trong quản lý môi trƣờng lại không đạt đƣợc
những kết quả nhƣ mong đợi.
Tại Hội nghị Thƣợng đỉnh Trái đất năm 1992 ở Rio de Janerio nhóm CCKT trong
quản lý môi trƣờng tiếp tục đƣợc khuyến khích. Vai trò của các CCKT trong quản lý môi
trƣờng đã đƣợc đề cập tại Nguyên tắc 16 của Tuyên bố Rio de Janeiro về môi trƣờng và
phát triển và chƣơng trình Nghị sự 21 về các giải pháp phát triển bền vững cho toàn thế
giới trong thế kỷ 21. Năm 2002 nhóm CCKT trong quản lý môi trƣờng đƣợc xem là vấn
đề trung tâm của Hội nghị Thƣợng đỉnh ở Johannesburg.
Đến nay nhóm CCKT đã đƣợc sử dụng rộng rãi ở các cấp độ khác nhau từ trung
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ƣơng đến địa phƣơng nhằm kiểm soát ô nhiễm, bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH) sử
dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên và đem lại nguồn thu cho ngân sách
Nhà nƣớc. Tại các quốc gia đang phát triển, doanh thu từ thuế tài nguyên và BVMT
chiếm từ 5 đến 15% tổng thu ngân sách.
Hiện nay các CCKT ngày càng đƣợc nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng trong
kiểm soát ô nhiễm không khí nƣớc đất CTR khai thác khoáng sản…. Thuế/ phí môi
trƣờng và giấy phép xả thải có thể chuyển nhƣợng là các CCKT hiệu quả đƣợc sử dụng
phổ biến ở các quốc gia trên thế giới. Một số nƣớc điển hình áp dụng thành công thuế/
phí môi trƣờng là Nauy (giảm CFC), Thụy Điển (giảm sulfur) Đức Hà Lan và
Philippines (giảm ô nhiễm hữu cơ trong nƣớc). Ngoài ra còn có các CCKT khác đƣợc áp
dụng nhƣ trái phiếu môi trƣờng nhãn sinh thái cơ chế hỗ trợ tài chính quỹ môi trƣờng,
đặt cọc hoàn trả… Nhìn chung các CCKT áp dụng tại các quốc gia trên thế giới đều thể
hiện tính hiệu quả cao trong việc kiểm soát ô nhiễm, giảm lƣợng phát thải và bảo tồn
ĐDSH.
Tại Việt Nam đứng trƣớc yêu cầu đổi mới hội nhập quốc tế và xây dựng đồng bộ
thể chế kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa Đảng và Nhà nƣớc đã có chủ
trƣơng áp dụng các CCKT trong quản lý môi trƣờng nhằm tạo ra hành lang pháp lý và cơ
chế quản lý phù hợp cho công tác BVMT và theo cơ chế thị trƣờng để nâng cao giá trị
đóng góp của ngành tài nguyên và môi trƣờng cho nền kinh tế. Ở cấp độ vĩ mô chủ
trƣơng áp dụng các CCKT trong quản lý môi trƣờng đã đƣợc đề cập trong các định
hƣớng và văn bản pháp lý ban hành.
Cho đến nay các CCKT trong quản lý môi trƣờng ở Việt Nam đã đƣợc tăng cƣờng
áp dụng. Một số CCKT đã đƣợc áp dụng nhƣ: phí BVMT đối với nƣớc thải (Nghị định
25/2013/NĐ-CP ngày 29/03/2013 của Chính phủ về phí BVMT đối với nƣớc thải) phí
BVMT đối với chất thải rắn (CTR) (Nghị định 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 của
Chính phủ về mức phí BVMT đối với CTR thông thƣờng và CTR nguy hại) và phí
BVMT đối với khai thác khoáng sản (Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13/5/2008 của
Chính phủ về phí BVMT đối với khai thác khoáng sản) Thuế BVMT đƣợc Quốc hội
khóa XII thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010. Hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng
đang phối hợp với Bộ Tài chính để xây dựng phí BVMT đối với khí thải.
Ngoài ra Việt Nam cũng đã áp dụng một số các CCKT khác trong quản lý ô nhiễm
và bảo tồn ĐDSH nhƣ: Thuế tài nguyên (Quốc hội đã thông qua Luật Thuế tài nguyên
ngày 25/11/2009); Quy định về bồi thƣờng thiệt hại do hoạt động làm ô nhiễm suy thoái
môi trƣờng đƣợc quy định từ Điều 131 đến Điều 135 mục 2 Chƣơng XV của Luật BVMT
2005 và tại Điều 624 Bộ Luật Dân sự 2005; Bồi thƣờng thiệt hại về ĐDSH (Điều 75,
Luật ĐDSH 2008); Ký quỹ phục hồi môi trƣờng trong khai thác khoáng sản (Quyết định
số 71/2008/QĐ-TTg ngày 29/5/2008 của Thủ tƣớng Chính phủ về ký quỹ cải tạo phục
hồi môi trƣờng đối với hoạt động khai thác khoáng sản); Cơ chế hỗ trợ tài chính cho các
hoạt động BVMT (Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/1/2009 của Chính phủ về ƣu
đãi hỗ trợ hoạt động BVMT); Chi trả dịch vụ hệ sinh thái (Quyết định số 380/QĐ-TTg
ngày 10/4/2008 của Thủ tƣớng Chính phủ về chính sách thí điểm chi trả dịch vụ môi
trƣờng rừng Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/09/2010 về Chính sách chi trả dịch
vụ môi trƣờng rừng Điều 74 về Dịch vụ môi trƣờng liên quan đến ĐDSH Luật ĐDSH
2008); Nhãn sinh thái (Quyết định số 252/QĐ-BTNMT ngày 05/03/2009 của Bộ trƣởng
Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng về việc phê duyệt chƣơng trình cấp nhãn sinh thái); Phát
triển dịch vụ môi trƣờng (Quyết định số 249/QĐ-TTg ngày 10/2/2010 của Thủ tƣớng
Chính phủ về “Đề án phát triển dịch vụ môi trƣờng phù hợp với các quy định của Tổ
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chức Thƣơng mại Thế giới đến năm 2020”) v.v....
Mặc dù bƣớc đầu áp dụng các CCKT trong quản lý môi trƣờng đã đem lại một số
kết quả tích cực song công tác BVMT hiện nay v n còn bộc lộ nhiều bất cập. Các yếu tố
thị trƣờng và các loại thị trƣờng về môi trƣờng bắt đầu hình thành nhƣng phát triển chậm
thiếu đồng bộ vận hành chƣa thông suốt. Công tác BVMT chƣa đƣợc xem là thƣớc đo
hiệu quả về tính bền vững của các hoạt động kinh tế. Nguồn thu từ các loại thuế/ phí còn
rất khiêm tốn mức thu thấp (mức thu phí nƣớc thải của Việt Nam thấp hơn 30 lần so với
các nƣớc phát triển) cách thu không hợp lý và thiếu hiệu quả chƣa thực sự tạo ra sự thay
đổi mạnh mẽ đối với các doanh nghiệp trong công tác BVMT.Còn nhiều khoảng trống
trong lĩnh vực BVMT chƣa đƣợc áp dụng CCKT để quản lý và ngăn ngừa ô nhiễm. Đồng
thời nhiều CCKT mới hiệu quả trên thế giới chƣa đƣợc áp dụng tại Việt Nam đặc biệt
là trong lĩnh vực bảo tồn ĐDSH.
Luật BVMT 2005 là kim chỉ nam cho công tác BVMT song lại chƣa đề cập nhiều
đến các CCKT và tính hiệu quả của nó trong quản lý môi trƣờng. Mặc dù có lồng ghép
một số CCKT vào các điều khoản trong luật nhƣng nội dung còn mờ nhạt và thiếu tập
trung. Với một cơ sở hành lang pháp lý thiếu và yếu nhƣ hiện nay các CCKT trong quản
lý môi trƣờng đã chƣa đƣợc áp dụng một cách hiệu quả nhằm tăng cƣờng công tác
BVMT.
Bên cạnh đó trong các đề tài nghiên cứu nhằm tìm ra những giải pháp để nâng cao
năng lực quản lý môi trƣờng ở Việt Nam mới chỉ có một số đề tài đơn lẻ về áp dụng các
CCKT trong những lĩnh vực riêng. Các đề tài nhiệm vụ đã thực hiện chƣa mang tính
tổng thể bao quát đƣợc các CCKT trong quản lý môi trƣờng đặc biệt là các CCKT đƣợc
áp dụng trong Luật BVMT 2005. Bên cạnh đó các đề tài nhiệm vụ đã thực hiện chƣa
mang tính cập nhật tính thời sự với tình hình hiện nay.
Trƣớc yêu cầu cấp thiết của thực tiễn, nhằm đáp ứng với yêu cầu sửa Luật BVMT
2005 đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn về công cụ kinh tế trong quản lý
môi trường để sửa Luật BVMT 2005” nhằm nghiên cứu mang tính tổng thể bao quát
các CCKT áp dụng trong Luật BVMT 2005 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên
quan. Bên cạnh đó đề tài nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn và khả năng áp dụng đối
với các CCKT mới trong quản lý môi trƣờng tại Việt Nam, từ đó đề xuất các kiến nghị về
việc sửa đổi, bổ sung các CCKT nhằm phục vụ cho việc soạn thảo Luật BVMT 2005 sửa
đổi góp phần nâng cao hiệu lực của Luật BVMT 2005 và các văn bản quy phạm pháp
luật liên quan để tăng cƣờng hiệu quả của công tác BVMT.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát
Phương pháp thống kê: Nghiên cứu sử dụng các số liệu dữ liệu thống kê về thực
trạng triển khai các CCKT nhƣ các số liệu về tiền thu thuế tài nguyên thuế môi trƣờng
phí BVMT quỹ môi trƣờng v.v…
Phương pháp kế thừa: Nghiên cứu kế thừa các phƣơng pháp luận số liệu dữ liệu
của các nghiên cứu trong nƣớc và trên thế giới đã đƣợc thực hiện trƣớc đó để đánh giá
đƣợc hiệu quả của việc áp dụng CCKT tại Việt Nam từ đó phân tích xác định các tồn
tại vƣớng mắc trong Luật BVMT 2005 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên
quan.
Phương pháp phân tích, so sánh: Phân tích đánh giá so sánh hiện trạng áp dụng
CCKT trong quản lý môi trƣờng tại Việt Nam và thế giới; các hoàn cảnh điều kiện
giống nhau và khác nhau trong việc áp dụng các CCKT.
Phương pháp điều tra, khảo sát:
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Đề tài đã tiến hành khảo sát học hỏi trao đổi kinh nghiệm về áp dụng CCKT trong
quản lý môi trƣờng tại Hàn Quốc (thành phố Seoul) vào tháng 9 năm 2012 tại các cơ
quan: Viện Môi trƣờng Hàn Quốc (KEI) Viện nghiên cứu công nghiệp và công nghệ
môi trƣờng Hàn Quốc (KEITI) Công ty quản lý rác thải Sodokwon. Đoàn công tác đã
tham quan và học tập kinh nghiệm về hệ thống luật pháp về môi trƣờng và áp dụng
CCKT trong quản lý môi trƣờng tại Hàn Quốc.
Nghiên cứu tiến hành điều tra khảo sát tại một số địa phƣơng nhƣ: Ninh Bình
Quảng Ninh Hải Phòng Huế Đà Nẵng thành phố Hồ Chí Minh Tiền Giang và Lâm
Đồng. M u phiếu điều tra đƣợc trình bày trong phụ lục 3. Mục đích của các cuộc điều
tra khảo sát nhằm thu thập thêm các số liệu tài liệu thông tin về thực trạng áp dụng các
CCKT tại địa phƣơng. Bên cạnh đó thông qua việc phát phiếu điều tra đối với 03 đối
tƣợng là nhà quản lý ngƣời dân và doanh nghiệp đề tài cũng đã thu thập thêm đƣợc
những dữ liệu để đánh giá nhận thức của các đối tƣợng về việc áp dụng CCKT trong
quản lý môi trƣờng và một số vƣớng mắc bất cập còn tồn tại đối với việc triển khai một
số CCKT trong thực tiễn. Đồng thời đề tài đã tham vấn đƣợc ý kiến của các chuyên gia
về môi trƣờng kinh tế các nhà quản lý tại các buổi tọa đàm và hội thảo về các đề xuất
nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng một số CCKT trong quản lý môi trƣờng.
Phương pháp chuyên gia, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm: Đề tài đã tổ chức các cuộc
họp hội thảo khảo sát trao đổi làm rõ cơ sở lý luận của các CCKT trong quản lý môi
trƣờng; trao đổi về kinh nghiệm áp dụng các CCKT trong quản lý môi trƣờng trên thế giới
và ở Việt Nam. Nội dung thảo luận tập trung thảo luận về các quy định về CCKT trong
Luật BVMT 2005 từ đó tham vấn ý kiến các chuyên gia về môi trƣờng chuyên gia kinh
tế môi trƣờng chuyên gia về luật pháp và lấy ý kiến của các nhà quản lý môi trƣờng từ
trung ƣơng (Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng Tổng cục Môi trƣờng) đến địa phƣơng (tại
các địa phƣơng khảo sát) trong việc sửa đổi bổ sung các nội dung này.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng loại và
chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính
- Các sản phẩm khoa học:
+ Báo cáo tổng hợp đề xuất về việc áp dụng công cụ kinh tế để phục vụ công tác
biên soạn Luật bảo vệ môi trƣờng 2004 sửa đổi
+ Dự thảo các điều khoản sửa đổi về công cụ kinh tế trong quản lý môi trƣờng
trong Luật bảo vệ môi trƣờng 2005
+ 02 bài báo khoa học về áp dụng công cụ kinh tế trong quản lý môi trƣờng
- Các công bố khoa học (các bài báo trong nƣớc và ngoài nƣớc và tên tạp trí khoa
học năm công bố....):
- Đỗ Nam Thắng, 2011, Các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường ở Việt Nam,
Tạp chí Môi trƣờng, số 3;
- Đỗ Nam Thắng, Nguyễn Thị Quỳnh Hƣơng 2013 Đề xuất sửa đổi công cụ kinh
tế trong Luật Bảo vệ môi trường 2005, Tạp chí Môi trƣờng, số 3;
- Bùi Hoài Nam Nguyễn Thị Quỳnh Hƣơng 2013 Luật Bảo vệ môi trường, các
chính sách và mô hình quản lý môi trường hiệu quả tại Hàn Quốc, Tạp chí Môi trƣờng,
số 6.
- Công tác đào tạo sau đại học (ghi rõ số lƣợng thạc sĩ tiến sĩ đƣợc hỗ trợ từ kết
quả nghiên cứu của đề tài; số lƣợng đã bảo vệ và số lƣợng chƣa bảo vệ.
Đề tài nghiên cứu hỗ trợ đào tạo 01 Thạc sĩ chuyên ngành kinh tế môi trƣờng.
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2.4. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà nƣớc
về tài nguyên và môi trƣờng
Đề tài hỗ trợ quá trình hoạch định chính sách trong việc cân nhắc lựa chọn các
phƣơng án phát triển kinh tế và bảo vệ môi trƣờng đảm bảo mục tiêu phát triển bền
vững.
Đề tài hỗ trợ các cơ quan quản lý đƣa ra các giải pháp hợp lý sửa đổi, bổ sung
Luật bảo vệ môi trƣờng 2005.
2.5. Kết luận
Đối mặt với những thách thức về môi trƣờng trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện
đại hóa Việt Nam cũng nhƣ các quôc gia trên thế giới đã và đang nỗ lực trong việc cân
bằng giữa mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu BVMT hƣớng tới phát triển bền
vững. Quản lý môi trƣờng bằng các công cụ hành chính (công cụ mệnh lệnh – kiểm soát)
đã thể hiện nhiều hạn chế trong bối cảnh hiện nay. Sự ra đời của CCKT trong quản lý
môi trƣờng tạo ra động lực tài chính nhằm khuyến khích các bên tham gia có trách nhiệm
nhằm giảm lƣợng phát thải hay tạo ra các sản phẩm ít ô nhiễm đã nâng cao hiệu quả quản
lý môi trƣờng tại nhiều quốc gia trên thế giới.
Đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn về công cụ kinh tế trong quản
lý môi trường để sửa Luật BVMT 2005” nghiên cứu mang tính tổng thể bao quát các
công cụ kinh tế áp dụng theo Luật BVMT 2005 của Việt Nam, từ đó kiến nghị đề xuất
sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến việc áp dụng công cụ kinh tế trong Luật
BVMT 2005. Sau ba năm triển khai thực hiện đề tài (từ năm 2011 đến năm 2013) nhóm
nghiên cứu đã thu đạt đƣợc các kết quả nghiên cứu đạttheo mục tiêu đặt ra.
Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài nhóm nghiên cứu đã tạm chia các CCKT
thành hai nhóm là CCKT trong kiểm soát ô nhiễm và CCKT trong bảo tồn ĐDSH. Nội
hàm của 11 CCKT đã đƣợc làm rõ bao gồm: các loại thuế/phí môi trƣờng ký quỹ môi
trƣờng/trái phiếu môi trƣờng cơ chế tài chính (trợ cấp ƣu đãi quỹ môi trƣờng…) giấy
phép phát thải có thể chuyển nhƣợng nhãn sinh thái GDP xanh/hạch toán môi trƣờng,
thuế tài nguyên chi trả dịch vụ môi trƣờng các cơ chế liên quan (ngân hàng ĐDSH cơ
chế đấu giá trong bảo tồn ĐDSH).
Trong khuôn khổ nghiên cứu của đề tài chúng tôi đã tiến hành khảo cứu các văn
bản Luật về môi trƣờng của 9 quốc gia trên thế giới nhằm học hỏi kinh nghiệm áp dụng
nội dung CCKT trong quản lý môi trƣờng. Kết quả nghiên cứu cho thấy đa số các quốc
gia trong phạm vi nghiên cứu đều ban hành luật khung về môi trƣờng với các tên gọi
khác nhau nhằm làm nền tảng cho các chính sách quản lý môi trƣờng của quốc gia. Một
số quốc gia phát triển nhƣ Mỹ Đan Mạch Hàn Quốc, Trung Quốc có các Luật thành
phần bên cạnh Luật khung theo các thành tố môi trƣờng (ví dụ nhƣ Luật về không khí
nƣớc, đất v.v…). Một số nƣớc đang phát triển trong khu vực nhƣ Thái Lan Indonesia
Malaysia chƣa có các Luật thành phần. Nội dung về CCKT đã đƣợc quy định tƣơng đối
nhiều và rõ ràng trong Luật về môi trƣờng của các quốc gia phát triển trong phạm vi
nghiên cứu. Đối với các nƣớc đang phát triển trong phạm vi nghiên cứu, nội dung này
chƣa đƣợc quy định chi tiết. Thuế và phí là CCKT đƣợc áp dụng ở tất cả các nƣớc trong
phạm vi nghiên cứu. Tại các nƣớc phát triển trong phạm vi nghiên cứu đã ban hành thuế
đối với các chất ô nhiễm nhƣ thuế cacbon, thuế sunfur và đây là một nội dung mà các
nƣớc phát triển nhƣ Việt Nam cần nghiên cứu kỹ về khả năng áp dụng công cụ thuế này.
Công cụ cơ chế hỗ trợ tài chính nhƣ ƣu đãi trợ cấp đã đƣợc các quốc gia quy định trong
văn bản Luật đặc biệt tại Đan Mạch Thái Lan nội dung quy định khá chi tiết vì vậy thực
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tiễn triển khai thu đƣợc nhiều kết quả khả quan. Hạn ngạch phát thải có thể trao đổi cũng
đã đƣợc các quốc gia quy định trong văn bản Luật và mang lại hiệu quả trong thực tế.
Các CCKT mới nhƣ đặt cọc – hoàn trả trái phiếu môi trƣờng, bồi hoàn ĐDSH và các cơ
chế liên quan (cơ chế đấu giá trong bảo tồn ĐDSH ngân hàng ĐDSH) hầu nhƣ chƣa
đƣợc các quốc gia quy định trong văn bản Luật về môi trƣờng mà chỉ đƣa vào áp dụng
dƣới dạng các Chƣơng trình.
Nhằm đánh giá thực trạng thực hiện các CCKT trong quản lý môi trƣờng tại Việt
Nam, phục vụ cho công tác xây dựng Luật BVMT 2005 sửa đổi chúng tôi đã tiến hành rà
soát các điều khoản trong Luật BVMT 2005 quy định về CCKT. Hiện nay, tại Việt Nam
đang áp dụng 8 CCKT là thuế môi trƣờng phí BVMT ký quỹ cải tạo, phục hồi môi
trƣờng cơ chế hỗ trợ tài chính nhãn sinh thái trong quản lý ô nhiễm, chi trả dịch vụ môi
trƣờng, thuế tài nguyên nhãn sinh thái trong bảo tồn ĐDSH. Luật BVMT 2005 có 30
điều khoản quy định về 5 CCKT bao gồm: thuế môi trƣờng phí BVMT ký quỹ cải tạo,
phục hổi môi trƣờng cơ chế hỗ trợ tài chính (ƣu đãi quỹ môi trƣờng) và hạn ngạch phát
thải. Các CCKT nhãn sinh thái thuế tài nguyên chi trả dịch vụ môi trƣờng chƣa đƣợc
quy định cụ thể trong Luật BVMT 2005 mà đƣợc quy định trong các văn bản Luật khác
và các văn bản dƣới luật. Nhìn chung các quy định về CCKT trong Luật BVMT 2005 là
tƣơng đối đầy đủ và hợp lý. Các khó khăn vƣớng mắc trong việc thực hiện chủ yếu là do
chƣa có văn bản hƣớng d n hoặc văn bản hƣớng d n chƣa cụ thể và hợp lý. Về cơ bản,
các bất cập của các CCKT trong Luật BVMT 2005 mà chúng tôi đề cập trong nghiên cứu
có thể đƣợc xử lý bằng việc chỉnh sửa, bổ sung các nội dung vào các điều khoản của
Luật.
Đối với thuế môi trƣờng, thuật ngữ và khái niệm quy định trong Luật BVMT 2005
và các văn bản luật khác còn chƣa thống nhất (quy định tại Điều: 28, 35, 110, 112, 117).
Đối với phí BVMT (quy định tại Điều: 28, 35, 38, 53, 110, 113, 115, 117), bất cập trong
quy định của Luật BVMT 2005 là cơ sở tính toán sức chịu thải của môi trƣờng, mức phí
quy định còn thấp không đủ bù đắp và khắc phục tác động tiêu cực đối với môi trƣờng.
Ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trƣờng đƣợc quy định tƣơng đối đầy đủ trong Điều 114,
Luật BVMT 2005. Tuy nhiên thực tiễn triển khai gặp nhiều khó khăn trong việc xác định
mức ký quỹ chƣa có cơ quan nào chịu trách nhiệm chính trong việc xác định, tiếp nhận,
quản lý kiểm tra và giám sát hoạt động phục hồi môi trƣờng sau khi khai thác. Các hình
thức ƣu đãi hỗ trợ tài chính khuyến khích đầu tƣ trong nhiều lĩnh vực nhằm BVMT
(Điều: 5, 6, 33, 34, 38, 49, 68, 108, 109, 116, 117), song v n còn thiếu chính sách đối với
sản xuất năng lƣợng từ việc tiêu hủy chất thải; dự án Cơ chế phát triển sạch các hoạt
động nghiên cứu, sản xuất kinh doanh các sản phẩm thân thiện môi trƣờng; và nhập khẩu
máy móc thiết bị. Quỹ môi trƣờng chƣa đƣợc quy định rõ cơ chế hoạt động phân định
chức năng cấp trung ƣơng và địa phƣơng và nguồn vốn chƣa quy định từ lệ phí bán
chuyển các chứng chỉ giảm phát thải (CERs) (quy định tại Điều: 114, 115, 117). Hạn
ngạch phát thải đã đƣợc quy định tại Điều 3 và Điều 84, Luật BVMT 2005 song chƣa có
văn bản hƣớng d n triển khai.
Nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng CCKT trong quản lý môi trƣờng Việt Nam đề
tài đề xuất sửa đổi 10 Điều khoản trong Luật BVMT 2005 quy định về nội dung CCKT
(Thuế môi trƣờng: Điều 28 35 110 112 117; Phí BVMT: Điều 113; Ký quỹ cải tạo,
phục hồi môi trƣờng: Điều 114; Cơ chế hỗ trợ tài chính: Điều 33, 117; Quỹ BVMT: Điều
115). Bên cạnh đó theo chúng tôi cần nhanh chóng thực hiện công tác sửa đổi các văn
bản luật liên quan và các văn bản dƣới luật về nội dung này. Đồng thời ban hành mới các
văn bản hƣớng d n thực hiện nhằm làm rõ các vấn đề còn vƣớng mắc nhƣ đã phân tích.
66

Đối với các CCKT mới chƣa đƣợc triển khai áp dụng tại Việt Nam chúng tôi đề xuất bổ
sung vào Luật BVMT 2005 một số CCKT có cơ sở khoa học và thực tiễn tƣơng đối rõ
cụ thể là hạch toán môi trƣờng vào Điều 37, chi trả dịch vụ môi trƣờng vào Điều 3 32 và
Điều 45 và thuế tài nguyên vào Điều 32 và Điều 44..
Các đề xuất của đề tài đã đƣợc Ban soạn thảo Luật BVMT 2005 sửa đổi đồng ý
tiếp thu và đƣa vào Dự thảo Luật BVMT 2005 2014 sửa đổi (bản dự thảo số 5.1 ngày
9/12/2013) bao gồm 6 Điều:
Thuế MT: bỏ các điều khoản về thuế MT để nhất quán Luật thuế BVMT
Phí BVMT:
+ Bỏ qui định giao Bộ Tài chính chủ trì về phí BVMT
+ Đã sửa khoản 3 Điều 113 Luật BVMT 2005 thành khoản 3 Điều 148 Luật
BVMT 2014
Ký quỹ BVMT: giao Chính phủ qui định chi tiết về ký quỹ BVMT
Hỗ trợ tài chính BVMT:
+ Giao Chính phủ qui định chi tiết về hỗ trợ tài chính BVMT
+ Đã sửa khoản 2 Điều 117 Luật BVMT 2005 thành điểm đ khoản 1 Điều 151
Luật BVMT 2014.
2.6. Kiến nghị
Nhóm nghiên cứu đồng tình với những ghi nhận này của Luật BVMT 2014. Tuy
nhiên theo chúng tôi Luật BVMT 2014 cần lƣu ý một số vấn đề chƣa điều chỉnh sau:
- Quĩ BVMT (Điều 149 Luật BVMT 2014) do hiện nay chƣa có quy định rõ hƣớng
phát triển của loại hình này;
- Chi trả dịch vụ môi trƣờng: hiện chƣa có điều khoản hƣớng d n cho nguyên tắc “tổ
chức, hộ gia đình cá nhân sử dụng thành phần môi trƣờng đƣợc hƣởng lợi từ môi trƣờng
có nghĩa vụ đóng góp tài chính cho bảo vệ môi trƣờng” (Điều 4, Khoản 7 Luật 2014).
- Trong thời gian tới để tăng cƣờng áp dụng CCKT trong quản lý môi trƣờng tổ soạn
thảo Luật BVMT sửa đổi nghiên cứu và cân nhắc sửa đổi các điều khoản theo đề xuất của
nhóm nghiên cứu và bố sung vào Luật BVMT những nội dung mới về hạch toán môi
trƣờng, chi trả dịch vụ môi trƣờng và thuế môi trƣờng chung tôi kiến nghị nhƣ sau:
- Nâng cao năng lực nghiên cứu về áp dụng CCKT thông qua đào tạo và hợp tác quốc
tế;
- Tiếp tục rà soát các CCKT đang đƣợc áp dụng để điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung
nhằm giải quyết những vƣớng mắc bất cập.
-Nghiên cứu và triển khai áp dụng một số các CCKT mới nhƣ giấy phép phát thải có
thể chuyển nhƣợng phí BVMT đối với khí thải, hạch toán môi trƣờng doanh nghiệp các
loại phí trong bảo tồn ĐDSH hỗ trợ tín dụng, quyền phát triển có thể mua bán trao đổi,
cơ chế phát triển xanh v.v... Nên áp dụng các công cụ này trong phạm vi thí điểm nhằm
học hỏi kinh nghiệm trƣớc khi mở rộng áp dụng ở quy mô lớn. Đặc biệt là các CCKT nên
đƣợc thiết kế theo hƣớng đơn giản, dễ áp dụng để phù hợp với bối cảnh thực tiễn hiện
nay.
-Tiếp tục đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra tuyên truyền giáo dục nhằm tạo tiền đề cho
CCKT phát huy hiệu quả
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[8] NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN ĐỀ XUẤT CƠ CHẾ ĐỐI TÁC
VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG – ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM CHO LĨNH VỰC QUẢN L
CHẤT THẢI NGUY H I
(MÃ SỐ TNMT.04.26)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Vụ Chính sách và Pháp chế, Tổng cục Môi trƣờng
1.2. Chủ nhiệm đề tài:
TS. Dƣơng Thanh An
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- Ths. Phạm Ánh Huyền; Thƣ ký đề tài
- TS. Vũ Thị Duyên Thủy
- ThS. Đào Minh Trang
- CN Dƣơng Vân Anh
- CN. Dƣơng Thanh Tùng
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Nghiên cứu và phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn về các nội dung liên quan đến
đối tác công tƣ xã hội hóa và đa dạng hóa nguồn lực cho quản lý bảo vệ môi trƣờng nói
chung, chất thải nguy hại nói riêng;
- Đánh giá kinh nghiệm quốc tế về cơ chế đối tác công tƣ; qua đó xây dựng đề
xuất cơ chế chính sách nhằm hỗ trợ thúc đẩy phát triển cơ chế đối tác công tƣ trong lĩnh
vực bảo vệ môi trƣờng, quản lý chất thải nguy hại.
- Xây dựng đề xuất cơ chế chính sách nhằm hỗ trợ thúc đẩy phát triển cơ chế đối
tác công tƣ trong lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng, quản lý chất thải nguy hại.
1.5. Nội dung nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu đã tiến hành nghiên cứu cơ sở lý luận về đối tác công tƣ; về xã
hội hóa và đa dạng hóa nguồn lực; nghiên cứu phân tích các chủ trƣơng cơ chế, chính
sách pháp luật hiện hành về đối tác công tƣ xã hội hóa và đa dạng hóa nguồn lực cho
bảo vệ môi trƣờng nói chung và quản lý chất thải nguy hại nói riêng; tổ chức điều tra,
đánh giá về thực tiễn, nhu cầu của các địa phƣơng về hình thức đối tác công tƣ; tổ chức
các cuộc họp chuyên gia hội thảo về nhu cầu và đề xuất cơ chế đối tác công tƣ phù hợp
cho bảo vệ môi trƣờng và quản lý chất thải nguy hại, cụ thể nhƣ sau:
- Tiến hành thu thập thông tin tài liệu phục vụ cho việc xây dựng thuyết minh và
thực hiện đề tài
- Xây dựng, bảo vệ thuyết minh đề cƣơng đề tài
- Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế của các tổ chức quốc tế nhƣ Ngân hàng Thế
giới Ngân hàng phát triển châu Á và của một số nƣớc trên thế giới
- Nghiên cứu cơ sở lý luận về đối tác công tƣ; về xã hội hóa và đa dạng hóa nguồn
lực cho bảo vệ môi trƣờng nói chung và quản lý chất thải nguy hại nói riêng.
+ Quá trình hình thành và phát triển
+ Các đặc điểm và nội dung cơ bản
+ Đối tác công tƣ về bảo vệ môi trƣờng
- Tổ chức các cuộc họp với chuyên gia; hội thảo khoa học về cơ sở lý luận để đề
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xuất cơ chế đối tác công tƣ phù hợp cho quản lý chất thải nguy hại
- Tổ chức điều tra đánh giá về thực tiễn, nhu cầu của các địa phƣơng về đối tác
công tƣ trong quản lý chất thải nguy hại nói riêng và bảo vệ môi trƣờng nói chung
+ Tổ chức đánh giá nhu cầu của các doanh nghiệp
+ Tổ chức các hoạt động tham vấn với các cơ quan quản lý các hiệp hội, doanh
nghiệp, tổ chức có liên quan.
- Nghiên cứu phân tích các chủ trƣơng cơ chế chính sách pháp luật hiện hành về
đối tác công tƣ xã hội hóa và đa dạng hóa nguồn lực cho bảo vệ môi trƣờng nói chung và
quản lý chất thải nguy hại nói riêng
- Tổ chức hội thảo khoa học về nhu cầu và đề xuất cơ chế đối tác công tƣ phù hợp
cho quản lý chất thải nguy hại.
- Xây dựng đề xuất về cơ chế chính sách nhằm hỗ trợ thúc đẩy phát triển cơ chế
đối tác công tƣ trong lĩnh vực quản lý chất thải nguy hại.
- Xây dựng báo cáo tổng hợp của đề tài
1.6. Thời gian thực hiện: 2011 - 2013
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.500 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 1.500 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Cùng với quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng ở Việt Nam hiện nay Chính phủ
đang phải đối mặt với nhu cầu ngày càng tăng trong việc tìm đủ nguồn tài chính để phát
triển và duy trì cơ sở hạ tầng nói chung theo yêu cầu của sự phát triển kinh tế và gia tăng
của dân số, nhu cầu đô thị hóa ngày càng tăng nhu cầu tu bổ những cơ sở hạ tầng đã
đƣợc xây dựng lâu năm nhu cầu mở rộng mạng lƣới dịch vụ cho dân số mới tăng lên và
nhu cầu đem lại dịch vụ cho những khu vực trƣớc đây chƣa đƣợc cung cấp hoặc đƣợc
cung cấp chƣa đầy đủ. Ở nƣớc ta dù có nhiều lợi thế nhƣng thực tế việc khu vực tƣ nhân
tham gia trong lĩnh vực môi trƣờng còn khiêm tốn. Đối tác công tƣ PPP (Public - Private
Partnership) là hình thức Nhà nƣớc và nhà đầu tƣ cùng phối hợp thực hiện dự án phát
triển kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ công trên cơ sở hợp đồng dự án. Đây là khái niệm
mới ở nƣớc ta nhƣng đã rất phổ biến trên thế giới.
Bên cạnh đó Chính phủ đang phải đối mặt với nhu cầu ngày càng tăng trong việc
tìm đủ nguồn tài chính để phát triển và duy trì cơ sở hạ tầng nói chung theo yêu cầu của
sự phát triển kinh tế và gia tăng của dân số, nhu cầu đô thị hóa ngày càng tăng nhu cầu tu
bổ những cơ sở hạ tầng đã đƣợc xây dựng lâu năm nhu cầu mở rộng mạng lƣới dịch vụ
cho dân số mới tăng lên và nhu cầu đem lại dịch vụ cho những khu vực trƣớc đây chƣa
đƣợc cung cấp hoặc đƣợc cung cấp chƣa đầy đủ. Bên cạnh đó để thực hiện thành công
kế hoạch bảo vệ môi trƣờng nƣớc ta cần huy động một lƣợng vốn đầu tƣ rất lớn, trong
khi khả năng đáp ứng chỉ đạt 50 - 60%. Theo Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung
ƣơng cho biết, chỉ tính riêng nhu cầu đầu tƣ bảo vệ môi trƣờng của 18 ngành và lĩnh vực
có nguy cơ ô nhiễm môi trƣờng cao ở nƣớc ta cũng đã lên đến 124.000 tỷ đồng trong khi
đó giai đoạn 2006 - 2010 nƣớc ta chỉ kêu gọi đƣợc nguồn vốn ODA với tổng kinh phí
khoảng 3 tỷ USD cho các chƣơng trình có liên quan đến bảo vệ môi trƣờng ở Việt Nam.
Điều này cho thấy tính cấp bách của vấn đề về nguồn vốn đầu tƣ cho bảo vệ môi
trƣờng, mặc dù nguồn thu từ thuế môi trƣờng ở nƣớc ta có tăng nhƣng v n hạn chế và
không đáp ứng đủ nhu cầu ngày càng tăng. Trong khi đó nguồn ngân sách luôn có hạn
và yêu cầu cấp bách hiện nay là cần có các định hƣớng cơ chế chính sách thu hút nguồn
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vốn từ tƣ nhân (cả từ vốn đầu tƣ nƣớc ngoài) khi mà hình thức kêu gọi đầu tƣ theo mô
hình dự án BOT BT đã bộc lộ những khó khăn và nhƣợc điểm. Nhằm bù đắp khoản
thiếu hụt đó chúng ta đã phải huy động các nguồn khác nhau nhƣ ODA trái phiếu Chính
phủ…
Đề xuất đề tài nhằm đáp ứng chủ trƣơng và mục tiêu kinh tế hóa xã hội hóa các
hoạt động BVMT hiệu quả và bền vững, nhằm huy động tối đa nguồn lực kỹ thuật tài
chính và thể chế từ nhà nƣớc, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức ngoài nhà nƣớc và cộng
đồng quốc tế cho sự nghiệp BVMT ở Việt Nam
Nghiên cứu này đặt mục tiêu phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn về xã hội hóa và
đa dạng nguồn lực trong lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng, mối quan hệ đối tác công tƣ; phân
tích thực trạng khuôn khổ thể chế và hoạt động đầu tƣ theo hình thức PPP ở Việt Nam
hiện nay, từ đó xây dựng đề xuất cơ chế chính sách nhằm hỗ trợ thúc đẩy phát triển cơ
chế đối tác công tƣ trong lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng, quản lý chất thải nguy hại. Nghiên
cứu này tập trung trả lời câu hỏi cơ chế chính sách nhƣ thế nào để hỗ trợ thúc đẩy
phƣơng thức PPP ở Việt Nam trong thời gian tới trong môi trƣờng pháp lý và năng lực cụ
thể tại Việt Nam áp dụng đối với lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng, quản lý chất thải nguy hại.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu
- Phƣơng pháp tổng hợp và phân tích
Phân tích và tổng hợp là hai phƣơng pháp có quan hệ mật thiết với nhau
tạo thành sự thống nhất không th ể tách rời: phân tích đƣ ợc tiến hành theo
phƣơng hƣớng tổng hợp còn tổng hợp đƣợc thực hiện dựa trên kết quả của phân
tích.Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài này nhóm nghiên cứu vừa áp dụng phƣơng
pháp phân tích tài liệu, vừa áp dụng phƣơng pháp tổng hợp tài liệu.
- Phƣơng pháp điều tra, khảo sát
Nhóm nghiên cứu của đề tài cũng đã sử dụng phƣơng pháp điều tra sử
dụng bảng câu hỏi với nhóm đối tƣợng là cơ quan quản lý nhà nƣớc các hiệp
hội các tổ chức chính trị - xã hội cơ quan nghiên cứu và với nhóm đối tƣợng là
doanh nghiệp tại 04 tỉnh miền Bắc (Vĩnh Phúc Hải Dƣơng Hải Phòng và Quảng
Ninh) và 03 tỉnh miền Nam (TP Hồ Chí Minh Bình Dƣơng và Bà Rịa – Vũng
Tàu); nhằm góp phần đánh giá nhu cầu của các địa phƣơng doanh nghiệp về
hình thức đối tác công – tƣ trong lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng và quản lý chất
thải, chất thải nguy hại.
- Phƣơng pháp chuyên gia
Tham vấn ý kiến của các chuyên gia về các nội dung nghiên cứu trong đề tài. Để
sử dụng có hiệu quả phƣơng pháp chuyên gia nhóm nghiên cứu đã chú ý tới một số các
tiêu chí sau nhƣ lựa chọn đúng chuyên gia có năng lực, kinh nghiệm về lĩnh vực
môi trƣờng, quản lý chất thải …; trung thực khách quan trong nhận định đánh giá; lựa
chọn những vấn đề cần tham vấn với những mục đích cụ thể để sử dụng chuyên gia phù
hợp. Bên cạnh đó nhóm nghiên cứu cũng đã kế thừa các kết quả nghiên cứu đã có
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN
- Đề xuất về hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật về đối tác công tƣ về quản lý
chất thải nguy hại;
- Bài báo: “Sự cần thiết của hình thức đối tác Nhà nƣớc – tƣ nhân trong lĩnh vực
quản lý chất thải” đƣợc đăng trên Tạp chí Môi trƣờng – chuyên đề KH&CN năm 2014.
2.4. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà nƣớc
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về tài nguyên và môi trƣờng
Vấn đề bảo vệ môi trƣờng có ảnh hƣởng tới mọi tổ chức và cá nhân trong xã hội,
bao gồm cả ảnh hƣởng tích cực và tiêu cực. Mọi tổ chức cá nhân không phân biệt thuộc
cơ quan nhà nƣớc hay tƣ nhân đều phải chịu những tác động bất lợi của ô nhiễm, sự cố
môi trƣờng đồng thời chính họ cũng có thể đóng góp vào cải thiện hiện trạng ô nhiễm
môi trƣờng phòng ngừa sự cố môi trƣờng. Do vậy trách nhiệm đối với vấn đề môi
trƣờng cần đƣợc chia sẻ thông qua các hình thức khác nhau trong đó cơ chế đối tác đối
tác công tƣ đang nổi lên nhƣ là những hình thức rất hiệu quả. Cơ chế đối tác công – tƣ
đang ngày càng phổ biến và tỏ rõ là cơ chế hiệu quả trong việc thu hút nguồn lực ngoài
nhà nƣớc cho các hoạt động phát triển bền vững.
Kết quả của đề tài đáp ứng chủ trƣơng và mục tiêu kinh tế hóa xã hội hóa các hoạt
động bảo vệ môi trƣờng hiệu quả và bền vững, nhằm huy động tối đa nguồn lực kỹ thuật,
tài chính và thể chế từ nhà nƣớc, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức ngoài nhà nƣớc và
cộng đồng quốc tế cho sự nghiệp bảo vệ môi trƣờng ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu của
đề tài góp phần cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc nghiên cứu sâu rộng
hơn về bảo vệ môi trƣờng nói chung đa dạng hóa các nguồn lực cho môi trƣờng nói
riêng và đặc biệt là có thể tiếp tục nghiên cứu cơ chế đối tác công tƣ cho các loại hình
quản lý khác trong lĩnh vực BVMT.Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng là cơ quan chịu trách
nhiệm trƣớc Chính phủ về công tác bảo vệ môi trƣờng.
Các kết quả nghiên cứu của đề tài đã đƣợc đề xuất cho các đơn vị có liên quan của
Tổng cục Môi trƣờng nhằm phục vụ nhu cầu quản lý của các đơn vị này đặc biệt là phục
vụ cho việc xây dựng dự thảo Luật Bảo vệ môi trƣờng (sửa đổi). Kết quả nghiên cứu của
đề tài cũng đã đƣợc tiếp thu trong một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng 2014.
2.5. Kết luận
Các đối tác công trong mối quan hệ đối tác Nhà nƣớc-Tƣ nhân chính là các cơ
quan thuộc chính phủ, bao gồm các bộ ban ngành chính quyền thành phố và doanh
nghiệp nhà nƣớc. Những đối tác tƣ nhân có thể là cá nhân trong nƣớc hay ngƣời nƣớc
ngoài các thƣơng nhân hay nhà đầu tƣ có chuyên môn về công nghệ và tài chính phù hợp
với dự án. Với số lƣợng ngày càng tăng mối quan hệ hợp tác này có thể bao gồm cả các
tổ chức phi chính phủ và/hoặc các tổ chức vì lợi ích cộng đồng, hay đại diện cho những
cổ đông chịu ảnh hƣởng trực tiếp từ dự án. Từ các hợp tác hiệu quả theo hình thức này có
thể khẳng định rằng, cả khu vực Nhà nƣớc và tƣ nhân đều có những điểm mạnh nhất định
trong quá trình thi hành các nhiệm vụ cụ thể. Đóng góp của chính phủ vào một hợp tác
Nhà nƣớc-Tƣ nhân có thể dƣới dạng đầu tƣ tƣ bản (thông qua tổng thu nhập từ thuế),
chuyển nhƣợng cổ phần, những cam kết hợp tác khác hay bất cứ hành động nào ủng hộ
cho quá trình hợp tác. Thêm vào đó chính phủ có thể nâng cao trách nhiệm của xã hội ý
thức bảo vệ môi trƣờng, nhận thức của ngƣời dân và kêu gọi ủng hộ trên phƣơng diện
chính trị. Vai trò của khu vực tƣ nhân trong hợp tác là tận dụng kiến thức chuyên môn về
thƣơng mại, quản lí điều hành và đổi mới để kinh doanh có hiệu quả. Đối tác tƣ nhân có
thể góp vốn dựa theo từng hình thức hợp đồng.
Các cơ quan nhà nƣớc và tổ chức tƣ nhân có thể nhận thức rõ lợi ích chung của
các quan hệ đối tác Nhà nƣớc-Tƣ nhân. Đối với các cơ quan nhà nƣớc, những lợi ích
chính là tiềm năng có thêm nguồn tài chính trong hoàn cảnh hạn chế về mặt ngân quỹ
hiện tại, tận dụng tối đa khả năng quản lý hiệu quả của khu vực tƣ nhân để giảm chi phí
và tăng chất lƣợng cung ứng dịch vụ cho nhân dân đồng thời gia tăng tốc độ phát triển
cở sở hạ tầng.
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Mặt khác khu vực tƣ nhân đang cố gắng gia tăng tiềm năng đầu tƣ nhằm thu đƣợc
lợi nhuận hợp lý và có cơ hội kiếm doanh thu nhiều hơn nữa. Những mục tiêu thu hút khu
vực tƣ nhân còn bao gồm các hợp đồng dài hạn cơ hội nâng cao năng lực hƣởng lợi từ
những nguồn thu nhập khác và thiết lập mối quan hệ với chính phủ. Vì vậy, mối quan hệ
hợp tác Nhà nƣớc-Tƣ nhân có thể mang lại lợi ích chung cho cả hai phía trong khi đó
v n phản ánh tích cực những cá thể sử dụng hàng hóa và dịch vụ môi trƣờng
Kể từ khi tiến hành chính sách đổi mới, Việt Nam đã không ngừng khuyến khích
các doanh nghiệp tƣ nhân tham gia vào các mô hình hợp tác công tƣ. Tuy nhiên quá trình
tham gia của tƣ nhân còn hạn chế vì nhiều lí do:
- Sự tham gia của các doanh nghiệp nhà nƣớc vào những dự án phát triển cơ sở hạ
tầng của ngành là rất lớn tuy nhiên vai trò tƣơng ứng trong các dự án liên quan đến các
nhà đầu tƣ tƣ nhân v n chƣa đƣợc hệ thống hóa và thể chế hóa một cách rõ ràng;
- Hệ thống quản lí của các doanh nghiệp nhà nƣớc và những động lực thƣơng mại
của các dự án thuộc hình thức hợp tác Nhà nƣớc-Tƣ nhân còn yếu kém;
- Các nhà đầu tƣ (nƣớc ngoài) rất khó tiếp cận với nguồn tƣ bản trong nƣớc.
- Quá trình đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tƣ v n chƣa đƣợc quy chuẩn, do vậy có
thể mang lại kết quả không cao;
- Quá trình chuẩn bị cho dự án chƣa thực sự hiệu quả. Bởi vì để có những kiến
nghị hợp lí dựa trên những hiểu biết thấu đáo về nguồn hỗ trợ và rủi ro tài chính là một
công việc khó khăn và đòi hỏi chi phí khá cao.
- Hiện trạng kém phát triển của thị trƣờng cơ sở hạ tầng và nguồn tài chính địa
phƣơng;
- Hệ thống lập pháp và hành pháp còn non trẻ;
- Không định nghĩa rõ ràng về hợp tác Nhà nƣớc-Tƣ nhân và không có điều luật
cụ thể để quản lí các quan hệ đối tác hay một bộ luật rõ ràng cho từng ngành.
Trong quá trình thực hiện đề tài nhóm nghiên cứu đã đƣa ra một số đề xuất sửa
đổi, bổ sung các quy định của Luật Bảo vệ môi trƣờng 2005 nhằm nâng cao công tác
quản lý chất thải nguy hại cũng nhƣ thúc đẩy cơ chế PPP trong lĩnh vực bảo vệ môi
trƣờng áp dụng cho quản lý CTNH. Các đề xuất đã đƣợc cụ thể hóa trong một số điều
của Luật Bảo vệ môi trƣờng 2014 nhƣ sau:
- Khoản 12 Điều 6:
12. Đóng góp kiến thức, công sức, tài chính cho hoạt động bảo vệ môi trường; thực
hiện hợp tác công tư về bảo vệ môi trường.
- Điều 150. Phát triển dịch vụ môi trường
1. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp dịch vụ môi
trường thông qua hình thức đấu thầu, cơ chế hợp tác công tư trong các lĩnh vực sau:
a) Thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải;
b) Quan trắc, phân tích môi trường, đánh giá tác động môi trường;
c) Phát triển, chuyển giao công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường, công
nghệ môi trường;
d) Tư vấn, đào tạo, cung cấp thông tin về môi trường;
đ) Giám định về môi trường đối với hàng hóa, máy móc, thiết bị, công nghệ;
e) Giám định thiệt hại về môi trường; giám định sức khỏe môi trường;
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g) Các dịch vụ khác về bảo vệ môi trường.
2. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng, Thủ
trưởng cơ quan ngang bộ hướng dẫn thực hiện quy định tại khoản 1 Điều này.
- Điều 90 – 94 mục 2, chương IX
Điều 90. Lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép xử lý chất thải nguy hại
1. Chủ nguồn thải chất thải nguy hại phải lập hồ sơ về chất thải nguy hại và đăng
ký với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cấp tỉnh.
2. Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện và có giấy phép mới được xử lý chất thải nguy
hại.
3. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định danh mục chất thải nguy hại và cấp phép
xử lý chất thải nguy hại.
Điều 91. Phân loại, thu gom, lưu giữ trước khi xử lý chất thải nguy hại
1. Chủ nguồn thải chất thải nguy hại phải tổ chức phân loại, thu gom, lưu giữ và xử
lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; trường hợp chủ nguồn thải chất thải nguy hại không
có khả năng xử lý chất thải nguy hại đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường phải chuyển giao
cho cơ sở có giấy phép xử lý chất thải nguy hại.
2. Chất thải nguy hại phải được lưu giữ trong phương tiện, thiết bị chuyên dụng bảo
đảm không tác động xấu đến con người và môi trường.
Điều 92. Vận chuyển chất thải nguy hại
1. Chất thải nguy hại phải được vận chuyển bằng phương tiện, thiết bị chuyên
dụng phù hợp và được ghi trong giấy phép xử lý chất thải nguy hại.
2. Chất thải nguy hại được vận chuyển sang nước khác phải tuân thủ các điều ước
quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
Điều 93. Điều kiện của cơ sở xử lý chất thải nguy hại
1. Địa điểm thuộc quy hoạch do cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Có khoảng cách bảo đảm để không ảnh hưởng xấu đối với môi trường và con
người.
3. Có công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng cho việc lưu giữ và xử lý chất
thải nguy hại đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.
4. Có công trình, biện pháp bảo vệ môi trường.
5. Có nhân sự quản lý được cấp chứng chỉ và nhân sự kỹ thuật có trình độ chuyên
môn phù hợp.
6. Có quy trình vận hành an toàn công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng.
7. Có phương án bảo vệ môi trường.
8. Có kế hoạch phục hồi môi trường sau khi chấm dứt hoạt động.
9. Có báo cáo đánh giá tác động môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường
thẩm định và phê duyệt.
Điều 94. Nội dung quản lý chất thải nguy hại trong quy hoạch bảo vệ môi trường
1. Đánh giá, dự báo nguồn phát thải nguy hại và lượng phát thải.
2. Khả năng thu gom, phân loại tại nguồn.
3. Khả năng tái sử dụng, tái chế và thu hồi năng lượng.
4. Vị trí, quy mô điểm thu gom, tái chế và xử lý.
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5. Công nghệ xử lý chất thải nguy hại.
6. Nguồn lực thực hiện.
7. Tiến độ thực hiện.
8. Phân công trách nhiệm.
2.6. Kiến nghị
Để thực hiện cơ chế đối tác về bảo vệ môi trƣờng - áp dụng thí điểm cho lĩnh vực
quản lý CTNH cần xem xét thực hiện một số giải pháp sau:
- Cụm từ “thí điểm” tạo cảm giác bất an và không chắc chắn đối với các nhà đầu
tƣ nên mặc dù là thí điểm cơ quan chủ trì quản lý giám sát dự án PPP có thể là Bộ Tài
nguyên và Môi trƣờng, Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ hoặc các Ủy ban nhân dân tỉnh cần làm rõ
nội dung khuyến khích và tính ổn định của chính sách nhà nƣớc để các nhà đầu tƣ yên
tâm.
- Cần xây dựng chiến lƣợc, lộ trình kêu gọi hợp tác theo hình thức PPP: hiện nay
các dự án PPP về quản lý CTNH do Bộ ngành và địa phƣơng đề xuất và thƣờng là các
dự án chƣa tìm đƣợc nguồn vốn. Vấn đề ở đây là cần xây dựng bộ tiêu chí xác định dự án
đƣa vào danh mục kêu gọi PPP trong đó quan tâm đến tính hấp d n của dự án cũng nhƣ
các điều kiện cần có để thu hút sự quan tâm của nhà đầu tƣ. Bên cạnh sự phù hợp với quy
hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phƣơng quy hoạch ngành quy hoạch sử dụng
đất … các tiêu chí có thể là tính kinh tế của dự án (quy mô tỷ lệ hoàn vốn …) mức độ
tác động đến sự phát triển cộng đồng thụ hƣởng dự án tính kết nối của công trình hạ tầng
với các mục tiêu khác…
- Bên cạnh đó cần có cơ chế và ngân sách để tạo điều kiện cho các CQNNCTQ
tính toán các chi tiêu kinh tế tài chính về tính khả thi của dự án làm căn cứ cho việc đàm
phán sau này. Quy định rõ ràng về mức tham gia tối đa của vốn nhà nƣớc là bao nhiêu và
cụ thể bao gồm những nội dung nào; Cần có lộ trình góp vốn và cung cấp các ƣu đãi của
Chính phủ một cách chi tiết. Tạo đƣợc một cơ chế tài chính độc lập cho quản lý CTNH.
- Về quy trình PPP cần bổ sung điều khoản quy định rõ về từng bƣớc thực hiện,
theo đó ghi rõ thời gian trách nhiệm của từng cơ quan từng bên và phƣơng thức giải
quyết vƣớng mắc trong quá trình đề xuất đàm phán và triển khai dự án PPP. Đồng thời
có chế tài xử lý những trƣờng hợp không làm hết trách nhiệm. Ngành TNMT cần nỗ lực
hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án và huy động sự ủng hộ của cấp cao
đối với việc phê duyệt dự án PPP quản lý CTNH.
- Bên cạnh đó các quy định về biện pháp khuyến khích đầu tƣ cam kết đảm bảo
của nhà nƣớc về triển khai dự án cũng cần mở rộng, tạo linh hoạt cho quá trình đám phán
và thực hiện dự án.
- Cần tăng cƣờng năng lực cơ quan nhà nƣớc cán bộ về PPP: cụ thể về quản lý
giám sát các dự án PPP về nội dung hợp đồng năng lực đàm phán quy trình thẩm định,
trình phê duyệt, quản lý dự án cơ chế tài phán giải quyết tranh chấp hợp đồng …. Căn cứ
yêu cầu và điều kiện quản lý cụ thể cơ quan quản lý nhà nƣớc nhƣ Bộ TNMT và các Bộ,
ngành địa phƣơng liên quan thành lập bộ phận (cán bộ) làn đầu mối quản lý và tổ chức
thực hiện các dự án PPP về quản lý CTNH.
- Về căn cứ khoa học để quyết định phƣơng án đầu tƣ phƣơng án chia sẻ lợi
ích/rủi ro, cần có quy định bắt buộc nghiên cứu chuyên sâu phân tích dự báo lƣợng hóa
các tác động khi thực hiện dự án PPP trên cơ sở đó quyết định cơ chế chia sẻ lợi ích/rủi
ro cơ chế xác định giá/phí dịch vụ phƣơng án quản lý cơ chế giám sát và cơ chế ƣu đãi
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phù hợp cho từng trƣờng hợp để vừa bảo đảm yêu cầu của Nhà nƣớc vừa bảo đảm lợi ích
hợp pháp của nhà đầu tƣ có nhƣ vậy mới thúc đẩy và hiện thực hóa đƣợc các dự án PPP.
- Đảm bảo tính đồng bộ trong quy hoạch, kế hoạch phát triển và triển khai các dự
án thành phần để dự án PPP đóng góp đƣợc vai trò vào quy hoạch phát triển chung.
- Cần tạo điều kiện thuận tiện cho nhà đầu tƣ tiếp cận thông tin đầy đủ rõ ràng về
dự án PPP mà họ quan tâm tham gia. Thúc đẩy thực hiện các hình thức cung cấp thông
tin và quảng bá cho hoạt động PPP trong lĩnh vực quản lý CTNH cần tiến hành tham vấn
cộng đồng để giúp cho cả cơ quan nhà nƣớc và cộng đồng nhà đầu tƣ có cùng chung
tiếng nói.
- Thành lập mô hình hợp tác công tƣ cá biệt cho quản lý CTNH.
- Sự tham gia của các đối tác khác nhau có lợi thế rõ ràng nhƣ hiệu quả cao hơn
hiệu suất nâng cao linh hoạt hơn tiếp cận các nguồn vốn, giảm rủi ro hoạt động, giảm
chất thải và khí thải nguy hại, giảm chi phí cho ngƣời tiêu dùng kéo dài chu kỳ các dự
án đầu tƣ vốn nhƣ các dự án vận hành dây chuyền xử lý nƣớc thải nguy hại xây dựng bãi
chôn lấp lò đốt …. tạo việc làm bảo vệ môi trƣờng làm việc và môi trƣờng sống và một
số lợi ích khác.
Bên cạnh đó ngành TNMT cũng cần sớm triển khai một số giải pháp sau:
- Xây dựng các chƣơng trình chính sách thu hút vốn đầu tƣ nƣớc ngoài (FDI
ODA) trong lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng và quản lý chất thải nguy hại. Bộ TNMT cần có
những chƣơng trình chính sách cụ thể để thu hút các nguồn vốn từ nƣớc ngoài trong bối
cảnh các nguồn viện trợ bị cắt giảm do hội nhập kinh tế toàn cầu và Việt Nam không còn
nằm trong nhóm nƣớc ƣu tiên viện trợ.
- Hoàn thiện các chính sách giải pháp cụ thể để phát triển các hình thức hợp tác
công tƣ trong bảo vệ môi trƣờng chính sách liên kết bốn bên (Nhà nƣớc, doanh nghiệp,
cộng đồng và tổ chức phi chính phủ) đồng thời nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách
khuyến khích đầu tƣ tƣ nhân và hợp tác công tƣ trong bảo vệ môi trƣờng nói chung và
quản lý chất thải nguy hại nói riêng. Khi cơ chế phù hợp đƣợc ban hành và thực hiện thì
các bên tham gia sẽ tích cực đóng góp cho mô hình và đem lại thành công cho mô hình
hợp tác PPP.
- Nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách phát triển nghiên cứu, chuyển giao khoa
học công nghệ. Nghiên cứu cơ chế nhà nƣớc tham gia đầu tƣ với doanh nghiệp (PPP)
thông qua hỗ trợ kinh phí tài chính. Nếu cơ chế chính sách hợp lý đƣợc ban hành và áp
dụng sẽ giúp nâng cao hiệu quả của công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và đầu tƣ công.
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[9] NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN NHẰM X Y DỰNG HƢỚNG
D N K THU T QUẢN L VÀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG T I CÁC CƠ SỞ NGHIÊN
CỨU H A HỌC SINH HỌC
(MÃ SỐ TNMT.04.28)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học Công nghệ, Tổng cục Môi
trƣờng.
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Quốc Trọng; Email: trongquoctran@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- ThS. Phạm Thị Kiều Oanh Thƣ ký đề tài
- ThS. Nguyễn Thị Thiên Phƣơng
- TS. Nguyễn Phạm Hà
- ThS. Phạm Thị Kiều Oanh
- TS. Nguyễn Quang Trung
- TS. Đinh Thị Thu Hằng
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Đánh giá đƣợc hiện trạng quản lý môi trƣờng tại các cơ sở nghiên cứu hóa học
và sinh học của một số Bộ ngành Trƣờng đại học và Viện nghiên cứu.
- Xây dựng Dự thảo hƣớng d n kỹ thuật quản lý bảo vệ môi trƣờng đặc thù tại các
cơ sở nghiên cứu hóa học, sinh học.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Tổng quan hoạt động bảo vệ môi trƣờng phòng thí nghiệm trong và ngoài nƣớc.
- Điều tra, khảo sát hiện trạng về các quy định quản lý biện pháp hoạt động bảo vệ môi
trƣờng tại 20 cơ sở gồm các cơ sở nghiên cứu hóa học và sinh học trên cả nuớc (tại Hà
Nội, Hồ Chí Minh Đà Nẵng).
- Đánh giá hoạt động bảo vệ môi trƣờng tại các PTN Hoá học - Sinh học thông
qua quá trình điều tra khảo sát hiện trạng phân tích m u môi trƣờng các cơ sở nghiên
cứu hóa sinh học.
- Nghiên cứu rà soát đánh giá hiện trạng pháp lý các quy định bảo vệ môi trƣờng
hiện nay đối với các cơ sở nghiên cứu.
- Phân tích đánh giá thực trạng quản lý môi trƣờng các cơ sở nghiên cứu hóa sinh trong nƣớc.
- Xây dựng dự thảo hƣớng d n kỹ thuật quản lý và bảo vệ môi trƣờng tại các cơ sở
nghiên cứu hóa học.
- Xây dựng dự thảo hƣớng d n kỹ thuật quản lý và bảo vệ môi trƣờng tại các cơ sở
nghiên cứu sinh học.
- Xây dựng các giải pháp thực hiện và kiểm soát an toàn môi trƣờng PTN.
1.6. Thời gian thực hiện: 2012 - 2014
1.7. Kinh phí phê duyệt: 875 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 875 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Trong những năm gần đây với chủ trƣơng công nghiệp hóa hiện đại hóa đất
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nƣớc; các khu công nghiệp sản xuất các khu đô thị mới dần dần đƣợc hình thành và phát
triển. Song song với sự phát triển đó các phòng thí nghiệm nghiên cứu, thử nghiệm, dịch
vụ cũng đƣợc thành lập, củng cố và ngày càng gia tăng cả về số lƣợng quy mô và lĩnh
vực thực hiện các công trình nghiên cứu các sản phẩm khoa học công nghệ phục vụ xã
hội, tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế của cả nƣớc.
Bên cạnh các thành tựu khoa học công nghệ đạt đƣợc, sự phát triển các phòng thí
nghiệm trong khoảng 20 năm trở lại đây vấn đề an toàn hóa chất an toàn lao động, an
toàn môi trƣờng của phòng thí nghiệm đã ngày càng trở nên phức tạp và khó kiểm soát.
Có thể nhận thấy rằng mặc dù phòng thí nghiệm sử dụng lƣợng nhỏ hóa chất song các
hóa chất lại là những thành phần rất độc hại có khả năng gây bệnh nguy hiểm, nếu không
đƣợc kiểm soát tốt có thể ảnh hƣởng đến cộng đồng và rất cần thiết phải có những biện
pháp quản lý và xử lý. Mặc dù nắm bắt đƣợc những vấn đề nguy hại nhƣ vậy nhƣng cho
đến nay v n chƣa hề có nhiều nghiên cứu báo cáo về vấn đề này ngay cả thống kê cơ bản
nhất là có bao nhiêu phòng thí nghiệm hoạt động trên cả nƣớc thì cũng chƣa đƣợc thống
kê. Chính vì vậy cũng có thể thấy rằng hầu hết các phòng thí nghiệm ngay trong quá
trình xây dựng và hoạt động v n chƣa thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn phòng thí
nghiệm và bảo vệ môi trƣờng.
Một số các văn bản pháp luật đã đƣợc ban hành chƣa nhiều và chƣa đầy đủ, mặt
khác việc triển khai thực thi thì lại chƣa có tính răn đe. Ngày 7/9/2000 Thủ tƣớng Chính
phủ ra quyết định số 850/QĐ-TTg phê duyệt đề án xây dựng phòng thí nghiệm trọng
điểm (PTNTĐ) đến nay cả nƣớc đã có 17/19 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia đƣợc
đầu tƣ với kinh phí 1.125,73 tỷ đồng. Trong đó có 11/17 phòng thí nghiệm liên quan đến
lĩnh vực Hoá-Sinh học. Các điều khoản của qui chế về tổ chức và hoạt động của PTNTĐ
đều tập trung vào việc bảo đảm cho các hoạt động hiệu quả của PTNTĐ mà không đề cập
đến vấn đề môi trƣờng an toàn hoá chất và an toàn sinh học do các hoạt động đặc thù của
các PTN này gây ra... Đây là một trong những v n đề quan trọng liên quan đến môi
trƣờng, sức khoẻ ngƣời lao động và cộng đồng nhƣng hầu nhƣ bị bỏ ngỏ. Ngay trong qui
chế hoạt động của PTNTĐ vấn đề an toàn hóa chất an toàn sinh học cũng chƣa đƣợc
quan tâm một cách đúng đắn.
Tƣơng tự nhƣ vậy, ở tất cả các bộ ngành nhƣ Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp phát triển
nông thôn Bộ Công Thƣơng Bộ Tài nguyên Môi trƣờng, Bộ Khoa học và Công nghệ,
các viện nghiên cứu các trƣờng đại học v.v… hầu hết đều có các cơ sở nghiên cứu trọng
tâm trọng điểm liên quan đến sử dụng, chế biến, sản xuất hoá chất và các sản phẩm hoá sinh học. Những hoá chất - sản phẩm sinh học v.v… này đều có nguy cơ rủi ro lớn tới
chất lƣợng môi trƣờng và sức khoẻ cộng đồng, nhất là những cơ sở nghiên cứu khoa học
càng cao càng chuyên sâu thì các hoá chất các sản phẩm sinh học càng đƣợc sử dụng
tinh vi và đặc biệt chuyên dụng. Những tác động của nó đến môi trƣờng càng nhạy cảm
và càng khó kiểm soát ví dụ các chất phóng xạ các hoá chất gây ung thƣ các gen tế bào
đột biến các vi rút vi khuẩn có khả năng gây đại dịch v.v. nếu thất thoát phát tán ra môi
trƣờng sẽ gây hậu quả hết sức trầm trọng. Trƣớc những nguy cơ và hậu quả nghiêm trọng
đối với môi trƣờng và sức khỏe của con ngƣời nhƣ vậy nhƣng tại các cơ sở nghiên cứu
hóa học, sinh học v n chƣa có những quy định hƣớng d n kỹ thuật quản lý và bảo vệ
môi trƣờng cụ thể.
Việc quản lý môi trƣờng tại các phòng thí nghiệm nghiên cứu hầu nhƣ chƣa đƣợc
đề cập đến hoặc có đƣợc xem xét thì đều không có văn bản quy phạm pháp luật, thậm chí
là các qui định hƣớng d n đặc thù để vận dụng so sánh và đánh giá chuẩn xác quá trình
thực hiện...
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Vì vậy, việc: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng hướng
dẫn kỹ thuật quản lý và bảo vệ môi môi trường tại các cơ sở nghiên cứu hóa học, sinh
học” là vấn đề cấp thiết với mục tiêu đƣa ra hƣớng d n kỹ thuật quản lý môi trƣờng góp
phần bảo vệ môi trƣờng và kiểm soát đƣợc các nguy cơ ô nhiễm đặc thù do các cơ sở này
gây ra.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát
- Phƣơng pháp điều tra, phỏng vấn phân tích tổng hợp hệ thống (60 PTN): Nhóm
cán bộ đã trực tiếp đến các phòng thí nghiệm trọng điểm để khảo sát điều tra, phỏng vấn
các vấn đề liên quan đến hoá chất các vấn đề về môi trƣờng và an toàn đã rút ra các nhận
xét đánh giá sát thực và đúng đắn.
-Phƣơng pháp điều tra thực địa: xây dựng bức tranh toàn cảnh về hiện trạng môi
trƣờng tại các phòng thí nghiệm. Đánh giá mức độ bất cập trong các văn bản pháp qui
cũng nhƣ hiệu quả quản lý môi trƣờng tại các cơ sở nghiên cứu hóa học, sinh học.
Cán bộ dự án đi lấy m u môi trƣờng tại các phòng thí nghiệm hoá học và sinh học để
phân tích: M u khí trong và ngoài phòng thí nghiệm khí thải khí xung quanh m u nƣớc,
m u đất nơi tập trung chất thải rắn của các phòng thí nghiệm.
- Phƣơng pháp chuyên gia: Thông qua việc sử dụng ý kiến góp ý của chuyên gia
đƣa ra những đánh giá phân tích tình trạng môi trƣờng tại các cơ sở nghiên cứu hóa học,
sinh học và hiện trạng pháp lý làm cơ sở xây dựng đề xuất nội dung hƣớng d n bảo vệ
môi trƣờng tại các cơ sở nghiên cứu hóa sinh học trên cả nƣớc. Các chuyên gia bao gồm
các nhà khoa học nghiên cứu về lĩnh vực hóa sinh học… lãnh đạo phòng thí nghiệm các
nhà quản lý cấp trung ƣơng và địa phƣơng.
- Phƣơng pháp đánh giá nhanh có sự tham gia của các đơn vị nghiên cứu các nhà
quản lý.
- Phƣơng pháp kế thừa: Đề tài sử dụng có tính kế thừa các tài liệu tƣ liệu các kết
quả nghiên cứu của các công trình trong và ngoài nƣớc để khái quát hóa và bổ sung thêm
thông tin về thực trạng môi trƣờng tại các cơ sở nghiên cứu hóa học, sinh học trong nƣớc.
- Phƣơng pháp xác xuất thống kê: Đƣợc sử dụng làm cơ sở cho việc phân tích
đánh giá kết quả. Các số liệu sử dụng phân tích bao gồm các số liệu sơ cấp (điều tra, khảo
sát trong đề tài tại các phòng thí nghiệm) các số liệu thứ cấp (kế thừa và tham khảo). Các
số liệu đƣợc sử dụng nghiên cứu phân tích là các số liệu điều tra khảo sát về môi trƣờng
liên quan đến các hoạt động phòng thí nghiệm sinh hóa theo chuỗi thời gian và vị trí địa
lý.
- Phƣơng pháp đánh giá rủi ro môi trƣờng: Dựa vào quá trình hoạt động đối tƣợng
nghiên cứu các hóa chất sử dụng, chất thải nguy hại sinh ra trong quá trình hoạt động
mang tính đặc thù của các phòng thí nghiệm để đánh giá mức độ rủi ro đối với từng đối
tƣợng nhƣ: con ngƣời, sinh vật môi trƣờng…Kết quả đánh giá rủi ro này sẽ là cơ sở cho
các giải pháp quản lý và bảo vệ môi trƣờng.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc
- Các sản phẩm khoa học:
a. Xây dựng tài liệu tổng quan: Tổng quan các thông tin về hoạt động của các
phòng thí nghiệm hóa học, sinh học; các quy định về quản lý an toàn phòng thí nghiệm
trong và ngoài nƣớc;
b. Điều tra, khảo sát và đánh giá hiện trạng tại 60 cơ sở nghiên cứu hóa học và
sinh học tại 3 miền Bắc, Trung, Nam (tại Hà Nội, Hồ Chí Minh Đà Nẵng) các phòng thí
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nghiệm đƣợc lựa chọn đại diện cho các mức độ hoạt động và cấp quản lý: Các phòng thí
nghiệm có quy mô lớn nhƣ phòng thí nghiệm trọng điểm, Viện Khoa học hàn lâm Việt
Nam (trực thuộc Chính phủ); phòng thí nghiệm có quy mô vừa (phòng thí nghiệm trực
thuộc Bộ nghành trực thuộc các trƣờng Đại học) phòng thí nghiệm có quy mô nhỏ
(phòng phân tích xét nghiệm trực thuộc các nhà máy trung tâm tƣ nhân…). Các phòng
thí nghiệm đƣợc cấp chứng nhận VILAS/ISO với các phòng thí nghiệm không tham gia
hệ thống.
Qua đấy nhằm đánh giá tổng thể và chi tiết việc bảo vệ môi trƣờng tại các phòng thí
nghiệm nói chung và mức độ phòng thí nghiệm nói riêng.
c. Thực hiện điều tra khảo sát các phòng thí nghiệm bằng các hình thức:
Phiếu điều tra và phỏng vấn:
Phát phiếu điều tra cho 20 phòng thí nghiệm trên cả nƣớc (mỗi phòng thí nghiệm
có 02 phiếu 01 cho cán bộ nghiên cứu, 01 cho kỹ thuật viên) kết quả phân tích phiêu
điều tra cho thấy:
Hầu hết các cơ sở nghiên cứu hóa học và sinh học không tuân thủ các quy định
pháp luật về bảo vệ môi trƣờng các phòng thí nghiệm hầu nhƣ không cập nhập, tập huấn,
phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ môi trƣờng; các cơ sở hạ tầng hầu hết tận
dụng, sử dụng lại nên không đáp ứng đƣợc yêu cầu về an toàn phòng thí nghiệm.
Các trang thiết bị xử chất thải phòng thí nghiệm chƣa đƣợc thực hiện: Các phòng
thí nghiệm hầu nhƣ chƣa có các thiết bị xử lý nƣớc thải phòng thí nghiệm khí thải là các
hóa chất bay hơi đƣợc thao tác trong tủ hút nhƣng hầu hết các tủ hút không có chất hấp
phụ, xử lý hóa chất độc hại; các hóa chất độc hại không tuân thủ theo quy định TCVN
5507-2002 về phân loại, lập danh mục lƣu giữ hóa chất; các chất thải rắn nguy hại không
đƣợc phân loại lƣu giữ vận chuyển xử lý theo quy định của pháp luật; các phòng thí
nghiệm về sinh học không đánh giá cấp độ an toàn mức rủi ro các hoạt động an toàn
không theo các quy định pháp luật cũng nhƣ hƣớng d n an toàn quốc tế.
Các cơ sở phòng thí nghiệm hầu nhƣ chƣa có cán bộ chuyên trách về an toàn môi
trƣờng phòng thí nghiệm các phòng thí nghiệm hầu nhƣ không có kế hoạch phòng
chống, khắc phục sự cố môi trƣờng, hệ thống, trang thiết bị an toàn; giáo dục định kỳ về
an toàn phòng thí nghiệm chƣa đƣợc quan tâm thực hiện.
Phân tích m u môi trƣờng các cơ sở nghiên cứu hóa sinh học:
Đề tài đã tiến hành lấy 5 loại m u chính: nƣớc thải của phòng thí nghiệm không
khí trong môi trƣờng làm việc không khí môi trƣờng xung quanh, m u đất và m u phân
tích một số chỉ tiêu sinh học từ nƣớc thải phòng thí nghiệm. Trong Đề tài lấy 20 nhóm
m u tại 20 phòng thí nghiệm đại diện cho 3 miền Bắc, Trung, Nam bao gồm: 6 nhóm
m u phòng thí nghiệm tại Đà Nẵng 6 phòng thí nghiệm tại Hà Nội và 8 nhóm m u
phòng thí nghiệm tại Tp. Hồ Chí Minh. Nguyên tắc lấy m u cũng nhƣ kỹ thuật lấy m u
tuân thủ theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 5992-1995) và tiêu chuẩn của tổ chức tiêu
chuẩn quốc tế ISO (ISO 5667-2). Do nƣớc ta chƣa có Quy chuẩn hay tiêu chuẩn quy định
đối với những chất thải đƣợc thải ra từ các phòng thí nghiệm chúng tôi đã lấy QCVN
40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải công nghiệp để làm chuẩn
so sánh của m u nƣớc thải các phòng thí nghiệm. Do hầu hết các phòng thí nghiệm
không có hệ thống thu gom và xử lý nƣớc thải nên các hóa chất, sản phẩm sinh học môi
trƣờng nuôi cấy thải thẳng ra môi trƣờng, d n một số chỉ tiêu đánh giá cao hơn so với
Quy chuẩn nhƣ: tổng Ni tơ tổng phốt pho, NH4; Khí thải có đặc tính nguy hại phát sinh
trong phòng thí nghiệm là hơi một số dung môi hữu cơ và một số hơi của một số hợp chất
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bay hơi dễ bắt lửa các oxit axit (NO2, SO2, SO3 etc) các hợp chất mercaptan, H2S các
dung môi và các hợp chất hữu cơ..; hàm lƣợng E.coli cũng cao hơn ở nƣớc thải so với
quy định.
a. Nghiên cứu rà soát đánh giá hiện trạng pháp lý các quy định bảo vệ môi
trƣờng hiện nay đối với các cơ sở nghiên cứu:
Tổng hợp rà soát các văn bản quy định pháp luật về an toàn hóa học, sinh học và
an toàn lao động các văn bản cho thấy các nội dung còn nằm rải rác trong nhiều văn bản,
chƣa có văn bản cụ thể về an toàn môi trƣờng cho các phòng thí nghiệm, một số văn bản
chỉ quy định nội dung về an toàn cho các phòng thí nghiệm trực thuộc Bộ mình mà chƣa
đề cập đến các Bộ ngành khác nhiều nội hàm chƣa đƣợc đề cập đến nhƣ: các phòng thí
nghiệm khi xây mới phải thực hiện đánh giá tác động môi trƣờng hay cam kết bảo vệ môi
trƣờng quy định phải xây dựng hệ thống xử lý chất thải, quản lý chất thải phòng thí
nghiệm các quy định về chất lƣợng đầu ra của chất thải quy định về kiểm tra, xử phạt vi
phạm về môi trƣờng…
b. Phân tích đánh giá thực trạng quản lý môi trƣờng các cơ sở nghiên cứu hóa sinh trong nƣớc
Xây dựng các tiêu chí và chuẩn mực đánh giá: Trong nghiên cứu này các tiêu chí
đánh giá đƣợc xây dựng và đƣợc tham khảo qua ý kiến của những chuyên gia trong lĩnh
vực quản lý môi trƣờng. Việc đánh giá dựa trên các tiêu chí xây dựng là một phƣơng
pháp khoa học đã đƣợc các nhà khoa học trên thế giới áp dụng. Nhóm tiêu chí đƣợc xây
dựng trong đề tài này bao gồm:
- Nhóm tiêu chí đánh giá việc phân loại chất thải rắn
- Nhóm tiêu chí về vận chuyển chất thải
- Nhóm tiêu chí về xử lý chất thải
- Nhóm tiêu chí đánh giá về công tác lƣu giữ
- Nhóm tiêu chí đánh giá về công tác xử lý nƣớc thải và khí
Nhằm đánh giá thực trạng quản lý môi trƣờng đề tài đã mô tả hệ thống phòng thí
nghiệm tại Việt Nam: Hệ thống phòng thí nghiệm trực thuộc nhà nƣớc, hệ thống phòng
thí nghiệm tƣ nhân.
Phân loại phòng thí nghiệm theo cơ quan quản lý: Phòng thí nghiệm thuộc các trƣờng
Đại học lớn, thuộc các Bộ ban ngành; Phòng thí nghiệm thuộc trung tâm.
Phân loại theo chức năng hoạt động của phòng thí nghiệm:
- Nhóm 1: Phòng thí nghiệm phân tích
- Nhóm 2: Phòng thí nghiệm nghiên cứu
- Nhóm 3: Phòng thí nghiệm chế tạo và thử nghiệm.
Đề tài đã xây dựng sơ đồ để kiểm kê phân loại các loại chất thải phòng thí nghiệm
quan đó khái tính khối lƣợng chất thải tạo ra do hoạt động của phòng thí nghiệm.
Dựa vào kết quả khảo sát đánh giá Mức độ tuân thủ về sử dụng hóa chất theo TCVN
5507:2002 điều tra từ 27 phòng thí nghiệm là 54%.
Mức độ thực hiện an toàn phòng thí nghiệm khảo sát đƣợc từ 27 phòng thí nghiệm
cho thấy 51% các phòng thí nghiệm là thực hiện các biện pháp an toàn phòng thí nghiệm:
tiến hành phân loại tác nhân gây bệnh theo nguy cơ sử dụng hệ thống, trang thiết bị an
toàn phòng thí nghiệm.
Sử dụng tiêu chí và chuẩn mực đánh giá hiện trạng hoạt động của phòng thí nghiệm
cho thấy hầu hết các phòng thí nghiệm không thực hiện các biện pháp quản lý chất thải
80

phòng thí nghiệm: phân loại lƣu trữ, vận chuyển, xử lý. Kết quả sử dụng tiêu chí chuẩn
mực đánh giá là tƣơng đồng với kết quả phiếu khảo sát cũng nhƣ phân tích các chỉ tiêu
môi trƣờng phòng thí nghiệm.
c. Xây dựng dự thảo hƣớng d n kỹ thuật quản lý và bảo vệ môi trƣờng tại các cơ sở
nghiên cứu hóa học: xây dựng nội dung hƣớng d n về quản lý sử dụng hiệu quả an toàn
hóa chất, quản lý chất thải phòng thí nghiệm hóa học.
d. Xây dựng dự thảo hƣớng d n kỹ thuật quản lý và bảo vệ môi trƣờng tại các cơ sở
nghiên cứu sinh học: xây dựng nội dung hƣớng d n về đánh giá rủi ro phân loại các chất
thải phòng thí nghiệm sinh học các biện pháp an toàn phòng thí nghiệm sinh học.
e. Xây dựng các giải pháp thực hiện và kiểm soát an toàn môi trƣờng PTN: Căn cứ
vào nhiệm vụ chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng xây dựng dự thảo Quyết định
về việc ban hành quy chế quản lý chất thải phòng thí nghiệm: quy định về việc phân loại,
quản lý chất thải, nội dung quan trắc báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng phòng thí
nghiệm.
- Các công bố khoa học (các bài báo trong nƣớc và ngoài nƣớc và tên tạp trí khoa
học năm công bố....):
1. Ô nhiễm môi trƣờng do hoạt động của các phòng thí nghiệm hóa học và sinh học,
2014. Tạp chí Môi trƣờng, ISN:1859-042X chuyên đề KH&CN, tr70-72.\
2. Công tác quản lý an toàn và bảo vệ môi trƣờng của các phòng thí nghiệm hóa học
và sinh học,2014. Tạp chí Môi trƣờng, ISN:1859-042X, số 6, tr54-56.
- Công tác đào tạo sau đại học (ghi rõ số lƣợng thạc sĩ tiến sĩ đƣợc hỗ trợ từ kết
quả nghiên cứu của đề tài; số lƣợng đã bảo vệ và số lƣợng chƣa bảo vệ.
2.4. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà nƣớc
về tài nguyên và môi trƣờng:
- Kết quả đề tài đã mô tả cơ cấu tổ chức, chức năng của các phòng thí nghiệm các
đặc thù hoạt động và chất thải phòng thí nghiệm;
- Kết quả đề tài đã mô tả hiện trạng thành phần, bản chất chất thải phòng thí
nghiệm; hiện trạng quản lý sử lý chất thải phòng thí nghiệm;
- Thực trạng hệ thống thu gom, xử lý chất thải phòng thí nghiệm;
- Hiện trạng các văn bản pháp luật về quản lý môi trƣờng phòng thí nghiệm;
- Đề tài đã đề xuất các biện pháp quản lý nhà nƣớc các lộ trình để thực hiện quản lý
môi trƣờng phòng thí nghiệm các nội dung cần thực hiện trƣớc mắt nhƣ Quyết định của
Bộ trƣởng về quản lý phòng thí nghiệm; các giải pháp công nghệ về xử lý chất thải phòng
thí nghiệm, sổ tay hƣớng d n an toàn phòng thí nghiệm.
2.5. Kết luận
1. Thực trạng vấn đề bảo vệ môi trƣờng chƣa đƣợc đầu tƣ và quan tâm thích đáng
tại hầu hết các cơ sở nghiên cứu trên cả nƣớc. Cụ thể là hầu hết các PTN không đầu tƣ hệ
thống xử lý nƣớc thải, tất cả nƣớc thải hầu nhƣ đƣợc xả thải vào cống chung. Hệ thống
xử lý khí thải có đƣợc đầu tƣ nhƣng không đƣợc bảo trì bảo dƣỡng thƣờng xuyên nhất
là hệ thống lọc hút khí. Rất ít PTN tiến hành thu gom và phân loại các loại chất thải rắn,
đặc biệt là chất thải rắn nguy hại để có biện pháp xử lý riêng biệt. Các loại hóa chất hết
hạn các m u vật không đƣợc phân loại, tất cả đều đƣợc thu gom chung với chất thải rắn
thông thƣờng.
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2. Sở dĩ vấn đề bảo vệ môi trƣờng không nhận đƣợc sự quan tâm của các PTN là do
các quy định chƣa có và chƣa chặt chẽ không có tính răn đe. Các kết quả khảo sát cho
thấy có quá ít các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động của PTN các văn
bản có liên quan thì nằm rải rác trong nhiều văn bản d n đến tham chiếu và áp dụng khó
khăn. Các quy định hiện nay của Việt Nam về vấn đề bảo vệ môi trƣờng đƣợc xây dựng
và thực thi khá tốt. Tuy nhiên hầu hết các quy định đó chỉ tập trung vào các đối tƣợng
doanh nghiệp các cơ sở sản xuất, bệnh viện chứ chƣa đề cập đến hoạt động của các cơ sở
nghiên cứu.
3. Mặc dù không nằm trong nội dung nghiên cứu song lƣợng thải ra từ các PTN là
một yếu tố quan trọng nên cũng đƣợc đánh giá trong đề tài này. Các kết quả cho thấy
lƣợng thải của các PTN thƣờng là rất nhỏ nhƣng tính độc hại lại rất cao nên cần phải có
quy định để nghiêm cấm xả thải những chất độc hại này ra ngoài môi trƣờng.
4. Các kết quả phân tích nƣớc thải của các PTN cho thấy có một số PTN có nƣớc
thải bị ô nhiễm. Nhƣng cũng có thể thấy rằng sự ô nhiễm là không thƣờng xuyên nƣớc
thải có đặc tính biến đổi bất thƣờng do tính chất công việc của các phòng thí nghiệm.
Nhiều thành phần ô nhiễm chủ yếu giống với nƣớc thải sinh hoạt, do bị trộn l n với loại
nƣớc thải này. Không có thành phần nguy hại trong nƣớc thải của các PTN. Tuy nhiên
để có thể ngăn chặn nguy cơ trong tƣơng lai cần phải có những biện pháp quản lý loại
chất thải này.
5. Biện pháp để quản lý và giảm thiểu chất thải tốt nhất là quản lý tại nguồn, tức là
yêu cầu các PTN phải có phân loại và thu gom ngay khi xả thải. Việc quản lý chất thải
PTN đã đƣợc đề tài đề xuất và ban hành trong Quy chế quản lý chất thải PTN.
2.7. Kiến nghị (toàn văn nhƣ báo cáo chính)
1. Cho đến nay chƣa có một tài liệu, một nghiên cứu nào có thể đánh giá đƣợc số
lƣợng các PTN đang hoạt động trên địa bàn cả nƣớc, kể cả PTN nhà nƣớc và PTN tƣ
nhân. Chính vì vậy, cần phải có sự thống kê đầy đủ về hệ thống PTN tại Việt Nam, từ đó
biết đƣợc lƣợng thải của các PTN để có các biện pháp phù hợp quản lý công tác bảo vệ
môi trƣờng của các PTN.
2. Mặc dù trên thế giới cũng đã có một số nghiên cứu khảo sát nhằm xây dựng đánh
giá chung về lƣợng thải thành phần thải của các PTN tuy nhiên các PTN mỗi nƣớc có
một hoạt động khác nhau theo lĩnh vực khác nhau và theo các quy định luật pháp riêng.
Ở Việt Nam cũng cần phải xây dựng các nghiên cứu nhằm đánh giá và kiểm toán đƣợc
lƣợng thải của các PTN trên địa bàn cả nƣớc. Vì việc sử dụng các chất nguy hại trong thí
nghiệm với hàm lƣợng nhỏ sẽ dễ dàng bị thất thoát gây ô nhiễm môi trƣờng, nếu không
kiểm soát tốt.
3. Trong nghiên cứu này mới đề xuất đƣợc các biện pháp để quản lý PTN tốt hơn
trong vấn đề bảo vệ môi trƣờng. Tuy nhiên cần phải xây dựng các mô hình hợp lý và thử
nghiệm các mô hình quản lý đó mới có thể đánh giá đƣợc việc áp dụng các biện pháp
quản lý bảo vệ môi trƣờng tới các PTN nhƣ thế nào. Cần phải có những nghiên cứu kỹ
hơn về việc áp dụng các công cụ luật pháp đối với các cơ sở nghiên cứu.
4. Để kết quả nghiên cứu đề tài đƣợc áp dụng có hiệu quả đối với các cơ sở nghiên
cứu trong việc thực hiện bảo vệ môi trƣờng và cũng là cơ sở khoa học cho các cơ quan
quản lý nhà nƣớc, chủ nhiệm đề tài đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng cung cấp kinh
phí để in và phát hành, phổ biến sổ tay hƣớng d n kỹ thuật quản lý và bảo vệ môi trƣờng
tại các cơ sở nghiên cứu hóa học, sinh học.
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[10] NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN PHỤC VỤ X Y DỰNG CƠ
CHẾ TRAO ĐỔI THÔNG TIN VÀ BÁO CÁO VỀ NGUỒN GEN VÀ TTTT VỀ
NGUỒN GEN Ở VIỆT NAM
(MÃ SỐ TNMT 04.34)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trƣờng, Bộ Tài
nguyên và Môi trƣờng
1.2. Chủ nhiệm đề tài:
- TS. Lê Văn Hƣng Phó Trƣởng khoa Môi trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi
trƣờng Hà Nội (giai đoạn 01/2013 – 04/2015)
- TS. Nguyễn Thành Vĩnh Phó Cục trƣởng Cục Bảo tồn đa dạng sinh học (giai
đoạn 05/2015 – 11/2015
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- Ths. Nguyễn Bá Tú
- TS. Phạm Anh Cƣờng
- TS. Hoàng Thị Thanh Nhàn
- Ths. Nguyễn Đặng Thu Cúc
- Ths. Phạm Hạnh Nguyên
- Ths. Lê Ngọc Hƣng.
- PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Huệ
- TS. Phạm Hùng Cƣơng
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
Hệ thống hóa và phát triển đƣợc lý luận cơ bản liên quan đến cơ chế thu thập, chia
sẻ thông tin báo cáo về nguồn gen và TTTT về nguồn gen;
- Đánh giá đƣợc hiện trạng về thông tin cơ sở dữ liệu (CSDL) và tình hình chia sẻ
thông tin về nguồn gen và TTTT về nguồn gen tại Việt Nam;
- Xây dựng cơ sở khoa học cho văn bản quản lý (Thông tƣ) về cơ chế chia sẻ
thông tin và hệ thống báo cáo về nguồn gen và TTTT về nguồn gen tại Việt Nam;
- Thiết lập đƣợc mạng lƣới chia sẻ thông tin về nguồn gen và TTTT về nguồn gen
tại Việt Nam.
1.5. Nội dung nghiên cứu
Nội dung 1: Hệ thống hóa và phát triển đƣợc lý luận cơ bản liên quan đến cơ chế
thu thập, chia sẻ thông tin báo cáo về nguồn gen và TTTT về nguồn gen:
Nội dung 2: Nghiên cứu điều tra và đánh giá hiện trạng về thông tin CSDL và
tình hình chia sẻ thông tin về nguồn gen và TTTT về nguồn gen tại Việt Nam:
Nội dung 3: Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học cho văn bản quản lý (Thông tƣ)
về cơ chế chia sẻ thông tin và hệ thống báo cáo về nguồn gen và TTTT về nguồn gen tại
Việt Nam.
Nội dung 4: Nghiên cứu thiết lập mạng lƣới chia sẻ thông tin về nguồn gen và
TTTT về nguồn gen tại Việt Nam.
1.6. Thời gian thực hiện: 2013 - 2015
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.623,69 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 1.623,69 triệu đồng;
83

2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Việt Nam đƣợc ghi nhận là một trong những nƣớc có đa dạng sinh học (ĐDSH)
cao của thế giới với nhiều kiểu hệ sinh thái các loài sinh vật, nguồn gen phong phú và
đặc hữu. Đến nay, trong sinh giới Việt Nam, khoảng 49.200 loài sinh vật đã đƣợc xác
định, bao gồm: khoảng 7.500 loài/chủng vi sinh vật (VSV); khoảng 20.000 loài thực vật
trên cạn và dƣới nƣớc; khoảng 10.500 loài động vật trên cạn; khoảng 2.000 loài động vật
không xƣơng sống và cá ở nƣớc ngọt; dƣới biển có trên 11.000 loài sinh vật biển.
Riêng về nguồn gen, Việt Nam là một trong những trung tâm có nguồn gen cây
trồng và vật nuôi địa phƣơng đa dạng của thế giới, gồm 802 loài cây trồng 17 loài gia
súc gia cầm chính. Ngoài ra nƣớc ta còn có nguồn gen thủy sản và VSV phong phú. Đây
chính là những nguồn gen bản địa quý của nƣớc ta cần phải bảo vệ, giữ gìn và phát triển.
Giá trị và vai trò của nguồn gen động vật, thực vật và VSV đƣợc đánh giá nhƣ là nền tảng
sinh học phục vụ công tác tạo ra giống mới và các sản phẩm thƣơng mại đóng vai trò
quan trọng trong quá trình phát triển nông nghiệp và kinh tế của đất nƣớc.
Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của đa dạng sinh vật với nguồn gen là hạt nhân
đến nay,Việt Nam đã ban hành khung pháp lý tƣơng đối đầy đủ liên quan đến bảo tồn và
khai thác sử dụng nguồn gen thực vật động vật và VSV. Bên cạnh đó Nhà nƣớc cũng
quan tâm đầu tƣ nguồn lực ngày càng gia tăng cho Chiến lƣợc bảo tồn ĐDSH nói chung
và Chƣơng trình bảo tồn nguồn gen động vật, thực vật và VSV gọi tắt là chƣơng trình
Quỹ gen nói riêng (bắt đầu từ năm 1987). Nhờ đó công tác bảo tồn và khai thác sử dụng
nguồn gen đã đạt đƣợc những thành tựu đáng kể góp phần vào công cuộc phát triển kinh
tế xã hội và bảo vệ môi trƣờng. Tuy nhiên trong những năm gần đây cùng với quá trình
toàn cầu hoá biến đổi khí hậu, sự gia tăng dân số và yêu cầu phát triển kinh tế, nguồn
gen và những TTTT về nguồn gen có nguy cơ dễ bị mai một, mất mát và bị “chiếm
đoạt”. Đứng trƣớc thực trạng trên công tác tƣ liệu hóa xây dựng CSDL về nguồn gen và
cơ chế trao đổi thông tin và báo cáo về nguồn gen và TTTT phục vụ cho công tác quản
lý nâng cao nhận thức và sử dụng hiệu quả, bền vững nguồn tài nguyên có thể tái tạo này
đang trở nên rất cấp thiết.
Việc tiếp cận nguồn gen và TTTT phục vụ khai thác phát triển và thƣơng mại chỉ
có thể thực hiện hiệu quả khi thông tin về chúng đƣợc chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng chia
sẻ cho các đối tƣợng sử dụng. Vì vậy công tác tƣ liệu hóa nguồn gen và TTTT là một
chức năng quan trọng nhằm quản lý hiệu quả hệ thống dữ liệu và đảm bảo chất lƣợng cho
các thông tin khi chúng đƣợc thu nhận hoặc cung cấp. Mặc dù thời gian qua công tác này
đã đƣợc quan tâm chú ý nhƣng v n còn nhiều hạn chế đã ảnh hƣởng không nhỏ đến hoạt
động quản lý nguồn gen cũng nhƣ khai thác sử dụng hiệu quả chúng trong thực tế.
Trƣớc những yêu cầu thực tiễn nêu trên việc đánh giá thực trạng về công tác xây
dựng hệ thống thông tin (HTTT) CSDL và tình hình chia sẻ trao đổi thông tin về nguồn
gen và TTTT về nguồn gen, từ đó xác định những tồn tại để đề xuất giải pháp nhằm tăng
cƣờng công tác tƣ liệu hóa và thực hiện các biện pháp bảo tồn hiệu quả nguồn gen và
TTTT ở Việt Nam là cần thiết có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Do đó Cục Bảo tồn
ĐDSH đã đề xuất và đƣợc giao thực hiện đề tài: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn
phục vụ xây dựng cơ chế trao đổi thông tin và báo cáo về nguồn gen và TTTT về nguồn
gen ở Việt Nam”.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị nghiên
cứu đã sử dụng thực tế
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- Phƣơng pháp thu thập và tập hợp thông tin thứ cấp: Thu thập các d n liệu, số liệu
trong nƣớc và quốc tế từ các báo cáo quốc gia về hiện trạng ĐDSH sách chuyên khảo,
bài báo khoa học thông tin trên những trang mạng chính thức.
- Phƣơng pháp điều tra, khảo sát thu thập dữ liệu sơ cấp: Những cuộc khảo sát và
làm việc với các đơn vị quản lý nhà nƣớc có liên quan đến nguồn gen tại một số địa
phƣơng nhƣ: Cần Thơ Tiền Giang Kiên Giang Đồng Nai Phú Yên Khánh Hòa Bình
Định, Quảng Nam, Gia Lai- Kon Tum Lâm Đồng Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Điện
Biên Sơn La Tuyên Quang Hà Giang Quảng Ninh Ninh Bình...;
Làm việc với cơ quan quản lý nhà nƣớc: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Viện Khoa học
Lâm nghiệp Việt Nam Trung tâm Tài nguyên thực vật, Viện Chăn nuôi Quốc gia...), Bộ
Y tế (Viện Dƣợc liệu Đại học Dƣợc Hà Nội); Đại học Quốc gia Hà Nội (Bảo tàng giống
chuẩn VSV quốc gia). Tổng số 15 đơn vị/cơ quan nhà nƣớc có liên quan đến nguồn gen
đã đƣợc nhóm nghiên cứu đến trực tiếp làm việc. Riêng các doanh nghiệp, cộng đồng các
địa phƣơng và các tổ chức nƣớc ngoài liên quan đến nguồn gen và TTTT chƣa điều tra.
Để nắm bắt đƣợc tình hình thực tế về vấn đề xây dựng CSDL trao đổi thông tin về
nguồn gen tại Việt Nam đã thực hiện các bƣớc nhƣ sau:
Thảo luận giữa nhóm thực hiện đề tài với một số chuyên gia lĩnh vực liên quan để
xác định những nội dung thông tin cần có và các hoạt động phải triển khai để thu đƣợc bộ
dữ liệu mục tiêu.
Làm việc trực tiếp với các cấp quản lý nhà nƣớc tại trung ƣơng và địa phƣơng và
một số cơ sở nghiên cứu trƣờng đại học để tìm hiểu về tình hình quản lý nguồn gen và
việc thiết lập CSDL thông tin về nguồn gen và TTTT về nguồn gen.
Biên soạn các loại phiếu điều tra về thực trạng công tác tiếp cận nguồn gen và
TTTT theo đối tƣợng (Tổ chức nghiên cứu; cơ quan quản lý nhà nƣớc; tổ chức/cá nhân
sử dụng nguồn gen và TTTT) và đã gửi 113 phiếu điều tra đến các cơ quan trung ƣơng
địa phƣơng thuộc 63 tỉnh thành phố các cơ sở nghiên cứu trƣờng đại học về việc quản
lý xây dựng cơ dữ liệu báo cáo và trao đổi thông tin về nguồn gen và TTTT về nguồn
gen. Tổng số 36 phiếu thu thập thông tin đã thu nhận lại trong đó có 11 phiếu từ các cơ
quan quản lý nhà nƣớc và 25 phiếu trả lời từ các cơ sở nghiên cứu, trƣờng đại học trên
toàn quốc. Việc phát ra số phiếu điều tra nhiều nhƣng khi thu nhận lại số phiếu điều tra ít
là do các đơn vị nghiên cứu trƣờng đại học trực thuộc các Bộ chuyên ngành. Do đó các
đơn vị này đã thống kê và gửi số liệu về các đơn vị đầu mối tại các Bộ để tổng hợp và gửi
lại 1 phiếu điều tra vì vậy các thông tin thu đƣợc từ các phiếu điều tra v n đảm bảo phản
ánh đầy đủ các thông tin cần thu thập. Các thông tin từ phiếu điều tra đƣợc tổng hợp theo
các vấn đề quan tâm và phân tích viết báo cáo khoa học.
- Phƣơng pháp thống kê và xử lý số liệu: Số liệu đƣợc thu thập đƣợc từ các nghiên
cứu trƣớc đó và khảo sát thực tế đƣợc thống kê xử lý thành hệ thống các số liệu thống
nhất phục vụ cho nội dung của đề tài.
- Phƣơng pháp phân tích hệ thống: Phân tích hệ thống toàn bộ dữ liệu đã tập hợp,
sử dụng trong quá trình xây dựng các báo cáo chuyên đề của nhiệm vụ các tài liệu về
hiện trạng ĐDSH tình hình quản lý bảo tồn ĐDSH đƣợc thu thập từ các cơ quan quản
lý viện nghiên cứu, khu bảo tồn chƣơng trình dự án tại địa phƣơng đƣợc sử dụng để
đánh giá so sánh các kết quả và phân tích toàn diện thực tiễn xây dựng, quản lý cơ dữ
liệu và trao đổi thông tin về nguồn gen và TTTT về nguồn gen cũng nhƣ các nguyên
nhân tác động của chúng.
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- Phƣơng pháp chuyên gia: Phƣơng pháp này đƣợc thực hiện thông qua các hình
thức nhƣ hội thảo, họp nhóm chuyên gia gửi chuyên gia phản biện các báo cáo. Các bài
nhận xét nội dung phỏng vấn trực tiếp ý kiến của các chuyên gia sẽ đƣợc ghi nhận và
tổng hợp.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng loại và
chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính
- Các sản phẩm khoa học: 03 báo cáo 01 dự thảo nội dung Thông tƣ
1) Báo cáo nghiên cứu tổng hợp hệ thống hóa và lý luận cơ bản liên quan đến
nguồn gen và TTTT về nguồn gen
2) Báo cáo nghiên cứu tổng hợp đánh giá hiện trạng thông tin CSDL và tình hình
chia sẻ thông tin về nguồn gen và TTTT về nguồn gen tại Việt Nam
3) Báo cáo nghiên cứu thiết lập mạng lƣới chia sẻ thông tin về nguồn gen và TTTT
về nguồn gen tại Việt Nam
4) Dự thảo Thông tƣ trao đổi thông tin và hệ thống báo cáo về quản lý nguồn gen,
TTTT về nguồn gen tại Việt Nam
- Các công bố khoa học (các bài báo trong nƣớc và ngoài nƣớc và tên tạp trí khoa
học năm công bố....): 02 bài báo
1) Lê Văn Hƣng Nguyễn Bá Tú (2014) Thực trạng công tác xây dựng CSDL và
trao đổi thông tin về nguồn gen và TTTT về nguồn gen ở Việt Nam. Tạp chí Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn (19): 27-35.
2) Nguyễn Thành Vĩnh Nguyễn Đặng Thu Cúc Nguyễn Bá Tú Lê Văn Hƣng
Nguyễn Thị Ngọc Huệ Lê Hùng Cƣơng (2015) Nghiên cứu thiết lập mạng lƣới cung cấp,
trao đổi thông tin về nguồn gen và TTTT về nguồn gen tại Việt Nam. Tạp chí Tài nguyên
và Môi trƣờng (18-224): 15-18.
- Công tác đào tạo sau đại học (ghi rõ số lƣợng thạc sĩ tiến sĩ đƣợc hỗ trợ từ kết
quả nghiên cứu của đề tài; số lƣợng đã bảo vệ và số lƣợng chƣa bảo vệ): không
2.4. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà nƣớc
về tài nguyên và môi trƣờng;
Kết quả nghiên cứu của đề tài phục vụ trực tiếp cho Cục Bảo tồn ĐDSH Tổng cục
Môi trƣờng trong quá trình thực hiện quản lý nhà nƣớc về ĐDSH nói chung và quản lý
nguồn gen nói chung. Cơ chế chia sẻ thông tin và dữ liệu về nguồn gen cùng TTTT và
nguồn gen đƣợc thiết lập và vận hành sẽ đảm bảo sự thống nhất trong quản lý và góp
phần tăng hiệu quả phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nƣớc trong lĩnh vực nhƣ Bộ
Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và
Môi trƣờng.
- Cung cấp cơ sở khoa học phục vụ thiết lập cơ chế trao đổi thông tin và báo cáo
nhằm tăng cƣờng hiệu quả quản lý nguồn gen và TTTT ở Việt Nam.
- Cung cấp các dữ liệu thông tin về nguồn gen, TTTT về nguồn gen cho các cơ
quan quản lý nghiên cứu và ứng dụng nguồn gen trong việc khai thác và phát triển kinh
tế của các đơn vị và các địa phƣơng… phục vụ khai thác và phát triển bền vững nguồn
gen tại Việt Nam.
- Góp phần xóa đói giảm nghèo nâng cao đời sống ngƣời dân và nâng cao trách
nhiệm ngƣời dân trong công tác bảo tồn và lƣu giữ các nguồn gen và kiến thức truyền
thống về nguồn gen.
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2.5. Kết luận
Đề tài đã đƣợc cơ quan chủ trì và nhóm thực hiện tiến hành các nội dung nghiên
cứu theo đúng kế hoạch đã đƣợc phê duyệt. Sau 3 năm thực hiện Đề tài đã đạt đƣợc
những kết quả chủ yếu nhƣ sau:
1) Đã nghiên cứu phân tích tình hình và kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng
HTTT về nguồn gen và TTTT về nguồn gen và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
2) Đã nghiên cứu tổng hợp đánh giá hiện trạng nguồn gen thông tin CSDL và
tình hình chia sẻ về nguồn gen, TTTT về nguồn gen tại Việt Nam:
- Đã phân tích đánh giá hiện trạng xu hƣớng biến đổi nguồn gen và TTTT về
nguồn gen và HTTT CSDL về nguồn gen và TTTT về nguồn gen tại Việt Nam. Các kết
quả nghiên cứu chỉ rõ nguồn gen (động vật, thực vật, VSV) ở nƣớc ta rất phong phú;
nhƣng việc xây dựng CSDL, thu thập lƣu trữ, cập nhật thông tin về nguồn gen và TTTT
về nguồn gen tại các cơ quan quản lý nhà nƣớc còn chƣa đƣợc chú trọng đúng mức. Các
thông tin CSDL đƣợc các cơ quan quản lý lƣu trữ dƣới dạng văn bản đạt cao nhất 64%,
hình ảnh đạt 36% điện tử hóa đạt 28% và các thông tin này đƣợc đƣa trên website chỉ đạt
18%.
- Đã phân tích đánh giá tình hình chia sẻ thông tin về nguồn gen và TTTT về
nguồn gen tại Việt Nam. Đánh giá các quy định của Việt Nam về việc trao đổi thông tin
về nguồn gen; việc chia sẻ thông tin (cung cấp báo cáo) về nguồn gen và TTTT về nguồn
gen tại Việt Nam và mối liên hệ giữa các nhóm đối tƣợng tham gia trong cơ chế cung
cấp trao đổi thông tin về nguồn gen và TTTT về nguồn gen. Chia sẻ thông tin về nguồn
gen và TTTT về nguồn gen ở nƣớc ta còn nhiều hạn chế nhƣ: ở cơ quan quản lý có trao
đổi thƣờng xuyên là 18% cơ quan nghiên cứu chiếm 56%. Việc báo cáo các thông tin về
nguồn gen và TTTT về nguồn gen cũng đƣợc các cơ sở nghiên cứu thực hiện thƣờng
xuyên theo định kỳ là khá tốt đạt 72% trong khi đó tại các cơ quan quản lý nhà nƣớc tỷ
lệ này chỉ là 36%.
- Đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả chia sẻ thông tin về nguồn gen và
TTTT về nguồn gen tại Việt Nam.
3) Đã nghiên cứu cơ sở khoa học cho văn bản quản lý về cơ chế chia sẻ thông tin
về nguồn gen và TTTT về nguồn gen tại Việt Nam:
- Đã nghiên cứu cơ sở khoa học và pháp lý về sự cần thiết thực hiện cơ chế chia sẻ
thông tin và thiết lập mạng lƣới cung cấp trao đổi thông tin về nguồn gen và TTTT về
nguồn gen tại Việt Nam.
- Đã xây dựng nội dung và hình thức cơ bản của cơ chế trao đổi thông tin về
nguồn gen và TTTT về nguồn gen;
- Đã xây dựng dự thảo Thông tƣ quy định việc trao đổi thông tin và hệ thống báo
cáo về quản lý nguồn gen, TTTT về nguồn gen.
4) Đã nghiên cứu việc thiết lập mạng lƣới chia sẻ thông tin về nguồn gen và TTTT
về nguồn gen tại Việt Nam:
- Đã nghiên cứu mối liên hệ giữa các nhóm đối tƣợng tham gia trong cơ chế cung
cấp trao đổi thông tin về nguồn gen và TTTT về nguồn gen;
- Đã xây dựng nguyên tắc hoạt động của mạng lƣới trao đổi thông tin về nguồn
gen và TTTT về nguồn gen
- Đã xây dựng các quy định đối với từng nhóm đối tƣợng nhằm đảm bảo hoạt
động cung cấp trao đổi thông tin về quản lý nguồn gen và TTTT về nguồn gen đƣợc
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thống nhất và hiệu quả; các quy định về việc thiết lập và duy trì CSDL về nguồn gen và
TTTT về nguồn gen giữa các Bộ ngành và các cấp;
2.6. Kiến nghị
Kết quả của đề tài đã cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn bƣớc đầu nhằm xây
dựng cơ chế trao đổi thông tin và báo cáo về nguồn gen và TTTT về nguồn gen ở Việt
Nam. Tuy nhiên để cơ chế trao đổi thông tin và báo cáo về nguồn gen và TTTT về
nguồn gen ở Việt Nam đi vào thực tiễn và khả thi cần tiếp tục có nghiên cứu thí điểm áp
dụng và hoàn thiện cơ chế trao đổi thông tin và tiếp tục xây dựng hoàn thiện CSDL về
nguồn gen và TTTT về nguồn gen. Do đó đề tài đề xuất một số kiến nghị sau:
- Tiếp tục nghiên cứu rà soát đánh giá các CSDL hiện có về nguồn gen và TTTT
về nguồn gen của cộng đồng bản địa và các doanh nghiệp liên quan.
- Bố trí nguồn lực nhằm xây dựng và cập nhật CSDL quốc gia về nguồn gen và
TTTT về nguồn gen, nhằm thực hiện Luật ĐDSH và Nghị định số 65/2010/NĐ-CP về
việc giao Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng thống nhất quản lý CSDL về nguồn gen trên toàn
quốc.
- Hoàn thiện cơ chế cung cấp trao đổi thông tin báo cáo và xây dựng CSDL và
Trung tâm trao đổi thông tin về nguồn gen và TTTT về nguồn gen tại Việt Nam. Để thực
hiện cơ chế cung cấp trao đổi thông tin và báo cáo ề nguồn gen và TTTT về nguồn gen
cần sự tham gia của nhiều Bộ ngành địa phƣơng liên quan do đó cần ban hành văn bản
dƣới dạng Nghị định của Chính phủ để điều chỉnh các nội dung này cho khả thi trong
thực tiễn.
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NỘI DUNG 2. NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CHO VIỆC
Y DỰNG CÁC CÔNG CỤ KINH TẾ PHỤC VỤ QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG,
BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC
[1] NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG CÁC PHƢƠNG PHÁP LƢ NG GIÁ THIỆT H I DO Ô
NHIỄM KHÔNG KHÍ PHỤC VỤ CÔNG TÁC XÁC ĐỊNH BỒI THƢỜNG THIỆT H I
VÀ XỬ L CÁC VI PH M VỀ MÔI TRƢỜNG
(MÃ SỐ TNMT.04.05)
1. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI
1.1.Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Khoa học Môi trƣờng, Tổng cục Môi trƣờng.
1.2.Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Phạm Văn Lợi
1.3.Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
ThS. Bùi Hoài Nam - Thƣ ký đề tài
TS. Đỗ Nam Thắng
ThS.Trần Mai Phƣơng
ThS.Mai Thị Thu Huệ
CN. Tạ Thùy Linh
CN. Nguyễn Thị Thu Thảo
CN.Nguyễn Thị Thu Hoài
CN.Hàn Trần Việt
1.4.Mục tiêu nghiên cứu:
- Làm rõ một số vấn đề về các phƣơng pháp lƣợng giá thiệt hại do ô nhiễm không
khí;
- Đánh giá thực trạng áp dụng phƣơng pháp lƣợng giá thiệt hại do ô nhiễm không
khí tại một địa bàn lựa chọn cụ thể nhằm chỉ ra ƣu khuyết điểm của mỗi phƣơng pháp
lƣợng giá thiệt hại;
- Đề xuất các phƣơng pháp các giải pháp hiệu quả góp phần phục vụ công tác bồi
thƣờng thiện hại và xử lý vi phạm do ô nhiễm không khí.
1.5. Nội dung chính và phƣơng pháp nghiên cứu bao gồm:
- Nghiên cứu và Hệ thống hóa cơ sở lý luận và các phƣơng pháp kỹ thuật lƣợng
giá thiệt hại do ô nhiễm không khí.
- Nghiên cứu, tổng hợp phân tích đánh giá thực tiễn kinh nghiệm quốc tế và hiện
trạng Việt Nam về các trƣờng hợp lƣợng giá thiệt hại do ô nhiễm không khí rút ra bài
học kinh nghiệm cho Việt Nam.
- Phân tích các khả năng áp dụng phƣơng pháp lƣợng giá thiệt hại do ô nhiễm
không khí tại Việt Nam.
- Đề xuất qui trình lƣợng giá thiệt hại sức khỏe do ô nhiễm không khí và bồi
thƣờng thiệt hại phù hợp với Việt nam.
- Áp dụng tính toán thí điểm thiệt hại sức khỏe do ô nhiễm không khí tại nhà máy
Xi măng Bỉm Sơn.
1.6. Thời gian thực hiện: 2010 – 2012.
1.7. Kinh phí đƣợc duyệt: 937 triệu đồng; kinh phí thực hiện 937 triệu đồng
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Ô nhiễm không khí có những ảnh hƣởng rất lớn đến sức khoẻ đặc biệt đối với
đƣờng hô hấp. Thực tế cho thấy, nhiều bệnh đƣờng hô hấp có nguyên nhân trực tiếp bởi
môi trƣờng không khí bị ô nhiễm do bụi, SO2, NOx CO chì.... Thiệt hại kinh tế do ảnh
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hƣởng đến sức khoẻ, bao gồm các khoản chi phí: khám chữa bệnh, thiệt hại cho sản xuất
và nền kinh tế do gián đoạn lao động. Trên thực tế, nhiều vụ việc gây ô nhiễm môi trƣờng
nói chung và môi trƣờng không khí nói riêng xảy ra rất nghiêm trọng nhƣng có những
hậu quả nặng nề lại không thể nhìn thấy ngay đƣợc mà tiềm ẩn và phải đến hàng chục
năm sau ngƣời ta mới có thể nhận ra.
Lƣợng hoá thiệt hại kinh tế cho phép ƣớc tính đƣợc những tác động bất lợi đối với
sức khỏe môi trƣờng đối với nền kinh tế và xã hội mà từ trƣớc đến nay mới chỉ đƣợc đề
cập đến một cách định tính. Các kết quả lƣợng giá là căn cứ khoa học để xác định mức
đền bù thiệt hại hợp lý mà đối tƣợng có hành vi gây ô nhiễm phải chi trả, bồi thƣờng cho
ngƣời bị ảnh hƣởng. Đồng thời là căn cứ cho các nhà quản lý đƣa ra quyết định hình
thức, mức xử phạt hành vi gây ô nhiễm đó.
Tại Việt Nam, việc lƣợng giá tài nguyên và tác động môi trƣờng là một công việc
khá mới mẻ. Hiện nay, ở Việt Nam chƣa có văn bản pháp luật qui định qui trình lƣợng
giá thiệt hại do ô nhiễm môi trƣờng và đặc biệt là ô nhiễm không khí để có những qui
định, mức bồi thƣờng. Do vậy, khi xảy ra các tranh chấp hay khiếu nại về môi trƣờng nói
chung và không khí nói riêng rất khó để xác định đƣợc mức bồi thƣờng thiệt hại (nếu
phải bồi thƣờng) cho bên chịu thiệt hại do ô nhiễm không khí. Thực tế Việt Nam có rất
nhiều trƣờng hợp ngƣời dân bị ảnh hƣởng do ô nhiễm không khí khiếu nại đòi bồi
thƣờng thiệt hại nhƣng khi đem ra xét xử các cơ quan chức năng không có căn cứ cơ sở
pháp lý để tính toán thiệt hại xác định bồi thƣờng cho ngƣời dân. Vì vậy, việc xây dựng
qui trình lƣợng giá thiệt hại sức khỏe do ô nhiễm không khí qui đổi thiệt hại thành tiền là
hết sức cần thiết.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu:
- Phƣơng pháp kế thừa:Nghiên cứu kế thừa các tài liệu mô hình kỹ thuật, giải pháp
liên quan đã và đang đƣợc áp dụng để lƣợng giá xác định giá trị kinh tế thiệt hại do ô nhiễm
không khí trên thế giới và ở Việt Nam.
- Phƣơng pháp dịch tễ học mô tả cắt ngang: điều tra khảo sát thu thập thông tin về
nhận thức đánh giá về tình trạng ô nhiễm môi trƣờng không khí sức khoẻ chi phí điều
trị bệnh tật tại địa phƣơng.
- Phƣơng pháp chuyên gia:Tổ chức các hội thảo, tổ chuyên gia trao đổi kinh nghiệm
xác định giá trị kinh tế thiệt hại do ô nhiễm không khí trên thế giới và ở Việt Nam.
- Phƣơng pháp chuyên ngành: bao gồm phƣơng pháp thị trƣờng và phƣơng pháp
phi thị trƣờng. Trong đó:
Phƣơng pháp thị trƣờng: đƣợc sử dụng để đánh giá thiệt hại vật chất hữu hình và
các thiệt hại đó thƣờng có giá thị trƣờng đó là phƣơng pháp thay đổi năng suất phƣơng
pháp chi phí sức khoẻ phƣơng pháp chi phí cơ hội phƣơng pháp chi phí phòng ngừa
phƣơng pháp chi phí thay thế;
Phƣơng pháp phi thị trƣờng: thƣờng đƣợc sử dụng để đánh giá các thiệt hại vô
hình khó lƣợng giá đƣợc trên thị trƣờng. Hai phƣơng pháp đánh giá gián tiếp đƣợc sử
dụng trong nghiên cứu này là: Phƣơng pháp giá trị hƣởng thụ và phƣơng pháp đánh giá
tùy thuộc vào tình huống giả định.
- Phƣơng pháp mô hình: Xây dựng các mô hình toán kinh tế kinh tế lƣợng mô hình
phân tích hành vi để xác định các nhóm giá trị sử dụng gián tiếp và phi sử dụng.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng loại và
chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính:
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- Danh các bài báo đăng của đề tài
Ảnh hƣởng Ô nhiễm không khí đến sức khỏe ngƣời dân sống xung quanh khu vực
Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn Tạp chí Môi trƣờng (Tổng cục Môi trƣờng), Số 12-2012;
trang 51-54
Lƣợng giá thiệt hại sức khỏe do ô nhiễm không khí khu vực nhà máy Xi măng
Bỉm Sơn Tạp chí Tài nguyên & Môi trƣờng (Bộ TN&MT), Số 11- (169) 6-2013
2.4.Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ
Giấy chứng nhận số 9674/GCN-TTKHCN của Cục Thông tin Khoa học và Công
nghệ Quốc Gia ngày 13/3/2013. Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công
nghệ. Số đăng ký: 2013-04-124/KQNC
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà nƣớc
về tài nguyên môi trƣờng
- Kết quả nghiên cứu đã làm rõ đƣợc cơ sở lý luận và thực tiễn, tổng hợp và phân
tích các phƣơng pháp sử dụng để lƣợng giá thiệt hại sức khỏe do ô nhiễm gây ra. Các
phƣơng pháp đã chỉ ra những ƣu nhƣợc điểm của từng phƣơng pháp để làm cơ sở lựa
chọn áp dụng tính toán. Đồng thời kết quả nghiên cứu cũng đã phân tích và làm rõ đƣợc
mối liên quan giữa ô nhiễm khói bụi nhà máy xi măng Bỉm Sơn với 6 bệnh liên quan đến
hệ hô hấp kể trên.
- Để có cơ sở sử dụng phƣơng pháp lƣợng giá thiệt hại sức khỏe do ô nhiễm không
khí nghiên cứu đã tìm hiểu kinh nghiệm của các nƣớc và các tổ chức trên thế giới. Đối
với ô nhiễm không khí có các nƣớc Hoa kỳ, Canada, Trung Quốc Inđônêsia Nhật bản,
một số nƣớc Châu u. Từ kinh nghiệm của các nƣớc và các tổ chức quốc tế nghiên cứu
đề tài đã rút ra đƣợc 3 bài học cơ bản cho Việt nam đây là cơ sở cho khẳng định những
phƣơng pháp lƣợng giá thiệt hại xây dựng quy trình lƣợng giá do ô nhiễm không khí phù
hợp với điều kiện của Việt Nam.
- Kết quả đã xác định đƣợc các yếu tố, nội dung cần tính toán lƣợng giá thiệt hại,
cũng nhƣ nội dung cần xử lý bồi thƣờng, xử phạt hành vi gây ô nhiễm ảnh hƣởng tới sức
khỏe ngƣời dân. Từ đó đã đề xuất đƣợc qui trình lƣợng giá thiệt hại sức khỏe do ô nhiễm
không khí và qui trình xử lý bồi thƣờng thiệt hại.
- Kết quả áp dụng thí điểm lƣợng giá thiệt hại do ô nhiễm không khí tại nhà máy
xi măng Bỉm Sơn đến sức khỏe ngƣời dân: đề tài đã dùng mô hình mô phỏng lý thuyết để
tìm khu vực bị ô nhiễm khói bụi do nhà máy xi măng Bỉm Sơn. Từ đó làm cơ sở lựa chọn
khu vực để tổ chức điều tra khảo sát và so sánh với khu vực đối chứng. Kết quả thống kê
đánh giá tình trạng ô nhiễm khói bụi đánh giá thiệt hại sức khỏe dân cƣ khu vực bị ảnh
hƣởng ô nhiễm khói bụi nhà máy và các nhu cầu về mức sẵn lòng chi trả để bảo vệ sức
khỏe và cải thiện môi trƣờng không khí giữa khu vực bị ảnh hƣởng và khu vực so sánh có
sự khác biệt rõ rệt. Khẳng định đƣợc 6 loại bệnh ngƣời dân khu vực bị ô nhiễm có liên
quan đến ô nhiễm khói bụi của nhà máy. Từ đó đề tài đã bƣớc đầu đề xuất qui trình và áp
dụng phƣơng pháp tính toán lƣợng giá đƣợc tổng chi phí thiệt hại cho khám điều trị
bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí cho 1 hộ/năm chi phí để cải thiện, khắc phục môi
trƣờng không khí tại khu vực nhà máy xi măng Bỉm Sơn. Đây là cơ sở ban đầu cho việc
xác định nồng độ, tổng lƣợng phát thải, mức độ thiệt hại tới sức khỏe và chi phí để khắc
phục, cải thiện môi trƣờng không khí. Con số này rất có ý nghĩa cho các nhà hoạch định
chính sách xây dựng các chỉ tiêu phát thải tiêu chuẩn riêng cho từng vùng địa phƣơng
nhằm tránh đƣợc thiệt hại lớn đối với môi trƣờng.
2.7.Kiến nghị
Chủ trương chính sách
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- Nghiên cứu và ban hành Luật Không khí để kiểm soát vấn đề ô nhiễm không khí.
- Cần quy định rõ ràng về trách nhiệm quyền hạn của các cơ quan có thẩm quyền
về xác định thiệt hại và xử lý vi phạm để các đơn vị dễ dàng đƣa ra các quyết định xử
phạt cũng nhƣ tiến hành xử phạt và bồi thƣờng. Đề cao và ràng buộc hơn trách nhiệm
của cơ quan quản lý môi trƣờng về thực hiện quyền xử lý các vi phạm pháp luật ở cấp
dân sự đối với môi trƣờng không khí tránh tình trạng các chủ thể này chỉ tiến hành xử
phạt vi phạm hành chính một cách “qua loa”.
- Rà soát sửa đổi bổ sung đồng bộ các văn bản pháp luật có liên quan đến vấn đề ô
nhiễm không khí nhƣ Dân sự Tố tụng hình sự… nhằm đảm bảo áp dụng thống nhất các
quy định về BVMT.
- Ban hành văn bản qui định khung hoặc tiêu chí các thiết bị công nghệ xử lý bụi
hiện đại nhập khẩu phù hợp và đáp ứng đƣợc yêu cầu xử lý hiệu quả đạt tiêu chuẩn qui
định nồng độ thải của Việt Nam.
- Xây dựng chính sách ƣu đãi chế độ khen thƣởng đối với doanh nghiệp áp dụng và
thực hiện tốt việc xử lý chất thải.
- Cần xây dựng và ban hành qui định xử phạt phù hợp có tính răn đe cho hành vi vi
phạm hành vi xả trộm và cho những lần tiếp theo đối với những trƣờng hợp cố tình
không tuân thủ, thực hiện các nội dung kết luận kiểm tra của lần đầu.
- Xây dựng qui định, bổ sung một số chỉ tiêu thống kê hàng năm khám điều trị các
bệnh có liên quan đến ô nhiễm không khí tại các trạm y tế đến các bệnh viện. Đây là một
trong những dữ liệu đầu vào quan trọng trong việc lƣợng giá thiệt hại sức khỏe do ô
nhiễm không khí gây ra.
Công tác quản lý, kiểm tra, quan trắc và xử phạt:
- Một dữ liệu đầu vào để tính toán lƣợng giá thiệt hại ô nhiễm không khí là số liệu
quan trắc môi trƣờng không khí chi tiết và đồng bộ. Vì vậy, cần lắp đặt trạm quan trắc
đồng bộ tại các khu vực tập trung KCN, cụm công nghiệp… thực hiện quan trắc đo đạc,
đánh giá chất lƣợng môi trƣờng khu vực xung quanh các khu vực này hàng tháng nhằm
giúp quản lý khắc phục và xử lý kịp thời nhằm bảo vệ môi trƣờng không khí hiệu quả.
- Thực hiện kiểm tra giám sát định kỳ tại các cơ sở sản xuất về thực hiện luật
BVMT 2 lần/năm. Tổ chức thanh tra đột xuất khi có tố cáo phát hiện dấu hiệu vi phạm.
- Áp dụng các mức và hình thức xử phạt của NĐ 117/NĐ-CP theo đúng hành vi vi
phạm đúng tội.
- Áp dụng hình phạt đình chỉ sản xuất và ngừng hoạt động bộ phận gây ô nhiễm môi
trƣờng khi tình trạng ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng.
Giải pháp xác định và qui định bồi thường thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm
không khí
- Xây dựng qui trình lƣợng giá chung cho tính toán bồi thƣờng thiệt hại sức khỏe
do ô nhiễm không khí để làm cơ sở áp dụng, triển khai rộng rãi.
- Xây dựng quy định về hƣớng d n việc xác định thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm
môi trƣờng không khí đối với cả thiệt hại do suy giảm chức năng tính hữu ích của môi
trƣờng và thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ tài sản và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá
nhân. Đây là bƣớc thể chế hóa Điều 131 khoản 7 của Luật BVMT (2005) nhằm có các
quy định và hƣớng d n tính toán thiệt hại đầy đủ giúp tránh sự bế tắc trong quá trình giải
quyết tranh chấp do tiếp cận quyền khởi kiện đòi bồi thƣờng thiệt hại về tính mạng, sức
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khoẻ tài sản do ô nhiễm môi trƣờng gây nên theo hƣớng “bóc tách” hoàn toàn với quyền
khởi kiện đòi bồi thƣờng thiệt hại đối với môi trƣờng tự nhiên.
Xây dựng khung bồi thường áp dụng cho hành vi vi phạm môi trường không
khí
- Cần nghiên cứu và xây dựng khung bồi thƣờng áp dụng cho các hành vi gây ô
nhiễm môi trƣờng không khí. Khung bồi thƣờng phải đầy đủ nội dung chính về:
+ Mức bồi thƣờng tối thiểu và tối đa tƣơng ứng với các hành vi gây ô nhiễm cụ
thể. Đồng thời cũng quy định rõ mức bồi thƣờng riêng cho trƣờng hợp thiệt hại về môi
trƣờng tự nhiên và thiệt hại về tính mạng và sức khỏe.
+ Hình thức bồi thƣờng (bằng tiền và bằng hiện vật) và áp dụng trong trƣờng hợp
nào.
+ Phƣơng thức bồi thƣờng (1 lần hay nhiều lần).
Tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường
- Xây dựng các chƣơng trình tuyên truyền nâng cao nhận thức về môi trƣờng của
ngƣời dân. Giúp ngƣời dân hiểu rõ vấn đề ô nhiễm không khí ngƣời dân không chỉ là
nạn nhân mà chính họ cũng là tác nhân.
- Tổ chức các lớp tập huấn cho lãnh đạo và cán bộ quản lý chuyên trách bán
chuyên trách về môi trƣờng của các cơ sở sản xuất về qui định pháp luật BVMT và các
biện pháp xử lý chất thải nói chung và khí thải nói riêng.
Biện pháp quản lý và bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất
- Lắp đặt các thiết bị đồng bộ xử lý chất thải trƣớc khi thải ra môi trƣờng tiếp nhận
phải bảo đảm đạt tiêu chuẩn. Đồng thời phải lắp đặt đồng hồ đo tự động (một số chỉ số cơ
bản nhƣ bụi, SO2, NO2, CO, H2S…) liên tục 24/24 giờ ở các đầu ra của hệ thống xử lý
nhằm kiểm soát chặt chẽ đầu ra ngay trong nhà máy cơ sở sản xuất.
- Thay đổi nguyên liệu sử dụng trong sản xuất ít thải ra các chất thải độc hại.
- Từng bƣớc ứng dụng các công nghệ sạch công nghệ không gây ô nhiễm nhằm
giảm thiểu các chất thải gây ô nhiễm môi trƣờng hoặc thực hiện đổi mới công nghệ sản
xuất.
Đề xuất khác:
Nghiên cứu mới chỉ bƣớc đầu tập trung làm rõ phƣơng pháp lƣợng giá và xây
dựng quy trình cũng nhƣ áp dụng thí điểm lƣợng giá thiệt hại sức khỏe do ô nhiễm
không khí tại nhà máy Xi măng Bỉm sơn. Vì vậy đối với áp dụng phƣơng pháp và quy
trình đánh giá thiệt hại do ô nhiễm không khí gây ra để đảm bảo độ chính xác cao và áp
dụng phù hợp cho nhiều địa hình khu vực thì cần phải đƣợc tiếp tục nghiên cứu vận
dụng đối với một số khu vực bị ô nhiễm không khí ở nhiều địa phƣơng có các địa hình
điển hình ở Việt nam.
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[2] NGHIÊN CỨU CƠ SỞ L LU N VÀ THỰC TIỄN ĐỀ XUẤT PHƢƠNG PHÁP
XÁC ĐỊNH THIỆT H I D N SỰ DO Ô NHIỄM SUY THOÁI MÔI TRƢỜNG G Y
RA TRÊN MỘT SỐ DÒNG SÔNG Ở VIỆT NAM
(MÃ SỐ TNMT.04.08)
1.Thông tin chung về đề tài
1.1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Chiến lƣợc Chính sách tài nguyên và môi trƣờng
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Kim Thị Thúy Ngọc;
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính
- TS. Phùng Chí Sỹ
- ThS. Nguyễn Thanh Hùng
- TS. Trần Thị Việt Nga
- ThS. Dƣơng Thu Hằng
- TS. Đinh Đức Trƣờng
- ThS. Đặng Thị Phƣơng Hà
- CN. Lê Thị Lệ Quyên
- CN. Nguyễn Thị Ngọc Ánh
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Xây dựng đƣợc một cơ sở lý luận và thực tiễn đầy đủ toàn diện về xác định thiệt
hại dân sự do ô nhiễm suy thoái môi trƣờng gây ra tìm hiểu khả năng áp dụng ở Việt
Nam.
- Đề xuất phƣơng pháp xác định thiệt hại dân sự do ô nhiễm suy thoái môi trƣờng
phù hợp với điều kiện của Việt Nam thông quanghiên cứu, thử nghiệm phƣơng pháp xác
định thiệt hại dân sự do ô nhiễm và suy thoái môi trƣờng gây ra trên một số dòng sông.
- Đề xuất các nguyên tắc và nội dung về xác định thiệt hại dân sự do ô nhiễm làm
cơ sở cho việc xây dựng Nghị địnhxác định thiệt hại dân sự do ô nhiễm suy thoái môi
trƣờng.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Điều tra, thu thập các tài liệu trong và ngoài nƣớc liên quan đến xác định thiệt
hại dân sự do ô nhiễm suy thoái môi trƣờng gây ra đối với một số dòng sông
- Nghiên cứu lý luận chung về phƣơng pháp cách tiếp cận để xác định thiệt hại
dân sự do ô nhiễm suy thoái gây ra trên một số dòng sông
- Nghiên cứu cơ sở thực tiễn cho việc bồi thƣờng thiệt hại dân sự liên quan đến ô
nhiễm môi trƣờng
- Nghiên cứu thực trạng quy định pháp luật và thể chế liên quan đến thiệt hại dân
sự do suy thoái ô nhiễm môi trƣờng
- Tiến hành áp dụng thí điểm tính toán thiệt hại dân sự do ô nhiễm suy thoái gây
ra đối với một số con sông ở nƣớc ta, từ đó xem xét điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn
quản lý và bối cảnh trong nƣớc
- Đề xuất nguyên tắc và nội dung về xác định thiệt hại dân sự do ô nhiễm làm cơ
sở cho việc xây dựng Nghị địnhxác định thiệt hại dân sự do ô nhiễm suy thoái môi
trƣờng
1.6. Thời gian thực hiện: 2010-2012
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1.7. Kinh phí phê duyệt: 988 triệu đồng
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị nghiên
cứu đã sử dụng thực tế
- Phƣơng pháp phân tích tổng hợp: Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng trên cơ sở các
tài liệu, số liệu thu thập liên quan gồm cơ sở dữ liệu sơ cấp và thứ cấp.
- Phƣơng pháp kế thừa các kết quả nghiên cứu đã thực hiện: Thực tế cho thấy
lƣợng giá thiệt hại do ô nhiễm suy thoái môi trƣờng đã có nhiều nghiên cứu từ trƣớc tới
nay của thế giới và trong nƣớc để đƣa ra hƣớng nghiên cứu đúng và phù hợp với hoàn
cảnh cụ thể của Việt Nam nhóm nghiên cứu đã học hỏi và kế thừa một phần các nghiên
cứu trƣớc đây.
- Điều tra, khảo sát thực địa tại các địa phƣơng: Để đảm bảo kết quả đƣa ra có tính
chính xác và sát với thực tiễn hiện trang ô nhiễm ở Việt Nam nhóm nghiên cứu đã tiến
hành điều tra nghiên cứu tại một số địa phƣơng đại diện để có một bức tranh nhìn nhận
toàn diện.
- Tổ chức hội thảo, tọa đàm: Hội thảo toạ đàm là phƣơng pháp truyền thống đƣợc
vận dụng trong quá trình thực hiện đề tài từ việc xây dựng đề cƣơng nghiên cứu đến thực
hiện từng nội dung và kết quả cuối cùng. Kết quả Hội thảo là cơ sở để chỉnh sửa, bổ sung
và hoàn thiện đề tài.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng loại và
chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính
Báo cáo cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất phƣơng pháp xác định thiệt hại dân sự
do ô nhiễm suy thoái môi trƣờng gây ra trên một số dòng sông ở Việt Nam
Phƣơng pháp xác định thiệt hại dân sự do ô nhiễm, suy thoái môi trƣờng gây ra
đối với một số dòng sông ở Việt Nam
2.4. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà nƣớc
về tài nguyên và môi trƣờng
Trong lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng đã có các quy định về bồi thƣờng thiệt hại do ô
nhiễm suy thoái môi trƣờng gây ra phân định rõ hai loại hình thiệt hại do ô nhiễm, suy
thoái môi trƣờng (suy giảm chức năng tính hữu ích của môi trƣờng và thiệt hại về dân
sự); đƣa ra những cách tiếp cận về xác định và giải quyết bồi thƣờng thiệt hại liên quan
đến môi trƣờng. Đặc biệt, Nghị định 113/2010/NĐ-CP ngày 3/12/2011 của Chính phủ đã
đƣa ra hƣớng d n về xác định thiệt hại đối với loại hình thiệt hại về suy giảm chức năng
tính hữu ích của môi trƣờng, tập trung vào thiệt hại đối với môi trƣờng nƣớc đất, hệ sinh
thái loài đƣợc ƣu tiên bảo vệ. Đây có thể đƣợc xem là hành lang pháp lý cơ bản để làm
căn cứ cho việc yêu cầu đòi bồi thƣờng thiệt hại liên quan đến ô nhiễm môi trƣờng. Tuy
nhiên hiện v n còn thiếu các quy định liên quan đến xác định thiệt hại về dân sự liên
quan đến ô nhiễm suy thoái môi trƣờng. Trong lĩnh vực pháp luật dân sự, bồi thƣờng
thiệt hại dân sự nói chung và thiệt hại liên quan đến môi trƣờng nói riêng đã đƣợc quy
định tƣơng đối rõ ràng. Các quy định đó bƣớc đầu đã tạo ra cơ sở pháp lý cho việc truy
cứu trách nhiệm dân sự đối với các chủ thể có hành vi làm ô nhiễm môi trƣờng góp phần
tích cực vào sự nghiệp bảo vệ môi trƣờng nhằm mục tiêu phát triển bền vững của quốc
gia Việt Nam. Dựa trên nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về xác định
thiệt hại dân sự do ô nhiễm suy thoái môi trƣờng đề tài đề xuất một số phƣơng pháp tính
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toán thiệt hại do ô nhiễm môi trƣờng. Đề tài đã thử nghiệm phƣơng pháp đề xuất để tính
toán thiệt hại do ô nhiễm tại rạch Bà Chèo xã Tam An huyện Long Thành là nơi đã xảy
ra hiện tƣợng xả thải bất hợp pháp từ KCN Long Thành. Dựa trên nghiên cứu kinh
nghiệm quốc tế, thử nghiệm phƣơng pháp xác định thiệt hại đề tài đã đề xuất các nguyên
tắc tính toán xác định và bồi thƣờng thiệt hại dân sự và đƣa ra quy trình xác định thiệt
hại.
2.5. Kết luận
Đề tài “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất phƣơng pháp xác định thiệt
hại dân sự do ô nhiễm suy thoái môi trƣờng gây ra trên một số dòng sông ở Việt Nam” là
một nghiên cứu bƣớc đầu về phƣơng pháp xác định thiệt hại dân sự do ô nhiễm môi
trƣờng trên một số dòng sông làm cơ sở cho việc xây dựng Nghị địnhxác định thiệt hại
dân sự do ô nhiễm suy thoái môi trƣờng
- Về các phƣơng pháp xác định thiệt hại dân sự do ô nhiễm suy thoái môi trƣờng:
HIện nay, một số phƣơng pháp thƣờng đƣợc áp dụng để xác định các thiệt hại liên quan
đến sức khỏe, bao gồm: Ƣớc lƣợng giá trị cuộc sống thống kê VOSL / VLS; Phƣơng
pháp dựa vào chỉ số DALY; Phƣơng pháp tính gánh nặng bệnh tật do môi trƣờng;
Phƣơng pháp phí bệnh tật COI; Phƣơng pháp tiếp cận nguồn vốn con ngƣời HC; Liều
lƣợng-đáp ứng hay đánh giá tác động. Các phƣơng pháp có thể đƣợc áp dụng để tính toán
thiệt hại về tài sản bao gồm: Phƣơng pháp thay đổi năng suất; Phƣơng pháp định giá thị
trƣờng; Phƣơng pháp so sánh đối chứng. Trong điều kiện Việt Nam, một số phƣơng pháp
có thể áp dụng để tính toán thiệt hại có thể áp dụng phƣơng pháp chi phí bệnh tật để tính
toán thiệt hại đối với sức khỏe và phƣơng pháp thay đổi năng suất để xác định thiệt hại
liên quan đến tài sản do ô nhiễm môi trƣờng.
- Về các quy định pháp luật liên quan đến thiệt hại dân sự do ô nhiễm suy thoái
môi trƣờng: Nhìn chung các quy định trên đây về bồi thƣờng thiệt hại trong lĩnh vực môi
trƣờng mới dừng lại ở quy định chung mang tính nguyên tắc. Theo đó hầu hết các văn
bản đều quy định rõ là ngƣời gây ô nhiễm phải bồi thƣờng thiệt hại. Trong lĩnh vực bảo
vệ môi trƣờng đã có các quy định về bồi thƣờng thiệt hại do ô nhiễm suy thoái môi
trƣờng gây ra phần định rõ hai loại hình thiệt hại do ô nhiễm suy thoái môi trƣờng (suy
giảm chức năng tính hữu ích của môi trƣờng và thiệt hại về dân sự). Đồng thời đƣa ra
những cách tiếp cận về xác định và giải quyết bồi thƣờng thiệt hại liên quan đến môi
trƣờng. Đặc biệt, Nghị định 113/2010/NĐ-CP ngày 3/12/2011 của Chính phủ đã đƣa ra
hƣớng d n về xác định thiệt hại đối với loại hình thiệt hại về suy giảm chức năng tính
hữu ích của môi trƣờng, tập trung vào thiệt hại đối với môi trƣờng nƣớc đất, hệ sinh thái
loài đƣợc ƣu tiên bảo vệ. Đây có thể đƣợc xem là hành lang pháp lý cơ bản để làm căn cứ
cho việc yêu cầu đòi bồi thƣờng thiệt hại liên quan đến ô nhiễm môi trƣờng. Tuy nhiên
hiện v n còn thiếu các quy định liên quan đến xác định thiệt hại về dân sự liên quan đến ô
nhiễm suy thoái môi trƣờng. Trong lĩnh vực pháp luật dân sự, bồi thƣờng thiệt hại dân sự
nói chung và thiệt hại liên quan đến môi trƣờng nói riêng đã đƣợc quy định tƣơng đối rõ
ràng. Các quy định đó bƣớc đầu đã tạo ra cơ sở pháp lý cho việc truy cứu trách nhiệm
dân sự đối với các chủ thể có hành vi làm ô nhiễm môi trƣờng góp phần tích cực vào sự
nghiệp bảo vệ môi trƣờng nhằm mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia Việt
Nam.Tuy nhiên có thể nhận thấy các thiệt hại dân sự liên quan đến môi trƣờng có các
đặc thù riêng so với các loại thiệt hại dân sự khác. Đồng thời, việc tính toán các thiệt
hại liên quan đến môi trƣờng thƣờng tƣơng đối phức tạp đòi hỏi các nguồn lực liên
quan đến chuyên môn cũng nhƣ tài chính liên quan đến nhiều đối tƣợng và xảy ra trong
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thời gian tƣơng đối dài. Do đó đó việc tính toán thiệt hại căn cứ theo các quy định hiện
hành còn gặp nhiều khó khăn.
- Dựa trên nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về xác định thiệt hại
dân sự do ô nhiễm suy thoái môi trƣờng đề tài đề xuất một số phƣơng pháp tính toán
thiệt hại do ô nhiễm môi trƣờng, chủ yếu tập trung vào các loại thiệt hại sau: (i) thiệt hại
về kinh tế: phƣơng pháp xác định thiệt hại chủ yếu dựa trên thay đổi năng suất trƣớc và
sau khi xảy ra ô nhiễm và (ii) thiệt hại với sức khỏe cộng đồng: phƣơng pháp tính toán
dựa vào số liệu điều tra, thống kê về bệnh tật hoặc dựa vào các hàm thiệt hại thông qua
các nghiên cứu về dịch tễ học. Đề tài đã thử nghiệm phƣơng pháp đề xuất để tính toán
thiệt hại do ô nhiễm tại rạch Bà Chèo xã Tam An huyện Long Thành là nơi đã xảy ra
hiện tƣợng xả thải bất hợp pháp từ KCN Long Thành.
- Dựa trên nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, thử nghiệm phƣơng pháp xác định
thiệt hại đề tài đã đề xuất các nguyên tắc tính toán xác định thiệt hại dân sự và đƣa ra
quy trình xác định thiệt hại bao gồm 06 bƣớc nhƣ sau: (i) Xác định loại ô nhiễm và tìm
kiếm những chứng cứ ban đầu về sự ô nhiễm, về thiệt hại do ô nhiễm gây ra; (ii) Xác
định nguồn gây ô nhiễm và củng cố chứng cứ đối với các nguồn gây ra ô nhiễm; (iii) Xác
định phạm vi ảnh hƣởng các đối tƣợng bị ảnh hƣởng, thời gian bị ảnh hƣởng và mức độ
ảnh hƣởng do ô nhiễm suy thoái môi trƣờng; (iv) Xác định các dạng tổn thất/thiệt hại do
ô nhiễm suy thoái môi trƣờng; (v) Điều tra xác minh tính toán thiệt hại thực tế do ô
nhiễm suy thoái môi trƣờng; và (vi) Xác định trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại do hành
vi gây ô nhiễm suy thoái môi trƣờng
2.6. Kiến nghị
-Qua nghiên cứu các vấn đề lý luận, kinh nghiệm các nƣớc cũng nhƣ thực tiễn
trong nƣớc và tiến hành thử nghiệm tính toán các giá trị thiệt hại, cho thấy việc xác định
thiệt hại dân sự do ô nhiễm suy thoái môi trƣờng nƣớc là vấn đề hết sức khó khăn phức
tạp do liên quan nhiều đối tƣợng, nhiều ngành nghề có ảnh hƣởng của yếu tố thời gian,
không gian. Những thiệt hại này không chỉ chịu ảnh hƣởng bởi ô nhiễm suy thoái môi
trƣờng nƣớc mà còn có thể bị ảnh hƣởng bởi các yếu tố ngoài ô nhiễm suy thoái môi
trƣờng nƣớc khác (ví dụ năng suất cây trồng suy giảm tại khu vực ô nhiễm nƣớc không
chỉ chịu ảnh hƣởng bởi ô nhiễm nƣớc mà còn chịu ảnh hƣởng bởi đặc điểm các giai đoạn
phát triển của cây giống cây trồng…). Từng vụ việc phát sinh yêu cầu xác định thiệt hại
lại có những đặc điểm khác nhau yêu cầu cách tiếp cận xác định khác nhau. Do vậy căn
cứ vào quy trình và phƣơng pháp chung đƣợc đề xuất, từng trƣờng hợp khác nhau cần có
những nghiên cứu điều tra, khảo sát thêm trong quá trình tính toán.
- Do thời gian và nguồn lực hạn chế, việc thử nghiệm tính toán thiệt hại dân sự do
ô nhiễm môi trƣờng nƣớc đƣợc triển khai áp dụng tại rạch Bà Chèo xã Tam An huyện
Long Thành với nguồn ô nhiễm chính từ việc xả thải nƣớc thải của KCN Long Thành
(các nguồn ô nhiễm từ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp là không đáng kể). Đối với các
trƣờng hợp có nhiều nguồn ô nhiễm thì việc tính toán sẽ phức tạp hơn. Do đó cần có
thêm các nghiên cứu thử nghiệm về việc áp dụng phƣơng pháp tính toán trong trƣờng
hợp ô nhiễm phát sinh từ nhiều nguồn thải.
- Mặc dù các quy định liên quan đến thiệt hại dân sự do ô nhiễm suy thoái môi
trƣờng đã đƣợc đề cập đến trong các quy định pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi
trƣờng và pháp luật dân sự, hiện v n còn thiếu văn bản hƣớng d n thi hành về phƣơng
pháp xác định thiệt hại liên quan đến tài sản, sức khỏe và tính mạng. Do đó việc xây
dựng Nghị định hƣớng d n chi tiết về phƣơng pháp xác định thiệt hại dân sự là rất cần
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thiết góp phần giải quyết các tranh chấp dân sự liên quan đến ô nhiễm suy thoái môi
trƣờng.
- Phạm vi của đề tài tập trung vào phƣơng pháp xác định thiệt hại dân sự do ô
nhiễm môi trƣờng nƣớc các nguyên tắc và quy trình xác định thiệt hại. Đây có thể là cơ
sở cho các nghiên cứu tiếp theo về các cơ chế giải quyết bồi thƣờng thiệt hại. Các kết
quả nghiên cứu của đề tài có thể là tài liệu tham khảo hữu ích làm cơ sở cho việc xây
dựng các hƣớng d n để xác định thiệt hại dân sự đối với ô nhiễm môi trƣờng nƣớc, góp
phần tích cực trong việc giải quyết bồi thƣờng thiệt hại do ô nhiễm môi trƣờng nƣớc
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[3] NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KHẢ N NG ÁP DỤNG MUA BÁN H N NG CH
PHÁT THẢI CÔNG NGHIỆP VÀ ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH THỰC HIỆN MUA BÁN
H N NG CH NƢỚC THẢI CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM
(MÃ SỐ TNMT.04.38)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Khoa học môi trƣờng Tổng cục Môi trƣờng
1.2.Chủnhiệm đề tài: ThS.Bùi Hoài Nam; Email:nambh76@yahoo.com.vn
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- ThS. Hàn Trần Việt Thƣ ký đề tài
- PGS.TS Phạm Văn Lợi
- ThS. Trần Mai Phƣơng
- ThS. Lê Thanh Nga
- ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Làm rõ cơ sở khoa học về hạn ngạch phát thải tín chỉ giảm thải và các
vấn đề liên quan.
-Đánh giá khả năng áp dụng thị trƣờng mua bán hạn ngạch phát thải tín chỉ giảm
thải nƣớc thải công nghiệp ở Việt Nam.
-Đề xuất qui trình tổng thể chuẩn bị cần thiết cho việc triển khai giấy phép phát
thải nƣớc thải công nghiệp có thể mua bán đƣợc tại Việt Nam trong thời gian tới.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Nghiên cứu cơ sở khoa học về hạn ngạch phát thải tín chỉ giảm phát thải và các
vấn đề liên quan
- Nghiên cứu đánh giá cơ sở pháp lý tiền đề điều kiện cơ chế đảm bảo để có thể áp
dụng phân bổ cũng nhƣ mua bán hạn ngạch phát thải và tín chỉ giảm phát thải nƣớc thải.
- Tổ chức điều tra, khảo sát thực trạng ô nhiễm nƣớc thải công nghiệp, tổng lƣợng
thải, sức chịu tải của một số lƣu vực nhằm đánh giá và dự báo nhu cầu cấp phép xả thải nƣớc
thải ở một số địa phƣơng đã lựa chọn: Thái Nguyên Bắc Kạn, Thừa Thiên Huế Bình Thuận,
Bình Dƣơng Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Kiên Giang.
1.6. Thời gian thực hiện: 2013-2015
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.262 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 1.229 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Trong thời gian qua ở Việt Nam cùng với tốc độ phát triển kinh tế ngành công
nghiệp phát triển với quy mô sản xuất đƣợc mở rộng, khối lƣợng sản phẩm sẽ tăng lên
kéo theo hệ lụy gia tăng ô nhiễm môi trƣờng đặc biệt là ô nhiễm nƣớc thải công nghiệp.
Nhận thức đƣợc những khó khăn thách thức trong việc quản lý môi trƣờng các cơ
quan quản lý không ngừng nỗ lực xây dựng hoàn thiện các chính sách quản lý áp dụng
các tiêu chuẩn qui định về bảo vệ môi trƣờng. Tuy nhiên công cụ quản lý luật pháp và
chính sách thƣờng thiếu tính mềm dẻo đặc điểm chủ yếu của công cụ này là giám sát và
cƣỡng chế khi doanh nghiệp không tuân thủ qui định. Mặc dù sẽ là công cụ hữu hiệu
trong việc kiểm soát ô nhiễm rất tốt nhƣng chính điều này sẽ tạo ra những rào cản ngăn
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cản kìm hãm sự phát triển kinh tế nếu nhƣ các tiêu chuẩn qui định quá cao.
Vì vậy không phải bất cứ vấn đề ô nhiễm nào cũng có thể giải quyết triệt để, tận
gốc hoặc làm thay đổi hành vi vi phạm bằng công cụ chính sách pháp luật vì nó còn phụ
thuộc vào điều kiện hoàn cảnh kinh tế hiện nay. Chính vì vậy để tạo ra tính mềm dẻo và
hỗ trợ cho công tác quản lý và bảo vệ môi trƣờng một cách hiệu quả hơn thì việc áp dụng
các công cụ kinh tế phù hợp sẽ góp phần giúp cải thiện các tình trạng ô nhiễm môi trƣờng
nhƣ hiện nay.
Trong thời gian gần đây tại một số nƣớc đã nghiên cứu và áp dụng công cụ kinh tế
trong quản lý nƣớc thải công nghiệp bằng hạn ngạch phát thải thông qua hoạt động của
thị trƣờng. Giải pháp này ban đầu cho thấy những hiệu quả tích cực trên cả ba phƣơng
diện về kinh tế môi trƣờng và xã hội. Về mặt môi trƣờng, quản lý nƣớc thải bằng hạn
ngạch sẽ giúp việc kiểm soát và phòng ngừa ô nhiễm hiệu quả (buộc doanh nghiệp phải
điều chỉnh hoặc áp dụng các biện pháp xử lý áp dụng công nghệ sản xuất thân thiện môi
trƣờng). Về mặt kinh tế tạo ra đƣợc thị trƣờng cung cấp xử lý nƣớc thải giúp doanh
nghiệp có nhiều lựa chọn hình thức xử lý chất thải với chi phí thấp nhất. Đồng thời tạo ra
1 nguồn ngân sách để hỗ trợ Nhà nƣớc khắc phục hậu quả ô nhiễm do các sự cố môi
trƣờng gây ra tức là tối thiểu hóa chi phí khắc phục hậu quả cho xã hội.
Chính vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu với mục tiêu đánh giá khả năng áp
dụng mua bán hạn ngạch phát thải nƣớc thải ở Việt Nam. Tuy nhiên kết quả nghiên cứu
của đề tài này chỉ là những bƣớc khởi đầu, tạo nền tảng và hƣớng đi cho những nghiên
cứu tiếp theo. Để có thể hoàn thiện về mặt lý luận cũng nhƣ phƣơng pháp luận phân bổ mua bán hạn ngạch – Giấy phép phát thải nƣớc thải đòi hỏi phải có thời gian để áp dụng
thử nghiệm nhằm kiểm chứng tính khả thi và hiệu qủa kinh tế - xã hội của phƣơng pháp.
Trên cơ sở đó tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa cho phù hợp với thực tiễn sản xuất và thực
tiễn của công tác quản lý bảo vệ môi trƣờng ở Việt Nam.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị nghiên
cứu đã sử dụng thực tế:
- Phƣơng pháp kế thừa tài liệu: Nghiên cứu kế thừa các tài liệu mô hình kỹ thuật,
giải pháp có liên quan đã và đang đƣợc áp dụng để thực hiện mua bán hạn ngạch phát thải
trên thế giới và các nghiên cứu chƣơng trình thực hiện liên quan đến tính toán ngƣỡng chịu
tải, tổng lƣợng xả thải ở một số lƣu vực tại Việt Nam.
- Phƣơng pháp điều tra, phỏng vấn: Điều tra, khảo sát thu thập các thông tin về
điều kiện kinh tế-xã hội-môi trƣờng thông tin công tác quản lý nƣớc thải, dữ liệu về
tình trạng ô nhiễm nƣớc thải, nguồn thải, tổng lƣu lƣợng thải và thông tin về ngƣỡng
chịu tải của một số lƣu vực tại địa phƣơng. Trong phạm vi nghiên cứu đề tài đã thực
hiện điều tra, khảo sát bằng phiếu hỏi với tổng số phiếu là 640 phiếu tại 08 địa phƣơng.
Phiếu hỏi đƣợc xây dựng gồm 02 m u phiếu: m u phiếu cho cơ quan quản lý và m u
phiếu cho doanh nghiệp.
Năm 2014 tổ chức điều tra, khảo sát tại 06 địa phƣơng là: Thừa Thiên Huế Bình
Thuận Bình Dƣơng Bà Rịa – Vũng Tàu Kiên Giang và Đồng Nai với tổng số phiếu
điều tra là 480 phiếu.
Năm 2015 tổ chức điều tra, khảo sát tại 02 tỉnh là Thái Nguyên và Bắc Kạn với tổng
số phiếu điều tra là 160 phiếu.
- Phƣơng pháp chuyên gia: Tổ chức các hội thảo, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về áp
dụng mua bán hạn ngạch phát thải trên thế giới và cơ sở tiền đề cơ bản để chuẩn bị cho việc
áp dụng mua bán hạn ngạch phát thải phù hợp tại Việt Nam trong thời gian tới. Đề tài đã tổ
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chức 01 cuộc họp tổ chuyên gia 05 buổi tọa đàm tại Bình Dƣơng Đồng Nai Bà Rịa – Vũng
Tàu Thái Nguyên Bắc Kạn và 02 Hội thảo tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với sự
tham dự của các chuyên gia nhà nghiên cứu đại diện cho cơ quan quản lý viện nghiên cứu,
trƣờng đại học.
- Phƣơng pháp phân tích tổng hợp: sử dụng trong quá trình hoàn thiện các báo cáo
chuyên đề các báo cáo tổng hợp và báo cáo tổng kết cuối cùng. Kết quả nghiên cứu và kết
quả từ các đợt khảo sát thực tế sẽ đƣợc diễn giải phân tích và thảo luận chi tiết. Trên cơ sở
các kết quả phân tích và tổng hợp để đƣa ra đề xuất giải pháp cho đề tài.
- Phƣơng pháp thống kê: sử dụng trong quá trình hoàn thiện các báo cáo chuyên đề,
các báo cáo tổng hợp; sử dụng phần mềm SPSS để thống kê số liệu thu thập từ các m u
phiếu điều tra xã hội học.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng loại và
chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính
- Các sản phẩm khoa học:
+ Các báo cáo chuyên đề.
+ Báo cáo tổng kết kết quả nghiên cứu của đề tài.
+ Báo cáo khảo sát đánh giá thực trạng và dự báo nhu cầu cấp phép xả thải nƣớc
thải ở Việt Nam trong thời gian tới.
+ Báo cáo học tập kinh nghiệm ở một nƣớc trên thế giới.
+ Báo cáo áp dụng thí điểm phân bổ giấy phép giả định cho 1 đoạn lƣu vực sông
Cầu thuộc tỉnh Bắc Kạn.
- Các công bố khoa học (các bài báo trong nƣớc và ngoài nƣớc và tên tạp trí khoa
học năm công bố....):
+ 03 bài báo đƣợc đăng tải trên Tạp chí Môi trƣờng.
2.4. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà nƣớc
về tài nguyên và môi trƣờng
Các kết quả nghiên cứu của đề tài là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các cơ
quan quản lý môi trƣờng nói chung và Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trƣờng nói
riêng. Hơn nữa, kết quả nghiên cứu của đề tài đã cung cấp thêm những luận cứ khoa học
tạo tiền đề cho phát triển công cụ quản lý mới này ở Việt Nam
2.5. Kết luận
- Kết quả bƣớc đầu đã đánh giá cơ bản về khả năng áp dụng mua bán giấy phép (hạn
ngạch) xả thải nƣớc thải trong điều kiện ở Việt Nam hiện nay cho thấy thiếu cơ chế,
chính sách áp dụng công cụ hạn ngạch xả thải trong quản lý ở Việt Nam. Đồng thời điều
kiện của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay chƣa đáp ứng đƣợc các điều kiện cần và đủ để
hình thành thị trƣờng mua bán do chƣa có sự tồn tại quan hệ cung cầu về thị trƣờng mua,
bán giấy phép xả thải nƣớc thải công nghiệp. Cụ thể:
+ Thiếu cơ chế chính sách áp dụng quản lý nƣớc thải bằng hạn ngạch xả thải.
+ Thiếu cơ sở hạ tầng xử lý nƣớc thải tập trung ở các KCN CCN.
+ Hệ thống quan trắc giám sát chất lƣợng nƣớc trên toàn quốc còn chƣa đồng bộ,
chƣa đủ khả năng kiểm soát nƣớc mặt trên phạm vi cả nƣớc.
+ Phí nƣớc thải đƣợc xây dựng còn rất thấp so với thực tế cũng nhƣ chỉ tiêu áp dụng
mới chỉ có 2 chỉ tiêu.
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+ Công tác kiểm tra giám sát việc tuân thủ các qui định pháp luật về xả thải nƣớc
thải công nghiệp còn hạn chế.
+ Việc tuân thủ đăng ký cấp giấy phép xả thải nƣớc thải chƣa đƣợc thực hiện
nghiêm túc tỷ lệ các cơ sở đã đăng ký trên cả nƣớc còn rất thấp.
+ Chƣa có hƣớng d n tính toán sức chịu tải các lƣu vực.
- Đề tài đã xây dựng đƣợc qui trình tổng thể cho tính toán phân bổ và cách thức
quản lý hạn ngạch cũng nhƣ những yêu cầu đặt ra cho thị trƣờng mua bán giấy phép (hạn
ngạch) xả thải nƣớc thải công nghiệp phù hợp cho Việt Nam và dễ tính toán áp dụng. Cụ
thể có 5 bƣớc thực hiện và các cách tính toán:
+ Bƣớc 1. Xác định tổng nhu cầu xả thải nƣớc thải công nghiệp
+ Bƣớc2. Xác định khối lƣợng các thành phần độc hại trong nƣớc thải công nghiệp
(hay còn gọi là tải lƣợng ô nhiễm)
+ Bƣớc 3. Xác định hạn ngạch xả thải nƣớc thải công nghiệp (Thực chất là xác
định khối lƣợng tối đa chất ô nhiễm từ nguồn thải công nghiệp xả vào lƣu vực khi đã trừ
khối lƣợng các chất ô nhiễm từ các nguồn thải khác cũng xả vào lƣu vực)
+ Bƣớc 4. Xác định Tỷ lệ % đáp ứng nhu cầu xả thải nƣớc thải công nghiệp
+ Bƣớc 5. Phân bổ hạn ngạch xả thải nƣớc thải công nghiệp cho các cơ sở sản xuất
- Đề tài đã áp dụng phƣơng pháp đã đƣợc xây dựng để tính toán phân bổ giả định
thí điểm cho Bắc Kạn nhằm mô phỏng các bƣớc cách tính phân bổ hạn ngạch cho 13 cơ
sở sản xuất cụ thể đƣợc điều tra tại Bắc Kạn.
2.6. Kiến nghị
- Tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện phƣơng pháp phân bổ hạn ngạch xả thải nƣớc
thải công nghiệp. Đồng thời tiếp tục cho triển khai dự án tiếp theo với kinh phí đủ lớn để
tính toán và áp dụng thí điểm trên thực tế cho một khu vực vùng để làm cơ sở đánh giá
khả năng hiệu quả thử nghiệm chính sách này vào thực tiễn.
- Để áp dụng thị trƣờng mua bán hạn ngạch nƣớc thải vào Việt Nam cơ quan quản
lý cần chuẩn bị và triển khai một số nội dung cơ bản sau:
+ Xây dựng các qui định pháp luật về quản lý nƣớc thải công nghiệp bằng hạn
ngạch xả thải, cấp phép.
+ Xây dựng đơn giá hạn ngạch xả thải nƣớc thải theo nguyên tắc tính đúng tính đủ
để vừa tăng thu cho ngân sách nhà nƣớc vừa ngặn chặn những hệ lụy tiêu cực do chính
sách giá (phí và lệ phí) bất hợp lý gây ra. Đồng thời xây dựng cơ chế quản lý mua bán
hạn ngạch xả thải nƣớc thải làm cơ sở pháp lý hình thành thị trƣờng mua bán hạn ngạch
xả thải nƣớc thải công nghiệp giúp hiệu quả chi phí xử lý môi trƣờng thấp hơn minh
bạch và công bằng và đảm bảo hoạt động sản xuất.
- Các tỉnh/thành xây dựng qui hoạch và kêu gọi đầu tƣ xã hội hóa nguồn vốn đầu tƣ
để xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải công nghiệp tập trung đảm bảo đáp ứng cho toàn
bộ nhu cầu xả thải nƣớc thải của các cơ sở trên địa bàn quản lý.Xây dựng và ban hành
các cơ chế quản lý tài chính thích hợp trong đó xác định rõ trách nhiệm và quyền lợi của
ngƣời tham gia để động viên các cơ sở sản xuất tự đầu tƣ xử lý nƣớc thải, hoặc tham gia
góp vốn (mua cổ phần và trở thành cổ đông) để xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải tập
trung trong khu vực.
- Đầu tƣ xây dựng hệ thống quan trắc tại các lƣu vực sông trên địa bàn các tỉnh,
thành phố đầy đủ đồng bộ bảo đảm sao cho có đủ khả năng đánh giá đƣợc chính xác kịp
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thời mức độ ô nhiễm và sức chịu tải của các nguồn nƣớc, phục vụ công tác phòng chống,
bảo vệ môi trƣờng của từng địa phƣơng cũng nhƣ của cả nƣớc.
- Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê về môi trƣờng
nƣớc mặt nƣớc thải công nghiệp nông nghiệp, sinh hoạt.., bảo đảm đáp ứng đầy đủ, kịp
thời các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác xây dựng quy hoạch bảo vệ môi trƣờng
và kế hoạch phân bổ, quản lý mua bán hạn ngạch (giấy phép) phát thải nƣớc thải. Để xây
dựng đƣợc hệ cơ sở dữ liệu này cần tổ chức thực hiện tốt các công việc sau:
+ Định kỳ tổ chức điều tra thực trạng ô nhiễm môi trƣờng để thu thập một cách toàn
diện có hệ thống các thông tin cần thiết. Chƣơng trình điều tra 5 năm tiến hành Tổng điều
tra 1 lần về tình hình ô nhiễm môi trƣờng (hay Tổng kiểm kê các nguồn gây ô nhiễm môi
trƣờng) trên phạm vi cả nƣớc. Có thể tiến hành vào các năm có số cuối là 3 và 8 sau các
cuộc Tổng điều tra nông thôn nông nghiệp và thủy sản (năm có số cuối là 1 và 6 ) Tổng
điều tra các cơ sở kinh tế hành chính sự nghiệp (năm có số cuối là 2 và 7 )…
+ Hàng năm tiến hành điều tra thực trạng ô nhiễm môi trƣờng ở một số khu vực
trọng điểm.
+ Thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng đối với các cơ sở sản xuất 6
tháng 1 lần về kết quả sản xuất tình hình phát thải và tình hình sử dụng hạn ngạch đã
đƣợc phân bổ (ghi trong giấy phép đƣợc cấp) đồng thời ƣớc tính cho năm tiếp theo. Đây
là căn cứ chủ yếu để cơ quan có thẩm quyền quản lý và phân bổ hạn ngạch - cấp giấy
phép xả thải.
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NỘI DUNG 3. NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ LỰA CHỌN VÀ TRIỂN KHAI ÁP
DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ TH N THIỆN MÔI TRƢỜNG PH
H P VỚI ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM
[1] NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TH N THIỆN MÔI TRƢỜNG
NHẰM N NG CẤP CHẤT LƢ NG XỬ L NƢỚC THẢI
(Mã số: TNMT.04.01)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Tổng cục Môi trƣờng
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Phạm Hà; TS. Đặng Văn Lợi
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- TS. Nguyễn Phạm Hà;
- TS. Đặng Văn Lợi;
- ThS. Nguyễn Thị Thiên Phƣơng;
- ThS. Phạm Thị Kiều Oanh;
- TS. Nguyễn Thị Phƣơng Loan;
-TS. Lê Văn Chiều.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Nghiên cứu đề xuất các phƣơng án mođun công nghệ thân thiện môi trƣờng xử
lý nƣớc thải ngành giết mổ gia súc và chế biến tinh bột sắn phù hợp điều kiện Việt Nam.
- Nghiên cứu xây dựng các báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để nâng cấp 06 hệ
thống xử lý nƣớc thải đang hoạt động ngành giết mổ gia súc và chế biến tinh bột sắn.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Xác định các tiêu chí thân thiện môi trƣờng của công nghệ xử lý nƣớc thải.
- Khảo sát đánh giá tình hình ô nhiễm môi trƣờng và tình hình áp dụng công nghệ
xử lý thải theo ngành giết mổ gia súc và chế biến tinh bột sắn.
- Đánh giá thực tế hiệu quả xử lý của một số hệ thống xử lý nƣớc thải ngành giết
mổ gia súc và chế biến tinh bột sắn và đề xuất giải pháp công nghệ thích hợp.
- Nghiên cứu xây dựng các Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để nâng cấp 06 hệ
thống xử lý nƣớc thải đang hoạt động.
- Nghiên cứu đề xuất các phƣơng án mođun công nghệ thân thiện môi trƣờng xử
lý nƣớc thải ngành giết mổ gia súc và chế biến tinh bột sắn phù hợp điều kiện Việt Nam.
- Phân tích đánh giá tính phù hợp của các tiêu chuẩn thải hiện hành kiến nghị lộ
trình phát triển của tiêu chuẩn thải theo thời gian.
1.6. Thời gian thực hiện: 2010 - 2012
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.232 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 1.232 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Hiện nay ngành giết mổ gia súc và ngành chế biến tinh bột sắn là hai trong số
nhiều ngành có nguy cơ gây ô nhiễm môi trƣờng cao do đặc tính nƣớc thải của chúng có
tính chất ô nhiễm rất cao đặc biệt là ô nhiễm các chất hữu cơ dễ phân huỷ sinh học. Đây
là hai ngành có đặc trƣng nằm rải rác phân tán và thƣờng ở khu vực nông thôn vùng
sinh thái nông nghiệp nên ít có điều kiện xây dựng các hệ thống xử lý nƣớc thải (cả về
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mặt nhận thức về công tác bảo vệ môi trƣờng cũng nhƣ nguồn lực tài chính để xử lý nƣớc
thải còn rất yếu).
Số lƣợng các nhà máy cơ sở sản xuất của hai ngành chế biến tinh bột sắn và giết
mổ gia súc trong cả nƣớc lại rất lớn. Tính đến tháng 5/2011 [3] tổng số cơ sở điểm giết
mổ gia súc gia cầm tại các địa phƣơng trong toàn quốc là 29.281. Trong đó số cơ
sở/điểm giết mổ gia súc và kết hợp giết mổ gia cầm là 20.026. Số cơ sở giết mổ tập trung
chỉ là 823 chiếm một tỷ lệ rất nhỏ (4,07%). Đối với ngành chế biến tinh bột sắn đến nay
cả nƣớc đã có trên 60 nhà máy chế biến tinh bột sắn ở quy mô lớn (công suất 50 - 200 tấn
tinh bột sắn/ ngày) và trên 4.000 cơ sở chế biến thủ công [10]. Hiện tại tổng công suất
của các nhà máy chế biến sắn qui mô công nghiệp đã và đang xây dựng có khả năng chế
biến đƣợc 40% sản lƣợng sắn cả nƣớc. Với số lƣợng các nhà máy cơ sở sản xuất chế
biến tinh bột sắn và giết mổ gia súc nhiều nhƣ vậy hàng ngày đã thải ra môi trƣờng hàng
trăm nghìn m3 nƣớc thải.
Tuy nhiên công tác bảo vệ môi trƣờng của hai ngành này chƣa thực sự nhận đƣợc
nhiều sự quan tâm. Số lƣợng các cơ sở có hệ thống xử lý nƣớc thải là quá ít và thƣờng
hoạt động không có hiệu quả. Trong đó đáng chú ý là chƣa có các công nghệ xử lý nƣớc
thải phù hợp (về trình độ kỹ thuật vận hành sử dụng; về phù hợp với điều kiện kinh tế,
tài chính; phù hợp với điều kiện tự nhiên xã hội…). Sở dĩ công nghệ, giải pháp xử lý
nƣớc thải thực tế của hai ngành trên còn yếu và thiếu và chƣa đƣợc áp dụng nhiều trong
thực tiễn là do (i) thị trƣờng phát triển công nghệ xử lý nƣớc thải hai ngành này còn chƣa
phát triển (một phần là do hai ngành này ít có liên quan đến các quy định trong xuất
khẩu không giống nhƣ các ngành thủy sản, dệt may ... là những ngành phải đáp ứng yêu
cầu quy định bắt buộc trong xuất khẩu đối với dệt may hoặc chế biến thủy sản là các cơ
sở sản xuất phải có hệ thống xử lý nƣớc thải) [9] vì vậy các giải pháp công nghệ cho hai
ngành này thƣờng ít phong phú đa dạng; (ii) do điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội nên
các nhà máy cơ sở sản xuất của hai ngành này chƣa đủ các điều kiện để đầu tƣ các hệ
thống xử lý nƣớc thải; (iii) do hai ngành này có đặc trƣng ở các khu vực nông thôn các
vùng sinh thái nông nghiệp nên sức ép về công tác bảo vệ môi trƣờng, xử lý ô nhiễm môi
trƣờng chƣa lớn; (iv) các nhà máy cơ sở sản xuất chƣa có điều kiện tiếp cận thông tin
cũng nhƣ lựa chọn đƣợc công nghệ xử lý nƣớc thải phù hợp cho cơ sở mình.
Để tạo điều kiện cho các nhà máy cơ sở sản xuất của hai ngành giết mổ gia súc và
chế biến tinh bột sắn có khả năng tiếp cận thông tin và lựa chọn đƣợc các công nghệ xử
lý nƣớc thải phù hợp (phù hợp với điều kiện tài chính trong cả chi phí đầu tƣ chi phí vận
hành phù hợp với điều kiện tự nhiên xã hội cũng nhƣ phù hợp với trình độ cán bộ hiện
tại của cơ sở sản xuất nhà máy ...) nhóm thực hiện đề tài đã đề xuất và đƣợc Bộ Tài
nguyên và Môi trƣờng chấp thuận phê duyệt thực hiện đề tài “Nghiên cứu các giải pháp
công nghệ thân thiện môi trƣờng nhằm nâng cấp chất lƣợng xử lý nƣớc thải”. Kết quả
nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần đánh giá chung đƣợc sơ bộ trình độ xử lý nƣớc thải đối
với ngành giết mổ gia súc và chế biến tinh bột sắn ở nƣớc ta hiện nay. Trên cơ sở đánh
giá hiện trạng và hiệu quả hoạt động hệ thống xử lý nƣớc thải của một số nhà máy cơ sở
sản xuất nhóm thực hiện đề tài đề xuất các phƣơng án giải pháp công nghệ cải tạo và
nâng cấp hệ thống xử lý nƣớc thải của các nhà máy cơ sở này theo hƣớng thân thiện môi
trƣờng. Đây cũng là nhu cầu thực tế của rất nhiều nhà máy cơ sở sản xuất của hai ngành
giết mổ gia súc và chế biến tinh bột sắn nói riêng và các ngành sản xuất khác nói chung
(trong quá trình làm việc với các địa phƣơng nhiều ý kiến đề xuất, kiến nghị có liên quan
đến vấn đề này). Một phần là do trƣớc đây do chƣa có điều kiện tiếp cận và tìm hiểu
thông tin về công nghệ xử lý nƣớc thải cũng nhƣ đơn vị thiết kế, chuyển giao, lắp đặt
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công nghệ nên nhiều công nghệ xử lý nƣớc thải tại các nhà máy cơ sở sản xuất không
đƣợc lựa chọn phù hợp và vì vậy các cơ sở sản xuất này thƣờng có tâm lý e ngại trong
việc xây dựng mới hệ thống xử lý nƣớc thải.
Trên cơ sở thực hiện các nội dung đánh giá hiện trạng áp dụng công nghệ xử lý
nƣớc thải của hai ngành kết hợp với nội dung nghiên cứu đề xuất các phƣơng án giải
pháp công nghệ cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý nƣớc thải của các nhà máy cơ sở này
theo hƣớng thân thiện môi trƣờng đề tài sẽ nghiên cứu và đề xuất các phƣơng án modun
công nghệ thân thiện môi trƣờng trong xử lý nƣớc thải ngành giết mổ gia súc và chế biến
tinh bột sắn phù hợp với điều kiện Việt Nam. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần
thúc đẩy đƣa ra các giải pháp công nghệ thân thiện môi trƣờng xử lý nƣớc thải hai ngành
trên phù hợp với điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội của các địa phƣơng.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
- Phƣơng pháp điều tra thống kê: thực hiện điều tra thống kê phân tích hệ thống và
kế thừa các tài liệu đã có.
- Phƣơng pháp khảo sát phân tích: các kết quả lấy m u và phân tích sẽ đánh giá
đƣợc tình trạng hoạt động của các công nghệ xử lý nƣớc thải hoặc hiệu quả mỗi công
đoạn xử lý tiến tới đánh giá tính phù hợp của công nghệ xử lý nƣớc thải.
- Phƣơng pháp chuyên gia: thông qua các cuộc họp nhóm chuyên gia hội thảo
khoa học lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia trong và ngoài nƣớc về cách tiếp cận,
thiết kế nghiên cứu, luận cứ khoa học các vấn đề giải quyết quy trình công nghệ đánh giá
dự báo diễn biến và các sản phẩm đầu ra của nhiệm vụ.
- Phƣơng pháp thừa kế có chọn lọc: các nghiên cứu thực hiện trƣớc đây có liên
quan. Nhiệm vụ tham khảo các tài liệu thông tin cần thiết có liên quan từ những công
trình nghiên cứu trƣớc đây (trong nƣớc và quốc tế).
- Phƣơng pháp thống kê: thực hiện tổng hợp, thống kê phân tích hệ thống và kế
thừa các tài liệu, dữ liệu, số liệu đã có từ các nguồn dữ liệu có liên quan trong nƣớc và
quốc tế.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính
- 02 Báo cáo về các phƣơng án mođun công nghệ thân thiện môi trƣờng xử lý
nƣớc thải ngành giết mổ gia súc và chế biến tinh bột sắn phù hợp điều kiện Việt Nam.
- 06 Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để nâng cấp 06 hệ thống xử lý nƣớc thải
ngành giết mổ gia súc và chế biến tinh bột sắn.
- 01 Bài báo “Nghiên cứu cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý nƣớc thải tinh bột sắn
theo hƣớng thân thiện môi trƣờng tại Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Tân Châu” đăng trên
Tạp chí Môi trƣờng số tháng 12 năm 2012.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ (phần mềm, bản đồ chuyên đề, quyền sở
hữu công nghiệp...)
Không có
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng
Kết quả nghiên cứu của đề tài đã cung cấp cơ sở khoa học, thực tiễn đối với thực
trạng xử lý nƣớc thải đối với một số ngành thực trạng công nghệ xử lý nƣớc thải từ đó
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làm căn cứ để quản lý nhà nƣớc về môi trƣờng, kể cả phục vụ công tác xây dựng quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trƣờng
2.6. Kết luận
1. Đã nghiên cứu và đề xuất tiêu chí thân thiện môi trƣờng của công nghệ xử lý
nƣớc thải. Việc xem xét đánh giá công nghệ xử lý nƣớc thải thân thiện môi trƣờng cần
tập trung vào công nghệ xử lý có khả năng tiết kiệm năng lƣợng, tiết kiệm hóa chất hoặc
sử dụng các hóa chất ít độc hại ít gây ô nhiễm môi trƣờng hơn (so với các loại công nghệ
xử lý nƣớc thải hiện hành) có khả năng tái chế tái sử dụng chất thải ít chất thải thứ
cấp,...
2. Đã tiến hành khảo sát đánh giá tình hình ô nhiễm môi trƣờng và tình hình áp
dụng công nghệ xử lý thải theo ngành giết mổ gia súc và chế biến tinh bột sắn:
a) Với số lƣợng các nhà máy cơ sở sản xuất chế biến tinh bột sắn, giết mổ gia súc
và lƣu lƣợng nƣớc thải phát sinh từ hai ngành này là rất lớn nhƣng công tác bảo vệ môi
trƣờng (đặc biệt là nƣớc thải) cho hai ngành này chƣa thực sự đƣợc quan tâm đúng mức.
Khảo sát thực tế tại các địa phƣơng cho thấy, việc quản lý môi trƣờng đối với các cơ sở
quy mổ nhỏ lẻ của hai ngành này là rất khó khăn và không có khả năng kiểm soát đầy đủ,
toàn diện (một phần là do các Sở Tài nguyên và Môi trƣờng không đủ nguồn nhân lực,
một phần là do các nhà máy cơ sở nhỏ lẻ nằm rải rác phân tán).
b) Qua khảo sát thực tế và tổng hợp thông tin tại 45/63 tỉnh thành của cả nƣớc,
việc áp dụng các công nghệ xử lý nƣớc thải đối với hai ngành còn ở tỷ lệ thấp so với các
ngành sản xuất khác (chế biến thủy sản, dệt nhuộm, ...).
c) Các loại hình công nghệ xử lý nƣớc thải đối với ngành giết mổ gia súc và chế
biến tinh bột sắn không nhiều. Hiện nay đa số các nhà máy cơ sở giết mổ gia súc và chế
biến tinh bột sắn (đặc biệt là các cơ sở có quy mô nhỏ lẻ) mới chỉ áp dụng các giải pháp
biện pháp kỹ thuật giảm thiểu ô nhiễm nƣớc thải.
d) Khảo sát thực tế tại các nhà máy cơ sở sản xuất của hai ngành cho thấy, tại
nhiều cơ sở đã đầu tƣ hệ thống xử lý nƣớc thải nhƣng do nguyên tắc công nghệ, thiết kế
và xây dựng chƣa hợp lý d n đến việc xử lý nƣớc thải không đạt các quy định. Nhiều cơ
sở đã đầu tƣ hệ thống xử lý nƣớc thải có nguyên lý và hệ thống tƣơng đối tốt nhƣng vận
hành kém hoặc sai qui trình (do trình độ ngƣời vận hành hệ thống xử lý thƣờng là cán bộ
kiêm nhiệm thƣờng xuyên thay đổi cán bộ vận hành không có chuyên ngành về môi
trƣờng hoặc chƣa đƣợc đào tạo bài bản về công nghệ) nên d n tới hiệu quả xử lý không
đạt các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trƣờng. Ngoài ra chi phí vận hành cao d n
đến tăng chi phí sản xuất nên nhiều nhà máy cũng hạn chế vận hành hệ thống xử lý nƣớc
thải điều này thể hiện ý thức của doanh nghiệp đối với môi trƣờng còn hạn chế.
e) Công tác xử lý nƣớc thải của các cơ sở chế biến tinh bột sắn và giết mổ gia súc
ở miền Nam thƣờng tốt hơn rất nhiều so với miền Bắc và miền Trung. Số lƣợng các nhà
máy/cơ sở đã xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải cũng nhiều hơn ở miền Bắc và miền
Trung. Các loại hình công nghệ xử lý nƣớc thải của hai ngành này ở miền Nam cũng đa
dạng và phong phú hơn.
3. Đã tiến hành đánh giá thực tế hiệu quả xử lý của 06 hệ thống xử lý nƣớc thải
đang hoạt động của ngành giết mổ gia súc và chế biến tinh bột sắn. Kết quả đánh giá tại
06 nhà máy cơ sở cho thấy các cơ sở đã đầu tƣ hệ thống xử lý nƣớc thải tƣơng đối đầy
đủ (nhƣng chƣa hợp lý) nhƣng hoạt động không hiệu quả, xử lý nƣớc thải không đạt yêu
cầu trƣớc khi thải ra nguồn tiếp nhận, do một số nguyên nhân:
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a) Một số hệ thống xử lý nƣớc thải có nguyên lý sơ đồ công nghệ tƣơng đối tốt
nhƣng do cách bố trí thiết kế xây dựng và tính toán không đầy đủ khối lƣợng các hạng
mục nên d n tới hiệu quả xử lý nƣớc thải không đạt yêu cầu.
b) Một số hệ thống xử lý nƣớc thải có nguyên lý sơ đồ không tốt và còn thiếu các
công đoạn giai đoạn công nghệ cần thiết nên không xử lý đƣợc một số thông số ô nhiễm
cơ bản (nhƣ nitơ phốt pho,...).
c) Công tác vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải của tất cả 06 nhà máy cơ sở đều
chƣa tốt. Tại các cơ sở không có bản hƣớng d n quy trình vận hành và bảo dƣỡng hệ
thống công nghệ cho cán bộ vận hành (có cơ sở còn vận hành sai quy trình công nghệ),
hàng năm không có hoạt động duy trì bảo dƣỡng (hút bùn làm vệ sinh hệ thống, thiết
bị,...) d n đến hệ thống xử lý bị xuống cấp và hoạt động rất kém hiệu quả.
4. Trên cơ sở kết quả phân tích đánh giá hiện trạng và hiệu quả hoạt động của hệ
thống xử lý nƣớc thải hiện hữu của 06 nhà máy/cơ sở thành phần nƣớc thải đầu vào quy
chuẩn áp dụng nhóm nghiên cứu đã tiến hành nghiên cứu xây dựng các Báo cáo nghiên
cứu tiền khả thi để nâng cấp 06 hệ thống xử lý nƣớc thải này bảo đảm tính khả thi về mặt
kỹ thuật có tính thân thiện với môi trƣờng có chi phí cải tạo nâng cấp và chi phí vận
hành phù hợp. Sáu báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đã đƣợc gửi cho các nhà máy cơ sở
và đƣợc đánh giá là phù hợp có tính khả thi cao. Các cơ sở cũng kiến nghị Bộ Tài
nguyên và Môi trƣờng có những hỗ trợ tài chính và kỹ thuật để có thể tiến hành nâng cấp,
cải tạo hệ thống xử lý nƣớc thải hiện hữu.
5. Trên cơ sở số liệu điều tra, khảo sát về hiện trạng công nghệ xử lý nƣớc thải
đang áp dụng tại Việt Nam của hai ngành giết mổ gia súc và chế biến tinh bột sắn, kinh
nghiệm quốc tế (đặc biệt là một số quốc gia trong khu vực nhƣ Thái Lan Indonesia,...)
trong xử lý nƣớc thải đối với hai ngành này đã đề xuất đƣợc các phƣơng án mođun công
nghệ thân thiện môi trƣờng xử lý nƣớc thải ngành giết mổ gia súc và chế biến tinh bột
sắn phù hợp điều kiện Việt Nam ở các quy mô sản xuất khác nhau.
6. Đã phân tích đánh giá tính phù hợp của các quy chuẩn thải hiện hành đối với
hai ngành giết mổ gia súc và chế biến tinh bột sắn. Số lƣợng các nhà máy cơ sở đối với
hai ngành này xử lý nƣớc thải đáp ứng các quy chuẩn hiện hành là chƣa nhiều (không
phải là do quy định về các thông số ô nhiễm quá chặt mà là do các cơ sở chƣa lựa chọn
đúng công nghệ cũng nhƣ công tác vận hành chƣa tốt). Mức độ xử lý chỉ đạt ở mức trung
bình (tức là giá trị các thông số, chỉ tiêu thấp hơn tiêu chuẩn, quy chuẩn không nhiều,
khoảng dƣới 10%). Đối với ngành chế biến tinh bột sắn, với các công nghệ xử lý hiện
đang áp dụng tại Việt Nam, mức độ xử lý nitơ và phốt pho là tƣơng đối khó (đặc biệt đối
với một số cơ sở phải xử lý đạt QCVN 40: 2011/BTNMT, cột A).
7. Đăng một bài báo “Nghiên cứu cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý nƣớc thải
tinh bột sắn theo hƣớng thân thiện môi trƣờng tại Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Tân
Châu” đăng trên Tạp chí Môi trƣờng số tháng 12 năm 2012. Trong thời gian tới nhóm
nghiên cứu tiếp tục tổng hợp và biên tập để đăng một số kết quả nghiên cứu nổi bật trên
Tạp chí Môi trƣờng.
2.7. Kiến nghị
Trong quá trình thực hiện đề tài và trên cơ sở các kết quả đạt đƣợc cũng nhƣ kiến
nghị của các Sở Tài nguyên và Môi trƣờng địa phƣơng trong quá trình làm việc nhóm
thực hiện nghiên cứu có một số kiến nghị sau:
1. Đối với hƣớng nghiên cứu tiếp theo của đề tài:
108

a) Tổ chức xây dựng mô hình thí điểm xử lý nƣớc thải ngành chế biến tinh bột sắn
và giết mổ gia súc trên cơ sở các báo cáo nghiên cứu tiền khả thi nâng cấp và cải tạo hệ
thống xử lý nƣớc thải hiện hữu (trong nghiên cứu này) nhằm hoàn thiện các phƣơng án
công nghệ đã đề xuất và đánh giá sự phù hợp của các mô hình này (có sự hỗ trợ tài chính
và kỹ thuật cho các nhà máy cơ sở).
b) Nghiên cứu xây dựng các quy định, tiêu chuẩn yêu cầu đối với các công trình
hệ thống xử lý nƣớc thải của hai ngành nói riêng và các ngành khác nói chung để bảo
đảm các công trình xử lý có tính bền vững và hiệu quả tốt.
2. Đối với cơ quan quản lý nhà nƣớc về bảo vệ môi trƣờng:
a) Để tạo điều kiện cho các nhà máy cơ sở sản xuất trong việc tiếp cận thông tin
đầy đủ, tin cậy trong việc lựa chọn công nghệ xử lý nƣớc thải phù hợp, cần triển khai
chƣơng trình đánh giá công nghệ xử lý nƣớc thải tại ngành chế biến tinh bột sắn và giết
mổ gia súc nói riêng và các ngành khác nói chung. Sau khi đã đánh giá sự phù hợp và xác
định đƣợc các công nghệ khuyến khích để phổ biến áp dụng có thể xây dựng các Tài liệu
hƣớng d n kỹ thuật hoặc đăng tải các công nghệ khuyến khích áp dụng trên trang website
của Tổng cục Môi trƣờng hoặc trên Tạp chí Môi trƣờng để các cơ sở sản xuất có thể lựa
chọn đƣợc công nghệ xử lý nƣớc thải phù hợp.
b) Hàng năm tổ chức các khóa tập huấn ngắn hạn về công nghệ xử lý nƣớc thải
nói riêng và công nghệ môi trƣờng nói chung cho các cán bộ của Sở Tài nguyên và Môi
trƣờng và cơ sở sản xuất (đây là đề nghị của các Sở Tài nguyên và Môi trƣờng địa
phƣơng và các cơ sở sản xuất trong quá trình làm việc với nhóm thực hiện đề tài).
c) Xây dựng hệ thống và tổ chức kiểm tra giám sát môi trƣờng chặt chẽ và liên
tục đối với các nhà máy/cơ sở sản xuất. Đây là yếu tố quan trọng nhất để các nhà máy
phải thực hiện tốt công tác vận hành các hệ thống xử lý nƣớc thải.
d) Cơ quan nhà quản lý nhà nƣớc về môi trƣờng cần xây dựng và triển khai
chƣơng trình đánh giá công nghệ môi trƣờng nhằm tƣ vấn các cơ sở trong việc lựa chọn
đƣợc các công nghệ môi trƣờng phù hợp.
e) Xây dựng và triển khai chƣơng trình đào tạo và cấp giấy chứng nhận đối với
nhân viên vận hành hệ thống công nghệ xử lý chất thải và chƣơng trình cấp giấy chứng
nhận đủ điều kiện đƣợc phép hoạt động của các tổ chức tƣ vấn, chuyển giao công nghệ
môi trƣờng.
f) Trong điều kiện trình độ công nghệ xử lý nƣớc thải của Việt Nam nhƣ hiện nay,
kiến nghị xem xét điều chỉnh mức quy định đối với nitơ và phốt pho (đặc biệt đối với một
số cơ sở phải xử lý đạt QCVN 40: 2011/BTNMT, cột A). Kiến nghị nghiên cứu xem xét
và xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trƣờng cho riêng ngành chế biến tinh
bột sắn để phù hợp với các vùng miền tiếp nhận nƣớc thải.
g) Cần quy hoạch và triển khai quy hoạch các cơ sở sản xuất giết mổ gia súc và
chế biến tinh bột sắn nhỏ lẻ. Đối với các cơ sở chế biến tinh bột sắn, cần quy hoạch vào
các cụm công nghiệp khu công nghiệp tập trung. Đối với các cơ sở điểm giết mổ nhỏ lẻ
cần quy hoạch vào các cơ sở giết mổ tập trung tại từng địa phƣơng.
3. Đối với cơ sở áp dụng công nghệ và tổ chức chuyển giao công nghệ:
a) Để có thể lựa chọn công nghệ xử lý nƣớc thải phù hợp công tác thiết kế phải
đƣợc thực hiện bằng các nhóm chuyên gia có kiến thức chuyên môn tốt với nhiều chuyên
ngành khác nhau và có kinh nghiệm thiết kế cũng nhƣ vận hành; phải thực hiện tốt và đầy
đủ công tác đo đạc lƣu lƣợng và lấy m u xác định thành phần để có các thông số thiết kế
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ban đầu đầy đủ, bao gồm (i) thành phần nƣớc thải và sự thay đổi (ii) lƣu lƣợng nƣớc thải
và sự dao động; (iii) kết hợp chặt chẽ với các Trung tâm phân tích và Nghiên cứu công
nghệ để đề xuất và xây dựng các công nghệ thích hợp cho từng loại nƣớc thải.
b) Sau khi lựa chọn công nghệ xử lý nƣớc thải phù hợp (thiết kế hợp lý/tối ƣu tính
toán đúng và đầy đủ các hạng mục công nghệ, thiết bị và xây dựng theo đúng thiết kế),
việc vận hành sẽ quyết định hiệu quả làm việc của hệ thống xử lý và chi phí vận hành vì
thế công tác huấn luyện và đào tạo đội ngũ cán bộ và công nhân vận hành chuyên nghiệp
là rất quan trọng; trong điều kiện có thể áp dụng hệ thống điều khiển tự động trong vận
hành.
c) Xây dựng phòng thí nghiệm đầy đủ (cho các nhà máy cơ sở quy mô lớn) hoặc
các phòng thí nghiệm mini (cho các trạm xử lý) đủ phân tích xác định các chỉ tiêu cơ bản
phục vụ công tác vận hành công nghệ xử lý nƣớc thải.
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[2] NGHIÊN CỨU KHẢ N NG ÁP DỤNG PHƢƠNG PHÁP TIẾP C N HỆ SINH
THÁI TRONG GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ SỨC KHỎE MÔI TRƢỜNG Ở VIỆT NAM
(MÃ SỐ TNMT 04.06)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Khoa học Môi trƣờng Tổng cục Môi trƣờng
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Hoàng Phƣơng Lan;
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- PGS.TS. Phạm Văn Lợi
- TS. Đỗ Nam Thắng
- TS. Nguyễn Hải Yến
- ThS. Dƣơng Xuân Điệp
- ThS. Nguyễn Ngọc Thắng
- ThS. Vũ Hải Nam
- ThS. Tô Kim Oanh
- CN. Tạ Thùy Linh
- CN. Nguyễn Thị Thu Thảo
- CN. Nguyễn Thị Ngọc Ánh
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của phƣơng pháp tiếp cận hệ sinh thái trong
việc giải quyết các vấn đề môi trƣờng-sức khỏe.
- Đề xuất các nội dung phù hợp xác định đối tƣợng và phạm vi áp dụng của
phƣơng pháp tiếp cận này trong giải quyết các vấn đề môi trƣờng-sức khỏe ở Việt Nam.
1.5. Nội dung nghiên cứu
1.5.1 Nghiên cứu cơ sở lý luận của phƣơng pháp tiếp cận hệ sinh thái trong giải
quyết các vấn đề sức khỏe môi trƣờng.
Các nội dung cụ thể bao gồm:
- Nghiên cứu cơ sở lý luận của cách tiếp cận hệ sinh thái
- Nghiên cứu cơ sở lý luận của các vấn đề sức khỏe môi trƣờng
- Nghiên cứu cơ sở lý luận của các cách tiếp cận giải quyết vấn đề sức khỏe môi
trƣờng phân tích ƣu nhƣợc điểm của từng cách tiếp cận
- Phân tích các đặc tính nội hàm phạm vi điều kiện áp dụng của cách tiếp cận hệ
sinh thái trong giải quyết các vấn đề sức khỏe môi trƣờng.
- Đánh giá và so sánh cách tiếp cận y sinh với cách tiếp cận hệ sinh thái trong giải
quyết các vấn đề sức khỏe môi trƣờng.
1.5.2 Tổng hợp phân tích đánh giá thực tiễn áp dụng phƣơng pháp tiếp cận hệ
sinh thái này ở một số nƣớc trên thế giới.
Các nội dung cụ thể bao gồm:
- Khảo cứu các trƣờng hợp áp dụng cách tiếp cận hệ sinh thái trong giải quyết
vấn đề sức khỏe môi trƣờng trên thế giới.
- Phân tích đánh giá các bài học thành công thất bại của các trƣờng hợp.
- Đúc rút những bài học cho Việt Nam
1.5.3 Phân tích đánh giá hiện trạng áp dụng cách tiếp cận hệ sinh thái trong một
số lĩnh vực ở Việt Nam.
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- Tổng hợp phân tích đánh giá thực tiễn áp dụng phƣơng pháp tiếp cận hệ sinh
thái ở một số lĩnh vực nhƣ nông nghiệp bảo tồn đa dạng sinh học đô thị khu công
nghiệp… tại Việt Nam.
- Phân tích điểm mạnh điểm yếu thành công thất bại trong việc áp dụng phƣơng
pháp tiếp cận hệ sinh thái trong các lĩnh vực nêu trên ở Việt Nam.
1.5.4 Xác định các vấn đề môi trƣờng-sức khỏe bức xúc hiện nay ở Việt Nam
- Khảo cứu các vấn đề môi trƣờng –sức khỏe bức xúc tại các khu đô thị các vùng
nông thôn các khu công nghiệp.
- Nhận diện phân tích những khó khăn vƣớng mắc bất cập về cơ sở khoa học cơ
sở pháp lý của việc giải quyết các vấn đề môi trƣờng-sức khỏe cụ thể là xác định quan
hệ nhân quả giữa chất lƣợng môi trƣờng và tình trạng sức khỏe.
- Xây dựng tiêu chí xác định các ƣu tiên trong giải quyết các vấn đề môi trƣờngsức khỏe.
1.5.5 Áp dụng thử nghiệm cách tiếp cận hệ sinh thái trong giải quyết vấn đề sức
khỏe môi trƣờng của một làng nghề.
Các nội dung cụ thể bao gồm:
- Xây dựng tiêu chí và lựa chọn một làng nghề để áp dụng cách tiếp cận hệ sinh
thái trong giải quyết các vấn đề môi trƣờng-sức khỏe.
- Điều tra khảo sát nhận diện các vấn đề sức khỏe môi trƣờng tại làng nghề này.
- Xây dựng mục tiêu của chƣơng trình áp dụng cách tiếp cận mới xây dựng các
tiêu chí đánh giá hiệu quả.
- Xây dựng phƣơng pháp tiếp cận hệ sinh thái dựa vào 3 nội dung chính: tính liên
ngành sự tham gia của các bên và tính bình đẳng.
- Triển khai áp dụng cách tiếp cận này.
- Đánh giá hiệu quả của cách tiếp cận
- Phân tích thuận lợi khó khăn của cách tiếp cận này.
1.5.6 Đúc rút kinh nghiệm đề xuất những điều chỉnh về thể chế pháp lý để áp
dụng phƣơng pháp tiếp cận mới.
Các nội dung cụ thể bao gồm:
- Trên cơ sở áp dụng thử nghiệm nêu trên phân tích khả năng áp dụng của cách
tiếp cận theo các tiêu chí: tính phù hợp tính hiệu quả tính khả thi.
Phân tích đề xuất giải pháp về thể chế, khoa học-công nghê tài chính…để triển
khai áp dụng phƣơng pháp này.
1.6. Thời gian thực hiện: 2010 - 2012
1.7. Kinh phí phê duyệt: 946 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 946 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Nhận thức về mối liên hệ chặt chẽ giữa thể chất và tình trạng sức khỏe của con
ngƣời với các yếu tố môi trƣờng lý sinh kinh tế và xã hội mà con ngƣời hàng ngày phải
tiếp xúc và chịu tác động ngày càng đƣợc thể hiện rõ nét. Ngày càng có nhiều bằng
chứng xác thực cho thấy rõ sự cần thiết phải giải quyết các vấn đề môi trƣờng nhằm cải
thiện sức khỏe và sự thịnh vƣợng chung của con ngƣời (Nguyễn Văn Mạn, 2006).
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Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thực hiện năm 2002 khoảng
24% bệnh tật và 23% trƣờng hợp tử vong trên thế giới có căn nguyên từ môi trƣờng.
Trong số 102 loại bệnh đƣợc thống kê trong báo cáo “Sức khỏe toàn cầu” của WHO có
tới 85 bệnh có căn nguyên từ môi trƣờng. Khoảng 80 đến 90% trƣờng hợp tiêu chảy là do
yếu tố môi trƣờng, chủ yếu là do ô nhiễm nguồn nƣớc và điều kiện vệ sinh không đảm
bảo. Ở các nƣớc phát triển, khoảng 15-25% ca nhiễm khuẩn đƣờng hô hấp trên và 5-18%
ca nhiễm khuẩn đƣờng hô hấp dƣới có liên quan đến chất lƣợng môi trƣờng, chủ yếu là
tình trạng ô nhiễm không khí trong nhà và ngoài trời. Ở các nƣớc đang phát triển, những
tỷ lệ trên cao gần gấp đôi tƣơng ứng là 42% và 24% (WHO 2006).
Các mô hình lý thuyết và thực nghiệm đều khẳng định rằng các loại bệnh có căn
nguyên từ môi trƣờng (ví dụ nhƣ viêm nhiễm cấp tính hệ hô hấp, sốt rét sốt xuất huyết,
tiêu chảy giun sán các loại bệnh nghề nghiệp v.v...) đều có khả năng phòng ngừa đƣợc.
Theo ƣớc tính của WHO, việc cải thiện chất lƣợng môi trƣờng và điều kiện vệ sinh sẽ
giúp ngăn ngừa khoảng 45% số ca mắc sốt rét và nửa triệu ca tử vong do sốt rét trên toàn
cầu. WHO cũng cho rằng sẽ kiểm soát đƣợc gần nhƣ tuyệt đối tình trạng mắc và tử vong
do sốt xuất huyết nếu nhƣ thực hiện tốt công tác quản lý và đảm bảo vệ sinh ở các khu
vực có nƣớc ở trong hay xung quanh nhà ở (WHO, 2006).
Ở cấp toàn cầu, nhận thức về mối liên hệ chặt chẽ giữa môi trƣờng và sức khỏe đã
có những chuyển biến rất tích cực kể từ năm 1972 khi mà lần đầu tiên vấn đề môi trƣờng
đƣợc đƣa vào chƣơng trình nghị sự chung ở cấp toàn cầu tại Hội nghị của Liên Hợp Quốc
về Môi trƣờng ở Stockholm (Thụy Điển). Năm 1987 trong báo cáo của Ủy ban
Brundtland, bảo vệ môi trƣờng đƣợc xác định nhƣ yếu tố sống còn vì các thế hệ tƣơng
lai. Năm 1992 tại Hội nghị của Liên Hợp Quốc về Môi trƣờng và Phát triển tại Rio De
Janeiro con ngƣời đƣợc xác định là yếu tố trung tâm của tiến trình phát triển bền vững.
Năm 2002 tại Hội nghị thƣợng đỉnh trái đất ở Bradin, 185 quốc gia đã thông qua Chƣơng
trình nghị sự 21 với mục tiêu chung là “Giảm thiểu các rủi ro tác hại và duy trì một môi
trƣờng có chất lƣợng đạt mức an toàn và không gây hại cho sức khỏe con ngƣời”.
Phƣơng pháp tiếp cận hệ sinh thái là cách tiếp cận mới mang tính đa ngành và
tổng thể ban đầu đƣợc xây dựng và phát triển chủ yếu nhằm vào mục tiêu giải quyết các
vấn đề môi trƣờng và quản lý tài nguyên (đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp và du
lịch) để thay thế cho cách tiếp cận cổ điển theo ngành và lĩnh vực (là cách tiếp cận dễ d n
đến những xung đột về lợi ích và thƣờng không đáp ứng đƣợc yêu cầu thực tế về bảo vệ
môi trƣờng do thiếu tính liên ngành). Cùng với thời gian phƣơng pháp tiếp cận hệ sinh
thái ngày càng đƣợc hoàn thiện và đƣợc mở rộng khuôn khổ áp dụng sang nhiều lĩnh vực
phát triển khác nhau.
Việc áp dụng phƣơng pháp tiếp cận này trong lĩnh vực sức khỏe môi trƣờng đã bắt
đầu đƣợc khởi xƣớng ở một số nƣớc trên thế giới vào khoảng cuối những năm 1990 và
đầu năm 2000. Trong đánh giá hệ sinh thái thiên niên kỷ công bố năm 2003trên cơ sở
những tranh cãi và thảo luận về những định nghĩa khác nhau các nhà khoa học đã thừa
nhận “cách tiếp cận hệ sinh thái cần phải coi con ngƣời và tính đa dạng về văn hóa của
loài ngƣời là yếu tố không thể tách rời của nhiều hệ sinh thái khác nhau”. Mục tiêu thiên
niên kỷ một lần nữa đƣợc khẳng định rõ hơn“tình trạng tốt và tính bền vững của hệ sinh
thái chính là yếu tố trọng tâm đảm bảo sức khỏe và hạnh phúc của con ngƣời”. Với quan
điểm tiếp cận này hiện nay phƣơng pháp tiếp cận hệ sinh thái đã và đang đƣợc nhiều
nƣớc áp dụng trong các nghiên cứu khoa học cũng nhƣ phân tích chính sách thể chế
nhằm đề xuất các chính sách và biện pháp can thiệp để giải quyết các vấn đề về sức khỏe
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thông qua cải thiện và đảm bảo chất lƣợng các hệ sinh thái và môi trƣờng mà hàng ngày
con ngƣời phải tƣơng tác và chịu tác động (Alcamo J., 2005).
Ở Việt Nam, việc nghiên cứu và áp dụng phƣơng pháp tiếp cận hệ sinh thái đã
đƣợc triển khai khá nhiều trong các lĩnh vực quản lý tài nguyên thiên nhiên nhƣ: nông
nghiệp sinh thái (Trần Thanh Sơn 2009) lâm nghiệp cộng đồng, bảo tồn đa dạng sinh
học (Cục bảo vệ môi trƣờng 2004) và đã bắt đầu mở rộng áp dụng sang một số lĩnh vực
phát triển khác nhƣ quản lý các khu công nghiệp đô thị v.v... Tuy nhiên việc áp dụng
phƣơng pháp tiếp cận hệ sinh thái ở Việt Nam mới chỉ chủ yếu nhằm vào mục tiêu giải
quyết các vấn đề môi trƣờng đơn lẻ nhƣ ô nhiễm môi trƣờng, kiệt quệ và suy thoái tài
nguyên.
Mặc dù hiểu biết về mối liên hệ hữu cơ giữa các vấn đề môi trƣờng và sức khỏe đã
đƣợc nhận thức rõ ở các cấp, các ngành và trong nhiều nhóm cộng đồng thông qua một
số chƣơng trình môi trƣờng-sức khỏe đƣợc triển khai ở cả cấp quốc gia và cấp địa
phƣơng từ năm 2005 đến nay, song việc giải quyết các vấn đề môi trƣờng-sức khỏe ở
Việt Nam v n còn đƣợc triển khai theo cách tiếp cận cổ điển “quản lý theo ngành”. Việc
nghiên cứu và ứng dụng phƣơng pháp tiếp cận hệ sinh thái trong giải quyết các vấn đề
môi trƣờng-sức khỏe ở Việt Nam còn chƣa đƣợc quan tâm đầu tƣ.
Việc áp dụng cách tiếp cận cổ điển đã giúp cải thiện khá rõ nét một số yếu tố môi
trƣờng quan trọng tác động đến sức khỏe cộng đồng nhƣ dịch vụ cấp nƣớc sạch và vệ
sinh môi trƣờng ở các vùng đô thị và nông thôn y tế cộng đồng v.v... Tuy nhiên cách
tiếp cận cổ điển này cũng đã bộc lộ rõ nhiều điểm hạn chế nhƣ tính manh mún thiếu nhất
quán không có tính liên ngành chỉ giải quyết đƣợc những vấn đề mang tính ngắn hạn và
trên thực tế không đáp ứng đƣợc các yêu cầu mới về bảo vệ môi trƣờng cũng nhƣ giải
quyết các vấn đề sức khỏe có liên quan đến yếu tố môi trƣờng nhƣ: tác động của ô nhiễm
không khí trong nhà do sử dụng nhiên liệu rắn ở các vùng nông thôn và trong các cộng
đồng có thu nhập thấp; tác động của ô nhiễm không khí do giao thông và công nghiệp ở
các vùng đô thị; tác động của ô nhiễm nƣớc đến sức khỏe cộng đồng; nâng cao chất
lƣợng dịch vụ cấp nƣớc sạch và vệ sinh môi trƣờng cho các nhóm cộng đồng có thu nhập
thấp; giải quyết những vấn đề sức khỏe môi trƣờng ở các làng nghề và các cụm/điểm tiểu
thủ công nghiệp ở nông thôn; kiểm soát tác động có hại của các yếu tố môi trƣờng tới sức
khỏe trẻ em; v.v...
Đề tài này là nghiên cứu đầu tiên về khả năng áp dụng phƣơng pháp tiếp cận hệ
sinh thái trong giải quyết các vấn đề môi trƣờng-sức khỏe tại Việt Nam, từ đó đề xuất
những điều chỉnh về thể chế pháp lý để có thể áp dụng phƣơng pháp này rộng rãi ở Việt
Nam.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát
Phương pháp thống kê:Nghiên cứu kế thừa các tài liệu mô hình kỹ thuật, giải pháp
liên quan đã và đang đƣợc áp dụng để áp dụng phƣơng pháp tiếp cận hệ sinh thái trong giải
quyết các vấn đề môi trƣờng-sức khỏe ở trên thế giới. Cụ thể đề tài đã kế thừa, thống kê
các kết quả nghiên cứu tài liệu mô hình lý thuyết cơ sở khoa học và nội hàm các
nguyên lý các bƣớc cơ bản thực hiện phƣơng pháp tiếp cận; điều kiện để vận dụng
phƣơng pháp. Bên cạnh đó đề tài còn thống kê kế thừa các kinh nghiệm thế giới và thực
tiễn triển khai áp dụng phƣơng pháp tiếp cận hệ sinh thái trong các lĩnh vực khác nhau ở
Việt Nam.
Phương pháp điều tra:Điều tra thống kê phân tích hiện trạng môi trƣờng-sức
khỏe những tác động qua lại giữa các hệ sinh thái môi trƣờng và sức khỏe tại một làng
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nghề. Thực hiện điều tra thống kê phân tích số liệu về chất lƣợng môi trƣờng đất nƣớc
không khí và tình trạng sức khỏe ngƣời dân làng nghề Tống Xá từ năm 2006-2010.
Phương pháp chuyên gia, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm: Tổ chức các cuộc họp hội
thảo khảo sát trao đổi làm rõ cơ sở lý luận của phƣơng pháp tiếp cận hệ sinh thái; trao đổi
về kinh nghiệm áp dụng phƣơng pháp tiếp cận hệ sinh thái trong giải quyết các vấn đề môi
trƣờng-sức khỏe trên thế giới và ở Việt Nam. Ngoài ra các cuộc họp chuyên gia cũng
đƣợc tổ chức nhằm lấy ý kiến xây dựng đƣợc phƣơng pháp tiếp cận hệ sinh thái trong giải
quyết các vấn đề môi trƣờng-sức khỏe dựa vào ba nội dung chính là tính liên ngành sự
tham gia của các bên liên quan và tính bình đẳng giới cũng nhƣ tính bền vững ở điều
kiện cụ thể của Việt Nam. Tìm hiểu các giải pháp để áp dụng phƣơng pháp tiếp cận này
xây dựng các bảng hỏi các câu hỏi phỏng vấn phục vụ cho việc triển khai thử nghiệm phƣơng
pháp này tại Việt Nam. Các chuyên gia bao gồm chuyên gia y tế; chuyên gia môi trƣờng trong
các lĩnh vực sinh thái không khí nƣớc đất; chuyên gia thống kê.
Phương pháp điều tra dịch tễ: Để đánh giá đƣợc hiệu quả áp dụng của phƣơng pháp
tiếp cận hệ sinh thái trong giải quyết vấn đề môi trƣờng-sức khỏe tại làng nghề thí điểm nhóm
nghiên cứu đã điều tra ng u nhiên 180 đối tƣợng ngƣời dân sinh sống lao động sản xuất tại
làng nghề. Các đối tƣợng điều tra đa dạng về độ tuổi giới tính và ngành nghề lao động. Việc
điều tra các đối tƣợng đƣợc thực hiện thông qua cuộc phỏng vấn nhanh (phiếu điều tra phỏng
vấn) kết hợp với thăm khám lâm sàng.
Phương pháp xử lý số liệu: Nhập quản lý làm sạch số liệu và phân tích số liệu
bằng phần mềm Excel với độ tin cậy > 95%. Các số liệu trong cuộc điều tra khảo sát
dành cho đối tƣợng chính quyền xã cán bộ y tế chủ cơ sở sản xuất hộ gia đình ngƣời
lao động ngƣời dân tại làng nghề thông qua bộ phiếu điều tra phỏng vấn về điều kiện
làm việc tại các cơ sở sản xuất; nguyên nhiên vật liệu tiêu thụ cho các cơ sở sản xuất;
điều kiện kinh tế-xã hội dân số môi trƣờng sức khỏe ngƣời dân đƣợc nhóm nghiên cứu
phân tích tổng hợp và xử lý logic khoa học đảm bảo độ chính xác cao.
Phương pháp lấy mẫu và phân tích mẫu: Để đánh giá đƣợc chất lƣợng môi trƣờng
tại làng nghề áp dụng thí điểm phƣơng pháp tiếp cận hệ sinh thái trong giải quyết các vấn
đề môi trƣờng-sức khỏe nhóm nghiên cứu đề tài đã thực hiện lấy m u không khí nƣớc,
đất tại làng nghề. Phƣơng pháp phân tích xác định các thông số chất lƣợng môi trƣờng
không khí nƣớc đất đƣợc thực hiện theo hƣớng d n của các tiêu chuẩn quốc gia.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng loại và
chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính;
- Các sản phẩm khoa học:
- Các công bố khoa học (các bài báo trong nƣớc và ngoài nƣớc và tên tạp trí khoa
học năm công bố....):
+ “Hiệu quả áp dụng phƣơng pháp tiếp cận hệ sinh thái trong giải quyết vấn đề
môi trƣờng-sức khỏe ở Việt Nam” Tạp chí Môi trƣờng số 9/2012, trang 55-58.
- Công tác đào tạo sau đại học (ghi rõ số lƣợng thạc sĩ tiến sĩ đƣợc hỗ trợ từ kết
quả nghiên cứu của đề tài; số lƣợng đã bảo vệ và số lƣợng chƣa bảo vệ.
+ Đề tài nghiên cứu đào tạo đƣợc 01 Thạc sĩ chuyên ngành khoa học môi trƣờng.
2.4. Kết luận
- Triển khai áp dụng phƣơng pháp tiếp cận sinh thái trong giải quyết các vấn đề môi
trƣờng-sức khoẻ là cần thiết và khả thi trong bối cảnh kinh tế - xã hội của Việt Nam nhƣ
hiện nay.
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Tổng quan về tình hình triển khai áp dụng phƣơng pháp tiếp cận hệ sinh thái trong
các lĩnh vực quản lý kinh tế - xã hội môi trƣờng khác nhau về khả năng cũng nhƣ hiệu
quả áp dụng phƣơng pháp tiếp cận này trong giải quyết các vấn đề môi trƣờng – sức khoẻ
thông qua trƣờng hợp nghiên cứu điển hình ở làng nghề Tống Xá cho thấy rõ „tính cấp
thiết – tính khả thi - tính hiệu quả‟ của việc áp dụng phƣơng pháp tiếp cận hệ sinh thái
trong giải quyết các vấn đề môi trƣờng – sức khoẻ ở Việt Nam.
Các kết quả nghiên cứu đã làm rõ đƣợc các mục tiêu đặt ra của đề tài làm rõ đƣợc
cơ sở lý luận và thực tiễn của phƣơng pháp tiếp cận hệ sinh thái trong việc giải quyết các
vấn đề môi trƣờng-sức khỏe (chƣơng 3 chƣơng 4). Đề xuất đƣợc các nội dung nghiên
cứu phù hợp đáp ứng đƣợc các nội hàm cơ bản của phƣơng pháp tiếp cận hệ sinh thái
nhƣ tính liên ngành sự tham gia của các bên liên quan và tính bình đẳng giới. Đồng thời
đề tài cũng xác định đƣợc đối tƣợng nghiên cứu chính đó là vấn đề ô nhiễm môi trƣờng
và vấn đề sức khỏe cộng đồng. Về phạm vi áp dụng của phƣơng pháp tiếp cận này trong
giải quyết các vấn đề môi trƣờng-sức khỏe ở Việt Nam có thể áp dụng ở các quy mô khác
nhau. Tuy nhiên kết quả nghiên cứu cho thấy phƣơng pháp tiếp cận hệ sinh thái sẽ đạt
hiệu quả cao nhất khi áp dụng ở một phạm vi ô nhiễm khu trú vừa và nhỏ, cụ thể trong
trƣờng hợp đã xác định đƣợc rõ đối tƣợng bị tác động.
Kết quả của nghiên cứu cũng đã làm rõ đƣợc khả năng áp dụng phƣơng pháp tiếp
cận hệ sinh thái trong giải quyết các vấn đề môi trƣờng-sức khỏe. Điều đó đƣợc thể hiện
qua hiệu quả đạt đƣợc của phƣơng pháp trong giải quyết các vấn đề môi trƣờng-sức khoẻ
ở làng nghề Tống Xá cụ thể là đã cải thiện đƣợc chất lƣợng môi trƣờng, giảm tỷ lệ bệnh
tật liên quan đến ô nhiễm môi trƣờng và nâng cao tình trạng sức khỏe cộng đồng tại làng
nghề triển khai áp dụng thí điểm. Cách tiếp cận sinh thái tạo cơ sở cho việc thu hút sự
tham gia của đại diện tất cả các bên liên quan: các cơ quan môi trƣờng, y tế các đoàn thể
xã hội…. Thông qua việc áp dụng cách tiếp cận này các cấp ra quyết định có thể có đƣợc
những giải pháp mang tính tổng thể và có tính đến sự tham gia của nhiều bên khác nhau
bao gồm cả các cơ quan chức năng trực tiếp thi hành các nhiệm vụ quản lý của ngành và
cả các nhóm cộng đồng. Việc thử nghiệm cách tiếp cận này ở các quy mô nhỏ sẽ giúp
đƣa ra những gợi ý và đề xuất nhằm cải thiện chính sách ở cấp vĩ mô và thiết lập nên các
cơ chế quản lý mới hiệu quả hơn trên cơ sở tham gia của nhiều bên. Phƣơng pháp tiếp
cận hệ sinh thái cần phải đƣợc nhân rộng trong giải quyết các vấn đề bức xúc về môi
trƣờng – sức khoẻ hiện nay ở Việt Nam.
Việc đồng thời lồng ghép các hoạt động nghiên cứu với sự tham gia của các nhà
khoa học trong các hoạt động đƣợc triển khai nhằm giải quyết ngay các vấn đề của thực
tiễn giúp nâng cao độ tin cậy tính chắc chắn dài hạn của các chính sách và giải pháp
quản lý cũng nhƣ kỹ thuật đồng thời giúp tiết kiệm đƣợc chi phí đầu tƣ thực hiện các
chính sách giải pháp đó.
- Những thuận lợi đối với việc triển khai áp dụng phƣơng pháp tiếp cận sinh thái
trong giải quyết các vấn đề môi trƣờng-sức khoẻ ở Việt Nam
Sau hơn hai thập kỷ tập trung các nỗ lực nhằm đẩy mạnh tăng trƣởng kinh tế và
hiện đại hoá đất nƣớc kể từ sau đổi mới đến nay bên cạnh những thành tựu to lớn đã đạt
đƣợc trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, Việt Nam hiện đang phải đối mặt với hàng
loạt vấn đề nhức nhối và thách thức do sự xuống cấp nhanh chóng chất lƣợng môi trƣờng
và biến đổi các hệ sinh thái tài nguyên thiên nhiên trong nƣớc. Chính vì vậy, nhận thức
của Chính phủ các thành phần và nhóm lợi ích khác nhau trong nền kinh tế đã bắt đầu có
sự chuyển biến theo hƣớng dần quan tâm hơn tới các vấn đề quản lý và bảo vệ môi
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trƣờng nhằm kiểm soát ô nhiễm và phòng tránh tác động xấu, d n đến những biến động
cực đoan cho môi trƣờng và hệ sinh thái. Chính vì vậy, việc nghiên cứu và đẩy mạnh việc
áp dụng phƣơng pháp tiếp cận hệ sinh thái trong giải quyết các vấn đề về hài hoà giữa
phát triển kinh tế và bảo vệ môi trƣờng và sức khoẻ cộng đồng là yêu cầu rất cấp thiết.
Trong những năm gần đây hệ thống thể chế và pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và
chăm sóc sức khoẻ cộng đồng đã không ngừng đƣợc củng cố và tăng cƣờng theo hƣớng
phòng ngừa hơn chữa trị. Để tuân thủ đầy đủ các yêu cầu pháp lý về bảo vệ môi trƣờng
và sức khoẻ cộng đồng theo hƣớng chú trọng và tăng cƣờng cho công tác kiểm soát yếu
tố rủi ro nguy cơ các bên liên quan buộc phải chú trọng tới việc tìm kiếm các phƣơng
pháp công cụ và thể thức triển khai hoạt động của mình nhằm đạt đƣợc cùng lúc các mục
tiêu tăng trƣởng và hạn chế tối thiểu hay không gây tác động làm biến đổi môi trƣờng
sinh thái và gây hại cho sức khoẻ con ngƣời. Phƣơng pháp tiếp cận hệ sinh thái chính là
chìa khoá để đạt đƣợc mục tiêu này.
Cùng với xu thế phát triển về kinh tế đời sống của ngƣời dân đƣợc nâng cao nhận
thức và ý thức của ngƣời dân về việc chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ bản thân cũng đƣợc
nâng cao. Chính vì vậy, việc thu hút sự tham gia tích cực của ngƣời dân trong các hoạt
động bảo vệ môi trƣờng – sức khoẻ sẽ dễ dàng và thuận lợi hơn rất nhiều.
Ở Việt Nam, trong thập kỷ vừa qua phƣơng pháp tiếp cận hệ sinh thái đã đƣợc thử
nghiệm ở quy mô nhỏ trong nhiều lĩnh vực quản lý khác nhau nhằm mục tiêu bảo vệ môi
trƣờng và sức khoẻ cộng đồng. Bài học thực tiễn và kinh nghiệm thu nhận đƣợc từ những
chƣơng trình thử nghiệm này sẽ là cơ sở khoa học thực tiễn vững chắc để mở rộng triển
khai ở các quy mô sâu rộng hơn nhằm giải quyết các vấn đề môi trƣờng – sức khoẻ hiện
nay.
Bên cạnh đó hệ thống các tổ chức chính trị - xã hội (các đoàn thể, hiệp hội, tổ
chức ngành nghề, v.v...) ở Việt Nam thƣờng đƣợc tổ chức rất tốt với bộ máy tổ chức rất
chặt chẽ từ trung ƣơng đến tận cấp cơ sở và có mối cộng tác thƣờng xuyên và gắn kết với
hoạt động quản lý nhà nƣớc của các cấp chính quyền. Đây chính là cầu nối giúp liên kết
và tổ chức các bên liên quan cùng tham gia giải quyết các vấn đề môi trƣờng – sức khoẻ.
- Những khó khăn đối với việc triển khai áp dụng phƣơng pháp tiếp cận sinh thái
trong giải quyết các vấn đề môi trƣờng-sức khoẻ ở Việt Nam
Phân công trách nhiệm giữa các cơ quan hữu quan và giữa các cấp chính quyền
trong công tác kiểm soát các nguy cơ rủi ro môi trƣờng có tiềm năng gây hại cho sức
khoẻ cộng đồng và giải quyết các vấn đề môi trƣờng – sức khoẻ trong hệ thống quản lý
Nhà nƣớc và tổ chức Chính phủ của Việt Nam v n chƣa rõ ràng và cụ thể. Còn có chồng
chéo giữa các cấp các ngành. Đây là yếu tố gây trở ngại lớn nhất trong việc thiết lập các
cơ chế phối hợp liên ngành một trong những nội hàm cơ bản và là điều kiện cần để áp
dụng phƣơng pháp tiếp cận sinh thái trong giải quyết các vấn đề môi trƣờng – sức khoẻ.
Việc triển khai áp dụng cách tiếp cận sinh thái chắc chắn sẽ gặp nhiều trở ngại đối
với một số khu vực kinh tế và nhiều địa phƣơng đặc biệt là ở các vùng nghèo khó khăn
do các ƣu tiên về tăng trƣởng kinh tế v n đƣợc xác định là mục tiêu hàng đầu. Chính vì
vậy các giá trị môi trƣờng và sức khoẻ đôi khi đƣợc đánh đổi để đạt đƣợc mục tiêu ngắn
hạn trƣớc mắt. Trong nhiều trƣờng hợp, việc triển khai áp dụng các giải pháp theo cách
tiếp cận này khó đạt đƣợc các mục tiêu mong đợi.
Hệ thống thống kê lƣu trữ giữ số liệu về môi trƣờng và sức khoẻ của Việt Nam
còn thiếu đồng bộ và không đầy đủ. Do vậy, việc đánh giá và xác định các khu vực sinh
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thái chịu tác động các bƣớc liên quan và các mối quan hệ giữa các bên/loại hình hoạt
động với các hệ sinh thái liên đới tƣơng đối khó khăn.
Trình độ và nhận thức về các vấn đề sinh thái môi trƣờng và sức khoẻ và các mối quan
hệ nhân quả giữa chúng của các bên liên quan không đồng đều đặc biệt là trình độ nhận
thức của các nhóm dễ bị tổn thƣơng (ngƣời nghèo ngƣời có thu nhập thấp các nhóm bị
phụ thuộc kinh tế nhƣ ngƣời già và trẻ em) về các vấn đề này còn rất thấp. Chính vì vậy,
việc thu hút sự tham gia của các nhóm đối tƣợng này thƣờng gặp nhiều khó khăn. Trong
khi đó đây lại chính là các nhóm đối tƣợng cần phải ƣu tiên thu hút và có sự tham gia
trực tiếp của họ trong các hoạt động để triển khai các chƣơng trình giải quyết các vấn đề
môi trƣờng – sức khoẻ trên cơ sở áp dụng phƣơng pháp tiếp cận hệ sinh thái một cách
hiệu quả nhất do họ chính là các nhóm đối tƣợng dễ bị tác động và có nguy cơ chịu tổn
thất nhiều nhất.
2.5. Kiến nghị
- Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật phục vụ quản lý Nhà nước về môi
trường-sức khỏe, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng phương pháp tiếp cận hệ sinh
thái:
Phƣơng pháp tiếp cận hệ sinh thái cần phải đƣợc ghi nhận trong các biện pháp
chính sách và đƣợc cụ thể hóa thành các văn bản qui phạm pháp luật để triển khai trong
thực tế giải quyết các vấn đề bức xúc về môi trƣờng-sức khoẻ hiện nay ở Việt Nam.
Bổ sung, lồng ghép một số nội dung liên quan đến phƣơng pháp tiếp cận hệ sinh
thái và các nội dung về vấn đề môi trƣờng-sức khỏe trong qui trình sửa đổi, bổ sung Luật
bảo vệ môi trƣờng 2005.
Phân định chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nƣớc về môi trƣờng-sức khỏe. Xây
dựng và ban hành thông tƣ liên Bộ Y tế và Bộ TN&MT nhằm cụ thể hóa các hoạt động
phối hợp giữa hai ngành trong lĩnh vực môi trƣờng-sức khỏe.
Kiện toàn tổ chức bộ máy phƣơng tiện kỹ thuật và các điều kiện bảo đảm khác
phục vụ công tác quản lý Nhà nƣớc về môi trƣờng-sức khỏe (thành lập mới hoặc giao đầu
mối điều phối ở cấp quốc gia, cấp tỉnh thành phố và địa phƣơng các hoạt động về môi
trƣờng-sức khỏe cho các cơ quan liên quan).
Thực hiện lồng ghép đánh giá tác động môi trƣờng-sức khỏe vào quy trình đánh
giá tác động môi trƣờng đánh giá tác động sức khỏe vào quy trình đánh giá tác động môi
trƣờng chiến lƣợc đối với các dự án và hoạt động phát triển kinh tế - xã hội.
Xây dựng cơ sở pháp lý và các điều kiện bảo đảm nhằm điều tiết, giảm thiểu và bảo
vệ ngƣời dân phòng tránh các rủi ro về sức khỏe gây ra bởi các yếu tố môi trƣờng.
Ban hành các văn bản hƣớng d n, cụ thể hóa nhằm thực hiện nghiêm hiệu quả các
chiến lƣợc, qui hoạch và các văn bản qui phạm pháp luật liên quan đến môi trƣờng-sức
khỏe. Đồng thời tiến hành các biện pháp tuyên truyền giáo dục, kiểm tra giám sát hành
chính kinh tế cƣỡng chế cần đƣợc đẩy mạnh nhằm tăng cƣờng sự tuân thủ và hiệu lực
của các văn bản pháp luật liên quan đến môi trƣờng-sức khỏe.
- Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin liên ngành về kinh tế - xã hội - môi
trường-sức khoẻ ở quy mô toàn quốc
Để nâng cao hiệu quả quản lý và tiết kiệm chi phí đầu tƣ cần phải nhanh chóng tổ
chức xây dựng và phát triển hệ thống thông tin liên ngành về kinh tế - xã hội - môi
trƣờng-sức khoẻ ở quy mô toàn quốc nhằm phục vụ cho công tác đánh giá khoanh vùng
và xác định các mục tiêu ƣu tiên quản lý phù hợp với hiện trạng môi trƣờng sinh thái và
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bối cảnh kinh tế - xã hội tại từng thời điểm và của từng vùng địa lý. Hệ thống thông tin
liên ngành này cần phải đƣợc phổ biến và dễ tiếp cận đối với các bên liên quan khác nhau
nhằm tạo sự thuận lợi cho họ tham gia vào các hoạt động quản lý.
- Nâng cao nhận thức các cấp lãnh đạo và cộng đồng về nguyên tắc và nguyên lý
khoa học của phương pháp tiếp cận hệ sinh thái cũng như vấn đề môi trường-sức khỏe
Lồng ghép nội dung của phƣơng pháp tiếp cận hệ sinh thái và vấn đề môi trƣờngsức khỏe trong các chƣơng trình tập huấn và đào tạo lại cho cán bộ quản lý tài nguyên
môi trƣờng và y tế ở các cấp và các bộ/ngành liên quan.
Nghiên cứu và xây dựng đề án lồng ghép các nội dung đào tạo về phƣơng pháp
tiếp cận hệ sinh thái và vấn đề môi trƣờng-sức khỏe trong chƣơng trình giảng dạy phổ
thông và phát triển đào tạo đại học sau đại học về chuyên ngành môi trƣờng-sức khỏe.
Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin thông báo và cảnh báo về các rủi ro sức
khỏe do các yếu tố môi trƣờng và phổ biến thông tin nghiên cứu về môi trƣờng-sức khỏe
đến các thành phần xã hội.
Triển khai thực hiện đào tạo các nội dung về phƣơng pháp tiếp cận hệ sinh thái và
vấn đề môi trƣờng-sức khỏe trong giáo dục các cấp và các chƣơng trình truyền thông
phổ biến thông tin các cơ chế trao đổi và phổ biến thông tin trong lĩnh vực sức khỏe
cộng đồng.
Một số kiến nghị khác
Công tác nghiên cứu và thử nghiệm áp dụng phƣơng pháp này ở nhiều lĩnh vực
phát triển khác nhau nhƣ nông nghiệp công nghiệp thƣơng mại, dịch vụ và du lịch cần
phải đƣợc đầu tƣ để triển khai phục vụ công tác xây dựng chính sách và quy hoạch các
nguồn lực quản lý Nhà nƣớc.
Để triển khai có hiệu quả phƣơng pháp tiếp cận này Tổng cục Môi trƣờng cần
phải có những định hƣớng và hƣớng d n kỹ thuật giúp các địa phƣơng triển khai chƣơng
trình ở cấp địa phƣơng theo đúng các nguyên tắc và nguyên lý khoa học của cách tiếp cận
này.
Kết quả nghiên cứu của đề tài cho thấy áp dụng phƣơng pháp tiếp cận hệ sinh thái
trong giải quyết vấn đề môi trƣờng – sức khỏe là một vấn đề khó và còn mởi mẻ tại Việt
Nam. Để có thể khẳng định đƣợc chắc chắn hiệu quả áp dụng của phƣơng pháp này
nhóm nghiên cứu đề tài Viện Khoa học quản lý môi trƣờng mong muốn Bộ Tài nguyên
môi trƣờng, Tổng cục môi trƣờng tiếp tục ủng hộ để có thể triển khai những nghiên cứu
tiếp theo ở quy mô sâu và rộng hơn.
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[3] NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN TRIỂN KHAI PHƢƠNG
PHÁP QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG KHÔNG KHÍ BẰNG THIẾT BỊ ĐO NHANH
(MÃ SỐ TNMT 04.24)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Trung tâm Quan trắc môi trƣờng –Tổng cục Môi
trƣờng
1.2. Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Thị Nguyệt Ánh; Email: nganh@vea.gov.vn
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- ThS. Nguyễn Hữu Thắng
- ThS. Phạm Thị Hữu
- TS. Dƣơng Thành Nam
- KS.Phạm Thị Vƣơng Linh
- KS. Nguyễn Ngọc Hƣng Thƣ ký
- KS. Trần Sơn Tùng
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Đa dạng hóa công nghệ, kỹ thuật quan trắc môi trƣờng thông qua việc nghiên cứu,
đánh giá tính khả thi trong việc áp dụng các kỹ thuật công nghệ mới cho ngành quan trắc
môi trƣờng;
- Xây dựng tài liệu về phƣơng pháp quan trắc môi trƣờng không khí xung quanh sử
dụng các thiết bị đo nhanh cầm tay đối với các thông số SO2, NOx, CO, PM10;
- Xây dựng tài liệu về hiệu chuẩn thiết bị đo nhanh nồng độ khí cầm tay phục vụ
quan trắc môi trƣờng không khí xung quanh.
1.5. Nội dung nghiên cứu:
1.5.1 Nghiên cứu tổng quan về phương pháp quan trắc môi trường không khí xung
quanh sử dụng các thiết bị quan trắc đo nhanh cầm tay ở một số nước trên thế giới
- Nghiên cứu về phƣơng pháp quan trắc thông số SO2 CO NOx PM10 trong môi
trƣờng không khí xung quanh sử dụng các thiết bị đo nhanh cầm tay ở một số nƣớc trên
thế giới nhƣ: Hồng Kông Thái Lan Philipine Hàn Quốc, Nhật Bản;
- Nghiên cứu về phƣơng pháp hiệu chuẩn thiết bị đo nhanh cầm tay thông số SO2,
CO NOx PM10 trong môi trƣờng không khí xung quanh ở một số nƣớc trên thế giới
nhƣ: Hồng Kông Thái Lan Philipine Hàn Quốc, Nhật Bản.
1.5.2. Nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá về các thiết bị đo nhanh cầm tay phổ biến sử
dụng trên thị trường thế giới đối với các thông số SO2, NOx, CO, PM10
- Nghiên cứu, tổng hợp đánh giá về một số thiết bị đo nhanh cầm tay phổ biến sử
dụng trên thị trƣờng thế giới đối với thông số SO2 (hãng sản xuất công nghệ, dải đo độ
chính xác đối tƣợng đo phù hợp…);
- Nghiên cứu, tổng hợp đánh giá về một số thiết bị đo nhanh cầm tay phổ biến sử
dụng trên thị trƣờng thế giới đối với thông số CO (hãng sản xuất công nghệ, dải đo độ
chính xác đối tƣợng đo phù hợp…);
- Nghiên cứu, tổng hợp đánh giá về một số thiết bị đo nhanh cầm tay phổ biến sử
dụng trên thị trƣờng thế giới đối với thông số NOx (hãng sản xuất công nghệ, dải đo độ
chính xác đối tƣợng đo phù hợp…);
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- Nghiên cứu, tổng hợp đánh giá về một số thiết bị đo nhanh cầm tay phổ biến sử
dụng trên thị trƣờng thế giới đối với thông số PM10 (hãng sản xuất công nghệ, dải đo độ
chính xác đối tƣợng đo phù hợp…);
1.5.3. Điều tra, khảo sát và tổng hợp thông tin về thực trạng trang thiết bị đo nhanh
cầm tay quan trắc môi trường không khí xung quanh tại các địa phương ở Việt Nam
a. Điều tra, khảo sát và đánh giá về thực trạng trang thiết bị đo nhanh cầm tay
quan trắc môi trường không khí xung quanh tại các địa phương ở Việt Nam
Để đánh giá đƣợc thực trạng trang thiết bị đo nhanh cầm tay quan trắc môi trƣờng
không khí xung quanh tại các địa phƣơng ở Việt Nam đề tài sẽ tổ chức các cuộc khảo sát
thu thập thông tin tại một số đơn vị quan trắc môi trƣờng có sử dụng các thiết bị đo nhanh
cầm tay tại một số tỉnh/thành phố tại 3 miền trong cả nƣớc.
Bên cạnh đó thực hiện việc thu thập thông tin bằng cách thông qua gửi phiếu điều ra
đến tất cả các đơn vị tại các tỉnh/thành phố để đảm bảo số liệu thông tin thu thập đƣợc
đầy đủ đa dạng.
b. Tổng hợp, xử lý, phân tích số liệu điều tra
- Tổng hợp phân tích số liệu điều tra, khảo sát trên thiết bị đo nhanh SO2;
- Tổng hợp phân tích số liệu điều tra, khảo sát trên thiết bị đo nhanh NOx;
- Tổng hợp phân tích số liệu điều tra, khảo sát trên thiết bị đo nhanh CO;
- Tổng hợp phân tích số liệu điều tra, khảo sát trên thiết bị đo nhanh PM10.
1.5.4. Đánh giá thực trạng sử dụng thiết bị đo nhanh trong quan trắc môi trường
không khí xung quanh ở Việt Nam
- Nghiên cứu đánh giá thực trạng sử dụng thiết bị đo nhanh thông số khí SO2 trong
môi trƣờng không khí xung quanh ở Việt Nam;
- Nghiên cứu đánh giá thực trạng sử dụng thiết bị đo nhanh thông số khí NOx trong
môi trƣờng không khí xung quanh ở Việt Nam;
- Nghiên cứu đánh giá thực trạng sử dụng thiết bị đo nhanh thông số khí CO trong
môi trƣờng không khí xung quanh ở Việt Nam;
- Nghiên cứu đánh giá thực trạng sử dụng thiết bị đo nhanh thông số khí bụi PM10
trong môi trƣờng không khí xung quanh ở Việt Nam;
1.5.5. Nghiên cứu, xây dựng tiêu chí và lựa chọn thiết bị đo phù hợp với mục tiêu
quan trắc môi trường không khí xung quanh
- Nghiên cứu xây dựng tiêu chí phân loại và tiến hành phân loại các thiết bị đo
thông số SO2 theo tiêu chí đã xác định; Lựa chọn thiết bị phù hợp (về công nghệ, về dải
đo về cấp chính xác...) với mục tiêu quan trắc môi trƣờng không khí xung quanh;
- Nghiên cứu xây dựng tiêu chí phân loại và tiến hành phân loại các thiết bị đo
thông số CO theo tiêu chí đã xác định; Lựa chọn thiết bị phù hợp (về công nghệ, về dải
đo về cấp chính xác...) với mục tiêu quan trắc môi trƣờng không khí xung quanh;
- Nghiên cứu xây dựng tiêu chí phân loại và tiến hành phân loại các thiết bị đo
thông số NOx theo tiêu chí đã xác định; Lựa chọn thiết bị phù hợp (về công nghệ, về dải
đo về cấp chính xác...) với mục tiêu quan trắc môi trƣờng không khí xung quanh;
- Nghiên cứu xây dựng tiêu chí phân loại và tiến hành phân loại các thiết bị đo
thông số PM10 theo tiêu chí đã xác định; Lựa chọn thiết bị phù hợp (về công nghệ, về dải
đo về cấp chính xác...) với mục tiêu quan trắc môi trƣờng không khí xung quanh;
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1.5.6.Tổ chức đoàn đi khảo sát, học tập kinh nghiệm về quan trắc môi trường không
khí xung quanh sử dụng thiết bị đo nhanh cầm tay tại Hồng Kông
Trong khuôn khổ nội dung nghiên cứu của đề tài từ ngày 25/11/2013 đến
01/12/2013 Trung tâm Quan trắc môi trƣờng đã tiến hành đoàn khảo sát học tập kinh
nghiệm về hệ thống quan trắc môi trƣờng không khí xung quanh bằng các thiết bị đo
nhanh tại Hồng Kông. Tham quan và học tập tại một số đơn vị tại Hồng Kông nhƣ sau:
- Đại học Bách khoa Hồng Kông (The Hong Kong Polytechnic University) thành
phố Kowloon, Hồng Kông Cộng hoà dân chủ nhân dân Trung Hoa.
- Cục Bảo vệ môi trƣờng (Environmental Protection Department) Thành phố Wan
Chai, Hồng Kông Cộng hoà dân chủ nhân dân Trung Hoa.
- Trung tâm đo đạc, thử nghiệm phát thải phƣơng tiện giao thông Hồng Kông
Cộng hoà dân chủ nhân dân Trung Hoa.
- Khu công nghiệp (Nhà máy nhiệt điện CLP) thành phố Tuen Mun, Hồng Kông
Cộng hoà dân chủ nhân dân Trung Hoa.
1.5.7. Nghiên cứu áp dụng thiết bị đo nhanh cầm tay để quan trắc môi trường
không khí xung quanh trong điều kiện Việt Nam
- Nghiên cứu cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn cho việc ứng dụng triển khai
phƣơng pháp quan trắc môi trƣờng không khí xung quanh sử dụng các thiết bị đo nhanh
cầm tay đối với các thông số SO2;
- Nghiên cứu cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn cho việc ứng dụng triển khai
phƣơng pháp quan trắc môi trƣờng không khí xung quanh sử dụng các thiết bị đo nhanh
cầm tay đối với các thông số NOx;
- Nghiên cứu cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn cho việc ứng dụng triển khai
phƣơng pháp quan trắc môi trƣờng không khí xung quanh sử dụng các thiết bị đo nhanh
cầm tay đối với các thông số CO;
- Nghiên cứu cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn cho việc ứng dụng triển khai
phƣơng pháp quan trắc môi trƣờng không khí xung quanh sử dụng các thiết bị đo nhanh
cầm tay đối với các thông số PM10.
1.5.8. Nghiên cứu, quan trắc thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và xây dựng tài
liệu về phương pháp quan trắc môi trường không khí xung quanh sử dụng các thiết bị đo
nhanh cầm tay
- Nghiên cứu, quan trắc thử nghiệm tại phòng thí nghiệm và xây dựng tài liệu về
phƣơng pháp quan trắc môi trƣờng không khí xung quanh đối với thông số SO2 sử dụng
các thiết bị đo nhanh cầm tay;
- Nghiên cứu, quan trắc thử nghiệm tại phòng thí nghiệm và xây dựng tài liệu về
phƣơng pháp quan trắc môi trƣờng không khí xung quanh đối với thông số CO sử dụng
các thiết bị đo nhanh cầm tay;
- Nghiên cứu, quan trắc thử nghiệm tại phòng thí nghiệm và xây dựng tài liệu về
phƣơng pháp quan trắc môi trƣờng không khí xung quanh đối với thông số NOx sử dụng
các thiết bị đo nhanh cầm tay;
- Nghiên cứu, quan trắc thử nghiệm tại phòng thí nghiệm và xây dựng tài liệu về
phƣơng pháp quan trắc môi trƣờng không khí xung quanh đối với thông số PM10 sử dụng
thiết bị đo nhanh cầm tay.
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1.5.9. Nghiên cứu, thử nghiệm hiệu chuẩn trong Phòng Kiểm chuẩn và xây dựng tài
liệu về hiệu chuẩn thiết bị đo nhanh cầm tay (tần suất hiệu chuẩn, quy trình hiệu chuẩn,
dải nồng độ khí chuẩn…)
- Nghiên cứu, thử nghiệm hiệu chuẩn và xây dựng tài liệu về hiệu chuẩn thiết bị đo
nhanh thông số SO2;
- Nghiên cứu, thử nghiệm hiệu chuẩn và xây dựng tài liệu về hiệu chuẩn thiết bị đo
nhanh thông số CO;
- Nghiên cứu, thử nghiệm hiệu chuẩn và xây dựng tài liệu về hiệu chuẩn thiết bị đo
nhanh thông số NOx;
1.5.10. Thực hiện thử nghiệm đo đạc một số thông số trong môi trường không khí
xung quanh tại hiện trường theo phương pháp đã nghiên cứu, xây dựng (thử nghiệm tại
các tỉnh/thành thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc) và so sánh, đối chiếu với các
phương pháp khác.
- Thực hiện đo đạc một số thông số trong môi trƣờng không khí xung quanh tại hiện
trƣờng theo phƣơng pháp bán tự động truyền thống (manual) phục vụ việc so sánh đối
chiếu kết quả quan trắc với các phƣơng pháp khác;
- Thử nghiệm đo đạc một số thông số trong môi trƣờng không khí xung quanh tại
hiện trƣờng bằng thiết bị đo nhanh cầm;
- Thực hiện quan trắc một số thông số trong môi trƣờng không khí xung quanh tại
hiện trƣờng bằng Trạm Quan trắc không khí tự động di động (mobile automatic station)
phục vụ việc so sánh đối chiếu kết quả quan trắc với các phƣơng pháp khác;
- Phân tích đánh giá kết quả thử nghiệm sử dụng thiết bị đo nhanh cầm tay so với
các phƣơng pháp quan trắc bán tự động truyền thống và phƣơng pháp quan trắc của các
Trạm quan trắc tự động liên tục:
+ Phân tích đánh giá kết quả quan trắc thử nghiệm môi trƣờng không khí xung
quanh bằng thiết bị đo nhanh cầm tay so với phƣơng pháp bán tự động truyền thống
(manual);
+ Phân tích đánh giá kết quả quan trắc thử nghiệm môi trƣờng không khí xung
quanh bằng thiết bị đo nhanh cầm tay so với kết quả thử nghiệm từ Trạm quan trắc tự
động liên tục (automatic);
+ Nghiên cứu, lựa chọn phƣơng pháp thống kê đánh giá kết quả quan trắc thử
nghiệm qua 3 đợt quan trắc.
1.6. Thời gian thực hiện: 2012 – 2014
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.900 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 1.840 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Ở Việt Nam trong những năm qua chất lƣợng không khí khu vực đô thị đặc biệt là
ở các đô thị lớn là vấn đề gây nhiều bức xúc trong nhân dân và dƣ luận xã hội đƣợc đề
cấp nhiều trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng trong những năm gần đây. Nhiều hoạt
động quản lý kiểm soát ô nhiễm không khí đô thị đã đƣợc các cấp các ngành quan tâm
giải quyết. Trong đó hoạt động quan trắc môi trƣờng nhằm cung cấp chuỗi số liệu về
chất lƣợng không khí theo không gian và thời gian đã đƣợc duy trì thực hiện nhiều năm
nay. Đến nay, hoạt động quan trắc môi trƣờng ở Việt Nam chủ yếu đƣợc thực hiện theo
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phƣơng pháp truyền thống - bán tự động (manual) với tần suất quan trắc thấp (khoảng 4 6 lần/năm).
Phƣơng pháp quan trắc môi trƣờng không khí xung quanh sử dụng thiết bị đo nhanh
cầm tay (Portable monitoring equipment) về cơ bản có nguyên lý hoạt động tƣơng tự nhƣ
Trạm quan trắc tự động liên tục nhƣng có ƣu điểm là vừa có chi phí đầu tƣ vận hành rẻ
tiền hơn nhỏ gọn và đơn giản hơn so với hệ thống Trạm quan trắc liên tục, tự động
nhƣng v n đáp ứng yêu cầu cung cấp chuỗi số liệu liên tục trong ngày quan trắc (3h, 8h,
12h 24h…) theo các mục đích sử dụng số liệu khác nhau. Bên cạnh đó qua tìm hiểu và
nghiên cứu ban đầu thì độ chính xác của số liệu quan trắc sử dụng thiết bị đo nhanh cầm
tay tƣơng đƣơng với các loại thiết bị, kỹ thuật quan trắc khác. Chính vì vậy các đơn vị
hoạt động trong lĩnh vực quan trắc môi trƣờng đang có xu thế đầu tƣ và sử dụng các loại
thiết bị đo nhanh cầm tay phục vụ quan trắc môi trƣờng không khí xung quanh.
Xuất phát từ những nhu cầu thực tiễn nói trên đề tài "Nghiên cứu cơ sở khoa học và
thực tiễn triển khai phương pháp quan trắc môi trường không khí xung quanh bằng các
thiết bị đo nhanh” đã đƣợc lựa chọn và thực hiện.
2.2. Phương pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế:
Để thực hiện đề tài nhóm nghiên cứu đã kết hợp nhiều phƣơng pháp khác nhau
trong đó kết hợp sử dụng cả các phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết với các phƣơng pháp
thực nghiệm trong phòng thí nghiệm và điều tra, khảo sát thực tế. Đồng thời, sử dụng
thêm phƣơng pháp chuyên gia và phần mềm xử lý số liệu để phân tích tính toán kết quả
quan trắc và hiệu chuẩn…
+ Phương pháp nghiên cứu lý thuyết
Đây là phƣơng pháp thu thập thông tin khoa học trên cơ sở nghiên cứu các văn bản,
tài liệu và tƣ liệu đã có sử dụng các thao tác tƣ duy logic để xác định hƣớng nghiên cứu
của đề tài rút ra các kết luận khoa học cần thiết cho việc nghiên cứu cơ sở khoa học và
thực tiễn để xây dựng quy trình quan trắc và quy trình hiệu chuẩn thiết bị đo nhanh cầm
tay phù hợp với điều kiện Việt Nam. Từ đó đánh giá và lựa chọn cách tiếp cận và phƣơng
pháp luận phù hợp với mục đích nghiên cứu của đề tài.
+ Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế
Để có các thông tin đầu vào phục vụ việc tính toán áp dụng thử nghiệm quy trình đã
đƣợc xây dựng đồng thời có cơ sở lựa chọn các thiết bị điển hình sử dụng trong nghiên
cứu nhóm nghiên cứu đã tiến hành thiết kế m u phiếu điều tra thông qua nội dung điều
tra, khảo sát thực tế bao gồm các thông tin liên quan đến thiết bị mà đề tài quan tâm
nghiên cứu, gồm các thiết bị quan trắc môi trƣờng không khí theo m u phiếu của Đề tài
(xem Phụ lục 4). Đề tài thực hiện phỏng vấn điều tra 150 phiếu tại các đơn vị thuộc mạng
lƣới quan trắc môi trƣờng quốc gia và địa phƣơng về các vấn đề có liên quan đến đề tài
nhƣ:
- Thông tin chung (đơn vị sử dụng);
- Thông tin về thiết bị (tên thiết bị hãng sản xuất năm sản xuất….);
- Thông tin về quá trình bảo dƣỡng vận hành hiệu chuẩn…
+ Phương pháp thực nghiệm
Phƣơng pháp thực nghiệm đƣợc áp dụng trong đề tài này nhằm mục đích vào từng
đối tƣợng khí đƣợc đo đạc bởi các thiết bị nhanh đƣợc lựa chọn. Thực nghiệm đƣợc tiến
hành tại phòng thí nghiệm và tại hiện trƣờng (các khu công nghiệp đƣờng giao thông...
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đƣợc lựa chọn để tiến hành đo đạc các thông số: CO NOx, SO2 và bụi PM10. Khi đã
khống chế các thông số đầu vào và chọn đƣợc địa điểm tiến hành thực nghiệm các thiết
bị đo sẽ đƣợc triển khai tiến hành đo đạc trong các điều kiện cụ thể và sử dụng các
phƣơng pháp cụ thể nhƣ sau:
- Thực nghiệm kiểm tra: nhằm mục đích kiểm tra khả năng hoạt động và đáp ứng
đối với các quy trình quan trắc cụ thể đã đƣợc xây dựng hoặc thử nghiệm trong quá trình
lên kế hoạch xây dựng quy trình.
- Thực nghiệm song hành: thử nghiệm cùng thông số khí đƣợc đo đạc trên các thiết
bị hoặc phƣơng pháp khác nhau.
- Thực nghiệm so sánh: thử nghiệm so sánh đối với cùng thông số nhƣng phƣơng
pháp khác nhau để tìm ra các ƣu điểm và nhƣợc điểm của phƣơng pháp đƣợc lựa chọn.
+ Phân tích thống kê và xử lý số liệu
Thống kê 150 phiếu điều tra thiết bị đƣợc phân tích và tổng hợp bằng phần mềm
Microsoft Office;
Sử dụng các phép toán thống kê để làm cơ khoa học nhằm đƣa ra các nhận định
trong việc phân tích số liệu đánh giá độ tin cậy của phƣơng pháp quan trắc cũng nhƣ
chuỗi số liệu có đƣợc tính ứng dụng phƣơng pháp này trong các vấn đề đánh giá dự
đoán xu thế, diễn biến chất lƣợng môi trƣờng.
+ Phương pháp chuyên gia
Phƣơng pháp này đƣợc thực hiện thông qua các hình thức: hội thảo, họp nhóm
chuyên gia viết báo cáo hoặc bài nhận xét các ý kiến của chuyên gia đã đƣợc nhóm
nghiên cứu tổng hợp và tiếp thu. Trong quá trình thực hiện nhóm nghiên cứu luôn phối
hợp chặt chẽ với Vụ Khoa học - Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, với các
chuyên gia trong và ngoài nƣớc và với các bộ/ngành trƣờng đại học, viện nghiên cứu
liên quan. Báo cáo đƣợc hoàn thiện với sự tƣ vấn góp ý dựa trên kinh nghiệm thực tiễn
của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực này.
+ Phương pháp phân tích khí trong phòng thí nghiệm
Phân tích khí đối với thiết bị chuyên dụng: CO, SO2, NO, NOx, Bụi. Mỗi bộ phân
tích đƣợc chia thành 4 dải đo tuỳ vào nồng độ thực tế các chất có trong không khí xung
quanh mà bộ phân tích sẽ tự chọn dải đo phù hợp. Để đảm bảo độ chính xác của phép đo
các bộ phân tích đƣợc hiệu chuẩn trƣớc khi đo bằng chất khí hiệu chuẩn ứng với từng dải
đo
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt được với số lượng, chủng loại
và chỉ tiêu chất lượng, yêu cầu khoa học chính
- Sản phẩm KHCN:
Quy trình quan trắc và hiệu chuẩn thiết bị quan trắc đo nhanh cầm tay đối với
thông số SO2, NOx, CO, PM10 trong môi trƣờng không khí xung quanh
Báo cáo khoa học tổng kết đề tài
- Công bố:
Công tác nghiên cứu triển khai phƣơng pháp quan trắc môi trƣờng không khí xung quanh
bằng các thiết bị đo nhanh
Công tác nghiên cứu triển khai phƣơng pháp quan trắc môi trƣờng không khí xung quanh
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- Đào tạo: Luận văn thạc sỹ học viên Trần Sơn Tùng về đề tài: Đánh giá chất lƣợng
không khí thông qua số liệu trạm quan trắc tự động ở Hà Nội Đà Nẵng và đề xuất giảm
thiểu
2.4. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nước về tài nguyên và môi trường:
Có thể thấy các ƣu điểm rõ nét của việc sử dụng thiết bị đo nhanh cầm tay để quan
trắc môi trƣờng không khí xung quanh về mặt chi phí lợi ích so với các phƣơng pháp
khác thông qua một số đặc tính sau đây:
- Chi phí đầu tư ban đầu:
So sánh với các Trạm quan trắc tự động môi trƣờng không khí xung quanh: Chi phí
đầu tƣ các thiết bị đo nhanh cầm tay kinh tế hơn rất nhiều. Một trạm tự động với chi phí
đầu tƣ ban dầu khoảng 5-7 tỷ đồng cho các thông số khí tƣợng và 5-6 thông số ô nhiễm.
Trong khi đó với thiết bị đo nhanh cầm tay đơn chỉ tiêu mỗi sensor thƣờng dao động từ
50 - 200 triệu, với thiết bị đa chỉ tiêu chi phí đầu tƣ ban đầu khoảng 50-500 triệu.
So sánh với các phƣơng pháp quan trắc thủ công định kỳ lấy m u và mang về phòng
thí nghiệm phân tích: Chi phí đầu tƣ rất lớn bao gồm chi phí cho các thiết bị lấy m u
ngoài hiện trƣờng và chi phí cho các thiết bị phân tích trong phòng thí nghiệm. Mỗi thông
số lại yêu cầu các bộ thiết bị lấy m u và phân tích khác nhau. Bên cạnh đó là các chi phí
đầu tƣ về công cụ, vật liệu, thiết bị bảo quản chuyên chở… Tất cả khiến chi phí ban đầu
cực kỳ tốn kém.
- Chi phí vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng
Với ƣu điểm nhỏ gọn, bộ phận quan trọng nhất là các đầu đo cảm biến. Các thiết bị
đo nhanh cầm tay có chi phí vận hành cực kỳ thấp so với các trạm tự động và các thiết bị
quan trắc định kỳ.
Trƣớc mỗi đợt quan trắc và theo định kỳ các cảm biến chỉ cần đƣợc kiểm tra, bảo
dƣỡng, hiệu chuẩn. Bên cạnh đó khi có sự cố thì việc khắc phục đối với đầu sensor cũng
đƣợc giản hơn nhiều so với các bộ thiết bị cồng kềnh và nhiều thành phần của Trạm và
hệ thống quan trắc phân tích định kỳ.
- Chi phí trung gian từ khi lấy mẫu đến khi phân tích
Các thiết bị đo nhanh cầm tay không tốn bất kỳ chi phí trung gian nào từ khâu lấy
m u đến khi có kết quả quan trắc vì bộ thiết bị cho kết quả tức thời sau khi khởi động
máy thƣờng từ 15 giây đến 60 giây.
- Chi phí kiểm định, hiệu chuẩn:
Chi phí kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị đo nhanh cầm tay thƣờng thấp hơn nhiều
so với các phƣơng pháp quan trắc còn lại.
- Chi phí mua sắm công cụ dụng cụ, thay thế các linh phụ kiện, vật tư tiêu hao định
kỳ.
Đối với các thiết bị đo cầm tay chỉ cần bảo dƣỡng, thay thế đầu sensor theo khuyến
cáo của các nhà sản xuất thƣờng 3-5 năm thậm chí đến 7 năm mới phải thay cảm biến.
Đối với Trạm tự động hàng năm đều phải thay thế rất nhiều các linh phụ kiện theo
khuyến cáo. Chi phí cho việc vận hành thay thế linh phụ kiện, vật tƣ tiêu hao thƣờng
chiếm 10-15%chi phí lắp đặt ban đầu và tăng dần theo các năm sử dụng.
- Chi phí công lao động kỹ thuật
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Việc sử dụng máy đo nhanh cầm tay để quan trắc chỉ cần 01-02 nhân công vận hành
và trong khoảng thời gian rất ngắn do thiết bị đo hiển thị kết quả tức thời và thời gian đáp
ứng ngắn.
Trong khi đó với trạm tự động cần ít nhất 02-03 cán bộ tham gia vận hành duy trì
trạm.
Đối với hoạt động lấy m u định kỳ thì ngoài nhân công thực hiện lấy m u tại hiện
trƣờng, với quan trắc chất lƣợng không khí xung quanh với các thông số cơ bản cũng cần
ít nhất 02-03 cán bộ. Bên cạnh đó từ phía phòng thí nghiệm còn cần cán bộ chuẩn bị
dung dịch hóa chất cán bộ giao nhận m u cán bộ phân tích xử lý kết quả.
- Chi phí năng lượng
Thiết bị đo nhanh cầm tay sử dụng tiết kiệm năng lƣợng có thể dung pin sạc. Chi
phí cho tiêu hao năng lƣợng là không đáng kể. Với mỗi lần sạc đầy pin có thể đo đƣợc
vài chục đến vài trăm m u.
- Chi phí đánh giá tràn lan
Việc sử dụng các thiết bị quan trắc đo nhanh là một phƣơng pháp giúp tiết kiệm các
chi phí quan trắc, mang lại lợi ích và hiệu quả cho công tác đánh giá giám sát chất lƣợng
môi trƣờng nói riêng bảo vệ môi trƣờng nói chung. Việc sử dụng thiết bị đo nhanh cho
kết quả tức, với các chi phí vận hành nhân công thấp giúp cho việc đánh giá nhanh các
điểm, khu vực cần quan trắc đƣợc dễ dàng và chính xác giúp khoanh vi các khu vực đối
tƣợng cần quan trắc nhanh chóng giảm đƣợc các vị trí lần quan trắc không cần thiết.
Đây là phƣơng pháp cho kết quả nhanh độ chính xác có thể chấp nhận đƣợc giúp tiết
kiệm đƣợc rất nhiều chi phí mà v n đáp ứng đƣợc mục tiêu quan trắc.
2.5. Kết luận
- Đã đánh giá tổng quan về các vấn đề nghiên cứu có liên quan đến đề tài nhƣ hiện
trạng môi trƣờng không khí trên thế giới và ở Việt Nam, liệt kê đƣợc các phƣơng pháp
xác định thông số trong môi trƣờng không khí xung quanh (chủ động, thụ động đo
nhanh) nguyên lý và phƣơng pháp đo nhanh khí cầm tay các vấn đề liên quan đến hiệu
chuẩn và phƣơng pháp hiệu chuẩn phổ biến.
- Để đánh giá đƣợc thực trạng trang thiết bị đo nhanh cầm tay quan trắc môi trƣờng
không khí xung quanh tại các địa phƣơng ở Việt Nam đề tài đã tổ chức Đoàn đi khảo sát
tại 09 tỉnh/thành phố thuộc 3 vùng Bắc Trung Nam và gửi phiếu điều tra tới 83 đơn vị
để thu thập thông tin về tình hình sử dụng trang thiết bị đo nhanh khí (55 Trung tâm
Quan trắc môi trƣờng của các địa phƣơng và 08 Chi cục Bảo vệ môi trƣờng và 20 Trạm
Quan trắc và phân tích môi trƣờng Quốc gia).
- Tổ chức đƣợc 06 cuộc hội thảo họp nhóm hoàn thiện dự thảo quy trình kỹ thuật
quan trắc và quy trình hiệu chuẩn tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội. Qua đó thu đƣợc rất
nhiều ý kiến đóng góp của các đơn vị và chuyên gia để hoàn thiện nội dung của quy trình.
- Trên cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn cho việc ứng dụng triển khai phƣơng pháp
quan trắc môi trƣờng không khí xung quanh sử dụng các thiết bị đo nhanh cầm tay đề tài
đã xây dựng đƣợc phƣơng pháp luận xây dựng quy trình quan trắc môi không khí xung
quanh bằng cách đề xuất đƣợc tiêu chí lựa chọn thiết bị điển hình sử dụng trong nghiên
cứu (nguyên lý đo dải đo độ phân giải độ chệch độ chính xác giới hạn phát hiện, thời
gian phản hồi).
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- Xây dựng 05 Quy trình kỹ thuật quan trắc nồng độ (CO NO, NO2, SO2, PM10)
trong không khí xung quanh bằng thiết bị đo nhanh cầm tay và cung cấp các bằng chứng
về xác nhận giá trị sử dụng của quy trình quan trắc.
- Phân tích đánh giá kết quả quan trắc thử nghiệm môi trƣờng không khí xung
quanh bằng thiết bị đo nhanh cầm tay so với phƣơng pháp bán tự động truyền thống
(manual) và Trạm quan trắc tự động liên tục (automatic) và áp dụng thử nghiệm trong
điều kiện môi trƣờng khác nhau (KCN Cái Lân KCN Hà Tu KCN Nomura KCN Vật
Cách).
- Đề xuất đƣợc phƣơng pháp luận để xây dựng quy trình hiệu chuẩn dựa trên
nguyên lý đo điện hóa bằng cách sử dụng phƣơng pháp pha loãng khí động lực học do
dải đo thấp, nồng độ khí chuẩn thấp, nhiều điểm hiệu chuẩn, nhập khẩu khí chuẩn, thời
hạn sử dụng khí chuẩn và hiệu quả kinh tế.
- Xây dựng 01 Quy trình hiệu chuẩn thiết bị đo nồng độ khí cầm tay phục vụ quan
trắc môi trƣờng không khí xung quanh (QTHC 09:2014) và Áp dụng thử nghiệm quy
trình hiệu chuẩn bằng cách xác nhận giá trị sử dụng của phƣơng pháp. Qua đó để xác
định độ chính xác (độ đúng và độ chụm), khoảng nồng độ các yếu tố ảnh hƣởng độ
tuyến tính độ trôi và độ không đảm bảo đo. Khả năng hiệu chuẩn tốt nhất (CMC) hay
ĐKĐB tốt nhất mà đơn vị có thể thực hiện đƣợc đối với những thiết bị đo nhanh khí cầm
tay (CO, SO2, NO, NO2) lần lƣợt tƣơng ứng (2,1; 1,2; 1,4; 1,2) %.
- Cung cấp bằng chứng khách quan về năng lực của hoạt động hiệu chuẩn và khả
năng đạt đƣợc độ chính xác mà phòng thí nghiệm công bố năng lực cho lĩnh vực hiệu
chuẩn thông qua thử nghiệm/so sánh liên phòng hiệu chuẩn giữa Trung tâm Quan trắc
môi trƣờng và Viện Đo lƣờng Việt Nam với tỷ số En đều nhỏ hơn 1 chứng tỏ quy trình
hiệu chuẩn (QTHC 09:2014) của CEM xây dựng và thực hiện phù hợp.
2.6. Kiến nghị
- Tiếp tục rà soát và hoàn thiện đề xuất ban hành dƣới dạng văn bản quy phạm pháp
luật đối với các quy trình đã đƣợc xây dựng của đề tài:
QTQT 01:2014 - Quy trình kỹ thuật quan trắc Cacbon Monoxit (CO) trong không
khí xung quanh bằng thiết bị đo nhanh cầm tay
QTQT 03:2014 - Quy trình kỹ thuật quan trắc Lƣu huỳnh Đioxit (SO2) trong không
khí xung quanh bằng thiết bị đo nhanh cầm tay
QTQT 05:2014 - Quy trình kỹ thuật quan trắc Nitơ Monoxit (NO) trong không khí
xung quanh bằng thiết bị đo nhanh cầm tay
QTQT 07:2014 - Quy trình kỹ thuật quan trắc Nitơ Đioxit (NO2) trong không khí
xung quanh bằng thiết bị đo nhanh cầm tay
QTQT 08:2014 - Quy trình kỹ thuật quan trắc hàm lƣợng bụi PM-10 trong không
khí xung quanh bằng thiết bị đo nhanh cầm tay
QTHC 09:2014 - Quy trình hiệu chuẩn phƣơng tiện đo nồng độ khí cầm tay phục vụ
quan trắc môi trƣờng không khí xung quanh.
- Trên cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất của đề tài đề nghị tiếp tục nghiên cứu và
chế tạo thiết bị đo nhanh khí cầm tay phục vụ cho mạng lƣới quan trắc môi trƣờng quốc
gia và địa phƣơng.
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[4] NGHIÊN CỨU X Y DỰNG MỘT SỐ QUY TRÌNH PH N TÍCH KIM LO I
NẶNG VÀ THUỐC BẢO VỆ THỰC V T HỌ CLO TRONG ĐỘNG V T HAI MẢNH
VỎ NƢỚC NGỌT
(MÃ SỐ TNMT.04.25)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Trung tâm Quan trắc môi trƣờng, Tổng cục Môi trƣờng
1.2. Chủ nhiệm đề tài: Ths. Bùi Hồng Nhật
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- ThS. Hoàng Thị Hoa Thƣ ký đề tài
- TS. Nguyễn Hùng Minh
- CN. Nguyễn Nhƣ Tùng
- CN. Chu Thị Thƣợc
- CN. Nguyễn Xuân Nam
- KS. Nguyễn Hải Việt
- TS. Vũ Đức Nam
- CN. Đoàn Văn Oánh
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
Nghiên cứu xây dựng các quy trình phân tích kim loại nặng (Cd, Pb, Cu, Zn, Mn,
Ni Cr As) và hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ trong động vật hai mảnh vỏ nƣớc ngọt
phù hợp với điều kiện của phòng thí nghiệm phân tích môi trƣờng và phòng thí nghiệm
của Trung tâm Quan trắc môi trƣờng, Tổng cục Môi trƣờng.
1.5. Nội dung nghiên cứu
a. Thu thập, xử lý, phân tích và tổng hợp thông tin
- Thu thập tài liệu có liên quan của các nƣớc trong khu vực và trên thế giới:
+ Thu thập các phƣơng pháp thử;
+ Thu thập các tài liệu văn bản hƣớng d n, thủ tục phê duyệt phƣơng pháp;
+ Thu thập các tài liệu văn bản hƣớng d n xây dựng và viết SOP;
+ Thu thập các SOP phân tích các thông số môi trƣờng của các phòng thí nghiệm
hàng đầu trong nƣớc và trên thế giới.
- Tổ chức biên dịch và hiệu đính tài liệu nƣớc ngoài từ tiếng Anh sang tiếng Việt.
- Xử lý phân tích và tổng hợp thông tin tài liệu: tài liệu ISO 17025:2005, tài liệu
phê duyệt phƣơng pháp xây dựng SOP các SOP đang sử dụng tại các nƣớc trong khu
vực và trên thế giới...
b. Lựa chọn phƣơng pháp phân tích
Phƣơng pháp đƣợc lựa chọn phải đáp ứng đƣợc các yêu cầu sau:
Là phƣơng pháp tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế;
Phù hợp với hiện trạng trang thiết bị của phòng thí nghiệm
Phù hợp với năng lực thiết bị nhân viên và điều kiện môi trƣờng của PTN;
Phù hợp với mục tiêu chất lƣợng số liệu mà phòng thí nhiệm hƣớng tới;
Phù hợp với yêu cầu chung của xã hội (là các phƣơng pháp thịnh hành trong và ngoài
nƣớc để tiện làm so sánh liên phòng kiểm tra chéo hay có thể đáp ứng các yêu cầu dịch
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vụ khác từ bên ngoài...)
c. Lấy mẫu môi trƣờng, xử lý và bảo quản
Tiến hành đi khảo sát và lấy m u 02 đợt vào mùa mƣa và mùa khô mỗi đợt lấy ít
nhất 10 m u trai, ốc đảm bảo đủ số m u để phê duyệt phƣơng pháp.
Tiến hành đo các thông số hiện trƣờng và đo nhanh các chỉ tiêu quan tâm đối với môi
trƣờng nƣớc tại các điểm lấy m u để làm căn cứ đánh giá số liệu phân tích.
Các địa điểm dự định tiến hành lấy m u động vật hai mảnh vỏ:
- Trên sông Nhuệ - Đáy: Cống liên mạc – Từ Liêm – Hà Nội; Xã Thanh Khê –Thanh
Liêm – Hà Nam; Cầu Phủ lý – Hà Nam; Bến đò Kiều – Hà Nam; Cầu Sắt – Bình Lục –
Hà Nam.
- Trên sông Cầu: Mỏ Chè – Sông Công – Thái Nguyên; Tân Long – TP. Thái
Nguyên; Cầu Đa Phúc – Phổ Yên – Thái Nguyên; Cầu Thị Cầu – Bắc Ninh.
d. Tiến hành thí nghiệm phê duyệt phƣơng pháp
Tiến hành phê duyệt phƣơng pháp theo Thủ tục phê duyệt các phƣơng pháp thử tiêu
chuẩn phù hợp tiêu chuẩn ISO 17025: 2005.
Xác định các điều kiện tối ưu của thiết bị đo.
- Khả năng nguyên tử hóa m u: cần phải xem xét các yếu tố nhƣ kỹ thuật sử dụng
FLAME hay GRAPHITE hay FIAT điều kiện nhiệt độ, tốc độ dòng hút m u, tốc
độ dòng khí độ tinh khiết của khí ...
- Hiệu chỉnh ảnh hƣởng của nền;
- Hiệu chỉnh hệ quang: dòng đèn mức năng lƣợng; độ rộng khe ...
- Giới hạn phát hiện của thiết bị.
Xác định khoảng tuyến tính của đường chuẩn
Trong nghiên cứu này xây dựng quy trình phân tích 8 kim loại nặng đó là: Cd Pb
Cu, Zn, Mn, Ni, Cr, As cần phải khảo sát 8 đƣờng chuẩn tƣơng ứng. Mỗi đƣờng chuẩn sẽ
khảo sát ở 10 điểm chuẩn tƣơng ứng với các mức nồng độ từ thấp đến cao. Việc tính toán
lựa chọn khoảng tuyến tính của đƣờng chuẩn dựa vào định luật Lamba-Beer.
Xác định giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng của phương pháp
Giới hạn phát hiện (LOD) hay giới hạn định tính đƣợc định nghĩa là nồng độ nhỏ
nhất của chất phân tích mà thiết bị phân tích còn cho tín hiệu phân tích khác với tín hiệu
của m u trắng hay tín hiệu nền.
Giới hạn định lƣợng (LOQ) là nồng độ nhỏ nhất mà thiết bị đo cho phép định lƣợng
đƣợc với độ chính xác trên 95%.
Để xác định giới hạn phát hiện của mỗi phƣơng pháp trong nghiên cứu này tiến
hành đồng thời phân tích 10 m u trắng và 10 m u môi trƣờng có nồng độ thấp. Nhƣ vậy,
để xác định LOD và LOQ của 8 phƣơng pháp xác định kim loại nặng và 01 quy trình phân
tích thuốc bảo vệ thực vật họ clo cần thực hiện phân tích 90 m u trắng và 90 m u nồng độ
thấp.
Đánh giá độ đúng của phương pháp
Để kiểm tra tính ổn định và chính xác của thiết bị đo sử dụng 3 dung dịch chuẩn
kiểm tra có chứa đồng thời các kim loại với các nồng độ ở khoảng đầu, giữa và cuối của
đƣờng chuẩn để kiểm tra độ đúng của các phép đo.
Đánh giá hiệu suất thu hồi của các quy trình xử lý mẫu sinh vật hai mảnh vỏ
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Để đánh giá hiệu suất thu hồi các quy trình xử lý m u động vật nhuyễn thể, tiến
hành thêm hàm lƣợng chính xác 9 nguyên tố với 3 mức nồng độ vào m u sinh vật hai
mảnh đã đƣợc xay mịn sau đó thực hiện theo các quy trình xử lý m u.
Đánh giá độ chụm của quy trình xử lý mẫu sinh vật hai mảnh
Tiến hành xử lý m u để tiến hành phân tích lặp 2 lần mỗi m u. Trong nghiên cứu
này tiến hành phân tích 10 m u lặp. Nhƣ vậy cần đến 180 phép thử nghiệm để đánh giá độ
chụm của quy trình xử lý m u của 9 thông số.
Việc đánh giá dựa trên việc tính toán %RPD
e. Biên soạn báo cáo tổng hợp SOP
-Xây dựng khung cấu trúc SOP.
- Lựa chọn mô hình thực nghiệm để tiến hành các thí nghiệm phê duyệt SOP (làm
bao nhiêu thí nghiệm đối với m u lặp bao nhiêu thí nghiệm đối với m u CRM, bao nhiêu
thí nghiệm với m u thêm...) tức là đƣa ra một thủ tục để phê duyệt SOP cho khoa học và
hiệu quả.
- Tổng hợp, xử lí số liệu và xây dựng từng nội dung của SOP theo chuyên đề.
-Tổng hợp xây dựng các quy trình chuẩn phân tích các kim loại nặng và thuốc bảo
vệ thực vật họ 2 mảnh vỏ sống dƣới đáy sông hồ cho Phòng Thí nghiệm môi trƣờng.
f. Nghiên cứu, đánh giá khả năng áp dụng của các SOP vào công tác phân tích trong
phòng thí nghiệm.
- Lấy m u các sinh vật họ 2 mảnh sống dƣới đáy các lƣu vực sông Cầu và NhuệĐáy để phân tích hàm lƣợng các kim loại nặng nói trên và thuốc bảo vệ thực vật họ clo
tại phòng Thí nghiệm môi trƣờng.
- Thực hiện phân tích đối chứng trên cùng một đối tƣợng m u để đánh giá quy
trình phân tích các thông số nói trên
g. Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia
Tổ chức các cuộc họp, hội thảo lấy ý kiến chuyên gia về mô hình thực nghiệm đã
lựa chọn trong phê duyệt phƣơng pháp và đánh giá kết quả phê duyệt phƣơng pháp dự
thảo SOP;
Tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa và hoàn thiện SOP
1.6. Thời gian thực hiện: 2012 - 2014
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.350 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 1.339 triệu;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Trong những năm gần đây tình trạng ô nhiễm các kim loại nặng là vấn đề đáng
quan tâm đặc biệt ở các khu vực phát triển nhanh về công nghiệp. Một số kim loại nặng
dạng vết có thể gây độc tức thời hoặc ảnh hƣởng lâu dài đến đời sống sinh vật và sức
khỏe con ngƣời ngay ở nồng độ thƣờng nhƣ Pb Cd Hg… Các chất ô nhiễm sẽ thƣờng
tích lũy vào trầm tích đáy sông hồ, cửa biển … bởi sự lắng đọng của các hạt lơ lửng. Sự
tích tụ các chất ô nhiễm sẽ ảnh hƣởng tới đời sống của các sinh vật thủy sinh gây ảnh
hƣởng tới sức khỏe con ngƣời thông qua chuỗi thức ăn: một ví dụ điển hình là thảm họa
nhiễm độc thủy ngân ở Minamata-Nhật Bản năm 1956.
Trƣớc tình hình ô nhiễm môi trƣờng và độc tính của các chất ô nhiễm tới sức khỏe
cộng đồng, cần phải đẩy mạnh công tác quan trắc phân tích đo đạc để phát hiện sớm
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những vấn đề về môi trƣờng và ô nhiễm để cảnh báo để có các biện pháp bảo vệ và cải
thiện môi trƣờng giúp các nhà quản lý môi trƣờng sớm hoạch định chính sách về môi
trƣờng... Hiện nay ở nƣớc ta đã hình thành mạng lƣới quan trắc môi trƣờng ở một số
bộ/ngành và địa phƣơng. Các tổ chức đơn vị cùng thực hiện công tác quan trắc môi
trƣờng nói chung môi trƣờng nƣớc mặt nói riêng trên nhiều khu vực trong cả nƣớc. Sự
tích lũy kim loại nặng trong mô của các sinh vật hai mảnh vỏ thƣờng đƣợc sử dụng để
đánh giá mức độ ô nhiễm nơi sinh vật đó sống.
Hiện nay các phƣơng pháp quy trình phân tích các thông số môi trƣờng đất, trầm
tích nƣớc không khí khá phổ biến, nhiều phƣơng pháp đã đƣợc công bố nhƣ SMEWW
EPA ASTMD TCVN ... là cơ sở thiết thực giúp cho việc xây dựng các phƣơng pháp sử
dụng trong phòng thí nghiệm môi trƣờng đối với các đối tƣợng môi trƣờng nói trên. Đối
với các phƣơng pháp phân tích sinh vật, thực phẩm ...cũng đã có nhiều các nghiên cứu để
xây quy trình nhƣ: sử dụng kháng thể để nhận biết protein (ELISA), phƣơng pháp định
tên sinh vật phân tách và nhận định loài các phƣơng pháp phân tích định lƣợng trong
thực phẩm, thịt cá. .. đã đƣợc công bố trong và ngoài nƣớc. Tuy nhiên các nghiên cứu,
các quy trình đã đƣợc xây dựng chỉ phục vụ cho mục tiêu riêng của từng ngành và mang
tính chất nội bộ, chỉ phù hợp với điều kiện trang thiết bị và con ngƣời tại từng phòng thí
nghiệm cụ thể.
Đối với lĩnh vực quan trắc và phân tích môi trƣờng, vấn đề ô nhiễm môi trƣờng và
độc học môi trƣờng đang rất đƣợc quan tâm. Trong thời gian qua đã có một số những
nghiên cứu về sinh vật để xây dựng các bộ chỉ thị sinh học nhằm phát hiện sớm các vấn
đề ô nhiễm môi trƣờng để có những cảnh báo sớm tuy nhiên các nghiên cứu mới chỉ
dừng lại ở mực độ định tính và mang tính chất hình thái là chính mà chƣa có nhiều những
nghiên cứu về định lƣợng chính xác mức độ ô nhiễm tích lũy trong các sinh vật đáy. Do
vậy, thực hiện đề tài “Nghiên cứu, xây dựng một số quy trình phân tích kim loại nặng và
thuốc bảo vệ thực vật họ clo trong động vật hai mảnh vỏ nước ngọt.” là cần thiết
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị nghiên
cứu đã sử dụng thực tế
- Phƣơng pháp tổng hợp, thu thập và xử lý tài liệu, dữ liệu có liên quan để thu
nhận thông tin;
- Phƣơng pháp khảo sát tham quan để học tập kinh nghiệm của phòng thí nghiệm
có uy tín ở nƣớc ngoài;
- Phƣơng pháp thực nghiệm:
Phƣơng pháp thực nghiệm là phƣơng pháp đƣợc sử dụng chính trong nhiệm vụ.
Các số liệu thu đƣợc trong SOP hoàn toàn dựa vào kết quả thu đƣợc trong phòng
thí nghiệm.
Thực hiện phân tích đối chứng để đánh giá phƣơng pháp
- Phƣơng pháp xử lí số liệu:
Kết quả thực nghiệm đƣợc xử lí theo phƣơng pháp xử lí số liệu thống kê. Các đại
lƣợng thống kê nhƣ giá trị trung bình độ lệch chuẩn độ lệch chuẩn tƣơng đối … đƣợc sử
dụng nhiều cho các bƣớc đánh giá phê duyệt phƣơng pháp phân tích.
- Phƣơng pháp kinh nghiệm và chuyên gia
Lựa chọn phƣơng pháp phân tích tối ƣu hóa điều kiện vận hành máy tiến hành thí
nghiệm, xử lí số liệu dựa vào kinh nghiệm của các cán bộ thực hiện.
Tổ chức các cuộc họp, hội thảo lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia từ các cơ quan
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thuộc các bộ ngành liên quan các viện các trung tâm nghiên cứu.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng loại và
chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính
- Các sản phẩm khoa học:
+ 12 báo cáo chuyên đề nghiên cứu;
+ 08 quy trình phân tích kim loại nặng (Cd Pb Cu Zn Mn Ni Cr As) và 01 quy
trình phân tích thuốc bảo vệ thực vật họ clo trong động vật hai mảnh vỏ nƣớc ngọt ;
+ 01 báo cáo tổng kết kết quả nghiên cứu của đề tài.
- Các công bố khoa học (các bài báo trong nƣớc và ngoài nƣớc và tên tạp trí khoa
học năm công bố....): 01 bài báo đăng trên tạp trí môi trƣờng chuyên đề Khoa học công
nghệ trong Bảo vệ môi trƣờng năm 2014
- Công tác đào tạo sau đại học: Đào tạo 01 thạc sỹ đƣợc hỗ trợ từ kết quả nghiên
cứu của đề tài
2.4. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà nƣớc
về tài nguyên và môi trƣờng:
Góp phần vào công tác nghiên cứu phân tích môi trƣờng: cơ sở khoa học phƣơng
pháp luận về việc xác định các kim loại nặng và thuốc bảo vệ thực vật trong sinh vật đáy
Quá trình thực hiện đề tài sẽ góp phần tăng cƣờng năng lực phân tích môi trƣờng
cho phòng thí nghí nghiệm, nhằm thực hiện tốt chức năng đầu mối quốc gia, thực hiện
phân tích trọng tài môi trƣờng theo Quyết định 16/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ
ngày 29/1/2007 về “Quy hoạch tổng thể mạng lƣới quan trắc tài nguyên và môi trƣờng
quốc gia đến năm 2020”.
Sản phẩm của đề tài sẽ làm cơ sở đánh giá chất lƣợng số liệu của phòng thí nghiệm
và xây dựng hệ thống văn bản quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005.
Nhiệm vụ sẽ đáp ứng đƣợc một yêu cầu của Thông tƣ 21/2012/TT-BTNMT ngày 19 tháng
12 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng „„Quy định việc bảo đảm chất lƣợng và
kiểm soát chất lƣợng trong quan trắc môi trƣờng”. Điều này sẽ góp phần đảm bảo mức độ
tin cậy của số liệu thu đƣợc, cung cấp số liệu quan trắc chính xác giúp các nhà quản lý đƣa
ra các quyết định chính xác trong công tác hoạch định chính sách bảo vệ môi trƣờng.
2.5. Kết luận
Dựa trên việc tham khảo các tài liệu đã thu thập đƣợc trong và ngoài nƣớc, dựa
trên tình trạng trang thiết bị và điều kiện của Phòng thí nghiệm Trung tâm Quan trắc môi
trƣờng. Trong khuôn khổ đề tài chúng tôi đã sử dụng các m u động vật hai mảnh vỏ
nƣớc ngọt đƣợc lấy tại các điểm trên sông Cầu và sông Nhuệ Đáy để kiểm tra các quy
trình phân tích kim loại nặng và thuốc bảo vệ thực vật họ clo đã đƣợc xây dựng. Quá
trình khảo sát đƣợc tiến hành tham khảo, thử nghiệm các kỹ thuật xử lý m u khác nhau
nhƣ kỹ thuật tro hóa và kỹ thuật lò vi sóng. Phép phân tích đƣợc tiến hành trên thiết bị
hấp thụ nguyên tử Analyst 800 – Perkin Elmer đối với kim loại nặng và kỹ thuật triết và
đo trên thiết bị GC-MS 5975C của Agilent đối với thuốc bảo vệ thực vật họ clo.
Kết quả nghiên cứu, khảo sát đã giúp chúng tôi xây dựng thành công 8 quy trình
phân tích kim loại nặng trong động vật hai mảnh vỏ bằng kỹ thuật phá m u lò vi sóng và
01 quy trình phân tích thuốc bảo vệ thực vật bằng kỹ thuật triết phù hợp với điều kiện của
phòng thí nghiệm của Trung tâm Quan trắc môi trƣờng, cụ thể đã khảo sát và lựa chọn
đƣợc:
133

- Chọn đƣợc các điều kiện phù hợp để đo phổ nhƣ bƣớc sóng độ rộng khe cƣờng
độ dòng đèn chế độ lò graphite… của thiết bị AAS và các điều kiện xử lý m u phù hợp
cho từng thông số kim loại nặng As, Mn, Cd, Pb, Zn, Cr, Ni, Cu.
- Khảo sát đƣợc các điều kiện tối ƣu cho phép đo và xử lý m u động vật hai mảnh
vỏ để xác định các hợp chất hữu cơ họ clo.
- Khảo sát đƣợc các yếu tố ảnh hƣởng đến phép đo của các kim loại nặng và thuốc
bảo vệ thực vật họ clo nêu trên.
- Xác định đƣợc khoảng tuyến tính và lập đƣờng chuẩn để xác định các kim loại
nặng và thuốc bảo vệ thực vật họ clo với độ tuyến tính cáo R2> 0.998.
- Xác định đƣợc giới hạn phát hiện và giới hạn định lƣợng độ thu hồi của 9 quy
trình phân tích các thông số nêu trên. Các giá trị MDL LOQ R% phù hợp với các giá trị
nghiên cứu trƣớc đây và phản ánh đúng cho đối tƣợng nền m u phức tạp (nhuyễn thể hai
mảnh vỏ).
- Đánh giá đƣợc sai số độ lặp lại của phép đo và độ không đảm bảo đo của các
phép đo phân tích các thông số nêu trên.
Các kết quả chi tiết đƣợc nêu trong các sản phẩm của đề tài là 08 quy trình phân tích kim
loại nặng và 01 quy trình phân tích thuốc bảo vệ thực vật họ clo

134

[5] NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG GIÁM SÁT
CẢNH BÁO VÀ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA CÁC TR M QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG TỰ
ĐỘNG
(MÃ SỐ TNMT.04.35)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Trung tâm Quan trắc môi trƣờng, Tổng cục Môi trƣờng
1.2. Chủ nhiệm đề tài: Th.S Văn Hùng Vỹ;Email: hungvy@cem.gov.vn
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- KS. Vũ Trƣờng Giang Thƣ ký đề tài
- KS. Dƣơng Khánh Toàn
- CN. Nguyễn Thúy Quỳnh
- KS. Phạm Ngọc Hóa
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Thiết kế áp dụng thử nghiệm đƣợc hệ thống giám sát cảnh báo và điều khiển
từ xa cho các trạm quan trắc môi trƣờng tự động nhằm tăng cƣờng hiệu quả quản lý
trạm.
- Đánh giá khả năng áp dụng và tính khả thi của hệ thống giám sát cảnh báo và
điều khiển từ xa các trạm quan trắc môi trƣờng tự động.
- Đề xuất các yêu cầu và giải pháp để hoàn chỉnh và phát triển hệ thống giám sát
cảnh báo và điều khiển từ xa các trạm quan trắc môi trƣờng tự động tại Việt Nam.
1.5. Nội dung nghiên cứu
a. Nghiên cứu ứng dụng xây dựng hệ thống phần cứng đáp ứng đƣợc khả năng:
- Theo dõi và giám sát hoạt động các thiết bị của trạm quan trắc môi trƣờng tự
động
- Cảnh báo các thiết bị hoạt động bên trong trạm quan trắc môi trƣờng tự động
- Điều khiển từ xa các thiết bị hoạt động bên trọng trạm quan trắc môi trƣờng tự
động
b. Xây dựng hệ thống phần mềm theo dõi giám sát cảnh báo và điều khiển từ xa
theo quy trình đƣợc quy định bởi thông tƣ số 26/TT/BTNMT ngày tháng năm 2014
các phân hệ đƣợc xây dựng:
- Phân hệ quản trị
- Phân hệ giám sát
- Phân hệ cảnh báo
- Phân hệ điều khiển từ xa
c. Thử nghiệm hệ thống
- Thực hiện thử nghiêm triển khai hệ thống phần cứng và phần mềm tại Trung tâm
Quan trắc môi trƣờng.
1.6. Thời gian thực hiện: 2013 - 2015
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.673 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 1.595 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
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Những năm gần đây (từ năm 2009 đến 2015), Tổng cục Môi trƣờng với đơn vị chủ
trì là Trung tâm Quan trắc môi trƣờng đã thực hiện đầu tƣ và lắp đặt các trạm quan trắc
môi trƣờng tự động nhằm theo dõi giám sát chất lƣợng môi trƣờng cung cấp số liệu theo
dạng thời gian thực (time series) đáp ứng đƣợc tính chính xác kịp thời phục vụ đắc lực
cho công tác quản lý và bảo vệ môi trƣờng. Đến nay, số lƣợng các trạm quan trắc tự động
trong cả nƣớc bao gồm các trạm không nằm dƣới sự quản lý vận hành bởi Tổng cục Môi
trƣờng đã lên đến con số 17 trạm (cả trạm khí và nƣớc). Trong thời gian tới số lƣợng
trạm quan trắc tự động này sẽ còn đƣợc đầu tƣ lắp đặt trên cả nƣớc sẽ tăng lên rất nhiều.
Với số lƣợng trạm ngày căng tăng lên và nhân lực chuyên trách cho các hoạt động
quản lý trạm này còn hạn chế đây là một vấn đề khó khăn dễ nhận thấy cần phải đƣợc
đƣa ra để tính toán xây dựng kế hoạch nhằm giải quyết các vấn đề cho công tác quản lý
theo dõi và giám sát cả các hoạt động của các thiết bị quan trắc bao gồm các hệ thống lấy
m u (get sample), cảm biến (sensor), bộ phân tích (analysis) bộ lƣu trữ dữ liệu
(datalogger) cho đến các thành phần (module) hỗ trợ cho trạm đƣợc vận hành liên tục
nhƣ nguồn cung cấp, kết nối internet, cảnh báo …
Việc vận hành đối với một trạm quan trắc môi trƣờng tự động hoạt động 24h/24h
và cho ra số liệu thời gian thực sẽ tiêu tốn một khoản chi phí vận hành khá lớn cùng với
đó đơn vị quản lý trạm sẽ phải có đội ngũ cán bộ kỹ thuật luôn luôn đảm bảo rằng các
thành phần (module) của trạm hoạt động bình thƣờng. Các module trạm quan trắc tự
động đƣợc cấu tạo bởi các linh kiện điện tử hoạt động với độ chính xác rất cao và tuổi thọ
của các thiết bị chịu ảnh hƣởng nhiều bởi các yếu tố tác động từ môi trƣờng hoạt động,
điều kiện vận hành. Bên cạnh đó chi phí cho việc duy tu, thay thế các thiết bị là khá lớn
do hầu hết đều phải nhập từ nƣớc ngoài.
Để đảm bảo đƣợc việc theo dõi giám sát các thiết bị của toàn bộ các trạm một
cách nhanh chóng chính xác phát hiện kịp thời các sự cố cũng nhƣ đảm bảo cho điều
kiện hoạt động của trạm luôn luôn ở trạng thái tốt nhất và giảm thiểu các rủi ro về hỏng
hóc thiết bị do điều kiện hoạt động trạm Trung tâm Quan trắc môi trƣờng đã hình thành
ý tƣởng xây dựng một hệ thống quản lý hỗ trợ cho việc theo dõi vận hành trạm theo thời
gian thực.
Xuất phát từ những nhu cầu thực tiễn nói trên và để thực hiện hóa ý tƣởng đề tài
"Nghiên cứu, thiết kế, áp dụng thử nghiệm hệ thống giám sát cảnh báo và điều khiển từ
xa các trạm quan trắc môi trường tự động ” đã đƣợc lựa chọn và thực hiện.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát
2.2.1 Phương pháp tổng hợp:
- Thu thập các tài liệu các công trình đã công bố có liên quan đến đối tƣợng
nghiên cứu của đề tài;
- Tiến hành khảo sát hiện trạng sử dụng các công nghệ điều khiển, tự động hóa
cảnh báo trong nƣớc và ngoài nƣớc.
2.2.2 Khảo sát thực tiễn:
- Khảo sát chi tiết và thiết kế mô hình đối với từng trạm quan trắc tự động;
2.2.3 Phương pháp phân tích thiết kế hệ thống:
- Phân tích khả năng tích hợp với từng loại điều khiển, cảnh báo giám sát
- Tích hợp các loại cảnh báo điều khiển vào một hệ thống giám sát chung.
- Phân tích thiết kế các module phần mềm điều khiển tích hợp với các thiết bị.
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2.2.4 Phƣơng pháp xử lý cảnh báo và tổng kết:
- Từ các kết quả thu nhận đƣợc từ các module cảnh báo giám sát thực thiện phân
tích và ra quyết định với các cảnh báo nhận đƣợc
- Xây dựng hệ thống quản lý quản trị chung cho hệ thống điều khiển tự động hóa
giám sát.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính
2.3.1. Sản phẩm KHCN
- Nghiên cứu, tổng hợp phân tích các tài liệu liên quan tới các phƣơng pháp mô
hình công nghệ cho việc xây dựng hệ thống thử nghiệm giám sát cảnh báo và điều khiển
từ xa các trạm quan trắc môi trƣờng tự động.
- Khảo sát và đánh giá khả năng thiết kế áp dụng hệ thống cảnh báo cho các trạm
quan trắc tự động
- Phần mềm điều khiển tự động hóa cảnh báo giám sát
- Phần cứng phục vụ phát triển ứng dụng và triển khai thử nghiệm.
- Bài báo khoa học về kết quả nghiên cứu của đề tài
- Báo cáo khoa học tổng kết đề tài
2.3.2. Các công bố khoa học: 01 bài báo đăng Tạp chí Môi trường số Chuyên đề
KH&CN năm 2014.
2.4. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà nƣớc
về tài nguyên và môi trƣờng:
Góp phần vào công tác nghiên cứu phát triển công nghệ mới trong quan trắc môi
trƣờng nâng cao năng lực, hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động quan trắc môi trƣờng trong
tƣơng lai.
Sản phẩm của đề tài là cơ sở để xây dựng các kế hoạch, lộ trình phát triển xây
dựng mạng lƣới quan trắc môi trƣờng tự động mở rộng về số lƣợng và chất lƣợng. Điều
này sẽ góp phần đảm bảo mức độ tin cậy của số liệu thu đƣợc, cung cấp số liệu quan trắc
chính xác giúp các nhà quản lý đƣa ra các quyết định chính xác trong công tác hoạch định
chính sách bảo vệ môi trƣờng.
2.5. Kết luận
Đề tài “Nghiên cứu, thiết kế áp dụng thử nghiệm hệ thống giám sát cảnh báo và
điều khiển từ xa các trạm quan trắc môi trƣờng tự động ” đƣợc triển khai trong vòng 2
năm và 11 tháng (2013 – tháng 11 - 2015) đã đạt đƣợc các kết quả cơ bản bao gồm:
- Đánh giá đƣợc tổng thể bức tranh về tình hình thực tế và tính bất cập trong công
tác quản lý mạng lƣới các trạm quan trắc môi trƣờng tự động và xác định đƣợc các đặc
điểm, yếu tố cần thiết và các quy trình phải xây dựng đáp ứng nhu cầu quản lý dựa trên
các tài liệu công trình kết quả nghiên cứu liên quan đƣợc công bố và cập nhật;
- Đã đánh giá đƣợc tình hình nghiên cứu trong và ngoài nƣớc về các hệ thống và
công cụ giám sát theo dõi cảnh báo trạng thái hoạt động của hệ thống trạm quan trắc
môi trƣờng tự động;
- Trên cơ sở tham khảo các tài liệu công trình nghiên cứu liên quan và đặc biệt là
dựa trên nhƣng nhu cầu thực tế trong việc quản lý số lƣợng trạm quan trắc môi trƣờng tự
động lớn đã lựa chọn và đề xuất ra phƣơng pháp luận nghiên cứu phù hợp trong điều kiện
của Việt Nam, bao gồm phƣơng pháp nghiên cứu trực tiếp dựa vào nguyên lý cấu tạo của
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các hệ thống trạm bao gồm các module đo hệ thống phân tích m u cũng nhƣ đặc điểm
hoạt động của từng thiết bị bên trong trạm để hỗ trợ công tác đánh giá phân tích các yếu
tố ảnh hƣởng đến hoạt động của trạm;
- Đã thiết kế, lựa chọn và triển khai thử nghiệm các quy trình giám sát quy trình
theo dõi cảnh báo tức thời (online, realtime) và điều khiển các thành phần trạm thông qua
hệ thống phần mêm theo dõi cảnh báo giám sát và điều khiển từ xa;
- Đã xây dựng đƣợc và thử nghiệm hệ thống phần mềm theo dõi giám sát cảnh báo
và điều khiển từ xa các trạm quan trắc môi trƣờng không khí tự động đặt tại số 556
Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên – Hà Nội và đạt kết quả rất khả quan; Tích hợp phần
mềm giám sát dữ liệu từ hệ thống quản lý dữ liệu quan trắc môi trƣờng trực tuyến đang
đƣợc quản lý bởi Trung tâm Quan trắc môi trƣờng.
- Đã xây dựng đƣợc và thử nghiệm thành công module phần cứng tích hợp đặc
biệt hệ thống đã đƣợc thử nghiệm tích hợp thành công việc theo dõi giám sát và cảnh
báo trạng thái hoạt động của các cảm biến (sensor) quan trắc các thông số đây là một nội
dung khó do thiết kế của các trạm tự động là dạng đóng gói mọi quy trình đều đƣợc khép
kín hoàn toàn các cảm biến đo là các dạng thiết bị hoạt động với độ chính xác cao việc
đấu nối tích hợp rất có thê ảnh hƣởng đến các giá trị đo hoặc đặt tính hoạt động của
module.
Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu và các sản phẩm đã đạt đƣợc rút ra một số kết
luận nhƣ sau:
1. Xây dựng phát triển mạng lƣới quan trắc môi trƣờng tự động là một hƣớng đi
phù hợp với xu hƣớng trên thế giới. Việc ứng dụng đƣợc các sản phẩm nghiên cứu của đề
tài sẽ giúp các nhà quản lý đánh giá đƣợc việc ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ cho
quản lý vận hành trạm. Bên cạnh đó việc giảm thiểu chi phí công lao động trong các
hoạt động quan trắc thu m u cũng đƣợc cải thiện đáng kể.
2. Các bất cập trong công tác quản lý mạng lƣới trạm quan trắc môi trƣờng tự
động đã đƣợc xác định rõ và thƣờng xuyên xảy ra sau một thời gian xây dựng và duy trì
các trạm quan trắc tự động này. Theo đó các nguyên nhân chính ảnh hƣởng đến các hoạt
động quan trắc của trạm là do:
- Hết thời gian khấu hao thiết bị
- Hết thời gian bảo hành
- Bảo trì hiệu chuẩn thiết bị không đƣợc thực hiện thƣờng xuyên do điều kiện về
nhân lực kinh phí và vị trí địa lý.
- Các yếu tố ngoại cảnh nhƣ an ninh cháy nổ và các điều kiện khác nhƣ kết nối
internet, nguồn điện...
Từ những bất cập này cho thấy đƣợc lợi thế của việc ứng dụng các kết quả đề tài
nhƣ:
- Sớm phát hiện đƣợc các vấn đề liên quan đến lỗi, hỏng hóc thiết bị của trạm
- Khoanh vi đƣợc các vấn đề lỗi, hỏng hóc thiết bị khi có sự cố, giảm thiểu thời
gian xử lý giúp ích cho quá trình ra quyết định của các cán bộ quản trị, quản lý và vận
hành trạm.
- Cảnh báo sớm và có các phƣơng án khắc phục kịp thời khi có vấn đề.
3. Trên cơ sở khoa học và cơ sở thực tiện áp dụng cho việc ứng dụng triển khai
phƣơng pháp xây dựng hệ thống module phần cứng tích hợp và phần mềm theo dõi giám
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sát cảnh báo và điều khiển từ xa các trạm quan trắc môi trƣờng tự động sẽ giúp cho việc
đánh giá khả năng hiệu năng hoạt động của mạng lƣới hỗ trợ cho công tác nghiệp vụ của
trạm là quan trắc chất lƣợng môi trƣờng.
4. Hệ thống theo dõi giám sát cảnh báo và điều khiển từ xa các trạm quan trắc môi
trƣờng tự động đƣợc áp dụng sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao, giảm chi phí tối đa trong
các hoạt động quản lý và thực hiện các chƣơng trình quan trắc cũng nhƣ giám sát tối đa
các hoạt động quan trắc này nhằm giúp sức đƣa ra đƣợc các số liệu quan trắc phục vụ báo
cáo đánh giá ô nhiễm tác động môi trƣờng tốt nhất.
5. Kết quả nghiên cứu cho thấy đối với những hệ thống trạm đƣợc xây dựng theo
dạng khép kín đóng gói đều hoàn toàn có thể can thiệp đƣợc bằng các quy trình kỹ thuật
cụ thể, mở ra một hƣớng mới trong việc nâng cấp trạm cải thiện năng lực hoạt động của
trạm quan trắc tự động.
2.6. Kiến nghị
Mặc dù đã đạt đƣợc một số kết quả khả quan đảm bảo các mục tiêu đề ra của đề
tài việc triển khai thực hiện đề tài trong thực tế đã gặp phải một số hạn chế khách quan
nhất định mà với phạm vi thời gian và khuôn khổ kinh phí của đề tài chƣa cho phép giải
quyết một cách trọn vẹn. Để góp phần đƣa các kết quả nghiên cứu vào ứng dụng, triển
khai đồng thời tạo cơ sở cho các nghiên cứu mở rộng và sử dụng đối với các lĩnh vực
liên quan nhóm nghiên cứu có một số đề nghị cần tiếp tục giải quyết những nội dung sau
đây:
1. Cần tiếp tục nghiên cứu tiếp khả năng phát triển các phƣơng pháp can thiệp sâu
hơn đối với việc giám sát theo dõi và tích hợp với các cảm biến của trạm. Nghiên cứu
khả năng giám sát đối với cả các giá trị đo đƣợc từ các cảm biến các lỗi đƣợc trả ra từ
các thiết bị, từ đó có các cảnh báo đối với các giá trị đo đƣợc này.
2. Mô hình theo dõi giám sát cảnh báo và điều khiển từ xa là công cụ không
thể thiếu đối với nghiên cứu khả năng tăng cƣờng khả năng hoạt động cho trạm tăng
cƣờng năng lực quản lý trạm đối với các đơn vị quản lý. Vì vậy bên cạnh các quy
trình đã nghiên cứu thì cấp thiết cần bổ sung các chức năng giám sát khác để có thể
giám sát chi tiết hơn đối với từng thành phần nhỏ bên trong trạm.
3. Hệ thống phần mềm ứng dụng và module phần cứng tích hợp là một sản
phẩm cốt lõi của đề tài nghiên cứu. Hệ thống do Trung tâm Quan trắc xây dựng trong
phạm vi đề tài đã kế thừa đƣợc nhiều điểm mạnh từ Hệ thống quan trắc môi trƣờng
quốc gia. Để ứng dụng và tích hợp đƣợc hệ thống trong thực tế, cấp thiết cần bổ sung
kinh phí và nguồn lực để vận hành bổ sung các chức năng và ứng dụng của hệ thống
nhằm kết nối với các Hệ thống thông tin liên quan nhằm thiết lập một hệ thống tổng
thể phục vụ cho việc giám sát chặt chẽ các hoạt động quan trắc môi trƣờng.
4. Kết quả của đề tài là các sản phẩm quan trọng và mang tính kỹ thuật rất cao,
góp phần nâng cao nghiệp vụ quan trắc và làm cơ sở cho việc phát triển các hệ thống
tự động điều khiển từ xa tƣơng tự, mở rộng ứng dụng cho các loại thiết bị khác nhau
trong lĩnh vực quan trắc môi trƣờng tại Việt Nam. Các tài liệu quy trình của đề tài là
nguồn cung cấp thông tin cụ thể hóa và giới thiệu các sản phẩm trên đến các cơ quan
quản lý các đơn vị làm việc trong lĩnh vực liên quan.
5. Dựa trên các kết quả khả quan trong việc thử nghiệm ứng dụng đề nghị tiếp tục
rà soát và hoàn thiện các sản phẩm đề tài đề xuất thực hiện nhân rộng cho các trạm quan
trắc môi trƣờng tự động thuộc mạng lƣới quan trắc tự động đang đƣợc quản lý bởi
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Trung tâm Quan trắc môi trƣờng, tiến tới đầu tƣ phát triển thành sản phẩm thƣơng mại
phục vụ ƣng dụng cho các trạm thuộc quản lý của địa phƣơng trong cả nƣớc.
6. Đề tài đã chứng minh đƣợc cơ sở khoa học và thực tiễn của việc thiết lập
một Hệ thống theo dõi giám sát cảnh báo và điều khiển từ xa. Cần có cơ chế pháp lý
và đầu tƣ thích đáng để có thể đƣa toàn bộ hệ thống vào triển khai trong thực tế.
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NỘI DUNG 4. NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG CÁC PHƢƠNG PHÁP, CÔNG NGHỆ
TIÊN TIẾN ĐỂ QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG DỰ BÁO, KIỂM SOÁT, PH NG
NGỪA GIẢM THIỂU, Ử LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG
[1] NGHIÊN CỨU X Y DỰNG HỆ SỐ PHÁT THẢI PHỤC VỤ CÔNG TÁC THỐNG
KÊ NGUỒN THẢI T I LƢU VỰC SÔNG VIỆT NAM
(MÃ SỐ TNMT.04.02)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Trung tâm Quan trắc môi trƣờng –Tổng cục Môi trƣờng
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Hoàng Dƣơng Tùng; Email: htung@vea.gov.vn
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- ThS. Nguyễn Hữu Thắng Thƣ ký
- KS.Phạm Thị Vƣơng Linh
- ThS.Trần Sỹ Tiệp
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
a.Mục tiêu dài hạn
- Xây dựng hệ số phát thải từ các nguồn ô nhiễm phục vụ việc thống kê lƣợng phát
thải chất ô nhiễm từ các nguồn điểm trên Lƣu vực sông.
- Hỗ trợ việc quản lý và kiểm soát chất lƣợng môi trƣờng nƣớc mặt lục địa ở cấp
quốc gia.
- Phát triển kế hoạch kiểm soát và chiến lƣợc giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng nƣớc
tại các lƣu vực sông.
b. Mục tiêu ngắn hạn
- Nghiên cứu xác định phƣơng pháp luận xây dựng hệ số phát thải từ các nguồn ô
nhiễm (nguồn điểm) tại các lƣu vực sông phù hợp với điều kiện Việt Nam
- Xây dựng bộ hệ số phát thải cho một số nguồn ô nhiễm điển hình (nguồn điểm)
trên lƣu vực sông Nhuệ-Đáy
1.5. Nội dung nghiên cứu:
Đề tài đƣợc thực hiện với các nội dung chính nhƣ sau:
- Nghiên cứu phƣơng pháp luận xây dựng hệ số phát thải các chất gây ô nhiễm nƣớc
trên thế giới và Việt Nam.
- Xây dựng phƣơng pháp luận tính toán hệ số phát thải cho nguồn điểm từ một số
nguồn thải điển hình trên lƣu vực sông Nhuệ-Đáy Cầu và Đồng Nai.
- Thực nghiệm xác định hệ số phát thải cho một số nguồn thải điển hình trên lƣu
vực sông Nhuệ- Đáy.
1.6. Thời gian thực hiện: 01 /01/2010 đến 11 /11/2013
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.626 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 1.600 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Ở Việt Nam, việc xây dựng và ứng dụng các hệ số phát thải phục vụ cho các nhiệm
vụ quy hoạch và quản lý môi trƣờng nƣớc cũng đã đƣợc quan tâm triển khai từ khi có
Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2005. Hiện tại đã có nhiều đề tài dự án ở trong nƣớc đƣợc
thực hiện dựa trên cơ sở nền tảng của công cụ đánh giá nhanh thông qua hệ số phát thải
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để tính toán và dự báo thải lƣợng ô nhiễm phục vụ nhu cầu quản lý. Nhƣng điều đáng nói
là cũng giống nhƣ các hệ số ô nhiễm của WHO các hệ số này chƣa đƣợc áp dụng phổ
biến cho việc dự báo ô nhiễm trên diện rộng, hoặc trên quy mô tích hợp các công nghệ
một cách phức tạp hơn nhất là cho mô hình hệ thống công nghiệp và khu công nghiệp
thân thiện môi trƣờng, vốn có sự liên kết chặt chẽ về các yếu tố kinh tế - môi trƣờng, quy
mô và trình độ công nghệ sản xuất.
Đây là một trong những hạn chế cơ bản của phƣơng pháp đánh giá nhanh và cũng là
của Việt Nam hiện nay trong xây dựng hệ số phát thải. Do vậy, những vấn đề trên cần
đƣợc khắc phục và bổ khuyết thêm bằng các hệ số phát thải mới phù hợp với điều kiện
thực tế cụ thể của từng quốc gia vùng hay địa phƣơng.
Xuất phát từ những nhu cầu thực tiễn nói trên trong khuôn khổ nghiên cứu khoa
học công nghệ năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng Trung tâm Quan trắc môi
trƣờng đƣợc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng giao thực hiện đề tài “Nghiên cứu, xây dựng
hệ số phát thải phục vụ công tác thống kê nguồn thải tại lưu vực sông ở Việt Nam ”. Căn
cứ vào đặc thù riêng của Việt Nam, thời gian và kinh phí thực hiện nên trong khuôn khổ
của đề tài sẽ tập trung nghiên cứu phƣơng pháp luận xây dựng hệ số phát thải trên cơ sở
đó tính toán hệ số phát thải cho một số chất ô nhiễm của một số nguồn ô nhiễm (nguồn
điểm) điển hình trên lƣu vực sông Nhuệ-Đáy. Đây sẽ là công cụ giúp tính toán nhanh thải
lƣợng ô nhiễm và phục vụ công tác kiểm kê nguồn thải sau này.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị nghiên
cứu đã sử dụng thực tế:
Để thực hiện đề tài nhóm nghiên cứu đã kết hợp nhiều phƣơng pháp khác nhau
trong đó kết hợp sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết với các phƣơng pháp thực
nghiệm và điều tra, khảo sát thực tế.
- Phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết: Đề tài đã triển khai tìm hiểu và thu thập các
thông tin trong và ngoài nƣớc về phƣơng pháp luận xây dựng hệ số phát thải đặc biệt là
phƣơng pháp luận trong công tác xây dựng hệ số phát thải WHO. Đồng thời đề tài cũng
tìm hiểu quy trình các bƣớc và kinh nghiệm các nƣớc trong công tác xây dựng hệ số phát
thải. Đề tài đã thu thập và dịch các tài liệu của WHO (Chƣơng 2 về phƣơng pháp luận
tính toán hiện số phát thải cho môi trƣờng nƣớc) tài liệu của c trong hƣớng d n xây
dựng hệ số phát thải cho một số nguồn thải lớn. Các tài liệu trên đã đƣợc nhóm dịch và
nghiên cứu áp dụng cho đề tài trong xây dựng phƣơng pháp luận của đề tài.
- Phƣơng pháp điều tra, khảo sát thực tế và quan trắc nguồn thải: Đề tài đã tiến
hành thống kê các nguồn thải trên Lƣu vực sông Nhuệ-Đáy Cầu và Đồng Nai và đồng
thời tiến hành thiết kế các phiếu điều tra và tổ chức điều tra, thu thập thông tin của một số
nguồn thải phục vụ công tác xây dựng hệ số phát thải. Để triển khai thực hiện hoạt động
điều tra, khảo sát nguồn thải Trung tâm đã thiết kế các phiếu điều tra cho từng ngành
riêng biệt: Phiếu điều tra cho ngành y tế cơ sở sản xuất làng nghề, khu công nghiệp…
- Phƣơng pháp thực nghiệm: Đề tài đã tiến hành quan trắc một số nguồn thải điển
hình và một số điểm quan trắc nƣớc mặt trên toàn bộ lƣu vực sông Nhuệ-Đáy để lấy số
liệu phục vụ công tác tính toán hệ số phát thải.
- Phƣơng pháp chuyên gia: Đề tài đã tổ chức các cuộc họp nhóm chuyên gia hội
thảo tại Hà Nội để lấy ý kiến cho phƣơng pháp luận áp dụng cho lƣu vực sông và lƣu vực
sông Nhuệ-Đáy.
- Phƣơng pháp phân tích thống kê và xử lý số liệu bằng phần mềm Exel: Các thông
tin và kết quả điều tra cũng nhƣ kết quả quan trắc một số nguồn thải điển hình đều đƣợc
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Đề tài cập nhật vào sơ sở dữ liệu để phục vụ công tác tra cứu, xử lý số liệu và tính toán
hệ số phát thải cho một số nguồn thải điển hình trên lƣu vực sông Nhuệ-Đáy.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng loại và
chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính:
+ Phƣơng pháp luận tính toán hệ số phát thải và đề xuất hệ số phát thải phù hợp,
khả thi cho điều kiện Việt Nam;
+ Kết quả thử nghiệm tính toán hệ số phát thải cho khu vực nghiên cứu cho LVS
Nhuệ-Đáy;
+ Báo cáo tổng kết đề tài
2.4. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà nƣớc
về tài nguyên và môi trƣờng:
Kết quả đề tài sẽ giúp cơ quan quản lý xác định nhanh thải lƣợng ô nhiễm của một
số ngành sản xuất chính để xây dựng kế hoạch giảm thiểu ô nhiễm nhiễm môi trƣờng tại
Lƣu vực sông.
2.5. Kết luận
- Đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ số phát thải phục vụ công tác kiểm kê nguồn thải
tại lƣu vực sông Việt Nam” đã đƣợc hoàn thành bảo đảm chất lƣợng công việc; đáp ứng
các mục tiêu yêu cầu về kết quả sản phẩm và kinh phí thực hiện theo đúng Hợp đồng
giữa Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng với Trung tâm Quan trắc
môi trƣờng.
- Trên thế giới hiện đã phát triển nhiều phƣơng pháp luận khác nhau để xây dựng hệ
số phát thải phục vụ công tác kiểm kê các nguồn thải khác nhau. Tuy nhiên dựa trên
phƣơng pháp luận căn bản của WHO và điều kiện hiện nay của Việt Nam về các dữ liệu
đầu vào phục vụ tính toán hệ số phát thải… đề tài lựa chọn phƣơng pháp xây dựng hệ số
phát thải dựa trên phƣơng pháp luận của WHO và kết quả điều tra và quan trắc thực tế
tại một só nguồn thải điển hình trên lƣu vực sông Nhuệ-Đáy. Qua kết quả ban đầu nhóm
thực hiện đề tài nhận thấy đây là phƣơng pháp khá phù hợp có tính khoa học và khả thi
cao.
- Đề tài đã xây dựng đƣợc bộ số về hệ số phát thải cho một số nguồn thải điểm đặc
trƣng cho lƣu vực sông Nhuệ-Đáy và từ bộ hệ số trên nhóm đã tính toán thử nghiệm tổng
thải lƣợng của các nguồn thải đó đổ vào lƣu vực sông Nhuệ-Đáy. Đây sẽ là số liệu quan
trọng phục vụ công tác quản lý môi trƣờng nƣớc tại Lƣu vực sông Nhuệ-Đáy.
2.6. Kiến nghị
* Ứng dụng kết quả nghiên cứu
- Cần sớm đƣa kết quả nghiên cứu thành một công cụ trong công tác quản lý chất
lƣợng nƣớc cho lƣu vực sông Nhuệ-Đáy.
- Khuyến cáo cho ngƣời sử dụng phƣơng tiện về ảnh hƣởng của các chất ô nhiễm từ
các nguồn thải đến sức khỏe con ngƣời. Cần tìm mọi cách có thể hạn chế mức phát thải
các chất ô nhiễm ra môi trƣờng nhƣ xây dựng các trạm xử lý nƣớc thải trƣớc khi đổ vào
nguồn tiếp nhận. Trong điều kiện có thể, cần khuyến khích sử dụng các loại nhiên liệu ít
gây ô nhiễm hơn hoặc các nhiên liệu sinh học khác.
* Hƣớng nghiên cứu tiếp
- Với tốc độ phát triển kinh tế xã hội tại các tỉnh/Thành phố nhƣ hiện nay thì bộ hệ
số phát thải đã thực hiện trong khuôn khổ đề tài cần đƣợc thƣờng xuyên cập nhật để phản
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ánh đúng thực tế về mức độ đóng góp của nguồn thải vào môi trƣờng nƣớc tại lƣu vực
sông.
- Do hạn chế về thời gian kinh phí và năng lực thử nghiệm, trong khuôn khổ đề tài
mới chỉ dừng lại ở việc xây dựng đƣợc bộ hệ số (5 thông số ô nhiễm) cho một số nguồn
thải đặc trƣng trên lƣu vực sông Nhuệ -Đáy do đó nhóm nghiên cứu kiến nghị hƣớng
phát triển đề tài trong thời gian tới nhƣ sau:
+ Có thể tiến hành nghiên cứu tƣơng tự tại các địa phƣơng khác hay các lƣu vực
sông khác của Việt Nam hoặc với các thông số ô nhiễm khác.
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[2] NGHIÊN CƢU CƠ SƠ LY LU N VA THƢC TIÊN ĐÊ XU T CAC NÔI DUNG
CUA CƠ CHÊ CHI TRA DICH VU MÔI TRƢƠNG LIÊN QUAN ĐÊN ĐA DANG
SINH HOC
(MÃ SỐ TNMT.04.03)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Cục Bảo tồn đa dạng sinh học Tổng cục Môi trƣờng
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Văn Hƣng Cục Bảo tồn đa dạng sinh học Tổng cục Môi
trƣờng
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- Ths. Huỳnh Thị Mai
- Ths. Hoàng Thị Thanh Nhàn
- CN. Nguyễn Ngọc Linh
- Ths. Bùi Hoà Bình
- Ths. Đặng Thuỳ Vân
- TS. Nguyễn Văn Quân
- Ông Nguyễn Tuấn Phú
- KS. CN. Phạm Hoàng Việt
- CN. Phạm Văn Hoan
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu và đề xuất các nội dung của cơ chế
chi trả dịch vụ môi trƣờng liên quan đến đa dạng sinh học
1.5. Nội dung nghiên cứu
Đề tài này tập trung thực hiện một số nội dung chính sau:
- Nghiên cứu về cơ chế chi trả dịch vụ môi trƣờng liên quan đến đa dạng sinh học
trên thế giới
Thu thập phân tích các nghiên cứu liên quan đến cơ chế chi trả dịch vụ môi
trƣờng trên thế giới;
Thu thập phân tích các nghiên cứu về cơ chế chi trả dịch vụ môi trƣờng: bảo vệ
đầu nguồn, du lịch sinh thái hấp thụ cacbon ở một số quốc gia;
Nghiên cứu làm rõ các khái niệm, thuật ngữ liên quan đến chi trả dịch vụ môi
trƣờng liên quan đến đa dạng sinh học;
Phân tích các mô hình chi trả dịch vụ môi trƣờng nói chung và các dịch vụ môi
trƣờng liên quan đến đa dạng sinh học trên thế giới;
Nghiên cứu các cách tiếp cận chi trả dịch vụ môi trƣờng liên quan đến đa dạng
sinh học phục vụ công tác quản lý đa dạng sinh học;
Nghiên cứu hình thức chi trả dịch vụ môi trƣờng liên quan đến đa dạng sinh học ở
một số quốc gia: hình thức công hình thức tƣ và hình thức trao đổi;
Nghiên cứu các đối tƣợng đƣợc chi trả và đối tƣợng phải chi trả và nguyên tắc chi
trả dịch vụ môi trƣờng liên quan đến đa dạng sinh học;
Phân tích thị trƣờng liên quan đến dịch vụ môi trƣờng liên quan đến đa dạng sinh
học (ở cấp địa phƣơng quốc gia, quốc tế);
Phân tích nghiên cứu các tác động của chi trả dịch vụ môi trƣờng liên quan đến đa
145

dạng sinh học: kinh tế xã hội;
Đánh giá các cơ hội của việc áp dụng cơ chế chi trả dịch vụ môi trƣờng trên thế
giới;
Phân tích đánh giá khả năng áp dụng các nghiên cứu của thế giới về chi trả dịch vụ
môi trƣờng liên quan đến đa dạng sinh học tại Việt Nam.
- Nghiên cứu cơ chế chi trả dịch vụ môi trƣờng ở Việt Nam và đề xuất các nội
dung của cơ chế chi trả dịch vụ môi trƣờng liên quan đến đa dạng sinh họC
Thu thập phân tích các nghiên cứu liên quan đến cơ chế chi trả dịch vụ môi
trƣờng tại Việt Nam;
Đánh giá các kết quả của việc áp dụng dịch vụ môi trƣờng liên quan đến đất ngập
nƣớc, dịch vụ môi trƣờng rừng cơ chế chi trả hấp thụ cacbon.. tại Việt Nam;
Tính cấp thiết của việc áp dụng cơ chế chi trả dịch vụ môi trƣờng nói chung và chi
trả dịch vụ môi trƣờng liên quan đến đa dạng sinh học trong công tác bảo tồn đa dạng
sinh học;
Thống kê phân tích các hệ sinh thái và các dịch vụ hệ sinh thái tại Việt Nam;
Nghiên cứu cơ chế chi trả dịch vụ môi trƣờng liên quan đến rừng đã đƣợc áp dụng
thí điểm tại Việt Nam;
Nghiên cứu các chính sách quy định cho việc phát triển cơ chế chi trả dịch vụ môi
trƣờng ở Việt Nam;
Vai trò của công cụ kinh tế trong quản lý môi trƣờng nói chung và quản lý đa dạng
sinh học nói riêng;
Nghiên cứu các phƣơng pháp đánh giá giá trị kinh tế của dịch vụ môi trƣờng;
Đánh giá các cơ hội của việc áp dụng cơ chế chi trả dịch vụ môi trƣờng trong lĩnh
vực đa dạng sinh học ở Việt Nam;
Nghiên cứu phân tích vai trò của cộng đồng đối với việc chi trả dịch vụ môi
trƣờng liên quan đến đa dạng sinh học;
Đề xuất các hình thức chi trả dịch vụ môi trƣờng liên quan đến đa dạng sinh học:
hình thức công hình thức tƣ và hình thức trao đổi;
Nghiên cứu đề xuất các đối tƣợng đƣợc chi trả và đối tƣợng phải chi trả dịch vụ
môi trƣờng liên quan đến đa dạng sinh học;
Nghiên cứu đề xuất mô hình thí điểm áp dụng chi trả dịch vụ môi trƣờng liên quan
đến đa dạng sinh học;
Nghiên cứu đề xuất mức chi trả dịch vụ môi trƣờng liên quan đến đa dạng sinh
học
Nghiên cứu các hình thức quản lý kinh phí từ việc chi trả dịch vụ môi trƣờng liên
quan đến đa dạng sinh học;
Nghiên cứu phân tích đề xuất cơ chế chi trả dịch môi trƣờng liên quan đến đa dạng
sinh học phù hợp với điều kiện ở Việt Nam.
1.6. Thời gian thực hiện: 2010 – 2011
1.7. Kinh phí phê duyệt: 933 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 933 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Trong vài thập kỷ qua các công cụ kinh tế đã đƣợc áp dụng hiệu quả để phòng
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chống ô nhiễm và bảo tồn các hệ sinh thái. Hầu hết các công cụ này đã làm giảm các tác
động tiêu cực đối với môi trƣờng (nhƣ ô nhiễm, hủy hoại nơi cƣ trú v.v...) thông qua
thuế sinh thái phí hoặc các công cụ khác theo nguyên tắc “ngƣời gây ô nhiễm phải trả”.
Trong những năm qua cách tiếp cận mới này đã đƣợc chú ý để tạo ra các tác động tích
cực đối với môi trƣờng thông qua các biện pháp khuyến khích kinh tế phù hợp.
Chi trả dịch vụ môi trƣờng là một trong những cách tiếp cận mới này nhằm hỗ trợ
các tác động tích cực đối với môi trƣờng thông qua việc chia sẻ lợi ích từ những ngƣời
đƣợc hƣởng lợi các dịch vụ môi trƣờng đến những ngƣời cung cấp dịch vụ hoặc những
ngƣời đƣợc giao quản lý các nguồn tài nguyên môi trƣờng. Trong những năm qua việc
áp dụng mô hình chi trả dịch vụ môi trƣờng đã phổ biến và lan rộng trên khắp toàn cầu.
Ở Việt Nam một số mô hình về chi trả dịch vụ môi trƣờng đã bƣớc đầu phát triển
để tạo nguồn tài chính bền vững cho bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học bảo
đảm chia sẻ lợi ích hài hòa giữa các bên liên quan hƣớng tới xóa đói giảm nghèo.
Mặc dù Quyết định số 380/2008/QĐ-TTg ngày 10 tháng 4 năm 2008 của Thủ
tƣớng Chính phủ về chính sách thí điểm chi trả dịch vụ môi trƣờng rừng tại 2 tỉnh Lâm
Đồng và Sơn La; Nghị định số 99/2010-NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về Chính
sách chi trả dịch vụ môi trƣờng rừng đã quy định về năm loại dịch vụ môi trƣờng rừng.
Tuy nhiên ở Việt Nam ngoài hệ sinh thái rừng còn nhiều loại hệ sinh thái tiêu biểu có
tiềm năng thực hiện chi trả dịch vụ môi trƣờng nhƣ hệ sinh thái biển và đất ngập nƣớc.
Bên cạnh đó Điều 74 của Luật Đa dạng sinh học 2008 yêu cầu Chính phủ quy định cụ
thể về dịch vụ môi trƣờng liên quan đến đa dạng sinh học. Thực chất đây là loại dịch vụ
do các hệ sinh thái cung cấp.
Các dịch vụ môi trƣờng liên quan đến xử lý nƣớc thải rác thải tiếng ồn làm sạch
khí thải và đánh giá tác động môi trƣờng v.v… liên quan đến các quy định của Tổ chức
Thƣơng mại Thế giới không nằm trong khuôn khổ chi trả dịch vụ môi trƣờng của báo cáo
này.
Việc nghiên cứu xây dựng và thực hiện chính sách toàn diện về chi trả dịch vụ
môi trƣờng ở Việt Nam là rất cần thiết và cấp bách nhằm tạo thêm nguồn tài chính hỗ trợ
công tác bảo tồn đa dạng sinh học đặc biệt là các loại hệ sinh thái tiêu biểu góp phần
thúc đẩy kinh tế hoá tài nguyên và môi trƣờng. Chính vì vậy năm 2010 Cục Bảo tồn đa
dạng sinh học đƣợc giao thực hiện Đề tài “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất
các nội dung của cơ chế chi trả dịch vụ môi trƣờng liên quan đến đa dạng sinh học” nhằm
đề xuất các nội dung của cơ chế chi trả và phƣơng hƣớng, lộ trình xây dựng chính sách
quốc gia về chi trả dịch vụ môi trƣờng liên quan đến đa dạng sinh học
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát tính toán và trang thiết bị nghiên cứu
đã sử dụng thực tế
- Nghiên cứu tài liệu: thu thập, kế thừa các thông tin kết quả nghiên cứu của các
chƣơng trình đề tài khoa học, kinh nghiệm quốc tế có liên quan đến đề tài: Tổ chức thu thập các kết
quả nghiên cứu trƣớc, cập nhật đánh giá và chọn lọc thông tin, số liệu; Thu thập thông tin kinh nghiệm
quốc tế về chi trả dịch môi trƣờng từ các trang web đăng tải các kết quả nghiên cứu liên quan đến
chi trả dịch vụ môi trƣờng. Một số thông tin cũng đƣợc thu thập qua các hội thảo, hội nghị quốc tế.
- Phƣơng pháp phân tích so sánh: Thu thập thông tin số liệu đánh giá so sánh các kết
quả và phân tích tình hình thực tiễn cũng nhƣ các nguyên nhân tác động của chúng.
- Phƣơng pháp khảo sát phỏng vấn: Tổ chức một chuyến khảo sát đến Lâm Đồng, tổ
chức họp giới thiệu mục tiêu đề tài và phỏng vấn trực tiếp cán bộ, cộng đồng liên quan về vấn
đề chi trả dịch vụ môi trƣờng.
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- Phƣơng pháp chuyên gia và hội thảo tham vấn: Tổ chức hai hội thảo quốc gia mời các
chuyên gia đầu ngành về đa dạng sinh học tƣ vấn cụ thể định hƣớng các chuyên đề và tham gia
xây dựng một số chuyên đề; tham gia hội thảo, họp chuyên gia góp ý kiến cụ thể cho các
chuyên đề và đặc biệt tham gia xây dựng, tham vấn và đề xuất cơ chế quốc gia về chi trả dịch
vụ môi trƣờng liên quan đến đa dạng sinh học.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc
- Các sản phẩm khoa học: Sản phẩm tạo ra là phƣơng pháp luận về cơ chế chi trả
dịch vụ môi trƣờng liên quan đến đa dạng sinh học. Các sản phẩm này đƣợc tạo ra trên cơ
sở tham khảo kinh nghiệm của nƣớc ngoài và trong nƣớc vì vậy sẽ có chất lƣợng tƣơng
đƣơng với các sản phẩm tƣơng tự trong khu vực.
2.4. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà nƣớc
về tài nguyên và môi trƣờng
Chi trả dịch vụ môi trƣờng liên quan đến đa dạng sinh học cũng có nững tác động
đến quản lý tài nguyên và môi trƣờng nhƣ chi trả dịch vụ môi trƣờng rừng.
Việt Nam chỉ mới khởi đầu xây dựng, thực hiện chủ yếu loại hình dịch vụ đối với
PES rừng (dịch vụ bảo vệ vùng đầu nguồn) tuy nhiên số lƣợng và quy mô v n còn quá
hạn chế. Một số hoạt động đã mang tính chất PES biển với loại dịch vụ du lịch biển, tuy
nhiên chƣa có cơ hội nhiều để khai thác và khám phá tiềm năng về các loại hình PES
khác đối với hệ sinh thái biển và đất ngập nƣớc vốn rất phong phú và tiềm năng ở Việt
Nam.
Các dự án của Chính phủ hiện chƣa quan tâm nhiều đến việc xây dựng và áp dụng
PES. Hầu hết các chƣơng trình dự án đã thực hiện đều do các tổ chức phi chính phủ đề
xuất và tổ chức thực hiện. Vì vậy các thông tin cụ thể về các bƣớc hoạt động và kết quả
bƣớc đầu cũng nhƣ các bài học kinh nghiệm đầu tiên của các dự án này không tiếp cận
đƣợc đầy đủ.
Mặt khác các chƣơng trình dự án trên đều đƣợc đề xuất thực hiện trƣớc khi có
Quyết định 380/2008-QĐ-TTg, Luật Đa dạng sinh học 2008 và Nghị định số 99/2010NĐ-CP vì thế các nhà tài trợ cũng nhƣ các tổ chức thực hiện v n chƣa có công cụ pháp
lý đủ mạnh để thiết kế và xây dựng các mô hình quy mô lớn ở Việt Nam.
Tính phù hợp và hiệu quả của các chƣơng trình
Mục tiêu chung của các chƣơng trình PES đã và đang triển khai trong nƣớc nhằm
tạo ra cơ chế chia sẻ lợi ích giữa những ngƣời hƣởng lợi và những ngƣời tạo ra các lợi ích
đó trọng tâm hoạt động của các chƣơng trình là hƣớng về các cộng đồng nghèo.
Ví dụ điển hình trong các chƣơng trình PES ở Việt Nam là ARBCP xây dựng mô
hình thí điểm PES rừng tại tỉnh Lâm Đồng.
Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên 977.219 ha diện tích đất lâm nghiệp
601.207 ha, chiếm 60,8% tổng diện tích tự nhiên đƣợc rừng che phủ. Với hệ sinh thái
phong phú rừng Lâm Đồng có 1.685 loài thực vật 946 loài động vật với sự đa dạng về
kiểu gen, kiểu rừng. Với tiềm năng lớn về du lịch sinh thái nghỉ dƣỡng do rừng tạo ra,
ngành dịch vụ du lịch nghỉ dƣỡng đã phát triển từ khá sớm thu hút ngày càng đông khách
trong và ngoài nƣớc. Ngoài ra với độ che phủ lớn của rừng Lâm Đồng đƣợc xem là mái
nhà của miền Đông Nam bộ nơi đây là đầu nguồn của nhiều hệ thống sông suối đổ về
Đông Nam Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ tài nguyên rừng cũng tạo nên nguồn thủy
năng dồi dào cho các nhà máy thủy điện nhƣ Đại Ninh Đa Nhim Suối Vàng Hàm
Thuận - Đa Mi Thủy điện Đồng Nai 3-4 v.v… vận hành hoạt động. Nhƣng thời gian
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qua, hệ sinh thái rừng chƣa đƣợc bảo vệ tốt làm cho đất đai bị xói mòn thoái hóa nguồn
nƣớc bị suy giảm chất lƣợng môi trƣờng ở nhiều khu dân cƣ bị ô nhiễm tài nguyên thiên
nhiên một số nơi bị khai thác quá mức không quy hoạch đa dạng sinh học bị đe dọa. Vì
vậy, tiềm năng và điều kiện ở đây rất thuận lợi cho hoạt động thí điểm về PES.
Thành công của Chƣơng trình hiện tại đã đƣợc đánh giá cao. Đây là mô hình PES rừng
thành công đầu tiên tại Việt Nam.
Theo báo cáo về tiến trình thực hiện và những kết quả kinh nghiệm trong thực
hiện chi trả dịch vụ hệ sinh thái rừng ở Lâm Đồng của Thạc sĩ Lê Quang Nghiệp, Chi
Cục trƣởng Chi cục Lâm nghiệp Lâm Đồng, một số kết quả chính của PES rừng tại Lâm
Đồng đƣợc tổng kết nhƣ sau:
- Đã làm chuyển biến nhận thức của các cấp các ngành và ngƣời dân trên địa bàn;
góp phần quan trọng trong việc giữ rừng, tạo điều kiện phát triển các ngành các lĩnh vực
khác nhƣ: giảm khí thải nhà kính hạn chế lũ lụt phát triển thủy lợi, thủy điện, du lịch,
nuôi cá nƣớc lạnh v.v…; Mô hình thí điểm tại Lâm Đồng đƣợc dƣ luận các tổ chức quốc
tế quan tâm và ủng hộ.
- Giảm chi từ ngân sách Nhà nƣớc nâng cao đời sống bền vững nhân dân đặc biệt
là đồng bào dân tộc. Trong thời gian tới, mỗi năm Lâm Đồng có thể thu đƣợc khoảng 100
- 150 tỷ đồng dùng nguồn kinh phí này trả cho ngƣời dân bảo vệ rừng thay cho Ngân
sách Nhà nƣớc từ Trung ƣơng và địa phƣơng đầu tƣ hàng năm;
- Rừng ở khu vực chi trả dịch vụ môi trƣờng đƣợc quản lý tốt hơn giảm số vụ vi
phạm 50%; tỷ lệ hộ nghèo trong vùng thí điểm giảm 15% đời sống ngƣời tham gia lao
động nghề rừng đƣợc cải thiện; tạo sự đồng thuận cao của ngƣời dân cũng nhƣ các cấp,
các ngành ở địa phƣơng và đặc biệt là sự đồng tình của ngƣời chi trả, họ nhận thức rằng
việc đầu tƣ cho bảo vệ rừng chính là đầu tƣ cho sản xuất bền vững của các nhà máy thủy
điện, du lịch sinh thái và sản xuất nƣớc sạch. Đến nay đã có 8.553 hộ gia đình đƣợc chi
trả khi tham gia nhận quản lý bảo vệ 226.793 ha rừng thuộc các lƣu vực sông Đồng Nai,
hồ thủy điện Đa Nhim Đại Ninh và Hàm Thuận - Đa Mi. Nâng mức đơn giá giao khoán
cho hộ dân cao hơn 2 8 lần so với đơn giá khoán hiện nay từ 350.000 đ - 400.000
đ/ha/năm tạo sự chuyển biến, phấn chấn rõ rệt cho những hộ giữ rừng giúp họ nâng cao
thu nhập, cải thiện đời sống; rừng đƣợc bảo vệ tốt hơn chất lƣợng hơn đƣợc ngƣời dân
ủng hộ.
Năm 2011 phấn đấu hoàn thành các thủ tục để diện tích rừng bảo vệ từ chi trả
dịch vụ môi trƣờng rừng tăng lên 324.420 ha. Từ nay đến năm 2015 diện tích rừng quản
lý bảo vệ và hƣởng lợi từ chi trả dịch vụ môi trƣờng rừng sẽ tiếp tục tăng lên 430.000 ha
(chiếm tỷ lệ 72 % diện tích đất lâm nghiệp toàn tỉnh) khi các nhà máy thủy điện vừa và
nhỏ các cơ sở sản xuất nƣớc sinh hoạt và khu du lịch nghỉ dƣỡng, du lịch sinh thái đang
xây dựng đi vào hoạt động và có doanh thu.
- Thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng và hệ thống giám sát trong quản lý bảo
vệ rừng của hộ gia đình kiện toàn từ cấp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến
Quỹ bảo vệ và phát triển rừng đơn vị chủ rừng, Hạt kiểm lâm sở tại và Ban lâm nghiệp
xã. Hình thức chi trả gián tiếp và các đơn vị chủ rừng cũng đƣợc chia sẻ lợi ích khi tham
gia quản lý bảo vệ rừng cùng hộ dân đã nâng cao trách nhiệm của cán bộ quản lý rừng địa
phƣơng;
- Với mức chi trả dịch vụ môi trƣờng rừng 20 đồng/Kwh điện thƣơng phẩm và 40
đồng/m3 nƣớc sinh hoạt, nhiều ý kiến cho rằng sẽ tăng giá thành tiêu dùng cho ngƣời dân
trong việc sử dụng điện và nƣớc sinh hoạt. Tuy nhiên qua phân tích thực tế, với mức tiêu
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dùng bình quân 981kWh/ngƣời/năm và 54m3 nƣớc sinh hoạt/ ngƣời/năm thì mỗi năm
mỗi ngƣời dân có chi phí tăng thêm khi sử dụng điện nƣớc chỉ là 22.000 đồng đóng góp
cho những ngƣời dân giữ rừng.
- Từ thành công trong triển khai thí điểm chi trả dịch vụ môi trƣờng rừng ở Lâm
Đồng và Sơn La Chính phủ đã thể chế hóa thành Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày
24/9/2010 áp dụng trên toàn quốc.
Ở một số chƣơng trình PES khác cũng đã bƣớc đầu xác định đƣợc các thành phần
của PES nhƣ ngƣời sử dụng dịch vụ và ngƣời cung cấp dịch vụ. Đây là 2 cấu thành quan
trọng đầu tiên ảnh hƣởng lớn đến sự thành công của PES.
Tác động tới chính sách xoá đói giảm nghèo
Mục tiêu chính của PES là hƣớng tới ngƣời nghèo cải thiện sinh kế và tăng thu
nhập cho cộng đồng đặc biệt là cộng đồng vùng cao. Một trong những cách thức để hoạt
động PES là thành lập các quỹ ủy thác để hỗ trợ ngƣời nghèo thông qua các hoạt động
PES. Ở Chƣơng trình ARBCP đã thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng và Kế hoạch
hành động bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Lâm Đồng. Qua hai năm thực hiện Quyết định
số 380 (2009-2010) tại tỉnh Lâm Đồng, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng thí điểm giảm 15%,
đời sống ngƣời tham gia lao động nghề rừng đƣợc cải thiện. Đến nay đã có 8.553 hộ gia
đình đƣợc chi trả khi tham gia nhận quản lý bảo vệ 226.793 ha rừng thuộc các lƣu vực
sông Đồng Nai giúp họ nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.
Sự tham gia của các bên
Đƣợc sự hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ nhƣ Winrock International WWF
IUCN ICRAF và CIFOR kiến thức về PES đã đƣợc hỏi học và nâng cao. Từ một khái
niệm mới, một công cụ kinh tế mới hỗ trợ bảo tồn đa dạng sinh học và góp phần xóa đói
giảm nghèo nhƣng chỉ mới vài năm gần đây cộng đồng Việt Nam mới đƣợc tiếp cận với
hoạt động này làm thay đổi cách tiếp cận trong bảo tồn và phát triển bền vững các nguồn
tài nguyên. Điển hình là Quyết định số 380/2008/QĐ-TTg ngày 10 tháng 4 năm 2008 của
Thủ tƣớng Chính phủ về chính sách thí điểm PES rừng và sau đó là Luật Đa dạng sinh
học đã đƣợc thông qua ngày 13/11/2008 tại Điều 74 quy định về PES và tiếp theo là
Nghị định số 99/2010-NĐ-CP. Nhƣ vậy, từ nhận thức đúng đắn về PES các nhà hoạch
định chính sách đã công nhận vai trò quan trọng của PES và ủng hộ cho thí điểm tại một
số tỉnh.
Khi công cụ pháp lý về PES đã đƣợc hình thành các công cụ kinh tế cũng dần
đƣợc phát triển và ứng dụng cho PES, nguồn tài chính cũng đƣợc hỗ trợ từ nhiều nguồn
tuy không nhiều. Vì vậy đã thu hút đƣợc nhiều đối tác tham gia vào hoạt động PES đặc
biệt các nhà máy thủy điện và các công ty cấp nƣớc, họ đã sẵn sàng chi trả những lợi ích
mà họ đã nhận đƣợc từ các dịch vụ môi trƣờng đƣợc cung cấp bởi những chủ rừng, chủ
đất, v.v... Những ngƣời cung cấp dịch vụ là những cộng đồng nghèo cũng đã hiểu vai trò và
chức năng của PES. Họ đã sẵn sàng tham gia vì lợi ích mà họ đƣợc hƣởng.
Những khó khăn hạn chế
Mặc dù Việt Nam đƣợc đánh giá là có nhiều tiềm năng và cơ hội để thực hiện các
mô hình PES. Tuy nhiên đây là một thị trƣờng non trẻ, cần có thời gian và các nguồn lực
để tìm hiểu và khám phá. Vì vậy PES đang gặp nhiều thách thức và hạn chế trong quá
trình hình thành và phát triển, thể hiện qua một số điểm sau đây:
(1)Về nhận thức: Đƣợc sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế đặc biệt là Chƣơng
trình ARBCP do USAID tài trợ, một số các nhà quản lý khoa học và chuyên gia đã có cơ
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hội học hỏi và nâng cao nhận thức về PES. Cho đến nay đã đạt đƣợc những kết quả đáng
kể trong việc hoạch định chính sách về bảo vệ tài nguyên và đa dạng sinh học. Với những
nỗ lực của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng PES đã đƣợc đƣa vào Luật Đa dạng sinh học
2008. Tƣơng tự, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng và trình Thủ tƣớng
Chính phủ phê chuẩn Quyết định số 380/QĐ-TTg và Nghị định số 99/2010-NĐ-CP về
chính sách PES rừng. Tuy nhiên PES mới chỉ đƣợc nhận thức ở quy mô rất hẹp, hầu hết
các Bộ ngành liên quan chƣa đƣợc tập huấn làm quen và nâng cao nhận thức về PES.
Chỉ mới số ít các cộng đồng dân cƣ thuộc vùng thí điểm của các chƣơng trình dự án
PES đặc biệt chỉ mới các cán bộ liên quan đến quản lý rừng mới đƣợc tập huấn làm quen
với hoạt động này. Tuy nhiên cộng đồng dân cƣ thuộc các vùng thực hiện PES là đồng
bào dân tộc thiểu số vì vậy, nhận thức việc thực hiện PES chƣa cao. PES cũng chƣa có
cơ hội để đƣợc tuyên truyền giáo dục rộng rãi trong cộng đồng đặc biệt là giới báo chí
và thanh niên. Điều này có thể gây cản trở cho việc tìm kiếm thị trƣờng PES ở Việt Nam
nói chung và các chƣơng trình dự án PES đang thực hiện nói riêng. Vì vậy, cần giáo dục,
tập huấn nâng cao nhận thức cho cộng đồng và thu hút sự tham gia tích cực của các cộng
đồng vào các hoạt động của PES.
(2)Về chính sách: Mặc dù đã có 3 văn bản quan trọng đề cập trực tiếp tới PES đó
là Luật Đa dạng sinh học, Nghị định số 99/2010-NĐ-CP và Quyết định số 380/2008/QĐTTg cùng một số văn bản pháp luật liên quan đề cập đến các khía cạnh khác nhau của
PES tuy nhiên PES là khái niệm mới chƣa có sự hiểu biết sâu và rộng. Bên cạnh đó
Luật Đa dạng sinh học 2008 chỉ mới quy định ngƣời sử dụng dịch vụ môi trƣờng phải có
trách nhiệm trả tiền cho ngƣời cung cấp dịch vụ đó. Luật chƣa quy định chi tiết cơ chế
chi trả các hoạt động của PES. Nghị định số 99/2010-NĐ-CP chỉ mới quy định về các
dịch vụ môi trƣờng rừng các dịch vụ liên quan đến hệ sinh thái rừng. Bên cạnh đó cơ
chế chi trả phù hợp với các loại dịch vụ v n còn bỏ ngỏ trong Nghị định số 99. Các văn
bản hƣớng d n về cơ chế quản lý sử dụng tài chính thu đƣợc để các địa phƣơng thực
hiện v n chƣa có. Vì vậy, cần phải hoàn thiện thêm hệ thống chính sách về PES ở Việt
Nam, cụ thể cần có một khung chính sách toàn diện về PES điều chỉnh tất cả các đối
tƣợng liên quan đến tất cả các loại hệ sinh thái tiêu biểu của Việt Nam nhƣ hệ sinh thái
biển và đất ngập nƣớc các hƣớng d n chi tiết về việc nghiên cứu đề xuất và tìm kiếm
các đối tƣợng chi trả các đối tƣợng đƣợc chi trả cơ chế chi trả đối với các loại dịch vụ
tiềm năng tại Việt Nam.
(3) Về tổ chức: Việc phân công phân cấp quản lý tài nguyên v n còn chồng chéo
chƣa thống nhất quản lý vào một đầu mối. Vì vậy có thể có những xung đột trong việc
quản lý và bảo vệ các nguồn tài nguyên. Bên cạnh đó việc phối hợp giữa các Bộ ngành
còn rất hạn chế và khó khăn. Thực tế cho thấy PES là một hoạt động liên ngành cần sự
phối hợp và tham gia của nhiều đối tác: nhà quản lý khoa học chuyên gia doanh nhân
nông dân v.v...
Ngoài ra các cán bộ có năng lực và chuyên môn sâu cũng nhƣ kinh nghiệm về
PES trong các tổ chức xây dựng và thực hiện các chƣơng trình dự án PES hiện tại cũng
không nhiều. Vì vậy, ảnh hƣởng lớn đến tiến độ, hiệu quả cũng nhƣ mục tiêu đề ra của
các chƣơng trình đang thực hiện cũng nhƣ thiếu năng lực xây dựng các đề xuất chƣơng
trình dự án về PES.
(4) Về tài chính: Mặc dù các dự án chƣơng PES thí điểm đã mang lại lợi ích
thiết thực cho cộng đồng góp phần xóa đói giảm nghèo; nâng cao nhận thức về giá trị
của các dịch vụ hệ sinh thái. Tuy nhiên các chƣơng trình dự án PES đã đƣợc triển khai ở
Việt Nam là những tài trợ nhỏ (trừ Chƣơng trình ARBCP) nguồn vốn từ nƣớc ngoài. Vì
151

vậy tài chính bị hạn chế và bị ràng buộc bởi cơ chế tài chính của nhà tài trợ. Hiện chƣa
có chƣơng trình dự án nào đƣợc đầu tƣ từ nguồn tài chính của Nhà nƣớc.
(5) Về cơ sở hạ tầng và thông tin: Nghiên cứu đánh giá tiềm năng định lƣợng
các nguồn tài nguyên và khảo sát khả khi các vùng thí điểm thực hiện PES là khởi đầu
quan trọng của PES. Các hoạt động này cần có các thiết bị để xác định và tính toán. Tuy
nhiên các điều kiện này chƣa đƣợc đáp ứng đầy đủ trong các tổ chức triển khai các
chƣơng trình dự án trên.
Do chƣa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong việc tổ chức thực hiện,
đặc biệt là giữa các cơ quan Chính phủ và phi chính phủ nên việc chia sẻ thông tin và
kinh nghiệm về PES cũng rất khó khăn.
2.5. Kết luận
- Đã nghiên cứu so sánh các khái niệm về PES của các nƣớc và đƣa ra đƣợc khái
niệm và vai trò của PES phù hợp với Việt Nam. Theo đó PES là công cụ kinh tế, sử dụng
để những ngƣời đƣợc hƣởng lợi từ các dịch vụ hệ sinh thái chi trả cho những ngƣời tham
gia duy trì bảo vệ và phát triển các chức năng của hệ sinh thái đó; PES đóng vai trò quan
trọng trong việc tạo tài chính bền vững cho bảo tồn đa dạng sinh học; xã hội hóa công tác
bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học nhằm xóa đói giảm nghèo; và nâng cao nhận thức
cộng đồng về bảo vệ môi trƣờng và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.
- Đã nghiên cứu phân tích các yếu tố cơ bản của hệ thống PES và đƣa ra đƣợc các
kết luận về nguyên tắc cơ bản các thành phần chính và các loại hình của PES. Theo đó
nguyên tắc cơ bản nhất của PES là tổ chức cá nhân đƣợc hƣởng lợi từ những dịch vụ môi
trƣờng phải chi trả cho những ngƣời sử dụng tài nguyên để cung cấp các dịch vụ môi
trƣờng đó. Nguyên tắc này phù hợp với Điều 74 của Luật Đa dạng sinh học Việt Nam;
Các thành phần hay các yếu tố cơ bản của hệ thống PES bao gồm các DVMT ngƣời
cung cấp dịch vụ và ngƣời sử dụng dịch vụ cơ cấu quản lý (cơ chế tài chính và cơ chế
chi trả); Có 4 loại hình PES đó là bảo vệ vùng đầu nguồn, bảo tồn đa dạng sinh học, hấp
thụ cacbon và cảnh quan/du lịch sinh thái. Tuy nhiên có hai cách tiếp cận: theo các loại
dịch vụ và theo dịch vụ của loại hệ sinh thái.
- Đã thu thập tƣ liệu đánh giá tổng quan về thực trạng và tiềm năng phát triển thị
trƣờng của 4 loại hình PES trên thế giới. Theo đó thị trƣờng dịch vụ bảo vệ vùng đầu
nguồn là thị trƣờng đƣợc quan tâm và phát triển mạnh nhất. Thị trƣờng dịch vụ cảnh
quan/du lịch sinh thái hiện đang bị hạn chế tuy nhiên đƣợc đánh giá là tiềm năng phát
triển nhất trong số 4 loại hình dịch vụ.
Đã tổng quan tình hình phát triển và áp dụng công cụ PES trên thế giới. Kết quả
cho thấy PES đã phát triển mạnh và sớm nhất ở châu Mỹ Latinh đứng đầu là Hoa Kỳ và
Costa Rica (phát triển mạnh từ giữa thập kỷ 80). Châu Á cũng đã bắt đầu quan tâm và
phát triển đứng đầu là Trung Quốc Indonesia và Philippines. Các chƣơng trình PES
đƣợc thực hiện ở các quy mô khác nhau. Hoa Kỳ và Trung Quốc là 2 nƣớc đã xây dựng
các chƣơng trình quy mô lớn nhất lớn thế giới, tới hàng chục triệu ha. Chính phủ các
nƣớc đặc biệt là Costa Rica và Trung Quốc đầu tƣ rất lớn cho công tác xây dựng và triển
khai các mô hình PES.
- Đã tìm hiểu nghiên cứu phân tích hệ thống pháp luật và chính sách hỗ trợ các
hoạt động PES của một số nƣớc trên thế giới. Kết quả cho thấy, hệ thống pháp luật chính
sách hỗ trợ, biện pháp tài chính là các công cụ cần thiết để xây dựng và thực hiện PES
thành công. Các nƣớc quan tâm phát triển mạnh về PES đã bổ sung, sửa đổi các luật liên
quan hoặc xây dựng một số quy định mới về tài nguyên rừng nƣớc cacbon và hệ sinh
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thái để hỗ trợ các hoạt động của PES.
- Đã tổng quan về những bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện các loại hình
PES. PES đã tác động tích cực đến đời sống của cộng đồng tăng thu nhập và cải thiện
sinh kế góp phần xóa đói giảm nghèo. Trong quá trình thiết kế và thực hiện PES, cần có
sự tham gia tích cực của các cộng đồng. Đây là chìa khóa của sự thành công.
- Cung cấp tổng quan về các chƣơng trình dự án quy mô lớn của các nƣớc đƣợc
Chính phủ cấp kinh phí. Nguồn tài trợ nhiều nhất và lớn nhất đặc biệt cho các nƣớc Mỹ
La tinh và châu Phi là WB và GEF.
- Đã thu thập tƣ liệu phân tích và cung cấp tổng quan thực trạng triển khai PES ở
Việt Nam. Hiện tại, PES chỉ mới ở giai đoạn thai nghén một số ít các dự án nhỏ đƣợc
thực hiện thí điểm, chủ yếu là nghiên cứu đánh giá khả thi về PES đƣợc thực hiện bởi
các tổ chức phi chính phủ. Nhà nƣớc chƣa quan tâm và đầu tƣ đúng mức cho phát triển
và thực hiện PES
- Đã thu thập tƣ liệu phân tích và cung cấp tổng quan về tiềm năng và thách thức
trong việc thực hiện Nghị định số 99/2010/NĐ-CP về chính sách PES rừng và tiềm năng
phát triển PES ở Việt Nam. Kết quả cho thấy, Việt Nam rất có tiềm năng để phát triển và
áp dụng PES vì nguồn tài nguyên dồi dào phong phú. Bên cạnh các hệ sinh thái rừng,
các hệ sinh thái biển và đất ngập nƣớc đang cung cấp nhiều loại dịch vụ quan trọng.
Ngoài ra Luật Đa dạng sinh học 2008 đã tạo hành lang pháp lý cho phát triển PES. Báo
cáo đã xác định và đề xuất hai loại dịch vụ đối với hệ sinh thái biển (du lịch sinh thái và
nuôi trồng thủy, hải sản, xây dựng các thƣơng hiệu thủy sản xanh) và ba loại dịch vụ đối
với hệ sinh thái đất ngập nƣớc (du lịch sinh thái; nuôi trồng thủy, hải sản, xây dựng các
thƣơng hiệu thủy sản xanh; và điều tiết nƣớc); các đối tƣợng khả thi cung cấp và sử dụng
dịch vụ; và một số khu vực tiềm năng đối với hai hệ sinh thái biển và đất ngập nƣớc có
thể áp dụng khả thi mô hình PES ở Việt Nam.
- Đã nghiên cứu đề xuất các nội dung của cơ chế chi trả và phƣơng hƣớng, lộ trình
xây dựng chính sách và áp dụng PES ở Việt Nam. Theo đó đề xuất các nội dung cơ bản
của cơ chế PES bao gồm: 4 loại dịch vụ môi trƣờng; các bên sử dụng và bên cung cấp
dịch vụ tiềm năng; và cơ cấu quản lý PES. Đề xuất hai phƣơng án xây dựng chính sách
theo khuôn khổ khác nhau. Phƣơng án 1 là xây dựng khung chính sách chung cho tất cả
các loại hình dịch vụ của các loại hệ sinh thái; phƣơng án 2 là xây dựng một chính sách
riêng cho một loại hình dịch vụ cụ thể của hệ sinh thái biển hoặc đất ngập nƣớc. Cả hai
phƣơng án đều nêu các ƣu điểm và hạn chế. Lộ trình thực hiện đƣợc đề xuất từ xây dựng
dự án nghiên cứu khả thi đến phê duyệt chính sách đƣợc đề xuất từ năm 2012-2016.
2.6. Kiến nghị
Kiến nghị chung:
- Với vai trò quan trọng của PES Chính phủ cần quan tâm đầu tƣ xây dựng và
hoàn thiện hệ thống chính sách về PES tạo điều kiện thuận lợi trong việc áp dụng PES ở
Việt Nam.
- Tạo cơ chế minh bạch, khuyến khích và tăng cƣờng sự tham gia của các bên liên
quan trong cơ chế PES nhằm xã hội hóa công tác bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học
góp phần xóa đói giảm nghèo.
- Xây dựng hệ thống, tổ chức giám sát thực hiện PES bao gồm cả cơ chế trao đổi
thông tin thị trƣờng.
- Tăng cƣờng nâng cao nhận thức, năng lực và đối thoại về PES. Cơ chế PES cần
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thu hút sự quan tâm và hỗ trợ của toàn xã hội. Do đó cần phải tiến hành các chƣơng trình
hành động tuyên truyền và giáo dục của nhà nƣớc về cơ chế PES để nâng cao nhận thức
cộng đồng toàn xã hội. Ngoài ra Chính phủ cũng cần ban hành các chính sách hỗ trợ
khác nhằm khuyến khích cộng đồng tích cực tham gia vào PES. Sự thành công của cơ
chế PES phụ thuộc trực tiếp vào kiến thức, nhận thức và sự sẵn sàng chi trả của cộng
đồng.
- Thúc đẩy nghiên cứu khoa học và áp dụng thí điểm chi trả dịch vụ môi trƣờng
đối với các loại hình dịch vụ của các hệ sinh thái khác nhau: cơ chế PES v n là một lĩnh
vực nghiên cứu mới, bao gồm cả việc bảo vệ môi trƣờng, phục hồi, thu thập và sự dụng
các quỹ liên quan. Cơ chế PES thực sự mới chỉ ở giai đoạn đầu phát triển đặc biệt ở các
quốc gia đang phát triển do trình độ phát triển kinh tế và xung đột giữa phát triển kinh tế
và bảo vệ môi trƣờng. Chính vì vậy, cần phải lồng ghép cơ chế PES vào kế hoạch nghiên
cứu khoa học quốc gia ví dụ kỹ thuật xây dựng các tiêu chuẩn chi trả dịch vụ, hoạch toán
giá trị của dịch vụ môi trƣờng lƣợng giá kinh tế dịch vụ, kết hợp dịch vụ môi trƣờng và
chi trả môi trƣờng, mục tiêu tiêu chuẩn và phƣơng thức chi trả dịch vụ môi trƣờng cũng
nhƣ là đánh giá tác động môi trƣờng của các dự án phát triển v.v... Ngoài ra hệ thống
giám sát môi trƣờng cần phải đƣợc chú ý phát triển để cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật nhằm
xây dựng một cơ chế PES hiệu quả.
Cùng với đó việc tiến hành các chƣơng trình thí điểm một cách tích cực cũng hết
sức cần thiết. Dựa vào các nghiên cứu tiến hành trƣớc đó cần tiến hành chƣơng trình thí
điểm để điều chỉnh và hoàn thiện hơn nữa cơ chế chi trả dịch vụ và các chính sách liên
quan.
- Thúc đẩy quan hệ hợp tác nhằm thu hút đầu tƣ hỗ trợ kỹ thuật và tài chính từ các
đối tác phát triển đặc biệt là việc chia sẻ thông tin kinh nghiệm cũng nhƣ những bài học
chƣa thành công từ các nƣớc đã xây dựng và áp dụng PES.
Kiến nghị cụ thể:
- Đầu tƣ nghiên cứu khả thi để xây dựng một mô hình PES cho một hoặc hai loại
dịch vụ đã đƣợc đề xuất có tính khả thi ở mục 2.4.1.2 và 2.4.2.2. với các nội dung: xác
định địa điểm; điều tra đánh giá đa dạng sinh học, sự suy thoái; xác định quyền sử dụng
đất, quản lý khu vực đƣợc lựa chọn; xác định ngƣời cung cấp và ngƣời sử dụng; lƣợng
giá giá trị dịch vụ.
- Đầu tƣ nghiên cứu thực hiện phƣơng hƣớng và lộ trình đã đề xuất.
Do đƣợc thực hiện trong thời gian ngắn với các nguồn lực hạn chế các kết luận và
kiến nghị của báo cáo chắc chắn còn nhiều hạn chế nhƣng đã cung cấp những cách nhìn
tổng quan về các hoạt động của PES trong nƣớc và quốc tế để hình thành nên ý tƣởng và
cách tiếp cận về các nội dung liên quan của PES cho khung chính sách quốc gia và đề
xuất phƣơng hƣớng và lộ trình xây dựng và áp dụng PES ở Việt Nam. Báo cáo sẽ là tài
liệu tham khảo tốt cho các nhà hoạch định chính sách quản lý khoa học cũng nhƣ các
đối tƣợng liên quan khác trong lĩnh vực tài nguyên và kinh tế môi trƣờng./.
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[3] NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG CỦA Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ XUYÊN
BIÊN GIỚI ĐẾN MIỀN BẮC VIỆT NAM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN
(MÃ SỐ TNMT.04.07)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Khoa học Khí tƣợng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
1.2. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Dương Hồng Sơn Email: dhson@imh.ac.vn
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- TS. Nguyễn Viết Hân
- TS. Doãn Hà Phong
- PGS.TS. Nguyễn Thị Phƣơng Thảo,
- Ông Nguyễn Đình Lƣợng
- Ông Trần Sơn
- ThS. Trần Thị Diệu Hằng
- ThS. Lê Văn Quy
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Đánh giá mức độ và khả năng bị ảnh hƣởng ô nhiễm không khí từ các quốc gia lân
cận khu vực miền Bắc Việt Nam.
1.5. Nội dung nghiên cứu
1.5.1. Thu thập số liệu địa hình, khí tượng và môi trường
- Thống kê cơ sở dự liệu khí tƣợng miền Bắc Việt Nam 2001-2010 phục vụ việc
mô hình hoá;
- Thu thập bản đồ địa hình 1/50.000 phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu cho mô hình
lan truyền
- Đánh giá hiện trạng môi trƣờng không khí khu vực phía Bắc
1.5.2. Nghiên cứu tổng quan về tình hình nghiên cứu ô nhiễm xuyên biên giới và ở
Việt Nam
- Nghiên cứu đánh giá các nghiên cứu về ô nhiễm không khí xuyên biên giới trên
thế giới và ở Việt Nam
1.5.3. Thiết kế thiết bị lấy mẫu khí ở độ cao 500m so với mặt đất ( Thám không)
- Thu thập thông tin về các thiết bị tƣơng tự đã và đang đƣợc sử dụng ở Việt Nam
và trên thế giới
- Thiết kế hệ thống lấy m u bao gồm:
- Thả bóng tại 9 tỉnh là Hà Nội Hà Giang Lạng Sơn Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc
Kạn Vĩnh Phúc Lào Cai và Yên Báivới tần suất 2 lần/năm.
- Mục đích: lấy m u SO2, NOx ở độ cao 500m so với mặt đất phục vụ đánh giá khả
năng lan truyền của các chất ô nhiễm
- Thử nghiệm và đánh giá chất lƣợng thiết bị đƣợc thực hiện tại Viện KH
KTTV&MT
- Xây dựng phần mềm khai thác xử lý và tính toán các tham số từ nguồn số liệu đo
Lấy mẫu khí thụ động
- Khảo sát và lựa chọn vị trí đặt m u
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- Thiết lập mạng lƣới điểm lấy m u khí thụ động (48 điểm) đo các khí SO2, NO2
- Đo đạc tại 9 tỉnh phía Bắc Việt Nam (Hà Nội Hà Giang Lạng Sơn Quảng Ninh,
Cao Bằng, Bắc Kạn Vĩnh Phúc Lào Cai Yên Bái, thu số liệu theo mùa sử dụng cho đầu
vào cho mô hình lan truyền
Mô hình hóa
- Nghiên cứu và lựa chọn các mô hình nguồn – nhận (source – receptor) mô hình
lan truyền ô nhiễm không khí. Đánh giá khả năng ứng dụng trong nghiên cứu Đề tài;
- Nghiên cứu việc tham số hoá các nguồn số liệu đầu vào;
- Xây dựng cơ sở dữ liệu đầu vào cho mô hình bao gồm bộ số liệu khí tƣợng địa
hình nồng độ các chất
- Hiệu chỉnh bộ thông số mô hình
- Mô hình hoá quá trình lan truyền ô nhiễm xuyên biên giới
- Chạy mô hình nhằm cung cấp kết quả đánh giá lan truyền theo mùa
Viễn Thám
- Sử dụng ảnh vệ tinh AQUA – AIRS từ năm 2003 với độ phân giải 2 3 x 2 3km. Và
vệ tinh IASI – METOP từ năm 2007 với độ phân giải 1 x 1km và 2 x2km.
- Thu thập 12 bức ảnh vệ tinh AQUA – AIRS trung bình theo từng tháng của năm
2009 để xử lý khảo sát ô nhiễm khí SO2
- Thu thập 12 bức ảnh vệ tinh IASI – METOP trung bình theo từng tháng của năm
2009 để xử lý khảo sát ô nhiễm khí NO2
- Ảnh viễn thám với độ sâu quang học 5 km có thể khảo sát đánh giá chất lƣợng
không khí
Phân tích, đánh giá ô nhiễm xuyên biên giới của một số chất khí
- Thống kê tần suất xuất hiện khối không khí có nguồn gốc khác nhau tại các khu
vực miền núi nông thôn thành thị
- Ứng dụng công nghệ GIS để thể hiện quá trình lan truyền và phân bố nồng độ các
chất ô nhiễm
- Đánh giá khả năng ô nhiễm không khí xuyên biên giới vào mùa hè và mùa đông
1.6. Thời gian thực hiện: 2011 - 2013
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.950 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 1.896 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Ô nhiễm không khí không còn là vấn đề riêng của một quốc gia hay một vùng lãnh
thổ mà nó đã là vấn đề đa quốc gia do những quá trình ô nhiễm xuyên biên giới. Rất
nhiều quốc gia trên thế giới đã phải chịu hậu quả ô nhiễm không khí từ các nƣớc lân cận
đƣa sang. Ví dụ nhƣ Singapore và Malaysia bị thiệt hại nặng do thảm họa cháy rừng ở
Inđônesia. Miền Bắc Trung Quốc đột rất nhiều than nhƣng lại gây ra mƣa axit ở Nam và
Tây nam Trung Quốc. Ở Việt Nam, vấn đề ô nhiễm xuyên biên giới mới đƣợc quan tâm
trong vài thập kỷ gần đây. Một số nghiên cứu có đề cập đến vấn đề này đã đƣợc thực
hiện nhƣng mới chỉ là những khía cạnh rất nhỏ và chƣa có sự khai thác ứng dụng các
công nghệ mới trong đánh giá vấn đề này.
Các nghiên cứu về ô nhiễm không khí xuyên biên giới đã đƣợc thực hiện ở Việt
Nam mới dừng lại việc ứng dụng phƣơng pháp mô hình down scaling từ trƣờng khí
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tƣợng tòan cầu và nội suy từ số liệu chất lƣợng không khí của một số trạm không khí cố
định nên độ chính xác của các kết quả chƣa đƣợc cao. Hiện nay, việc ứng dụng ảnh viễn
thám trong đánh giá lan truyền ô nhiễm không khí đã đƣợc thực hiện ở nhiều nƣớc trên
thế giới và cho những kết quả có độ tin cậy cao. Với điều kiện của Việt Nam, nguồn ảnh
viễn thám khá phong phú nhƣng chƣa đƣợc khai thác vào mục đích này.
Từ nhu cầu thực tiễn đó Đề tài đƣợc đặt ra nhằm góp phần giải đáp vấn đề ô nhiễm
xuyên biên giới trên cơ sở ứng dụng những công nghệ mới đảm bảo tính chính xác và
khoa học của kết quả. Kết quả của Đề tài sẽ giúp xây dựng tiền đề cho các quy hoạch
phát triển trong tƣơng lai của khu vực phía Bắc Việt Nam.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị nghiên cứu
đã sử dụng thực tế
Các phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc sử dụng trong đề tài là hợp lý kết hợp các
phƣơng pháp truyền thống và hiện đại. Cụ thể là:
- Khảo sát đo đạc: Đế đánh giá khả năng tác động và lan truyền của các chất này
một mạng điểm quan trắc sẽ đƣợc thiết lập tại 48 điểm ở 9 tỉnh thành tiến hành thu m u
theo 2 mùa để đánh giá sự biến đổi theo mùa. Thời gian để m u tối thiểu 1 tuần
- Lấy m u khí thụ động (passive sampler): Mạng lƣới 48 điểm thiết bị lấy m u thụ
động (passive sampler) sẽ đƣợc lắp đặt để thu m u. Passive sampler là thiết bị có cấu tạo
đơn giản và có thể dùng để lấy m u cho nhiều chất ô nhiễm dạng khí nhƣ các chất vô cơ:
NOx, SO2 , HNO3. Do các chất khí này có độ ổn định cao và khi phân tích kết quả có sai
số nhỏ.
- Thám không: Cơ sở thiết kế hệ thống lấy m u trên không đƣợc dựa vào nguyên
lý thiết bị lấy m u của Nhật.
- Viễn thám: Một số vệ tinh trên thế giới cung cấp ảnh viễn thám đánh giá chất
lƣợng không khí nhƣ: OMI – AURA chụp ảnh đánh giá các chất O3, NO2, SO2; AQUA –
AIRS chụp lấy m u các khí SO2, CO2 hơi nƣớc, bụi… và một số vệ tinh khác
- Mô hình hoá: Trong đề tải sử dụng mô hình chất lƣợng không khí CMAQ. Đây
là mô hình tiếp cận bài toán dự báo chất lƣợng không khí một cách tổng quát với các kỹ
thuật hiện đại trong đó các vấn đề nhƣ: ô zôn trên tầng đối lƣu chất độc, bụi mịn, lắng
đọng a xít suy giảm tầm nhìn v.v. đều đƣợc giải quyết. CMAQ cũng đƣợc thiết kế đa quy
mô để khỏi phải tạo ra các mô hình riêng biệt cho vùng đô thị hay nông thôn. Độ phân
dải và kích thƣớc miền tính có thể khác nhau một vài bậc đại lƣợng theo không gian và
thời gian. Tính mềm dẻo theo thời gian cho phép thực hiện các mô phỏng nhằm đánh giá
dài hạn của các chất ô nhiễm (trung bình khí hậu) hay lan truyền hạn ngắn mang tính địa
phƣơng. Tính mềm dẻo theo không gian cho phép sử dụng CMAQ để mô phỏng quy mô
đô thị hay khu vực
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc
(1) Các sản phẩm khoa học:
- Bộ thiết bị lấy m u ở độ cao 500m (thám không);
- Bản đồ phân bố các chất ô nhiễm theo từng tháng;
- Bộ số liệu quan trắc nồng độ một số chất khí;
- Phần mền
(2) Các công bố khoa học (các bài báo trong nƣớc và ngoài nƣớc và tên tạp trí khoa
học năm công bố....):
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- “Nghiên cứu đánh giá ảnh hƣởng của ô nhiễm không khí xuyên biên giới đến Miền Bắc
Việt Nam” Hội ghị Môi trƣờng Toàn Quốc lần thứ IV năm 2015.
(3) Công tác đào tạo sau đại học: 01 Thạc sỹ đã đƣợc cấp bằng
2.4. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà nƣớc
về tài nguyên và môi trƣờng
- Giúp các nhà quản lý quy hoạch môi trƣờng hiểu rõ và đánh giá chính xác hơn
vai trò của phát thải địa phƣơng (cục bộ) sau khi tách khỏi ảnh hƣởng do lan truyền
xuyên biên giới.
- Đóng góp cơ sở khoa học cho các quy hoạch môi trƣờng vùng cho các hệ thống quan
trắc môi trƣờng vùng hay Quốc gia.
2.5. Kết luận
Đề tài “Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng ô nhiễm không khí xuyên biên giới
đến Miền Bắc Việt Nam, ứng dụng công nghệ tiên tiến” đã nghiên cứu thành công việc
kết hợp giữa các phƣơng pháp quan trắc truyền thống với các phƣơng pháp sử dụng ảnh
viễn thám và mô hình toán để đánh giá khả năng ảnh hƣởng ô nhiễm không khí xuyên
biên giới đến Miền Bắc Việt Nam.
Trong đề tài này đã sử dụng phƣơng pháp quan trắc lấy m u khí chủ động phƣơng
pháp lấy m u khí thụ động kết hợp với thu thập số liệu tại trạm quan trắc tự động nhằm
đánh giá sự biến đổi của chất lƣợng không khí. Đồng thời, bộ cơ sở dữ liệu quan trắc
đƣợc sử dụng để so sánh phân tích với dữ liệu ảnh viễn thám và đánh giá các kết quả mô
phỏng từ mô hình.
Những kết quả cụ thể đạt đƣợc:
Thiết kế tích hợp thành công thiết bị lấy m u không khí VH-016B có thể quan
trắc trên độ cao 300m so với mặt đất. Thiết bị này đƣợc xây dựng tích hợp trên cơ sở
ứng dụng sản phẩm điện tử của các hãng nổi tiếng: Maxim, Atmel, Philips, Cypress,
Dalas, National. Thiết bị VH-016B có thiết kế gọn nhẹ tiêu tốn ít năng lƣợng có thể treo
lên cao bằng bóng thám không hoạt động trong các môi trƣờng khắc nghiệt và cho kết
quả khả quan với những nghiên cứu thử nghiệm trong đề tài. Nhờ áp dụng công nghệ vi
xử lý tiên tiến, thiết bị hoạt động linh hoạt và có thể mở rộng tính năng. VH-016B đảm
bảo chức năng nhận thông tin từ các bộ cảm biến, xử lý tính toán hiển thị và lƣu trữ các
số liệu cần thiết. Ngoài ra VH-016B còn phải đảm bảo khả năng giao tiếp với máy tính cá
nhân đồng thời sẵn sàng đáp ứng từ xa số liệu cho ngƣời sử dụng thông qua các loại thiết
bị truyền tín hiệu khác nhau.
Các nghiên cứu bƣớc đầu trong ứng dụng ảnh vệ tinh nói chung và AURA/OMI
nói riêng của đề tài cho thấy đây là hƣớng nghiên cứu có nhiều tiềm năng cần thiết đầu
tƣ phục vụ cho công tác nghiên cứu đánh giá hiện trạng, lan truyền chất ô nhiễm cho khu
vực và Việt Nam. Một số kết quả từ vệ tinh cho thấy: Ô zôn tại Việt Nam trong những
năm gần đây có sự gia tăng. Tổng cột Ô zôn tại Hà Nội Đà Nẵng Thành phố Hồ Chí
Minh luôn cao vào mùa Hè và thấp vào mùa Đông do Ô zôn chịu ảnh hƣởng của bức xạ
mặt trời. Vào mùa Đông luôn có sự lan truyền chất ô nhiễm Ô zôn NO2 từ Trung Quốc
sang Việt Nam. Sự di chuyển của NO2 từ Trung Quốc sang Việt Nam chủ yếu đi theo
hƣớng Đông Bắc hƣớng có sự hoạt động mạnh mẽ của gió mùa Đông Bắc. Ở Miền Bắc
Việt Nam luôn có tổng cột Ô zôn và NO2 cao hơn so với những khu vực còn lại. Ngoài
ra, việc sử dụng HCHO và NO2 cho phép chúng ta thấy chiến lƣợc giảm phát thải ô
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nhiễm cho khu vực. Cụ thể, tại Việt Nam cần phải giảm phát thải NOx để giảm nồng độ
Ô zôn trong tầng đối lƣu.
Những mô hình đƣợc sử dụng trong đề tài nhƣ WRF CMAQ đã và đang đƣợc sử
dụng phổ biến trên thế giới và đƣợc giới khoa học công nhận về mặt chất lƣợng. Các
đánh giá sai số của kết quả mô hình đều ở mức chấp nhận đƣợc. Qua mô phỏng từ mô
hình cho thấy những khu vực có nồng độ ô nhiễm cao nhất là phía Đông Đông Bắc
Trung Quốc và Bán đảo Triều Tiên. Kết quả nghiên cứu cho thấy nồng độ ô nhiễm không
khí vào mùa đông ở Miền Bắc nƣớc ta nƣớc ta có sự đóng góp rất lớn từ các nguồn phát
thải của Trung Quốc khoảng 30% với CO 55% đối với SO2 và khoảng 48% đối với NO2.
2.6. Kiến nghị
- Tiếp tục hƣớng nghiên cứu, chế tạo thiết bị quan trắc ô nhiễm không khí có thể
quan trắc tự động nhiều thông số phát thải và các thông số khí tƣợng.
- Tiếp tụchƣớng nghiên cứu áp dụng hệ thống mô hình chất lƣợng không khí đa
quy mô CMAQ trong nghiên cứuchất lƣợng không khí cho các tỉnh thành phố trong cả
nƣớc.
- Tiếp tục đầu tƣ nhằm nâng cao chất lƣợng các hệ thống mạng lƣới trạm quan trắc
môi trƣờng không khí tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm nghiệm và đồng hoá các
trƣờng số liệu đầu vào nâng cao chất lƣợngcho các mô hình lan truyền và dự báo chất
lƣợng không khí.
- Cho phép xây dựng các đề tài dự án chuyên sâu nghiên cứu về các vấn đề ô
nhiễm không khí xuyên biên giới.
- Tăng cƣờng hợp tác trong nghiên cứu và quản lý ô nhiễm không khí với các nƣớc
có chung đƣờng biên giới với Việt Nam.
Nếu hƣớng nghiên cứu này đƣợc tiếp tục đƣợc thực hiện trong tƣơng lai chúng tôi
sẽ cải thiện nâng cao chất lƣợng thiết quan trắc, phục cho các nghiên cứu đánh giá ảnh
hƣởng của ô nhiễm không khí xuyên biên giới. Đây là sản phẩm đƣợc chế tạo tại Việt
Nam nên hứa hẹn sẽ có những ƣu điểm nhất định so với các thiết bị quan trắc của nƣớc
ngoài. Ngoài ra chúng tôi sẽ tập trung nghiên cứu các cơ chế hoá học các phản ứng
quang hoá trong khí quyển nhằm kiểm soát tốt hơn chất lƣợng của mô hình cũng nhƣ
tăng cƣờng sử dụng ảnh vệ tinh trong các hoạt động dự báo giám sát chất lƣợng không
khí.
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[4] NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC HIỆN X Y DỰNG BỘ HỆ SỐ
PHÁT THẢI PHỤC VỤ KIỂM SOÁT KHÍ THẢI ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGÀNH CÔNG
NGHIỆP CHÍNH Ở VIỆT NAM (TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM CHO NGÀNH XI M NG
NHIỆT ĐIỆN VÀ NGÀNH SẢN XUẤT SỬ DỤNG LÒ HƠI CÔNG NGHIỆP)
(MÃ SỐ TNMT.04.12)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Cục Kiểm soát ô nhiễm
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đặng Văn Lợi, ThS. Nguyễn Đức Hƣng
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- ThS. Nguyễn Hoàng Đức
- ThS. Trần Thị Hiền Hạnh
- ThS. Nguyễn Trƣờng Huynh
- ThS. Trƣơng Mạnh Tuấn
- KS. Vũ Thị Phƣơng
- ThS. Nguyễn Thị Hồng Hà
- ThS. Vũ Thị Quỳnh Linh
- GS. TSKH. Phạm Ngọc Đăng
- ThS. Vũ Thị Hải
- ThS. Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
- ThS. Phạm Thị Vƣơng Linh
- ThS. Nguyễn Đức Doanh
- ThS. Nguyễn Quang Hân
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
- Xây dựng phƣơng pháp luận nghiên cứu xây dựng hệ số phát thải cho ngành
công nghiệp nhiệt điện xi măng và lò hơi công nghiệp phù hợp với điều kiện Việt Nam,
tạo tiền đề cho việc triển khai xây dựng hệ số phát thải cho các ngành công nghiệp khác;
- Xây dựng hệ số phát thải cho ngành công nghiệp nhiệt điện xi măng và lò hơi
công nghiệp phục vụ công tác kiểm kê khí thải từ các ngành công nghiệp này và tính phí
BVMT đối với khí thải.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Nghiên cứu, thu thập thông tin đánh giá hiện trạng ô nhiễm khí thải công nghiệp
và xây dựng hệ số phát thải của ngành ngành công nghiệp xi măng nhiệt điện và lò hơi
công nghiệp
Điều tra đánh giá hiện trạng về công nghệ nhiên liệu phát thải khí ô nhiễm và
công nghệ xử lý khí thải
Nghiên cứu đánh giá việc xây dựng và sử dụng hệ số phát thải trong quá trình
kiểm soát khí thải công nghiệp tại Việt Nam
Nghiên cứu, thu thập thông tin và kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và sử dụng
hệ số phát thải
- Xây dựng phƣơng pháp luận xây dựng hệ số phát thải cho ngành công nghiệp xi măng
nhiệt điện và lò hơi công nghiệp ở Việt Nam
160

Xây dựng phƣơng pháp thu thập, tổng hợp thông tin lựa chọn nguồn thải tính toán
hệ số phát thải.
Xây dựng phƣơng pháp nghiên cứu tính toán cân bằng xác định hệ số phát thải
Xây dựng phƣơng pháp lựa chọn xây dựng phần mềm tính toán hệ số phát thải
Xây dựng phƣơng pháp chuẩn bị dữ liệu tính toán hệ số phát thải
Xây dựng phƣơng pháp tính toán hệ số phát thải, thực nghiệm, hiệu chỉnh hệ số
phát thải.
Tổng hợp xây dựng phƣơng pháp luận xây dựng hệ số phát thải cho ngành công
nghiệp xi măng nhiệt điện và lò hơi công nghiệp phù hợp với điều kiện Việt Nam.
- Lựa chọn tính toán xác định hệ số phát thải cho ngành công nghiệp xi măng
nhiệt điện và lò hơi công nghiệp phù hợp với điều kiện Việt Nam
Đánh giá so sánh các hệ số phát thải của các nƣớc trên thế giới
Lựa chọn bộ hệ số phát thải của thế giới phù hợp với điều kiện Việt Nam
Điều tra, quan trắc đo đạc nồng độ khí thải của một số nhà máy đại diện cho ngành
công nghiệp xi măng nhiệt điện và lò hơi công nghiệp tại Việt Nam để xây dựng hệ số
phát thải
Đề xuất bộ hệ số phát thải cho khí thải đối với ngành công nghiệp xi măng nhiệt
điện và lò hơi công nghiệp của Việt Nam.
- Xây dựng phần mềm tính toán hệ số phát thải phù hợp với điều kiện Việt Nam
Xây dựng phần mềm tính toán hệ số phát thải và thải lƣợng khí thải công nghiệp cho các
ngành công nghiệp chính
Xây dựng hƣớng d n sử dụng phần mềm tính toán hệ số phát thải phù hợp với điều
kiện Việt Nam
1.6. Thời gian thực hiện: 2012 – 2015
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.608 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 1.608 triệu đồng
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Chất lƣợng không khí tại Việt Nam ngày càng đi xuống tác động không nhỏ tới sức
khoẻ cộng đồng gây tổn thất về kinh tế xã hội. Tuy nhiên việc Kiểm soát ô nhiễm môi
trƣờng không khí hiện nay ở Việt Nam còn nhiều bất cập và yếu kém. Cơ sở dữ liệu phục
vụ quản lý và kiểm soát ô nhiễm môi trƣờng không khí còn thiếu và chƣa có hệ thống.
Không có hệ thống thống kê đăng ký và kiểm kê về các nguồn thải tĩnh và nguồn thải
động gây ô nhiễm môi trƣờng không khí d n đến thiếu thông tin cập nhật kịp thời về diễn
biến thay đổi của các nguồn khí thải nói riêng và diễn biến chất lƣợng môi trƣờng không
khí nói chung. Do đó khi xảy ra sự cố môi trƣờng hoặc vụ việc ô nhiễm môi trƣờng
không khí cơ quan quản lý gặp khó khăn khi đánh giá phân tích kịp thời hoặc xác định rõ
nguyên nhân từ nguồn thải nào và có giải pháp xử lý triệt để. Việc thanh tra, kiểm soát ô
nhiễm không khí chƣa đƣợc tiến hành thƣờng xuyên thể chế về kiểm soát ô nhiễm chƣa
đƣợc hoàn thiện.
Năng lực kiểm soát ô nhiễm, bao gồm cả về tổ chức nhân lực và trang thiết bị kiểm
soát ô nhiễm ở Trung ƣơng cũng nhƣ ở các địa phƣơng còn hạn chế. Một trong những
nguyên nhân của bất cập, yếu kém trên là do chúng ta thiếu công cụ kiểm soát kiểm kê
nguồn thải để đánh giá chính xác hiện trạng chất lƣợng không khí từ đó đƣa ra các giải
pháp kinh tế chính sách quản lý hiệu quả chất lƣợng không khí. Công cụ đó chính là hệ
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số phát thải. Trong khoa học về kiểm kê phát thải, hệ số phát thải là yếu tố then chốt
quyết định sự chính xác của quá trình vì việc kiểm kê nguồn thải của một số ngành công
nghiệp có thể đƣợc thực hiện theo 02 phƣơng pháp:
- Phƣơng pháp “Top-down” tính toán tổng lƣợng phát thải cho các nguồn thải dựa
trên những thông tin đầu vào của quá trình phát thải nhƣ tổng nhiên liệu đầu vào và hệ số
phát thải (kg chất thải/tấn nhiên liệu đốt) công nghệ sản xuất, thiết bị xử lý khí thải…
Phƣơng pháp này có ƣu điểm là thu thập và tính toán dữ liệu khá dễ dàng do đó đòi hỏi
nguồn lực tối thiểu nhƣng tính toán phát thải thƣờng có độ chắc chắn không cao và thiếu
chính xác khi ƣớc tính phát thải. Nếu áp dụng “Top-down” để kiểm kê phát thải đối với
một số ngành công nghiệp cụ thể sẽ gặp khó khăn chẳng hạn nhƣ công tác đánh giá công
nghệ kiểm soát khí thải của từng ngành ngoài ra trong từng ngành sản xuất công nghiệp,
công nghệ kiểm soát khí thải đƣợc sử dụng của mỗi cơ sở sản xuất lại khác nhau.
- “Bottom-up” là phƣơng pháp tính toán tổng lƣợng phát thải từ các thông tin đầu ra
của quá trình phát thải nhƣ tổng hợp lƣợng phát thải của từng cơ sở sản xuất cụ thể với
các hệ thống xử lý khí thải khác nhau…Nhìn chung đây là phƣơng pháp tốn kém khó
khăn và phức tạp và đòi hỏi nhiều nguồn lực để thu thập thông tin chi tiết hơn phƣơng
pháp “Top-down” nhƣng đạt đƣợc độ chính xác cao hơn. Tuy nhiên phƣơng pháp này
lại phù hợp nếu áp dụng đối với một ngành công nghiệp đặc thù và cụ thể thực hiện trong
đề tài này là ngành điện ngành ximăng và các cơ sở sản xuất sử dụng lò hơi công nghiệp.
Chính vì vậy mà đề tài đã chọn phƣơng pháp này để xác định hệ số phát thải cho các
ngành công nghiệp chính.
Trong cả 02 phƣơng pháp nói trên quá trình kiểm kê dựa vào nguyên tắc là dựa vào
hệ số phát thải để tính toán tải lƣợng phát thải ô nhiễm. Việc xác định hệ số phát thải là
nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm kê phát thải. Hệ số phát thải là một đại lƣợng biểu
diễn mối quan hệ giữa tải lƣợng phát thải và lƣợng tiêu thụ nhiên liệu trong quá trình đốt
nhiên liệu nó đƣợc xác định theo công thức:
E = EF.A.(1-ER/100)
Trong đó: E là tổng lƣợng phát thải;
A là hoạt động gây ra phát thải (lƣợng nhiên liệu tiêu thụ);
EF là hệ số phát thải;
ER hệ số giảm thiểu phát thải (lọc bụi, lọc khí).
Nhà nƣớc đã ban hành Luật thuế Bảo vệ môi trƣờng và trong tƣơng lai sẽ là Nghị
định về phí khí thải, nếu không có phƣơng pháp đủ độ tin cậy xác định hệ số phát thải khí
ô nhiễm thì việc thực thi các văn bản pháp luật và Nghị định về phí khí thải sẽ có nhiều
bất cập khó khăn (tƣơng tự việc áp dụng phí Bảo vệ môi trƣờng nƣớc thải nhƣ hiện nay).
Hiện nay việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng (ĐTM ĐMC Cam kết BVMT)
cũng nhƣ báo cáo đánh giá hiện trạng và dự báo ô nhiễm môi trƣờng đối với các ngành
sản xuất công nghiệp đều phải dựa vào hệ số phát thải của nƣớc ngoài nên còn thiếu
chính xác và thiếu thuyết phục. Do vậy rất cần có bộ số liệu về hệ số phát thải khí ô
nhiễm của Việt Nam để xác định phí khí thải đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp cũng
nhƣ để thực hiện ĐTM ĐMC và Cam kết BVMT đối với các dự án đầu tƣ.
Với các lý do nêu trên việc triển khai thực hiện Đề tài "Nghiên cứu cơ sở khoa học
và thực tiễn xây dựng bộ hệ số phát thải phục vụ kiểm soát khí thải đối với một số ngành
công nghiệp chính ở Việt Nam (triển khai thí điểm cho ngành xi măng)” là rất cần thiết,
tạo tiền đề cho việc kiểm kê nguồn thải, kiểm soát chất lƣợng không khí đặc biệt trong
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lĩnh vực sản xuất công nghiệp - một trong những lĩnh vực chính góp phần vào phát triển
kinh tế xã hội đồng thời cũng là lĩnh vực hàng đầu gây ô nhiễm môi trƣờng không khí.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu
- Phƣơng pháp điều tra khảo sát: Tiến hành điều tra khảo sát các vấn đề cần thiết
nhằm thu đƣợc các dữ liệu thông tin cần thiết phục vụ đề tài.
- Phƣơng pháp phân tích thống kê: Thu thập thông tin phân tích và tổng hợp thông
tin có liên quan;
- Phƣơng pháp kế thừa: Kế thừa kinh nghiệm xây dựng hệ số phát thải trong nƣớc
và trên thế giới;
- Phƣơng pháp quan trắc đo đạc thực tế: Tiến hành quan trắc lƣợng phát thải tại các
nhà máy lựa chọn;
- Phƣơng pháp chuyên gia: Lấy ý kiến phản biện góp ý của các chuyên gia đối với
phƣơng pháp xây dựng hệ số phát thải và cách thức thử nghiệm đối với một số ngành
công nghiệp chính và tổ chức các Hội thảo chuyên gia (chuyên gia của các Bộ/ngành
chuyên gia của các địa phƣơng và chuyên gia độc lập) để lấy ý kiến đóng góp.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng loại và
chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính:
- Báo cáo phƣơng pháp luận xây dựng hệ số phát thải đối với ngành công nghiệp
nhiệt điện xi măng và lò hơi công nghiệp.
- Phần mềm tính toán hệ số phát thải.
- Bộ hệ số phát thải đối với ngành công nghiệp nhiệt điện xi măng và lò hơi công
nghiệp ở Việt Nam và hƣớng d n sử dụng.
- Báo cáo tổng kết Đề tài và các báo cáo chuyên đề.
2.4. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà nƣớc
về tài nguyên và môi trƣờng:
Các hoạt động của Đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng bộ hệ
số phát thải phục vụ kiểm soát khí thải đối với một số ngành công nghiệp chính ở Việt
Nam (triển khai thí điểm cho ngành xi măng nhiệt điện và ngành sản xuất sử dụng lò hơi
công nghiệp)” đã đạt đƣợc kết quả khả quan hoàn thành đƣợc kết quả đề ra làm tiền đề
để tiếp tục nâng cao công tác quản lý nhà nƣớc về BVMT trong hoạt động sản xuất công
nghiệp. Việc nghiên cứu các vấn đề môi trƣờng nói chung và quản lý nhà nƣớc về bảo vệ
môi trƣờng nói riêng phải gắn liền với các vấn đề phát triển kinh tế xã hội; phải đƣợc
xem xét một cách hệ thống toàn diện, tổng thể theo từng ngành lĩnh vực và vùng lãnh
thổ; phải đƣợc tính toán hài hòa các lợi ích quốc gia ngành địa phƣơng.
2.5. Kết luận:
Kết quả nghiên cứu của Đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng
bộ hệ số phát thải phục vụ kiểm soát khí thải đối với một số ngành công nghiệp chính ở
Việt Nam (triển khai thí điểm cho ngành xi măng nhiệt điện và ngành sản xuất sử dụng
lò hơi công nghiệp)” đã đạt đƣợc kết quả khả quan hoàn thành đƣợc kết quả đề ra làm
tiền đề để tiếp tục nâng cao công tác quản lý nhà nƣớc về BVMT trong hoạt động sản
xuất công nghiệp.
Cụ thể, Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2014 đã chính thức có hiệu lực từ ngày
01/01/2015, triển khai Luật đã có Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 quy định về
quản lý chất thải và phế liệu trong đó quy định các cơ sở công nghiệp phải kiểm kê khí
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thải công nghiệp. Song song với việc xây dựng thông tƣ hƣớng d n về đăng ký kiểm kê
khí thải công nghiệp, kết quả của đề tài trong việc xây dựng bộ hệ số phát thải cho ngành
xi măng nhiệt điện và lò hơi công nghiệp là rất kịp thời nhằm triển khai các quy định về
kiểm soát khí thải công nghiệp đặc biệt là thực hiện thành công quy định về kiểm kê khí
thải công nghiệp của Việt Nam.
Kết quả chủ yếu của đề tài đã thực hiện đƣợc:
- Tổng quan về hiện trạng sản xuất kiểm soát khí thải của 03 ngành công nghiệp
nhiệt điện xi măng và lò hơi công nghiệp tại Việt Nam.
- Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng, sử dụng hệ số phát thải công nghiệp.
- Phƣơng pháp xây dựng hệ số phát thải nguồn tĩnh tại Việt Nam.
- Kết quả thực nghiệm xây dựng hệ số phát thải cho 3 ngành công nghiệp xi măng
và nhiệt điện.
- Phần mềm xây dựng hệ số phát thải nguồn tĩnh tại Việt Nam.
- Đề xuất bộ hệ số phát thải cho 3 ngành công nghiệp xi măng nhiệt điện và lò hơi
công nghiệp.
2.6. Kiến nghị
Hoạt động sản xuất xi măng nhiệt điện và lò hơi công nghiệp tác động không nhỏ
đến môi trƣờng bên cạnh việc cần tăng cƣờng công tác kiểm tra đối với các cơ sở hoạt
động trong lĩnh vực này cần tiếp tục thực hiện việc xây dựng HSPT của các ngành công
nghiệp, tạo điều kiện cho việc kiểm kê khí thải ngày càng có độ tin cậy cao hơn đáp ứng
yêu cầu vừa phát triển sản xuất của doanh nghiệp nhƣng đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi
trƣờng.
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[5] NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN NHẰM ĐỀ XUẤT GIẢI
PHÁP KIỂM SOÁT Ô NHIỄM KHÍ THẢI TỪ CỤM CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM
(MÃ SỐ TNMT. 04.27)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Khoa học Môi trƣờng, Tổng Cục môi trƣờng
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Hải Yến
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- PGS.TS Phạm Văn Lợi
- TS. Đỗ Nam Thắng
- ThS. Nguyễn Hoàng Mai
- ThS. Nguyễn Thị Ngọc Ánh
- ThS. Lƣu Thị Hƣơng
- ThS. Nguyễn Thị Thu Thảo Thƣ ký đề tài
- ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Hƣơng
- CN. Nguyễn Thị Hồng Lam
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Đánh giá đƣợc tình hình ô nhiễm khí thải và thực trạng quản lý kiểm soát ô
nhiễm khí thải tại một số cụm công nghiệp;
- Đề xuất đƣợc các giải pháp kiểm soát ô nhiễm khí thải phù hợp đối với cụm công
nghiệp tại Việt Nam (các giải pháp về quản lý kỹ thuật công nghệ …).
1.5. Nội dung nghiên cứu
1.5.1 Cơ sở khoa học về CCN và kiểm soát ô nhiễm khí thải CCN
Cơ sở khoa học về CCN
Mục tiêu của nội dung này là đánh giá đƣợc tình hình phát triển và đặc điểm của
CCN trên thế giới và ở Việt Nam. Các vấn đề sẽ tập trung nghiên cứu bao gồm:
- Nghiên cứu các khái niệm đặc điểm phân loại CCN;
- Nghiên cứu quá trình hình thành phát triển CCN;
- Nghiên cứu vai trò của CCN.
- Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hình thành và phát triển CCN.
Cơ sở khoa học về kiểm soát ô nhiễm khí thải
Mục tiêu chủ yếu của nội dung này là nghiên cứu một số vấn đề lý luận về kiểm
soát ô nhiễm khí thải. Phƣơng pháp thực hiện chủ yếulà kế thừa các nghiên cứu và cơ sở
khoa học về kiểm soát ô nhiễm khí thải đã đƣợc thực hiện ở Việt Nam và trên thế giới.
Các vấn đề sẽ tập trung cụ thể gồm:
- Tổng quan về kiểm soát ô nhiễm khí thải;
- Các nguyên tắc cơ bản thực hiện kiểm soát ô nhiễm khí thải;
- Các công cụ kiểm soát ô nhiễm khí thải bao gồm: công cụ chính sách pháp
luật; công cụ kinh tế; công cụ kỹ thuật…
1.5.2. Nghiên cứu tổng quan kinh nghiệm kiểm soát ô nhiễm khí thải của một số
nước trên thế giới
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1.5.2.1. Kinh nghiệm kiểm soát ô nhiễm khí thải bằng các công cụ chính sách
pháp luật; công cụ kinh tế; cách áp dụng các công nghệ xử lý khí thải tại một số nƣớc.
1.5.2.2. Nhận xét và rút ra kinh nghiệm cho Việt Nam.
1.5.3. Đánh giá thực trạng ô nhiễm khí thải và thực trạng kiểm soát ô nhiễm khí
thải tại một số CCN ở Việt Nam
1.5.3.1 Thực trạng ô nhiễm khí thải tại một số CCN
Mục tiêu của hoạt động này là thông qua hoạt động đo m u khí thải tại một số CCN trên
địa bàn một số tỉnh thuộc 3 khu vực Bắc Trung Nam để đánh giá đƣợc thực trạng ô nhiễm
khí thải (mức độ ô nhiễm thông số ô nhiễm …) từ các loại hình sản xuất tái chế giấy và tái
chế kim loại. Các nội dung chính sẽ tập trung điều tra, khảo sát cụ thể gồm:
- Đánh giá tổng quan tình hình ô nhiễm khí thải do các hoạt động sản xuất tại một số địa
bàn cần nghiên cứu (3 khu vực Bắc, Trung, Nam);
- Khảo sát quan trắc môi trƣờng không khí và nguồn thải tĩnh trên địa bàn trong phạm vi
nghiên cứu của đề tài (xác định số điểm thông số/yếu tố, tần suất, thời gian khảo sát …):
+ Triển khai quan trắc môi trƣờng không khí và lập báo cáo đánh giá kết quả quan trắc;
+ Xác định mức độ ô nhiễm thông số ô nhiễm môi trƣờng không khí xung quanh và tại
khu vực sản xuất;
+ Đánh giá thống kê nguồn thải và mức độ ô nhiễm môi trƣờng không khí theo các loại
hình sản xuất (tái chế kim loại; sản xuất, tái chế giấy).
Thành phần đoàn khảo sát gồm các chuyên gia trong lĩnh vực quan trắc đo đạc
chất lƣợng khí thải. Số liệu quan trắc đo đạc đƣợc nhóm chuyên gia tổng hợp tính toán
sau mỗi đợt khảo sát.
1.5.3.2 Đánh giá thực trạng kiểm soát ô nhiễm khí thải tại một số CCN ở Việt
Nam.
Áp dụng phƣơng pháp đánh giá nhanh có sự tham gia của cộng đồng (phiếu điều
tra, phỏng vấn trực tiếp) phƣơng pháp điều tra thực địa, thống kê phân tích và tổng hợp
hệ thống nhằm đánh giá thực trạng kiểm soát ô nhiễm khí thải tại một số CCN.
Địa điểm khảo sát: Một số CCN tại một số tỉnh đại diện cho 3 khu vực Bắc,
Trung, Nam.
Nội dung khảo sát tập trung vào đánh giá thực trạng kiểm soát ô nhiễm khí thải tại
một số CCN: hiệu quả thực hiện, kết quả đạt đƣợc, thuận lợi khó khăn tồn tại vƣớng
mắc và nguyên nhân. Các nội dung cụ thể gồm:
+ Đánh giá tổng quan về tình hình quản lý môi trƣờng ở các CCN;
+ Thực trạng kiểm soát ô nhiễm khí thải bằng các công cụ chính sách pháp luật;
+ Thực trạng kiểm soát ô nhiễm khí thải bằng các công cụ kinh tế;
+ Thực trạng kiểm soát ô nhiễm khí thải bằng công cụ kỹ thuật (công nghệ xử lý khí
thải);
+ Thực trạng kiểm soát ô nhiễm khí thải bằng các công cụ khác
Thành phần đoàn khảo sát gồm nhóm nghiên cứu Viện Khoa học môi trƣờng và
chuyên gia trong lĩnh vực quản lý và công nghệ môi trƣờng. Số liệu điều tra đƣợc các
chuyên gia và nhóm nghiên cứu tổng hợp, xử lý sau mỗi đợt khảo sát.
1.5.4. Đề xuất các giải pháp góp phần kiểm soát ô nhiễm khí thải tại các CCN
trong thời gian tới
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Trên cơ sở phân tích các vấn đề lý luận về kiểm soát ô nhiễm khí thải tại một số
CCN nghiên cứu kinh nghiệm của một số nƣớc trên thế giới và phân tích kỹ lƣỡng điều
kiện, hiện trạng của một số CCN tại Việt Nam đề tài đề xuất các giải pháp kiểm soát ô
nhiễm khí thải tại một số CCN phù hợp với điều kiện Việt Nam.
Bên cạnh đó các hội thảo lấy ý kiến chuyên gia về kiểm soát ô nhiễm khí thải tại
một số CCN đƣợc tổ chức để hoàn thiện các giải pháp kiến nghị đề ra. Một số giải pháp
nhóm nghiên cứu hƣớng tới nhằm xin ý kiến chuyên gia bao gồm:
+ Giải pháp về chính sách pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát ô nhiễm
khí thải.
+ Giải pháp về công cụ kinh tế
+ Giải pháp về công cụ kỹ thuật (công nghệ xử lý khí thải)
+ Các giải pháp khác…
Ngoài ra đề tài có các kiến nghị cụ thể đối với từng đối tƣợng nhằm phục vụ kiểm
soát ô nhiễm khí thải CCN:
+ Kiến nghị đối với Quốc hội và Chính phủ
+ Kiến nghị đối với các Bộ ngành và địa phƣơng
+ Kiến nghị đối với các CCN
+ Kiến nghị đối với hai loại hình sản xuất tái chế giấy và tái chế kim loại
1.6. Thời gian thực hiện: 2012 - 2014
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.072 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 1.072 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu cùng với quá trình công nghiệp hóa hiện
đại hóa của các nƣớc diễn ra mạnh mẽ làm gia tăng các vấn đề môi trƣờng đặc biệt là
vấn đề ô nhiễm môi trƣờng không khí.Trên thế giới các nghiên cứu về kiểm soát ô nhiễm
khí thải đã có từ rất lâu điển hình tại các nƣớc phát triển nhƣ Anh Pháp Mỹ, Nhật ….
Nhìn chung, các nghiên cứu trên đều nhấn mạnh vai trò sử dụng các giải pháp khoa học
công nghệ tiên tiến nhằm đánh giá mức độ gây ô nhiễm môi trƣờng không khí và đề xuất
đƣợc các biện pháp nhằm giảm thiểu, quản lý đƣợc các nguồn ô nhiễm không khí liên
quan đến hoạt động sản xuất công nghiệp. Từ các kết quả nghiên cứu, nhiều nƣớc đã
thành công trong việc xây dựng các hệ thống kiểm soát ô nhiễm khí thải xây dựng đƣợc
các phƣơng án hiệu quả giải quyết và phòng ngừa, xử lý và kiểm soát ô nhiễm khí thải.
Tại Việt Nam cùng với sự phát triển của KCN, khu kinh tế (KKT) CCN cũng
ngày càng tăng mạnh về số lƣợng. Theo báo cáo của Cục công nghiệp địa phƣơng tính
đến tháng 6 năm 2012 cả nƣớc có 878 CCN với tổng diện tích đất quy hoạch sử dụng là
32.481 ha. Sự hình thành và phát triển các CCN phân bố trên các tỉnh thành với nhiều
ngành nghề sản xuất trong cả nƣớc đã đóng góp to lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội
đất nƣớc.
Tuy nhiên bên cạnh lợi ích về kinh tế tình trạng ô nhiễm môi trƣờng do nguồn
phát thải từ các CCN đang ngày càng nghiêm trọng. Đặc biệt đối với vấn đề ô nhiễm khí
thải thì hiện nay hầu nhƣ không có sự quan tâm đầu tƣ thích đáng tại các CCN. Trong khi
khí thải của nhiều cơ sở sản xuất chứa các chất độc hại (SO2, CO, NO2, CFC, CxHy,..)
phát sinh từ quá trình sản xuất do sử dụng nhiên liệu than, dầu khí đốt đƣợc xả trực tiếp
vào môi trƣờng gây ô nhiễm và ảnh hƣởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt, sức
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khỏe và sản xuất của ngƣời dân. Điển hình là các nhà máy cơ khí luyện kim công
nghiệp hóa chất công nghiệp vật liệu xây dựng công nghiệp chế biến khoáng sản… chất
lƣợng môi trƣờng hầu hết không đạt tiêu chuẩn thải. Trong các KCN CCN nồng độ bụi
và khí độc hại (điển hình là SO2) vƣợt tiêu chuẩn cho phép từ 2 - 5 lần, nồng độ bụi, O3,
NO2 … đều tăng từ 1 đến gần 3 lần so với cùng kỳ năm 2010 hàm lƣợng chì tăng lên 2 2
lần, nồng độ benzen tăng 1 4 lần tại các khu vực dân cƣ (Sở TN&MT thành phố Hồ Chí
Minh, 2010).
Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của việc BVMT CCN đã có một số nghiên cứu
khoa học về ô nhiễm môi trƣờng không khí. Tuy nhiên các nghiên cứu nêu trên mới chỉ
tập trung vào đánh giá tình trạng ô nhiễm không khí và tác động của ô nhiễm không khí
tới sức khoẻ, bệnh tật của dân cƣ tiếp giáp KCN CCN hoặc chỉ đƣa ra mô hình quản lý
môi trƣờng chung còn vấn đề nguồn phát khí thải chƣa đƣợc điều tra, khảo sát về số
lƣợng và hàm lƣợng phát thải cụ thể; cơ sở khoa học và thực tiễn chƣa thực sự đầy đủ.
Nhìn chung các đề tài chƣa đề xuất đƣợc các giải pháp cụ thể trong kiểm soát nguồn phát
thải khí thải và vấn đề kiểm soát ô nhiễm khí thải tại các CCN hiện nay chƣa thực sự
đƣợc quan tâm thích đáng.
Từ góc độ quản lý ở Trung ƣơng mặc dù có phân công trách nhiệm cho các Bộ
nhƣng v n còn sự chồng chéo không rõ ràng về vai trò và trách nhiệm trong công tác
BVMT giữa các Bộ (ngành) với địa phƣơng d n đến việc thiếu các hƣớng d n định
hƣớng và hỗ trợ cụ thể trong sản xuất theo hƣớng bền vững. Ở cấp địa phƣơng vai trò
của các cấp chính quyền sở tại trong quản lý môi trƣờng còn mờ nhạt. Do thiếu sự phối
hợp chặt chẽ từ cấp Trung ƣơng tới cơ sở nên tuy đã có nhiều chính sách văn bản đƣợc
ban hành nhƣng các văn bản này chƣa hoặc khó thực hiện tại các CCN.
Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn nói trên cấp thiết cần có nghiên cứu khoa học về
cơ sở lý luận và thực tiễn của việc kiểm soát ô nhiễm khí thải tại các CCN nhằm đề xuất
các giải pháp nâng cao hiệu quả KSON và quản lý môi trƣờng không khí tại các CCN. Vì
vậy, Viện Khoa học môi trƣờng thực hiện đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực
tiễn nhằm đề xuất giải pháp KSON khí thải từ CCN ở Việt Nam” nhằm làm rõ một số
vấn đề lý luận về kiểm soát ô nhiễm khí thải và đặc thù CCN đánh giá thực trạng ô
nhiễm không khí tại các CCN ở Việt Nam, từ đó đề xuất đƣợc các giải pháp kiểm soát ô
nhiễm khí thải hiệu quả nhằm tăng cƣờng công tác BVMT tại các CCN ở Việt Nam. Đề
tài tập trung nghiên cứu làm rõ vấn đề kiểm soát ô nhiễm khí thải tại các CCN do đây là
loại hình công nghiệp vừa và nhỏ có công nghệ sản xuất lạc hậu, thiết bị KSON và quản
lý môi trƣờng còn nhiều bất cập và khả năng kinh phí đầu tƣ cho cải thiện môi trƣờng
hạn chế.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát
Phương pháp kế thừa có chọn lọc: Kế thừa có chọn lọc các nghiên cứu cơ sở
khoa học các công cụ KSON đã và đang đƣợc áp dụng trên thế giới và thực hiện ở Việt
Nam để định hƣớng đƣợc các hoạt động điều tra vào một số hoạt động trọng yếu nhằm
tiết kiệm các chi phí thực hiện.
Phương pháp thu thập, điều tra, tổng hợp thông tin, tài liệu: Các thông tin tài
liệu có liên quan sẽ đƣợc thu thập qua nhiều kênh khác nhau nhƣ tiến hành điều tra, khảo
sát trực tiếp, thu thập qua internet, hệ thống các thƣ viện thuộc các trƣờng/viện nghiên
cứu và các Bộ/ngành báo chí và phƣơng tiện truyền thông đại chúng.
Cách thức thu thập thông tin tài liệu thông qua hoạt động điều tra, khảo sát đƣợc
thực hiện nhƣ sau:
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- Xây dựng mẫu phiếu điều tra xã hội học: Để thu thập thông tin về thực trạng ô
nhiễm khí thải và kiểm soát ô nhiễm khí thải tại các CCN Viện Khoa học môi trƣờng đã
chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan xây dựng m u phiếu điều tra nhằm
thu thập các thông tin có liên quan phục vụ đề tài.
+ Xác định nội dung của phiếu điều tra: Trên cơ sở thuyết minh đề cƣơng đề tài
đƣợc phê duyệt, Viện Khoa học môi trƣờng đã xác định một số nhóm nội dung cần thu
thập, tổng hợp trong phiếu điều tra phục vụ nghiên cứu đề tài.
+ Phƣơng pháp lập phiếu: Các m u phiếu điều tra xã hội học đƣợc xây dựng nhằm
thu thập đƣợc đầy đủ các thông tin cần thiết phục vụ nghiên cứu đề tài. Mỗi phiếu điều
tra gồm 03 phần chính: thông tin chung về đối tƣợng đƣợc phỏng vấn; các thông tin về
tình hình ô nhiễm môi trƣờng không khí khu vực hoạt động sản xuất; các thông tin về
thực trạng kiểm soát ô nhiễm khí thải bằng các công cụ khác nhau.
Việc lập phiếu điều tra sử dụng phƣơng pháp trƣng cầu ý kiến bằng hệ thống các
câu hỏi (bảng hỏi) đƣợc thiết kế không những tạo điều kiện cho ngƣời đƣợc hỏi thể hiện
quan điểm của mình trƣớc những vấn đề thuộc đối tƣợng, nội dung nghiên cứu mà còn
nhằm thu thập đƣợc các thông tin khác liên quan đến đề tài. Mỗi câu hỏi đặt ra đều phải
đáp ứng đƣợc hai yêu cầu: nội dung câu hỏi phải phù hợp trình độ và tâm lý của mỗi đối
tƣợng đƣợc hỏi đồng thời đáp ứng đƣợc mục tiêu của cuộc điều tra, khảo sát. Trong cùng
một phiếu điều tra nhóm nghiên cứu lựa chọn 03 dạng câu hỏi (đóng mở và kết hợp) tùy
thuộc vào mục đích nội dung thông tin cần thu thập.
Để thuận tiện cho việc thu thập, tổng hợp phân loại và xử lý thông tin Viện Khoa
học môi trƣờng đã xây dựng 03 m u phiếu điều tra. M u phiếu thứ nhất gửi cơ quan quản
lý nhà nƣớc ở địa phƣơng bao gồm UBND huyện/xã Sở TN&MT, Sở Công thƣơng Cơ
quan quản lý CCN; M u phiếu thứ hai gửi doanh nghiệp nằm trong CCN; M u phiếu thứ
ba gửi ngƣời dân sống xung quanh CCN.
+ Họp tổ chuyên gia xin ý kiến đóng góp cho các m u phiếu điều tra: Nhằm hoàn
thiện các m u phiếu điều tra, Viện Khoa học môi trƣờng tổ chức cuộc họp xin ý kiến các
chuyên gia các nhà quản lý trong lĩnh vực môi trƣờng. Nhóm nghiên cứu thu nhận đƣợc
nhiều ý kiến đóng góp cho từng loại phiếu điều tra. Các đại biểu quan tâm nhất là nội
dung và hàm lƣợng thông tin cần thu thập trong mỗi phiếu điều tra, ứng với mỗi đối
tƣợng đƣợc hỏi. Bên cạnh đó các ý kiến còn tập trung vào số lƣợng phƣơng pháp lập
m u phiếu điều tra và cách thức đặt câu hỏi cho mỗi đối tƣợng cung cấp thông tin.
- Tổ chức điều tra, khảo sát thực tế và điều tra thông qua phiếu điều tra xã hội
học:
+ Tổ chức điều tra, khảo sát thực tế: tại một số CCN nằm trên địa bàn 04 tỉnh: Bắc
Ninh (CCN Phong Khê Mả Ông Đình Bảng), Thừa Thiên Huế (CCN Thủy Phƣơng)
Bình Định (CCN Gò Đá Trắng) và thành phố Hồ Chí Minh (CCN Lê Minh Xuân). Tại
các địa phƣơng nói trên đoàn khảo sát đã gặp trực tiếp cơ quan quản lý (UBND huyện/xã
Sở TN&MT, Sở Công thƣơng Cơ quan quản lý CCN), doanh nghiệp và ngƣời dân để thu
thập các thông tin có liên quan đến tình hình ô nhiễm và thực trạng kiểm soát ô nhiễm khí
thải tại CCN.
+ Phƣơng pháp chọn m u phiếu điều tra xã hội học:
Để thu thập đƣợc thông tin về tình hình ô nhiễm và thực trạng kiểm soát ô nhiễm
khí thải bên cạnh việc tổ chức khảo sát thực tế tại 04 tỉnh/thành phố nêu trên Viện Khoa
học môi trƣờng đã tổ chức gửi phiếu điều tra tới UBND huyện/xã Sở TN&MT, Sở Công
thƣơng Cơ quan quản lý CCN; doanh nghiệp sản xuất nằm trong CCN; ngƣời dân sống
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xung quanh CCN của các tỉnh/thành phố này để thu thập các thông tin cần thiết. Một số
hình ảnh của hoạt động điều tra, khảo sát đƣợc minh họa tại phụ lục 3.
Sau khi gửi phiếu điều tra nhóm nghiên cứu đã thƣờng xuyên đôn đốc hƣớng d n
các cơ quan đơn vị cung cấp đầy đủ thông tin cần thu thập vào phiếu điều tra. Tổng số
phiếu phát ra là 451 phiếu. Sau khi nhận đƣợc các phiếu điều tra nhóm nghiên cứu đã
phân loại theo từng đối tƣợng cung cấp thông tin sau đó kiểm tra và làm sạch bảng hỏi
nhằm loại bỏ hoặc xử lý những câu trả lời không đúng cách không đúng nội dung cần
hỏi. Nhƣ vậy, số lƣợng phiếu phát ra là 500 phiếu, số lƣợng phiếu thu về là 483 phiếu
(đạt tỷ lệ 96,6%). Số lƣợng phiếu trả lời hợp lệ là 451 phiếu đạt tỷ lệ 93,4%. Cuối cùng là
việc phân loại mã hóa thông tin cập nhật dữ liệu vào máy tính và cuối cùng là xử lý
thông tin để rút ra nhận xét đánh giá.
Phương pháp quan trắc, đánh giá, phân tích các thông số gây ô nhiễm môi
trường không khí: Dựa trên các thông số đo đạc và phân tích tại phòng thí nghiệm để
đánh giá tính toán các tải lƣợng ô nhiễm phân loại mức độ ô nhiễm phát thải … Tổng
số m u đƣợc quan trắc gồm 90 m u trong đó 15 m u khí tại cụm công nghiệp Phong
Khê; 15 m u khí tại cụm công nghiệp Thủy Phƣơng; 15 m u khí tại cụm công nghiệp Gò
Đá Trắng; và 30 m u khí tại cụm công nghiệp Lê Minh Xuân.
Phƣơng pháp lấy m u và cách thức lấy m u đƣợc tiến hành nhƣ sau:
- Chỉ tiêu SO2: phƣơng pháp lấy m u và phân tích m u theo Tiêu chuẩn TCVN
5975:1995, ISO 7934:1989: sự phát thải nguồn tĩnh - xác định nồng độ khối lƣợng lƣu
huỳnh dioxit phƣơng pháp hydro peroxyt/bari perclorat/thorin.
- Chỉ tiêu CO: phƣơng pháp lấy m u và phân tích thực hiện theo TCVN
7725:2007 ISO 4224:2000:Không khí xung quanh - xác định Cacbon monoxit - phƣơng
pháp đo phổ hồng ngoại không phân tán.
- Chỉ tiêu NO2: phƣơng pháp lấy m u và phân tích thực hiện theo TCVN
6137:2009 ISO 6768:1998: Không khí xung quanh - Xác định nồng độ khối lƣợng của
Nitơ điôxit - Phƣơng pháp Griess-Saltzman cải biên.
- Bụi đƣợc đo nhanh tại hiện trƣờng trên thiết bị: Dust lade của Nhật Bản.
- Các chỉ tiêu kim loại nặng: phƣơng pháp lấy m u áp dụng theo TCVN
6152:1996: Không khí xung quanh - xác định hàm lƣợng chì bụi của sol khí thu đƣợc
trên thiết bị lọc - phƣơng pháp hấp phụ nguyên tử. Phân tích các chỉ tiêu kim loại nặng
trên thiết bị Quang phổ hấp phụ nguyên tử Model: AAS-300 (Perkin Elmer).
Phương pháp chuyên gia: Tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm họp tổ chuyên gia
để trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và các biện pháp kiểm soát ô nhiễm khí thải tại CCN
và lựa chọn các giải pháp phù hợp với điều kiện CCN ở Việt Nam.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng loại và chỉ
tiêu chất lƣợng yêu cầu khoa học chính;
- Các sản phẩm khoa học:
+ Báo cáo đánh giá thực trạng kiểm soát ô nhiễm khí thải tại một số cụm công
nghiệp
+ Báo cáo đề xuất các giải pháp kiến nghị nâng cao hiệu quả kiểm soát ô nhiễm
khí thải tại một số cụm công nghiệp
- Các công bố khoa học (các bài báo trong nƣớc và ngoài nƣớc và tên tạp trí khoa
học năm công bố....):
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+ “Kinh nghiệm của một số nƣớc trên thế giới về KSON khí thải” Tạp chí Môi
trƣờng số 3/2014 trang 42-43;
+ “Một số vấn đề về quản lý môi trƣờng CCN tại Việt Nam: thực trạng và giải
pháp” Tạp chí Khoa học và Công nghệ, tập 117, số 03/2013, trang 191-194;
+ “Thực trạng ô nhiễm và vấn đề KSON khí thải tại một số CCN ở Việt Nam”
Tạp chí Tài nguyên và Môi trƣờng số 14(196) tháng 7/2014 trang 90-93;
+ “Công cụ pháp luật KSON khí thải của một số nƣớc trên thế giới” Tạp chí Tài
nguyên và Môi trƣờng số 17 (199) kì 1 tháng 9/2014 trang 44-45.
2.4. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà nƣớc
về tài nguyên và môi trƣờng;
Đề tài góp phần nâng cao hiệu quả kiểm soát ô nhiễm khí thải thông qua các công
cụ (biện pháp) kiểm soát bằng chính sách pháp luật công cụ kinh tế công nghệ…; tạo
cơ sở lý luận và thực tiễn cho các cơ quan quản lý nhà nƣớc về môi trƣờng xây dựng
pháp luật, hoạch định chính sách về kiểm soát ô nhiễm khí thải tại các cụm công nghiệp.
2.5. Kết luận
Đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất giải pháp KSON
khí thải từ CCN ở Việt Nam” đã nghiên cứu một cách tổng thể, khoa học về vấn đề kiểm
soát ô nhiễm khí thải CCN ở Việt Nam. Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về
thực trạng ô nhiễm khí thải, thực trạng kiểm soát ô nhiễm khí thải và các giải pháp kiểm
soát ô nhiễm khí thải CCN có thể rút ra một số kết luận cơ bản sau đây:
Thực trạng ô nhiễm khí thải tại CCN đối với hai loại hình sản xuất tái chế giấy và
tái chế kim loại là vấn đề cần đƣợc quan tâm. Kết quả nghiên cứu của đề tài cho thấy đối
với loại hình sản xuất tái chế giấy các chất khí nhƣ CO SO2, Bụi, Cl2 trong khí thải ống
khói đều vƣợt quá giới hạn cho phép so với quy chuẩn Việt Nam, cụ thể: hàm lƣợng
trung bình của CO vƣợt từ 1,02-2,50 lần; SO2 vƣợt từ 1,23-1,42 lần; Bụi vƣợt từ 3,634,13 lần; Cl2 vƣợt từ 1,21-1,35 lần so với quy chuẩn cho phép (QCVN 19:2009/BTNMT).
Đối với loại hình tái chế kim loại các chất khí nhƣ SO2, CO, NO2, Bụi Cu Zn trong khí
thải ống khói vƣợt quá giới hạn cho phép so với quy chuẩn Việt Nam, cụ thể: hàm lƣợng
trung bình của CO vƣợt từ 1,3-1,4 lần; SO2 vƣợt từ 2,1-3,2 lần; NO2 vƣợt từ 1,2-1,4 lần;
Bụi vƣợt từ 2,6-3,6 lần; Cu vƣợt từ 1,0-1,25 lần; Zn vƣợt từ 1,1-1,2 lần so với quy chuẩn
cho phép (QCVN 19:2009/BTNMT). Ngoài ra ô nhiễm mùi cũng là một vấn đề bức xúc
tồn tại từ nhiều năm nay chƣa đƣợc khắc phục.
Thực trạng kiểm soát ô nhiễm khí thải tại các CCN bằng các công cụ chính sách
pháp luật; công cụ kinh tế và công cụ kỹ thuật đƣợc nghiên cứu đánh giá chi tiết. Kiểm
soát ô nhiễm khí thải bằng công cụ chính sách pháp luật chƣa đƣợc thực hiện nghiêm
túc hiệu quả còn tồn tại nhiều khó khăn vƣớng mắc, bất cập trong các hoạt động ĐTM
CKBVMT; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; công khai thông tin môi trƣờng không khí;
báo cáo môi trƣờng không khí; hệ thống cơ quan quản lý môi trƣờng và kiểm soát ô
nhiễm khí thải; quy hoạch CCN phục vụ BVMT, kiểm soát ô nhiễm khí thải; nhận thức
và trách nhiệm của các bên liên quan trong KSON khí thải. Kiểm soát ô nhiễm khí thải
bằng công cụ kinh tế (phí bảo vệ môi trƣờng đối với khí thải) chƣa đƣợc triển khai thực
hiện tại Việt Nam. Kiểm soát ô nhiễm khí thải bằng công cụ kỹ thuật còn chƣa hiệu quả
do công nghệ sản xuất lạc hậu phát sinh nhiều khí thải; hệ thống xử lý khí thải chƣa
đƣợc đầu tƣ thích đáng (78 4% các cơ sở sản xuất đƣợc điều tra chƣa có hệ thống xử lý
khí thải) gây ô nhiễm môi trƣờng không khí nghiêm trọng.
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Trƣớc những khó khăn vƣớng mắc, bất cập còn tồn tại đề tài đề xuất các giải pháp
tập trung vào 03 công cụ chính: công cụ chính sách pháp luật; công cụ kinh tế; công cụ
kỹ thuật và một số giải pháp khác nhằm phục vụ công tác kiểm soát khí thải cụm công
nghiệp hiệu quả.
2.7. Kiến nghị
Kiến nghị đối với Quốc hội và Chính phủ
Hoàn thiện các thể chế về bảo vệ môi trƣờng không khí: rà soát sửa đổi, ban
hành bổ sung các văn bản chính sách pháp luật đặc thù về môi trƣờng không khí cụ thể
các văn bản hƣớng d n thi hành Luật BVMT 2014 phí BVMT đối với khí thải …
Hoàn thiện tổ chức phân định rõ chức năng nhiệm vụ của các cơ quan quản lý
môi trƣờng không khí ở cấp trung ƣơng và địa phƣơng. Theo đó khẳng định vai trò của
Bộ TN&MT thống nhất quản lý nhà nƣớc về môi trƣờng không khí.
Kiến nghị đối với các Bộ ngành và địa phương
Bổ sung, sửa đổi quy chuẩn Việt Nam về phƣơng pháp quan trắc khí thải. Xây
dựng các quy chuẩn khí thải riêng cho từng ngành từng loại hình cụ thể.
Xây dựng cơ chế trao đổi, chia sẻ thông tin về quản lý khí thải giữa các Bộ
ngành và các địa phƣơng giữa các khu, CCN.
Kiến nghị đối với các CCN
Quy hoạch CCN phân theo loại hình sản xuất để dễ dàng quản lý đặc biệt trong
việc thu gom chất thải áp dụng công nghệ sản xuất xây dựng hệ thống xử lý chất thải.
Nâng cao năng lực, trang bị đầy đủ các trang thiết bị phƣơng tiện cần thiết, bố
trí nguồn kinh phí để duy trì thƣờng xuyên các hoạt động giám sát tại các CCN nhằm
phát hiện các trƣờng hợp vi phạm pháp luật về kiểm soát ô nhiễm khí thải để xử lý kịp
thời, thỏa đáng.
Kiến nghị đối với hai loại hình sản xuất tái chế giấy và tái chế kim loại
Chú trọng áp dụng giải pháp sản xuất sạch hơn đối với hai loại hình sản xuất tái
chế giấy và tái chế kim loại.
Thực hiện áp dụng công nghệ xử lý khí thải, lắp đặt, vận hành hệ thống xử lý khí
thải theo đúng quy định.
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[6] NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƢỜNG LÊN SỰ
BIẾN ĐỘNG THÀNH PHẦN HÀM LƢ NG LIPIT VÀ AXIT BÉO CỦA R N SAN
HÔ VIỆT NAM ĐỂ ĐỊNH HƢỚNG CHO BẢO TỒN ĐA D NG SINH HỌC
(MÃ SỐ TNMT.04.29)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Lƣu Văn Huyền
1.3. Những cán bộ tham gia nghiên cứu chính
- ThS. Kiều Đức Hồng Thƣ ký đề tài
- GS.TS Phạm Quốc Long
- PGS.TS. Đặng Ngọc Quang
- TS. Đinh Thái Hƣng
- TS. Lê Thanh Huyền
- TS. Hoàng Anh Huy
- TS. Nguyễn Văn Sơn
1.4. Mục tiêu của đề tài
- Nghiên cứu và đánh giá đƣợc ảnh hƣởng của một số yếu tố môi trƣờng lên sự
biến động thành phần hàm lƣợng lipit và axit béo của rạn san hô Việt Nam
- Định hƣớng cho việc bảo tồn các loài san hô ven bờ biển Việt Nam trƣớc sự thay
đổi nhiệt độ độ muối độ đục (độ sâu hoặc ảnh hƣởng của cƣờng độ bức xạ) của nƣớc
biển.
1.5. Nội dung nghiên cứu của đề tài
- Thu thập m u san hô của một số loài nghiên cứu quy trình tách chiết và phân lập
thành phần hàm lƣợng các lớp chất trong san hô
- Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ phân lập dịch chiết Zooxanthellae và
mô vật chủ sạch xác định dạng Phyllotype của Zooxanthellae
- Nghiên cứu thành phần và hàm lƣợng các lớp chất lipit và axit béo trong
zooxanthellae mô vật chủ sạch
- Nghiên cứu ảnh hƣởng của nhiệt độ lên thành phần và hàm lƣợng lipit axit béo của
san hô (Nuôi san hô trong bể nhân tạo và nghiên cứu mức độ bị tẩy trắng bởi tăng và giảm
nhiệt độ)
- Nghiên cứu ảnh hƣởng của cƣờng độ ánh sáng (độ đục) lên thành phần và hàm
lƣợng lipit axit béo của san hô (Nuôi san hô trong bể nhân tạo và nghiên cứu mức độ bị
tẩy trắng bởi tăng và giảm độ đục)
- Nghiên cứu ảnh hƣởng của độ muối lên thành phần và hàm lƣợng lipit axit béo của
san hô (Nuôi san hô trong bể nhân tạo và nghiên cứu mức độ bị tẩy trắng bởi tăng và giảm
độ muối)
- Nghiên cứu sinh tổng hợp các axit béo mối liên hệ giữa sự vận chuyển lipit, axit
béo của tảo Zooxanthellae cộng sinh với san hô để từ đó đánh giá tình trạng sức khỏe của
san hô
- Nghiên cứu quá trình san hô bị tẩy trắng định hƣớng bảo tồn san hô và đa dạng
sinh học rạn san hô.
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1.6. Thời gian thực hiện: 2012 - 2014
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.470 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 1.470 triệu đồng
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1 Mở đầu
Cùng với sự tác động của con ngƣời nguy cơ lớn nhất đe dọa các rạn san hô là sự mất
màu của chúng. Trong các thập kỷ gần đây do mất màu đã có hơn 30% các rạn san hô của
Đại dƣơng thế giới bị chết. Mất màu - quá trình không thể đảo ngƣợc khi san hô bị mất các
vi sinh vật cộng sinh của chúng là các tảo zookxantellae mà d n đến điều này là do nƣớc
biển bị nóng lên kết hợp với một số yếu tố khác. Việc nghiên cứu các yếu tố môi trƣờng
nhƣ nhiệt độ cƣờng độ ánh sáng giảm độ muối đến tình hình sức khỏe san hô cũng nhƣ
độ phong phú của rạn hiện chƣa đƣợc nghiên cứu ở vùng biển ven bờ Việt Nam, trong khi
đó 03 yếu tố trên là nhân tố cơ bản tẩy trắng san hô làm giảm độ phong phú của rạn. Vì
vậy cần thiết để triển khai đề tài này.
2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra, khảo sát, tính toán và trang thiết bị nghiên
cứu đã sử dụng thực tế
- Phƣơng pháp thu m u:
Các m u san hô nghiên cứu đƣợc thu thập tại các vùng biển Hải Phòng (Cát Bà)
Quảng Ninh (Cô Tô) Đà Nẵng, Nha Trang từ tháng 8 tháng 9 từ năm 2012 để nuôi nhân
tạo. Trong 25 loài san hô gồm: 10 loài san hô cứng thuộc 8 giống và 15 loài san hô mềm
thuộc 5 giống. Thiết bị lấy m u SCUBA các m u san hô nghiên cứu đƣợc giám định,
tiêu bản m u đƣợc lƣu tại Viện HL Khoa học và Công nghệ Việt Nam
- Phƣơng pháp bố trí thí nghiệm nuôi san hô nhân tạo
Đề tài nghiên cứu ảnh hƣởng của các yếu tố môi trƣờng đến sự tẩy trắng của san
hô trong đó tập trung vào 03 yếu tố nhiệt độ độ muối và cƣờng độ ánh sáng. Do vậy thí
nghiệm đƣợc tiến hành trên 03 thông số này để xác định đƣợc mức độ và ngƣỡng thích
nghi với sự biến thiên của nhiệt độ cƣờng độ ánh sáng và độ muối đối với san hô.
Bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm đƣợc tiến hành qua các giai đoạn tăng nhiệt, giảm
cƣờng độ ánh sáng và giảm độ muối.
Bể thí nghiệm, gồm 4 bể:
- Bể đối chứng: Gồm 2 bể có thể tích 900 lít trong đó 1 bể nuôi san hô mềm, 1 bể
nuôi san hô cứng. Các bể đều phải đảm bảo các thông số cho san hô sống trong điều kiện
bình thƣờng
- Bể tăng nhiệt độ: Có thể tích 600 lít đảm bảo các thông số nhƣ bể đối chứng
- Bể giảm cƣờng độ ánh sáng: Có thể tích 600 lít đảm bảo các thông số nhƣ bể đối
chứng
- Bể giảm độ muối: Có thể tích 300 lít đảm bảo các thông số nhƣ bể đối chứng,
- Phƣơng pháp kiểm chứng:
Đánh giá khả năng chịu đựng (khả năng thích ứng) của san hô đề tài tiến hành nuôi trong
các bể nhƣ sau:
Bể đối chứng: San hô nuôi trong điều kiện nhiệt độ khoảng 24 đến 280C (trung bình
25,50C) và độ muối ổn định 30‰ cƣờng độ ánh sáng (L = 400 † 550nm)
Bể tăng nhiệt độ: San hô nuôi trong điều kiện tăng dần nhiệt độ độ muối ổn định
30‰ cƣờng độ ánh sáng có bƣớc sóng trong khoảng L = 400 † 550nm.
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+ Giai đoạn 1: Tăng nhiệt từ 28-320C
+ Giai đoạn 2: Tăng nhiệt lên trên 32 0 C
Bể giảm cường độ ánh sáng: San hô nuôi trong điều kiện giảm dần cƣờng độ ánh
sáng độ muối ổn định 30‰ nhiệt độ trung bình 25 50C
+ Giai đoạn 1: giảm dần cƣờng độ ánh sáng khoảng 320 đến 270nm
+ Giai đoạn 2: Giảm xuống dƣới 250nm
Bể giảm độ muối:San hô nuôi trong điều kiện giảm dần độ mặn, nhiệt độ trung bình
0
25,5 C, cƣờng độ ánh sáng trong khoảng L = 400 † 550nm.
+ Giai đoạn 1: giảm dần độ mặn ở khoảng 25‰ đến 15‰
+ Giai đoạn 2: Giảm xuống dƣới 10‰
Các bể thí nghiệm đƣợc đặt trong phòng thoáng khí có hệ thống cửa kính và đèn
chiếu sáng đảm bảo đủ ánh sáng cho tảo cộng sinh Zooxanthellae trong san hô quang
hợp. Sục khí 24/24 giờ trong suốt quá trình thí nghiệm. Bổ sung thức ăn cho san hô là ấu
trùng artemia 1 lần/1 ngày.
Xử lý nƣớc: nƣớc đƣợc đƣợc xử lý qua hệ thống lắng thẩm thấu và bốc hơi nƣớc
để đạt đến độ mặn 30%o. Trong quá trình nuôi nƣớc đƣợc tuần hoàn qua hệ thống lọc
sinh học.
Theo dõi thí nghiệm: Trong quá trình thí nghiệm thƣờng xuyên theo dõi các yếu tố
nhiệt độ độ muối ôxy hoà tan pH... 3 đến 5 tiếng 1 lần. Đảm bảo đủ ánh sáng sục khí
cho các bể nuôi san hô. Theo dõi các biểu hiện của san hô nhƣ co duỗi xúc tu hiện tƣợng
bắt mồi màu sắc (hiện tƣợng mất màu) đối với sự biến đổi của nhiệt độ cƣờng độ ánh
sáng và độ muối ngƣỡng tác động và khoảng thời gian tác động. Quá trình nuôi thí
nghiệm và theo dõi sẽ đƣợc ghi chép vào sổ nhật ký và bảng biểu theo dõi thí nghiệm.
- Phƣơng pháp phân lập các lớp chất
+ Sắc ký lớp mỏng (TLC)
Sắc ký lớp mỏng đƣợc thực hiện trên bản mỏng tráng sẵn DC-Alufolien 60F254
(Merck 1,05715), RP18 F254s (Merck). Phát hiện chất bằng đèn tử ngoại ở hai bƣớc sóng
254 nm và 368 nm hoặc có thể dùng thuốc thử là dung dịch H2SO4/MeOH 10% đƣợc
phun đều lên bản mỏng, sấy khô rồi hơ nóng trên bếp điện từ từ đến khi hiện màu.
- Sắc ký lớp mỏng điều chế
Sắc ký lớp mỏng điều chế thực hiện trên bản mỏng tráng sẵn Silica gel 60GF254,
ký hiệu 105875 phát hiện vệt chất bằng đèn tử ngoại hai bƣớc sóng 254 nm và 368 nm,
hoặc có thể cắt rìa bản mỏng để phun thuốc thử là dung dịch H2SO4/MeOH 10% hơ
nóng để phát hiện vệt chất ghép lại bản mỏng nhƣ cũ để xác định vùng chất sau đó cạo
lớp Silica gel có chất, giải hấp phụ và tinh chế lại bằng cách kết tinh trong dung môi thích
hợp
+ Sắc ký cột áp suất thƣờng (CC)
Sắc ký cột đƣợc tiến hành với chất hấp phụ là Silica gel pha thƣờng và pha đảo.
Silica gel pha thƣờng có kích cỡ hạt là 0 04 – 0,063 nm (240 -430 mesh). Silica gel pha
đảo ODS hoặc YMC (30 – 50 m, FuJisilica Chemicals. Co.Ltd.), hoặc nhựa trao đổi
Dianion HP-20 (Mitshubishi Chem.Ind.Co.,Ltd).
- Phƣơng pháp xác định cấu trúc các hợp chất
Phƣơng pháp chung để xác định cấu trúc hoá học của các hợp chất là kết hợp giữa
các thông số vật lý với các phƣơng pháp phân tích hiện đại bao gồm:
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+ Sắc ký khí (GC)
Thành phần axit béo đƣợc xác định dƣới dạng metyl este trên sắc ký khí GC
Shimadzu GC-17A, cột mao quản Supelcowax 10 (30 m x 0 25 mm 0.25 µm) chƣơng
trình nhiệt độ 200-210-2400C khí mang He của Viện Sinh vật biển – Phân viện Viễn
Đông - Viện HLKH Liên Bang Nga. theo phƣơng pháp 18.
Nhận dạng các axit béo: Nhận dạng và tình toán hàm lƣợng các axit béo bằng
phần mềm chuyên dụng tính toán chuyển đổi qua giá trị thời gian lƣu tƣơng đƣơng ECL
(Chain-lengths of methyl ester derivaties of fatty acids), tức độ dài của các mạch axit có
sử dụng chất chuẩn C16:0; C18:0 20
+ Sắc ký khí ghép nối khối phổ (GC-MS)
Dựa trên cơ sở nối ghép máy sắc ký khí với máy phổ khối lƣợng (Gas
Chromatography Mass Spectrometry) đƣợc đo trên máy GC – MS, Shimadzu QP5050A
của Viện Sinh vật biển – Phân viện Viễn Đông – Viện HLKH Liên Bang Nga có phần
mềm chuyên dụng so sánh dữ liệu thƣ viện phổ chuẩn.
+ Phổ khối lƣợng (ESI – MS)
Phổ khối lƣợng phun mù điện tử (Electron Spray Ionization Mass spectra) đƣợc đo
trên máy AGILENT 1100 LC-MSD Trap của Viện Hoá Học, Viện Khoa học và Công nghệ
Việt Nam.
+ Phổ cộng hƣởng từ hạt nhân (NMR)
Phổ 1H-NMR, 13C-NMR đo trên máy Brucker AM500 FT-NMR Spectrometer của
Viện Hoá Học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Chất nội chuẩn là TMS
(tetrametylsilan).
- Phƣơng pháp phân lập tảo Zooxanthellea từ tế bào mô vật chủ
2.3 Danh mục các kết quả nghiên cứu
Các sản phẩm khoa học:
- Bộ cơ sở dữ liệu của các lớp chất trong lipit tổng đƣợc xác định dựa trên sự đo
diện tích và cƣờng độ màu xám trong chƣơng trình phân tích hình ảnh Sorbfil TLC
Videodensitometer DV
- Quy trình công nghệ phân lập zooxanthellae và tế bào mô vật chủ từ san hô
- Quy trình nuôi nhân tạo san hô trong các điều kiện nhiệt độ cƣờng độ ánh sáng
và độ muối khác nhau
- Bộ cơ sở dữ liệu về các kết quả sàng lọc lipit tổng các lớp chất trong lipit axit
béo của tập đoàn san hô khỏe mạnh san hô bị tẩy trắng các nội mô…
- Bộ phổ phân tích thành phần và hàm lƣợng axit béo trong san hô Zooxanthellae
các mô vật chủ
- Lựa chọn và đề xuất những loài san hô có khả năng chống lại những sự thay đổi bất
lợi của môi trƣờng cao định hƣớng bảo tồn đa dạng sinh học rạn và khôi phục các rạn san hô
bị tẩy trắng.
Các công bố khoa học
- Sách chuyên khảo: “Lipit và axit béo của Rạn san hô Việt Nam – Đa dạng sinh
hóa học” – Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia năm 2015; 226 trang
- Tạp chí Tài nguyên và Môi trƣờng – năm 2014: Nghiên cứu điều kiện tối ƣu hóa
quy trình phân lập tảo Zooxanthellea sống cộng sinh từ mô tế bào loài san hô biển
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- Tạp chí Tài nguyên và Môi trƣờng – năm 2015: Xác định ngƣỡng tẩy trắng của
một số loài san hô cứng ảnh hƣởng bởi độ muối giảm
- Đào tạo: 03 sinh viên bảo vệ đồ án tốt nghiệp năm 2014; 01 nghiên cứu sinh dự
kiến bảo vệ cấp Trƣờng năm 2016
2.4. Kết luận:
- Thu thập các m u san hô tại các vùng biển Cát Bà - Hải Phòng Cô Tô -Quảng
Ninh Đà Nẵng Nha Trang để cho phân tích và nuôi nhân tạo.
- Từ các m u san hô đã:Tách chiết hàm lƣợng lipit tổng; phân tích thành phần và
hàm lƣợng các lớp chất trong lipit tổng của 10 loài san hô cứng 15 loài san hô mềm;
Phân tích thành phần và hàm lƣợng các axit béo trong lipit tổng phân tích hàm lƣợng các
axit béo no axit béo no một nối đôi đa nối đôi. Tìm ra hàm lƣợng chủ đạo của axit béo
không no đa nôi đôi dãy (n-6) là C18:3(n-6); C20:3(n-6); C20:4(n-6) và C22:4(n-6) dãy
(n-3) là C18:4(n-3); C20:5(n-3) và C22:6(n-3).
Đây là cơ sở để nghiên cứu sự mất màu của san hô bị tác động bởi các yếu tố môi
trƣờng
- Xây dựng quy trình phân lập tảo Zooxanthellea từ các m u san hô tƣơi sau khi
thu thập tại các vùng biển. Kết quả đã khẳng định tảo Zooxanthellae cộng sinh có thể
đƣợc tách chiết từ san hô sử dụng phƣơng pháp li tâm ở tốc độ cao với sự có mặt của chất
chống tạo bọt (Triton X-100) là phƣơng pháp tối ƣu
- Tách chiết hàm lƣợng lipit tổng; phân tích thành phần và hàm lƣợng các lớp chất
trong lipit tổng tảo Zooxanthellea trong 25 loài san hô
- Đã phân tích đƣợc thành phần và hàm lƣợng của 15 axit béo đã xác định đƣợc
đặc trƣng trong tảo cộng sinh Zooxanthellae là các axit chính gồm: C18:3 (n-6), C18:4
(n-3), C18:5 (n-3) và C20:5 (n-3).
- Đã xác định đƣợc mối tƣơng quan của các axit chính có trong tảo Zooxanthellea
với san hô nhất là các axit chỉ có mặt trong tảo Zooxanthellea, từ đó khẳng định có sự
chuyển giao lipit và axit béo giữa tảo cộng sinh Zooxanthellea với tập đoàn san hô.
- Từ kết quả nuôi san hô nhân tạo trong các thay đổi về điều kiện sống, kết quả đã đánh
giá:
Ngƣỡng gây tẩy trắng của các loài khi thay đổi điều kiện môi trƣờng sống.
Thành phần và hàm lƣợng của lipit tổng các lớp chất trong lipit tổng đối với 25
loài san hô bị tẩy trắng khi thay đổi điều kiện môi trƣờng sống.
Thành phần và hàm lƣợng của 28 axit béo trong 10 loài san hô cứng; 28 đến 32
axit béo trong 15 loài san hô mềm khi bị tẩy trắng với hàm lƣợng đạt trên 95%. Trong đó
bao gồm các dãy axit: axit béo no (SAFAs); axit béo không no 1 nối đôi (MUFAs); axit
dãy (n-3); axit dãy (n-6), tổng hàm lƣợng axit dãy (n-3) và (n-6) gọi chung là axit béo
không no đa nối đôi (PUFAs). So sánh phân tích hàm lƣợng các dãy axit đối với san hô
khỏe mạnh và san hô bị tẩy trắng đây có thể là cơ sở để sử dụng lipit và các axit béo
đánh dấu nhƣ những công cụ để đánh giá tình trạng sức khoẻ của san hô.
- Từ các kết quả nghiên cứu, lần đầu tiên sinh tổng hợp lipit axit béo và con
đƣờng vận chuyển của các axit béo này giữa san hô và tảo zooxanthellae của 25 loài san
hô của Việt Nam đƣợc nghiên cứu. Về cơ bản con đƣờng sinh tổng hợp và vận chuyển
lipit trên phù hợp với những hiểu biết về lipit của san hô và zooxanthellae.
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- Từ các nghiên cứu đã lựa chọn những loài san hô có khả năng chống lại những
thay đổi bất lợi của môi trƣờng sống và định hƣớng bảo tồn các loài trong các điều kiện
môi trƣờng khác nhau
2.5. Kiến nghị
- Đề tài mới tập trung nghiên cứu 25 loài san hô trong đó 10 loài san hô cứng, 15
loài san hô mềm, do vậy trên cơ sở các kết quả khả quan đã đạt đƣợc chúng tôi đề nghị
tiếp tục đƣợc triển khai nghiên cứu:
- Tiếp tục triển khai nghiên cứu đối với các loài san hô khác.
- Nghiên cứu thêm về nguồn thức ăn (động vật phù du các hợp chất hữu cơ…) rong
tảo biển, chất nền địa mạo…ảnh hƣởng tới sự tạo rạn, sự tẩy trắng của các loài san hô biển
Việt Nam
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[7] NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ DƢ LƢ NG MỘT SỐ KHÁNG SINH VÀ CHẤT G Y
RỐI LO N NỘI TIẾT T I H LƢU SÔNG SÀI GÒN VÀ SÔNG ĐỒNG NAI VÀ ĐỀ
XUẤT GIẢI PHÁP GIÁM SÁT KIỂM SOÁT Ô NHIỄM
(MÃ SỐ TNMT.04.30)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Trƣờng Đại học tài nguyên và môi trƣờng TP. HCM
1.2. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Đinh Tuấn Trƣờng Đại học tài nguyên và môi
trƣờng TP. HCM;
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- TS. Hoàng Thị Thanh Thủy Thƣ ký đề tài
- ThS. Từ Thị Cẩm Loan
- ThS. Nguyễn Trọng Khanh
- ThS. Bùi Phƣơng Linh
- ThS. Nguyễn Thị Đoan Trang
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Đánh giá đƣợc sự hiện diện của một số kháng sinh nhóm Fluoroquinolone (FQs)
Tetracylines (TCs) Cephalosporin (CEPHs) và các chất gây rối loạn nội tiết (hormon
nhân tạo – 17α ethynil estradiol (EE2) và Phthalate ester- PEs) tại khu vực hạ lƣu sông
Sài Gòn và sông Đồng Nai.
- Đề xuất đƣợc các giải pháp giám sát kiểm soát phù hợp đối với các kháng sinh
và chất gây rối loạn nội tiết có hiện diện trong môi trƣờng.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Tổng quan tài liệu xây dựng đề cƣơng chi tiết
Đặc điểm điều kiện địa lý tự nhiên thủy văn.
Hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội.
Điều tra thu thập số liệu thông tin về ô nhiễm môi trƣờng.
- Khảo sát qua các phiếu điều tra: 4 m u phiếu điều tra cho hai nhóm đối tƣợng là:
Các kháng sinh và EE2 đang đƣợc sử dụng, tổng số là 50 phiếu. Đối tƣợng phỏng
vấn là Nhà thuốc; Bệnh viện; Các trang trại chăn nuôi và Các hộ nuôi trồng thủy sản.
Hiện trạng sử dụng PEs dƣới dạng các chất phụ gia ở các khu công nghiệp: 50
phiếu.
- Khảo sát đánh giá sự hiện diện của một số kháng sinh và EDCs đã lựa chọn trong
khu vực hạ lƣu sông Sài Gòn và sông Đồng Nai
Do đặc tính hóa-lý của các kháng sinh và các EDCs rất phức tạp và đây là nghiên cứu
ban đầu nên sẽ tiến hành lấy cả hai loại m u (nƣớc/trầm tích; nƣớc thải/bùn thải) ở các vị
trí lấy m u. Số lƣợng các vị trí khảo sát và lấy m u cụ thể nhƣ sau
- M u hạ lƣu sông Sài Gòn và sông Đồng Nai
Trong hai năm 2012 và 2013 đã triển khai 3 đợt lấy m u và trung bình mỗi vị trí
đều đƣợc lấy m u vào hai thời điểm (mùa mƣa và mùa khô). Tại một số vị trí có lấy thêm
m u bổ sung với khoảng cách 200 m để đánh giá độ tin cậy của kết quả khảo sát. Số vị trí
lấy m u là 24 số m u là 24 m u nƣớc mặt và 24 m u trầm tích. Số m u nƣớc mặt/trầm
tích đã thu thập của sông Sài Gòn là 13 và sông Đồng Nai là 11.
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- M u nƣớc thải/bùn thải tại một số nguồn thải đặc trƣng
Y tế
M u nƣớc thải sau hệ thống xử lý và bùn thải đã đƣợc thu thập tại các Trạm xử lý
nƣớc thải của năm bệnh viện trên địa bàn TP. HCM (4) và Bình Dƣơng (1). Tuy nhiên
do sau thời điểm lấy m u năm 2012 đa số các bệnh viện đều đã thực hiện nâng cấp hệ
thống xử lý nƣớc thải (HTXLNT) có cải tiến về công nghệ nên lƣợng bùn thải thu đƣợc
rất ít không đủ để phân tích. Chính vì vậy nhóm nghiên cứu đã phải thay đổi vị trí lấy
m u là các Bệnh viện Từ Dũ Bệnh viện Quận Tân Phú và Bệnh viện Huyện Nhơn Trạch
để có thể lấy đƣợc m u bùn thải. Tổng cộng đã triển khai 3 đợt lấy m u trong hai năm
2012 và 2013. Số lƣợng m u đã thu thập là 13 m u nƣớc thải và 13 m u bùn thải.
Nông nghiệp
Các m u đặc trƣng cho nguồn thải nông nghiệp đƣợc thu thập từ các trang trại
chăn nuôi (Trâu bò: 1; Heo: 2) hoặc nuôi trồng thủy sản (2) có nguồn tiếp nhận là các
kênh rạch chi lƣu của lƣu vực sông Sài Gòn – Đồng Nai. Tổng cộng số lƣợng m u đã thu
thập trong hai thời điểm khảo sát trong năm 2012 và 2013 là 14 m u nƣớc và 15 m u
bùn.
Đô thị
Do hiện nay các nhà máy XLNT tập trung ở các thành phố Biên Hòa và Thủ Dầu
Một chƣa đi vào hoạt động nên tại các khu vực này nhóm nghiên cứu đã thu thập các m u
nƣớc thải/bùn thải đô thị từ các cống xả ở các khu dân cƣ. Riêng tại TP.HCM nhóm
nghiên cứu đã triển khai thu thập m u nƣớc thải/bùn thải sau xử lý tại Nhà máy XLNT
Bình Hƣng. Tổng cộng số lƣợng m u thu thập trong hai thời điểm khảo sát trong năm
2012 và 2013 là 6 m u nƣớc và 6 m u bùn.
Công nghiệp
Trong hai đợt khảo sát nhóm nghiên cứu đã lấy m u tại nhà máy KCX/KCN có
lĩnh vực hoạt động có thể sử dụng PEs (sản xuất hóa mỹ phẩm, chế biến sản phẩm nhựa)
trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Dƣơng. Tổng cộng số lƣợng
m u đã thu thập trong hai thời điểm khảo sát trong năm 2012 và 2013 là 11 m u nƣớc và
12 m u bùn.
- Nghiên cứu áp dụng thử nghiệm quy trình phân tích kháng sinh và EDCs tại
Phòng thí nghiệm môi trƣờng Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng TP.HCM
Trong phạm vi đề tài đã áp dụng các phƣơng pháp phân tích đã đƣợc chuẩn hóa
trên thế giới để có thể phân tích dƣ lƣợng các kháng sinh (FQs CEX) và PEs tại Phòng
Thí nghiệm của Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng TP. HCM.
Kết quả nghiên cứu đã cho thấy qui trình có LOD và LOQ của một số thông số
trong nƣớc tuy có cao so với phƣơng pháp phân tích trên các thiết bị ghép 2 khối phổ
(MS/MS) của công ty Hoàn Vũ tuy nhiên v n ở mức chấp nhận đƣợc và có thể áp dụng
đối với các m u thực tế.
1.6. Thời gian thực hiện: 2012 – 2014
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.273 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 1.273triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Trong khoảng 20 năm gần đây khái niệm “các chất ô nhiễm mới” (emerging
pollutants) đã ra đời để chỉ các chất ô nhiễm không phải là những chất “mới” về mặt hóa
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học hoặc sinh học mà là những chất ô nhiễm đang tồn tại trong các hợp phần môi trƣờng
tuy nhiên chƣa đang đƣợc nghiên cứu và quan trắc định kỳ.
Hai nhóm chất ô nhiễm mới hiện đang đƣợc các nhà khoa học đặc biệt quan tâm là
kháng sinh và các chất gây rối loạn nội tiêt (endocrine disruptors – EDCs) do mối liên
quan trực tiếp đến hệ sinh thái và sức khỏe con ngƣời. Ở nƣớc ta, do hầu nhƣ các nguồn
nƣớc thải đều không đƣợc kiểm soát thì việc tích lũy các chất ô nhiễm nói trên tại các
thủy vực là nguồn tiếp nhận nhiều loại nƣớc thải khác nhau nhƣ lƣu vực sông Sài gònĐồng nai là hoàn toàn có thể xảy ra. Trong khi đó các nghiên cứu về lĩnh vực này ở nƣớc
ta còn rất hạn chế. Do đó việc triển khai các nghiên cứu đánh giá sự hiện diện của các
kháng sinh và EDCs là hết sức cần thiết.
Chính vì vậy đề tài “Nghiên cứu đánh giá dƣ lƣợng một số kháng sinh và chất gây
rối loạn nội tiết tại vùng hạ lƣu sông Sài Gòn - Đồng Nai và đề xuất giải pháp giám sát
kiểm soát ô nhiễm” đã đƣợc đề xuất nhằm cung cấp những cơ sở khoa học về hiện trạng
sử dụng, sự hiện diện và những tác động môi trƣờng tiềm ẩn của một số chất ô nhiễm
mới trong vùng hạ lƣu lƣu vực sông Sài Gòn và sông Đồng Nai. Đối tƣợng nghiên cứu
của đề tài các dƣ lƣợng kháng sinh (cephalosporin fluoroquinolone tetracycline) và các
chất gây biến đổi nội tiết (hormon nhân tạo-17α ethynil estradiol và nhóm chất phatalate
ester).
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu
- Phƣơng pháp thu thập thông tin và tổng hợp tài liệu: Phƣơng pháp tổng hợp từ
các nguồn tài liệu sơ cấp đã đƣợc sử dụng để tổng hợp tài liệu có liên quan đến đề tài từ
các nghiên cứu đã công bố trong và ngoài nƣớc bao gồm: Các kết quả nghiên cứu về sự
hiện diện quá trình chuyển hóa và các tác động của kháng sinh và chất gây rối loạn nội
tiết (EDCs) tại các nguồn thải và môi trƣờng nguồn tiếp nhận trên thế giới và Việt Nam;
Các giải pháp kiểm soát và giám sát ô nhiễm đã đƣợc thực hiện trên thế giới.
- Thu thập thông tin bằng điều tra thực tế: Nhằm khảo sát về hiện trạng sử dụng
các chất kháng sinh và EDCs và đánh giả nguồn thải có thể phát sinh trong khu vực
nghiên cứu nhóm nghiên cứu tiến hành thu thập thông tin từ 4 m u phiếu điều tra đã lập
cho hai nhóm đối tƣợng là: 1) dƣ lƣợng kháng sinh và Estrogen (EE2) và 2) Phthalate
esters (PEs).
- Phƣơng pháp khảo sát thực địa: Trong phạm vi của đề tài phƣơng pháp lấy m u
và bảo quản m u đã đƣợc triển khai theo các hƣớng d n quốc tế (Land &Water Autralia,
2007; Fromme & ctv. 2002).
- Phƣơng pháp phân tích: Các chỉ tiêu phân tích tổng hợp theo nhóm m u
đƣợc trình bày tại bảng 1.
Dƣ lƣợng các kháng sinh (CEX FQs và TCs) và EDCs (EE2 & PEs) trong m u
nƣớc và trầm tích đƣợc phân tích theo các phƣơng pháp đã đƣợc chuẩn hóa. Đơn vị thực
hiện là Trung tâm phân tích công nghệ cao Hoàn Vũ. Riêng trong năm 2013 nhóm
nghiên cứu đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ môi trƣờng ENTEC để phân tích chỉ
tiêu FQs bằng thiết bị HPLC (Bảng 2). Ngoài ra cũng đã triển khai phân tích một số m u
tại Phòng Thí nghiệm Môi trƣờng của Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng TP.
HCM.
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Bảng 1. Bảng thống kê các chỉ tiêu phân tích đối với từng nhóm mẫu
Chỉ tiêu
phân tích

Nƣớc
mặt

Nƣớc
thải
nông
nghiệp

Nƣớc
thải
bệnh
viện

Nƣớc
thải
công
nghiệp

Bùn
Nƣớc Trầm thải
thải
tích
nông
đô thị sông nghiệ
p

Nhiệt độ

x

x

x

x

x

pH

x

x

x

x

x

Mùi

x

x

x

x

Độ màu (Pt
- Co)

x

x

x

x

BOD5
(20ºC)

x

x

x

x

COD

x

x

x

x

Oxy hòa
tan (DO)

x

TSS

x

Độ đục

x

Tổng hàm
lƣợng chất
hữu cơ

Bùn
Bùn
thải
thải
công
bệnh
nghiệ
viện
p

x

x

x

x

Bù
n
thải
đô
thị

x

Fluoroquin
olone
(FQs)

x

x

x

x

x

x

x

x

Tetracyclin
e (TCs)

x

x

x

x

x

x

x

x

Cephalosp
orin (CEX)

x

x

x

x

x

x

x

x

Estrogen
(EE2)

x

x

x

x

x

x

x

x

Phthalate
ester (PEs)

x

x

x

x
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x

x

Bảng 2. Phƣơng pháp phân tích các chỉ tiêu dƣ lƣợng kháng sinh và EDCs
Giới hạn phát hiện

STT

Chỉ tiêu

Nƣớc

Trầm
tích /
bùn

(µg/l)

(µg/kg
trọng
lƣợng
khô)

Phƣơng pháp/Thiết bị phân tích

Ghi chú

1

CEX

BS EN 15662 (LC/MS/MS)
LC-MS/MS
Hãng Thermo TSQ
Quantum Ultra

<1

<3

2

TCs

BS EN 15662 (LC/MS/MS)
LC-MS/MS
Hãng Thermo TSQ
Quantum Ultra

<1

<1

(1)

3

FQs

BS EN 15662 (LC/MS/MS)
LC-MS/MS
Hãng Thermo TSQ
Quantum Ultra

<1

<3

(1)

HPLC

<1,3

<2

(2)

4

17αethinylestr
adiol
(EE2)

EPA 8270D
GS-MS/MS
TSQ 7000 MS
Trace GC 2000 Series

<0,05

<2

5

PEs

AOAC 2007.01
GS-MS/MS
TSQ 7000 MS
Trace GC 2000 Series

2

0,01
mg/kg
trọng
lƣợng
khô

2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc
- Các sản phẩm khoa học:
Báo cáo tổng kết
Báo cáo tóm tắt
22 chuyên đề (10 chuyên đề loại 1 và 12 chuyên đề loại 2)
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- Các công bố khoa học (các bài báo trong nƣớc và ngoài nƣớc và tên tạp trí khoa
học năm công bố....):
Bài báo quốc tế đăng trên tạp chí SCI: Thuy HTT, Tuan ND: The potential
environmental risks of pharmaceuticals in Vietnamese aquatic systems: case study of
antibiotics and synthetic hormones. Environmental Science and Pollution Research
(2013) 20:8132-8140
Bài báo trong nước: Nguyễn Đinh Tuấn Hoàng Thị Thanh Thủy: Nghiên cứu dƣ
lƣợng kháng sinh vùng hạ lƣu lƣu vực sông Sài Gòn -Đồng Nai. Tạp chí Tài nguyên &
Môi trƣờng. Số 22(180), 11/2013, 21-22
Báo cáo tại Hội nghị khoa học chuyên ngành
Nguyễn Đinh Tuấn Hoàng Thị Thanh Thủy: Nghiên cứu sự hiện diện của một số
dƣ lƣợng kháng sinh và chất gây rối loạn nội tiết trong vùng hạ lƣu lƣu vực Sài Gòn Đồng Nai. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia về khí tƣợng thủy văn và môi trƣờng lần
thứ XVI, 2013.
Nguyễn Đinh Tuấn Hoàng Thị Thanh Thủy: Các giảp pháp giảm thiểu ô nhiễm do
chất gây rối loạn nội tiết Di(2-ethylhexyl) phthalate tại vùng hạ lƣu lƣu vực sông Sài Gòn
- Đồng Nai. HCMUNRE - Hội nghị KHCN lần 2 “Tài nguyên Năng lƣợng và Môi
trƣờng vì sự Phát triển bền vững” 2014.
Công tác đào tạo sau đại học: 02 Thạc sỹ đã bảo vệ tại Đại học Bách khoa TP.
HCM & Viện Môi trƣờng & Tài nguyên.
2.4. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà nƣớc
về tài nguyên và môi trƣờng
Nằm trong những nghiên cứu mở đầu về các chất ô nhiễm mới tại lƣu vực sông
Sài Gòn – Đồng Nai nói riêng và Việt Nam nói chung đã cho thấy sự hiện diện của dƣ
lƣợng kháng sinh FQs TCs và chất gây rối loạn nội tiết PEs. Đặc biệt nghiêm trọng, tại
một số vị trí là nguồn cấp nƣớc nhƣ Trạm bơm Hóa An Nhà máy nƣớc Biên Hòa cũng
có hiện diện các chất ô nhiễm mới nói trên. Chính vì vậy, rất cần ban hành các quy định
liên quan đến dƣ lƣợng kháng sinh và DEHP trong nƣớc thải và nguồn tiếp nhận. Bên
cạnh đó một chƣơng trình giám sát diễn biến của các chất ô nhiễm này ở lƣu vực sông
Sài Gòn – Đồng Nai cũng cần sớm đƣợc triển khai để có thể có đƣợc dữ liệu đáng tin cậy
về dƣ lƣợng các chất ô nhiễm nói trên trong môi trƣờng.
2.5. Kết luận
Kết quả nghiên cứu của đề tài đã xác nhận sự hiện của các chất ô nhiễm mới
(kháng sinh nhóm fluoroquinolone tetracycline và chất gây rối loạn nội tiết phatalate)
trong vùng hạ lƣu lƣu vực sông Sài Gòn – Đồng Nai. Các chất ô nhiễm này có nguồn gốc
từ các hoạt động nhân sinh và đã di chuyển từ các nguồn thải khác nhau đến nguồn tiếp
nhận.
Trong vùng nghiên cứu kháng sinh v n đang đƣợc sử dụng rộng rãi trong điều trị
cho ngƣời và thú y. Quá trình bài tiết từ ngƣời và vật nuôi là nguyên nhân d n đến sự tồn
lƣu của dƣ lƣợng kháng sinh FQs và TCs trong các m u nƣớc thải và đặc biệt là bùn thải
nông nghiệp, bệnh viện và đô thị. Đặc biệt nghiêm trọng, tải lƣợng khá lớn của các dƣ
lƣợng TCs từ nguồn thải nông nghiệp, cụ thể là từ các trang trại chăn nuôi heo với giá trị
lớn nhất đã xác định đƣợc là TET (7.143 μg/kg trọng lƣợng khô) OTC (1.927 μg/kg
trọng lƣợng khô) CTC (14.305 μg/kg trọng lƣợng khô) và DOX (9.532 μg/kg trọng
lƣợng khô). Đặc biệt nghiêm trọng các nguồn thải này hầu nhƣ không đƣợc xử lý. Bên
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cạnh đó hiệu quả của các HTXLNT cũng còn hạn chế chƣa loại bỏ đƣợc hết các dƣ
lƣợng FQs và TCs mà chỉ chủ yếu chỉ là sự chuyển hóa kháng sinh từ pha lỏng (nƣớc
thải) sang hấp phụ trong bùn thải. Ví dụ nhƣ tại các bệnh viện đều có lắp đặt các
HTXLNT nhƣng số liệu phân tích đã cho thấy tuy dƣ lƣợng kháng sinh (CIP CTC
DOX CTC) trong nƣớc thải đa số đều < LOD nhƣng trong bùn thải các kháng sinh có dƣ
lƣợng rất lớn ví dụ nhƣ TET: 2.251 μg/kg trọng lƣợng khô DOX: 10.958 μg/kg trọng
lƣợng khô. Chính từ các nguồn thải nói trên một số kháng sinh đã di chuyển và tích lũy
chủ yếu trong trầm tích vùng hạ lƣu lƣu vực sông Sài Gòn và sông Đồng Nai. Về lý
thuyết FQs và TCs có thể bị phân hủy và chuyển hóa trong môi trƣờng tự nhiên qua các
quá trình thủy phân phân hủy do ánh sáng mặt trời phân hủy sinh học do các vi sinh vật
nguồn tiếp nhận. Tuy nhiên tại khu vực nghiên cứu các quá trình nói trên có thể đã bị
hạn chế vì các nguồn thải xả trực tiếp ra nguồn tiếp nhận đều có dƣ lƣợng FQs và TCs rất
cao. Do tải lƣợng các chất ô nhiễm còn thấp và quá trình pha loãng với nƣớc mặt của
sông Sài Gòn và sông Đồng Nai là hai nguyên chính d n đến dự lƣợng của các chất ô
nhiễm nói trên trong nguồn tiếp nhận còn thấp. Đối với FQs các kháng sinh xuất hiện
thƣờng xuyên là CIP còn có NOR OFL và DAN. Đối với TCs, chỉ phát hiện đƣợc OTC.
Quá trình hấp phụ với các hạt trầm tích có thể là quá trình chuyển hóa ảnh hƣởng mạnh
nhất đến hành vi của các nhóm kháng sinh FQs và TCs trong môi trƣờng vùng hạ lƣu lƣu
vực sông Sài Gòn – Đồng Nai, thể hiện bằng sự hiện diện phổ biến và thƣờng xuyên hơn
của các nhóm kháng sinh này trong trầm tích.
CEX là một kháng sinh thuộc nhóm CEPHs là nhóm kháng sinh không bền trong
điều kiện tự nhiên nên dù v n đang đƣợc sử dụng rộng rãi nhƣng kháng sinh này không
hiện diện trong các m u nƣớc thải SXL và nguồn tiếp nhận.
Sự tồn lƣu dƣ lƣợng kháng sinh sẽ gây ảnh hƣởng đến hệ sinh thái tự nhiên. Các
dƣ lƣợng kháng sinh không chỉ là độc tính (cấp tính và mãn tính) mà còn là nguyên nhân
xuất hiện và/hoặc phát triển các ARBs và ARGs trong môi trƣờng. Trong y học hiện đại,
sự xuất hiện của nhóm vi sinh vật này có thể thâm nhập vào các bệnh viện và làm cho các
bệnh trở nên rất khó điều trị. Trong trƣờng hợp xấu nhất, sự xuất hiện của vi khuẩn gây
bệnh có khả năng kháng tất cả các chất kháng sinh đƣợc biết đến có thể d n đến không
kiểm soát đƣợc dịch bệnh. Và sự xuất hiện của các chủng này không phụ thuộc vào mức
độ tồn lƣu của kháng sinh trong môi trƣờng nên dù chỉ tồn lƣu với một lƣợng nhỏ các
kháng sinh này v n có thể gây ra các hệ quả tiêu cực nghiêm trọng đến hệ sinh thái.
DEHP là một chất gây rối loạn nội tiết. DEHP là độc chất có thể ảnh hƣởng đến
sinh sản và phát triển của ngƣời và động vật. Tuy nhiên do có nhiều tính chất đặc biệt và
giá thành tƣơng đổi rẻ nên DEHP v n là một chất phụ gia sử dụng rộng rãi trong công
nghiệp sản xuất sản phẩm nhựa PVC và rất nhiều lĩnh vực khác (hóa mỹ phẩm sơn mực
in keo dán v.v). Đặc biệt liên kết của DEPH với các sản phẩm là liên kết không bền nên
DEHP dễ dàng bị phân tách trong quá trình sử dụng. Chính vì vậy, tại khu vực nghiên
cứu DEHP đều xuất hiện ở cả hai nguồn thải công nghiệp và đô thị. Đặc biệt, DEHP xuất
hiện rất thƣờng xuyên trong các m u nguồn thải công nghiệp, cụ thể là 9/11 m u bùn thải
và 3/12 m u nƣớc thải đã hiện diện DEHP. Và cũng tƣơng tự nhƣ kháng sinh các
HTXLNT hiện hành không thể phân hủy hoàn toàn DEHP trong nƣớc thải mà chủ yếu
chỉ mới chuyển hóa chất ô nhiễm này sang pha hấp phụ trong bùn thải. Giá trị cao nhất
của nồng độ DEHP đã xác định đƣợc trong nƣớc thải là 245 μg/l tƣơng ứng với nồng độ
trong m u bùn là 139 mg/kg trọng lƣợng khô. Trong môi trƣờng nguồn tiếp nhận DEHP
cũng tích lũy chủ yếu trong trầm tích với giá trị lớn nhất là 135 mg/kg trọng lƣợng khô so
với giá trị 53 μg/l trong nƣớc mặt.
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Tải lƣợng của chất ô nhiễm của hormon nhân tạo EE2 tại khu vực nghiên cứu còn
thấp và quá trình pha loãng có thể hai nguyên nguyên chính đã gây nên nồng độ rất thấp
của chất ô nhiễm này trong vùng hạ lƣu lƣu vực sông Sài Gòn – Đồng Nai. Bên cạnh đó
giới hạn phát hiện của phƣơng pháp phân tích cũng là một hạn chế của đề tài.
Tóm lại dƣ lƣợng kháng sinh FQs TCs và chất gây rối loạn nội tiết PEs là những
chất ô nhiễm mới đã hiện diện ở khu vực nghiên cứu. Đặc biệt nghiêm trọng, tại một số
vị trí là nguồn cấp nƣớc nhƣ Trạm bơm Hóa An Nhà máy nƣớc Biên Hòa cũng có hiện
diện các chất ô nhiễm mới nói trên.
Chính vì vậy, rất cần ban hành các quy định liên quan đến dƣ lƣợng kháng sinh và
DEHP trong nƣớc thải và nguồn tiếp nhận. Một chƣơng trình giám sát diễn biến của các
chất ô nhiễm này ở lƣu vực sông Sài Gòn – Đồng Nai cũng cần sớm đƣợc triển khai để
có thể có đƣợc dữ liệu đáng tin cậy về dƣ lƣợng các chất ô nhiễm nói trên trong môi
trƣờng.
Lần đầu tiên một nghiên cứu về sự hiện diện của dƣ lƣợng kháng sinh và EDCs
đã đƣợc thực hiện tại một đơn vị nghiên cứu trong nƣớc. Tuy cũng còn một số hạn chế
nhất định về giới hạn phát hiện nhƣng có thể khẳng định rằng kết quả của đề tài là minh
chứng về năng lực nghiên cứu nói chung và năng lực phân tích nói riêng của Trƣờng Đại
học Tài nguyên và Môi trƣờng TP. HCM.
Kết quả nghiên cứu của đề tài đã đƣợc thể hiện qua 22 chuyên đề (10 chuyên đề
loại 1 và 12 chuyên đề loại 2) 1 bài báo quốc tế đăng trên tạp chí SCI và 2 bài báo cáo tại
Hội nghị khoa học chuyên ngành. Từ các kết quả nghiên cứu của đề tài đã có 2 luận văn
cao học đƣợc bảo vệ tại Viện Môi trƣờng và Tài nguyên và Đại học Bách Khoa (Đại học
Quốc gia TP. HCM).
2.6. Kiến nghị
Đề tài mới chỉ là những nghiên cứu sơ bộ bƣớc đầu để đánh giá có hay không sự
hiện diện của các chất ô nhiễm mới nhƣ kháng sính và EDCs trong vùng hạ lƣu của sông
Sài Gòn và sông Đồng Nai. Từ các kết quả của đề tài rất nhiều các nghiên cứu chuyên
sâu rất cần tiếp tục triển khai ví dụ nhƣ:
- Tiến hành các nghiên cứu ở mức độ chi tiết đối với từng nguồn thải để tính toán
đƣợc tải lƣợng ô nhiễm từ các nguồn thải vào lƣu vực và Lập danh sách nguồn thải.
- Xác định các chất chuyển hóa có thể có của dƣ lƣợng FQs TCs và DEHP vì có
thể những d n xuất này còn có tính độc cao hơn.
- Tiến hành các nghiên cứu về sự hiện diện của ARBs và ARGs trong môi trƣờng
lƣu vực sông Sài Gòn – Đồng Nai.
- Đối với DEHP, cần tiếp tục nghiên cứu các tác động của dƣ lƣợng DEHP đối với
hệ sinh thái của lƣu vực sông Sài Gòn – Đồng Nai đặc biệt đến các sinh vật đáy vì dƣ
lƣợng DEHP chủ yếu tích lũy trong trầm tích. Theo các đánh giá về nguồn thải của
DEHP cũng cần triển khai các nghiên cứu về sự tích lũy (nếu có) của chất ô nhiễm này
trong các hợp phần môi trƣờng nhƣ môi trƣờng đất không khí v.v. mà trong phạm vi của
đề tài này chƣa đƣợc triển khai.
- Tại khu vực lân cận các nguồn cấp nƣớc đã phát hiện sự hiện diện của dƣ lƣợng
kháng sinh FQs TCs và DEHP. Do đó cũng rất cần mở rộng nghiên cứu dƣ lƣợng các
chất ô nhiễm mới này tại các nhà máy cấp nƣớc nhằm hạn chế rủi ro của đến sức khỏe
con ngƣời.
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- Lần đầu tiên một nghiên cứu về các chất ô nhiễm mới đƣợc triển khai tại các
phòng thí nghiệm trong nƣớc tuy đã cho những kết quả nhất định nhƣng bên cạnh đó
cũng thể hiện một số hạn chế về phƣơng pháp phân tích nên rất cần đầu tƣ để nâng cao
năng lực của các phòng thí nghiệm trong nƣớc.
Tóm lại các kết quả nghiên cứu đã bƣớc đầu khẳng định sự hiện diện của FQs,
TCs và DEHP trong một số loại hình nƣớc thải của TP. Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai và
tỉnh Bình Dƣơng. Nhƣ ở nhiều nơi trên thế giới quy trình xử lý nƣớc thải hiện nay cũng
chƣa xử lý đƣợc triệt để dƣ lƣợng kháng sinh nên các chất ô nhiễm này sẽ tồn lƣu và tiếp
tục di chuyển vào nguồn tiếp nhận là vùng hạ lƣu lƣu vực sông Sài Gòn – Đồng Nai. Tuy
hàm lƣợng kháng sinh trong môi trƣờng khá thấp nhƣng nếu không có các giải pháp kiểm
soát phù hợp thì sẽ gây ra những hậu quả tiêu cực đến hệ sinh thái và sức khỏe cộng
đồng. Chính vì vậy để có thể quản lý và kiểm soát ô nhiễm cần áp dụng kết hợp đồng bộ
ba nhóm giải pháp giảm thiểu tại nguồn nâng cao hiệu quả của HTXLNT kết hợp với các
giải pháp chính sách và quản lý.
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[8] NGHIÊN CỨU CƠ SỞ L LU N, THỰC TIỄN ĐỀ XUẤT BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ
HO T ĐỘNG MÔI TRƢỜNG (EPI) VÀ X Y DỰNG HƢỚNG D N ÁP DỤNG Ở
VIỆT NAM
(MÃ SỐ TNMT.04.31)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Chiến lƣợc Chính sách tài nguyên và môi trƣờng
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Tùng Lâm Viện Chiến lƣợc Chính sách tài nguyên
và môi trƣờng.
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- TS. Nguyễn Trung Thắng
- Ths. Nguyễn Minh Khoa
- Ths. Nguyễn Sỹ Linh
- Ths. Ngyễn Văn Huy
- Ths. Kim Thị Thúy Ngọc
- CN. Lê Thị Hà Thu
1.4. Mục tiêu nghiên cứu:
Phân tích cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về cấu trúc các chỉ số đánh giá
hiệu quả hoạt động môi trƣờng (EPI);
Đề xuất bộ chỉ số EPI phù hợp điều kiện Việt Nam để đánh giá hiệu quả hoạt động
môi trƣờng của địa phƣơng làm cơ sở xếp hạng quốc gia.
1.5. Nội dung nghiên cứu:
- Nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về cấu trúc bộ chỉ số đánh giá
hoạt động môi trƣờng; Yêu cầu bộ chỉ số EPI này nhằm:
+ Nhấn mạnhvấn đềmôitrƣờngvà các vấn đề ƣu tiên cao cho công tác hoạch định
chính sách;
+ Hỗ trợ theo dõikiểm soát ô nhiễm, các xu hƣớngquản lý tài nguyênthiên nhiêntại
các địa phƣơng;
+ Phát hiện phân tích đánh giá cácchínhsáchhiện đang đƣợc triển khai
cókếtquảtốt;
+ Cung cấpmộtcơ sở dữ liệu tham khảo chung cho các địa phƣơng khi phân tích
đánh giá hiệu quả các chính sách đã ban hành;
Việc nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế sẽ đƣợc thực hiện với các khu vực nhƣ sau:
+ Các nƣớc phát triển: Hoa Kỳ, Nhật Bản Đức Anh c;
+ Các nƣớc trong khu vực: Trung Quốc Hàn Quốc Singapore Thái Lan
+ Các tổ chức quốc tế: Ngân hàng Thế giới (WB) Chƣơng trình phát triển của
Liên hợp quốc (UNDP) Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) OECD;
- Rà soát đánh giá tổng hợp: Nghiên cứu xem xét hệ thống thông tin thống kê của
Việt Nam và những số liệu thông tin môi trƣờng sẵn có có thể làm dữ liệu đầu vào khi
xây dựng bộ chỉ số EPI cho các địa phƣơng; Các chỉ tiêu đo lƣờng cơ sở dữ liệu đang
đƣợc sử dụng trong công tác hoạch định chính sách quan trắc của Việt Nam để đề xuất
lựa chọn, bổ sung điều chỉnh theo hƣớng tiếp cận EPI;
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- Khảo sát cơ sở dữ liệu, số liệu thông tin môi trƣờng các chỉ tiêu đo lƣờng đang
đƣợc sử dụng tại 12 tỉnh thành phố trong cả nƣớc.
- Các nhóm chính sách đƣợc phân loại theo ba tiêu chí chính là Sức khỏe, Hệ sinh
thái và Bền vững kinh tế. Cụ thể nhƣ sau:
+ Nhóm chính sách sức khỏe:
Tài nguyên nƣớc
Không khí
+ Nhóm chính sách Hệ sinh thái:
Tài nguyên nƣớc
Không khí
Rừng
Đa dạng sinh học
Đất
Nông nghiệp
Thủy sản
Biến đổi khí hậu
+ Nhóm chính sách Bền vững kinh tế:
Biến đổi khí hậu
Năng lƣợng
Quản lý môi trƣờng
Sử dụng hiệu quả tài nguyên
- Trên cơ sở phân tích lựa chọn nhƣ trên sẽ đề xuất thí điểm một bộ chỉ số EPI để
đánh giá hiệu quả các chính sách môi trƣờng của các địa phƣơng (cấp tỉnh) làm cơ sở
xếp hạng quốc gia về môi trƣờng.
Các nội dung thực hiện:
Nghiên cứu bộ tiêu chí EPI chuẩn của đại học Yale và khả năng điều chỉnh áp
dụng ở cấp tỉnh nhƣ trƣờng hợp đã thực hiện tại Trung Quốc hay Hàn quốc. Đồng thời
xem xét kinh nghiệm về những kỹ thuật xây dựng bộ chỉ số và áp dụng thực tế đánh giá
hiệu quả áp dụng theo thời gian.
Đề xuất thí điểm một bộ chỉ số EPI cho các tỉnh, gồm những thành phần các dạng
dữ liệu và thông tin sử dụng, thu thập dữ liệu có hệ thống các chỉ thị để đánh giá và phân
tích dữ liệu.
Sự tham gia của các bên lien quan trong quá trình xây dựng bộ chỉ số EPI cấp tỉnh
Các bƣớc đánh giá so sánh nhƣ sau:
Bƣớc 1: Lựa chọn chỉ tiêu
Bƣớc 2: Lựa chọn địa phƣơng
Bƣớc 3: Điều chỉnh chỉ tiêu để so sánh giữa các địa phƣơng
Bƣớc 4: Phân tích điều chỉnh các số liệu chƣa phù hợp
Bƣớc 5: Bổ sung các dữ liệu còn thiếu
Bƣớc 6: Đánh giá chung
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- Xác định các chỉ tiêu: việc xác định các chỉ tiêu là một nội dung quan trọng vì
đây chính là các mức chuẩn để so sánh đánh giá hiệu quả các chính sách theo phƣơng
pháp “Gần với mục tiêu/chỉ tiêu”. Các mức chỉ tiêu này sẽ đƣợc xác định dựa trên việc rà
soát lại các mục tiêu kế hoạch, kinh nghiệm quốc tế, thực tế các chỉ tiêu đạt đƣợc tốt nhất
và thấp nhất.
Thí điểm EPI ở cấp tỉnh:
Tổ chức các hội thảo tham vấn về lựa chọn các chỉ tiêu để xây dựng EPI;
Thử nghiệm EPI tại các địa phƣơng và đánh giá kết quả thử nghiệm;
Tổ chức hội thảo tham vấn về khả năng ứng dụng EPI cấp tỉnh;
Điều chỉnh bộ chỉ số EPI dựa trên các kết quả đánh giá và khuyến nghị;
- Nghiên cứu tính khả thi của bộ chỉ số EPI đề xuất với điều kiện dữ liệu hiện có
tại các địa phƣơng của Việt nam; làm rõ khả năng xây dựng bộ chỉ số tích hợp phù hợp
Việt nam; Xây dựng một báo cáo cấp quốc gia về việc triển khai EPI tại cấp tỉnh.
- Xây dựng hƣớng d n áp dụng trong điều kiện Việt Nam trên cơ sở bộ chỉ số EPI
đã đề xuất xây dựng dự thảo hƣớng d n áp dụng bộ chỉ số tại Việt Nam.
- Nguồn dữ liệu: sử dụng các nguồn số liệu thống kê chính thức về kinh tế xã hội,
môi trƣờng của Việt Nam.
1.6. Thời gian thực hiện: 2012-2013
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.205 triệu đồng Kinh phí thực hiện: 1.205 triệu đồng
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu:
Trên thế giới, bền vững môi trƣờng ngày càng đƣợc chú trọng trong các chính
sách phát triển của các nƣớc. Từ sau hội nghị thƣợng đỉnh Rio Earth Summit đến nay,
nhiều nƣớc đã rất nỗ lực tìm cách đánh giá và thể hiện sự tiến bộ trong thực hiện các
chính sách môi trƣờng bằng các số đo định lƣợng trong các công tác kiểm soát ô nhiễm
và quản lý tài nguyên thiên nhiên. Bên cạnh đó chính phủ các nƣớc cũng đối mặt với áp
lực ngày càng tăng về việc làm thế nào để chứng minh những nỗ lực bảo vệ môi trƣờng
là có hiệu quả.
Các mục tiêu bền vững chỉ đạt đƣợc khi có những chính sách phát triển phù hợp
và việc thực hiện hiệu quả các chính sách quản lý môi trƣờng và tài nguyên. Tuy nhiên
công tác hoạch định chính sách đánh giá hiệu quả thực hiện các chính sách này trong
phạm vi một quốc gia hay so sánh trong khu vực, hay hẹp hơn nhƣ so sánh giữa các
vùng tỉnh trong một quốc gia đòi hỏi cách thức tiếp cận khoa học có căn cứ. Để thực
hiện các yêu cầu này các nhà khoa học đã nghiên cứu xây dựng các hệ thống chỉ thị, hay
chỉ số tổng hợp nhằm phục vụ các yêu cầu đánh giá nhƣ vậy.
Tại Việt Nam dƣới áp lực phát triển kinh tế lên môi trƣờng yêu cầu xây dựng các
chính sách môi trƣờng phù hợp cũng nhƣ thực hiện có hiệu quả các chính sách này ngày
càng trở nên cấp bách. Tuy nhiên nếu không có cơ sở để đánh giá hiệu quả các chính
sách môi trƣờng đã ban hành một cách thống nhất thì việc điều chỉnh hay xây dựng các
chính sách mới sẽ rất khó khăn và không phù hợp với yêu cầu thực tế. Mặt khác mặc dù
đã có những chỉ số đánh giá chất lƣợng môi trƣờng các chƣơng trình quan trắc công tác
hoạch định chính sách ở nƣớc ta hiện v n đang phải đối mặt với các thách thức nhƣ dữ
liệu môi trƣờng không đầy đủ, thiếu đồng bộ mâu thu n độ tin cậy thấp. Vì vậy, tiếp cận
theo phƣơng pháp đánh giá hiệu quả mà quốc tế đang thực hiện là một hƣớng tiếp cận
190

phù hợp. Và cần phải có một cơ sở dữ liệu chuẩn, tập hợp các chỉ tiêu định lƣợng để
công tác phân tích đánh giá các chính sách môi trƣờng giúp cho quá trình hoạch định
chính sách và thực thi hiệu quả hơn.
Chỉ số EPI của Đại học Yale và Columbia là một ví dụ trong việc đánh giá môi
trƣờng ở cấp toàn cầu tuy nhiên khả năng áp dụng ở phạm vi đánh giá hoạt động môi
trƣờng cấp địa phƣơng nhƣ ở Việt Nam còn nhiều vấn đề cần phải xem xét và giải quyết.
Đề tài phân tích hƣớng tiếp cận mới trong đánh giá hoạt động môi trƣờng trên thế giới,
qua ví dụ của EPI và phân tích một số khó khăn thuận lợi để áp dụng ở điều kiện Việt
Nam.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị nghiên
cứu đã sử dụng thực tế:
Phƣơng pháp nghiên cứu:
- Nghiên cứu tài liệu và các kết quả từ những nghiên cứu có chủ đề tƣơng tự trong
và ngoài nƣớc;
- Khảo sát thực tế, phỏng vấn và điều tra xã hội học;
- Thống kê phân tích so sánh tổng hợp thông tin dữ liệu;
- Phƣơng pháp chuyên gia (tham vấn chuyên gia trong và ngoài nƣớc)
Phƣơng pháp tính: Chỉ số EPI đƣợc tính toán theo phƣơng pháp “gần với mục
tiêu” (Proximity-to-target), tức là tính toán kết quả thực hiện (có thể lƣợng hóa đƣợc) của
các chính sách và so sánh với mức mà mục tiêu đã đặt ra. Sau đó tính điểm tổng hợp để
xếp hạng, với nguyên tắc điểm càng lớn, xếp hạng càng cao. Cách tính chỉ số EPI là dựa
trên nguyên tắc tích hợp, tức là kết quả hoạt động môi trƣờng đƣợc xác định thông qua
đánh giá hàng loạt các chỉ tiêu dùng để đo kết quả thực hiện các chính sách liên quan. Vì
khi thực hiện các chính sách các kết quả/hậu quả tạo ra rất khác biệt nên cần quy đổi về
một hệ tọa độ để có thể so sánh. Với cách tính “gần với mục tiêu” các chỉ tiêu khác nhau
theo các nhóm chính sách sẽ đƣợc tích hợp thành một chỉ tiêu EPI tổng hợp đảm bảo
phản ánh mức độ đóng góp của các chỉ tiêu.
Phạm vi: Vì EPI là một cách tiếp cận mới trên thế giới và mới chỉ thực hiện thí
điểm để so sánh hiệu quả hoạt động môi trƣờng ở cấp quốc gia. Vì thế để thực hiện các
nội dung nghiên cứu đề tài sẽ nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng đề
xuất bộ chỉ tiêu EPI ở phạm vi quốc gia (đƣợc sử dụng để so sánh hiệu quả chính sách
môi trƣờng giữa các nƣớc); và thứ hai là các chính sách quản lý môi trƣờng ở Việt Nam
(các hệ thống chỉ tiêu mục tiêu của các chính sách này). Trên cơ sở hai nội dung này
phân tích sự cần thiết, khả năng xây dựng bộ chỉ số phù hợp ở cấp tỉnh cho Việt Nam. Vì
phạm vi của hai bộ chỉ số khác nhau nên cách tiếp cận vì thế cũng khác nhau.
Nghiên cứu của trƣờng đại học Yale, Hoa Kỳ (2010) đã lựa chọn các nhóm chính
sách theo hai tiêu chí là “Sức khỏe” (Environmental Health) và “Hệ sinh thái”
(Ecosystem Vitality). Tùy theo nhu cầu đánh giá hiệu quả của các chính sách môi trƣờng,
các nhóm chính sách sẽ đƣợc lựa chọn. Ví dụ với tiêu chí thứ nhất là các chính sách liên
quan tới nƣớc và ô nhiễm không khí (có ảnh hƣởng tới sức khỏe con ngƣời) đƣợc lựa
chọn. Với tiêu chí thứ hai “Hệ sinh thái” có thể xem xét nhóm các chính sách liên quan
tới nƣớc và ô nhiễm không khí (có ảnh hƣởng tới hệ sinh thái) đa dạng sinh học, rừng,
nông nghiệp, thủy sản, biến đổi khí hậu.
Sau khi lựa chọn các nhóm chính sách các chỉ tiêu thể hiện kết quả thực hiện của
các chính sách này đƣợc xây dựng. Ví dụ với chính sách về nƣớc thuộc nhóm thứ nhất
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(sức khỏe), chỉ số đo sẽ là mức độ tiếp cận tới nguồn nƣớc sạch của ngƣời dân điều kiện
vệ sinh môi trƣờng. Hoặc với nhóm thứ hai (hệ sinh thái) chỉ tiêu đo sẽ là mức độ thiếu
nƣớc, chất lƣợng nƣớc áp lực nhu cầu sử dụng nƣớc. Các chính sách liên quan tới các
vấn đề môi trƣờng khác cũng đƣợc lựa chọn các chỉ tiêu đo lƣờng tƣơng tự.
Vì tiếp cận theo quy mô quốc gia, bộ chỉ số EPI của đại học Yale và Columbia
Hoa Kỳ đề xuất lựa chọn các chỉ tiêu đảm bảo thể hiện quy mô quốc gia của các chính
sách. Với Việt Nam, theo nhu cầu đánh giá hiệu hoạt động môi trƣờng ở cấp tỉnh có thể
cần cụ thể hơn vì thế bộ chỉ số sẽ đƣợc xây dựng sau khi phân tích các nhóm chính sách
ở cấp độ địa phƣơng. Mức độ tổng hợp của nhóm chỉ số vì vậy cũng rất khác nhau.
Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài ngoài cách tiếp cận theo hai nhóm Sức khỏe
và Hệ sinh thái chúng tôi đề xuất tiếp cận thêm một nhóm thứ ba là Bền vững kinh tế.
Dựa trên ba nhóm tiêu chí chính này các chỉ tiêu đo lƣờng cụ thể sẽ đƣợc nghiên cứu và
đề xuất để xây dựng bộ chỉ số EPI cho Việt Nam. Bộ chỉ số sẽ nhằm đánh giá hiệu quả
các chính sách môi trƣờng và làm cơ sở để so sánh xếp hạng cho các tỉnh trong cả nƣớc
làm cơ sở tham khảo.
Ngoài ra đề tài cũng nghiên cứu các mô hình của các nƣớc trong khu vực nhƣ
Trung Quốc Hàn quốc, v.v. nhằm rút ra các bài học kinh nghiệm để phát triển một bộ chỉ
số EPI cấp tỉnh ở Việt Nam. Yêu cầu của bộ chỉ số cần đạt đƣợc:
- Nêu bật các vấn đề hiện tại về môi trƣờng và các vấn đề ƣu tiên cao;
- Theo dõi kiểm soát ô nhiễm và xu hƣớng quản lý tài nguyên thiên nhiên
- Xác định các chính sách hiện đang đƣợc triển khai tốt;
- Xác định những chính sách chƣa đƣợc thực hiện hiệu quả, cần dừng lại và phân
bổ lại kinh phí để triển khai các chính sách;
- Thiết lập một chuẩn mực/ cơ sở để so sánh hoạt động môi trƣờng liên ngành;
- Hỗ trợ đánh giá so sánh giữa các địa phƣơng hƣớng d n ra quyết định;
- Phát hiện những ví dụ điển hình về thực hành tốt nhất các chính sách môi trƣờng,
các mô hình chính sách thành công;
- Phân tích mối quan hệ giữa chính sách môi trƣờng và các vấn đề khác nhƣ y tế
công cộng phát hiện những điểm mới và có thể làm đòn bẩy hiệu quả cho sự thay đổi.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc
- Các sản phẩm khoa học:
Hồ sơ thông tin tài liệu khảo sát
Các bảng, biểu số liệu, phiếu điều tra
Nghiên cứu cơ sở lý luận cách tiếp cận kinh nghiệm các nƣớc và bài học kinh nghiệm
cho Việt Nam
Điều tra đánh giá thực tiễn các chỉ tiêu đo lƣờng cơ sở dữ liệu đang đƣợc sử
dụng trong công tác hoạch định chính sách quan trắc môi trƣờng của Việt Nam.
Đề xuất thí điểm bộ chỉ số EPI phù hợp điều kiện thực tiễn ở Việt Nam.
Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài
- Các công bố khoa học:
Bài viết: Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng bộ chỉ số đánh giá hoạt động môi
trƣờng và khả năng áp dụng tại Việt Nam. Tạp chí Chính sách và quản lý khoa học và
công nghệ - ISSN 1859 - 3801; Tập 4 Số 2 Năm 2015.
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2.4. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà nƣớc
về tài nguyên và môi trƣờng:
Những luận cứ khoa học của đề tài có khả năng ảnh hƣởng đến chủ trƣơng chính
sách cơ chế quản lý cụ thể của Đảng và Nhà nƣớc; khả năng nâng cao tiêu chuẩn văn hoá
của xã hội; ảnh hƣởng đến môi trƣờng; khả năng ảnh hƣởng đến sự nghiệp chăm sóc sức
khoẻ cộng đồng, hoặc tạo ra sản phẩm hàng hoá đáp ứng nhu cầu thị trƣờng góp phần
tạo công ăn việc làm nâng cao hiệu quả sản xuất, v.v...)
Đề tài đề xuất phƣơng pháp và bộ chỉ số giúp đánh giá xếp hạng việc thực thi các
chính sách quản lý tài nguyên và môi trƣờng giữa các địa phƣơng. Đây là một trong
những cách tiếp cận tiên tiến trên thế giới giúp cộng đồng có vai trò lớn hơn trong giám
sát chất lƣợng thi hành chính ách pháp luật, cụ thể là với ngành tài nguyên và môi trƣờng.
Vì thế đề tài có ý nghĩa to lớn trong thực hiện mục tiêu phát triển bền vững trong giai
đoạn hiện nay của đất nƣớc.
2.5. Kết luận:
Trong bối cảnh ở nƣớc ta các địa phƣơng đang phải đối mặt với hàng loạt vấn đề ô
nhiễm môi trƣờng và các vấn đề liên quan tới các chính sách môi trƣờng. Việc đánh giá
đúng chính xác phù hợp các kết quả thực hiện các nỗ lực bảo vệ môi trƣờng dựa trên các
bằng chứng khoa học khách quan có thể kiểm chứng là việc rất quan trọng nhằm giúp
các địa phƣơng hoàn thiện và định hƣớng tốt hơn trong công tác bảo vệ môi trƣờng ở địa
phƣơng mình.
Đề tài nghiên cứu đã thực hiện các mục tiêu đặt ra đó là:
- Nghiên cứu cơ sở lý luận trên kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chỉ số EPI, từ đó
đánh giá khả năng áp dụng ở cấp địa phƣơng theo điều kiện của Việt Nam. Kết quả
nghiên cứu cho thấy phƣơng pháp luận hƣớng tiếp cận của quốc tế về xây dựng các chỉ
số đánh giá phát triển bền vững đánh giá hoạt động môi trƣờng toàn cấu là phù hợp với
yêu cầu đặt ra trong đánh giá các hoạt động môi trƣờng ở nƣớc ta. Kinh nghiệm của một
số nƣớc trong khu vực nhƣ Trung Quốc Malaysia là các bài học tốt để học hỏi và điều
chỉnh khi triển khai EPI tại Việt Nam. Tuy nhiên để có thể đáp ứng và thực hiện đƣợc,
cần tiếp cận dựa trên các đặc điểm, thực tiễn của địa phƣơng. Những vấn đề cần lƣu ý khi
xây dựng chỉ số cấp tỉnh nhƣ khả năng đánh giá tổng hợp hiệu quả việc thực hiện các
chính sách môi trƣờng, quản lý tài nguyên; khả năng lồng ghép với các hệ thống chỉ tiêu
thống kê môi trƣờng hiện hành; nhằm đảm bảo tính khả thi về số liệu, về năng lực thực
hiện ở cấp địa phƣơng.
- Đề tài đã khảo sát thực tế quản lý môi trƣờng tại các địa phƣơng tìm hiểu về các
ƣu tiên trong các chính sách bảo vệ môi trƣờng, quản lý tài ngyên ứng phó biến đổi khí
hậu. Kết quả đƣợc sử dụng để làm cơ sở đề xuất các chỉ số EPI thành phần.
- Đề tài đã rà xoát đánh giá tính phù hợp của các hệ thống chỉ tiêu thống kê hiện
hành nhằm đề xuất chỉ số EPI thành phần phù hợp với qui định thống kê có khả năng
tiếp cận số liệu chính thức từ các cơ quan thống kê trung ƣơng và địa phƣơng. Kết quả
khảo sát rà soát cho thấy hệ thống chỉ tiêu thống kê môi trƣờng đã đƣợc Thủ tƣớng ban
hành với cấp độ quốc gia địa phƣơng và theo các lĩnh vực (bộ ngành) là đầy đủ và đáp
ứng đƣợc các yêu cầu thông tin đầu vào để xây dựng chỉ số đánh giá hoạt động môi
trƣờng. Tuy nhiên hệ thống chỉ tiêu này v n đang trong lộ trình xây dựng và thực hiện,
vì thế bƣớc đầu chỉ nên lựa chọn một số chỉ tiêu môi trƣờng quan trọng và cốt lõi nhất để
xây dựng chỉ số EPI cấp tỉnh. Đề tài đã phân tích các vấn đề ƣu tiên trong các chính sách
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môi trƣờng cấp quốc gia và cấp địa phƣơng để xác định các nội dung cần thiết khi xây
dựng các chỉ số đánh giá.
- Đề tài đã phân tích về khoảng trống số liệu cần có để đáp ứng yêu cầu xây dựng
chỉ số EPI cấp tỉnh. Đã tiến hành thu thập số liệu với các nhóm chỉ thị nhƣ nƣớc và vệ
sinh môi trƣờng (tiếp cận dịch vụ nƣớc sạch đô thị và nông thôn cải thiện điều kiện vệ
sinh) ô nhiễm không khí lƣợng chất thải rắn phát sinh (chƣa có số liệu về lƣợng chất
thải đƣợc xử lý) tỷ lệ che phủ rừng, tỷ lệ diện tích bảo tồn đa dạng sinh học, tỷ lệ rừng bị
cháy tỷ lệ rừng trồng mới, chất lƣợng nƣớc mặt (các chỉ tiêu COD BOD và TSS). Một
số nhóm chỉ thị cần tiếp tục cập nhật số liệu nhƣ tỷ lệ khu công nghiệp có hệ thống xử lý
nƣớc thải hợp tiêu chuẩn, tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng đƣợc xử lý tỷ
lệ năng lƣợng đƣợc tiết kiệm.
- Với thực tế về quản lý số liệu thống kê môi trƣờng ở Việt Nam hiện nay, việc
thực hiện đánh giá theo EPI sẽ đặt ra yêu cầu hoàn thiện và thiết lập cơ sở dữ liệu môi
trƣờng tốt hơn đặc biệt ở cấp địa phƣơng. Đây cũng là yêu cầu rất câp thiết để hoàn
thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê môi trƣờng quốc gia phù hợp với thông lệ quốc tế là cơ
sở để giúp các địa phƣơng so sánh với nhau nhằm cải thiện hơn công tác bảo vệ môi
trƣờng.
- Đề tài đã phân tích các dữ liệu về môi trƣờng hiện hành cùng hệ thống chỉ tiêu
thống kê môi trƣờng, trong mối quan hệ với các mục tiêu của các chính sách về môi
trƣờng để làm cơ sở đánh giá lựa chọn các chỉ số hoạt động môi trƣờng. Đồng thời cũng
xét đến khả năng thực hiện với số liệu hiện có. Việc đánh giá xây dựng chỉ số không hạn
chế trong các chỉ số đƣợc đề xuất mà có cân nhắc về khả năng mở rộng, bổ sung trên cơ
sở hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia đang đƣợc thực hiện và hoàn chỉnh trong thời gian
tới.
Trên cơ sở phân tích nhƣ trên đề tài đã đề xuất đƣợc một khung chỉ số EPI cấp
tỉnh có kế thừa cách tiếp cận của chỉ số EPI toàn cầu và các chỉ tiêu lựa chọn đã đƣợc
đánh giá để đảm bảo tính khả thi về thu thập số liệu (từ nguồn số liệu thống kê chính thức
quốc gia các địa phƣơng) và phù hợp với năng lực thực hiện ở cấp tỉnh. Bộ chỉ sổ EPI
cấp địa phƣơng cũng đảm bảo hài hòa với các hệ thống chỉ tiêu chỉ số phát triển bền
vững hiện hành. Là một công cụ tốt để hỗ trợ việc đánh giá thực hiện các mục tiêu phát
triển Thiên niên kỷ và phát triển bền vững.
2.7. Kiến nghị:
- Kết quả của đề tài có thể làm cơ sở cho việc xem xét các căn cứ đầu tiên về
phƣơng pháp tiếp cận, lựa chọn và xây dựng chỉ số phƣơng pháp tính chỉ số hoạt động
môi trƣờng cho các tỉnh.
- Triển khai thử nghiệm tính chỉ số cho đầy đủ các tỉnh thành phố trên cơ sở thu
thập số liệu chính thức.
Nhóm nghiên cứu nhận thấy đây là một đề tài nghiên cứu rất hữu ích đáp ứng nhu
cầu thiết thực về việc xây dựng phƣơng pháp luận tính chỉ số hoạt động môi trƣờng. Tuy
nhiên trong quá trình thực hiện nhóm nghiên cứu nhận thấy đây là một đề tài khó thực
hiện do mức độ bao phủ của các chỉ tiêu khá rộng, trong khi số liệu sẵn có không đầy đủ
và khập khiễng, do vậy chắc chắn sẽ còn nhiều hạn chế. Nhóm nghiên cứu mong nhận
đƣợc các ý kiến góp ý để tiếp tục hoàn thiện nghiên cứu này.
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[9] NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN VỀ GIÁM SÁT XÃ HỘI
NHẰM N NG CAO HIỆU QUẢ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG T I VIỆT NAM
(MÃ SỐ TNMT.04.37)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Khoa học môi trƣờng, Tổng cục Môi trƣờng
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Tạ Thị Thùy Linh;
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- ThS. Tạ Thị Thùy Linh
- TS. Phạm Văn Lợi
- CN. Nguyễn Thị Hồng Lam
- ThS. Nguyễn Hoàng Mai
- TS. Nguyễn Hải Yến
- CN. Trần Thị Giang
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Làm rõ đƣợc cơ sở khoa học về giám sát xã hội đối với hoạt động bảo vệ môi
trƣờng
- Đánh giá đƣợc những ƣu điểm nhƣợc điểm cũng nhƣ nguyên nhân của thực
trạng thực hiện giám sát xã hội đối với hoạt động bảo vệ môi trƣờng trong thời gian qua
tại Việt Nam
- Đề xuất các kiến nghị, giải pháp góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát
xã hội đối với hoạt động bảo vệ môi trƣờng (Giải pháp về chính sách pháp luật và các
giải pháp khác).
1.5. Nội dung nghiên cứu
a) Nghiên cứu cơ sở khoa học của GSXH đối với hoạt động BVMT
- Khái niệm đặc điểm của GSXH đối với hoạt động BVMT;
- Vai trò và các yếu tố ảnh hƣởng tác động đến GSXH đối với hoạt động BVMT;
- Chủ thể GSXH đối với hoạt động BVMT;
- Nội dung của GSXH đối với hoạt động BVMT:
+ Đối với cơ quan nhà nƣớc về BVMT giám sát tập trung vào ba nội dung: giám
sát hoạt động xây dựng ban hành chính sách pháp luật về BVMT; tổ chức thực hiện và
tuân thủ chính sách pháp luật và văn bản hƣớng d n về BVMT trên thực tiễn; thanh tra,
kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng;
+ Đối với doanh nghiệp: tập trung giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp
luật về bảo vệ môi trƣờng của Doanh nghiệp;
+ Đối với ngƣời dân: Giám sát việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trƣờng của
ngƣời dân.
- Phƣơng thức GSXH đối với hoạt động BVMT:
+ Tham gia và phản biện trong việc xây dựng chính sách pháp luật về BVMT;
+ Tham gia giám sát việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trƣờng
+ Tham gia các đoàn thanh tra kiểm tra do cơ quan có thẩm quyền tổ chức;
+ Cơ chế phản hồi, tiếp thu ý kiến giám sát của các cơ quan quản lý nhà nƣớc về
bảo vệ môi trƣờng;
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+ Thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo khởi kiện;
+ Hình thức khác.
- Trình tự, thủ tục GSXH đối với hoạt động BVMT;
- Hiệu lực, hiệu quả của GSXH đối với hoạt động BVMT.
b) Kinh nghiệm GSXH đối với hoạt động BVMT của một số nước trên thế giới và bài
học cho Việt Nam
- Nghiên cứu kinh nghiệm thực hiện công tác GSXH đối với hoạt động BVMT của
một số nƣớc đang phát triển;
- Nghiên cứu kinh nghiệm thực hiện công tác GSXH đối với hoạt động BVMT của
một số nƣớc phát triển;
- Nhận xét đánh giá và rút ra kinh nghiệm về công tác GSXH đối với hoạt động
BVMT cho Việt Nam.
c) Đánh giá các văn bản quy định về GSXH hiện hành
- Rà soát các văn bản quy định về GSXH hiện hành
- Đánh giá ƣu điểm nhƣợc điểm của các văn bản quy định về GSXH hiện hành.
d) Khảo sát, đánh giá thực trạng GSXH đối với hoạt động BVMT trong thời gian qua
ở Việt Nam
Nội dung này tập trung vào ba chủ thể đƣợc quyền giám sát là: ngƣời dân; tổ chức
chính trị xã hội, tổ chức xã hội và các phƣơng tiện thông tin đại chúng. Ba đối tƣợng bị
giám sát là: các cơ quan quản lý nhà nƣớc về môi trƣờng các doanh nghiệp và ngƣời dân.
Nội dung đánh giá làm rõ nhƣ sau:
* GSXH của người dân
- Cơ sở pháp lý quy định thẩm quyền giám sát hoạt động BVMT của ngƣời dân;
- Đánh giá thực trạng về công tác giám sát hoạt động BVMT của ngƣời dân. Đánh
giá ƣu nhƣợc điểm về các vấn đề: trình tự thủ tục giám sát nội dung giám sát phƣơng
thức giám sát hiệu lực và hiệu quả giám sát.
- Làm rõ các nguyên nhân hạn chế hiệu lực hiệu quả giám sát hoạt động BVMT của
đối tƣợng này.
* GSXH của các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội
(Chỉ lựa chọn một số tổ chức chính trị xã hội và tổ chức xã hội)
- Cơ sở pháp lý quy định thẩm quyền giám sát hoạt động BVMT của các tổ chức
chính trị xã hội và tổ chức xã hội;
- Đánh giá thực trạng về công tác giám sát hoạt động BVMT của các tổ chức chính
trị xã hội và tổ chức xã hội. Đánh giá ƣu nhƣợc điểm về các vấn đề: trình tự, thủ tục
giám sát nội dung giám sát phƣơng thức giám sát hiệu lực và hiệu quả giám sát.
- Làm rõ các nguyên nhân hạn chế hiệu lực hiệu quả giám sát hoạt động BVMT của
các đối tƣợng này.
* GSXH của các cơ quan thông tin đại chúng
Cơ quan thông tin đại chúng chủ yếu đƣợc đánh giá trong nội dung này là: Đài
truyền hình các cơ quan báo chí tiêu biểu.
- Cơ sở pháp lý quy định thẩm quyền giám sát hoạt động BVMT của các cơ quan
thông tin đại chúng;
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- Đánh giá thực trạng về công tác giám sát hoạt động BVMT của các cơ quan thông
tin đại chúng. Đánh giá ƣu nhƣợc điểm về các vấn đề: trình tự, thủ tục giám sát nội dung
giám sát phƣơng thức giám sát hiệu lực và hiệu quả giám sát.
- Làm rõ các nguyên nhân hạn chế hiệu lực hiệu quả giám sát hoạt động BVMT của
các đối tƣợng này.
Để làm rõ các nội dung trên, đề tài sẽ triển khai tổ chức điều tra, khảo sát một số
tỉnh, thành phố đại diện cho các vùng, miền thông qua các tọa đàm, hội thảo, phát phiếu
điều tra cho các đối tượng giám sát, tham vấn ý kiến các chuyên gia.
e) Khảo sát kinh nghiệm tại Thái Lan
Lý do chọn khảo sát kinh nghiệm tại Thái Lan: Trong cùng một khu vực Đông Nam
Á Thái Lan và Việt Nam có nhiều nét tƣơng đồng về lịch sử văn hóa và chủng tộc. Hai
nƣớc có cấu tạo tài nguyên tƣơng đối giống nhau và có số dân không khác nhau nhiều.
Tuy nhiên Thái Lan có trình độ phát triển hơn Việt Nam. Hệ thống pháp luật ở Thái Lan
rất đa dạng, chịu nhiều ảnh hƣởng bởi pháp luật Hồi giáo và luật của các nƣớc phƣơng
Tây. Chính phủ Thái Lan đề cao môi trƣờng quan trọng ngang bằng với tăng trƣởng,
mạng lƣới giám sát xã hội đƣợc nhà nƣớc đặc biệt quan tâm. Việc chọn học hỏi kinh
nghiệm Thái Lan là phù hợp với điều kiện thực tiễn ở Việt Nam.
Cơ quan đến: Bộ Tài nguyên môi trƣờng Thái Lan.
f) Quan điểm và giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả GSXH đối với hoạt động
BVMT
* Quan điểm
- Quán triệt các quan điểm của Đảng về chức năng giám sát của xã hội (Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam) về phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
- Bảo đảm yêu cầu cụ thể hóa tính khả thi của pháp luật về GSXH, tạo cơ sở pháp
lý để các tổ chức của mặt trận Tổ quốc và các phƣơng tiện thông tin đại chúng thực hiện
tốt vai trò GSXH đối với hoạt động BVMT.
- Bảo đảm sự đồng bộ giữa pháp luật về GSXH đối với hoạt động BVMT với pháp
luật về giám sát của Đảng, Quốc hội, Hội đồng nhân dân đối với hoạt động bảo vệ môi
trƣờng.
* Giải pháp
- Giải pháp về: sửa đổi bổ sung chính sách văn bản quy phạm pháp luật về GSXH
đối với hoạt động BVMT và các văn bản liên quan;
- Giải pháp chung về điều kiện bảo đảm để thực hiện quyền giám sát;
- Giải pháp cụ thể cho từng chủ thể có thẩm quyền giám sát: ngƣời dân; tổ chức
chính trị xã hội, tổ chức xã hội; và các phƣơng tiện thông tin đại chúng;
- Giải pháp cụ thể cho từng nội dung giám sát: hoạt động quản lý nhà nƣớc về môi
trƣờng của các cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền, hoạt động BVMT của doanh nghiệp và
hoạt động tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trƣờng của ngƣời dân.
- Các giải pháp khác
- Xây dựng tài liệu hƣớng d n GSXH đối với hoạt động BVMT
1.6. Thời gian thực hiện: 2013 - 2015
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.135 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 1.135 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
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2.1. Mở đầu
Trong những năm gần đây công tác giám sát xã hội đối với hoạt động bảo vệ môi
trƣờng do ngƣời dân; các tổ chức chính trị xã hội và tổ chức xã hội (Hội bảo vệ tài
nguyên và môi trƣờng thiên nhiên Hội nông dân Hiệp hội nghề nghiệp ...); và các cơ
quan thông tin đại chúng đã thể hiện vai trò tích cực vào việc hỗ trợ cơ quan nhà nƣớc
trong hoạt động bảo vệ môi trƣờng. Một số vụ việc vi phạm pháp luật bảo vệ môi trƣờng
đã đƣợc ngƣời dân các cơ quan thông tin đại chúng phát hiện. Tuy nhiên số lƣợng vụ vi
phạm đƣợc phát hiện còn rất hạn chế. Tình trạng vi phạm pháp luật về môi trƣờng ngày
càng gia tăng. Tình hình ô nhiễm suy thoái môi trƣờng đang diễn biến phức tạp.
Nguyên nhân của thực trạng này có nhiều nhƣng trong đó phải kể đến là hệ thống
pháp luật về bảo vệ môi trƣờng chƣa đầy đủ đồng bộ v.v... Đặc biệt cơ chế kiểm tra,
giám sát từ các thiết chế không phải là nhà nƣớc là giám sát xã hội còn chƣa hiệu quả
bất cập. Cơ sở khoa học về đặc điểm, nội dung phƣơng thức và hình thức giám sát xã hội
v n còn chung chung chƣa rõ ràng.
Trƣớc thực tế đó Viện Khoa học môi trƣờng tiến hành thực hiện đề tài "Nghiên cứu
cơ sở khoa học và thực tiễn về giám sát xã hội nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ môi
trƣờng tại Việt Nam" nhằm làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn về giám sát xã hội đối với
hoạt động bảo vệ môi trƣờng, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu
quả của giám sát xã hội đối với lĩnh vực này trong tình hình mới.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát
Phương pháp kế thừa có chọn lọc: Kế thừa có chọn lọc các nghiên cứu cơ sở
khoa học về hoạt động giám sát xã hội đã và đang đƣợc áp dụng trên thế giới và thực hiện
ở Việt Nam để định hƣớng đƣợc các hoạt động điều tra vào một số hoạt động trọng yếu
nhằm tiết kiệm các chi phí thực hiện.
Phương pháp thu thập, điều tra, tổng hợp thông tin, tài liệu: Các thông tin tài
liệu có liên quan sẽ đƣợc thu thập qua nhiều kênh khác nhau nhƣ tiến hành điều tra, khảo
sát trực tiếp, thu thập qua internet, hệ thống các thƣ viện thuộc các trƣờng/viện nghiên
cứu và các Bộ/ngành báo chí và phƣơng tiện truyền thông đại chúng.
Cách thức thu thập thông tin tài liệu thông qua hoạt động điều tra, khảo sát đƣợc
thực hiện nhƣ sau:
- Xây dựng mẫu phiếu điều tra xã hội học: Để thu thập thông tin về thực trạng
giám sát xã hội đối với hoạt động bảo vệ môi trƣờng, Viện Khoa học môi trƣờng đã chủ
trì phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan xây dựng m u phiếu điều tra nhằm thu
thập các thông tin có liên quan phục vụ đề tài.
+ Xác định nội dung của phiếu điều tra: Trên cơ sở thuyết minh đề cƣơng đề tài
đƣợc phê duyệt, Viện Khoa học môi trƣờng đã xác định một số nhóm nội dung cần thu
thập, tổng hợp trong phiếu điều tra phục vụ nghiên cứu đề tài. Các nội dung cần xác định
của phiếu điều tra dành cho các đối tƣợng: (1) Tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội;
(2) Cơ quan thông tin đại chúng: cơ quan truyền thông báo chí; (3) Ngƣời dân.
Các nội dung điều tra, khảo sát gồm: Cơ sở pháp lý quy định thẩm quyền giám sát
hoạt động bảo vệ môi trƣờng của các đối tƣợng điều tra, thực trạng về công tác giám sát
hoạt động bảo vệ môi trƣờng của các đối tƣợng điều tra. Các nguyên nhân hạn chế hiệu
lực hiệu quả giám sát hoạt động bảo vệ môi trƣờng của đối tƣợng này.
+ Phƣơng pháp lập phiếu: Các m u phiếu điều tra xã hội học đƣợc xây dựng nhằm
thu thập đƣợc đầy đủ các thông tin cần thiết phục vụ nghiên cứu đề tài. Mỗi phiếu điều
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tra gồm 02 phần chính: thông tin chung về đối tƣợng đƣợc phỏng vấn; các thông tin về
tình hình giám sát xã hội đối với hoạt động bảo vệ môi trƣờng.
+ Họp tổ chuyên gia xin ý kiến đóng góp cho các m u phiếu điều tra: Nhằm hoàn
thiện các m u phiếu điều tra, Viện Khoa học môi trƣờng tổ chức cuộc họp xin ý kiến các
chuyên gia các nhà quản lý trong lĩnh vực môi trƣờng. Nhóm nghiên cứu thu nhận đƣợc
nhiều ý kiến đóng góp cho từng loại phiếu điều tra. Các đại biểu quan tâm nhất là nội
dung và hàm lƣợng thông tin cần thu thập trong mỗi phiếu điều tra, ứng với mỗi đối
tƣợng đƣợc hỏi. Bên cạnh đó các ý kiến còn tập trung vào số lƣợng phƣơng pháp lập
m u phiếu điều tra và cách thức đặt câu hỏi cho mỗi đối tƣợng cung cấp thông tin. Ngoài
ra, nhiều đại biểu cũng có ý kiến về số lƣợng câu hỏi và độ dài của mỗi loại phiếu điều
tra. Trên cơ sở đó Viện Khoa học môi trƣờng đã hoàn thiện các m u phiếu và tổ chức
gửi phiếu để thu thập thông tin.
- Tổ chức điều tra, khảo sát thực tế:
+ Tổ chức điều tra, khảo sát thực tế: Trong khuôn khổ đề tài Viện Khoa học môi
trƣờng đã tổ chức điều tra, khảo sát thực tế tại một số tỉnh thành phố đại diện từ Bắc vào
Nam: Ninh Bình Huế Khánh Hòa Cần Thơ.
+ Tổ chức đoàn công tác học tập kinh nghiệm của Thái Lan trong việc thực hiện
giám sát xã hội đối với hoạt động bảo vệ môi trƣờng nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ môi
trƣờng. Đối tác hợp tác là các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng Thái Lan
bao gồm: Phòng Kế hoạch Chính sách Tài nguyên và Môi trƣờng, Cục Kiểm soát ô
nhiễm, Cục thúc đẩy chất lƣợng môi trƣờng Trung tâm nghiên cứu và đào tạo môi
trƣờng. Đây là những đơn vị quan trọng trong việc xây dựng và ban hành chính sách
kiểm soát chất lƣợng môi trƣờng nghiên cứu và đào tạo về môi trƣờng nhằm nâng cao
nhận thức cộng đồng.
Phương pháp chuyên gia: Tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm họp tổ chuyên gia
để trao đổi kiến thức, kinh nghiệm về giám sát xã hội đối với hoạt động bảo vệ môi
trƣờng ở Việt Nam.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng loại và
chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính
- Các sản phẩm khoa học: Báo cáo phúc trình kết quả nghiên cứu của đề tài; Báo
cáo kết quả khảo sát thực trạng GSXH đối với hoạt động BVMT tại Việt Nam; Tài liệu
hƣớng d n GSXH đối với hoạt động BVMT
- Các công bố khoa học (các bài báo trong nƣớc và ngoài nƣớc và tên tạp trí khoa
học năm công bố....): 01 cuốn sách chuyên khảo "Giám sát xã hội về bảo vệ môi trƣờng
ở Việt Nam" năm 2014 ; 02 bài báo đăng trên Tạp chí Tài nguyên và Môi trƣờng của Bộ
Tài nguyên và Môi trƣờng năm 2014; 01 bài báo đăng trên Tạp chí Môi trƣờng của Tổng
cục môi trƣờng năm 2014
- Công tác đào tạo sau đại học (ghi rõ số lƣợng thạc sĩ tiến sĩ đƣợc hỗ trợ từ kết
quả nghiên cứu của đề tài; số lƣợng đã bảo vệ và số lƣợng chƣa bảo vệ.
2.4. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà nƣớc
về tài nguyên và môi trƣờng;
Kết quả đề tài góp phần xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật làm rõ cơ sở
khoa học và thực tiễn về giám sát xã hội đối với hoạt động bảo vệ môi trƣờng, tạo cơ chế
minh bạch và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nƣớc về môi trƣờng; nâng cao ý thức chấp
hành pháp luật của doanh nghiệp và các cá nhân.
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2.5. Kết luận
Đề tài đã làm rõ đƣợc một số vấn đề lý luận về giám sát xã hội (GSXH) đối với hoạt
động bảo vệ môi trƣờng (BVMT) nhƣ: Khái niệm, chủ thể và đối tƣợng của hoạt động
GSXH, nội dung của hoạt động GSXH phƣơng thức GSXH điều kiện đảm bảo cho hoạt
động GSXH trình tự, thủ tục GSXH đối với hoạt động bảo vệ môi trƣờng.
Đồng thời đề tài cũng đã nghiên cứu tƣơng đối công phu về kinh nghiệm quốc tế về
GSXH. Kinh nghiệm về hoạt động GSXH trong lĩnh vực BVMT ở một số quốc gia trên
thế giới là những bài học quí quan trọng đối với Việt Nam trong việc hoàn thiện chính
sách pháp luật về GSXH trong lĩnh vực BVMT.
Sau khi phân tích bức tranh chung về hoạt động GSXH trên thế giới đề tài đã tiến
hành đi sâu vào nghiên cứu phân tích đánh giá về thực trạng GSXH tại Việt Nam. Đề tài
đã phân tích các vụ việc điển hình về thực trạng giám sát của ngƣời dân của các tổ chức
chính trị xã hội và các cơ quan thông tin đại chúng. Từ đó rút ra những đánh giá về tính
hiệu quả cũng nhƣ nguyên nhân của những vƣớng mắc bất cập trong quá trình GSXH.
Từ những đánh giá về tính hiệu quả cũng nhƣ nguyên nhân của những vƣớng mắc
bất cập của hoạt động GSXH đề tài đã rút ra quan điểm phát huy vai trò GSXH và đề
xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả GSXH trong công tác bảo vệ môi
trƣờng. Có bốn quan điểm đƣợc đƣa ra bao gồm (1) Cần có cách nhìn nhận đúng đắn về
bản chất của hoạt động GSXH, (2) GSXH cần có một khuôn khổ pháp lý chính thức và
phù hợp (3) Tăng cƣờng hiệu lực hiệu quả của các cơ chế điều chỉnh pháp luật trong lĩnh
vực môi trƣờng và (4) Cần phát huy vai trò tích cực, chủ động của ngƣời dân cộng đồng
dân cƣ cơ sở trong công tác GSXH. Cùng với những quan điểm đƣợc đƣa ra đề tài cũng
đã đề xuất các giải pháp giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả GSXH trong công
tác bảo vệ môi trƣờng trong đó nhấn mạnh đến hai giải pháp chính bao gồm (1) Hoàn
thiện các quy định về vai trò của các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội trong công
tác BVMT và (2) Phát huy vai trò của cá nhân cộng đồng dân cƣ trong BVMT.
Trong quá trình nghiên cứu đề tài cũng đã xây dựng đƣợc tài liệu hƣớng d n về
GSXH đối với hoạt động bảo vệ môi trƣờng tại Việt Nam. Đây là tài liệu hƣớng d n kĩ
thuật có ý nghĩa thực tiễn cao nhằm hƣớng d n các tổ chức cá nhân thực hiện chức năng
GSXH đối với các cơ quan quản lý nhà nƣớc về bảo vệ môi trƣờng và các doanh nghiệp
(bao gồm cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ) trong việc thực hiện quy định pháp
luật về bảo vệ môi trƣờng.
Ngoài ra đề tài còn xuất bản đƣợc một cuốn sách chuyên khảo và ba bài báo trên tạp
chí chuyên ngành. Các sản phẩm của đề tài sẽ hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý nhà
nƣớc về bảo vệ môi trƣờng nâng cao ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp cá nhân
trong việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trƣờng thúc đẩy cộng đồng tham gia BVMT.
Kết quả nghiên cứu của đề tài đồng thời là cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc
hoàn thiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trƣờng nâng cao hiệu lực hiệu quả về
quản lý nhà nƣớc cũng nhƣ ý thức pháp luật của cộng đồng trong việc BVMT.
2.7. Kiến nghị
Vấn đề GSXH đối với hoạt động bảo vệ môi trƣờng là một vấn đề mới và rộng,
cần phải đầu tƣ nghiên cứu ở gốc độ sâu hơn từng vấn đề liên quan nhƣ: tăng cƣờng các
điều kiện bảo đảm cho việc giám sát của cơ quan báo chí và ngƣời dân nhƣ phƣơng tiện,
thông tin thể chế pháp luật; chƣơng trình nâng cao năng lực cho tổ chức xã hội ngƣời
dân báo chí tạo điều kiện cho họ tham gia vào cơ chế giám sát; cơ chế phù hợp để các
đối tƣợng bị giám sát cần phối hợp khắc phục những nhƣợc điểm mà chủ thể giám sát
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phát hiện.
Với mong muốn tăng cƣờng hiệu quả giám sát xã hội nhằm nâng cao hiệu quả bảo
vệ môi trƣờng đề tài đề nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu xây dựng khung thể chế
về giám sát xã hội đối với hoạt động bảo vệ môi trƣờng, tiến hành thực hiện các chƣơng
trình nâng cao năng lực giám sát cho cộng đồng và nâng cao nhận thức trách nhiệm của
doanh nghiệp. Ngoài ra cần nghiên cứu xây dựng ban hành Luật công khai thông tin về
môi trƣờng và Luật giám sát xã hội trong đó quy định về các vấn đề môi trƣờng liên
quan.
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[10] NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA MỘT SỐ THÀNH PHẦN MÔI TRƢỜNG
TRONG HO T ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN BAUXIT (ỨNG D ỤNG THỬ
NGHIỆM T I MỘT KHU VỰC CỤ THỂ)
(MÃ SỐ TNMT.04.39)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Trung tâm Thông tin và Tƣ liệu môi trƣờng, Tổng cục Môi
trƣờng.
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Quốc Khánh Trung tâm Thông tin và Tƣ liệu môi
trƣờng, Tổng cục Môi trƣờng.
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- CN. Vũ Thị Thu Thủy Thƣ ký
- ThS. Trần Tuyết Mai
- ThS. Nguyễn Thị Thanh Hƣơng
- ThS. Nguyễn Anh Dũng
- ThS. Vũ Thị Minh Trâm
- ThS. Vũ Ngọc Phan
- CN. Đinh Việt Hoàng
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
Nghiên cứu sự biến động của một số thành phần môi trƣờng (lớp phủ mặt đất dân
cƣ cơ sở hạ tầng, rừng) trong hoạt động khai thác khoáng sản bauxite.
1.5. Nội dung nghiên cứu
1.6. Thời gian thực hiện: 2013 - 2015
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.585 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 1.585 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Việt Nam là quốc gia có tài nguyên bauxite thuộc loại lớn trên thế giới, chủ yếu
tập trung tại 2 tỉnh Tây Nguyên là Đăk Nông và Lâm Đồng. Việc phát triển ngành công
nghiệp khai thác bauxite là chủ trƣơng lớn của Đảng và Chính phủ là nguồn lực quan
trọng trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nƣớc.
Hiện tại có hai dự án khai thác bauxite và sản xuất alumin tại Tây Nguyên là Dự
án nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ và Dự án Tổ hợp Bauxite - Nhôm Lâm Đồng. Tuy
nhiên hoạt động khai thác và chế biến bauxite có nguy cơ tiềm ẩn lớn về ô nhiễm môi
trƣờng và phức tạp đây cũng vấn đề đƣợc dƣ luận quan tâm đặc biệt trong các kỳ họp
Quốc hội hay trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng.
Do đó việc nghiên cứu sự biến động của một số thành phần môi trƣờng (lớp phủ
mặt đất dân cƣ cơ sở hạ tầng, rừng) trong hoạt động khai thác khoáng sản bauxite đề
xuất ra đƣợc quy trình theo dõi sự biến động của một số thành phần môi trƣờng do hoạt
động khai thác khoáng sản bauxite sử dụng GIS và ảnh viễn thám quang học Landsat,
Vinaredsat-1 và ảnh Palsar của các dự án này là hết sức cần thiết và là giải pháp quan
trọng nhằm giảm thiểu các tác động ngăn ngừa sự cố môi trƣờng có thể xảy ra.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị nghiên
cứu đã sử dụng thực tế:
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Phƣơng pháp tổng hợp và kế thừa
- Thu thập tài liệu đã có liên quan tới các phƣơng pháp và nội dung của đề tài.
- Phân tích lựa chọn các phƣơng pháp nghiên cứu phù hợp.
- Phân tích tổng hợp các kết quả nghiên cứu các tƣ liệu liên quan đến nội dung
của đề tài.
Phƣơng pháp kết hợp ứng dụng tƣ liệu viễn thám và GIS
- Các phƣơng pháp giải đoán và chiết tách thông tin từ ảnh vệ tinh bao gồm
phƣơng pháp phân loại tự động bán tự động (có giám định) giải đoán bằng mắt và điều
vẽ trực tiếp trên máy tính điều vẽ bằng mắt trên ảnh in ra kết hợp với điều vẽ ngoại
nghiệp.
- Các lớp thông tin đƣợc chiết tách ra từ ảnh vệ tinh đƣợc số hóa và chuẩn hoá
đƣa vào CSDL chuyên đề.
- Sử dụng các công cụ GIS để chồng lớp thông tin lên bản đồ nền để thành lập bản
đồ bản đồ hiện trạng và biến động tài nguyên.
Phƣơng pháp phân tích đa thời gian
- Phần lớn các tài liệu tƣ liệu hiện có đƣợc thu thập và thành lập ở nhiều thời điểm
khác nhau nên cần có quá trình nghiên cứu và phân tích kỹ lƣỡng những thông tin đa
thời gian này.
- Các thông tin đa thời gian qua quá trình phân tích sẽ cho thấy xu thế biến động
của các hiện tƣợng đối tƣợng bề mặt. Thông tin này không chỉ hữu ích cho việc thành
lập các bản đồ biến động mà còn là dấu hiệu điều vẽ quan trọng để xác định các đối
tƣợng hiện có trên tƣ liệu ảnh vệ tinh mới.
Phƣơng pháp điều tra thực địa, khảo sát thu thập đánh giá tổng hợp thông tin dữ liệu
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng loại và
chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính
- Các sản phẩm khoa học:
Các bản đồ chuyên đề tỷ lệ 1/25.000 khu vực thử nghiệm.
Cơ sở dữ liệu chuyên đề thử nghiệm khu vực Tân Rai Huyện Bảo Lâm.
Quy trình theo dõi sự biến động của một số thành phần môi trƣờng (lớp phủ mặt
đất dân cƣ cơ sở hạ tầng, rừng) do hoạt động khai thác khoáng sản bauxite sử dụng GIS
và ảnh viễn thám.
- Các công bố khoa học (các bài báo trong nƣớc và ngoài nƣớc và tên tạp trí khoa
học năm công bố....): Bài báo “Nghiên cứu sự biến động của một số thành phần môi
trƣờng (lớp phủ mặt đất dân cƣ cơ sở hạ tầng, rừng) trong hoạt động khai thác khoáng
sản bauxite”đăng trên Tạp chí Môi trƣờng.
- Công tác đào tạo sau đại học: Không thực hiện.
2.4. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà nƣớc
về tài nguyên và môi trƣờng:
- Đã xây dựng đƣợc quy trình theo dõi sự biến động của một số thành phần môi
trƣờng (lớp phủ mặt đất dân cƣ cơ sở hạ tầng, rừng) do hoạt động khai thác khoáng sản
bauxite sử dụng GIS và ảnh viễn thám (Landsat VNRedsat-1) nhằm phục vụ xây dựng
báo cáo Quốc hội và các cơ quan của chính phủ về sự biến động môi trƣờng do hoạt động
khai thác khoáng sản bauxite thƣờng kỳ.
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- Xây dựng quy đinh khung báo cáo theo dõi sự biến động của một số thành phần
môi trƣờng (lớp phủ mặt đất cơ sở hạ tầng, lớp phủ thực vật rừng) do hoạt động khai
thác khoáng sản bauxite sử dụng GIS và ảnh viễn thám (Landsat VNRedsat-1).
- Việc theo dõi sự biến động của một số thành phần môi trƣờng (lớp phủ mặt đất,
dân cƣ cơ sở hạ tầng, rừng) do hoạt động khai thác khoáng sản bauxite còn giúp cho việc
giám sát công tác cải tạo, phục hồi môi trƣờng thực hiện Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg
ngày 19 tháng 03 năm 2013 của Thủ tƣớng Chính phủ và Thông tƣ 38/2015/TT-BTNMT
ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng về cải tạo, phục hồi môi
trƣờng trong hoạt động khai thác khoáng sản và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trƣờng.
Theo đó các tổ chức cá nhân đƣợc phép khai thác khoáng sản phải có Dự án cải tạo,
phục hồi môi trƣờng. Hoạt động cải tạo, phục hồi môi trƣờng sau khai thác khoáng sản
phải đảm bảo đƣa môi trƣờng tự nhiên nhƣ đất nƣớc, thảm thực vật, cảnh quan của toàn
bộ hay từng phần khu vực mỏ sau khai thác đạt các yêu cầu cải tạo, phục hồi môi trƣờng
và theo đúng Dự án cải tạo, phục hồi môi trƣờng đã đƣợc cơ quan có thẩm quyền phê
duyệt.
2.5. Kết luận
Việc nghiên cứu cơ sở khoa học kết hợp ứng dụng ảnh viễn thám quang học
Landsat, VNREDSat-1 và GIS trong việc theo dõi sự biến động của một số thành phần
môi trƣờng (lớp phủ mặt đất cơ sở hạ tầng, lớp phủ rừng) trong hoạt động khai thác
khoáng sản bauxite là rất quan trọng và cần thiết.
Trong thời gian tới tƣ liệu ảnh vệ tinh VNREDSat-1 là tƣ liệu chính chủ yếu đƣợc
sử dụng theo dõi sự biến động của một số thành phần môi trƣờng (lớp phủ mặt đất cơ sở
hạ tầng).
Trong giai đoạn hiện nay cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin công
nghệ GIS công nghệ viễn thám ngày càng hiện đại và mang nhiều ứng dụng hơn. Việc
thu nhận và xử lý tƣ liệu viễn thám đã đƣợc thực hiện tại Cục Viễn thám Quốc gia, Bộ
Tài nguyên và Môi trƣờng cung cấp cho ngƣời sử dụng nguồn tƣ liệu chủ động và phong
phú hơn đây là những tƣ liệu ảnh vệ tinh mới nhất dạng số có độ phân giải cao nên có
thể áp dụng các công nghệ xứ lý ảnh nhƣ tăng cƣờng độ phân giải, chiết xuất các thông
tin chuyên đề...giúp cho việc theo dõi sự biến động của một số thành phần môi trƣờng
(lớp phủ mặt đất cơ sở hạ tầng) thực hiện một cách nhanh chóng chính xác khách quan
khoa học và hiệu quả.
Đề tài thực hiện đã thu đƣợc các kết quả chính sau đây:
- Thành lập bình đồ ảnh vệ tinh VNREDSat-1 khu vực thử nghiệm (01 mảnh).
- Thành lập bản đồ nền khu vực Huyện Bảo Lâm tỷ lệ 1/25000 năm 2013 (02
mảnh).
- Thành lập bản đồ hiện trạng lớp phủ mặt đất cơ sở hạ tầng dân cƣ khu vực khai
thác Bô xít Tân Rai Huyện Bảo Lâm tỷ lệ 1/25.000 năm 2007 2009, 2013 (18 mảnh).
- Thành lập bản đồ biến động 2007-2009, 2009-2013 lớp phủ mặt đất cơ sở hạ
tầng dân cƣ khu vực khai thác Bô xít Tân Rai Huyện Bảo Lâm tỷ lệ 1/25.000 (12 mảnh).
- Xây dựng báo cáo khung và cấu trúc các lớp thông tin của cơ sở dữ liệu chuyên
đề thử nghiệm khu vực có hoạt động khai thác bauxit.
- Xây dựng CSDL thử nghiệm phục vụ theo dõi sự biến động của một số thành
phần môi trƣờng do hoạt động khai thác khoáng sản bauxite sử dụng GIS và ảnh viễn
thám quang học Landsat, VNREDSat-1 khu vực Tân Rai Huyện Bảo Lâm Lâm Đồng.
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- Xây dựng quy trình theo dõi sự biến động của một số thành phần môi trƣờng do
hoạt động khai thác khoáng sản bauxite sử dụng GIS và ảnh viễn thám quang học
Landsat, VNREDSat-1 (bản điện tử): 01.
- Viết bài báo khoa học về kết quả nghiên cứu của đề tài đang trên Tạp chí Môi
trƣờng.Kết quả đề tài NCKH cấp Bộ đã đạt đƣợc mục tiêu đề ra là nghiên cứu sự biến
động của một số thành phần môi trƣờng (lớp phủ mặt đất dân cƣ cơ sở hạ tầng, rừng)
trong hoạt động khai thác khoáng sản bauxite.
Trong thời gian tới nhóm thực hiện đề tài kiến nghị Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và
Môi trƣờng, Tổng cục Môi trƣờng cho phép Trung tâm Thông tin và Tƣ liệu môi trƣờng
tiếp tục tích hợp các thông tin môi trƣờng liên quan và cập nhật thƣờng xuyên CSDL
phục vụ theo dõi sự biến động của một số thành phần môi trƣờng do hoạt động khai thác
khoáng sản bauxite khu vực Tân Rai Huyện Bảo Lâm Lâm Đồng
Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:
- Đã xây dựng đƣợc quy trình theo dõi sự biến động của một số thành phần môi
trƣờng (lớp phủ mặt đất dân cƣ cơ sở hạ tầng, rừng) do hoạt động khai thác khoáng sản
bauxite sử dụng GIS và ảnh viễn thám (Landsat VNRedsat-1) nhằm phục vụ xây dựng
báo cáo Quốc hội và các cơ quan của chính phủ về sự biến động môi trƣờng do hoạt động
khai thác khoáng sản bauxite thƣờng kỳ.
- Xây dựng quy đinh khung báo cáo theo dõi sự biến động của một số thành phần
môi trƣờng (lớp phủ mặt đất cơ sở hạ tầng, lớp phủ thực vật rừng) do hoạt động khai
thác khoáng sản bauxite sử dụng GIS và ảnh viễn thám (Landsat, VNRedsat-1).
- Việc theo dõi sự biến động của một số thành phần môi trƣờng (lớp phủ mặt đất,
dân cƣ cơ sở hạ tầng, rừng) do hoạt động khai thác khoáng sản bauxite còn giúp cho việc
giám sát công tác cải tạo, phục hồi môi trƣờng thực hiện Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg
ngày 19 tháng 03 năm 2013 của Thủ tƣớng Chính phủ và Thông tƣ 38/2015/TT-BTNMT
ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng về cải tạo, phục hồi môi
trƣờng trong hoạt động khai thác khoáng sản và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trƣờng.
Theo đó các tổ chức cá nhân đƣợc phép khai thác khoáng sản phải có Dự án cải tạo,
phục hồi môi trƣờng. Hoạt động cải tạo, phục hồi môi trƣờng sau khai thác khoáng sản
phải đảm bảo đƣa môi trƣờng tự nhiên nhƣ đất nƣớc, thảm thực vật, cảnh quan của toàn
bộ hay từng phần khu vực mỏ sau khai thác đạt các yêu cầu cải tạo, phục hồi môi trƣờng
và theo đúng Dự án cải tạo, phục hồi môi trƣờng đã đƣợc cơ quan có thẩm quyền phê
duyệt.
Hiệu quả kinh tế
Việc xây dựng quy trình theo dõi sự biến động của một số thành phần môi trƣờng
(lớp phủ mặt đất cơ sở hạ tầng, lớp phủ thực vật rừng) do hoạt động khai thác khoáng
sản bauxite sử dụng GIS và ảnh viễn thám (Landsat VNRedsat-1) sẽ làm giảm thời gian
giám sát và góp phần cung cấp tăng hiệu quả kinh tế cho công tác giám sát sự biến động
của một số thành phần môi trƣờng (lớp phủ mặt đất dân cƣ cơ sở hạ tầng, rừng) trong
hoạt động khai thác khoáng sản bauxite cả về thời gian l n hiệu quả kinh tế.
Hiệu quả xã hội
Trong quá trình thực hiện đề tài đã xây dựng đƣợc quy trình theo dõi sự biến động
của một số thành phần môi trƣờng (lớp phủ mặt đất dân cƣ cơ sở hạ tầng rừng) do hoạt
động khai thác khoáng sản bauxite sử dụng GIS và ảnh viễn thám và tham gia đề xuất
Tổng cục trƣởng Tổng cục Môi trƣờng ban hành Quyết định số 356/QĐ-TCMT ngày 07
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tháng 05 năm 2014 phê duyệt “Chƣơng trình giám sát lớp phủ mặt đất và mặt nƣớc khu
vực dự án khai thác Bauxite ở các tỉnh Đắk Nông Lâm Đồng trên cơ sở ứng dụng viễn
thám và GIS” nhằm phục vụ xây dựng báo cáo Quốc hội và các cơ quan của chính phủ về
sự biến động môi trƣờng do hoạt động khai thác khoáng sản bauxite thƣờng kỳ.
2.6. Kiến nghị
Trong năm 2016 và những năm tới nhóm thực hiện đề tài kiến nghị Lãnh đạo Bộ
TN&MT, Tổng cục Môi trƣờng cho phép áp dụng kết quả nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu
sự biến động của một số thành phần môi trƣờng (lớp phủ mặt đất dân cƣ cơ sở hạ tầng,
rừng) nhƣ các bản đồ chuyên đề tỷ lệ 1/25.000 khu vực thử nghiệm và Cơ sở dữ liệu
chuyên đề thử nghiệm khu vực Tân Rai Huyện Bảo Lâm cho công tác kiểm tra giám sát
công tác bảo vệ môi trƣờng trong hoạt động khai thác khoáng sản bauxite Tây Nguyên.
Các kết quả đó cần đƣợc duy trì cập nhật thƣờng xuyên.
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[11] NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ BỊ TỔN THƢƠNG
DO BIẾN ĐỔI CỦA MÔI TRƢỜNG TỰ NHIÊN VÀ TÍCH H P CÁC GIẢI PHÁP
THÍCH ỨNG VÀO KẾ HO CH PHÁT TRIỂN KT-XH CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(MÃ SỐ TNMT.04.40)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Khoa học Khí tƣợng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Thị Diệu Hằng; Email: dieuhang@cenre.ac.vn
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- GS.TS. Trần Thục
- TS. Tăng Thế Cƣờng
- PGS.TS. Dƣơng Hồng Sơn
- PGS.TS. Trần Việt Liễn
- TS. Phạm Đức Thi Chuyên gia
- ThS. Lƣơng Hữu Dũng
- ThS. Ngô Thị Vân Anh
- ThS. Nguyễn Thanh Tƣờng
- ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoài
- ThS. Lê Thị Hƣờng
-ThS. Lê Văn Quy
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Đánh giá mức độ tác động do thay đổi dài hạn một số thành phần vật lý trong môi
trƣờng tự nhiên (nhiệt độ lƣợng mƣa nƣớc biển dâng) đối với sự phát triển kinh tế - xã
hội chú trọng một số lĩnh vực chính (nông nghiệp, thủy sản cơ sở hạ tầng) trên địa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Nghiên cứu tích hợp các hành động ứng phó vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã
hội, quy hoạch phát triển của một số ngành lĩnh vực chính (nông nghiệp, thủy sản cơ sở
hạ tầng) của tỉnh.
1.5. Nội dung nghiên cứu
1.5.1. Thu thập và tổng hợp số liệu
- Thu thập tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên điều kiện khí tƣợng thủy văn dân
số và tài nguyên thiên nhiên môi trƣờng của tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Thu thập các tài liệu, số liệu và bản đồ hiện trạng ngành nông nghiệp, thủy sản và
cơ sở hạ tầng.
- Thu thập tài liệu và bản đồ về hiện trạng và quy hoạch mạng lƣới giao thông vận
tải, du lịch khu công nghiệp, hệ thống điện trƣờng ... đến năm 2020; quy hoạch xây
dựng và hạ tầng kỹ thuật.
- Thu thập các tài liệu về hệ thống cấp thoát nƣớc các công trình thủy lợi nƣớc
sạch và vệ sinh môi trƣờng nông thôn (số lƣợng công trình hiện trạng khai thác sử
dụng …).
1.5.2. Nghiên cứu tổng quan
- Tổng hợp các nghiên cứu về đánh giá tính dễ bị tổn thƣơng do biến đổi một số
thành phần vật lý của môi trƣờng tự nhiên ở Việt Nam và các nƣớc trên thế giới.
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- Tổng quan các kết quả nghiên cứu trong nƣớc và trên thế giới về tích hợp vấn đề
thay đổi môi trƣờng vào các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.
- Nghiên cứu và tổng hợp các tài liệu về quy hoạch tổng thể và kế hoạch phát triển
KT - XH quy hoạch đô thị và quy hoạch cơ sở hạ tầng.
- Tổng quan các nghiên cứu đã thực hiện liên quan đến biến đổi lƣợng mƣa nhiệt
độ, mực nƣớc biển dâng trên địa bàn tỉnh.
1.5.3. Nghiên cứu, phân tích biểu hiện của biến đổi một số thành phần vật lý củamôi
trường tự nhiên
- Phân tích đánh giá sự thay đổi của nhiệt độ lƣợng mƣa nƣớc biển dâng thông
qua chuỗi số liệu quan trắc từ 1990-2010.
- Phân tích sự thay đổi về cƣờng độ và tần suất của các hiện tƣợng thời tiết cực đoan
(nhiệt độ lƣợng mƣa bão) tại tỉnh Thừa Thiên Huế (từ 1990-2010).
- Chi tiết hóa kịch bản biến đổi các yếu tố nhiệt độ lƣợng mƣa nƣớc biển dâng cho
tỉnh Thừa Thiên Huế.
1.5.4. Đánh giá tác động và tính dễ bị tổn thương đối với kinh tế - xã hội, chú trọng một
số lĩnh vực chính (nông nghiệp, thuỷ sản, cơ sở hạ tầng) của tỉnh Thừa Thiên Huế
- Nghiên cứu nội dung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên
Huế.
- Xác định các ngành đối tƣợng ƣu tiên và phạm vi đánh giá.
- Đánh giá tác động của thay đổi các yếu tố nhiệt độ lƣợng mƣa nƣớc biển dâng
đến tài nguyên thiên nhiên và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên
Huế.
- Xác định phƣơng pháp luận về đánh giá tính dễ bị tổn thƣơng do thay đổi môi
trƣờng tự nhiên sử dụng trong nghiên cứu này.
- Xây dựng bộ chỉ số dễ bị tổn thƣơng cho các lĩnh vực chính (nông nghiệp, thuỷ
sản và cơ sở hạ tầng).
- Áp dụng bộ chỉ số đánh giá tính dễ bị tổn thƣơng đến các lĩnh vực nông nghiệp,
thủy sản và cơ sở hạ tầng trƣớc sự thay đổi của môi trƣờng tự nhiên.
1.5.5. Xây dựng bản đồ chỉ số tính dễ bị tổn thương do biến đổi một số thành phần vật lý
củamôi trường tự nhiên cho tỉnh Thừa Thiên Huế
- Thu thập bản đồ địa hình 1/25.000.
- Thu thập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Xây dựng bản đồ ngập lụt 1/25.000.
- Xây dựng bản đồ chỉ số dễ bị tổn thƣơng cho tỉnh Thừa Thiên Huế (1/25.000).
1.5.6. Xác định các biện pháp ứng phó và phòng ngừa sự thay đổi của một số thành phần
vật lý củamôi trường tự nhiên cho tỉnh Thừa Thiên Huế
1.5.7. Đánh giá chi phí/lợi ích của các biện pháp ứng phó, xác định các giải pháp ưu tiên
- Xác định phƣơng pháp luận về đánh giá chi phí/lợi ích cho các biện pháp ứng phó
với biến đổi môi trƣờng.
- Xác định các tiêu chí lựa chọn giải pháp ƣu tiên.
- Xây dựng danh mục các giải pháp ƣu tiên.
- Tính toán chi phí/lợi ích cho một số giải pháp ƣu tiên.
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- Xây dựng đề cƣơng kế hoạch và ngân sách cho một số giải pháp thích ứng ƣu tiên.
1.5.8. Nghiên cứu cơ sở lý thuyết của việc tích hợp vấn đề thay đổi củamôi trường tự
nhiên vào quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội
- Tổng quan các nội dung trong đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc và phân tích lựa chọn
các nội dung có thể tích hợp.
- Phân tích cách tiếp cận về tích hợp các biện pháp ứng phó vào nội dung chiến lƣợc,
quy hoạch, kế hoạch pháp triển kinh tế - xã hội.
- Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc tích hợp vấn đề thay đổi môi trƣờng tự nhiên
vào quy hoạch phát triển kinh tế xã hội thông qua đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc.
1.5.9. Nghiên cứu áp dụng tích hợp các vấn đề thay đổi môi trường tự nhiên vào quy
hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thông qua nội dung đánh giá môi trường
chiến lược cho tỉnh Thừa Thiên Huế
- Đánh giá hiện trạng tích hợp biến đổi môi trƣờng tự nhiên trong các quy hoạch phát
triển của tỉnh Thừa Thiên Huế đến 2020.
- Nghiên cứu xây dựng các nguyên tắc và các bƣớc tích hợp vấn đề thay đổi môi
trƣờng tự nhiên.
- Nghiên cứu đánh giá những lợi ích và khó khăn trong việc tích hợp vấn đề thay đổi
môi trƣờng tự nhiên vào quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội đề xuất giải pháp khắc phục
khó khăn.
- Xây dựng khung tích hợp vấn đề biến đổi môi trƣờng tự nhiên vào quá trình lập, thực
hiện giám sát và đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch phát triển KT-XH.
- Áp dụng khung tích hợp vấn đề thay đổi môi trƣờng tự nhiên vào đánh giá bổ sung
của đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Giải pháp tích hợp vấn đề thay đổi môi trƣờng tự nhiên vào quy hoạch phát triển kinh
tế - xã hội của tỉnh thông qua đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc.
- Đánh giá tác động của việc tích hợp các biện pháp ứng phó trong điều kiện tỉnh
Thừa Thiên Huế.
1.6. Thời gian thực hiện: 2013 - 2015
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.846 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 1.786 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Việt Nam là một trong những quốc gia bị ảnh hƣởng nặng nề nhất bởi biến đổi môi
trƣờng tự nhiên (trong đó có biến đổi khí hậu nƣớc biển dâng) cùng với sự gia tăng của
các hiện tƣợng thời tiết cực đoan trong đó có sự thayđổi và gia tăng lũ lụt, sự tăng hoạt
động của dông bão các đợt nắng nóng kết hợp với sự gia tăng của quá trình đô thị hóa sẽ
tác động nhanh và mạnh đến không chỉ những khu vực đô thị với đặc tính tập trung cao
mà còn cả những khu vực ngoại thành các vùng sông nƣớc nơi phần lớn dân cƣ có thu
nhập chƣa cao năng lực thích ứng thấp. Số liệu thực tế cho thấy tại tỉnh Thừa Thiên Huế
trong hơn 30 năm qua nhiệt độ trung bình năm đã tăng khoảng 0 5°C mực nƣớc cao
nhất đã dâng khoảng gần 50cm. BĐKH thực sự đã làm cho bão lũ hạn hán ngày càng ác
liệt.
Mặc dù trong thời gian gần đây nhiều công trình nghiên cứu đã thực hiện đánh giá
tính dễ bị tổn thƣơng chung cho tỉnh Thừa Thiên – Huế nhƣng chƣa công trình nào đƣa
qua một phƣơng pháp đánh giá tổn thƣơng định lƣợng cho các ngành kinh tế chính của
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tỉnh. Đặc biệt chƣa công trình nào đƣa ra đề xuất quy trình tích hợp các giải pháp thích
ứng với biến đổi khí hậu vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Đề tài này đƣợc đặt ra với mục tiêu:
- Đánh giá mức độ tác động do thay đổi dài hạn một số thành phần vật lý trong môi
trƣờng tự nhiên (nhiệt độ lƣợng mƣa nƣớc biển dâng) đối với kinh tế - xã hội chú trọng
một số lĩnh vực chính (nông nghiệp, thủy sản cơ sở hạ tầng) trên địa bàn tỉnh.
- Nghiên cứu tích hợp các hành động ứng phó vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã
hội, quy hoạch phát triển của một số ngành lĩnh vực chính nông nghiệp, thủy sản cơ sở
hạ tầng.
Phạm vi của nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi môi trƣờng tự nhiên chỉ tập
trung vào việc xác định những thay đổi của một số thành phần môi trƣờng vật lý nhƣ
lƣợng mƣa nhiệt độ nƣớc biển dâng đây cũng chính là những yếu tố khí tƣợng.Từ đánh
giá sự biến đổi của các yếu tố khí tƣợng trong một thời gian dài hay còn gọi là biến đổi
khí hậu (BĐKH) sẽ cung cấp cơ sở cho việc thực hiện đánh giá tính dễ bị tổn thƣơng do
biến đổi khí hậu gây ra tạo cơ sở cho việc thực hiện tích hợp các giải pháp thích ứng vào
quy hoạch phát triển KT-XH và các lĩnh vực chính nông nghiệp, thủy sản cơ sở hạ tầng
của tỉnh Thừa Thiên Huế.
Hƣớng nghiên cứu của Đề tài là xây dựng phƣơng pháp đánh giá tính dễ bị tổn
thƣơng của nền kinh tế - xã hội do biến đổi khí hậu và một quy trình tích hợp vào quy
hoạch phát triển KT-XH chung và một quy trình tích hợp qua ĐMC cho tỉnh Thừa Thiên
- Huế. Trong đó phƣơng pháp đánh giá tính dễ bị tổn thƣơng do BĐKH với các bƣớc
thực hiện chi tiết đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá tác động của BĐKH đến
phát triển kinh tế và hiệu quả của việc tích hợp vấn đề BĐKH qua ĐMC.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát
Các phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc sử dụng trong đề tài là hợp lý kết hợp các
phƣơng pháp truyền thống và hiện đại. Cụ thể là :
- Phƣơng pháp thu thập phân tích tổng hợp: các số liệu cơ sở nhằm cung cấp đầu
vào cho các tính toán;
- Phƣơng pháp thống kê: đƣợc áp dụng để đánh giá các dao động khí hậu trong quá
khứ;
- Phƣơng pháp mô hình toán thuỷ văn - thuỷ lực: đánh giá mức độ ngập lụt do lũ;
- Phƣơng pháp ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS): dùng để lập bản đồ ngập
lụt xác định mức độ ảnh hƣởng;
- Phƣơng pháp đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc (ĐMC) để tích hợp các vấn đề
BĐKH trong đó phƣơng pháp tính trọng số bất cân bằng của Iyengar và Sudarshan để
tính toán các giá trị mức độ phơi bày (E-Exposure), mức độ nhạy cảm (S-Sensitivity),
năng lực thích ứng (AC-Adaptive Capability) và mức độ tổn thƣơng (VI- Vulnerable
Index);
- Phƣơng pháp phân tích chính sách: đánh giá những vấn đề còn tồn tại về tích hợp
chính sách liên quan đến vấn đề BĐKH;
- Phƣơng pháp chuyên gia đƣợc áp dụng trong lựa chọn bộ chỉ thị đánh giá tính dễ
bị tổn thƣơng.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng loại và
chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính;
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(1) Các sản phẩm khoa học:
- Bản đồ ngập lụt ứng với các kịch bản BĐKH (1/25.000);
- Bản đồ chỉ số dễ bị tổn thƣơng cho tỉnh Thừa Thiên Huế (1/25.000);
- Khung tích hợp vấn đề biến đổi môi trƣờng vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã
hội.
(2) Các công bố khoa học (các bài báo trong nƣớc và ngoài nƣớc và tên tạp trí khoa
học năm công bố....):
- “Nghiên cứu tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu vào chiến lƣợc, quy hoạch phát triển
thông qua đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc” Tạp chí lý luận, khoa học và nghiệp vụ của
Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, Số 22 – (180) Tháng 11 năm 2013.
- “Đánh giá tính dễ bị tổn thƣơng kinh tế - xã hội do biến đổi khí hậu ở tỉnh Thừa
Thiên Huế” Hội thảo khoa học Quốc gia về Khí tƣợng Thủy văn Môi trƣờng và Biến
đổi khí hậu lần thứ XVII năm 2014.
(3) Công tác đào tạo sau đại học: Đào tạo 01 Tiến sĩ đã nhận bằng.
2.4. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà nƣớc
về tài nguyên và môi trƣờng:
Cung cấp cơ sở khoa học và hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách cấp quốc gia,
ngành tỉnh/thành phố trong quá trình thực hiện tích hợp vấn đề biến đổi môi trƣờng vào
quá trình xây dựng các chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngành.
2.5. Kết luận
Tích hợp vấn đề BĐKH vào các chiến lƣợc, quy hoạch phát triển nhằm đảm bảo sự
ổn định trong các hoạt động đầu tƣ và giảm tính dễ bị tổn thƣơng của các lĩnh vực KTXH do tác động của BĐKH. Đây là cách tiếp cận nhằm đạt đƣợc mục tiêu phát triển bền
vững và xây dựng các biện pháp ứng phó với BĐKH một cách hiệu quả. Các nghiên cứu
tích hợp ở Việt Nam hiện nay mới chỉ tập trung vào tích hợp theo chiều dọc theo ngành
hay lĩnh vực cụ thể chƣa chú trọng đầy đủ đến việc tích hợp vào các quy hoạch, kế hoạch
phát triển KT-XH.
Trên cơ sở phân tích các phƣơng pháp kinh nghiệm quốc tế và điều kiện Việt Nam,
Đề tài đã xây dựng phƣơng pháp đánh giá tính dễ bị tổn thƣơng phù hợp bằng cách sử
dụng trọng số bất cân bằng. Bên cạnh đó Đề tài cũng đã xây dựng phƣơng pháp tích hợp
vấn đề BĐKH vào quy hoạch phát triển KT-XH qua ĐMC với quy trình gồm 6 bƣớc.
Phƣơng pháp đánh giá tính dễ bị tổn thƣơng đã đƣợc sử dụng để đánh giá hiệu quả của
việc tích hợp. Kết quả tính mức độ tổn thƣơng đã cho thấy sự hợp lý của việc sử dụng
phƣơng pháp và tạo cơ sở khoa học cho việc tích hợp. Đây là một công cụ hữu hiệu để
đánh giá sự thành công hay hiệu quả tác động của việc tích hợp đến sự phát triển KT-XH.
Tích hợp vấn đề BĐKH đƣợc thực hiện trong tất cả các khâu các bƣớc xây dựng
ĐMC từ sàng lọc đến hoàn thiện báo cáo giám sát. Trên cơ sở mục tiêu đề ra và đặc
điểm của tỉnh Thừa Thiên - Huế là đã có ĐMC cho quy hoạch phát triển KT-XH Đề tài
chỉ tập trung áp dụng bƣớc 5 của phƣơng pháp. Trong phạm vi nghiên cứu Đề tài cũng
chỉ xem xét đến khía cạnh thích ứng và chƣa xét đến khía cạnh giảm nhẹ cũng nhƣ đánh
giá rủi ro thiên tai và những tác động do thiên tai gây ra. Kết quả nghiên cứu cho thấy,
đối với ĐMC chƣa tích hợp vấn đề BĐKH không có giải pháp nào liên quan đến ứng
phó với BĐKH đƣợc đƣa ra do trong quá trình lập ĐMC chƣa xem xét các vấn đề
BĐKH. Nhƣng trong báo cáo ĐMC đã đƣợc tích hợp các tác động tính dễ bị tổn thƣơng
của nền KT-XH do BĐKH đã đƣợc tính đến nên đã đề ra đƣợc các biện pháp ứng phó với
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BĐKH phù hợp. Qua đánh giá tính dễ bị tổn thƣơng cho thấy rõ hiệu quả của việc tích
hợp vấn đề BĐKH vào quy hoạch phát triển KT-XH. Trong trƣờng hợp quy hoạch phát
triển KT-XH chƣa tích hợp vấn đề BĐKH đƣợc thực hiện trong điều kiện BĐKH ở tƣơng
lai thì mức độ tổn thƣơng của tỉnh ở mức cao nhất. Nếu quy hoạch đƣợc tích hợp vấn đề
BĐKH thì mức tổn thƣơng đã giảm nhiều. Do phát triển KT-XH và BĐKH là những quá
trình tất yếu sẽ xảy ra trong tƣơng lai nếu không tích hợp vấn đề BĐKH vào quy hoạch
phát triển KT-XH thì các nỗ lực phát triển có thể bị cản trở hoặc không hiệu quả. Kết quả
của Đề tài là cơ sở khoa học quan trọng trong việc nghiên cứu và triển khai tích hợp vấn
đề BĐKH vào quy hoạch phát triển KT-XH ở Việt Nam.
2.6. Kiến nghị
Do trong phạm nghiên cứu của Đề tài mới giới hạn ở việc đánh giá tính dễ bị tổn
thƣơng gây ra bởi ngập lụt do sự thay đổi của nhiệt độ lƣợng mƣa và nƣớc biển dâng.
Đối với những tỉnh nhƣ Thừa Thiên – Huế, một phía giáp biển và một phía giáp núi cần
đánh giá bổ sung tính tổn thƣơng do sạt lở lũ quét xâm nhập mặn gây ra bởi BĐKH.
Ngoài ra để tăng khả năng áp dụng cho các vùng miền khác trên cả nƣớc cần xét tính tổn
thƣơng do tổ hợp các yếu tố nhƣ hạn hán thiên tai gây ra bởi BĐKH bên cạnh các yếu tố
kể trên.
Trên thực tế xây dựng bộ chỉ thị để đánh giá tính dễ bị tổn thƣơng cho tỉnh Thừa
Thiên – Huế cho thấy, số lƣợng thông tin không đồng nhất giữa các huyện, nguồn số liệu
rất hạn chế để có thể đáp ứng đƣợc đầy đủ bộ chỉ thị. Do đó Thừa Thiên – Huế nói riêng
và các tỉnh thành trên cả nƣớc nói chung cần trƣớc hết xây dựng bộ cơ sở dữ liệu đồng bộ
cho cấp xã trở lên ít nhất đáp ứng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đƣa ra bởi Tổng cục Thống
kê.
Để hoàn thiện bộ chỉ thị đã xây dựng trong khuôn khổ đề tài nhằm tăng hiệu quả
của phƣơng pháp đánh giá cần bổ sung theo đặc trƣng của từng vùng miền ví dụ đối với
khu vực miền núi cần bổ sung những chỉ thị liên quan đến lũ quét trƣợt lở đất độ che
phủ rừng đầu nguồn; đối với khu vực đồng bằng châu thổ có thể xem xét thêm các chỉ thị
về hạn hán khả năng tiêu thoát nƣớc, khả năng cấp nƣớc ngọt, mức độ đa dạng của hệ
sinh thái mức ô nhiễm môi trƣờng …
Cách tiếp cận phƣơng pháp tích hợp vấn đề BĐKH vào quy hoạch phát triển KTXH đƣợc xây dựng trong Đề tài có thể áp dụng rộng rãi cho các địa phƣơng khác. Tuy
nhiên một số bƣớc trong phƣơng pháp có thể điều chỉnh để phù hợp với điều kiện đặc
thù của từng địa phƣơng. Đối với tỉnh chƣa thực hiện ĐMC cho quy hoạch phát triển KTXH cần áp dụng đầy đủ 6 bƣớc.
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[12] NGHIÊN CỨU CƠ SỞ L LU N THỰC TIỄN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP
ÁP DỤNG QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG PH H P VỚI THỂ CHẾ
KINH TẾ THỊ TRƢỜNG
(MÃ SỐ TNMT.04.42)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Chiến lƣợc Chính sách tài nguyên và môi trƣờng
1.2. Chủ nhiệm đề tài: Ths. Đặng Quốc Thắng
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- Ths Đặng Quốc Thắng, chủ nhiệm đề tài
- PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh
- TS. Lại Văn Mạnh
- Ths. Nguyễn Thị Thanh Huyền
- Ths. Nguyễn Thị Yến
- CN. Phan Thị Trƣờng Giang
- CN. Nguyễn Hƣu Đạt
- CN. Tạ Đức Bình
- GS.TS. Nguyễn Kế Tuấn
- TS. Ngô Kim Thanh
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
Mục tiêu tổng quát:
Làm rõ cơ sở lý luận phân tích thực trạng trên cơ sở đó đề xuất giải pháp áp dụng
quản trị tài nguyên và môi trƣờng phù hợp với thể chế kinh tế thị trƣờng ở Việt Nam.
Mục tiêu cụ thể:
- Cung cấp cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về quản trị môi trƣờng trong bối
cảnh của thể chế kinh tế thị trƣờng có sự quản lý của Nhà nƣớc.
- Phân tích khái quát thực tiễn quản trị môi trƣờng ở nƣớc ta nhìn từ góc độ
doanh nghiệp từ khi chuyển đổi mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị
trƣờng có sự quản lý của nhà nƣớc.
- Điều tra nghiên cứu quản trị môi trƣờng trong một số ngành/lĩnh vực cụ thể.
- Đề xuất giải pháp áp dụng quản trị môi trƣờng phù hợp với thể chế kinh tế thị
trƣờng ở Việt Nam trong đó có dự thảo hƣớng d n áp dụng quản trị môi trƣờng trong
lĩnh vực khai thác khoáng sản.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về quản trị môi trƣờng trong
bối cảnh của thể chế kinh tế thị trƣờng có sự quản lý của Nhà nƣớc bài học cho Việt
Nam
- Điều tra nghiên cứu thực tiễn quản trị môi trƣờng ở nƣớc ta từ khi chuyển đổi
mô hình kinh tế
- Điều tra nghiên cứu quản trị môi trƣờng trong một số doanh nghiệp thuộc
ngành/lĩnh vực cụ thể
- Đề xuất giải pháp áp dụng quản trị môi trƣờng phù hợp với thể chế kinh tế thị
trƣờng ở Việt Nam
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1.6. Thời gian thực hiện: 2013 - 2015
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.680 triệu đồng; kinh phí thực hiện: 1.672 triệu đồng
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Trên thế giới, nhất là các nƣớc có thể chế kinh tế thị trƣờng, quản lý nhà nƣớc về
môi trƣờng không chỉ có tính chất điều hành và kiểm soát mà họ rất chú trọng tới giải
pháp kinh tế trong quản lý hƣớng tới tạo cơ chế cho doanh nghiệp và cộng đồng dân cƣ
tự chịu trách nhiệm và có vai trò chủ động nhiều hơn trong thực thi nhiệm vụ bảo vệ môi
trƣờng. Chính vì vậy trong vòng hai thập kỷ trở lại đây khái niệm “Quản trị” đƣợc chú ý
nhiều hơn đặc biệt trong hoạt động của doanh nghiệp và đƣợc áp dụng trong nhiều lĩnh
vực khác nhau kể cả trong lĩnh vực môi trƣờng. Dù còn nhiều quan niệm khác nhau
nhƣng về bản chất “Quản trị môi trƣờng” đƣợc hiểu là sự tƣơng tác đa cấp (địa phƣơng
vùng quốc gia toàn cầu) giữa nhà nƣớc, thị trƣờng và xã hội trong tiến trình xây dựng và
thực hiện các chính sách về quản lý môi trƣờng nhằm đạt đƣợc sự phát triển bền vững.
Sự thay đổi từ “Chính phủ” sang “Quản trị” là sự đáp ứng một phần của quá trình thay
đổi trong phát triển kinh tế-xã hội trong quá trình chuyển đổi sang hệ thống sản xuất lớn
hơn tập trung sang một hệ thống quản lý mới mềm dẻo, linh hoạt và chịu sự chi phối
nhiều hơn của thể chế kinh tế thị trƣờng.
Tại Việt Nam sau 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt đƣợc
những thành tựu hết sức quan trọng làm thay đổi cơ bản toàn diện mọi mặt đời sống
kinh tế - xã hội của đất nƣớc. Tƣ duy quản lý mô hình tăng trƣởng định hƣớng phát triển
chuyển đổi theo hƣớng tiếp cận kinh tế thị trƣờng nhà nƣớc pháp quyền hƣớng tới nền
kinh tế xanh và phát triển bền vững. Cùng với đó công tác quản lý và bảo vệ môi trƣờng
ở nƣớc ta đã có những chuyển biến tích cực tuy nhiên kết quả mang lại không cao tính
hiệu lực và hiệu quả thấp. Nguyên nhân của tình trạng này là do quản lý môi trƣờng còn
nhiều bất cập; ý thức của doanh nghiệp chƣa cao và vai trò của cộng đồng chƣa đƣợc huy
động đầy đủ. Điều này đòi hỏi cần có sự đổi mới công tác quản lý môi trƣờng theo hƣớng
quản trị môi trƣờng thu hút sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và dân cƣ trong
thực thi nhiệm vụ quản trị môi trƣờng.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị nghiên
cứu đã sử dụng thực tế
- Phƣơng pháp thu thập dữ liệu:Số liệu sử dụng cho nghiên cứu bao gồm 2 nguồn.
Nguồn số liệu thứ cấp nhƣ: báo cáo tổng kết từ các chƣơng trình dự án cũng nhƣ
các kết quả đã công bố của các hội nghị, hội thảo các cuộc điều tra khảo sát và đề tài
nghiên cứu khoa học do các tổ chức cá nhân có liên quan trong và ngoài nƣớc thực hiện;
số liệu báo cáo từ các cơ quan quản lý nhà nƣớc có liên quan.
Nguồn số liệu sơ cấp: bao gồm những thông tin, số liệu thu thập thông qua điều tra
khảo sát trực tiếp và điều tra xã hội học từ doanh nghiệp và ngƣời dân.
- Phƣơng pháp điều tra khảo sát trực tiếp: Đƣợc thực hiện theo hình thức chọn
m u đảm bảo tính đại diện của thông tin cần đạt đƣợc, với mục đích nhằm đánh giá thực
trạng quản trị môi trƣờng, hiệu quả các các chính sách quản lý hiện nay cũng nhƣ những
vấn đề thực tiễn đặt ra cần giải quyết để chính sách quản lý môi trƣờng phù hợp hơn với
cơ chế kinh tế thị trƣờng. Nghiên cứu sẽ lựa chọn điều tra m u tại một số địa phƣơng
trong cả nƣớc mang tính đại diện cho 3 miền Bắc Trung Nam là các tỉnh/thành có tốc
độ phát triển về kinh tế cao đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển chung của cả nƣớc,
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có những thành công cũng nhƣ những vấn đề bức xúc cần giải quyết trong công tác bảo
vệ môi trƣờng liên quan đến quản trị môi trƣờng. Nhất là ba lĩnh vực lựa chọn: Khai thác
khoáng sản; du lịch và xử lý chất thải, ứng với mỗi lĩnh vực có ba loại hình doanh
nghiệp.
- Phƣơng pháp điều tra xã hội học: Cùng với quá trình điều tra khảo sát trực tiếp,
đề tài sẽ kết hợp điều tra xã hội học thông qua Phiếu hỏi nhằm đánh giá những bất cập
trong công tác bảo vệ môi trƣờng hiện nay; và đánh giá nhận thức về tiếp cận quản trị
môi trƣờng đối với các đối tƣợng liên quan đến công tác bảo vệ môi trƣờng, bao gồm:
Phiếu hỏi dành cho cơ quan quản lý ở Trung ƣơng và địa phƣơng; Phiếu hỏi dành cho các
doanh nghiệp; và Phiếu hỏi dành cho cộng đồng dân cƣ.
- Phƣơng pháp phỏng vấn nhanh: Bên cạnh những dữ liệu thu đƣợc thông qua điều
tra bằng Phiếu hỏi thì nghiên cứu sẽ tiến hành các cuộc phỏng vấn nhanh nhằm củng cố
thêm thông tin dữ liệu cũng nhƣ mức độ tin cậy của dữ liệu điều tra.
- Phƣơng pháp chuyên gia: thông qua các hình thức nhƣ họp nhóm chuyên gia
phỏng vấn sâu các ý kiến của các chuyên gia sẽ đƣợc ghi nhận và tổng hợp. Đặc trƣng
nghiên cứu của đề tài này có tính khoa học và thực tiễn cao, do vậy đòi hỏi phải tập hợp
đƣợc đội ngũ chuyên gia giỏi về lĩnh vực này. Đối với cách tiến hành nghiên cứu đề tài
sẽ sử dụng phƣơng pháp đặt hàng đối với các chuyên đề liên quan cho các chuyên gia
đúng chuyên môn. Tổ chức các buổi hội thảo tham vấn của các chuyên gia góp ý kiến,
đặc biệt là các tham vấn của chuyên gia đối với các giải pháp mà đề tài dự kiến sẽ đƣa ra.
- Phƣơng pháp xử lý thống kê: các dữ liệu sơ cấp và thứ cấp thu thập đƣợc xử lý
bằng phần mềm thống kê SPSS và Excel; thông tin trong các cuộc phỏng vấn sâu và thảo
luận nhóm cũng đƣợc xử lý riêng biệt phục vụ cho phần báo cáo kết quả, thảo luận và đề
xuất biện pháp quản lý.
- Phƣơng pháp SWOT (phân tích điểm mạnh điểm yếu cơ hội và thách thức): đề
tài sẽ sử dụng phƣơng pháp này để đánh giá những kết quả đạt đƣợc những hạn chế
trong công tác bảo vệ môi trƣờng ở Việt nam trong thời gian qua cũng nhƣ những vấn đề
đặt ra trong thời gian tới.
- Phƣơng pháp phân tích so sánh và tổng hợp: Thông qua phân tích sẽ tìm ra đƣợc
những mâu thu n và bất cập, thấy đƣợc nguyên nhân các phép so sánh giữa các cách
thức bảo vệ môi trƣờng để thấy rõ xu hƣớng vận động trong việc sử dụng của mỗi cách
thức phƣơng pháp tổng hợp đƣợc sử dụng trong quá trình hoàn thiện đề tài.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng loại và
chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính:
- Các sản phẩm khoa học:
+ Báo cáo về cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về quản trị môi trƣờng trong
bối cảnh của thể chế kinh tế thị trƣờng có sự quản lý của Nhà nƣớc bài học cho Việt
Nam.
+ Báo cáo về Nghiên cứu thực tiễn quản trị môi trƣờng ở nƣớc ta từ khi chuyển
đổi mô hình kinh tế.
+ Báo cáo về đánh giá thực trạng quản trị môi trƣờng doanh nghiệp trong một số
ngành/ lĩnh vực cụ thể.
+ Báo cáo về Đề xuất giải pháp áp dụng quản trị môi trƣờng phù hợp với thể chế
kinh tế thị trƣờng ở Việt Nam: Các báo cáo đƣa ra các giải pháp áp dụng quản trị môi
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trƣờng phù hợp với thể chế kinh tế thị trƣờng ở Việt Nam và dự thảo hƣớng d n áp dụng
quản trị môi trƣờng trong khai thác khoáng sản
2.4. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà nƣớc
về tài nguyên và môi trƣờng
- Kết quả nghiên cứu của đề tài đã cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho lĩnh vực
môi trƣờng góp phần hoạch định chính sách bảo vệ môi trƣờng theo hƣớng phù hợp với
cơ chế thị trƣờng.
- Gợi mở các hƣớng nghiên cứu cụ thể về quản trị môi trƣờng cho các đối tƣợng
cụ thể các phạm vi quản lý khác nhau đối với vấn đề bảo vệ môi trƣờng.
2.6. Kết luận
Quản trị môi trƣờng hiệu quả là chìa khóa thành công trong giải quyết các thách
thức môi trƣờng. Nhiều chính phủ các nƣớc đã áp dụng thành công mô hình này và đặc
biệt quản trị môi trƣờng là chủ đề đƣợc UNEP rất quan tâm và khuyến khích áp dụng
rộng rãi đối với các nƣớc trên thế giới hiện nay. Chƣơng trình Nghị sự về phát triển bền
vững của Liên hợp quốc thông qua năm 2015 sẽ là nền tảng quan trọng để các quốc gia
xem xét xây dựng năng lực quản lý môi trƣờng quốc gia hiệu quả dựa trên cơ sở tiếp cận
quản trị môi trƣờng.
Sau 30 năm đẩy mạnh phát triển công nghiệp và tăng trƣởng kinh tế, mặc dù mới
chỉ bƣớc qua ngƣỡng quốc gia nghèo và trở thành quốc gia có thu nhập trung bình thấp,
song Việt Nam v n đang phải tiếp tục đối mặt với rất nhiều thách thức môi trƣờng và tình
trạng ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng diễn ra ở nhiều nơi. Nghiên cứu của Ngân hàng
Thế giới công bố năm 2013 cho ràng mỗi năm ô nhiễm môi trƣờng ở Việt Nam đã gây
thiệt hại kinh tế tƣơng ứng với 5% tổng giá trị sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam,
ƣớc tính cỡ 780 triệu đô la Mỹ.
Để giải quyết các thách thức môi trƣờng, từ đầu những năm 2000 đến nay Việt
Nam cũng đã rẩt nỗ lực và đạt đƣợc nhiều thành tựu trong xây dựng và tăng cƣờng hệ
thống văn bản pháp lý về môi trƣờng với việc liên tục cập nhật, sửa đổi Luật Bảo vệ môi
trƣờng kể từ khi ban hành lần đầu tiên vào năm 1993. Luật bảo vệ môi trƣờng lần thứ 3
đƣợc ban hành vào ngày 23/6/2014 (Luật số 55/2014/QH13) thay thế cho Luật Bảo vệ
môi trƣờng đƣợc ban hành vào năm 2005 theo hƣớng cụ thể hóa các quy định về môi
trƣờng có thể xem nhƣ một bƣớc tiến lớn trong công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật về
môi trƣờng ở Việt Nam. Hệ thống tổ chức quản lý nhà nƣớc về môi trƣờng cũng đã đƣợc
bổ sung, kiện toàn từ trung ƣơng đến địa phƣơng. Cơ chế phân công phân cấp và trách
nhiệm của các cấp cách ngành cũng đƣợc phân định ngày càng rõ nét.
Tuy vậy bên cạnh việc tổ chức thực hiện còn nhiều yếu kém thì hiện nay Việt
Nam chƣa có cơ chế, giải pháp thu hút đƣợc sự tham gia của cộng đồng dân cƣ doanh
nghiệp một cách có hiệu quả trong bảo vệ môi trƣờng. Sự giám sát tham gia quản lý từ
cộng đồng,doanh nghiệp còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy, việc cần thiết phải thay đổi mô
hình quản lý hiện tại sang áp dụng phƣơng thức quản trị môi trƣờng. Các giải pháp
mà đề tài đã đề xuất sẽ gợi mở những vấn đề quan trọng trong việc tiếp cận, bổ sung,
hoàn thiện mô hình quản trị môi trƣờng đối với Việt Nam trong thời gian tới.
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[13] NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HÀM LƢ NG CÁC CHẤT HỮU CƠ KH PH N
HỦY ĐỘC H I TỒN LƢU TRONG NƢỚC TRẦM TÍCH T I MỘT SỐ CỬA SÔNG
VEN BIỂN TỈNH QUẢNG NAM VÀ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(MÃ SỐ TNMT.04.46)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Thị Trinh;
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- ThS. Trịnh Thị Thắm Thƣ ký đề tài
- ThS.Trịnh Thị Thắm
- ThS. Trịnh Thị Thủy
- ThS. Lê Đắc Trƣờng
- ThS. Nguyễn Thị Nguyệt
- TS. Lê Ngọc Thuấn
- TS. Hoàng Ngọc Khắc
- CN. Nguyễn Thành Trung
- KS. Kiều Thị Thu Trang
- KS. Lê Văn Sơn
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Xây dựng quy trình (phƣơng pháp) phân tích hàm lƣợng vết các hợp chất hữu cơ
khó phân hủy tại Phòng thí nghiệm Môi trƣờng trƣờng Đại học Tài Nguyên và Môi
trƣờng Hà Nội.
- Đánh giá mức độ ô nhiễm một số hợp chất POP trong nƣớc, trầm tích ở 02 cửa
sông ven biển miền Trung bao gồm: Cửa Đại (Quảng Nam); Cửa sông Hàn (Đà Nẵng);
- Xây dựng sổ tay hƣớng d n kỹ thuật bài giảng cho các học phần Độc học môi
trƣờng, Quan trắc môi trƣờng phục vụ công tác giảng dạy tại Khoa Môi trƣờng Trƣờng
Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội
1.5. Nội dung nghiên cứu
Nội dung 1: Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích hàm lƣợng vết và siêu vết
đối với các hợp chất POP nghiên cứu;
Nội dung 2: Đánh giá hàm lƣợng một số hợp chất POP (DDT, HCB, Lindan,
PeCB PBDE và PCBs) trong nƣớc sông tại các cửa sông nghiên cứu;
Nội dung 3: Đánh giá hàm lƣợng một số hợp chất POP (DDT, HCB, Lindan,
PeCB PBDE và PCBs) trong trầm tích tại các cửa sông nghiên cứu;
Nội dung 4: Xác định hàm lƣợng một số hợp chất POP nghiên cứu trong nƣớc
biển ven bờ ở khu vực nghiên cứu; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý
và ngăn ngừa các hóa chất độc hại gây ô nhiễm biển từ các cửa sông;
Nội dung 5: Xây dựng sổ tay hƣớng d n kỹ thuật bài giảng liên quan cho các học
phần Độc học môi trƣờng, Quan trắc môi trƣờng.
1.6. Thời gian thực hiện: 2013 - 2015
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.274 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 1.244 triệu đồng
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
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2.1. Mở đầu
Các hợp chất ô nhiễm hữu cơ bền vững sau đây đƣợc gọi tắt là POP (Persistent
Organic Pollutants) là các hóa chất có tính bền đối với quá trình phân hủy hóa học, sinh
học và quang học. Các hợp chất POP có tính bền vững cao trong môi trƣờng có độc tính
cao có khả năng tích lũy sinh học thông qua chuỗi thức ăn và khả năng di chuyển rộng
khắp trong môi trƣờng từ nguồn phát sinh ra nó. POP có thể xâm nhập vào cơ thể con
ngƣời thông qua đƣờng ăn uống, sự cố trong lao động và qua môi trƣờng sống. Các
nghiên cứu gần đây đã chỉ ra các chất này sẽ ảnh hƣởng đến hệ thống miễn dich thay đổi
nội tiết gây tai biến sinh sản, hệ thần kinh, dị tật bẩm sinh... đến các sinh vật sống, trong
đó có con ngƣời. Ô nhiễm bởi POP trong môi trƣờng và ảnh hƣởng của chúng đến con
ngƣời cũng nhƣ các loài động vật hoang dã đã và đang là mối quan tâm không những của
các nhà khoa học mà cả xã hội trên quy mô toàn cầu.
Công ƣớc Stockholm đƣợc các nƣớc ký kết ngày 23 tháng 5 năm 2001 tại
Stockholm và có hiệu lực từ ngày 17 tháng 5 năm 2004. Việt Nam phê chuẩn Công ƣớc
Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy vào ngày 22 tháng 7 năm 2002 trở
thành thành viên thứ 14 của Công ƣớc. Công ƣớc này nhằm giảm thiểu và loại bỏ việc
sản xuất, sử dụng và thải loại 12 hợp chất POP nguy hại nhất vào môi trƣờng. Tính đến
tháng 5/2015 tổng số nhóm chất Công ƣớc Stockholm quy định quản lý là 26 chất và
nhóm chất so với lần phê duyệt đầu tiên là 12 chất nhóm chất.
Việt Nam là quốc gia có tốc độ phát triển các khu công nghiệp nhanh chóng trong
đó có khu vực duyên hải miền Trung gồm các tỉnh từ Thanh Hoá đến Bình Thuận. Dọc
bờ biển khu vực này có nhiều sông với các cửa sông tƣơng đối lớn. Các khu vực cửa
sông và ven biển là nơi tập trung các hoạt động vận tải công nghiệp nông nghiệp, dịch
vụ và đây là những điểm có nguy cơ phát thải các chất ô nhiễm độc hại trong đó có các
hợp chất POP rất lớn. Phần lớn các chất ô nhiễm sẽ bị phân tán ở các nguồn nƣớc mặt, từ
đây chúng đƣợc tích lũy một phần tại các khu vực cửa sông và một phần theo dòng chảy
phân tán vào nƣớc biển. Cửa Đại (Quảng Nam) và Cửa sông Hàn (Đà Nẵng) là hai cửa
sông lớn, thuộc các khu vực có nhiều hoạt động du lịch và tốc độ công nghiệp hóa tăng
nhanh nhƣng chƣa có nghiên cứu đánh giá nào về hàm lƣợng các hợp chất POP ở các
khu vực này.
Những năm gần đây đã có một số dự án chƣơng trình nghiên cứu về POP ở nƣớc
ta nhƣng mới chỉ thực hiện ở một số sông lớn bao gồm: sông Hồng sông Sài gòn sông
Hƣơng và tập trung vào DDT và một số PCBs; nhiều dự án có sự trợ giúp của quốc tế tập
trung vào khảo sát chất độc màu da cam và các chất độc hóa học khác sử dụng trong
chiến tranh tại các vùng trọng điểm. Theo kết quả khảo sát đƣa ra trong Kế hoạch quốc
gia thực hiện công ƣớc Stockhomlm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy các hoạt
động quan trắc về POP mới đƣợc thực hiện ở những khu vực hẹp, số liệu về POP chỉ
dừng ở mức điều tra rời rạc chƣa hệ thống, khó có thể đánh giá đƣợc hiện trạng trong
một khu vực rộng cũng nhƣ xu hƣớng tồn lƣu và chuyển hóa của POP trong môi trƣờng.
Đối với khu vực cửa sông ven biển miền Trung các nghiên cứu tổng thể về POP, nhất là
các POP theo quy định mới hầu nhƣ chƣa đƣợc thực hiện.
Đề tài “Nghiên cứu đánh giá hàm lƣợng các chất hữu cơ khó phân hủy độc hại tồn
lƣu trong nƣớc, trầm tích tại một số cửa sông ven biển tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà
Nẵng” dự kiến đánh giá đƣợc sự tồn lƣu các hợp chất POP ở khu vực nghiên cứu góp
phần bổ sung các số liệu quan trắc POP trong hoạt động quản lý môi trƣờng nói chung và
các đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm biển từ đất liền, hạn chế tác động nguy hại đến
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chuỗi thức ăn và sức khỏe con ngƣời nói riêng. Bên cạnh đó kết quả nghiên cứu của đề
tài sẽ đƣợc áp dụng trong việc xây dựng các tài liệu giáo trình phục vụ cho công tác
giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà
Nội.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu
- Đối tƣợng nghiên cứu: Một số chất/nhóm chất hữu cơ khó phân hủy (POP) theo
công ƣớc Stockholm bao gồm: OCPs (DDT, Lindan, HCB), PeCB, PCBs, PBDE trong
m u nƣớc và m u trầm tích.
- Phạm vi nghiên cứu: Khu vực cửa sông ven biển Sông Hàn Thành phố Đà
Nẵng; Khu vực cửa Đại, ven biển Cửa Đại Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam;
- Phƣơng pháp nghiên cứu: Đề tài sử dụng các phƣơng pháp điều tra, khảo sát;
phƣơng pháp thực nghiệm bao gồm: lấy m u hiện trƣờng, xử lý m u phân tích m u trong
phòng thí nghiệm (GC/ECD; GC/MS); phƣơng pháp xử lý số liệu (Excel. Map Infor).
- Hóa chất: Các chất chuẩn: Pesticide – Mix 14 (CASRN 18000014); PeCB; PCBMix 3 (CASRN 020030300); PBDE (NS LS IS CS); Khí mang: Heli (99 9995%) Nitơ
(99 9995%); Nitơ (99 99%); Dung dịch tinh khiết dùng cho sắc ký (Merk) và dung môi
phân tích để chiết (Trung Quốc); Các hóa chất khác đƣợc mua của hãng Merck.
- Thiết bị: Thiết bị sắc kí khí Varian GC-450, Detector cộng kết điện tử (ECD), cột
mao quản CP-SIL 5 CB, chiều dài 25m đƣờng kính trong 0 25mm bề dày pha tĩnh
0 4µm; Thiết bị sắc ký khí Varian GC 450 kết hợp khối phổ 240 Ion Trap và các thiết bị
phụ trợ khác.
- Lấy m u
Thời gian lấy m u: m u đƣợc lấy 4 đợt vào tháng 9/2013; tháng 4/2014; tháng
7/2014 và tháng 11/2014
Cách lấy m u nƣớc: Lấy m u bằng thiết bị chuyên dụng, bảo quản theo TCVN
6663-3:2008 (ISO 5667 – 3:2003); Cách lấy m u trầm tích: M u trầm tích mặt đƣợc lấy
bằng cuốc bùn Peterson ở lớp bề mặt khoảng 0 – 10 cm; bảo quản theo TCVN 666315:2004 (ISO 5667-15:1999).
- Điều kiện định lƣợng các POP nghiên cứu
Điều kiện phân tích các hợp chất OCPs PCB và PeCB đã đƣợc khảo sát trên thiết
bị GC/ECD – Varian 450 tại Phòng thí nghiệm Khoa Môi trƣờng – Trƣờng Đại học Tài
nguyên và Môi trƣờng;
Điều kiện tách và phân tích 08 đồng loại PBDEs trên thiết bị GC-MS Varian 450
tại Phòng thí nghiệm Khoa Môi trƣờng đƣợc lựa chọn dựa trên việc tham khảo EPA 1614
và một số công trình nghiên cứu
Đề tài đã đánh giá độ ổn định của tín hiệu phân tích xác định giới hạn phát hiện
và giới hạn định lƣợng của thiết bị để có cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo.
- Các bƣớc nghiên cứu thực nghiệm
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2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính
- Các sản phầm khoa học
Báo cáo tổng kết đề tài
Sổ tay hƣớng d n kỹ thuật quan trắc và phân tích POP cho học phần Quan trắc
môi trƣờng (Quy trình kỹ thuật)
Tổng hợp đƣợc quy trình kỹ thuật quan trắc và phân tích các hợp chất POP nghiên
cứu
Quy trình sử dụng đƣợc trong thực tế phòng thí nghiệm khoa Môi trƣờng Trƣờng
Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội.
Bài giảng về hợp chất POP cho học phần Độc học môi trƣờng
Bài giảng tổng hợp đƣợc về cấu tạo tính chất độc tính tình hình ô nhiễm ở Việt
Nam của các hợp chất POP phổ biến trong thực tế;
Bài giảng sử dụng đƣợc cho học phần Độc học môi trƣờng trong chƣơng trình đào
tạo các ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trƣờng Công nghệ kỹ thuật môi trƣờng.
- Các công bố khoa học
02 bài đăng trên Tạp chí Phân tích Hóa Lý và Sinh học năm 2015 số 20(4)
Đây là tạp chí chuyên ngành về phân tích bài báo qua phản biện nên các bài báo
đƣợc đăng đáp ứng đƣợc chỉ tiêu chất lƣợng và khoa học;
- Công tác đào tạo sau đại học
Hƣớng d n 01 học viên cao học tại Trƣờng Đại học Khoa học tự nhiên Đại học
Quốc gia Hà Nội thực hiện luận văn với tên đề tài “Phân tích và đánh giá hàm lƣợng các
PCBs và PBDEs trong trầm tích cửa sông Hàn - Thành phố Đà Nẵng”. Học viên đã bảo
vệ luận văn điểm đạt loại giỏi và đã đƣợc cấp bằng;
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Hỗ trợ 01 nghiên cứu sinh (khóa 2013 – 2016) thực hiện luận án. Tên luận án:
Đánh giá sự tồn lƣu ô nhiễm một số hợp chất hữu cơ khó phân hủy mới tại các vùng ven
biển miền Trung Việt Nam
2.4. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà nƣớc
về tài nguyên và môi trƣờng
- Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan: Nghiên cứu xây dựng quy trình lấy m u,
định lƣợng các hợp chất POP bằng phƣơng pháp phân tích hiện đại góp phần tăng cƣờng
năng lực phân tích hàm lƣợng vết các hợp chất POP trong môi trƣờng
- Đối với nơi ứng dụng kết quả nghiên cứu
Góp phần bổ sung các số liệu quan trắc POP trong hoạt động quản lý môi
trƣờng nói chung và các đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm biển từ đất liền, hạn
chế tác động nguy hại đến chuỗi thức ăn và sức khỏe con ngƣời nói riêng;
Xây dựng các tài liệu giáo trình phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên
cứu khoa học tại Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội;
Tăng cƣờng năng lực phân tích hàm lƣợng vết các hợp chất hữu cơ cho cơ sở
chủ trì đề tài;
Nâng cao trình độ của những ngƣời tham gia nghiên cứu đề tài về kỹ thuật định
lƣợng các hợp chất POP và tăng cƣờng khả năng nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng
viên sinh viên khoa Môi trƣờng trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội.
2.5 Kết luận
- Đã khảo sát xây dựng quy trình (phƣơng pháp) phân tích hàm lƣợng vết các hợp
chất hữu cơ khó phân hủy tại Phòng thí nghiệm Môi trƣờng trƣờng Đại học Tài Nguyên
và Môi trƣờng Hà Nội.
Các quy trình đã xây dựng bao gồm Quy trình phân tích hàm lƣợng các hóa chất
bảo vệ thực vật cơ Clo (DDT Lindan HCB); hàm lƣợng PeCB, PCBs, PBDE trong m u
nƣớc và m u trầm tích.
Kết quả đánh giá quy trình phân tích các hợp chất POP đã xây dựng cho thấy các
giá trị giới hạn phát hiện và giới hạn định lƣợng của phƣơng pháp cỡ ng/l; Độ lặp lại và
độ thu hồi của các m u với cỡ nồng độ là 1ppb nằm trong khoảng tiêu chí chấp nhận về
độ thu hồi theo hƣớng d n của AOAC (Association of Official Analytical Chemists); Giá
trị độ không đảm bảo đo của các quy trình đủ điều kiện xác định đều đảm bảo với UR%
<20%
- Đã đánh giá dƣợc mức độ ô nhiễm một số hợp chất POP (DDT, Lindan, HCB,
PeCB PCBs PBDE) trong nƣớc, trầm tích khu vực cửa sông và ven biển thuộc Cửa Đại
(tỉnh Quảng Nam) và cửa sông Hàn (thành phố Đà Nẵng);
Kết quả cho thấy đã phát hiện thấy sự có mặt của tất cả các hợp chất POP nghiên
cứu trong đề tài ở các m u nƣớc, trầm tích khu vực cửa sông và ven biển ở hai địa điểm
nghiên cứu. Trong đó một số hợp chất nhƣ DDT PCBs có mặt với hàm lƣợng khá cao
một số điểm lấy m u hàm lƣợng các chất này trong nƣớc vƣợt quá các giá trị cho phép
đối với nƣớc mặt (cột B1). Đặc biệt đã phát hiện đƣợc sự có mặt các hợp chất POP mới,
PeCB, PBDE.
- Từ các kết quả cũng nhận thấy:
Sự biến đổi hàm lƣợng trong cùng thời điểm lấy m u phụ thuộc vào vị trí lấy m u,
các vị trí tại các điểm gần các điểm có nguy cơ ô nhiễm cao (gần vị trí cống xả thải, gần
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các vị trí neo đậu tàu thuyền …) và các điểm thắt cửa sông đổ ra biển thƣờng có hàm
lƣợng cao hơn;
Hàm lƣợng các nhóm chất trong m u trầm tích lấy cùng một vị trí ở các thời điểm
khác nhau trong hai năm 2013 2014 có sự lệch nhau không cao;
Hàm lƣợng các nhóm chất trong m u nƣớc lấy cùng một vị trí ở các thời điểm
khác nhau trong hai năm 2013 2014 có sự khác nhau giữa mùa khô và mùa mƣa các giá
trị mùa mƣa phổ biến cao hơn mùa khô.
- Đã đề xuất đƣợc một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và ngăn ngừa các hóa
chất độc hại gây ô nhiễm biển từ các cửa sông
- Các sản phẩm liên quan đến đào tạo của đề tài:
Đã xây dựng đƣợc 01 Sổ tay hƣớng d n kỹ thuật quan trắc và phân tích POP;
01 bài giảng chuyên đề về Độc học các hợp chất POP. Đây là các tài liệu có tính cần
thiết đối với các học phần Quan trắc môi trƣờng Độc học môi trƣờng đƣợc sử dụng
cho công tác học tập, giảng dạy của các sinh viên giảng viên tại Khoa Môi trƣờng,
Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội.
Công bố đƣợc 02 bài báo trên Tạp chí Phân tích Lý Hóa Sinh;
Nhóm nghiên cứu hƣớng d n đƣợc 05 sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật môi
trƣờng thực hiện đồ án tốt nghiệp; 01 nhóm sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa
học;
Hỗ trợ nội dung nghiên cứu đề tài luận án tiến sỹ của 01 nghiên cứu sinh là giảng
viên trong nhóm thực hiện đề tài dự kiến bảo vệ trong năm 2016;
Hƣớng d n 01 học viên cao học, dự kiến bảo vệ tháng 12/2015
2.7. Kiến nghị
- Từ các kết quả thu đƣợc của đề tài có thể thấy đã có hiện tƣợng ô nhiễm và tồn
lƣu một số hợp chất POP trong nƣớc và trầm tích khu vực cửa sông ven biển thuộc tỉnh
Quàng Nam thành phố Đà Nẵng tại hai cửa sông là Cửa Đại và sông Hàn.
- Do thời gian và kinh phí nghiên cứu nên đề tài chỉ mới dừng ở mức độ đánh giá
nguồn nguyên nhân của kết quả thu đƣợc qua khảo sát sơ bộ địa hinh và từ các tài liệu
nghiên cứu đã có.
- Để có các kết quả mang tính xác thực về nguyên nhân gây ô nhiễm, tồn lƣu từ
đó có các giải pháp cụ thể để hạn chế điều này cần có các nghiên cứu, khảo sát tổng thể
về các nguồn phát thải, về hàm lƣợng các chất ở thƣợng nguồn và đánh giá thêm một số
khu vực cửa sông khác thuộc 2 tỉnh thành phố mà đề tài nghiên cứu.
- Một hƣớng nghiên cứu cần thực hiện tiếp theo của đề tài là có đƣợc các nghiên
cứu để đánh giá ảnh hƣởng của sự ô nhiễm, tồn lƣu các chất nghiên cứu đến hệ sinh thái
thủy sinh cũng nhƣ các sự lan truyền các chất trong môi trƣờng.
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[14] NGHIÊN CỨUẢNH HƢỞNG ĐÊ BAO ĐẾN DƢ LƢ NG CỦA CÁC NH M
THUỐC BẢO VỆ THỰC V T THÔNG DỤNG TRONG MÔI TRƢỜNG ĐẤT VÀ
NƢỚC Ở V NG CANH TÁC L A 3 VỤ TỈNH ĐỒNG THÁP
(MÃ SỐ TNMT.04.47)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng tp.HCM.
1.2. Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Nguyễn Thị Vân Hà Trƣờng Đại học Tài nguyên và
Môi trƣờng tp.HCM
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- Phạm Thị Diễm Phƣơng
- Hồ Thị Châu
- Đàm Thị Minh Tâm
- Nguyễn Thị Quỳnh Trang
- Nguyễn Đặng Mai Chuyên
- Lê Huỳnh Mạnh Tùng
- Lê Nguyễn Tuyết Ngân
- Nguyễn Thị Thảo Nguyên
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
Xác định cơ sở khoa học ảnh hƣởng của đê bao và thâm canh 3 vụ đến tồn lƣu hóa
chất bảo vệ thực vật thông dụng trong môi trƣờng đất và nƣớc và đề xuất nhiệm vụ quản
lý môi trƣờng trong vùng canh tác lúa đê bao 3 vụ.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Tổng quan tài liệu và các nghiên cứu trong và ngoài nƣớc để xây dựng phƣơng
pháp luận cho đề tài
- Điều tra khảo sát đánh giá sự hiện diện của một số HCBVTV thông dụng và kim
loại nặng đã lựa chọn trong khu vực canh tác lúa Huyện Tháp Mƣời
Thu thập thông tin từ 112 phiếu phỏng vấn về hiện trạng sử dụng HC BVTV trƣớc
và sau khi có đê bao.
- Xây dựng thực nghiệm và dùng mô hình để mô phỏng dƣ lƣợng HC BVTV trong
môi trƣờng đất và nƣớc sau khi phun thuốc
- Nội dung thực hiện: (1) lựa chọn hóa chất BVTV (2) áp dụng triển khai trên
mô hình thực nghiệm ruộng lúa ở 3 khu vực đê bao (3) theo dõi lấy m u phân tích dƣ
lƣợng HC BVTV và KLN (64 m u), (4) xác định tỉ lệ phân bố và dƣ lƣợng của chúng
trong môi trƣờng đất và nƣớc dựa vào mô hình mô phỏng RICEWQ, (4) Tổng kết và
phân tích kết quả mô phỏng của mô hình.
- Phân tích mối quan hệ giữa dƣ lƣợng thuốc BVTV với phƣơng thức canh tác đê
bao và mùa vụ
- Đề xuất các nhiệm vụ quản lý môi trƣờng trong vùng canh tác lúa đê bao 3 vụ.
Đề xuất chƣơng trình quan trắc chất lƣợng môi trƣờng đất và nƣớc do ảnh hƣởng sử dụng
HC BVTV ở Tỉnh Đồng Tháp.
- Hội thảo tập huấn công tác bảo vệ môi trƣờng trong canh tác lúa vùng đê bao 3
vụ cho 100 nông dân vào tháng 6/2015.
1.6. Thời gian thực hiện: 2012 – 2015
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1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.420 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 1.420 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Đê bao bờ bao ở Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) nói chung và tỉnh Đồng
Tháp nói riêng là công trình đa mục tiêu nhằm bảo vệ an toàn cho ngƣời dân cơ sở hạ
tầng phát triển sản xuất 3 vụ đồng thời biết tận dụng công trình kiểm soát lũ để lấy phù
sa, thủy sản và vệ sinh đồng ruộng.
Nhìn chung việc phát triển đê bao bờ bao chống lũ tại Tỉnh Đồng Tháp đã góp
phần tích cực trong việc chuyển hàng ngàn ha đất canh tác từ một vụ lúa mùa địa phƣơng
năng suất thấp sang canh tác 2-3 vụ lúa năng suất cao góp phần đƣa tổng sản lƣợng lúa
vùng ĐBSCL từ 16,7 triệu tấn năm 2000 lên 21 6 triệu tấn năm 2010. Ngoài ra đê bao
còn tạo điều kiện để phát triển vƣờn cây ăn trái cho ngƣời dân trong vùng hạn chế tác
động của lũ đến khu dân cƣ. Tổng diện tích lúa 3 vụ ở ĐBSCL ƣớc tính hiện đã lên đến
400.000 ha và ở ĐTM là 90.000 ha.
Sản xuất lúa 3 vụ cũng tạo công ăn việc làm tận dụng công lao động nông nhàn
tăng thu nhập cho nông dân. Tuy nhiên cũng có những ý kiến cho rằng sản xuất lúa 3 vụ
trong năm liên tục làm kiệt đất, giảm năng suất hoặc muốn giữ đƣợc năng suất thì phải
tăng chi phí đầu tƣ nhất là phân bón (Tuấn et.al., 2008). Việc hình thành đê bao và sản
xuất 3 vụ lúa cũng nảy sinh một số bất cập khác liên quan đến độ phì đất nhƣ ngăn cản
nƣớc lũ mang phù sa bồi đắp cho đồng ruộng, hạn chế quá trình rửa phèn trong đất và có
thể làm tăng độc chất axít hữu cơ hình thành từ quá trình phân hủy rơm rạ, thời vụ gieo sạ
kéo dài và cây lúa luôn tồn tại trên đồng ruộng - là cầu nối và nguồn thức ăn sẵn có quanh
năm để sâu bệnh có điều kiện phát sinh phát triển và hệ quả là hóa chất bảo vệ thực vật
sử dụng tăng liên tục.
Bên cạnh các lợi ích kinh tế xã hội thì các tác động đến môi trƣờng và sức khỏe
cũng cần đƣợc xem xét và đánh giá.Tuy nhiên cho đến nay chƣa có nghiên cứu nào đƣợc
thực hiện để đánh giá ảnh hƣởng của đê bao đến dƣ lƣợng HC BVTV trong vùng canh
tác lúa.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị nghiên
cứu đã sử dụng thực tế
Phƣơng pháp thu thập số liệu, thông tin
Để thu thập số liệu và thông tin đề tài đã sử dụng 3 phƣơng pháp chính:
- Phƣơng pháp khảo sát và phỏng vấn theo bộ câu hỏi
- Phƣơng pháp chuyên gia. Các chuyên viên khuyến nông và trạm bơm đƣợc tham
khảo qua các câu hỏi dành cho chuyên gia trình bày ở Phụ lục 2. Nội dung điều
tra chủ yếu về các chế độ bơm tƣới phƣơng thức canh tác lúa trong vùng đê bao
HC BVTV sử dụng và nhận thức bảo vệ môi trƣờng của nông dân.
- Phƣơng pháp nhật ký ghi chép. Tại các ruộng thí nghiệm, hộ nông dân đƣợc tập
huấn để ghi chép nhật ký theo m u đã đƣợc sọan thảo. Nội dung theo dõi thí nghiêm
gồm: mực nƣớc, thời gian bơm thời gian tiêu nƣớc, loại thuốc sử dụng (ngày phun liều
lƣợng phun) ngày lấy m u các loại phân bón (liều lƣợng bón) chi tiêu cho 1 vụ năng
suất lúa….trình bày ở phụ lục 2.
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Chọn ruộng thí
nghiệm

Điều tra
Phòng vấn

Phân tích dư
lượng KLN trong
HC BVTV

Lập sổ tay theo dõi
đồng ruộng

Danh mục HC
BVTV thông dụng

Chọn KLN điển
hình gốc HC
BVTV

Bố trí thí nghiệm

Chọn lựa HC
BVTV theo liều
lượng sử dụng

Điều tra
Phòng vấn

Lấy mẫu phân tích
dư lượng HC
BVTV
Mô hình
RICEWQ

Mô phỏng phân bố
HC BVTV trong MT
đất và nước

Danh mục HC
BVTV cần lưu ý

Nhóm HC BVTV
cố định

Phân tích diễn biến dư
lượng HC BVTV chọn
theo thời gian, không
gian, loại hình đê bao

Nhóm HC BVTV
thay đổi

Lấy mẫu phân tích
dư lượng KLN

Phân tích dư lượng
HC BVTV chọn để làm
chỉ thị bổ sung

Kết quả phân tích
dư lượng HC
BVTV

Kết quả phân tích
dư lượng KLN

Đánh giá EIQ

Đánh giá RQ
hay HI

Lựa chọn thông số xây dựng
chương trình quan trắc

Đề xuất các mô hình canh tác lúa đê
bao và kiểm soát lũ

Đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác
động HC BVTV đến môi trường
nước và đất

- Phƣơng pháp khảo sát lấy m u và phân tích dƣ lƣợng hóa chất bảo vệ thực vật,
kim loại nặng trong môi trƣờng đất bùn và nƣớc.
Phƣơng pháp mô hình RICEWQ - Bố trí thí nghiệm theo dõi tại 3 ruộng thí
nghiệm ở 3 vùng đê bao kín đê bao lửng và không đê bao.
- Phƣơng pháp đánh giá rủi ro thuốc BVTV thông qua chỉ số tác động môi trƣờng
(EIQ)
- Phƣơng pháp phân tích thống kê dữ liệu
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2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng loại và
chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính
Các sản phẩm khoa học của đề tài đã và đang công bố nhƣ sau:3 Bài báo khoa
học trên Tạp chí Tài nguyên và Môi; 2 Bài báo hội thảo khoa học
Sản phẩm đào tạo sau đại học: 01 Thạc sỹ
2.4. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà nƣớc
về tài nguyên và môi trƣờng
Các biện pháp bảo vệ môi trƣờng trong canh tác lúa 3 vụ vùng đê bao bao gồm:
chƣơng trình quan trắc môi trƣờng vùng đê bao; mô hình đê bao phù hợp; các chế độ
quản lý tiêu thoát nƣớc; các biện pháp quản lý chất lƣợng môi trƣờng giúp phát triển sản
xuất nông nghiệp trong vùng đê bao thích ứng với biến đổi khí hậu sẽ đƣợc chuyển giao
cho địa phƣơng nhƣ: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Đồng Tháp Mƣời;
Sở Tài nguyên và Môi trƣờng Tỉnh Đồng Tháp; Chi cục bảo vệ môi trƣờng Tỉnh Đồng
Tháp; Chi cục bảo vệ thƣc vật Tỉnh Đồng Tháp Trung tâm khuyến nông.. tiếp tục triển
khai thực tế và tập huấn cho nông dân.
Kết quả của đề tài có thể nhân rộng cho các khu vực tƣơng tự không chỉ ở Tỉnh
Đồng Tháp và các lĩn vực khác nhau: nông nghiệp môi trƣờng, thủy lợi...
2.5. Kết luận
Qua kết quả khảo sát 112 phiếu và kết quả điều tra đề tài đã xác định các nhóm HC
BVTV thông dụng đang đƣợc sử dụng rộng rãi ở Huyện Tháp Mƣời nói riêng và Tỉnh
Đồng Tháp nói chung là: triazole chlor hữu cơ (isoprothiolane fipronil); tricyclazole ...
Kết quả khảo sát dƣ lƣợng kim loại nặng hiện diện trong HC BVTV đang sử dụng đề
xuất có 3 kim loại nặng khá phổ biến là Cu Pb và Zn. Trong đó nồng độ kẽm là cao nhất.
Các loại hình đê bao có ảnh hƣởng đáng kể đến tập quán sử dụng HC BVTV từ việc
lựa chọn loại thuốc, liều lƣợng phun thuốc, số lần phun thuốc và thời gian phun thuốc.
Sau khi có đê bao nông dân dùng thuốc nhiều hơn so với trƣớc khi có đê bao. Nông dân
ở vùng đê bao khép kín 3 vụ sử dụng HC BVTV nhiều nhất khoảng 10,7 - kg a.i./ha.năm
so với 3,7 -5 9 kg a.i./ha.năm ở đê bao lửng 3 vụ và 0 3-2 5 kg a.i./ha.năm ở vùng không
đê bao canh tác 2 vụ lúa.
Đề tài đã khảo sát 103 m u đất và bùn của 4 đợt bao gồm vụ Đông Xuân (24) Hè
Thu (25) Thu Đông (27) và Hè Thu 2 (27) ; và Khảo sát 105 m u nƣớc tại 4 đợt bao
gồm vụ Đông Xuân (23) Hè Thu (26) Thu Đông (28) và Hè Thu 2 (28).
Các HC BVTV đƣợc phát hiện trong môi trƣờng đất bao gồm: nhóm Triazole nhóm
Phosphor hữu cơ nhóm Chlor hữu cơ nhƣng tất các đều nằm trong giới hạn cho phép. Dƣ
lƣợng HCBVTV nhóm Fenobucarb Abamectin, Cypermethrine và Fipronil không phát
hiện trong các m u đất và bùn phân tích. Có 1 m u bùn nhiễm 2,4D với nồng độ thấp nên
cũng không đáng quan tâm. Tuy nhiên dƣ lƣợng Isoprothiolane là đáng quan tâm cả
trong m u đất và m u bùn đều vƣợt QCVN 15:2008 đặc biệt là ở khu vực ruộng đê bao
khép kín và 3 vụ (xã Mỹ Đông). Nồng độ tối đa phát hiện trong m u đất là 0,28 mg/kg,
vƣợt mức cho phép 5 lần (0,05 mg/kg). Tần xuất xuất hiện HC BVTV trong đất ruộng
thấp hơn trong bủn cửa xả và tần suất xuất hiện đất ruộng tầng mặt nhiều hơn so với đất
ruộng tầng sâu. Tần suất xuất hiện và nồng độ các dƣ lƣợng HC BVTV cao nhất ở vùng
đê bao kín đến đê bao lửng và không đê bao là thấp nhất (trừ nhóm Chlor hữu cơ).
M u đất và bùn tại khu vực nghiên cứu đã phát hiệnbị ô nhiễm bởi dƣ lƣợng
Isoprothiolane vƣợt QCVN 15:2008 tại các xã Mỹ Đông và Trƣờng Xuân. Cụ thể, ở khu
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vực đê bao khép kín xã Mỹ Đông giá trị trung bình Isoprothiolane trong đất mặt vƣợt
chuẩn 3 lần và trong bùn là 1 5 lần. Đê bao có ảnh hƣởng đáng kể đến tích lũy triazole và
isprothiolane trong bùn kênh mƣơng và tầng đất mặt.
Các HC BVTV đƣợc phát hiện trong môi trƣờng nƣớc bao gồm: nhóm Triazole
nhóm Phosphor hữu cơ nhóm Chlor hữu cơ nhƣng tất các đều nằm trong giới hạn cho
phép. Dƣ lƣợng HCBVTV nhóm Fenobucarb Abamectin, Cypermethrine, Azoxytrobine,
2,4-D và Fipronil không phát hiện trong các m u nƣớc. Dƣ lƣợng Isoprothiolane trong
m u nƣớc là 2 ug/l nhƣng do chƣa có QCVN đối với HC BVTV này trong môi trƣờng
nƣớc nên chƣa thể đánh giá hết mức nguy hại của chúng. Đê bao có ảnh hƣởng đáng kể
đến tích lũy triazole trong cả môi trƣờng nƣớc ruộng và môi trƣờng nƣớc kênh mƣơng
đặc biệt là ở vùng đê bao kín và đê bao lửng. Tần xuất xuất hiện và dƣ lƣợng HC BVTV
trong nƣớc ruộng cao hơn nƣớc kênh mƣơng. Tần suất xuất hiện và nồng độ các dƣ lƣợng
HC BVTV (triazole, phosphor hữu cơ và cả isoprothiolane) cao nhất ở vùng đê bao kín
đến đê bao lửng (ngoại trừ isoprothiolane.
Triazole đƣợc tìm thấy trên cả m u lá thân lúa và hạt thóc trong khi đó 2 4-D và
Fipronil hầu nhƣ chỉ có ở trên lá và thân lúa.
Kết quả mô phòng của mô hình RICEWQ về diễn biến nồng độ HC BVTV trong môi
trƣờng nƣớc và đất đã chứng minh mô hình hoàn toàn có thể sử dụng và cho kết quả tin
cậy trong việc hỗ trợ ra quyết định sử dụng HC BVTV nào và lựa chọn chúng khi quan
trắc chất lƣợng môi trƣờng. Mặc dầu có khó khăn trong phân tích dƣ lƣợng HC BVTV
(abamectine và Fenobucarb) trong cân chỉnh mô hình do nồng độ phát hiện của phƣơng
pháp phân tích khá cao và liều lƣợng sử dụng thấp nhƣng kết quả cân chỉnh mô hình đạt
62%. Kết quả cảnh báo của mô hình đối với tồn dƣ isoprothiolane trong môi trƣờng đất
của xã Mỹ Đông (đê bao kín) và xã Trƣờng Xuân (đê bao lửng) là hoàn toàn chính xác
với kết quả đo đạc (gần nhƣ tuyệt đối). Các HC BVTV cần đƣợc quan tâm trong môi
trƣờng đất theo cảnh báo của mô hình ở xã Mỹ Đông là: Tricyclazole Hexaconazole
Propiconazole và Isoprothiolane; ở xã Phú Điền là Tricyclazole và ở Trƣờng Xuân là:
Propiconazole, Isoprothiolane, Chlorantraniliprole. Kết quả này cũng phù hợp với kết quả
quan trắc dƣ lƣợng của chúng trong đất.
Kết quả đề tài đã minh chứng đƣợc ảnh hƣởng của đê bao kín đê bao lửng đến sự
tích tụ HC BVTV trong môi trƣờng đất bùn và nƣớc ruộng bằng các kết quả đo đạc và
bằng cách tính toán chỉ số tác động môi trƣờng (EIQ). Vùng đê bao kín đã xấp xỉ vƣợt
qua mức an toàn của EIQ. Mặc dầu mô hình đê bao chƣa thể hiện rõ đƣợc tác động đến
tích lũy kim loại nguồn gốc HC BVTV trong môi trƣờng ruộng lúa chuyên canh và
chúng cần tiếp tục theo dõi thì cũng nên lƣu ý đến rủi ro phơi nhiễm với kim loại nặng cụ
thể đối với trẻ em trong vùng đê bao kín đối với Đồng (Cu) trong môi trƣờng nƣớc khi sử
dụng nƣớc mặt kênh mƣơng trong khu vực chuyên canh lúa 3 vụ đê bao khép kín cho
mục đích ăn uống và sinh hoạt.
Mô hình canh tác lúa chuyên canh và bảo vệ môi trƣờng đã đƣợc đề xuất bao gồm
chủ yếu các biện pháp nhƣ: các biện pháp về nông nghiệp, các biện pháp về công trình đê
bao + thủy lợi, các biện pháp về thể chế và pháp lý, các biện pháp giáo dục bảo vệ môi
trƣờng và các biện pháp xây dựng sơ sở thông tin quản lý và sử dụng HCBVT.
Nhiệm vụ quản lý môi trƣờng trong các vùng canh tác lúa có đê bao kín đê bao lửng và
không có đê bao bao gồm các công việc sau:Tuyên truyền, tập huấn cho ngƣời nông dân,
Quản lý mảng Marketing của các công ty kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, Xây dựng
cánh đồng theo mô hình ứng dụng công nghệ sinh thái, Xây dựng mô hình thu gom bao
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bì các loại thuốc BVTV đã sử dụng, Ứng dụng chế phẩm nấm Trichoderma xử lý rơm rạ,
và Luân canh với các cây trồng cạn hay mô hình nuôi trồng thủy sản có kiểm soát.
2.6. Kiến nghị
- Một số HC BVTV nông dân sử dụng rất nhiều gần đây v n chƣa có quy chuẩn
quốc gia về dƣ lƣợng của chúng trong môi trƣờng nƣớc và môi trƣờng đất d n đến khó
khăn trong việc quản lý chúng. Do đó Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng cần bổ sung thêm
vào QCVN danh sách các nhóm HC BVTV nhƣ tricyclazole fipronil triazole
isoprothiolane, Chlorantraniliprole, Quinclorac, Probiconazole....
- Mô hình RICEWQ là 1 cơ sở khoa học giúp dự báo dƣ lƣợng của HC BVTV
trong môi trƣờng đất, cần tiếp tục đƣợc khảo sát ở các khu vực khác. Đề xuất sử dụng kết
quả mô hình RICEWQ để khuyến cáo nông dân nên sử dụng loại HC BVTV nào và với
liều lƣợng bao nhiêu để tránh tồn dƣ vƣợt giói hạn của QCVN 15:2008.
- Hỗ trợ phát triển các biện pháp kỹ thuật pha tích các nhóm HC BVTV mới đang
sử dụng rất nhiều nhƣ tricyclazole nhƣng không Nêu các kiến nghị về sử dụng kết quả
nghiên cứu đề xuất kết thúc nghiên cứu hoặc các vấn đề cần nghiên cứu tiếp.
- EIQ là phƣơng pháp đánh giá tiềm năng ảnh hƣởng của sử dụng HC BVTV nên
đƣợc khuyến cáo sử dụng kết hợp với RICEWQ để có thể dự báo và cảnh báo các mức
nguy cơ phơi nhiễm.
- Mô hình đê bao kín đã bộc lộ nhiều tác động bất lợi đối với môi trƣờng và dƣ
lƣợng của HC BVTV trong môi trƣờng đất mặt và bùn và nƣớc ruộng và nƣớc kênh
mƣơng. Tƣơng lai Đồng Tháp nên xem xét chuyển đổi mô hình canh tác lúa đê bao 3 vụ
sang mô hình lúa tôm hoặc mô hình 3 năm 8 vụ để có thời gian cho đất nghĩ ngơi và rữa
các chất ô nhiễm tích tụ trong đất và bùn. Đặc biệt các khu vực thƣợng nguồn (Bắc) Tỉnh
Đồng Tháp nhƣ Hồng Ngự Tân Hồng và Tam Nông nên đƣợc cải thiện theo vùng giữ
nƣớc lũ thay vì phát triển vùng canh tác lúa đê bao 3 vụ.
- Cần tiếp tục triển khai mô hình trồng lúa GAP và quản lý canh tác và sản xuất
lúa theo hƣớng chuỗi sản phẩm vừa đảm bảo lợi nhuận kinh tế, bảo vệ môi trƣờng với
sức khỏe của nông dân và ngƣời tiêu thụ. Việc theo dõi và ghi chép sổ tay sử dụng HC
BVTV là yêu cầu bắt buộc đối với nông dân GAP.
- Nhiệm vụ quan trắc chất lƣợng môi trƣờng nƣớc mặt và đất ở Tỉnh Đồng Tháp
của Chi cục bảo vệ môi trƣờng Tỉnh Đồng Tháp xem xét bổ sung các HC BVTV mới và
đang sử dụng nhƣ: 2 4-D triazole isoprothiolane fipronil và tricyclazole.
- Tiếp tục nghiên cứu trong những năm tiếp theo cho các đối tƣợng HC BVTV
mới và sự tích lũy kim loại nặng gốc HC BVTV trong môi trƣờng.
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NỘI DUNG 5. NGHIÊN CỨU CẢI THIỆN CHẤT LƢ NG MÔI TRƢỜNG KHẮC
PHỤC SUY THOÁI MÔI TRƢỜNG PH NG CHỐNG CÁC SỰ CỐ, THẢM HỌA
MÔI TRƢỜNG, BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN ĐA DẠNG SINH HỌC
[1] NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ ĐA D NG SINH HỌC KHU DỰ TRỮ
SINH QUYỂN CẦN GIỜ
(MÃ SỐ TNMT.04.09)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trƣờng, Bộ Tài
nguyên và Môi trƣờng.
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Anh Cƣờng;
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
Ths. Hoàng Thị Thanh Nhàn
Ths. Nguyễn Xuân Dũng
Ths. Đặng Thuỳ Vân
Ths. Phan Bình Minh
CN. Phan Thị Quỳnh Lê
Ths. Phạm Đinh Việt Hồng
TS. Hoàng Văn Thắng
TS. Lê Văn Sinh
TS. Lê Đức Tuấn
Ths. Phạm Việt Hùng
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Điều tra, khảo sát đánh giá hiện trạng có so sánh với môt thời điểm trong quá khứ
và cập nhật dữ liệu đa dạng sinh học (đa dạng loài) khu hệ động, thực vật tại khu dự trữ
sinh quyển Cần Giờ;
- Điều tra đánh giá và phân loại đƣợc các sinh cảnh/hệ sinh thái trong khu dự trữ
sinh quyển Cần Giờ
- Xác định đƣợc danh lục các loài sinh cảnh/hệ sinh thái ƣu tiên cần bảo tồn trong
giai đoạn từ 2010 đến năm 2015.
- Đề xuất đƣợc quy trình hƣớng d n điều tra, khảo sát đa dạng sinh học (đa dạng
loài) khu hệ thực vật động vật;
- Xác định đƣợc hiện trạng kinh tế xã hội; hiện trạng khai thác sử dụng và quản lý;
và các mối đe dọa đến đa dạng sinh học tại khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ (Biến đổi khí
hậu nƣớc biển dâng);
- Đề xuất đƣợc các giải pháp bảo tồn và quản lý có cơ sở khoa học và có tính khả
thi góp phần tăng cƣờng công tác bảo tồn và quản lý đa dạng sinh học tại khu dự trữ sinh
quyển Cần Giờ đặc biệt chú ý số lƣợng cá thể giai đoạn 2010-2015;
- Tổ chức các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về dữ liệu quy trình điều tra, khảo sát
đánh giá đa dạng sinh học; xác định các loài sinh cảnh/hệ sinh thái ƣu tiên bảo vệ; đề
xuất các giải pháp bảo tồn và quản lý cho các khu dự trữ sinh quyển Việt Nam.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Điều tra, khảo sát đánh giá hiện trạng và cập nhật dữ liệu đa dạng sinh học khu
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hệ động vật và thực vật tại khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ thông qua việc thu thập số liệu
và điều tra khảo sát bổ sung.
- Thu thập, kế thừa phân tích và tổng hợp các kết quả nghiên cứu về đa dạng sinh
học động vật và thực vật đã tiến hành trong khu vực nghiên cứu;
- Điều tra, khảo sát thực địa nhằm đánh giá hiện trạng bổ sung, cập nhật dữ liệu về
đa dạng sinh học: thành phần, hiện trạng và sự phân bố các loài động vật trên cạn dƣới
nƣớc.
Khu hệ động vật không xƣơng: động vật đáy giáp xác côn trùng;
Khu hệ động vật có xƣơng: cá lƣỡng cƣ bò sát chim thú;
Thủy sinh: động vật nổi, thực vật nổi.
- Điều tra, khảo sát thực địa nhằm đánh giá hiện trạng, bổ sung, cập nhật dữ liệu
về đa dạng sinh học về thành phần, hiện trạng và sự phân bố các loài thực vật ngập mặn
Nhóm cây ngập mặn chủ yếu;
Nhóm cây tham gia rừng ngập mặn;
Nhóm cây di cƣ vào rừng ngập mặn.
- Xác định danh lục các loài động, thực vật và hệ sinh thái ƣu tiên cần bảo tồn
trong thời gian tới.
- Đề xuất quy trình hƣớng d n điều tra, khảo sát đa dạng sinh học khu hệ thực vật,
động vật có đặc điểm gần với khu dự trữ sinh quyển Cần giờ (tập trung vào các yếu tố sinh
học đặc trƣng cho hệ sinh thái đất ngập nƣớc ven biển).
- Nghiên cứu điều tra hiện trạng kinh tế xã hội; hiện trạng khai thác sử dụng và
quản lý đa dạng sinh học và xác định các mối đe dọa đến đa dạng sinh học tại khu dự trữ
sinh quyển Cần Giờ.
Thu thập, thừa kế phân tích tổng hợp và điều tra bổ sung về điều kiện kinh tế xã
hội trong khu vực nghiên cứu;
Điều tra đánh giá vai trò của đa dạng sinh học đối với cộng đồng dân cƣ hiện
trạng khai thác sử dụng và quản lý tại khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ;
Nghiên cứu và xác định các mối đe dọa gây tổn thƣơng tới đa dạng sinh học trong
khu vực; dự báo xu thế biến động đa dạng sinh học tại khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ.
Đề xuất các giải pháp tăng cƣờng công tác bảo tồn và quản lý đa dạng sinh học tại
khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ trong thời gian tới.
- Tổ chức các hội thảo chia sẻ thông tin dữ liệu đa dạng sinh học; quy trình điều
tra, khảo sát đánh giá đa dạng sinh học; xác định các loài hệ sinh thái ƣu tiên bảo vệ; đề
xuất các giải pháp tăng cƣờng công tác bảo tồn và quản lý đa dạng sinh học cho các khu
dự trữ sinh quyển Việt Nam.
1.6. Thời gian thực hiện: 2010 - 2012
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.448 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 1.448 triệu đồng
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ đƣợc đánh giá là khu vực có số lƣợng loài số
lƣợng cá thể, số quần xã động thực vật tƣơng đối phong phú và đa dạng.
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Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ đƣợc hình thành ở hạ lƣu sông Đồng Nai - Sài Gòn
cửa ngõ Đông Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Các khu hệ động, thực vật trong khu dự trữ
đa dạng, gồm hàng trăm loài trong đó có nhiều loài có tên trong sách đỏ Việt Nam.
Đây cũng là địa điểm lý tƣởng phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học, du lịch sinh
thái.
Mặt khác khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn (RNM) Cần Giờ có tổng diện tích
là 75.740 ha trong đó: vùng lõi 4.721 ha vùng đệm 41.139 ha và vùng chuyển tiếp
29.880 ha, chiếm diện tích gần 1/3 của thành phố Hồ Chí Minh có vai trò đặc biệt quan
trọng trong việc điều hòa khí hậu cho thành phố Hồ Chí Minh cũng nhƣ việc bảo tồn đa
dạng hệ sinh thái rừng ngập mặn nơi đây. Ngoài ra RNM Cần Giờ có tác dụng to lớn
trong việc bảo vệ bờ biển, bờ sông hạn chế sự xâm nhập mặn ngăn cản các chất thải rắn
trôi ra biển
Hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ bị suy giảm nghiêm trọng do chiến tranh. Từ
năm 1966-1970 có trên 4 triệu lít chất độc khai hoang và hàng trăm ngàn tấn bom đạn rải
xuống Rừng ngập mặn Cần Giờ đã phá hủy sự cân bằng của hệ sinh thái các loài động
thực vật đặc hữu gần nhƣ không còn môi trƣờng và cuộc sống của các loài động thực
vật con ngƣời đều bị ảnh hƣởng nghiêm trọng.
Sau chiến tranh, từ năm 1978 Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành phục hồi lại
Rừng ngập mặn Cần Giờ và sau 30 năm hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ đƣợc phục
hồi. Đây là một khu rừng mà theo đánh giá của các chuyên gia nƣớc ngoài là đƣợc khôi
phục chăm sóc bảo vệ thuộc loại tốt nhất ở Việt Nam và toàn thế giới.
Ngày 21/01/2000 UNESCO đã đƣa Cần Giờ vào hệ thống các khu dƣ trữ sinh
quyển thế giới và là khu dự trữ đầu tiên ở Việt Nam trong 8 khu dự trữ sinh quyển của
Việt Nam hiện nay.
Trong buổi làm việc ngày 23 tháng 7 năm 2009 giữa Thứ trƣởng Nguyễn Xuân
Cƣờng và Ban quản lý khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ trên cơ sở các ý kiến của địa
phƣơng ban quản lý về đề xuất các vƣớng mắc khó khăn trong công tác quản lý một
trong những vấn đề cơ bản là việc cập nhật bộ dữ liệu đa dạng sinh học một cách hệ
thống phục vụ công tác quản lý và bảo tồn tồn tại đây cũng nhƣ việc tăng cƣờng năng lực
cho các cán bộ quản lý bảo tồn của khu dự trữ sinh quyển đồng thời xem việc nghiên
cứu tại Cần Giờ là một mô hình điểm nhân rộng cho các khu dự trữ sinh quyển khác
trong cả nƣớc.
Nhằm giải quyết các vấn đề cấp thiết nêu trên việc cập nhật đánh giá hiện trạng đa
dạng sinh học trong khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ làm căn cứ khoa học
phục vụ công tác quản lý bảo tồn đa dạng sinh học cũng nhƣ việc đáp ứng nhu cầu thực
tế của khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ là rất cần thiết.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị nghiên
cứu đã sử dụng thực tế.
- Phƣơng pháp khảo sát:
Phƣơng pháp này sẽ đƣợc thực hiện chính trong quá trình triển khai đề tài trên cơ
sở kết hợp với các thông tin dữ liệu cập nhật hiện có sẽ hình thành nên bộ thông tin dữ
liệu cập nhật về đa dạng sinh học tại khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ. Tùy thuộc vào đối
tƣợng, việc khảo sát đã chia ô khảo sát khảo sát theo tuyến theo các nhóm với các
chuyên gia chuyên môn cụ thể.
Trong 3 năm triển khai thực hiện đề tài nhóm thực hiện đã tổ chức 07 cuộc khảo
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sát:
Năm 2010: 02 chuyến khảo sát (từ 8/11/2010 đến ngày 11/11/2010 và từ
23/11/2010 đến ngày 27/11/2010)bao gồm 01 chuyến khảo sát thực địa sơ bộ nhằm thu
thập, tổng hợp các tài liệu liên quan đến đa dạng sinh học khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ
và 01 chuyến khảo sát điều tra kinh tế xã hội tại khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ nhằm có
thông tin nền về điều kiện kinh tế xã hội tại khu vực nghiên cứu chuẩn bị cho hoạt động
khảo sát điều tra tiếp theo.
Năm 2011: 03 chuyến khảo sát điều tra đa dạng sinh học khu hệ động vật, hiện
trạng khai thác sử dụng tài nguyên đa dạng sinh học tại khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ
(từ 14/5/2011 đến 23/5/2011; từ 06/7/2011 đến 13/7/2011 và từ 18/8/2011 đến
27/8/2011).
Năm 2012: 02 chuyến khảo sát điều tra đa dạng sinh học khu hệ thực vật tại khu
dự trữ sinh quyển Cần Giờ (từ 04/8/2012 đến 13/8/2012 và từ 05/9/2012 đến 12/9/2012).
- Phƣơng pháp phỏng vấn:
Phƣơng pháp này sử dụng trong quá trình khảo sát điều tra hiện trạng đa dạng sinh
học tại Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ thông qua việc phỏng vấn ngƣời dân địa phƣơng
về những thông tin có liên quan đến các loài động, thực vật ở vùng nghiên cứu.
Ngoài ra nhóm thực hiện cũng đã sử dụng các Phiếu điều tra để thu thập các thông
tin liên quan đến điều kiện kinh tế xã hội trong khu vực nghiên cứu và điều tra đánh giá
vai trò của đa dạng sinh học đối với cộng đồng dân cƣ hiện trạng khai thác sử dụng và
quản lý tại khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ.
- Phƣơng pháp phân tích tổng hợp và xử lý số liệu:
Sử dụng trong quá trình xây dựng các báo cáo chuyên đề của đề tài các thông tin
về đa dạng sinh học Cần Giờ và đƣợc thu thập từ các cơ quan quản lý các viện nghiên
cứu cũng nhƣ các đề tài nghiên cứu. Quá trình phân tích phải nêu đƣợc các nhóm vấn đề
liên quan: Hiện trạng đa dạng sinh học tại đây và đánh giá hiện trạng khai thác sử dụng
và quản lý xác định các mối đe dọa tới đa dạng sinh học Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ,
từ đó đề xuất các giải pháp quản lý; phƣơng pháp điều tra, khảo sát đa dạng sinh học đối
với thực vật động vật ở nƣớc ta cũng nhƣ các nƣớc trên thế giới.
- Phƣơng pháp kế thừa:
Các tƣ liệu thông tin cập nhất trong nƣớc và quốc tế cũng nhƣ phƣơng pháp luận
từ các nguồn về nghiên cứu điều tra đánh giá đa dạng sinh học đặc biệt là một số nghiên
cứu về phƣơng pháp điều tra giám sát đa dạng sinh học của một số nhà khoa học của
Việt Nam trong những năm gần đây sẽ đƣợc thu thập nghiên cứu và kế thừa. Trên cơ sở
thừa kế những số liệu và tài liệu có trƣớc, cần phải giám sát sự biến động của một số loài
dƣới ảnh hƣởng của các hoạt động kinh tế xã hội trong vùng đặc biệt là hoạt động của
du lịch sinh thái.
- Phƣơng pháp chuyên gia:
Phƣơng pháp này đƣợc thực hiện trong suốt quá trình thực hiện đề tài thông qua các
hình thức: hội thảo, họp nhóm chuyên gia báo cáo bài nhận xét phỏng vấn trực tiếp. Các ý
kiến của các chuyên gia sẽ đƣợc ghi nhận và tổng hợp. Các nội dung về việc xin ý kiến chuyên
gia nhƣ: phƣơng pháp tiếp cận đối tƣợng quan trắc quy trình và phƣơng pháp quan trắc giám
sát; đề xuất kế hoạch bảo tồn.
Phƣơng pháp này đƣợc thực hiện ngay từ khi xây dựng đề cƣơng đề tài; trong quá
trình thực hiện và hoàn thiện các nội dung của đề tài. Trong quá trình thực hiện các nhóm
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chuyên gia theo từng nội dung sẽ đƣợc mời và góp ý có ý kiến thƣờng xuyên với nhóm
trƣởng ngƣời thực hiện chính đề tài này đồng thời cũng sẽ là các chuyên gia thực hiện
các chuyên đề liên quan.
Trên cơ sở phân tích yêu cầu về nội dung chuyên môn cụ thể trong đề tài đòi hỏi
có sự tham gia của nhiều chuyên gia về chuyên ngành sinh vật học và các nhà quản lý;
Đồng thời là yêu cầu về sự gắn kết giữa các nội dung với nhau cũng nhƣ việc đảm bảo
các yêu cầu chung của đề tài trong từng năm và toàn đề tài trong 3 năm Cục Bảo tồn đa
dạng sinh học đã tổ chức thực hiện theo phƣơng án cụ thể nhƣ sau:
Cơ quan chủ trì: Cục Bảo tồn đa dạng sinh học;
Chỉ đạo thực hiện: Lãnh đạo Cục bảo tồn đa dạng sinh học;
Nhóm chủ trì đề tài phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện: Văn
phòng Cục Bảo tồn đa dạng sinh học.
Các cơ quan phối hợp chính: Ban Quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ Trung tâm
Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trƣờng; Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật; Trung tâm
Nghiên cứu Rừng ngập mặn Cần Giờ; Trung tâm Thông tin và Tƣ liệu môi trƣờng.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng loại và
chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính
- Các sản phẩm khoa học:
Tổng hợp và cập nhật các dữ liệu về hiện trạng đa dạng sinh học (các loài động và
thực vật) tại khu Dự trữ sinh quyển Cần giờ.
Bản đồ hiện trạng đa dạng sinh học Khu Dự trữ sinh quyển Cần Giờ tỷ lệ 1:50.000
thể hiện sự phân bố các loài động, thực vật tại khu vực này.
Đề xuất Danh lục các loài động, thực vật và hệ sinh thái ƣu tiên cần bảo tồn trong
khu vực.
Quy trình hƣớng d n điều tra, khảo sát đa dạng sinh học khu hệ thực vật động vật,
hệ sinh thái tại Khu Dự trữ sinh quyển Cần Giờ phù hợp với các hệ sinh thái đất ngập
nƣớc ven biển.
Xác định mối đe dọa gây tổn thƣơng đến đa dạng sinh học trong khu vực và dự
báo xu thế biến động đa dạng sinh học trong khu vực.
Đề xuất các giải pháp tăng cƣờng công tác bảo tồn và quản lý đa dạng sinh học tại
khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ.
- Các công bố khoa học (các bài báo trong nƣớc và ngoài nƣớc và tên tạp trí khoa
học năm công bố....):
Bài báo viết về Đa dạng sinh học tại khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ (Báo Tài
nguyên và Môi trƣờng, số 3 năm 2013).
2.5. Kết luận
Trên cơ sở phân tích yêu cầu về nội dung chuyên môn cụ thể của từng năm và sự
gắn kết khoa học giữa các nội dung với nhau cũng nhƣ việc đảm bảo các yêu cầu chung
của nhiệm vụ trong từng năm và toàn nhiệm vụ trong 3 năm 2010-2012 Cục Bảo tồn đa
dạng sinh học Tổng cục Môi trƣờng đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan trong và
ngoài bộ tổ chức triển khai nhiệm vụ. Cục Bảo tồn đa dạng sinh học đã phối hợp chặt chẽ
với Ban quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ Trung tâm nghiên cứu rừng ngập mặn Cần Giờ
Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và Môi trƣờng Trung tâm thông tin và dữ liệu môi
trƣờng tổ chức thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lƣợng các sản
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phẩm của đề tài đƣợc giao. Kết quả triển khai cụ thể nhƣ sau:
- Điều tra, khảo sát đánh giá hiện trạng và xây dựng báo cáo cập nhật dữ liệu đa
dạng sinh học khu hệ động vật, thực vật tại khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ theo các nội
dung cụ thể nhƣ sau:
Thu thập, kế thừa phân tích và tổng hợp các kết quả nghiên cứu về đa dạng sinh
học khu hệ động vật, thực vật đã tiến hành trong khu vực nghiên cứu;
Điều tra, khảo sát thực địa nhằm đánh giá hiện trạng bổ sung, cập nhật dữ liệu về
đa dạng sinh học: thành phần, hiện trạng và sự phân bố các loài động vật trên cạn dƣới
nƣớc.
Khu hệ động vật không xƣơng: động vật đáy giáp xác côn trùng
Khu hệ động vật có xƣơng: cá lƣỡng cƣ bò sát chim thú.
Thủy sinh: động vật nổi, thực vật nổi.
Điều tra, khảo sát thực địa nhằm đánh giá hiện trạng, bổ sung, cập nhật dữ liệu về
đa dạng sinh học về thành phần, hiện trạng và sự phân bố các loài thực vật ngập mặn
Nhóm cây ngập mặn chủ yếu;
Nhóm cây tham gia rừng ngập mặn;
Nhóm cây di cƣ vào rừng ngập mặn.
- Xây dựng Bản đồ hiện trạng đa dạng sinh học Khu Dự trữ sinh quyển Cần Giờ tỷ
lệ 1:50.000 bao gồm 4 mảnh đã đƣợc xây dựng thể hiện sự phân bố các loài động, thực
vật tại khu vực này.
- Đề xuất đƣợc Danh lục các loài động, thực vật và hệ sinh thái ƣu tiên cần bảo tồn
từ 2010.
- Xây dựng Quy trình hƣớng d n điều tra, khảo sát đa dạng sinh học khu hệ thực
vật động vật, hệ sinh thái tại Khu Dự trữ sinh quyển Cần Giờ.
- Đề xuất đƣợc các giải pháp tăng cƣờng công tác bảo tồn và quản lý đa dạng sinh
học tại khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ. Bộ các giải pháp đề xuất liên quan đến chính sách
cho các cơ quan quản lý địa phƣơng; giải pháp liên quan đến tăng cƣờng năng lực; giải
pháp liên quan đến kỹ thuật cho các cơ quan quản lý tại Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ;
giải pháp cho cộng đồng địa phƣơng trong khu vực.
- Tổ chức 03 hội thảo chia sẻ thông tin dữ liệu đa dạng sinh học; quy trình điều
tra, khảo sát đánh giá đa dạng sinh học; xác định các loài hệ sinh thái ƣu tiên bảo vệ; đề
xuất các giải pháp tăng cƣơng công tác bảo tồn và quản lý đa dạng sinh học cho các khu
dự trữ sinh quyển Việt Nam.
- Xây dựng đƣợc 01 bài báo về đa dạng sinh học tại khu dự trữ sinh quyển Cần
Giờ; 01 bài báo về quy trình hƣớng d n điều tra, khảo sát đa dạng sinh học khu hệ thực
vật động vật, hệ sinh thái.
- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài năm 2010 2011 báo cáo 3 năm.
2.6. Kiến nghị
Trong quá trình thực hiện nhóm thực hiện đã có đƣợc sự tham vấn của các đơn vị
nghiên cứu các đơn vị quản lý có liên quan nhƣ: Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Tài
nguyên và Môi trƣờng; Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học Công nghệ, Tổng cục Môi
trƣờng; Vụ Kế hoạch - Tài chính Tổng cục Môi trƣờng … điều này đã đóng góp lên sự
thành công của đề tài.
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Đề tài hiện đã hoàn thành đƣợc các nội dung theo Hợp đồng số
TNMT.04.09/HĐKHCN ngày 07 tháng 07 năm 2010 giữa Cục Bảo tồn đa dạng sinh học
và Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. Tuy nhiên để tiếp tục hoàn
thiện những nội dung này đồng thời mở rộng các nội dung nghiên cứu đánh giá toàn diện,
hệ thống hơn các vấn đề nhằm để xuất đƣợc các giải pháp quản lý và sử dụng bền vững
tài nguyên đa dạng sinh học tại khu dữ trữ sinh quyển Cần Giờ nhóm thực hiện đã đƣa ra
những kiến nghị cụ thể nhƣ sau:
Xây dựng kế hoạch bảo tồn cho khu dự trữ sinh quyển Cần giờ dựa trên nhu cầu
quản lý thực tế của vùng và phù hợp với Luật Đa dạng sinh học;
Thành lập một khu bảo tồn dƣới hình thức là Vƣờn quốc giá hoạch khu dự trữ thiên
nhiên cấp quốc gia để đảm bảo việc quản lý đa dạng sinh học thống nhất trong khu vực.
Tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống thể chế chính sách quản lý đa dạng sinh học
nói chung và đa dạng sinh học của HST rừng ngập mặn nói riêng từ Trung ƣơng đến địa
phƣơng.
Tiến hành xây dựng và thực hiện Chƣơng trình quan trắc đa dạng sinh học của HST
rừng ngập mặn trong khu vực.Điều này sẽ giúp ích cho việc quản lý thông tin về đa dạng
sinh học của vùng nhằm phục vụ cho các quyết định quản lý trong khu vực.
Tiếp tục nghiên cứu, khảo sát định kì 5 năm hoặc 10 năm để xác định sự biến động
của các hệ sinh thái đồng thời tiếp tục phân tích các nguyên nhân tự nhiên các nguyên
nhân từ các hoạt động kinh tế xã hội gây suy thoái hệ sinh thái rừng ngập mặn đồng thời
đề xuất các nhóm giải pháp khả thi trong điều kiện hiện nay. Trên cơ sở các giải pháp đề
ra, một số những giải pháp chính sách cũng nhƣ các giải pháp kỹ thuật cần đƣợc văn bản
hóa chính thức phục vụ công tác quản lý trong vùng.
Tăng cƣờng năng lực và năng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ quản lý trực
tiếp về đa dạng sinh học của khu dự trữ sinh quyển Cần giờ.
Huy động sự tham gia của các bên đặc biệt là cộng đồng dân cƣ địa phƣơng trong
công tác bảo tồn, phục hồi và phát triển HST rừng ngập mặn tại theo hình thức bảo tồn
nguyên vị.
Huy động sự tham gia của các bên liên quan (các doanh nghiệp, tổ chức nghiên
cứu...) trong việc bảo tồn và khai thác các giá trị tiềm năng của HSTrừng ngập mặn của
khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ theo hƣớng phát triển bền vững.
Tuyên truyền nâng cao nhận thức tăng cƣờng năng lực quản lý về bảo tồn và phát
triển bền vững HST rừng ngập mặn đến với ngƣời dân và du khách.
Nghiên cứu xây dựng đề xuất và áp dụng các cơ chế tài chính cho bảo tồn HST
rừng ngập mặn phù hợp với tình hình thực tế của huyện Cần Giờ huy động tài trợ quốc tế
cho các hoạt động bảo tồn và phát triển bền vững HST rừng ngập mặn trong khu vực.
Tiếp tục nghiên cứu ảnh hƣởng tác động của biến đổi khí hậu đến HST ngập mặn
theo các kịch bản đã đƣợc công bố và đề xuất các giải pháp cụ thể các đối tƣợng trong
khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ.
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[2] NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM KHOANH T O RỪNG NG P MẶN BÃI BỒI
VƢỜN QUỐC GIA MŨI CÀ MAU
(MÃ SỐ TNMT.04.10)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài:Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trƣờng,
Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng.
1.2. Chủ nhiệm đề tài:ThS. Trần Trọng Anh Tuấn;
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- ThS. Mai Hồng Quân Thƣ ký đề tài
- ThS. Lê Thanh Bình
- TS. Phạm Anh Cƣờng
- ThS. Hoàng Thị Thanh Nhàn
- ThS. Nguyễn Đặng Thu Cúc
- ThS. Phạm Hạnh Nguyên
- CN. Trần Quốc Tuấn
- Ths. Hoàng Văn Súy
- KS. Đặng Minh Lâm
- KS. Trƣơng Văn u
- KS. Nguyễn Văn Nuôi
- PGS.TS. Lê Xuân Cảnh
- ThS. Đặng Huy Phƣơng
- Nguyễn Trọng Tấn
- Ths.Hoàng Văn Thơi
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Bảo tồn bền vững đa dạng sinh học tại VQG Mũi Cà Mau;
- Thúc đẩy quá trình lắng đọng phù sa hạn chế sức công phá của sóng biển nâng
cao nền đất nhằm thúc đẩy quá trình hình thành RNM (áp dụng thử nghiệm khoanh tạo
RNM trên diện tích 60 ha bãi bồi và diện tích 60 ha làm đối chứng);
- Nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ VQG Mũi Cà Mau;
- Tăng cƣờng nhận thức cho cộng đồng về bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh
thái RNM.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Điều tra và đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học tại Vƣờn quốc gia Mũi Cà Mau
Điều tra đánh giá điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội tại VQG Mũi Cà Mau;
Điều tra, thống kê cập nhật dữ liệu về hiện trạng hệ động vật tại VQG Mũi Cà
Mau;
Điều tra, thống kê cập nhật dữ liệu về hiện trạng hệ thực vật tại VQG Mũi Cà Mau;
Phân tích đánh giá các tác động ảnh hƣởng đến đa dạng sinh học tại VQG Mũi Cà
Mau.
- Xây dựng mô hình khoanh tạo rừng ngập mặn bãi bồi Vƣờn quốc gia Mũi Cà Mau
Điều tra, khảo sát đánh giá hiện trạng môi trƣờng và đa dạng sinh học tại vị trí lựa
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chọn lô tác nghiệp thực hiện khoanh tạo RNM;
Xây dựng mô hình thử nghiệm khoanh tạo RNM khu vực bãi bồi bằng phƣơng thức
xúc tiến tái sinh tự nhiên;
Đánh giá diễn thế rừng tại bãi bồi VQG Mũi Cà Mau sau 02 năm triển khai thực
hiện.
- Tăng cƣờng năng lực quản lý và tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức tại
Vƣờn quốc gia Mũi Cà Mau
Đánh giá hiện trạng quản lý tác động của cơ chế chính sách và đề xuất xây dựng
năng lực quản lý đa dạng sinh học tại VQG Mũi Cà Mau;
Đánh giá vai trò đồng quản lý tài nguyên thiên nhiên tại VQG Mũi Cà Mau;
Thiết kế xây dựng trang thông tin điện tử về VQG Mũi Cà Mau;
Xây dựng tài liệu giới thiệu đa dạng sinh học VQG Mũi Cà Mau;
Tập huấn về bảo tồn rừng và đa dạng sinh học cho cán bộ quản lý tại VQG Mũi Cà
Mau;
Xây dựng tài liệu tuyên truyền nâng cao nhận thức, phổ biến cho cộng đồng về đa
dạng sinh học.
1.6. Thời gian thực hiện: 2010 - 2012
1.7. Kinh phí phê duyệt: 2.484 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 2.484 triệu đồng.
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Vƣờn quốc gia Mũi Cà Mau nằm ở cực Nam của Việt Nam với tọa độ 8°32'-8°49'
độ Vĩ Bắc 104°40‟-104°55‟ độ Kinh Đông thuộc địa bàn hành chính của bốn xã: Đất
Mũi Viên An (huyện Ngọc Hiển) và xã Đất Mới Lâm Hải (huyện Năm Căn) tỉnh Cà
Mau. Vƣờn quốc gia Mũi Cà Mau đƣợc thành lập theo Quyết định số 142/2003/QĐ-TTg
ngày 14 tháng 7 năm 2003 của Thủ Tƣớng Chính phủ về việc chuyển khu bảo tồn thiên
nhiên Đất Mũi thành Vƣờn quốc gia Mũi Cà Mau với tổng diện tích tự nhiên là 41.862
ha trong đó diện tích đất liền 15.262 ha, diện tích phần ven biển 26.600 ha.
Vƣờn quốc gia Mũi Cà Mau nằm trong vùng sinh thái đất ngập nƣớc ven biển tiêu
biểu của vùng đồng bằng sông Cửu Long và có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo
vệ đa dạng sinh học duy trì cân bằng sinh thái chuyển tiếp giữa đất liền và đại dƣơng.
Vƣờn quốc gia Cà Mau có 60 loài cây thực vật bậc cao 93 loài chim 26 loài thú 43 loài
bò sát 9 loài lƣỡng cƣ và 139 loài cá nƣớc lợ cá biển và tôm (trong đó có 28 loài có tên
trong Sách đỏ Việt Nam 19 loài trong Danh lục đỏ IUCN năm 2006 và 20 loài thuộc
Danh mục các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp quý hiếm ban hành kèm theo
Nghị định số 32/2006/NĐ-CP và nhiều loài đang bị đe dọa ở cấp độ toàn cầu thuộc danh
mục của IUCN năm 2010 nhƣ loài rái cá linh trƣởng, cầy (cầy giông đốm lớn) các loài
chim (Cò trắng trung quốc, Bồ nông chân xám Giáng sen) một số loài bò sát và loài cá
cũng đang bị đe dọa. Vƣờn quốc gia là khu vực duy nhất ở Việt Nam có ba mặt giáp với
biển, chịu tác động của hai chế độ thủy triều (nhật triều của biển Tây và bán nhật triều ở
biển Đông) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cung cấp các điều kiện phù hợp cho sự di cƣ
sinh trƣởng và sinh sản của một số loài thủy sản và là điểm dừng chân trú đông kiếm ăn
rất quan trọng của nhiều loài chim nƣớc di cƣ nhƣ Choắt chân màng lớn,...
Với những nét độc đáo đặc trƣng của điều kiện tự nhiên và phong phú về tài nguyên
thiên nhiên Vƣờn quốc gia Mũi Cà Mau đã đƣợc Ban thƣ ký Công ƣớc Ramsar (Công ƣớc
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về các vùng đất ngập nƣớc có tầm quan trọng quốc tế) công nhận là khu Ramsar thứ 05 của
Việt Nam và là thứ 2088 của thế giới vào ngày 13 tháng 12 năm 2012. Năm 2009 Uỷ ban
Con ngƣời và Sinh quyển (UNESCO-MAB) cũng xác định Vƣờn quốc gia Mũi Cà Mau
một trong các vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau và Tổ chức Bảo tồn Chim
quốc tế công nhận đây là vùng chim quan trọng của quốc tế. Những danh hiệu của Vƣờn đã
đánh dấu các kết quả quan trọng trong công tác bảo tồn và phát triển bền vững đất ngập
nƣớc của Ban quản lý Vƣờn quốc gia Mũi Cà Mau và nhân dân tỉnh Cà Mau.
Tuy nhiên Vƣờn quốc gia cũng gặp phải những khó khăn cản trở đến công tác bảo
tồn đa dạng sinh học nhƣ các số liệu, dữ liệu quá cũ rời rạc và không đƣợc cập nhật
thƣờng xuyên. Từ khi thành lập Vƣờn quốc gia Mũi Cà Mau chƣa có điều tra cơ bản về
nguồn tài nguyên đa dạng sinh học, thiếu hụt kiến thức cần thiết về đa dạng sinh học và
cơ sở vật chất cho công tác quản lý bảo vệ rừng. Ngƣời dân chƣa nhận thức đầy đủ về
bảo tồn đa dạng sinh học còn tồn tại những phong tục tập quán tác động tiêu cực tới
quản lý bảo vệ rừng tình hình đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn điều kiện về cơ sở hạ
tầng còn thiếu thốn, thực hiện pháp luật chƣa nghiêm. Bên cạnh đó vấn đề xói lở đất
hàng năm d n đến sự suy giảm hệ sinh thái rừng ngập mặn gây ảnh hƣởng đến sinh kế
của ngƣời dân. Mức xói lở từ 3 đến 5 mét mỗi năm và mỗi năm hàng trăm ha rừng và đất
rừng ở ven bờ biển đông Mũi Cà Mau đã bị mất.
Trên cơ sở đó Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ về “Nghiên cứu thử
nghiệm khoanh tạo rừng ngập mặn bãi bồi Vƣờn quốc gia Mũi Cà Mau” đã đƣợc lựa
chọn, triển khai với mục tiêu bảo vệ và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn
tại Việt Nam.
2.2. Cơ sở đề xuất mô hình thử nghiệm khoanh tạo rừng ngập mặn.
- Xuất phát từ đặc điểm của bãi bồi Vƣờn quốc gia Mũi Cà Mau
Vùng Mũi Cà Mau có chế độ thủy triều rất đặc biệt do tiếp giáp với 2 vùng biển có
chế độ thủy triều khác nhau. Ở phía Đông có chế độ thủy triều là bán nhật triều đều đẩy
nƣớc triều vào sâu trong nội địa trong khi đó ở phía Tây có chế độ thủy triều là nhật triều
đều nên thời gian thủy triều lên xuống chỉ có 01 lần/ngày lƣợng phù sa đƣợc dòng hải
lƣu vận chuyển mang đến từ trong quá trình bào mòn xói lở đổ ra các cửa sông ven biển
chạy dài suốt từ Vũng Tàu đến bồi lắng tạo nên bãi bồi ở phía Tây Mũi Cà Mau. Khu vực
bãi bồi có bề mặt thoải kéo dài ra biển cách bờ tới 2-3 km bãi bồi ở đây rộng tới trên
10.000 ha trong đó có khoảng trên 6.500 ha bãi bồi lộ ra khi thủy triều xuống tới mức
thấp nhất.
Thành phần trầm tích trên bề mặt là sét rất mịn màu xám. Những vật liệu này tạo
nên nền tảng ban đầu cho quá trình diễn thế tự nhiên của các cây RNM. Tuy nhiên cây
RNM chỉ đứng vững đƣợc trên nền đất đã ổn định chính vì vậy khi đến mùa tái sinh
quả của của cây rừng ngập mặn rụng xuống không bám đƣợc trên nền bùn lõng phần lớn
đã bị cuốn theo thủy triều ra biển.
- Xuất phát từ thực tiễn trồng rừng tại bãi bồi VQG Mũi Cà Mau
Thực hiện dự án 661 (dự án trồng mới 05 triệu ha rừng) của Vƣờn quốc gia Mũi Cà
Mau giai đoạn 1999 – 2010. Trong khuôn khổ Dự án này Vƣờn quốc gia Mũi Cà Mau đã
thực hiện trồng mới 326,7 ha rừng đƣớc trên khu vực bãi bồi (năm 1999 – 2001) với mật
độ trồng ban đầu là 10.000 cây/ha. Tiếp đến từ năm 2004-2006 Vƣờn đã triển khai
khoanh nuôi xúc tiến tái sinh đƣợc 264 ha năm 2008-2010, thực hiện trồng mới đƣợc
71,5 ha rừng ngập mặn. Kết quả đánh giá năm 2010 cho thấy số cây đƣớc hiện còn của
rừng trồng năm 481 cây/ha (chiếm 4,8% so với mật độ ban đầu 10.000 cây/ha). Năm
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2008 -2010 là 3006 cây/ha (chiếm 30,6% so với mật độ ban đầu 10.000 cây/ha). Nguyên
nhân chính d n đến hiệu quả trồng rừng đạt hiệu quả thấp là do lập địa khu vực bãi bồi là
phù sa với kết cấu bùn lỏng cây con trồng đã không bám trụ đƣợc dƣới tác động của
sóng biển và chế độ trủy triều, ngoài ra còn do hoạt động đánh bắt khai thác đánh bắt
thủy, hải sản trái phép phá hại.
- Quá trình diễn thế tự nhiên diễn ra chậm, mật độ thấp
Mắm trắng là loài cây chiếm vị trí tiên phong trong việc hình thành rừng tại khu
vực bãi bồi. Khi những cây này xuất hiện chúng sẽ làm giảm cƣờng độ sóng triều đẩy
nhanh quá trình lắng đọng phù sa làm cho mặt đất cao lên các vật liệu rơi rụng hàng
năm cũng góp phần làm cho đất cao lên nhanh chóng. Khi mặt đất ổn định thì nhiều loài
cây khác sẽ tham gia vào quá trình diễn thế tự nhiên của rừng.
Tuy nhiên thực tế quá trình diễn thế hình thành rừng ở khu vực bãi bồi Vƣờn quốc gia
Mũi Cà Mau diễn ra chậm Khi đến mùa rụng quả của rừng ngập mặn, một phần nhỏ lƣợng
quả rụng xuống bám lại đƣợc và phát triển thành cây con, phần lớn còn lại theo dòng nƣớc
cuốn ra biển. Chính vì vậy quá trình diễn thế chỉ tập trung ở các bìa rừng nơi mà chịu ít sự
tác động của thủy triều và sóng biển.
2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
- Phƣơng pháp phân tích tổng hợp
Sử dụng phƣơng pháp điều tra điển hình sau khi điều tra, tổng quát hiện trạng diễn
thế đa dạng sinh học tại khu vực nghiên cứu. Nghiên cứu đảm bảo tính tổng hợp và toàn
diện, triệt để áp dụng các phƣơng pháp định lƣợng toán học chính xác trên cơ sở tôn
trọng quy luật tự nhiên.
- Phƣơng pháp kế thừa
Các tƣ liệu thông tin trong nƣớc và quốc tế có liên quan đến các nội dung nghiên
cứu, kế thừa các điều kiện cơ bản của khu vực nghiên cứu tƣ liệu về quy hoạch và các
biện pháp tác động đã đƣợc áp dụng.
- Phƣơng pháp chuyên gia
Phƣơng pháp này đƣợc thực hiện trong suốt quá trình thực hiện dự án thông qua
các hình thức: hội thảo, họp nhóm chuyên gia báo cáo bài nhận xét phỏng vấn trực tiếp.
Các ý kiến của các chuyên gia sẽ đƣợc ghi nhận và tổng hợp. Các nội dung xin ý kiến
chuyên gia nhƣ: cách tiếp cận các biện pháp kỹ thuật tác động liên quan đến quá trình
diễn thế, sự hình thành rừng vùng đất ngập nƣớc phƣơng pháp đánh giá và cập nhật đa
dạng sinh học.
Phƣơng pháp này đƣợc thực hiện ngay từ khi xây dựng đề cƣơng đề tài; trong quá
trình thực hiện và hoàn thiện các nội dung của đề tài. Trong quá trình thực hiện các nhóm
chuyên gia theo nội dung sẽ đƣợc mời và góp ý có ý kiến thƣờng xuyên với nhóm
trƣởng ngƣời thƣợc hiện chính nhiệm vụ này đồng thời cũng là chuyên gia thực hiện các
chuyên đề liên quan.
- Phƣơng pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia (PRA, RRA).
Phƣơng pháp này đƣợc áp dụng đối với ngƣời dân xung quanh Vƣờn quốc gia thông
qua các hoạt động phòng vấn điều tra kinh tế xã hội, gửi phiếu điều tra thông tin đến các hộ
gia đình trong và xung quanh VQG Mũi Cà Mau.
- Phƣơng pháp khoanh tạo rừng ngập mặn bãi bồi VQG Mũi Cà Mau
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ây dựng mô hình khoanh tạo
Phƣơng pháp khoanh tạo RNM bằng cách thiết lập một hệ thống vật cản sóng biển
bằng cách đắp các dãy bờ bao bằng xáng múc ở ngoài lô tác nghiệp nhƣ sau:
Cách từ mé rừng ra 200m đào một tuyến kênh rộng 9m sâu 1 5m dài 1000m đất
đƣợc đƣa qua hai bên bờ, chiều cao bờ từ 0,8 - 1m rộng bờ 3m chân không mỗi bên 3m
tạo thành bờ chắn sóng và tạo điều kiện cho trái giống dể bám rể.
Hình 2.1. Mô phỏng Mô hình khoanh tạo
Đai rừng Mắm
200 m
50m

Bãi Bồi

Bãi Bồi
300 m
Bãi Bồi

Hình 2.2. Mô phỏng đắp bờ
3m
3m

3m
0.8 - 1m

Bờ dạng đắp mô cao 0 8 - 1 m tính từ mặt đất, bề mặt rộng 3 m chân không mỗi bên 3 m.
Hình 2.3. Mô phỏng đào kênh
9 m
mm
mm
1.5m

7m

Phƣơng thức thi công: Đắp bờ bằng xáng múc (dùng máy ngoặm máy xúc)
- Đất đắp hai bên bờ lô tác nghiệp dài 300m chừa một khoảng 50m để cho nƣớc lƣu
thông không làm ảnh hƣơng đến diễn thế tự nhiên.
Mô hình khoanh tạo RNM khu vực bãi bồi Vƣờn quốc gia đã đƣợc xây dựng theo đúng
thiết kế. Thời điểm xây dựng mô hình vào tháng 10 năm 2010 (trƣớc mùa rụng quả của cây
RNM). Mô hình đƣợc triển khai với thiết kế nhƣ sau:
Thời điểm triển khai thực hiện:Cây mắm trắng ở ven vùng khoanh nuôi ra hoa chủ
yếu vào thời điểm từ tháng 5 đến tháng 7 và trái cây chín rụng từ tháng 11 đến tháng 12
do vậy khi chọn lụa thời điểm tác nghiệp phải căn cứ vào đặc điểm này nghĩa là công
trình phục vụ cho vấn đề xúc tiến tái sinh phải hoàn tất vào cuối tháng 10 năm 2010.
Phƣơng pháp điều tra, đánh giá diễn thế sinh thái rừng ngập mặn tại khu vực
thử nghiệm
Đánh giá diễn thế rừng ngập mặn tại khu vực khoanh tạo bằng việc thực hiện điều
tra đánh giá khả năng tái sinh rừng ngập mặn thông qua các chỉ tiêu sinh trƣởng của cây
tái sinh. Biện pháp kỹ thuật thực hiện điều tra cây tái sinh nhƣ sau:
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- Bố trí ô tiêu chuẩn (ÔTC): Các ÔTC đƣợc bố trí trên các tuyến ở cả (khu A) và
(Khu B).
- Kích thƣớc ô tiêu chuẩn: Ô tái sinh đƣợc thiết lập có hình vuông diện tích ô là 4
2
m kích thƣớc ô là 2 x 2 m.
+ Tại khu A phía trong bờ đê các ÔTC thiết lập theo tuyến song song có hƣớng
tƣơng đối vuông góc với hƣớng sóng biển tại lô khoanh tạo, cự ly các ÔTC cách đều
nhau 50 m. Trên bờ đê ÔTC đƣợc bố trí dọc theo bờ đê với cự ly các ô cách đều nhau
100m. Việc đánh giá tái sinh đƣợc thực hiện cả trên bờ đê (30 ÔTC) và cả trong bờ đê
(100 ÔTC).
+ Tại khu B các ô tiêu chuẩn đƣợc bố trí trên 3 tuyến tại các vị trí cách xa 30 60
90, 120 m với số lƣợng 100 ÔTC.
- Nội dung thu thập: Thành phần loài mật độ, chiều cao vút ngọn (Hvn) đƣờng kính
cổ rễ (D00).
- Mô tả điều kiện sinh thái trong ô tiêu chuẩn: Mô tả độ lún của đất (theo tiêu chuẩn của
quy phạm trồng rừng Đƣớc), mức ngập nƣớc (tại thời điểm điều tra).
- Thời điểm điều tra: Đƣợc tính từ thời điểm mùa tái sinh (tức là thời điểm rừng
ngập mặn rụng quả) các mốc thời gian xác định là: Sau 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12
tháng và 24 tháng.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng loại và
chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính
- Các sản phẩm khoa học:
Sáu mƣơi héc ta (60 ha) mô hình thử nghiệm khoanh tạo RNM khu vực bãi bồi
bằng phƣơng thức xúc tiến tái sinh tự nhiên;
Báo cáo điều tra đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học tại VQG Mũi Cà Mau;
Tài liệu tuyên truyền nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học (tờ rơi và sách giới
thiệu về đa dạng sinh học Vƣờn quốc gia Mũi Cà Mau);
Đề xuất quy trình khoanh tạo rừng ngập mặn bãi bồ Vƣờn quốc gia Mũi Cà Mau;
- Các công bố khoa học (các bài báo trong nƣớc và ngoài nƣớc và tên tạp trí khoa
học năm công bố....):
Bài báo về kết quả xây dựng mô hình khoanh tạo rừng ngập mặn bãi bồi Vƣờn quốc
gia Mũi Cà Mau (Báo Tài nguyên và Môi trƣờng, số 22 – (180) tháng 11 năm 2013.
2.4. Kết luận
- Kết quả điều tra đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học Vƣờn quốc gia Mũi Cà Mau
Trên cơ sở thu thập phân tích và đánh giá các tài liệu nghiên cứu đã thực hiện tại
Vƣờn quốc gia đề tài đã biên soạn và cho in ấn cuốn sách giới thiệu về đa dạng sinh học
Vƣờn quốc gia Mũi Cà Mau.
Vƣờn quốc gia Cà Mau có 60 loài cây thực vật bậc cao, 93 loài chim 26 loài thú 43
loài bò sát 9 loài lƣỡng cƣ và 139 loài cá nƣớc lợ cá biển và tôm (trong đó có 28 loài có
tên trong Sách đỏ Việt Nam 2007 19 loài trong Danh lục đỏ IUCN năm 2006 và 20 loài
thuộc Danh mục động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp quý hiếm ban hành kèm theo
Nghị định số 32/2006/NĐ-CP). Nhiều loài đang bị đe dọa ở cấp độ toàn cầu nhƣ loài Rái
cá Linh trƣởng, Cầy giông đốm lớn các loài chim (Cò trắng trung quốc, Bồ nông chân
xám Giang sen) một số loài bò sát cá cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng tại đây. Vƣờn
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có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là nơi sinh trƣởng và sinh sản của một số loài thủy sản và
là điểm dừng chân trú đông kiếm ăn rất quan trọng của nhiều loài chim nƣớc di cƣ nhƣ
Choắt chân màng lớn (Limnodromus semipalmatus),....
VQG Mũi Cà Mau còn là nơi lƣu giữ các hệ sinh thái đất ngập nƣớc tự nhiên và bán
tự nhiên rất đa dạng trong đó có các bãi bùn ngập triều và RNM ở các độ tuổi khác
nhau.Hệ sinh thái nơi đây cung cấp sinh cảnh quan trọng cho loài động vật. Đặc biệt nơi
đây là nơi sinh sản sinh trƣởng của các giống loài thủy sản nhƣ tôm cua cá… Đồng thời
Vƣờn còn là nơi lƣu trữ nhiều nguồn gen có giá trị cao phục vụ phát triển kinh tế và bảo
tồn đa dạng sinh học.
- Xây dựng Mô hình khoanh tạo rừng ngập mặn bãi bồi Vƣờn quốc gia Mũi Cà Mau
Mô hình khoanh tạo đã đƣợc xây dựng với 60 ha khoanh tạo và 60 ha đối chứng.
Sau 02 năm triển khai thực hiện bƣớc đầu đánh giá quá trình tái sinh hình thành rừng tại
hai khu vực cho thấy có sự khác biện rõ rệt về tốc độ sinh trƣởng, mật độ tái sinh trong
đó tại khu vực khoanh tạo các loài cây phát triển tốt dần lấn chiếm, bao phủ khu khoanh
tạo và phát triển mạnh mẽ hơn so với khu vực đối chứng.
Mô hình khoanh tạo RNM là mô hình thử nghiệm áp dụng biện pháp khoanh nuôi
xúc tiến tái sinh 100% dựa vào cây tái sinh tự nhiên để hình thành rừng giúp tiết kiệm
đƣợc chi phí trong trồng RNM, mở rộng diện tích rừng ngập mặn của VQG Mũi Cà
Mau. Bên cạnh đó Đề tài cũng đã đề xuất Quy trình xây dựng mô hình khoanh tạo rừng
ngập mặn bãi bồi Vƣờn quốc gia Mũi Cà Mau để nghiên cứu áp dụng nhân rộng cho các
vùng sinh thái tƣơng đồng với VQG Mũi Cà Mau.
Mô hình đã đƣợc Cục bảo tồn đa dạng sinh học chuyển giao cho VQG Mũi Cà Mau
để quản lý bảo vệ.
- Tăng cƣờng năng lực quản lý và tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức tại
Vƣờn quốc gia Mũi Cà Mau
Nhằm hỗ trợ VQG Mũi Cà Mau trong việc tăng cƣờng năng lực quản lý đẩy mạnh
công tác giáo dục tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ tài nguyên
thiên nhiên bảo tồn đa dạng sinh học đề tài đã thực hiện xây dựng “Trang thông tin điện
tử về VQG Mũi Cà Mau”; biên tập, thiết kế và in ấn tờ rơi giới thiệu tổng quan về VQG
Mũi Cà Mau; biên tập, thiết kết và in ấn Cuốn sách giới thiệu về đa dạng sinh học VQG
Mũi Cà Mau. Những sản phẩm nêu trên đƣợc đánh giá thiết thực cho công tác bảo tồn đa
dạng sinh học tại Vƣờn và cũng đã đƣợc chuyển giao cho Vƣờn để phục vụ công tác quản
lý của Vƣờn.
Bên cạnh đó Đề tài cũng đã tổ chức thực hiện các cuộc họp, hội thảo, tập huấn
cho cán bộ của Vƣờn để tăng cƣờng năng lực quản lý tập huấn cho cộng đồng địa
phƣơng xung quanh Vƣờn quốc gia nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức và lôi kéo sự
tham gia của công đồng vào công cuộc bảo vệ môi trƣờng và đa dạng sinh học tại VQG
Mũi Cà Mau.
Một số khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai xây dựng mô hình
Trong quá trình thực hiện đề tài đã nhận đƣợc sự hỗ trợ, tham vấn giúp đỡ nhiệt
tình của các cơ quan quản lý nhƣ: Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi
trƣờng; Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học công nghệ, Tổng cục Môi trƣờng; Vụ Kế hoạch
Tài chính Tổng cục Môi trƣờng; Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật Trung tâm
nghiên cứu rừng và đất ngập nƣớc Trƣờng Đại học Lâm nghiệp…điều này đã đóng góp
vào kết quả của Đề tài. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện đề tài cũng gặp
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phải những khó khăn tồn tại sau:
- Địa điểm thực hiện đề tài quá xa: khó khăn trong việc đi lại giám sát xử lý những
bất cập trong quá trình thực hiện;
- Nguồn tài nguồn tài chính phục vụ cho đề tài phân bổ dàn trải kéo dài không đúng
với nội dung đƣợc ký kết tại Hợp đồng khoa học công nghệ số 04.10/TNMT ngày 07
tháng 07 năm 2010 giữa Vụ Khoa học và Công nghệ với Cục Bảo tồn đa dạng sinh học,
Tổng cục Môi trƣờng đã đƣợc phê duyệt. Chính vì vậy đã làm ảnh hƣởng đến tiến độ
thực hiện cũng nhƣ các kết quả nghiên cứu của Đề tài.
Để đảm bảo tiến độ triển khai mô hình khoanh tạo VQG Mũi Cà Mau đã phải tập
trung nguồn lực và ứng trƣớc một phần kinh phí để triển khai thực hiện cho đủ diện tích
(60 ha khoanh tạo và 60 ha lô đối chứng) mô hình trƣớc mùa trái mắm rụng.
- Do tính chất đặc thù của Mô hình khoanh tạo là ở khu vực bãi bồi địa hình sông
nƣớc, việc đi lại để tiến hành đo đếm các chỉ tiêu sinh trƣởng của cây tái sinh đánh giá
kết quả của mô hình khoanh tạo là rất khó khăn (phải đi bằng xuồng ca nô phụ thuộc
thời tiết…). Bên cạnh đó tính chất công việc đòi hỏi phải đánh giá định kỳ yêu cầu kỹ
thuật cao đầu tƣ nhiều công sức, cộng với việc bị điều chỉnh kéo dài thời gian thực hiện
so với kế hoạch đã phần nào làm ảnh hƣởng đến kết đánh giá mô hình khoanh tạo.
- Kết quả đo đếm các chỉ tiêu sinh trƣởng của cây tái sinh cho thấy tính hiệu quả rõ
rệt của quá trình diễn thế hình thành rừng tại khu vực khoanh tạo so với khu vực đối
chứng. Tuy nhiên do giới hạn về nội dung nên đề tài không đo đếm, quan trắc để đánh
giá đƣợc sự thay đổi của các chỉ tiêu môi trƣờng ở Mô hình từ đó phân tích mối tƣơng
quan giữa môi trƣờng đối với các chỉ tiêu sinh trƣởng nên kết quả nghiên cứu.
2.5. Kiến nghị
- Cần có thêm những những nghiên cứu về đánh giá sâu hơn đối với kết quả của Mô
hình khoanh tạo trong những năm tiếp theo trên cơ sở đánh giá diễn thế và sự thay đổi
của các chỉ tiêu môi trƣờng đa dạng sinh học ở Khu vực khoanh tạo và Khu đối chứng,
để thu thập thêm những bằng chứng khoa học nhằm đề xuất xây dựng quy trình kỹ thuật
về khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên RNM bãi bồi VQG Mũi Cà Mau và nhân rộng
Mô hình ở các vùng lân cận có điều kiện tự nhiên tƣơng đồng.
- Huy động sự tham gia của cộng đồng dân cƣ trong công tác bảo tồn đa dạng sinh
học, phục hồi và phát triển hệ sinh thái bằng cơ chế tiếp cận nguồn gen và chia sẽ lợi ích
xây dựng các hƣơng ƣớc cơ chế đồng quản lý.
- Qua những kết quả đã đạt đƣợc trong việc xây dựng mô hình khoanh tạo đề tài
thấy cần thiết triển khai điều tra nghiên cứu các địa điểm có hệ sinh thái tƣơng đồng nhƣ
vùng bãi bồi Vƣờn quốc gia Mũi Cà Mau để tiến hành phổ biến và nhân rộng mô hình
khoanh tạo này.
-----------------------------------------------------------------
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