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Ban tổ chức đón tiếp đại biểu tại khách sạn

Vụ Dân tộc và PanNature

Thứ sáu, ngày 25 tháng 9 năm 2020
Buổi sáng
7:30 - 8:00

Đón đại biểu, phát tài liệu, ổn định tổ chức

8:00 - 8:05

Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
- Phát biểu khai mạc của HĐDT

8:05 - 8:20
- Phát biểu của đại diện tổ chức PanNature

8:20 - 9:30

9:30 - 9:45

9:45 - 11:30

Vụ Dân tộc và PanNature
Bà Leo Thị Lịch, Ủy viên
Thường trực HĐDT
- Ông Hà Ngọc Chiến,
Chủ tịch HĐDT
- Ông Trịnh Lê Nguyên,
Giám đốc PanNature

Phát biểu của Cơ quan soạn thảo/thẩm tra
- Một số nội dung liên quan đến dự án luật
BVMT (sửa đổi) - Đại diện Bộ Tài nguyên và
Môi trường.
- Một số nội dung thẩm tra dự án luật - Đại diện - Ông Hà Ngọc Chiến, Chủ
Thường trực Ủy ban KHCN&MT.
tịch HĐDT
- Hỏi/ đáp
- Ông Nguyễn Lâm Thành,
Phó CT HĐDT
Giải lao
- Bà Trần Thị Hoa Ry, Phó
Các báo cáo chuyên đề và thảo luận
CT HĐDT
- Lựa chọn mô hình kinh tế phù hợp với vùng
DTTS vì mục tiêu bảo vệ môi trường và phát - Ông Trịnh Lê Nguyên,
triển bền vững – Ts. Phạm Hồng Quang, Đại Giám đốc PanNature
học Thái Nguyên.
- Đảm bảo an toàn môi trường – xã hội, phát
triển bền vững cho cộng đồng, đồng bào dân tộc
thiểu số trong Luật BVMT sửa đổi – Th.S Lê
Hà Thu, Trung tâm Con người và Thiên nhiên.
- Bảo vệ môi trường đất, nước mặt, nước ngầm
trong các quy định của luật liên quan đến vùng
DTTS&MN ở Việt Nam - Thực trạng, những
vấn đề đặt ra và khuyến nghị, giải pháp - Đại
diện Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật.
- Hỏi/ đáp và thảo luận.
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Buổi chiều

14:00 - 15:30

15:30 - 15:45

15:45 - 16:45

16:45 - 17:00
17:30

Các báo cáo chuyên đề và thảo luận
- Bồi thường thiệt hại về môi trường, trách
nhiệm của tổ chức, cộng đồng dân cư cần bổ
sung, thể hiện trong Dự thảo Luật Bảo vệ môi
trường - Đại diện Đại học Luật Hà Nội.
- Quy trình, thủ tục đánh giá tác động môi
trường, cấp giấy phép, tham vấn cộng đồng khi
đầu tư tại vùng DTTS&MN - Thực trạng và
những vấn đề cần được luật hóa - Đại diện Viện
nghiên cứu Tài nguyên - Môi trường.
- Hỏi/đáp và thảo luận.

- Ông Hà Ngọc Chiến, Chủ
tịch HĐDT
- Ông Nguyễn Lâm Thành,
Phó CT HĐDT
- Bà Trần Thị Hoa Ry, Phó
CT HĐDT
- Ông Trịnh Lê Nguyên,
Giám đốc PanNature

Nghỉ giải lao
- Quy định về bảo vệ môi trường nước, nước
xuyên biên giới trong Luật Bảo vệ Môi trường
của Việt Nam – vấn đề và bình luận – Ông
Nguyễn Nhân Quảng, Chuyên gia quản lý lưu
vực sông.
- Tăng cường tiếp cận thông tin môi trường nói
chung và đối với cộng đồng DTTS nói riêng
trong Luật Bảo vệ môi trường - Th.S Phạm Thị
Hà, Trung tâm Con người và Thiên nhiên.
- Hỏi/ đáp và thảo luận.
- Cơ quan soạn thảo/thẩm tra tiếp thu ý kiến đại
biểu đóng góp dự thảo dự án luật.
Ông Hà Ngọc Chiến,
Chủ tịch HĐDT

Phát biểu bế mạc
Đại biểu ăn tối tại khách sạn

Ghi chú:
- Các tham luận trình bày không quá 15 phút,
- Ý kiến phát biểu, thảo luận không quá 7 phút.
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Vụ Dân tộc và PanNature

QUỐC HỘI KHÓA XIV
HỘI ĐỒNG DÂN TỘC

TRUNG TÂM CON NGƯỜI VÀ
THIÊN NHIÊN

HỘI THẢO
Thúc đẩy vai trò tham gia của cộng đồng dân tộc thiểu số và miền núi
trong bảo vệ môi trường - Định hướng và cơ chế, chính sách
trong Luật Bảo vệ môi trường
Thực hiện chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2020 theo sự phân công
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, để phục vụ công tác thẩm tra Luật Bảo vệ môi
trường (sửa đổi), Hội đồng Dân tộc xây dựng kế hoạch phối hợp với Trung tâm Con
người và Thiên nhiên (PanNature) thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt
Nam tổ chức Hội thảo: “Thúc đẩy vai trò tham gia của cộng đồng dân tộc thiểu số và
miền núi trong bảo vệ môi trường - Định hướng và cơ chế, chính sách trong Luật
Bảo vệ môi trường”, để tham vấn ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ quản lý
phục vụ xây dựng báo cáo phối hợp thẩm tra Luật Bảo vệ môi trường của Hội đồng
Dân tộc, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
• Hội thảo tập trung đánh giá quá trình tổ chức thực hiện Luật Bảo vệ môi trường
hiện nay, qua đó làm rõ những thuận lợi, khó khăn, hạn chế, bất cập trong thực
tiễn, đặc biệt đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN).
• Những điểm mới mang tính đột phá của dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).
Trọng tâm là các lĩnh vực: Đầu tư công, đầu tư và xây dựng, quy định đánh giá tác
động môi trường; thời điểm thẩm định báo cáo, cấp giấy phép môi trường, thẩm
định báo cáo nghiên cứu khả khi, thẩm định thiết kế xây dựng; danh mục ngành
nghề kinh doanh có điều kiện…
• Tính thống nhất, đồng bộ trong quản lý nhà nước giữa Luật Bảo vệ môi trường với
hệ thống pháp luật hiện nay, đặc biệt là mối tương quan của từng chính sách trong
Dự thảo Luật với các luật chuyên ngành khác.
• Những kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).
II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: ngày 25 tháng 9 năm 2020
2. Địa điểm: Khách sạn Sao Mai, Đồ Sơn, TP. Hải Phòng.
III. THÀNH PHẦN THAM DỰ
Thường trực Hội đồng Dân tộc; Đại diện Cơ quan chủ trì soạn thảo, chủ trì thẩm tra
Dự án luật; Đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân
một số tỉnh vùng DTTS&MN; Vụ Dân tộc, Văn phòng Quốc hội; đại diện một số tổ
chức quan tâm đến lĩnh vực bảo vệ môi trường; Chuyên gia, nhà khoa học; Phóng viên
một số cơ quan truyền thông, báo chí.

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:

/BC-UBTVQH14

Hà Nội, ngày

tháng 8 năm 2020

BÁO CÁO
Giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)
Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,
Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã xem xét, cho ý kiến về Dự thảo
Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi (gọi tắt là Dự thảo Luật)1. Ngay sau kỳ họp Quốc
hội, thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Thường
trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KH,CN&MT) đã phối hợp với
Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) – Cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật,
Thường trực Ủy ban Pháp luật, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và một số cơ
quan hữu quan khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc
hội (ĐBQH), đồng thời tổ chức Hội thảo, Hội nghị lấy ý kiến góp ý của các Bộ,
ngành, tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học2.
Tại phiên họp thứ 47, ngày 12/8/2020, UBTVQH đã xem xét, cho ý kiến về
một số vấn đề lớn của Dự thảo Luật3. Sau phiên họp, UBTVQH đã chỉ đạo tiếp
thu, chỉnh lý Dự thảo Luật để gửi xin ý kiến các Đoàn ĐBQH. Trên cơ sở ý kiến
góp ý của các Đoàn ĐBQH, UBTVQH sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý
hoàn thiện Dự thảo Luật để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10.
UBTVQH trân trọng báo cáo các vị ĐBQH việc tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo
Luật như sau.
1. Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và nguyên tắc bảo vệ
môi trường
- Nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH về đề nghị bổ sung “cộng
đồng dân cư” vào phạm vi và đối tượng điều chỉnh của Dự thảo Luật nhằm phát
huy hơn nữa vị trí, vai trò quan trọng của cộng đồng dân cư trong công tác
BVMT. UBTVQH xin được tiếp thu, bổ sung như tại Điều 1 và Điều 2 của Dự
thảo Luật. Đồng thời, cũng đã quy định cụ thể về quyền và trách nhiệm của cộng
đồng dân cư như tại Điều 165.
- Một số ý kiến đề nghị cân nhắc nguyên tắc “tổ chức, hộ gia đình, cá nhân
Ngày 11/6/2020, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ; ngày 18/6/2020, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường.
Hội thảo lấy ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo Luật tại Hà Nội ngày 24/7/2020; Hội nghị tham vấn
chuyên gia về công cụ kinh tế và nguồn lực BVMT ngày 04/8/2020.
3
Căn cứ dự thảo Luật kèm theo Tờ trình số 252/TTr-CP, Tờ trình số 125/TTr-CP của Chính phủ; Báo
cáo thẩm tra số 1742/BC-UBKHCNMT14, báo cáo số 1797/BC-UBKHCNMT14 của Ủy ban
KH,CN&MT .
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sử dụng thành phần môi trường, được hưởng lợi từ môi trường có nghĩa vụ đóng
góp tài chính cho BVMT”.
UBTVQH xin báo cáo như sau: Nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả chi
phí để xử lý, khắc phục hậu quả, cải tạo và phục hồi môi trường” và “người được
hưởng lợi từ tài nguyên, môi trường phải có nghĩa vụ đóng góp để đầu tư trở lại
cho quản lý tài nguyên và BVMT” là hai nguyên tắc cơ bản trong công tác BVMT
được xác định tại Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Đảng và đã được
thể chế hóa quy định trong Luật BVMT 2014. Theo đó, đã khẳng định tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân được hưởng lợi từ khai thác các thành phần môi trường thì phải
có nghĩa vụ bảo vệ môi trường. Vì thế, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho phép tiếp
tục quy định nguyên tắc này tại khoản 8 Điều 4 của Dự thảo Luật.
- Có ý kiến đề nghị cân nhắc nội dung nguyên tắc “coi chất thải là tài
nguyên” để tránh tình trạng các tổ chức, cá nhân lợi dụng nguyên tắc này khi
thực hiện các biện pháp thu gom, xử lý chất thải.
UBTVQH xin tiếp thu và làm rõ hơn như sau: Việc coi chất thải là tài
nguyên nhằm định hướng cách thức quản lý, ứng xử với chất thải trên cơ sở tận
dụng tối đa giá trị từ chất thải mang lại, tăng cường tái chế, tái sử dụng, thu hồi
năng lượng từ chất thải, thể hiện rõ một phần nội hàm của nền kinh tế tuần hoàn,
phù hợp với xu thế trên thế giới hiện nay. Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, để tránh
việc lợi dụng nguyên tắc này, Dự thảo Luật đã chỉnh lý, thể hiện rõ hơn nội hàm
của việc “coi chất thải là tài nguyên” bằng nguyên tắc “BVMT phải dựa trên cơ
sở sử dụng hợp lý tài nguyên, giảm thiểu, tăng cường tái chế, tái sử dụng chất
thải để khai thác tối đa giá trị tài nguyên của chất thải” như tại khoản 4 Điều 4
của Dự thảo Luật.
2. Về chính sách của Nhà nước về bảo vệ môi trường (Điều 5)
Có ý kiến đề nghị các chính sách của nhà nước về BVMT mà quy định ở
nhiều điều khoản trong dự thảo Luật nên đưa về một Điều; nên có cơ chế chính
sách khuyến khích doanh nghiệp sản xuất có tác động tích cực đến môi trường;
cân nhắc nội dung “BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng hợp lý tài
nguyên phải ở vị trí trung tâm của các quyết định phát triển”.
Tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, các chính sách cơ bản về BVMT đã
được tập trung lại và thể hiện tại Điều 5 của Dự thảo Luật, lược bỏ quy định
“BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng hợp lý tài nguyên phải ở vị trí
trung tâm của các quyết định phát triển”. Đồng thời, để cụ thể hóa chính sách
khuyến khích doanh nghiệp tham gia BVMT, Dự thảo Luật đã chỉnh lý quy định
về một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ các hoạt động BVMT tại Điều 144 của Dự
thảo Luật nhằm thúc đẩy doanh nghiệp sản xuất, xử lý chất thải kết hợp thu hồi
năng lượng, kinh doanh dịch vụ, sản phẩm thân thiện môi trường…; quy định về
cơ sở, sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường (Điều 148) và mua sắm các
sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường được chứng nhận nhãn sinh thái
(Điều 149).
Ngoài ra, với mục tiêu chủ động kiểm soát và giảm thiểu nguy cơ gây ô
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nhiễm môi trường từ các dự án, cơ sở sản xuất, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh
tế - xã hội (KT-XH) bền vững, Dự thảo Luật đã bổ sung 02 nội dung về sàng lọc
dự án đầu tư dựa trên các tiêu chí về môi trường; lồng ghép và thúc đẩy các mô
hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế các-bon thấp trong việc xây dựng và
thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển KT-XH
như tại khoản 12 và 13 Điều 5.
3. Về bảo vệ các thành phần môi trường (Chương II)
3.1. Về BVMT nước, BVMT không khí, BVMT đất
- Có ý kiến đề nghị làm rõ mối quan hệ giữa kế hoạch quản lý chất lượng
môi trường nước mặt, kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí với quy
hoạch BVMT quốc gia để bảo đảm tính đồng bộ trong xây dựng, tổ chức thực
hiện hoạt động BVMT nước mặt, BVMT không khí kịp thời, hiệu quả trước thực
trạng ô nhiễm môi trường nước mặt và ô nhiễm không khí.
UBTVQH cho rằng, ô nhiễm không khí và môi trường nước mặt đang là
vấn đề bức xúc tại các lưu vực sông và đô thị lớn của Việt Nam. Trong khi đó
hành lang pháp lý chưa đủ để quản lý chất lượng môi trường không khí, chất
lượng môi trường nước và thực hiện các biện pháp ứng phó khẩn cấp với tình
trạng ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn. Vì thế, Dự thảo Luật đã bổ sung một
số giải pháp, trong đó quy định việc lập và thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng
môi trường nước mặt, môi trường không khí nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ các
thành phần môi trường. Theo đó, Dự thảo Luật đã chỉnh lý các quy định phù hợp
với quy hoạch BVMT quốc gia để bảo đảm tính đồng bộ, liên kết giữa kế hoạch
quản lý chất lượng môi trường và quy hoạch BVMT; đồng thời quy định rõ trách
nhiệm chỉ đạo thực hiện các biện pháp khẩn cấp trong trường hợp chất lượng môi
trường bị ô nhiễm như tại Điều 9, Điều 13 và Điều 14 của Dự thảo Luật.
- Một số ý kiến đề nghị rà soát, quy định rõ và cụ thể hơn về trách nhiệm
của các Bộ, UBND cấp tỉnh trong BVMT nước, đất, không khí. Đề nghị quy định
“khả năng chịu tải của môi trường nước mặt phải được tính toán, xác định và
công bố”.
Tiếp thu ý kiến xác đáng của các vị ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh lý,
bổ sung quy định đầy đủ, cụ thể, rõ ràng trách nhiệm của Bộ TN&MT, các Bộ và
UBND cấp tỉnh trong bảo vệ các thành phần môi trường và trách nhiệm của Bộ
Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) cấp
tỉnh tổ chức thực hiện việc xử lý, cải tạo phục hồi môi trường đất sử dụng vào
mục đích quốc phòng, an ninh như trong Dự thảo Luật.
Về đánh giá khả năng chịu tải của các thành phần môi trường, hiện nay
điều kiện kỹ thuật thực tiễn chỉ cho phép bảo đảm việc tính toán, xác định và
công bố khả năng chịu tải của môi trường nước mặt. Việc đánh giá khả năng chịu
tải môi trường không khí, môi trường đất rất khó thực hiện bởi đặc thù lan truyền
các chất trong không khí, nhanh biến đổi, môi trường đất chậm phát tán. Vì vậy,
UBTVQH đề nghị chưa đưa nội dung đánh giá khả năng chịu tải của môi trường
không khí vào Dự thảo Luật.
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- Có ý kiến đề nghị quy định rõ hơn trách nhiệm BVMT các lưu vực sông,
hồ liên tỉnh; việc đánh giá khả năng chịu tải của môi trường nước đối với lưu vực
sông, hồ liên tỉnh là chưa phù hợp. Đề nghị bổ sung trách nhiệm của Bộ TN&MT
trong việc hướng dẫn, hỗ trợ UBND cấp tỉnh đánh giá khả năng chịu tải, ban
hành hạn ngạch xả nước thải.
Nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, UBTVQH đã rà soát chỉnh
lý bổ sung quy định về hoạt động BVMT nước mặt, quy định rõ trách nhiệm của
Bộ TN&MT tại khoản 8 Điều 8 và trách nhiệm của UBND cấp tỉnh tại khoản 9
Điều 8 dự thảo Luật. Theo đó, Bộ TN&MT có trách nhiệm hướng dẫn việc đánh
giá khả năng chịu tải của môi trường nước đối lưu vực sông, hồ; hướng dẫn kỹ
thuật tính toán chỉ số chất lượng nước để đánh giá chất lượng môi trường nước
mặt. Tổ chức thực hiện việc đánh giá chất lượng môi trường nước, trầm tích, khả
năng chịu tải của môi trường nước đối với các lưu vực sông, hồ liên tỉnh; tổ chức
kiểm kê, đánh giá các nguồn thải, mức độ ô nhiễm và tổ chức xử lý ô nhiễm lưu
vực sông, hồ liên tỉnh; phân bổ hạn ngạch xả nước thải vào sông, hồ liên tỉnh.
- Về bảo vệ nước dưới đất, tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật đã bỏ nội
dung “Các lỗ khoan thăm dò, khai thác nước dưới đất không còn sử dụng phải
được trám lấp theo quy định của pháp luật” để tránh trùng lặp với Luật Tài
nguyên nước.
- Về ý kiến đề nghị bổ sung quy định về an ninh nguồn nước, bổ sung quy
định đặc thù BVMT nước cho Tp. Hà Nội. UBTVQH nhận thấy, liên quan đến
bảo đảm an ninh nguồn nước thì việc đảm bảo trữ lượng nguồn nước đã được quy
định cụ thể trong Luật Tài nguyên nước; đảm bảo chất lượng nguồn nước được
quy định xuyên suốt trong dự thảo Luật này từ việc kiểm soát nguồn thải đến
quan trắc, giám sát chất lượng nước, phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường. Về
quy định BVMT nước cho Tp. Hà Nội cần được xây dựng cụ thể ở các văn bản
pháp luật khác trên cơ sở tuân thủ Luật BVMT, không nên có quy định đặc thù
trong Luật này.
- Một số ý kiến đề nghị quy định rõ hơn trách nhiệm của các cơ quan quản
lý nhà nước (QLNN) trong BVMT không khí; quy định cụ thể trách nhiệm UBND
cấp tỉnh có nguồn gây ô nhiễm không khí; cụ thể hơn việc kiểm soát các nguồn
gây ô nhiễm không khí; quan tâm vấn đề bụi mịn, đốt rơm rạ. Nghiên cứu bổ
sung các quy định về kiểm soát chất lượng không khí, nhất là tại các đô thị lớn.
Đề nghị quy định cơ chế phối hợp giữa các tỉnh trong quản lý chất lượng không
khí theo khu vực; xử lý trong trường hợp ô nhiễm không khí liên tỉnh, liên vùng;
bổ sung quy định việc xử lý của các cơ quan có thẩm quyền đối với hoạt động
gây ô nhiễm khí thải tùy theo tính chất, mức độ hành vi.
Nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, UBTVQH đã rà soát, chỉnh
lý các nội dung liên quan trong dự thảo Luật, trong đó Điều 14 đã quy định rõ, cụ
thể trách nhiệm thực hiện quản lý chất lượng môi trường không khí. Theo đó, quy
định Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện các biện pháp khẩn cấp trong trường
hợp chất lượng môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng trên phạm vi liên
tỉnh, liên vùng và xuyên biên giới; trách nhiệm của Bộ TN&MT là hướng dẫn kỹ
thuật lập kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí, tính toán chỉ số chất
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lượng môi trường không khí; tổ chức thực hiện Kế hoạch quốc gia về quản lý
chất lượng môi trường không khí; ban hành và chỉ đạo thực hiện quy chế phối
hợp, biện pháp quản lý môi trường không khí liên tỉnh, liên vùng. Các Bộ, cơ
quan ngang Bộ có trách nhiệm quản lý chất lượng môi trường không khí trong
lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. UBND cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai
kế hoạch quản lý chất lượng không khí trên địa bàn; thường xuyên đánh giá, theo
dõi chất lượng không khí và công khai thông tin; trường hợp chất lượng không
khí bị ô nhiễm thì phải cảnh báo cho người dân, đồng thời triển khai các biện
pháp xử lý kịp thời. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp khẩn cấp trong trường hợp
chất lượng môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng trên địa bàn quản lý.
Về ý kiến đề nghị quy định cơ chế phối hợp giữa các tỉnh trong quản lý
chất lượng không khí theo khu vực, dự thảo Luật đã bổ sung quy định trách nhiệm
của Bộ TN&MT trong việc xây dựng, ban hành và chỉ đạo thực hiện quy chế
phối hợp, biện pháp quản lý môi trường không khí liên tỉnh, liên vùng như tại
khoản 2 Điều 14.
Về đề nghị bổ sung quy định việc xử lý của các cơ quan có thẩm quyền đối
với hoạt động gây ô nhiễm khí thải tùy theo tính chất, mức độ hành vi. Thực tế có
rất nhiều hành vi gây ô nhiễm môi trường do khí thải, tùy theo tính chất, mức độ
sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật về hình sự và pháp luật về xử lý vi phạm hành
chính (VPHC). Do đó những nội dung xử lý VPHC tùy theo tính chất, mức độ sẽ
được quy định cụ thể trong Nghị định của Chính phủ về xử phạt VPHC trong lĩnh
vực BVMT.
3.2. Về quản lý di sản thiên nhiên (Mục 4, Chương II)
- Một số ý kiến đề nghị xác định nội hàm về BVMT liên quan đến cảnh
quan thiên nhiên và đa dạng sinh học (ĐDSH) cho phù hợp; rà soát các nội dung
về ĐDSH để không chồng chéo với các luật chuyên ngành.
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, Dự thảo theo Tờ trình 252 của Chính phủ về Mục
“Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học” đã được thay bằng Mục
“Quản lý di sản thiên nhiên”, gồm 02 điều (Điều 20 và 21), trong đó có quy định
tại khoản 2 Điều 21 về việc “xác lập di sản thiên nhiên có tầm quan trọng quốc
tế, quốc gia và địa phương là một nội dung của quy hoạch BVMT, quy hoạch
vùng và quy hoạch tỉnh”. Đồng thời, đã lược bỏ những điều quy định liên quan
đến ĐDSH để không chồng chéo với các luật chuyên ngành như Luật ĐDSH, Luật
Lâm nghiệp, Luật Thủy sản v.v.
3.3. Về sức khỏe môi trường (Mục 5, Chương II, dự thảo Luật kèm theo
Tờ trình số 252/TTr-CP)
- Một số ý kiến đề nghị làm rõ khái niệm, nội dung, trách nhiệm QLNN về
sức khỏe môi trường để bảo đảm tính khả thi.
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, Dự thảo Luật đã chỉnh lý bổ sung quy định về
BVMT trong hoạt động y tế và kiểm soát tác động của ô nhiễm môi trường đến
sức khỏe con người. Trong đó không còn quy định một mục riêng “Sức khỏe môi
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trường” (Mục 5, Chương II) như Chính phủ đã trình mà lồng ghép nội dung này
vào các điều khoản cụ thể tương ứng, quy định về trách nhiệm của Bộ TN&MT,
Bộ Y tế, các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh trong kiểm soát và phòng
ngừa các chất ô nhiễm và yếu tố môi trường liên quan đến sức khỏe con người
như tại Điều 63 của dự thảo Luật.
4. Về quy hoạch BVMT, phân vùng môi trường (Chương III)
- Có ý kiến đề nghị rà soát nội dung quy hoạch BVMT quốc gia, với Luật
Quy hoạch; xem xét lại nội dung về sản phẩm của quy hoạch BVMT quốc gia có
“định hướng khu xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại tập trung cấp quốc gia,
liên tỉnh” vì xử lý chất thải nguy hại tập trung là phù hợp, nhưng với chất thải
rắn thông thường, việc đưa rác thải từ địa phương này sang địa phương khác là
khó khăn.
Thực tiễn hiện nay, các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt quy mô nhỏ hình
thành khá phổ biến, chất thải rắn phát sinh tại địa phương nào chỉ được xử lý tại
địa phương đó đã làm hạn chế việc hình thành các trung tâm xử lý chất thải rắn
có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, làm tăng chi phí xử lý và không phù hợp với
xu thế của các nước công nghiệp, các nước tiên tiến trên thế giới.
Nghiên cứu ý kiến của các vị ĐBQH, để bảo đảm tính chặt chẽ, đồng bộ với
Luật Quy hoạch, UBTVQH đã thống nhất chỉnh lý, biên tập lại quy định về lập,
thẩm định, phê duyệt quy hoạch BVMT; nội dung quy hoạch BVMT quốc gia;
nội dung BVMT trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh như tại các Điều 23, Điều
24 và Điều 25 của Dự thảo Luật.
- Một số ý kiến cho rằng quy định về phân vùng môi trường còn chung
chung, nội hàm khác với pháp luật về quy hoạch, rất khó để thực hiện, cần rà
soát chỉnh sửa.
Phân vùng môi trường được quy định đầu tiên trong Dự thảo Luật nhằm
khoanh định các khu vực cần bảo tồn, bảo vệ và khu vực cần phục hồi, cải thiện
môi trường, sinh thái trong các vùng, tiểu vùng môi trường. Tiếp thu ý kiến của
các vị ĐBQH, Dự thảo Luật đã chỉnh lý theo hướng không quy định điều riêng về
phân vùng môi trường mà lồng ghép vào nội dung của quy hoạch BVMT quốc
gia tại điểm a khoản 3 Điều 24, nội dung BVMT trong quy hoạch tỉnh tại điểm a
khoản 2 Điều 25. UBTVQH cho rằng quy định như Dự thảo Luật là phù hợp với
Luật Quy hoạch và bảo đảm mục tiêu BVMT.
- Có ý kiến đề nghị bổ sung nguyên tắc cụ thể và quy định lộ trình cho việc
di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ gây ô nhiễm môi trường, không phù
hợp với quy hoạch BVMT quốc gia, nội dung BVMT trong quy hoạch vùng, quy
hoạch tỉnh.
Vấn đề này Dự thảo Luật đã giao Chính phủ quy định chi tiết tại khoản 3
Điều 25; trong đó có nội dung về “định hướng hoạt động đầu tư phát triển, lộ
trình dừng hoạt động hoặc di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh không phù hợp với
mục tiêu quản lý chất lượng môi trường, bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên và ĐDSH
trong các vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải, khu vực địa lý tự
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nhiên quan trọng đã được xác lập”. Do đây là vấn đề kinh tế - kỹ thuật cần được
khảo sát, đánh giá chi tiết, tính toán cụ thể. Vì vậy, UBTVQH đề nghị nội dung
này giao Chính phủ quy định sẽ bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với điều kiện
thực tiễn và yêu cầu BVMT trong từng thời kỳ phát triển.
5. Về đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường (Chương IV)
5.1. Về phân loại dự án đầu tư theo mức độ tác động đến môi trường và
đánh giá sơ bộ tác động môi trường
- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu cân nhắc kỹ về quy định phân loại dự án
đầu tư thực hiện ĐTM, GPMT; cần có quy định các tiêu chí về nguy cơ gây ô
nhiễm môi trường hoặc các loại hình dự án cụ thể để giảm bớt thủ tục môi
trường. Có ý kiến cho rằng việc phân loại dự án đầu tư theo Điều 37 của dự thảo
Luật4 như Chính phủ trình là không cần thiết.
Nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, UBTVQH nhận thấy cần căn
cứ vào quy mô, tính chất và mức độ tác động đến môi trường để phân loại dự án
đầu tư phải thực hiện thủ tục môi trường cho hợp lý. Dự thảo Luật đã chỉnh lý quy
định phân loại dự án theo mức độ tác động đến môi trường. Theo đó, căn cứ vào
các tiêu chí xác định mức độ tác động môi trường gồm loại hình, quy mô của dự án
gắn với tính chất của chất thải; diện tích đất, mặt nước bị chiếm dụng; quy mô di
dân và tái định cư và mức độ xâm hại đối với di sản thiên nhiên, các hệ sinh thái tự
nhiên mà các dự án đầu tư được phân thành 4 nhóm theo mức độ tác động môi
trường và giao Chính phủ quy định danh mục chi tiết như tại Điều 29. Quy định
này là cần thiết nhằm thống nhất các tiêu chí về môi trường để làm căn cứ xuyên
suốt trong việc xác định đối tượng phải đánh giá tác động môi trường sơ bộ, đánh
giá tác động môi trường, giấy phép môi trường và đăng ký môi trường.
UBTVQH tiếp tục chỉ đạo bổ sung làm rõ hơn tiêu chí để phân loại dự án
theo mức độ tác động đến môi trường. Việc quy định cụ thể tác động môi trường ở
mức độ cao, trung bình cao, trung bình, thấp giao Chính phủ quy định Danh mục
các dự án như tại khoản 3 Điều 29 Dự thảo Luật.
- Một số ý kiến đề nghị rà soát quy định đối tượng phải đánh giá sơ bộ tác
động môi trường cho phù hợp với với Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Đầu
tư theo phương thức đối tác công tư và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Xây dựng mới được Quốc hội thông qua.
Về nội dung này, UBTVQH trình 02 phương án:
+ Phương án 1 (Chính phủ trình theo Tờ trình số 252/TTr-CP): Như thể
hiện tại Điều 30a “Đánh giá sơ bộ tác động môi trường” của dự thảo Luật, quy định
này cơ bản dựa trên phân loại dự án theo Luật Đầu tư công để xác định đối tượng dự
án đầu tư công phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường (bao gồm các dự án quan
trọng quốc gia, dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C có cấu phần xây dựng thuộc loại
hình công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường).
+ Phương án 2 (Tiếp thu chỉnh lý để phù hợp với phân loại dự án theo tiêu
4
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chí về môi trường): Như được thể hiện tại Điều 30b “Đánh giá tác động môi
trường sơ bộ” của Dự thảo Luật là dựa trên cơ sở phân loại dự án đầu tư theo
mức độ tác động đến môi trường và quy định chỉ các dự án thuộc nhóm I (Nhóm
có tác động môi trường ở mức độ cao) mới là đối tượng phải thực hiện. Phương
án này có ưu điểm là có thể áp dụng các tiêu chí môi trường để làm căn cứ xuyên
suốt trong việc xác định đối tượng phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi
trường, quan trọng nhất là xác định địa điểm đầu tư dự án có thực sự phù hợp với
môi trường hay không.
Đối với Phương án này, Bộ TN&MT đề nghị đổi “Đánh giá sơ bộ tác
động môi trường” thành “Đánh giá tác động môi trường sơ bộ” cho phù hợp với
bản chất của việc đánh giá cũng như thể hiện của nhiều nước trên thế giới. Tuy
nhiên, nhiều ý kiến của UBTVQH đề nghị không nên thay đổi vì Luật Đầu tư
công vừa được thông qua tại Kỳ họp thứ 7 (năm 2019). Theo đó, tại Điều 30 của
Luật Đầu tư công quy định:
“2. Nội dung chủ yếu của báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án quan
trọng quốc gia và dự án nhóm A không có cấu phần xây dựng bao gồm:
a) …
g) Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội;”
Ngay cả Luật Đầu tư mới thông qua tại Kỳ họp thứ 9 (năm 2020), thì tại
Điều 33 cũng có quy định:
“1. Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư do nhà đầu
tư đề xuất bao gồm:
a) …
d) …, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp
luật về bảo vệ môi trường.”
Những quy định trên còn được thể hiện tại nhiều điều khoản khác của Luật
Đầu tư và Luật Đầu tư công.
Theo Phương án 1, cũng như Phương án 2 thì đối tượng dự án phải thực
hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường đều thu hẹp hơn so với Luật Đầu tư
công. Trong thực tế có nhiều dự án đầu tư công quy mô nhỏ và không có cấu
phần xây dựng cũng phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường là không
cần thiết. Nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường là một phần trong báo
cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc đề xuất dự án đầu tư.
Nhiều ý kiến của các vị UBTVQH cho rằng, Luật Đầu tư công, có hiệu lực
từ ngày 01/01/2020 và Luật đầu tư, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 đã được các
vị ĐBQH thảo luận một cách kỹ lưỡng, đến thời điểm này, nhiều nội dung vẫn
chưa được Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn. Vì thế, việc thay đổi đối
tượng đánh giá sơ bộ tác động môi trường dù thu hẹp hay mở rộng hơn trong dự
án Luật rất mới này là phải vô cùng thận trọng.
UBTVQH trân trọng đề nghị các các vị ĐBQH cho ý kiến về việc thay
đổi đối tượng đánh giá sơ bộ tác động môi trường và phương án thể hiện theo
đề nghị của Chính phủ.
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5.2. Về đánh giá tác động môi trường
- Một số ý kiến đề nghị xem lại đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động
môi trường (ĐTM); cân nhắc quy định về chứng chỉ hành nghề đối với tổ chức tư
vấn làm báo cáo ĐTM; quy định rõ hơn trách nhiệm của Hội đồng thẩm định; bổ
sung quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định.
UBTVQH nhất trí với ý kiến ĐBQH và nhận thấy, việc xem lại đối tượng
phải lập ĐTM là cần thiết và quy định cụ thể hơn về cơ sở vật chất, trình độ, năng
lực của tổ chức tư vấn, cũng như điều kiện về trình độ chuyên môn đối với thành
viên hội đồng thẩm định ĐTM trong Luật là cần thiết, nhằm nâng cao hiệu lực,
hiệu quả thực thi pháp luật và chất lượng lập, thẩm định báo cáo ĐTM. Theo đó,
Dự thảo Luật đã quy định đối tượng phải lập ĐTM (Điều 31), quy định cụ thể
hơn điều kiện nhân lực, cơ sở vật chất của tổ chức thực hiện ĐTM, không quy
định về chứng chỉ hành nghề tư vấn lập báo cáo ĐTM, tăng cường hậu kiểm
(Điều 34); bổ sung điều kiện, trình độ của chuyên gia thành viên hội đồng thẩm
định ĐTM (khoản 2 Điều 35); thành viên hội đồng thẩm định chịu trách nhiệm
trước pháp luật về ý kiến nhận xét, đánh giá của mình (điểm đ khoản 2 Điều 35).
Về quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định, UBTVQH cho
rằng nội dung này giao Bộ TN&MT quy định trong văn bản dưới Luật như tại
khoản 9 Điều 35 là phù hợp để bảo đảm việc hướng dẫn rõ ràng, cụ thể theo đối
tượng, yêu cầu thẩm định của từng loại hình dự án.
- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu quy định mở rộng hình thức và đối tượng
tham vấn trong ĐTM bảo đảm chất lượng, thực chất, có sự tham gia đầy đủ của
các đối tượng chịu tác động, cần quy định cụ thể hơn nội dung tham vấn, hình
thức tham vấn.
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, Dự thảo Luật đã quy định rõ ràng, cụ thể hơn đối
tượng tham vấn là cộng đồng dân cư hoặc nhóm người chịu tác động trực tiếp bởi
dự án và các đối tượng liên quan khác, quy định rõ trách nhiệm thực hiện tham
vấn, nội dung tham vấn; đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết như tại Điều
33 để đảm bảo tính khả thi.
5.3. Về thẩm quyền thẩm định báo cáo ĐTM
Hiện có 2 nhóm ý kiến khác nhau, theo 02 phương án thể hiện tại Khoản 3
Điều 36 dự thảo Luật; cụ thể như sau:
+ Nhóm thứ nhất: Nhất trí với phương án tại Tờ trình số 252/TTr-CP của
Chính phủ giao Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định của
pháp luật về xây dựng (Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương, Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) chủ trì, phối hợp với UBND cấp tỉnh tổ chức
thẩm định báo cáo ĐTM đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu
tư, quyết định đầu tư của mình nhằm phát huy vai trò, năng lực, nguồn lực của các
Bộ chuyên ngành, thuận lợi cho việc thực hiện thủ tục hành chính liên thông.
+ Nhóm thứ hai: Chỉ giao cho UBND cấp tỉnh thẩm định đối với các dự
án thuộc thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư của các Bộ,
cơ quan ngang bộ (trừ Bộ TN&MT, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an). UBND cấp
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tỉnh phải phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang bộ trong quá trình thẩm định báo
cáo ĐTM.
Ủy ban TVQH xin ý kiến của các vị ĐBQH về vấn đề này.
5.4. Về giấy phép môi trường
- Một số ý kiến đề nghị giải trình, làm rõ việc tích hợp các loại giấy tờ thủ
tục hành chính trong một giấy phép về môi trường, trong đó bao gồm cả giấy
phép xả nước thải vào công trình thủy lợi.
UBTVQH trình 02 phương án:
+ Phương án 1 (Phương án Chính phủ trình): Chỉ dùng 01 loại giấy
phép môi trường trong đó bao gồm cả nội dung cấp phép xả nước thải vào công
trình thủy lợi, thay thế 07 loại giấy tờ thủ tục hành chính (TTHC) cấp phép về
môi trường. Đồng thời quy định trong nội dung giấy phép môi trường (GPMT)
đối với trường hợp có xả nước thải vào công trình thủy lợi phải có các yêu cầu
bảo đảm an toàn công trình thủy lợi.
Theo Tờ trình số 125/TTr-CP và 252/TTr-CP của Chính phủ, ngoài việc
thực hiện các yêu cầu về ĐTM, chủ dự án phải tiến hành nhiều TTHC về môi
trường và lĩnh vực liên quan5, trong đó có giấy phép xả nước thải vào nguồn
nước và giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi đều có nội dung cơ bản
giống nhau cho 01 đối tượng xả nước thải. Để bảo đảm quản lý thống nhất vấn đề
cấp phép xả thải ra môi trường và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo
thuận lợi cho doanh nghiệp, Dự thảo Luật quy định 01 loại GPMT để giảm các
loại thủ tục hành chính liên quan về môi trường.
Bộ TN&MT báo cáo, Phương án 1 sẽ giải quyết được 04 vướng mắc, bất
cập: (1) Các loại Giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT, Giấy phép xả
nước thải vào nguồn nước hoặc Giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi
đều được cấp dựa trên báo cáo ĐTM được phê duyệt, kết quả vận hành công trình
BVMT và quy chuẩn kỹ thuật về chất thải và chất lượng môi trường. (2) Nội
dung quản lý nước thải trong các giấy phép này cơ bản giống nhau (đều yêu cầu
về công trình xử lý, quy trình vận hành và quy chuẩn kỹ thuật về môi trường).
Dẫn đến xảy ra trường hợp 01 đối tượng xả nước thải hiện đang phải chịu nhiều
TTHC có nội dung tương đồng. (3) Việc phân cấp cấp Giấy phép xả nước thải
vào công trình thủy lợi theo quy định của ngành NN&PTNT đang dựa trên phân
cấp quản lý công trình, không theo quy mô xả thải của doanh nghiệp. Nếu thực
hiện TTHC này thì sẽ khó thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết
TTHC theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ. (4) Công
trình thủy lợi chỉ là một bộ phận cấu thành của mạng lưới tài nguyên nước; việc
quy định có nhiều cơ quan cấp phép xả thải như hiện nay sẽ không bảo đảm
Gồm: (1) Giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT, (2) Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (quy
định tại Luật Tài nguyên nước), (3) Giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi (quy định tại Luật
Thủy lợi); (4) Giấy xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất;
(5) Giấy phép xử lý chất thải nguy hại; (6) Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; (7) Giấy phép xả
khí thải công nghiệp.
5
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nguyên tắc quản lý tổng hợp, một việc được giao nhiều cơ quan thực hiện sẽ gây
chồng chéo, không rõ trách nhiệm của các cơ quan. Trên thực tế, hoạt động xả
thải của doanh nghiệp trên 01 đoạn sông (do cơ quan QLNN về thủy lợi quản lý)
nhưng có thể tác động đến cả lưu vực (do cơ quan QLNN về TN&MT quản lý),
khi xảy ra ô nhiễm thì khó phân định rạch ròi trách nhiệm.
+ Phương án 2: Vẫn có giấy phép “Xả nước thải vào công trình thủy lợi”
như đã được quy định trong Luật Thủy lợi thông qua tại Kỳ họp thứ 3 (năm
2017) và đang được triển khai thực hiện một cách thuận lợi.
Theo tinh thần của Luật Thủy lợi, việc bảo đảm chất lượng nước cấp là vấn
đề quyết định giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi, đây là một nội dung mới của Luật
Thủy lợi. Cơ quan quản lý nhà nước về công trình thủy lợi sẽ bảo đảm việc kiểm
tra, giám sát thường xuyên, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc xả nước
thải vào hệ thống công trình thủy lợi, bảo vệ chất lượng nước không chỉ để phục
vụ cho sản xuất nông nghiệp mà còn cho dịch vụ, sản xuất công nghiệp và sinh
hoạt của người dân. Việc cấp phép xả nước thải vào công trình thủy lợi đã được
quy định trong Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi (năm 1994 và năm
2001), Luật Tài nguyên nước (năm 1998) và do Bộ NN&PTNT, UBND cấp tỉnh
cấp phép. Khi xây dựng Luật Thủy lợi (năm 2017), vấn đề cấp phép xả nước thải
vào công trình thủy lợi đã được UBTVQH báo cáo tại Báo cáo số 142/BCUBTVQH14 ngày 17/6/2017 “giải trình tiếp thu Dự án Luật Thủy lợi trình Quốc
hội xem xét thông qua”. Trước đó, nội dung này Bộ NN&PTNT cũng báo cáo xin
ý kiến Thủ tướng Chính phủ và nhận được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ
(tại công văn số 4505/VPCP – PL ngày 04/5/2017 của Văn phòng Chính phủ).
UBTVQH đề nghị các vị ĐBQH cho ý kiến về 02 phương án trên.
- Một số ĐBQH đề nghị rà soát kết cấu điều, khoản về GPMT với dung
lượng hợp lý hơn, không nên quá dài; quy định rõ ràng, cụ thể đối tượng phải có
GPMT, thời điểm phải có GPMT (đặc biệt là các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm
môi trường cao), thời hạn của GPMT, thẩm quyền cấp phép; quy trình thủ tục
cấp GPMT; trách nhiệm kiểm tra, giám sát công trình xử lý chất thải của dự án
sau khi được cấp GPMT trong quá trình vận hành thử nghiệm.
Tiếp thu ý kiến xác đáng của các vị ĐBQH, nội dung Giấy phép môi
trường đã được kết cấu thành 04 điều, trong đó Điều 41 quy định về nội dung
GPMT, thời hạn của GPMT, Điều 42 về thẩm quyền cấp GPMT, Điều 43 về thời
điểm cấp GPMT và Điều 44 về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp GPMT. Đồng thời đã
tiếp thu, chỉnh lý các nội dung về thời điểm cấp GPMT, thời hạn của GPMT,
trách nhiệm kiểm tra, giám sát trong quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử
lý chất thải của dự án sau khi được cấp GPMT như quy định tại các Điều 43, 47,
48 và Điều 49 của Dự thảo Luật.
6. Về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch
vụ; đô thị, nông thôn và một số lĩnh vực (Chương V)
- Có ý kiến đề nghị làm rõ tính khả thi của các điều, khoản tại Chương
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này; về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thu gom và quản lý chất
thải; trách nhiệm giảm thiểu và phân loại rác thải tại nguồn; chất thải xây dựng
phát sinh từ các hoạt động cải tạo hoặc phá dỡ công trình xây dựng của các hộ
gia đình, cá nhân tại đô thị; BVMT trong sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy
sản, trong hoạt động xây dựng; trong mai táng, hỏa táng v.v; bổ sung quy định
việc tách hệ thống thoát nước mưa với hệ thống thu gom, xử lý thoát nước thải;
về khoảng cách an toàn về môi trường đối với trường hợp có sử dụng chất dễ
cháy nổ, độc hại, phóng xạ hoặc bức xạ ion hóa, khu vực bị ô nhiễm; bỏ quy
định cán bộ môi trường chuyên trách phải được cấp chứng chỉ về kiểm soát ô
nhiễm môi trường.
Về các nội dung này, UBTVQH đã nghiên cứu tiếp thu ý kiến xác đáng của
các vị ĐBQH và đã sắp xếp, bố cục lại một số điều cho hợp lý, bảo đảm tính
logic, hệ thống. Những nội dung góp ý cụ thể của ĐBQH đã được nghiên cứu
tiếp thu tại các điều, khoản của Dự thảo Luật.
Tuy nhiên, chương này gồm nhiều nội dung (từ điều 51 đến Điều 72), trân
trọng đề nghị các vị ĐBQH cho ý kiến để tiếp tục nghiên cứu, rà soát hoàn thiện
để bảo đảm tính hệ thống và khả thi của Luật.
7. Về quản lý chất thải (Chương VI)
7.1. Về quản lý chất thải rắn sinh hoạt
- Nhiều ý kiến đề nghị cần quy định chặt chẽ việc phân loại chất thải rắn
sinh hoạt tại nguồn; rà soát các quy định về kinh phí chi trả cho công tác thu
gom, vận chuyển, xử lý chất thải và quy định cụ thể lộ trình bắt buộc thực hiện
tính chi phí phải trả dựa trên khối lượng, chủng loại phát sinh để bảo đảm tính
khả thi.
Đây là những nội dung quy định mới về quản lý chất thải rắn sinh hoạt,
được nhiều ĐBQH ủng hộ, dư luận quan tâm. Các quy định về phân loại, tính chi
phí thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo khối lượng, chủng loại
nhằm khuyến khích phân loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá
nhân; bảo đảm công bằng trong việc chi trả phí thu gom, vận chuyển, xử lý theo
hướng phát sinh nhiều thì trả tiền nhiều, không cào bằng.
Tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, Dự thảo Luật đã chỉnh lý quy định về
phân loại chất thải rắn sinh hoạt thành 3 loại cơ bản và căn cứ điều kiện KT-XH
của từng địa phương, UBND cấp tỉnh quyết định việc phân loại cụ thể chất thải
rắn sinh hoạt khác như tại Điều 76; giao Bộ trưởng Bộ TN&MT hướng dẫn kỹ
thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt; hướng dẫn hình thức thu giá dịch vụ thu
gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo khối lượng, chủng loại phát
sinh tại khoản 5 Điều 80. Về lộ trình thực hiện, giao UBND cấp tỉnh ban hành
quy định chi tiết về quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân thuộc
địa bàn quản lý; quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý
chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN); quy định
cụ thể hình thức và mức kinh phí hộ gia đình, cá nhân phải chi trả cho công tác
thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt dựa trên lượng, chủng loại
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chất thải phát sinh trước ngày 01/01/2025 như tại khoản 6 Điều 80 Dự thảo Luật.
Đây là nội dung bắt buộc phải làm của một quốc gia tiên tiến, văn minh,
để thực hiện quy định này phải thay đổi thói quen, tập quán lạc hậu, cần sự nỗ
lực của cả hệ thống chính trị nên cần có quyết tâm chính trị cao. Do đó,
UBTVQH đề nghị các vị ĐBQH cho ý kiến để tiếp tục hoàn thiện.
- Có ý kiến đề nghị nên chăng quy định người dân bán rác thải và công ty
đi thu gom, vận chuyển, phân loại là người đi mua rác, phải trả tiền, nhà máy xử
lý phải đi mua lại của bên vận chuyển để sản xuất ra sản phẩm, nhà nước đóng
vai trò hỗ trợ cho sản phẩm này.
UBTVQH xin báo cáo như sau: Hiện nay, dự thảo Luật đã quy định cụ thể
về quản lý chất thải rắn sinh hoạt. Trong đó, Điều 80 đã quy định chất thải rắn có
khả năng tái sử dụng, tái chế được phân loại theo quy định không phải chi trả kinh
phí thu gom, vận chuyển và xử lý (người dân có thể bán). Tuy nhiên, đối với chất
thải chưa phân loại hoặc những loại chất thải khác không có khả năng tái sử dụng,
tái chế thì hộ gia đình, cá nhân phải chi trả kinh phí thu gom, vận chuyển và xử lý.
- Có ý kiến đề nghị cân nhắc lộ trình phân loại rác tại nguồn đến năm 2025
là quá dài, cần có những quy định bắt buộc và có lộ trình rõ ràng hơn trong vòng
1 đến 2 năm.
Về vấn đề này, UBTVQH xin báo cáo như sau: Việc quy định về phân loại
rác tại nguồn là cần thiết, cấp bách hiện nay và đang được nhiều địa phương tiến
hành áp dụng với những quy mô, cách thức khác nhau. Tuy nhiên, vấn đề phân
loại rác thải tại nguồn chỉ thực sự hiệu quả khi có hạ tầng thu gom, vận chuyển,
xử lý bảo đảm đồng bộ. Do đó, nên có lộ trình thực hiện dài hơn để bảo đảm tính
khả thi, phù hợp thực tế với nhận thức, hạ tầng kỹ thuật về thu gom, vận chuyển,
xử lý chất thải rắn ở nước ta hiện nay.
7.2. Về quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường
- Có ý kiến cho rằng việc phân loại chất thải rắn công nghiệp thông
thường chưa chính xác, chưa căn cứ vào tính chất của chất thải. Đề nghị rà soát,
chỉnh sửa, phân loại lại. Đề nghị bổ sung quy định để có thể sử dụng tro, xỉ của
các nhà máy nhiệt điện than hiệu quả.
Tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, dự thảo Luật đã chỉnh lý và quy định
chất thải rắn công nghiệp thông thường được phân loại thành 03 nhóm sau: (1)
Nhóm chất thải rắn công nghiệp thông thường được tái sử dụng, tái chế làm
nguyên liệu sản xuất; (2) Nhóm chất thải rắn sử dụng trong sản xuất vật liệu xây
dựng và san lấp mặt bằng; (3) Nhóm chất thải rắn công nghiệp thông thường phải
xử lý như tại khoản 1 Điều 82. Đối với tro, xỉ từ các nhà máy nhiệt điện phải
được phân định, phân loại để quản lý phù hợp, đảm bảo các yêu cầu về hợp
chuẩn, hợp quy làm nguyên liệu sản xuất thì được quản lý như đối với sản phẩm,
hàng hóa vật liệu xây dựng theo từng mục đích sử dụng.
7.3. Quản lý chất thải nguy hại
- Có ý kiến đề nghị cần quy định về tiêu chuẩn phương tiện vận chuyển,
quy định về người vận chuyển, nghĩa vụ của người vận chuyển, biện pháp xử lý
các sự cố có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển chất thải nguy hại (CTNH).
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Dự thảo Luật đã giao Bộ trưởng Bộ TN&MT ban hành hướng dẫn kỹ thuật và
mẫu biểu khai báo, phân loại, thu gom, lưu giữ CTNH; hướng dẫn kỹ thuật về
phương tiện, thiết bị lưu chứa, vận chuyển, xử lý, tiêu hủy CTNH. Tiếp thu ý kiến
ĐBQH, dự thảo Luật đã chỉnh lý bổ sung nội dung hướng dẫn phòng ngừa và ứng
phó sự cố trong quá trình vận chuyển CTNH như quy định tại Khoản 5 Điều 84.
- Có ý kiến cho rằng việc không khuyến khích đầu tư cơ sở xử lý CTNH có
quy mô trong địa bàn một tỉnh có thể làm tăng nguy cơ xảy ra sự cố môi trường
do phải vận chuyển CTNH liên vùng, liên tỉnh. Vì vậy nên khuyến khích gần
những nơi có nguồn phát sinh. Đối với địa phương có phát sinh CTNH thì phải
có cơ sở xử lý, không được mang sang địa phương khác; khuyến khích cơ sở đủ
điều kiện đồng xử lý CTNH.
Thực tế hiện nay có một số địa phương quy hoạch cơ sở xử lý CTNH
nhưng chỉ cho phép tiếp nhận CTNH trên địa bàn để xử lý. Điều này là một trong
những nguyên nhân dẫn đến tình trạng đầu tư phân tán, không hiệu quả, khó hình
thành các trung tâm xử lý CTNH tập trung được đầu tư bài bản, có công nghệ
hiện đại và có khả năng xử lý được nhiều loại CTNH. Như vậy sẽ xây dựng được
những cơ sở xử lý CTNH tập trung, giảm thiểu ô nhiễm môi trường do các cơ sở
xử lý CTNH nhỏ lẻ, phân tán gây ra, đồng thời khuyến khích thu hút tư nhân đầu
tư với quy mô đủ lớn để có hiệu quả kinh tế. Tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật
đã chỉnh lý “Không khuyến khích đầu tư cơ sở xử lý CTNH có phạm vi phục vụ
trên địa bàn một tỉnh, trừ trường hợp đồng xử lý CTNH” tại khoản 3 Điều 85.
7.4. Quản lý bụi, khí thải và các chất ô nhiễm khác
- Có ý kiến đề nghị xem lại việc “Bộ TN&MT ban hành quy chuẩn kỹ thuật
môi trường đối với khí thải của phương tiện giao thông vận tải…” vì đối với máy
bay, tàu biển thì Việt Nam không sản xuất được mà phải nhập ngoại nên sẽ rất
khó thực hiện; việc ban hành quy chuẩn khí thải đối với phương tiện vận tải ô tô
nên giữ theo Luật Giao thông đường bộ. Ý kiến khác cho rằng quy định như dự
thảo Luật là đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ với quy định của pháp luật hiện
hành, phù hợp với thông lệ quốc tế, thực hiện nguyên tắc một việc chỉ giao cho
một cơ quan chủ trì và các cơ quan khác phối hợp.
Theo quy định của Luật BVMT 2014, Bộ TN&MT có thẩm quyền ban
hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với khí thải phát sinh từ các
nguồn cố định và di động, trong đó các nguồn di động chủ yếu là phương tiện
giao thông. Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa, Luật
Hàng không dân dụng quy định trách nhiệm Bộ Giao thông vận tải ban hành quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và BVMT đối với các
phương tiện này. Như vậy, việc Bộ TN&MT ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi
trường đối với khí thải của phương tiện giao thông vận tải thực chất không phải
là nội dung mới.
Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, UBTVQH đã chỉnh sửa quy định này như sau:
“Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với khí thải từ hoạt động sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ và khí thải từ phương tiện giao thông vận tải” (điểm b khoản 2
Điều 99); giao “Bộ Giao thông vận tải ban hành quy chuẩn quốc gia về chất
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lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông vận
tải theo quy định của pháp luật về giao thông vận tải và pháp luật liên quan”
(khoản 10 Điều 66) để bảo đảm thống nhất, đồng bộ của Dự thảo Luật với pháp
luật về giao thông.
- Có ý kiến quy định cụ thể hơn về kiểm soát ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm do
mùi khó chịu. Tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật đã bổ sung quy định về mùi
khó chịu phải kiểm soát, xử lý bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường tại Điều
91; về quy định chi tiết kiểm soát tiếng ồn đề nghị cho phép quy định trong văn
bản dưới Luật và Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về môi trường.
8. Về ứng phó với biến đổi khí hậu (Chương VII)
Một số ý kiến đề nghị bổ sung rõ hơn nội dung quy định nội hàm, trách
nhiệm của các cơ quan liên quan. Nội dung này sau khi nghiên cứu tiếp thu ý
kiến ĐBQH, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban KH,CN&MT và ý kiến của chuyên
gia, UBTVQH đã tiếp thu, chỉnh lý bước đầu như tại Chương VII dự thảo Luật.
Đây là nội dung khó, vừa phải bảo đảm trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, vừa
bảo đảm tính hiệu quả, khả thi với điều kiện thực tế ở Việt Nam, UBTVQH sẽ
tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu để bổ sung một số điều cho đầy đủ hơn, làm cơ sở
pháp lý đáp ứng việc phòng ngừa, thích ứng, hạn chế và khắc phục thiệt hại do
biến đổi khí hậu gây ra. Về thuế phát thải khí các-bon, là vấn đề mới, hiện nay
mới chỉ áp dụng ở một số nước trên thế giới nên không quy định trong Luật này
mà tiếp tục nghiên cứu để Luật thuế BVMT quy định cho thống nhất.
9. Về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường (Chương X)
- Có ý kiến cho rằng tiêu chí phân loại sự cố môi trường còn chung chung
và chỉ dựa trên phạm vi địa giới hành chính, đề nghị cần quy định về phân loại
sự cố môi trường hợp lý hơn, làm cơ sở để quy định trách nhiệm của các tổ chức,
cá nhân liên quan trong việc phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường.
So với Luật BVMT 2014 và từ kinh nghiệm thực tiễn, Dự thảo Luật đã bổ
sung và chi tiết hơn các quy định về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, đặc
biệt là phân loại các sự cố môi trường thành 04 loại để làm căn cứ phân định trách
nhiệm của Bộ TN&MT, các bộ, ngành có liên quan và chính quyền địa phương các
cấp trong phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường. Hiện nay, có nhiều loại sự cố
làm phát sinh sự cố môi trường đã được quy định tại nhiều văn bản quy phạm
khác nhau như Luật Hóa chất đối với sự cố hóa chất; Luật Phòng cháy, chữa cháy
đối với sự cố cháy, nổ; Luật Phòng, chống thiên tai đối với sự cố thiên tai; Luật
Năng lượng nguyên tử đối với sự cố phóng xạ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành
các quy định về sự cố chất thải, sự cố tràn dầu... Các sự cố rất đa dạng và tính
chất cũng rất khác nhau.
Nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH và ý kiến chuyên gia, dự thảo
Luật đã chỉnh sửa theo hướng quy định về phân cấp sự cố môi trường thay cho
phân loại sự cố môi trường, theo đó đã quy định sự cố môi trường có 4 cấp (cấp
cơ sở, cấp huyện, cấp tỉnh và cấp quốc gia) xác định theo phạm vi ảnh hưởng về
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không gian, địa giới hành chính như tại khoản 2 Điều 125. Đồng thời, đã chỉnh lý
các nội dung liên quan, xác định rõ trách nhiệm chỉ đạo ứng phó sự cố môi
trường của Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Ban
chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn (lực lượng ứng phó) và trách
nhiệm QLNN của các bộ, ngành, UBND, cơ quan chuyên môn các cấp và tổ
chức, cá nhân liên quan như quy định tại các Điều 126, 127, 128 và Điều 129 của
Dự thảo Luật. Với những quy định này, việc xác định các cấp sự cố môi trường
sẽ được thực hiện tại thời điểm phát hiện xảy ra sự cố để cơ quan có trách nhiệm
chỉ đạo ứng phó, hành động kịp thời và trong thực hiện phòng ngừa, ứng phó sự
cố môi trường để nâng cao hiệu quả hoạt động này.
- Một số ý kiến đề nghị quy định rõ trách nhiệm của Chính phủ, các Bộ
ngành và địa phương khi xảy ra sự cố môi trường nghiêm trọng; quy định rõ quy
trình ứng phó xử lý sự cố môi trường.
Dự thảo Luật đã quy định rõ trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, Ủy
ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ TN&MT và các
bộ, ngành, UBND các cấp trong việc tổ chức ứng phó sự cố môi trường (Điều
127) và trách nhiệm về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường (Điều 129). Về
quy trình ứng phó sự cố môi trường, Dự thảo Luật đã quy định rõ ứng phó sự cố
môi trường có 03 giai đoạn: chuẩn bị ứng phó sự cố, tổ chức ứng phó sự cố và
phục hồi môi trường sau sự cố. Theo đó, mỗi giai đoạn đều quy định rõ nội dung
cụ thể và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan. Về quy trình ứng
phó cụ thể của từng loại sự cố, dự thảo Luật quy định “Thủ trưởng các các bộ, cơ
quan ngang bộ hướng dẫn quy trình, kỹ thuật ứng phó sự cố môi trường, kịch bản
ứng phó sự cố môi trường thuộc phạm vi QLNN của mình theo quy định của
pháp luật chuyên ngành.” như tại khoản 8 Điều 127.
- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về thông tin cho ứng phó với sự cố
môi trường, cơ chế bảo đảm thông tin kịp thời đến tổ chức, cá nhân trong phạm
vi ảnh hưởng của sự cố môi trường.
Tiếp thu ý kiến xác đáng của các vị ĐBQH và để khắc phục bất cập trong
cung cấp thông tin về sự cố thời gian qua, dự thảo Luật đã bổ sung một điều quy
định về công khai thông tin và sự tham gia của cộng đồng trong phòng ngừa, ứng
phó sự cố môi trường (Điều 131), trong đó đã quy định người chỉ đạo và người
phát ngôn về ứng phó sự cố môi trường có trách nhiệm cung cấp thông tin kịp
thời, đầy đủ, trung thực, chính xác về sự cố môi trường và tình hình ứng phó sự
cố môi trường cho cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan và các cơ
quan báo chí, truyền thông. Thông tin được cung cấp bởi người chỉ đạo và người
phát ngôn là thông tin chính thức về sự cố môi trường. Đồng thời Dự thảo Luật
cũng quy định cơ quan báo chí, truyền thông có trách nhiệm thông tin kịp thời,
chính xác, trung thực về sự cố môi trường.
- Về bồi thường thiệt hại về môi trường, có ý kiến đề nghị cân nhắc lại quy
định giao trách nhiệm cho UBND cấp xã yêu cầu các chủ dự án bồi thường do
năng lực, đội ngũ cán bộ làm công tác BVMT cấp xã còn hạn chế.
Về vấn đề này, UBTVQH báo cáo như sau: Theo quy định tại điểm a,
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khoản 2, Điều 133 của dự thảo Luật, UBND cấp xã có trách nhiệm yêu cầu bồi
thường thiệt hại về môi trường và xác định thiệt hại gây ra trên địa bàn thuộc
phạm vi quản lý của mình là phù hợp với quy định về trách nhiệm toàn diện của
chính quyền địa phương đối với vấn đề môi trường xảy ra trên địa bàn, phù hợp
với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Dự thảo Luật cũng quy
định, trường hợp việc xác định thiệt hại gây ra trên địa bàn vượt khả năng của
UBND cấp xã thì UBND cấp xã có trách nhiệm báo cáo và đề nghị UBND cấp
huyện tổ chức thu thập và thẩm định dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại về
môi trường. Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, dự thảo Luật đã bổ sung, chỉnh lý trách
nhiệm của UBND cấp huyện trong việc tổ chức xác định thiệt hại về môi trường
trong trường hợp có đề nghị của UBND cấp xã như quy định điểm b khoản 2
Điều 133 dự thảo Luật.
10. Về công cụ chính sách và nguồn lực bảo vệ môi trường (Chương XI)
10.1. Về thuế, phí BVMT
- Một số ý kiến đề nghị những nội dung về mức thuế, khung thuế, phí BVMT
cần thực hiện theo quy định của Luật thuế BVMT, pháp luật về phí và lệ phí. Tuy
nhiên, một số ý kiến khác đề nghị cần quy định nguyên tắc về vấn đề này trong Luật
BVMT nhằm đạt mục tiêu điều chỉnh hành vi theo hướng có lợi cho môi trường.
Nghiên cứu tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật đã quy định mang tính
nguyên tắc xác định đối tượng chịu thuế, phí BVMT tại Điều 138. Việc ban hành,
tổ chức thực hiện các quy định về thuế, phí BVMT được thực hiện theo quy định
của pháp luật về thuế và quản lý thuế, pháp luật về phí, lệ phí.
Dự thảo Luật đã được tiếp thu chỉnh lý theo hướng quy định rõ hơn trách
nhiệm của Bộ TN&MT, Bộ Tài chính trong việc đánh giá mức độ gây ô nhiễm
môi trường, hiệu ứng nhà kính của chất thải hoặc sản phẩm, hàng hóa khi sử
dụng gây tác động xấu đến môi trường để đề xuất danh mục cụ thể các đối tượng
chịu thuế, phí BVMT, biểu khung, mức thuế, phí BVMT đối với từng đối tượng
chịu thuế, phí BVMT và phương pháp tính phí BVMT.
- Có ý kiến cho rằng quy định phí BVMT như dự thảo Luật đang hẹp hơn
so với quy định của Luật Phí và lệ phí hiện hành.
Tiếp thu ý kiến xác đáng nói trên, dự thảo Luật đã rà soát, chỉnh sửa, bổ
sung quy định đối tượng chịu phí BVMT đối với khai thác khoáng sản hoặc làm
phát sinh tác động xấu đối với môi trường; các dịch vụ công thuộc lĩnh vực
BVMT để đảm bảo tính đồng bộ với Luật phí và lệ phí như thể hiện tại Điều 138
Dự thảo Luật.
10.2. Về chính sách ưu đãi, hỗ trợ và phát triển kinh tế môi trường
Tiếp thu ý kiến ĐBQH và rà soát Dự thảo Luật, nội dung này đã lược bỏ
một số điều, bố cục và chỉnh lý lại một số điều cho khoa học và logic hơn. Nội
dung này có nhiều chính sách mới, UBTVQH tiếp tục chỉ đạo rà soát, cân nhắc
những nội dung phù hợp để đưa vào Luật, bảo đảm tính khả thi.
- Có ý kiến đề nghị nội dung ưu đãi, hỗ trợ các hoạt động về BVMT, cần rà
soát bảo đảm thống nhất với Luật Đầu tư về những lĩnh vực, ngành nghề được ưu
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đãi đầu tư. Việc Dự thảo Luật mở rộng các đối tượng được hưởng ưu đãi về thuế,
đề nghị rà soát lại với quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp để chính
sách ưu đãi, hỗ trợ thực hiện khả thi.
Nghiên cứu ý kiến của các vị ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát các luật
có liên quan để sửa đổi, bổ sung các quy định về mức ưu đãi, hỗ trợ cụ thể cho hoạt
động BVMT tại Điều 144 của Dự thảo Luật. Trong quá trình chỉnh sửa hoàn thiện
Luật, UBTVQH sẽ tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu rà soát để chỉnh lý quy định cụ thể
hơn về ưu đãi, hỗ trợ cụ thể nhằm đảm bảo tính khả thi và tương thích với quy
định về ngành nghề, địa bàn ưu đãi đầu tư cũng như nội dung chính sách được ưu
đãi theo quy định tại Luật Đầu tư và pháp luật về thuế.
- Một số ý kiến cho rằng nội dung các điều về chính sách phát triển kinh tế
tuần hoàn, phát triển ngành công nghiệp môi trường, đầu tư phát triển vốn tự
nhiên còn quy định chung chung, không rõ nội hàm, mang tính Nghị quyết. Có ý
kiến đề nghị bổ sung quy định việc xác định giá dịch vụ xử lý chất thải, nước thải
được thực hiện thông qua đấu thầu cung cấp dịch vụ công.
Nghiên cứu ý kiến của các vị ĐBQH, Dự thảo Luật đã tiếp thu, chỉnh lý nội
dung về kinh tế tuần hoàn, phát triển ngành công nghiệp môi trường, đầu tư phát
triển vốn tự nhiên như quy định tại các Điều 145, 146 và 147. Về giá cung cấp
dịch vụ môi trường, Nhà nước thực hiện việc định giá đối với các dịch vụ thu
gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân và dịch vụ thu
gom, xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu đô thị, khu dân cư tập trung, hộ
gia đình, cá nhân. Việc xác định giá dịch vụ xử lý chất thải, nước thải theo hình
thức nào sẽ do Chính phủ xem xét quy định trong Nghị định hướng dẫn để bảo
đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn rất khác nhau của các địa phương như quy
định tại Điều 147 của Dự thảo Luật.
10.3. Về ngân sách nhà nước cho BVMT (Điều 151)
Một số ý kiến cho rằng muốn bảo đảm mục tiêu BVMT phải có nguồn lực
từ NSNN rõ ràng, đề nghị quy định tăng chi ngân sách cho BVMT. Có ý kiến đề
nghị ít nhất phải từ 3 đến 5% GDP hàng năm. Có ý kiến đề nghị không quy định
tỷ lệ NSNN chi cho hoạt động BVMT; không nên quy định NSNN có mục chi
riêng cho hoạt động đầu tư phát triển BVMT do đã được quy định tại pháp luật
về NSNN hiện hành.
Tiếp thu ý kiến xác đáng của các vị ĐBQH, UBTVQH chỉ đạo rà soát kỹ
các quy định hiện hành có liên quan và đã chỉnh lý quy định về NSNN cho
BVMT theo hướng không quy định tỷ lệ mức chi tối thiểu 01% tổng chi NSNN
cho hoạt động sự nghiệp BVMT thay vào đó là quy định tăng chi NSNN cho
BVMT theo khả năng NSNN và điều kiện KT-XH của đất nước từng giai đoạn;
đồng thời bổ sung quy định về thực hiện một số nội dung có tính chất đầu tư về
BVMT sau khi đã đảm bảo các nhiệm vụ chi sự nghiệp môi trường đối với nội
dung chi thường xuyên sự nghiệp BVMT như tại khoản 1, khoản 3 Điều 151 dự
thảo Luật. Về nguồn lực cho BVMT, UBTVQH nhấn mạnh quan điểm phải huy
động nguồn lực của toàn xã hội, trong đó có nguồn lực đầu tư từ NSNN.
UBTVQH tiếp tục chỉ đạo rà soát, chỉnh lý quy định các nội dung chi do NSNN
18

bảo đảm cho hoạt động BVMT để khả thi, phù hợp với thực tế, phù hợp với khả
năng của NSNN.
10.4. Về tín dụng xanh, trái phiếu xanh, thị trường phát thải
- Có ý kiến cho rằng quy định về tín dụng xanh, trái phiếu xanh, thị trường
phát thải… cần gắn với các đạo luật chuyên ngành để có tính đồng bộ; những
chính sách mới này nên triển khai thí điểm dần từng bước như thông lệ quốc tế,
đưa ngay vào Luật sẽ khó khăn.
UBTVQH xin báo cáo như sau: Tín dụng xanh đã được qui định là hoạt
động BVMT được khuyến khích trong Luật BVMT 20146; hiện nay, Ngân hàng
nhà nước đang triển khai loại hình tài chính này và được đánh giá là một loại
hình sản phẩm tài chính tiềm năng. Tuy nhiên, các văn bản quy phạm pháp luật
điều chỉnh hoạt động cấp tín dụng chưa có quy định cụ thể. Do vậy, để tạo hành
lang pháp lý cho công cụ tín dụng xanh, Luật BVMT cần có quy định riêng về
nội dung này và phù hợp với pháp luật về tín dụng, ngân hàng nhằm khuyến
khích đa dạng hóa hình thức đầu tư, khuyến khích BVMT và phù hợp với xu
hướng chung của các nước phát triển. Để phù hợp với điều kiện thực tiễn ở nước
ta hiện nay, Dự thảo Luật đã tiếp thu ý kiến về lộ trình thực hiện và đã bổ sung
quy định giao Chính phủ ban hành “lộ trình, tiêu chí đánh giá dự án xanh” để
bảo đảm tính khả thi như tại khoản 4, khoản 5 Điều 152 Dự thảo Luật.
Về nội dung “thị trường phát thải” (Điều 141), UBTVQH cho rằng đây là
công cụ kinh tế mới cho BVMT lần đầu được quy định trong Luật, chính sách về
trao đổi, mua, bán phát thải giữa các tổ chức, cá nhân quy định ở Điều này cần
được tiếp tục cân nhắc để bảo đảm việc kiểm soát, tránh tác động tiêu cực đến
môi trường.
UBTVQH sẽ tiếp tục chỉ đạo rà soát, cân nhắc kỹ lưỡng để bổ sung, chỉnh
sửa các nội dung về “tín dụng xanh”, “trái phiếu xanh”, “thị trường phát thải”
cho phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam, tránh phát sinh TTHC.
11. Về một số vấn đề cụ thể khác
- Có ý kiến đề nghị rà soát quy định về xử lý vi phạm, thanh tra, kiểm tra
(Điều 167, Điều 168) công tác BVMT bảo đảm tính thống nhất với pháp luật xử
lý vi phạm hành chính, thanh tra và phù hợp với chức năng nhiệm vụ của các cơ
quan nhà nước; đề nghị phân định rõ nhiệm vụ của thanh tra môi trường với
nhiệm vụ của Cơ quan cảnh sát môi trường.
UBTVQH xin báo cáo như sau: Nội dung này có nhiều điểm mới so với
Luật BVMT 2014 như về thanh tra, kiểm tra đột xuất không cần thông báo trước,
quy định thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT là 05 năm
(khoản 3 Điều 168) và quy định các tổ chức, cá nhân quản lý khu vực công cộng
được phạt theo quy chế nội bộ về giữ gìn vệ sinh để giáo dục, răn đe kịp thời ý
thức BVMT của người dân.
Tiếp thu ý kiến các vị ĐBQH, Khoản 4 Điều 167 dự thảo Luật đã quy định
6
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nguyên tắc “Hoạt động kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về BVMT không được
chồng chéo, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
bình thường của tổ chức, cá nhân; có sự phối hợp của cơ quan QLNN về BVMT
và lực lượng cảnh sát môi trường”. Về quy định BVMT nơi công cộng đã thể
hiện lại điểm c khoản 2 Điều 60 để tránh hiểu nhầm là các tổ chức, cá nhân quản
lý khu vực công cộng được xử phạt vi phạm hành chính. Đồng thời, đã rà soát
các quy định nhằm phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền và cơ chế phối hợp
giữa lực lượng cảnh sát môi trường và cơ quan QLNN về BVMT.
Đây là nội dung rất chi tiết, bảo đảm thống nhất với các luật chuyên ngành,
vì thế, sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát để thống nhất với chức năng, nhiệm vụ của
các cơ quan nhà nước, bảo đảm tính thống nhất với quy định của Luật Xử lý vi
phạm hành chính (hiện nay đang được sửa đổi, bổ sung).
- Có ý kiến đề nghị xem lại quy định “phải có biện pháp truy thu số lợi thu
được bằng giá trị xử lý chất thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với hành
vi vi phạm về xả thải chất thải ra môi trường” do quy định này hẹp hơn so với
quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính hiện hành.
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, Dự thảo Luật đã bỏ quy định này trong Dự thảo
Luật tại khoản 3 Điều 168 mà sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT (sau khi Luật này được
ban hành).
- Về trách nhiệm QLNN về BVMT (Chương XV); Điều khoản thi hành
(chương XVI), Dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý bước đầu và sẽ tiếp tục
chỉnh sửa hoàn thiện sau khi thống nhất phương án về phân công trách nhiệm
QLNN của các bộ và vấn đề cấp phép.
Một số ý kiến cho rằng dự thảo Luật còn nhiều điều, khoản giao Chính phủ
quy định chi tiết, UBTVQH đã chỉ đạo nghiên cứu cân nhắc, tiếp thu luật hóa tối
đa để hạn chế các điều, khoản giao Chính phủ quy định chi tiết. Một số ý kiến đề
nghị không quy định phân tán mà nên quy nạp tất cả quy định về trách nhiệm
QLNN của các Bộ, UBND các cấp về chương trách nhiệm QLNN, UBTVQH sẽ
tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, đối chiếu, rà soát cân nhắc kỹ lưỡng về kết cấu, kỹ
thuật thể hiện để rõ trách nhiệm của từng Bộ, UBND các cấp, bảo đảm tính đồng
bộ giữa yêu cầu và trách nhiệm QLNN đối với BVMT, tránh chồng chéo hoặc bỏ
sót trách nhiệm.
- Có ý kiến đề nghị chỉnh sửa trách nhiệm quản lý nhà nước về BVMT của
Bộ Công an; đề nghị bổ sung thêm trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh
và Xã hội trong vấn đề giáo dục nghề nghiệp; Bộ Thông tin và Truyền thông
trong vấn đề báo chí và truyền thông, tuyên truyền về môi trường.
Tiếp thu ý kiến trên, Dự thảo Luật đã chỉnh lý, biên tập quy định trách
nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an như tại khoản 13 Điều 175; đã tiếp thu, bổ
sung trách nhiệm quản lý nhà nước về BVMT đối với Bộ trưởng Bộ Lao động,
Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông như tại
khoản 16, khoản 17 Điều 175 Dự thảo Luật.
- Về truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức, ý thức
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trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng cơ quan, tổ chức và trách nhiệm
của từng người dân về BVMT.
UBTVQH đã tiếp thu, chỉnh lý bổ sung 01 mục riêng về giáo dục, truyền
thông về môi trường vào Chương XI dự thảo Luật, trong đó quy định nguyên tắc,
phương thức, cơ chế hoạt động về truyền thông, giáo dục môi trường, giải thưởng
môi trường. UBTVQH sẽ tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu bổ sung quy định tại mục này
theo ý kiến của các vị ĐBQH để quy định cụ thể trách nhiệm của Bộ TN&MT, Bộ
Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND các cấp… trong việc
giáo dục, truyền thông, phổ biến pháp luật về BVMT; nâng cao nhận thức, xây
dựng ý thức về BVMT trong cộng đồng.
- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về BVMT trong khu hành chính - kinh
tế đặc biệt. Tiếp thu ý kiến xác đáng này, dự thảo Luật đã bổ sung 01 khoản quy
định về trách nhiệm BVMT của chính quyền địa phương tại đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt do Quốc hội thành lập vào Điều 176 quy định về trách nhiệm
quản lý nhà nước về BVMT của Ủy ban nhân dân các cấp.
Ngoài những vấn đề nêu trên, Dự thảo Luật đã nghiên cứu tiếp thu, chỉnh
lý nhiều nội dung cụ thể tại các điều, khoản mà các vị ĐBQH quan tâm như các
nội dung về giải thích khái niệm; những hành vi bị nghiêm cấm; quy chuẩn kỹ
thuật về môi trường; quan trắc môi trường; tín dụng xanh, trái phiếu xanh, Quỹ
BVMT; quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội và cộng đồng dân cư trong BVMT; về tính khả thi, thống
nhất trong hệ thống pháp luật; về văn phong, bố cục, kỹ thuật văn bản… cũng đã
được nghiên cứu, chỉnh lý bước đầu.
Sau khi tiếp thu, chỉnh lý, Dự thảo Luật BVMT (sửa đổi) gồm có 16
Chương, 179 Điều (giảm 07 Điều so với dự thảo Luật kèm theo Tờ trình
252/TTr-CP của Chính phủ).
Trên đây là Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Bảo vệ môi
trường (sửa đổi), UBTVQH kính trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban KH,CN&MT;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Lưu HC, KHCNMT.
- E-pas:

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phùng Quốc Hiển
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BÁO CÁO THAM LUẬN
Những nội dung quan trọng trong Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường
(sửa đổi)
Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ TN&MT đã chủ trì, phối hợp
với các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan xây dựng dự
án Luật BVMT (sửa đổi). Dự án Luật đã được Chính phủ trình Quốc hội xem xét
và cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9 vừa qua. Sau Kỳ họp thứ 9, Bộ Tài nguyên và Môi
trường đã phối hợp với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật theo ý kiến của các vị Đại biểu Quốc hội và đã báo
cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 12 tháng 8 năm 2020.
Với mục tiêu cao nhất là cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe
người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền
vững; thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà
nước, dự thảo Luật đã có nhiều chính sách, quy định mới nhằm nâng cao hiệu quả
công tác BVMT, đảm bảo BVMT phải được đặt ở vị trí trung tâm của các quyết
định phát triển; không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế; thực hiện sàng
lọc, lựa chọn đầu tư phát triển dựa trên các tiêu chí về môi trường.
Một số điểm mới quan trọng trong dự thảo Luật như sau:
Dự thảo Luật gồm 16 chương, 179 điều; đã cải cách mạnh mẽ, cắt giảm trên
40% thủ tục hành chính, giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính từ 20-75
ngày. Góp phần giảm chi phí tuân thủ của doanh nghiệp thông qua các quy định về
đánh giá tác động môi trường (ĐTM); tích hợp các thủ tục hành chính vào giấy
phép môi trường (GPMT); không duy trì chế độ quan trắc môi trường định kỳ đối
với doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật về BVMT. Dự thảo Luật có nhiều điểm đổi
mới căn bản, bao gồm:
(1) Tăng cường hiệu lực, hiệu quả, tính khả thi của các chính sách hiện hành;
thay đổi phương thức quản lý hành chính kém hiệu quả, phức tạp sang quản lý dựa
vào kết quả, mục tiêu cuối cùng; giảm thủ tục hành chính với các đối tượng thân
thiện môi trường, tăng cường kiểm soát các đối tượng có nguy cơ gây ô nhiễm môi
trường; chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm.
(2) Lần đầu tiên đưa các quy định rải rác, phân tán về BVMT trong các luật
khác vào dự thảo Luật nhằm đặt nền móng hướng đến một bộ luật thống nhất về
môi trường; đưa các chức năng quản lý nhà nước về BVMT đang phân tán ở một
số Bộ về Bộ Tài nguyên và Môi trường như quản lý chất thải rắn, ban hành tiêu
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường nhằm bảo đảm nguyên tắc đồng bộ, thống
nhất trong quản lý nhà nước về BVMT; phân công, phân cấp đi đôi với phân
quyền; chuyển vai trò của Nhà nước sang vai trò trung tâm của doanh nghiệp,
cộng đồng và người dân.
(3) Tiếp cận phương pháp quản lý khoa học dựa trên cách mạng khoa học
công nghệ, công nghệ thông tin; quản lý liên thông các giai đoạn phát triển từ chủ

trương, quy hoạch, xây dựng dự án, triển khai thực hiện đến hết vòng đời dự án.
(4) Xây dựng nền tảng thể chế phục vụ kiến tạo các mô hình phát triển bền
vững như: kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế phát thải ít các-bon trong quy
hoạch, thiết kế sản xuất, thương mại, tiêu dùng và tái chế xử lý chất thải, sản
phẩm, bao bì hoặc sản phẩm sau sử dụng. Hình thành các ngành kinh tế mới như:
đầu tư vào vốn tự nhiên, công nghiệp môi trường; hình thành thị trường phát thải.
(5) Lần đầu tiên đưa chính sách môi trường của Việt Nam hài hòa tiệm cận
với pháp luật quốc tế; tạo môi trường pháp lý thuận lợi để Việt Nam tham gia các
Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như EVFTA, EVIPA, CPTPP, v.v.; góp
phần phòng vệ, ngăn chặn, sàng lọc các dự án có công nghệ lạc hậu đầu tư nước
ngoài vào Việt Nam, chủ động vượt qua các hàng rào kỹ thuật trong cạnh tranh
thương mại toàn cầu.
I. NHỮNG ĐIỂM MỚI NỔI BẬT TRONG DỰ THẢO LUẬT
Dự thảo Luật đã thể hiện nhiều quy định, chính sách mới quan trọng, cụ thể:
1. Về khung chính sách: Dự thảo Luật thiết kế khung chính sách hướng
đến việc hình thành đạo luật về BVMT có tính tổng thể, toàn diện và hài hòa với hệ
thống pháp luật về kinh tế-xã hội; đưa các quy định về bảo vệ các thành phần môi
trường lên đầu, thể hiện mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ các thành phần môi trường,
bảo vệ sức khỏe người dân, coi đây là nội dung trọng tâm, quyết định các chính
sách BVMT khác. Quy định đồng bộ các công cụ quản lý môi trường theo từng
giai đoạn của dự án, từ khâu xem xét chủ trương đầu tư, thẩm định, thực hiện, đi
vào vận hành chính thức và kết thúc dự án như: chiến lược BVMT quốc gia, quy
hoạch BVMT, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá sơ bộ tác động môi trường,
ĐTM, GPMT, đăng ký môi trường, v.v.
2. Về bảo vệ các thành phần môi trường: Tiếp thu kinh nghiệm của các
nước phát triển trong bảo vệ các thành phần môi trường thông qua việc xây dựng
các kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt, không khí. Bổ sung một mục
riêng về quản lý di sản thiên nhiên nhằm thể hiện được tầm quan trọng, giá trị đặc
biệt, độc đáo bao quát được cả nội dung cảnh quan thiên nhiên cũng như đa dạng
sinh học và các nội dung liên quan khác để từ đó làm căn cứ quy định, hướng dẫn
quản lý, bảo vệ di sản thiên nhiên trước các tác động, ảnh hưởng của các hoạt động
phát triển KT-XH.
3. Về chiến lược BVMT, quy hoạch BVMT, đánh giá môi trường chiến
lược: Xác lập vị trí pháp lý cho chiến lược BVMT quốc gia; đồng bộ nội dung quy
hoạch BVMT, phân vùng môi trường với các nguyên tắc chung của pháp luật về
quy hoạch; nâng cao hiệu quả, thực chất của công cụ đánh giá môi trường chiến
lược thông qua việc xác định đúng đối tượng phải đánh giá môi trường chiến lược,
nội dung đánh giá môi trường chiến lược; lồng ghép thủ tục thẩm định đánh giá môi
trường chiến lược.
4. Về đánh giá sơ bộ tác động môi trường, ĐTM, giấy phép môi trường:
Khắc phục vướng mắc, bất cập giữa pháp luật về BVMT với pháp luật về đầu tư,
đầu tư công trong giai đoạn đề xuất dự án thông qua việc bổ sung quy định về đánh
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giá sơ bộ tác động môi trường. Quy định phân loại các dự án đầu tư dựa trên các
tiêu chí về môi trường để có cách thức quản lý phù hợp từ khâu xét duyệt chủ
trương đầu tư đến thẩm định báo cáo ĐTM, phê duyệt dự án, cấp các loại giấy phép,
giấy xác nhận về môi trường, quan trắc, giám sát, thanh tra môi trường tương ứng,
đảm bảo cách tiếp cận khoa học và phù hợp với kinh nghiệm quốc tế. Xác lập đúng
vai trò công cụ dự báo, phòng ngừa trong giai đoạn chuẩn bị dự án của ĐTM; nâng
cao chất lượng của ĐTM với việc quy định điều kiện của tổ chức lập báo cáo ĐTM;
thay thế quyết định phê duyệt ĐTM bằng quyết định phê duyệt kết quả thẩm định
ĐTM để gắn trách nhiệm của chủ dự án. Tích hợp 06 loại giấy phép có liên quan
vào 01 GPMT để cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính.
5. Về quản lý chất thải: Đổi mới phương thức quản lý chất thải, coi chất thải
là tài nguyên để góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Quy định về phân loại chất
thải rắn sinh hoạt thành 3 loại cơ bản; căn cứ điều kiện KT-XH của địa phương,
UBND cấp tỉnh quy định chi tiết về quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình,
cá nhân thuộc địa bàn quản lý; quy định cụ thể hình thức và mức kinh phí hộ gia
đình, cá nhân phải chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn
sinh hoạt dựa trên lượng, chủng loại chất thải phát sinh trước ngày 01/01/2025.
Bổ sung các quy định về phân loại chất thải rắn tại nguồn, thu gom, tái chế, xử
lý chất thải; khuyến khích áp dụng công nghệ thân thiện môi trường, xử lý chất thải
kết hợp thu hồi năng lượng, sản xuất nguyên liệu, nhiên liệu cho ngành sản xuất khác.
6. Về ứng phó với biến đổi khí hậu: Thể chế hóa các cam kết của Việt Nam
về biến đổi khí hậu, bảo vệ tầng ô-dôn. Dự thảo Luật đã quy định cụ thể nội dung
thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và trách nhiệm các
cơ quan; hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon trong
nước, cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập.
7. Về nguyên tắc xây dựng, áp dụng quy chuẩn kỹ thuật môi trường:
Lần đầu tiên quy định nguyên tắc, lộ trình áp dụng quy chuẩn nhằm bảo đảm tiêu
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường của Việt Nam tương đồng với các nước
phát triển và người dân Việt Nam phải được hưởng chất lượng môi trường ngang
bằng với các nước tiên tiến trên thế giới, đồng thời bảo đảm huy động mức đầu tư
hợp lý từ khu vực tư nhân, doanh nghiệp cho BVMT, khắc phục tình trạng đầu tư
cho BVMT còn thấp từ khu vực này trong thời gian qua.
8. Về quan trắc, thông tin, cơ sở dữ liệu, báo cáo môi trường: Đẩy mạnh
áp dụng tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào hoạt động giám sát chất thải; thúc đẩy
các cơ sở phát triển theo hướng thân thiện môi trường thông qua cơ chế miễn trách
nhiệm quan trắc chất thải định kỳ; buộc quan trắc chất thải tự động, liên tục đối
với các cơ sở có nguồn thải lớn, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Huy động sự
tham gia của các bộ, ngành trong hoạt động quan trắc chất lượng môi trường nhằm
phát huy tối đa cơ sở vật chất và nhân lực hiện có của các ngành. Tăng cường ứng
dụng công nghệ thông tin trong xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường, giải quyết hồ
sơ trực tuyến. Xây dựng các chỉ tiêu thống kê môi trường hội nhập với quốc tế.
9. Về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, bồi thường thiệt hại về môi
trường: phân định rõ trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các bộ, ngành, cơ quan liên
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quan trong từng giai đoạn từ phòng ngừa, ứng phó đến khắc phục. Hoàn thiện các
cơ chế bồi thường thiệt hại về môi trường phù hợp với tính chất đặc thù của lĩnh
vực môi trường như quy định về trách nhiệm chứng minh, bảo vệ các đối tượng yếu
thế bị thiệt hại.
10. Về công cụ kinh tế trong BVMT: quy định về nguyên tắc sử dụng
công cụ thuế, phí BVMT, xác định rõ trách nhiệm của Bộ TNMT trong việc đánh
giá mức độ gây ô nhiễm môi trường, hiệu ứng nhà kính của chất thải hoặc sản
phẩm, hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường để đề xuất danh mục
cụ thể các đối tượng chịu thuế BVMT nhằm đạt được mục tiêu điều chỉnh các hành
vi theo hướng giảm phát thải, thân thiện môi trường. Bổ sung nhiều công cụ kinh tế
mới như: tín dụng xanh; trái phiếu xanh; cơ chế đặt cọc - hoàn trả; trách nhiệm của
nhà sản xuất, nhập khẩu trong thu gom, tái chế, xử lý bao bì, sản phẩm đã qua sử
dụng; hình thành thị trường phát thải; v.v.
11. Về nguồn lực từ Nhà nước cho BVMT: Xác lập rõ vai trò của Nhà
nước trong việc bảo đảm nguồn lực để bố trí cho các dự án lớn, trung hạn nhằm
khắc phục ô nhiễm môi trường, giải quyết dứt điểm các vấn đề môi trường do lịch
sử để lại, thực hiện các chính sách, nội dung mới về BVMT thuộc trách nhiệm của
Nhà nước thông qua việc quy định nội dung hoạt động chi thường xuyên để hỗ trợ
xử lý chất thải rắn sinh hoạt; xử lý các điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
thuộc khu vực công ích; tăng cường trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật; quan trắc, giám
sát, cảnh báo các vấn đề ô nhiễm môi trường liên vùng, liên tỉnh, xuyên biên giới,
ứng phó với biến đổi khí hậu; v.v.
12. Về tăng cường năng lực quản lý môi trường: Khắc phục tình trạng
thiếu hụt đội ngũ cán bộ quản lý môi trường (tỷ lệ cán bộ quản lý môi trường trong
các cơ quan nhà nước của Việt Nam mới đạt khoảng 24 người/triệu dân, ở mức
thấp so với nhiều nước trên thế giới) bằng việc bổ sung các quy định tăng cường
cán bộ quản lý môi trường trong khu vực doanh nghiệp, huy động sự tham gia
quản lý, giám sát của tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư; qua đó thể hiện rõ vai trò
trung tâm của doanh nghiệp, người dân trong công tác BVMT.
13. Về thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực BVMT: Một
số điểm mới, mang tính đột phá như: việc thanh tra, kiểm tra đột xuất về BVMT
không cần thông báo, công bố trước để bảo đảm tính hiệu quả; quy định cơ chế
phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong thanh tra, kiểm tra về BVMT; quy định
thời hiệu xử phạt là 05 năm để phù hợp với tính chất các vi phạm về môi trường.
14. Về trách nhiệm quản lý nhà nước về BVMT: đưa các chức năng quản
lý nhà nước về BVMT đang phân tán ở một số Bộ về Bộ TN&MT như quản lý chất
thải rắn, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường nhằm bảo đảm nguyên
tắc đồng bộ, thống nhất trong quản lý nhà nước về BVMT; cụ thể hóa trách nhiệm
quản lý nhà nước về BVMT của Chính phủ, đảm bảo vai trò thống nhất tham mưu
của Bộ TN&MT thông qua việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ mang tính thiết
lập khuôn khổ quản lý BVMT trên phạm vi toàn quốc; trách nhiệm tham gia tổ chức
thực hiện pháp luật về BVMT của các Bộ, ngành trong phạm vi quản lý, đảm bảo
nguyên tắc một việc chỉ giao một cơ quan chịu trách nhiệm chính; thực hiện phân
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công, phân cấp đi đôi với phân quyền; trách nhiệm của ủy ban nhân dân các cấp.
II. CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ,
VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TRONG DỰ THẢO LUẬT
Tại Chương XIII, dự thảo Luật đã quy định rõ quyền, trách nhiệm gắn với
điều kiện thực thi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ
chức xã hội và cộng đồng dân cư trong BVMT nhằm huy động hiệu quả hơn cộng
đồng dân cư, các tổ chức, cá nhân tham gia BVMT; các cơ quan quản lý nhà nước
phải có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện thực thi này.
Về các quy định liên quan đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đây là
một trong các đối tượng áp dụng của Luật do đó các chính sách trong dự thảo Luật
cũng bao phủ đối tượng này, ví dụ như các quy định về bảo vệ các thành phần môi
trường, quy hoạch BVMT, ĐTM, quản lý chất thải, ứng phó biến đổi khí hậu, vv.
Về các quy định cụ thể, dự thảo Luật xác định rõ nguyên tắc BVMT phải phù hợp
với quy luật, đặc điểm tự nhiên, kinh tế thị trường, văn hóa, lịch sử, trình độ phát
triển kinh tế - xã hội của đất nước; thúc đẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu
số và miền núi. Dự thảo Luật đã quy định các chính sách liên quan đến vùng dân tộc
thiểu số và miền núi như:
- Về bảo vệ chất lượng nước mặt, khoản 2 Điều 9 về Kế hoạch quản lý chất
lượng môi trường nước mặt quy định việc xác định các vùng bảo vệ khu vực lấy
nước sinh hoạt, hành lang bảo vệ nguồn nước và khu vực sinh thủy là một nội dung
quan trọng trong Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt. Các khu vực
sinh thủy nêu trên chủ yếu là các khu vực miền núi, đầu nguồn nước và là khu vực
cần được bảo vệ.
- Về quy hoạch, phân vùng môi trường, khoản 3 Điều 24 và khoản 2 Điều 25
quy định việc xác lập các vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải để quản
lý chất lượng môi trường phù hợp với mục đích sử dụng và giao Chính phủ quy định
chi tiết. Khi đó, các khu vực đầu nguồn nước là một trong các đối tượng thuộc vùng
bảo vệ nghiêm ngặt và sẽ được quy định chi tiết trong Nghị định của Chính phủ.
- Về tham vấn trong quá trình nghiên cứu ĐTM, khoản 4 Điều 33 quy định
nội dung tham vấn bao gồm: các tác động trực tiếp, gián tiếp đối với các đối tượng
tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp trên cơ sở xem
xét việc thu hồi đất, di dân, tái định cư; dân tộc thiểu số; di sản thiên nhiên; nguy cơ
ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.
- Về quản lý chất thải sinh hoạt, khoản 4 Điều 76 quy định: Hộ gia đình, cá
nhân khu vực nông thôn (bao gồm miền núi) có hoạt động sản xuất nông nghiệp
hoặc có quỹ đất nhà ở không bị hạn chế về lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt sau khi
thực hiện phân loại thì khuyến khích tận dụng tối đa lượng chất thải thực phẩm để
làm phân hữu cơ, làm thức ăn chăn nuôi.
III. NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU
Trong quá trình xây dựng dự thảo Luật, một số vấn đề còn có ý kiến khác
nhau và đang có 02 phương án, gồm:
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1. Về đánh giá sơ bộ tác động môi trường
+ Phương án 1: Như thể hiện tại Điều 30a (Đánh giá sơ bộ tác động môi
trường). Quy định này cơ bản dựa trên phân loại dự án theo Luật Đầu tư công để xác
định đối tượng dự án đầu tư công phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường.
+ Phương án 2 (chỉnh lý để phù hợp với phân loại dự án theo tiêu chí về môi
trường): Như được thể hiện tại Điều 30b (Đánh giá tác động môi trường sơ bộ).
Quy định này dựa trên cơ sở phân loại dự án đầu tư theo mức độ tác động đến môi
trường, theo đó, chỉ các dự án thuộc nhóm I (Nhóm có tác động môi trường ở mức
độ cao) mới là đối tượng phải thực hiện. Phương án này có ưu điểm là có thể áp
dụng các tiêu chí môi trường để làm căn cứ xuyên suốt trong việc xác định đối
tượng phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường, quan trọng nhất là xác
định địa điểm đầu tư dự án có thực sự phù hợp với môi trường hay không.
2. Về thẩm quyền thẩm định báo cáo ĐTM (khoản 3 Điều 36)
+ Phương án 1: giao Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy
định của pháp luật về xây dựng (Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công
Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) chủ trì, phối hợp với UBND cấp
tỉnh tổ chức thẩm định báo cáo ĐTM đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ
trương đầu tư, quyết định đầu tư của mình nhằm phát huy vai trò, năng lực, nguồn lực
của các Bộ chuyên ngành, thuận lợi cho việc thực hiện thủ tục hành chính liên thông.
+ Phương án 2: Chỉ giao cho UBND cấp tỉnh thẩm định đối với các dự án
thuộc thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư của các Bộ, cơ
quan ngang bộ (trừ Bộ TN&MT, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an). UBND cấp tỉnh phối
hợp với các Bộ, cơ quan ngang bộ trong quá trình thẩm định báo cáo ĐTM.
3. Về giấy phép môi trường
+ Phương án 1: Chỉ dùng 01 loại GPMT trong đó bao gồm cả nội dung cấp
phép xả nước thải vào công trình thủy lợi, thay thế 07 loại giấy tờ thủ tục hành
chính (TTHC) cấp phép về môi trường. Đồng thời quy định trong nội dung GPMT
đối với trường hợp có xả nước thải vào công trình thủy lợi phải có các yêu cầu bảo
đảm an toàn công trình thủy lợi. Phương án này sẽ giải quyết được sự chồng chéo
trong quản lý một đối tượng là nước thải, rõ về trách nhiệm quản lý; giảm mạnh thủ
tục hành chính cho doanh nghiệp; đảm bảo nguyên tắc quản lý tổng hợp môi trường
nước theo lưu vực – là cách tiếp cận phổ biến và hiệu quả trên thế giới.
+ Phương án 2: Vẫn có giấy phép “Xả nước thải vào công trình thủy lợi”
như đã được quy định trong Luật Thủy lợi thông qua tại Kỳ họp thứ 3 (năm 2017).
Trên đây là báo cáo của Bộ TNMT về những nội dung quan trọng trong Dự
thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Bộ TNMT trân trọng báo cáo các vị Đại
biểu Quốc hội, các đại biểu tham gia hội thảo và mong nhận được ý kiến góp ý của
các vị đại biểu!
Trân trọng cảm ơn!
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Lựa chọn mô hình kinh tế phù hợp với vùng DTTS vì mục tiêu bảo
vệ môi trường và phát triển bền vững
Phạm Hồng Quang
GS.TS Khoa học Giáo dục, GĐ ĐH Thái Nguyên

1. Từ mục tiêu phát triển vì con người

Trong hầu hết các chiến lược của các tỉnh ở Việt Nam giai đoạn 2020-2025
(trong đó có các tỉnh miền núi [1]), ở biểu đồ tăng liên tục 3-5 năm của các văn
kiện các tỉnh có thống kê về tiền, thu nhập GDP đều hướng đến các chỉ tiêu kinh tế
xã hội rất cụ thể, GRDP (tốc độ tăng trưởng kinh tế) bằng những con số ấn
tượng…Tuy nhiên, một chỉ số phát triển quan trọng, là đích cuối cùng cần đạt đến,
đó là mục tiêu phát triển người – ít được đề cập mặc dù mục tiêu này bao trùm các
chỉ tiêu và các giải pháp. Chất lượng của tăng trưởng phải lấy mục tiêu phát triển
con người làm trọng tâm, cơ bản, do vậy phải đặt chỉ tiêu HDI trong chiến lược.
(Human Development Index) là chỉ số so sánh, định lượng về mức thu nhập, tỷ lệ
biết chữ, tuổi thọ và một số nhân tố khác của các quốc gia trên thế giới. HDI giúp
tạo ra một cái nhìn tổng quát về sự phát triển của một quốc gia). Đây là cách tiếp
cận nhân văn, là đích đến của mọi giải pháp chiến lược, chỉ rõ trình độ phát triển
con người. Ví dụ Việt Nam đạt 0,693 (các nước đạt 0,8 là cao gồm: Na Uy, Thụy
Sĩ, Ireland, Đức, Úc, Thụy Điển…). Việt Nam đang xếp thứ tự 118/193 quốc gia
và vùng lãnh thổ về chỉ tiêu này. Hiểu đúng về phát triển con người và chất lượng
nguồn nhân lực, cần tiếp cận theo quan điểm của UNDP (Chương trình phát triển
Liên hợp quốc), quan niệm về phát triển nguồn nhân lực gồm: “Phát triển nhân
tính và khả năng của con người; sử dụng có hiệu quả khả năng ấy”. Để đánh giá
đầy đủ sự đóng góp của nguồn lực vào tăng trưởng hay phát triển bền vững là điểm
khó, nhưng chắc chắn là chất lượng con người quyết định chất lượng tăng trưởng.
Theo đó, việc sử dụng nhân lực phù hợp cho vùng DTTS phụ thuộc vào mô hình
kinh tế xã hội đặc sắc cũng là vấn đề cần quan tâm đặc biệt để đảm bảo yêu cầu
hiệu quả và phù hợp để đạt mục tiêu kép: tăng trưởng kinh tế bền vững và sử dụng
nguồn lực hợp lí. Liên hợp quốc đã khuyến cáo về phát triển bền vững: “Phát triển
bền vững là sự phát triển nhằm đáp ứng những nhu cầu hiện tại mà không làm tổn
hại tới khả năng thỏa mãn nhu cầu của các thế hệ tương lai”.
Vấn đề đặt ra là: liệu có cần đặt ra mục tiêu “tăng trưởng” về kinh tế đồng đều
tất cả các lĩnh vực ở các địa phương khác nhau không, ví dụ ở các vùng địa lí có
điều kiện tự nhiên khác nhau có cùng chung mục tiêu tăng sản lượng lương thực?
So sánh vùng, có quan điểm cho rằng: không làm gì lại là yếu tố quan trọng và
được coi là giải pháp cho phát triển bền vững; Không làm gì cũng là một chiến
lược trong khủng hoảng! Chiến lược vùng, nếu tính toán để tăng trưởng về lượng ở
một nơi này và có thể tạm dừng ở một nơi khác, liệu có phải là giải pháp tạo sự
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“cân bằng” trong môi trường phát triển của cả hệ thống? Vấn đề sử dụng nguồn lực
người thế nào để họ gắn bó mật thiết với cộng đồng, chính sách nào để tạo động
lực bên trong cho cộng đồng DTTS phát triển bền vững hiện nay? Là những vấn đề
đang được đặt ra như là điều kiện cơ bản để phát triển bền vững.
Trong chiến lược bảo vệ môi trường, vấn đề cân bằng giữa các lĩnh vực sản xuất
với tiêu dùng; nguồn lực với sinh kế; nhu cầu cá nhân với cộng đồng; giữ gìn bảo
tồn với phát triển; giải pháp bên trong và bên ngoài…Cách tiếp cận hệ thống, liên
ngành để giải quyết bất cứ một vấn đề cụ thể của thực tiễn vùng DTTS đều phải
đặt trọng tâm vào mục tiêu sinh kế của người dân được nâng lên, môi trường được
đảm bảo. Mục tiêu lớn hơn là ở tầm vĩ mô, chiến lược nguồn nước, năng lượng,
sinh thái và chất lượng không khí…là những giá trị phải được đảm bảo chắc chắn
cho sự bền vững vùng DTTS, góp phần quan trọng đối với chiến lược quốc gia.
2. Mô hình kinh tế nào là phù hợp?
Việc áp dụng mô hình kinh tế nào phù hợp với các địa phương phải tính đến
bài toán tổng thể, tuy nhiên điều quan trọng nhất là sự phù hợp. Dưới đây là 2 mô
hình ở nước ngoài có thể áp dụng cho Việt Nam, nhất là ở vùng DTTS.
Mô hình kinh tế với triết lí nền kinh tế vừa đủ. Đây là tư tưởng bắt nguồn từ
mục tiêu phát triển bền vững. Mô hình này bắt nguồn từ Thái Lan: “Phát triển kinh
tế phải thực hiện từng bước một. Nó phải bắt đầu bằng việc tăng cường các nền
tảng kinh tế của chúng ta, bằng cách phải đảm bảo phần lớn dân số đủ sống… Khi
một tiến trình đã đạt được, chúng ta nên bắt tay vào những bước tiếp theo, thông
qua việc theo đuổi các cấp độ cao cấp hơn của việc phát triển kinh tế. Mô hình
Kinh tế vừa đủ dựa trên nhu cầu tiêu dùng điều độ, có chừng mực, sự tự chủ và
khả năng tự miễn dịch với những bất ổn từ bên ngoài: không để bị ảnh hưởng bởi
các vấn đề quốc tế về kinh tế, năng lượng, chính trị, ngoại giao…Theo triết lý của
cố Quốc vương về nền Kinh tế vừa đủ, các kế hoạch phát triển quốc gia lấy con
người làm trung tâm phát triển, tăng cường sự tham gia rộng rãi của các thành
phần nhằm đạt mục tiêu phát triển cân bằng, toàn diện và thống nhất trong tầm
nhìn chung về “một xã hội hạnh phúc, công bằng, bình đẳng và bền bỉ”. Mô hình
này ưu tiên hàng đầu lợi ích của con người và môi trường, không phải khai thác tối
đa lợi nhuận; khi thói quen tiêu thụ và khai thác quá mức so với sức chịu đựng của
nguồn tài nguyên và môi trường, nhiều bất ổn và rủi ro kinh tế thì mô hình này tập
trung giải quyết khó khăn theo phương pháp tiếp cận từ dưới lên. Nguyên tắc điều
độ, tránh dư thừa, quản lí chặt nguy cơ rủi ro, chăm sóc môi trường và thịnh vượng
của các thế hệ tiếp theo; cộng đồng hiểu rõ những khó khăn, điểm mạnh và hạn chế
của họ…Ví dụ ở Thái Lan, hoạt động du lịch dựa trên nền tảng khai thác tối đa tri
thức bản địa, tích lũy kiến thức, công nghệ, kĩ năng kinh doanh và tư duy sáng tạo
của cộng đồng. Những nguyên tắc của mô hình này “đâu đó” đã xuất hiện tự phát
tại cộng đồng các DTTS của Việt Nam, đặc biệt ở vùng 3 Tây (Tây Bắc, Tây
Nguyên, Tây Nam Bộ) trong mô hình sản xuất và lối sống của nhân dân mà nhiều
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khi chúng ta phê phán một chiều “nền sản xuất tự cung tự cấp”. Chúng ta đang
thiếu luận cứ khoa học và thiếu cách nhìn mới về mô hình này, do đó chưa làm
“phát lộ” những giá trị tinh thần, văn hóa thân thiện, tích cực đang tồn tại trong
cộng đồng các DTTS ở Việt Nam [2].
Để trả lời xác đáng câu hỏi: giá trị lớn của mô hình này đem lại là gì; sự ổn
định, hài hòa các giá trị được cân bằng hay sự thích nghi giữa con người và tự
nhiên; giá trị kinh tế đem lại có thể không “giầu” nhưng phong phú hơn về tinh
thần để có sự cân bằng giữa vật chất và tinh thần con người trong môi trường này
sẽ cần sự nỗ lực gì mới nếu không phải là trí tuệ? Những giá trị này chỉ người
trong cuộc sẽ cảm nhận được đầy đủ hơn là sự giải thích bằng các con số. Do vậy,
phải chăng mục tiêu đã hướng đến sự cân bằng giữa con người và môi trường, giữa
nhu cầu và phát triển bền vững? Trong bối cảnh khủng hoảng lớn từ đại dịch
COVID-19 thì việc trở lại nhu cầu về hàng hoá thiết yếu nhất phục vụ cuộc sống
của con người và hạn chế chi tiêu cho những mặt hàng xa xỉ là quy luật đúng của
việc tôn trọng giá trị cơ bản. (Abraham Maslow đã chỉ rõ điều này trong tháp nhu
cầu và học thuyết của mình).
Mô hình kinh tế tuần hoàn. Việc vận động người dân vùng DTTS tham gia
vào mô hình kinh tế này có tầm quan trọng đặc biệt. Chuyển đổi từ mô hình kinh tế
tuyến tính sang mô hình kinh tế tuần hoàn là phương án khả thi bởi đây là mô hình
không hoàn toàn mới, nhiều nội dung hoạt động đã có sẵn trong đời sống, sản xuất
của người DTTS một cách tự nhiên. Ví dụ như hệ sinh thái bao quanh ngôi nhà,
làng bản của người nông dân vùng DTTS từ nhiều thế kỉ trước.
Việc chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn là một cơ hội lớn để phát triển nhanh
và bền vững, không chỉ đạt mục tiêu kinh tế, xã hội, môi trường mà còn ứng phó
với biến đổi khí hậu. Vùng DTTS là nơi dự trữ sinh quyển, không khí và nước
sạch, dự trữ đất và các tài nguyên rừng, nông-lâm, sự đa dạng sinh học...Đây còn là
vùng đầu nguồn về các tài nguyên quan trọng của đất nước. Với vị trí địa-chính trị
quan trọng, mọi tiềm lực kinh tế phải xuất phát mục tiêu đảm bảo kinh tế vùng này
phát triển bền vững. Để triển khai mô hình này thành công ở vùng DTTS là tăng
cường trách nhiệm xã hội và văn hóa sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, tái
chế, tái sử dụng chất thải trong nền kinh tế. Yếu tố văn hóa được xác định là một
trong những rào cản lớn đối với việc khởi động cho phát triển kinh tế tuần hoàn.
Dưới góc độ môi trường, văn hóa chi phối người tiêu dùng trong ứng xử với thiên
nhiên, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; phân loại, tái sử dụng, tái
chế chất thải. Ở vùng DTTS, những giá trị nền tảng về văn hóa ứng xử thân thiện
với thiên nhiên của con người đã được khẳng định. Đây là điểm nhấn thuận lợi.
Nhiều mô hình gần với kinh tế tuần hoàn đã có khá sớm như: sử dụng rơm rạ, thân
ngô là thức ăn cho trâu bò, nấm rơm, vật liệu xây dựng, vật liệu làm hàng thủ công
mỹ nghệ, ủ phân hữu cơ; mô hình vườn – ao – chuồng (VAC) đã phát triển mô
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hình kinh tế sinh thái kết hợp giữa trồng trọt và chăn nuôi, thu hồi khí từ vật nuôi
dạng hầm Biogas...Xu hướng nông nghiệp xanh, thực phẩm sạch đang phát triển.
Phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn là xu hướng chung của thế giới. Mô hình
này còn thu hút khách du lịch sinh thái, du lịch khám phá, du lịch homstay, tìm
hiểu văn hóa bản địa...Lối sản xuất theo mô hình này sẽ tránh mặt trái của nó gặp
phản ứng ngược lại (Circular economy rebound) nếu tập trung vào phát triển công
nghiệp ở vùng DTTS. Tư duy tiêu dùng (vấn đề nhu cầu tiêu dùng chừng mực) là
một trong tác động mạnh đến môi trường...(Ví dụ, theo báo cáo của Ellen
McArthur Foundation, khoảng 87% sản phẩm của ngành thời trang sản xuất ra
không bao giờ được bán hoặc chỉ được giữ trong cửa hàng để rồi sau đó bị chôn
lấp hoặc đốt bỏ...). Nhưng ở vùng DTTS, nhiều giá trị tốt đẹp còn lưu giữ trong
cộng đồng ví dụ như nhu cầu chừng mực trong lối sống của nền kinh tế vừa đủ
(như đã trình bầy). Do vậy nếu tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp gắn du lịch sinh
thái sẽ là điểm mạnh của phát triển kinh tế tuần hoàn. Để giải quyết vấn đề này,
cần phải kết hợp với nhiều yếu tố khác như thay đổi tư duy về tăng trưởng, giảm
nhu cầu, cải tiến công nghệ,…để có thể đem lại sự phát triển bền vững. Từ sinh
hoạt cá nhân và cộng đồng đều xuất phát từ nhu cầu cơ bản, đảm bảo sự cân bằng
giữa nhu cầu của cá nhân với nguồn lực và điều kiện sản xuất là quan trọng. Do
vậy, giáo dục nhu cầu (chừng mực) là quan trọng, giáo dục cộng đồng ở các DTTS
đã thông qua các hoạt động văn hóa bản địa có tác dụng tốt (ví dụ như luật tục
cúng rừng, thần nước, bảo vệ sinh thái, động vật, thực vật...qua các truyền thuyết
dân gian). Khác với các yếu tố quảng cáo đã kích hoạt quá mức nhu cầu sinh hoạt
của con người (nhu cầu ảo, giá trị ảo…) trong tiêu dùng, trong lối sống vùng đô
thị, tạo các giá trị so sánh rất nguy hiểm “càng ăn càng thấy đói, càng uống càng
thấy khát...”. Do đó, chọn vùng DTTS để xây dựng mô hình kinh tế vừa đủ hay
mô hình kinh tế tuần hoàn có ý nghĩa sâu sắc, bền vững và có giá trị cao về kinh tế,
văn hóa, sinh thái-môi trường, an sinh xã hội và hướng đến mục tiêu phát triển bền
vững của vùng. Gía trị đem lại rất to lớn, trước hết là tạo ổn định, chủ thể được tự
chủ thực hiện và chủ động các quá trình, mô hình gọn, vừa và nhỏ, đủ sức điều
hành, họ nhận được giá trị, ý nghĩa từ đầu vào, quá trình, đầu ra với các sản phẩm
cụ thể. Điều quan trọng nhất là sự tự tin của con người khi họ biết làm giầu bằng
sức lực và trí tuệ của mình và sẽ gắn bó mật thiết hơn trên mảnh đất vốn khó khăn.
3. Lựa chọn mô hình phát triển bền vững cho vùng DTTS
Hai mô hình phát triển kinh tế trên đây nếu áp dụng vào vùng DTTS sẽ là nền
tảng để giải quyết các vấn đề bấy lâu nay ở vùng DTTS, nhất là giải quyết vấn đề
môi trường và phát triển bền vững. Trong chiến lược này rất cần một chiến lược
lâu dài, có nét đặc sắc của vùng và không thể manh mún, đơn lẻ; mọi giải pháp về
bảo vệ môi trường vùng DTTS cần thay đổi lớn trong luật. Tuy nhiên, cần dựa
theo công thức cơ bản được chốt lại bằng mệnh đề tạm dịch “Suy nghĩ toàn cầu –
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hành động địa phương; Suy nghĩ lớn –hành động cụ thể” (Big thingking but smal
action). Phát triển phải đồng thời với coi trọng văn hóa, coi văn hóa là động lực
cho phát triển chính là coi trọng việc sử dụng con người với tư duy mới, tư duy
toàn cầu và không lặp lại các sai lầm đã mắc phải. Chỉ khi nào cộng đồng tham gia
chủ động, tích cực vào xây dựng đời sống văn hóa mới, giữ gìn sinh thái môi
trường, giữ gìn các giá trị bản sắc…họ được thụ hưởng bởi chính hành động của
mình, sẽ xuất hiện mô hình “Homstay”, mô hình du lịch –sinh thái; mô hình du
lịch –nghỉ dưỡng…Bởi lợi ích của hành động gìn giữ môi trường của cộng đồng
các DTTS được trả giá cụ thể thiết thực. Khi bài toàn lợi ích của cộng đồng được
giải quyết thì chiến lược bảo vệ môi trường của vùng núi sẽ thành công. Giải pháp
áp dụng KHCN và chuyển giao tiến bộ KHKT khi áp dụng vào sự phát triển cho
mọi vùng đều phải chấp nhận các vấn đề nảy sinh: i) Suy thoái môi trường bởi sử
dụng nguồn lực tài nguyên đất đai, rừng, nước, khoáng sản, năng lượng không tái
tạo…ii) Làm biến dạng cấu trúc bền vững của vùng, thay đổi khí hậu, tăng nhiệt
độ và mất đi sự đa dạng sinh học; iii) Tăng trưởng GDP của cộng đồng lớn nhưng
không làm tăng đồng đều chất lượng cuộc sống của từng người dân; iv) Người dân
mất đất sinh kế lâu dài…Do vậy, để tránh rủi ro, cần đặt mục tiêu không chủ yếu
vì lợi ích kinh tế cho cộng đồng (nếu có chỉ mức “vừa đủ”) để cân bằng giữa tăng
trưởng và bền vững, thu nhập và ổn định; người dân là chủ thể của sản xuất có sự
hỗ trợ của KHCN để sinh kế ổn định, lâu dài, giữ gìn văn hóa, nâng cao chất
lượng cuộc sống. Mức thu từ du lịch, từ dịch vụ văn hóa, từ kinh tế hộ, từ chuyển
giao sản xuất sản phẩm chỉ nhằm phục vụ an sinh, du lịch…Để đạt mục tiêu lớn
hơn là duy trì, ổn định, phát triển bền vững cộng đồng sinh thái, cộng đồng xã hội.
Tóm lại, vì mục tiêu phát triển bền vững là nền tảng quan trọng bởi phát triển
“nhanh” thường nhấn mạnh tăng trưởng kinh tế dễ đo tính, còn phát triển bền
vững chứa đựng sự phát triển tổng thể hài hòa về mọi mặt trong xã hội hiện tại mà
vẫn phải bảo đảm sự tiếp tục phát triển trong tương lai xa. "Sự phát triển của nhân
loại không thể chỉ chú trọng tới phát triển kinh tế mà còn phải tôn trọng những
nhu cầu tất yếu của xã hội và sự tác động đến môi trường sinh thái học".
Ông Ousmane Dione - Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam cho rằng, “tăng
trưởng bền vững là tăng trưởng bao trùm, đem lại lợi ích cho mọi người dân. Để
đảm bảo tăng trưởng cao và bền vững, cần đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô…Việt
Nam cần tiếp tục đầu tư vào nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng, con người và cơ sở
hạ tầng là 2 yếu tố mấu chốt…Đồng thời, phát triển kinh tế - xã hội không tách rời
sự phát triển bền vững của môi trường”.
Như vậy, trước những bất ổn khó lường trong suy thoái kinh tế, đặc biệt là đại
dịch COVID-19 đang xuất hiện (hoặc có các rủi ro tương tự), việc lựa chọn mô
hình kinh tế phù hợp việc sử dụng nguồn lực phù hợp với vùng miền núi vốn khó
khăn về nguồn lực tài chính và con người đòi hỏi phải có tầm nhìn sâu và rộng,
đảm bảo cho sự phát triển bền vững. Sự phát triển bền vững ờ vùng DTTS trước
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hết là đảm bảo nét đặc sắc, khác biệt, cộng hưởng giữa yếu tố bản sắc văn hóa độc
đáo với yếu tố hiện đại văn minh. Môi trường sống ở một số vùng DTTS hiện nay
(ở nhiều nơi “miền quê đáng sống”) có ý nghĩa rất cao về an sinh xã hội và rất
nhiều giá trị khác mà con người đang khát khao có được. Sự phát triển bền vững
vùng DTTS còn là yếu tố đảm bảo an ninh nguồn nước, sinh thái, môi trường, chất
lượng không khí…cùng với các yếu tố nền tảng là an ninh-quốc phòng cho vùng
“phên dậu” của đất nước. Những giá trị ấy cần được thẩm thấu vào các quyết sách
của các tỉnh với cách tiếp cận liên vùng trong giai đoạn phát triển mới.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam.
[2] Từ quý I/2019, TICA (Cơ quan hợp tác quốc tế Thái Lan) thực hiện khảo sát và lựa chọn hai xóm Đồng Bòng,
Đồng Xiền, xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên để triển khai thí điểm áp dụng triết lý kinh tế vừa đủ.
[3]. William McDonough. (2018). Circular Economy in Cities Evolving the model for a sustainable urban future.
Switzerland : World Economic Forum.

Đảm bảo an toàn môi trường – xã hội, phát triển bền vững cho cộng
đồng, đồng bào dân tộc thiểu số trong Luật BVMT sửa đổi
Th.S Lê Hà Thu và NCS Nguyễn Thị Hải Vân
Trung tâm Con người và Thiên nhiên
Giới thiệu
Vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi của Việt Nam chiếm hơn 75% diện tích cả nước,
thuộc 52/63 tỉnh, trải rộng từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông. Đây cũng là khu vực chứa đựng
các hệ sinh thái rừng đa dạng và tài nguyên thiên nhiên (động, thực vật, đất đai, khoáng sản,…) phong
phú. Với 54 dân tộc anh em, vùng DTTS và miền núi cũng chứa đựng một lịch sử lâu đời và giá trị
văn hoá đa dạng. Những đặc điểm này tạo nên tầng quan trọng của vùng trong chiến lược phát triển
kinh tế - xã hội của Việt Nam, với những nền tảng quan trọng cho sự sống và phát triển đa dạng, là
nguồn “vốn tự nhiên và xã hội” cho tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, đặc biệt trong bối cảnh
biến đổi khí hậu như hiện nay.
Thường được đánh giá là khu vực còn nhiều khó khăn, khó tiếp cận với tỷ lệ nghèo khá cao
so với bình quân cả nước, những khu vực này đã và đang chứng kiến những thay đổi lớn từ quá trình
phát triển trong vài thập kỷ gần đây thông qua quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đi kèm với
thu hút đầu tư thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Rất nhiều chính sách và hỗ trợ của Nhà nước đã thúc đẩy
quá trình mở rộng thị trường kết nối liên vùng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng
hoá và phát triển cơ sở hạ tầng khu vực; dần dần định hình các mô hình mới trong sử dụng tài nguyên,
môi trường và sinh kế của người dân địa phương trong một vài thập kỷ vừa qua. Bên cạnh các kết
quả khả quan, quá trình phát triển này cũng đưa tới những tác động ngược chiều. Biến đổi môi trường
tự nhiên, ô nhiễm đất, nước không khí, sự suy giảm đa dạng sinh học, các sự cố môi trường, thay đổi
văn hoá và cấu trúc xã hội cũng như các cơ chế tiếp cận, hưởng lợi đối với tài nguyên thiên nhiên là
những vấn đề nổi bật.
Luật Bảo vệ Môi trường (BVMT) tại Việt Nam được Quốc hội ban hành với mục tiêu đóng góp quan
trọng vào những nỗ lực bảo vệ môi trường và quyền sống trong môi trường trong lành. Luật hiện
hành được Quốc hội Khoá XII thông qua kỳ họp thứ 7, thay thế Luật BVMT 2005 và có hiệu lực thi
hành từ ngày 1/1/2015. Sau gần 5 năm triển khai thực hiện, Luật đã góp phần tạo ra những chuyển
biến tích cực trong công tác bảo vệ môi trường tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong thời gian áp dụng,
Luật cũng bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập trong các quy định khi còn rất nhiều khoảng trống với những
thay đổi nhanh chóng của bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội quốc gia và thế giới. Đặc biệt, việc gia
nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu một mặt mang lại nhiêu cơ hội phát triển cho đất nước, một
mặt lại có nguy cơ gia tăng mức độ tổn thương về xã hội, môi trường, an ninh phi truyền thống. Ở
khía cạnh vĩ mô, có thể tính đến các thách thức sau: (i) Dịch chuyển sản xuất kèm theo dịch chuyển
các ngành công nghiệp có nguy cơ ô nhiễm cao; (ii) Gia tăng xu thế chiếm hữu tài nguyên, tư nhân hóa
công sản, gia tăng bất bình đẳng trong tiếp cận nguồn tư liệu sản xuất; (iii) Suy giảm nguồn tài nguyên
thiên nhiên do gia tăng xuất khẩu nguyên liệu thô phục vụ thị trường toàn cầu; (iv) Áp lực về chính
sách, thể chế nhằm đáp ứng các yêu cầu, chuẩn mực quốc tế về môi trường; và (v) Tác động phản hồi
từ các hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp trong nước ra nước ngoài lên chính Việt Nam.
Từ yêu cầu thực tiễn, Dự thảo Luật BVMT (sửa đổi) 2020 được xây dựng nhằm mục tiêu thể
chế hoá các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, đặc biệt về nội dung ứng phó với biến đổi
khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; hướng tới tăng trưởng xanh, đảm bảo
an ninh môi trường cũng như hài hoà giữa nhu cầu phát triển quốc gia và các cam kết quốc tế về môi
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trường mà Việt Nam là tổ chức thành viên. Xuất phát từ vị thế và hiện trạng nêu trên, yêu cầu đảm
bảo an toàn môi trường – xã hội, hướng tới phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi,
do đó, ngày càng được đặt ở vị trí quan trọng trong các chính sách phát triển của quốc gia, cũng như
cần thiết được gắn chặt chẽ với nội dung của các chính sách và pháp luật liên quan đến bảo vệ môi
trường.
Phát triển vùng DTTS, miền núi và các vấn đề liên quan đến đảm bảo an toàn môi trường – xã
hội
Xu hướng phát triển cây hàng hoá, quy hoạch sử dụng đất và tình trạng mất rừng, suy thoái rừng
Đất đai là nền tảng của mọi hoạt động sản xuất và phát triển vùng DTTS và miền núi. Nguồn
tài nguyên đất phong phú tạo điều kiện thuận lợi cho nông nghiệp phát triển. Công cuộc Đổi mới
1986 cùng định hướng tự do hoá nền kinh tế, thương mại và sự tham gia của nhiều thành phần kinh
tế đã tạo cơ hội cho các thị trường, thúc đẩy phát triển nông nghiêp theo hướng chuyên canh hàng
hoá, từ các loại cây truyền thống như sắn, cà phê, điều, cho đến các loại cây gỗ tăng trưởng nhanh
như như keo, bạch đàn hoặc đa mục tiêu như cao su. Đồng thời, để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng
kinh tế và xoá đói giảm nghèo cho vùng cao, cơ sở hạ tầng cũng có những bước phát triển vượt bậc.
Các con đường của Việt Nam đã tăng gấp đôi chiều dài trong giai đoạn 1990-2008, trong khi những
con đường chiến lược như đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 1A cùng các tuyến đường liên tỉnh, liên vùng
tiếp tục được xây dựng giúp việc tiếp cận vùng cao không còn trở thành trở ngại. Những con đường
mới và tốt hơn này đồng thời cũng mang lại cơ hội thị trường lớn hơn cho cây nông nghiệp.
Phát triển trong bối cảnh khi quy hoạch sử dụng đất toàn quốc đã gần như ổn định, nên trong
nhiều trường hợp, các diện tích cây hàng hoá hiện nay được cho là trồng tận dụng trên đất lâm nghiệp
hoặc/đã từng là đất lâm nghiệp. Một số nghiên cứu thời gian gần đây đã chứng minh, việc phát triển
và mở rộng các diện tích trồng cây hàng hoá, đáp ứng nhu cầu thị trường đã, đang và sẽ có tác động
lớn tới tài nguyên rừng, đất rừng cũng như các nỗ lực bảo vệ rừng hiện nay. Ví dụ, tính đến tháng
12/2015, diện tích sắn cả nước đạt khoảng 566.000 ha, vượt hơn 25.77% so với kế hoạch dự kiến của
Nhà nước (Nguyen Hai Van và nnk, 2016); hay có khoảng 600,000 ha cây phát triển nhanh như keo
và bạch đàn, hiện chưa được thống kê trong các báo cáo số liệu chính thống quốc gia (Midgley, 2016).
Lợi nhuận kinh tế cao, diện tích đất đai dồi dào, khả năng thực thi pháp luật còn hạn chế cùng lực
lượng lao động lớn cùng nhu cầu thị trường thế giới rộng mở, đã tạo ra tất cả các yếu tố cho sự bùng
nổ cây hàng hoá và dẫn tới sự mở rộng lớn vào các khu vực có rừng. Hiện trạng này cũng đặt ra các
câu hỏi về mối quan hệ trái chiều, thiếu liên kết giữa phát triển cây hàng hoá, mục tiêu phát triển, xoá
đói giảm nghèo và quản lý, bảo vệ tài nguyên đất rừng ở Việt Nam hiện nay, đặc biệt là các khu vực
DTTS và miền núi.
Trường hợp phát triển sắn hàng hoá tại tại khu vực tái định cư thủy điện Hủa Na (xã Hạch
Dịch, Đồng Văn và Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) cho thấy, trong 3-5 năm
đầu tiên, khi quỹ đất sản xuất cho người dân không có, hoặc chưa được đáp ứng thì cây sắn
trở thành lựa chọn hàng đầu cho sinh kế hộ và đất rừng là nguồn đất chính, ngay bên cạnh
và sẵn có để sử dụng trồng sắn. Khoảng 6000 ha rừng và đất rừng, thậm chí là lớn hơn
thuộc khu vực trong hoặc xung quanh khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Pù Hoạt sẽ có khả
năng bị chuyển đổi, hợp pháp và bất hợp pháp, để bổ sung cho sự thiếu hụt quỹ đất này
trong giai đoạn 2013 – 2020.
(Nguyễn Hải Vân và nnk, 2016).
Phát triển thuỷ điện và những hậu quả môi trường, xã hội
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Phát triển thuỷ điện và hài hoà với các mục tiêu môi trường – xã hội là một câu hỏi không
có câu trả lời hiện nay. Hơn 10 năm trước, nhiều địa phương từng xem thuỷ điện là cơ hội để phát
triển kinh tế, thậm chí, thuỷ điện còn được đưa vào nghị quyết của hội đồng nhân dân và chiến lược
phát triển của địa phương. Bản thân thuỷ điện không có lỗi, vấn đề là những hệ luỵ về môi trường,
xã hội do thuỷ điện gât ra xuất phát chủ yếu từ những yếu kém trong công tác quy hoạch, đánh giá,
cấp phép và giám sát xây dựng, vận hành ở nhiều địa phương. Thuỷ điện cũng là tác nhân trực tiếp
làm mất rừng, chiếm dụng nhiều đất rừng, kể cả rừng phòng hộ và rừng đầu nguồn, từ đó tăng mức
phát thải khí nhà kính, bồi cạn hồ chứa…Thuỷ điện cũng gây xáo trộn đời sống của hàng trăm
nghìn hộ gia đình cho phải tái định cư, do ngập lụt bởi xả lũ; làm thay đổi dòng chảy của các hệ
thống sông; phá hỏng cơ sở hạ tầng do Nhà nước đầu tư cho các vùng nông thôn, miền núi…Theo
Báo cáo của Bộ Công thương, từ năm 2006 đến 2013, Việt Nam đánh đổi khoảng 50,000 ha đất
rừng để làm thuỷ điện, trong đó 20,000 ha rừng tự nhiên bị xoá sổ bởi các dự án này (Bộ NNPTNT,
2013). Tuy nhiên, đây mới chỉ là các diện tích tính toán trên giấy phép, con số thực tế có thể nhiều
hơn, vì chưa tính đến các diện tích lấn chiếm và phá rừng trái phép từ các khu tái định cư hay xâm
lấn khai thác sau đó. Nguy cơ phá rừng cũng tăng lên nhiều khi có phát triển thuỷ điện, vì thuỷ điện
dâng nước sẽ lại tạo điều kiện đi lại, vận chuyển gỗ dễ dàng hơn, nhất là các rừng phòng hộ đầu
nguồn và rừng của các khu bảo tồn. Tuy nhiên, nguy cơ này ít khi được đánh giá và thẩm định
nghiêm túc ở cấp địa phương, nên báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án thủy điện
đều dễ dàng được thông qua. Nghĩa là các nhà đầu tư không bị ngăn chặn hoặc có thể “dỡ bỏ” rào
cản này để triển khai dự án.
Một khía cạnh khác cũng cần đề cập đến chính là các quy hoạch đơn lẻ. Mỗi dòng sông là một
hệ sinh thái thống nhất và hoàn chỉnh, không phụ thuộc vào phân định theo địa giới hành chính. Tuy
nhiên, việc phân quyền quy hoạch cho địa phương như trước đây cũng dẫn đến sự phát triển nóng,
dày đặc thuỷ điện và để lại hậu quả là sự tàn phá các lưu vực sông, ngăn chăn dòng chảy tự nhiên
xuống hạ nguồn. Việc loại bỏ 424 dự án thuỷ điện trong Quy hoạch toàn quốc của Chính phủ và sư
ra đời của Luật Quy hoạch thời gian qua phần nào sẽ giúp giải quyết tình trạng này. Tuy nhiên, những
giải pháp phục hồì và khắc phục hậu quả, cũng sẽ cần thiết được thiết kế dựa trên các ý tưởng phối
kết hợp đa ngành, liên vùng và toàn sinh cảnh.
Hơn thế nữa, do tình trạng đánh giá và dự báo tác động chưa tốt, nhiều dự án phê duyệt về lâu
dài thì số tiền thu được ít hơn nhiều lần so với số tiền bỏ ra để ngăn ngừa hậu quả và khắc phục rủi
ro. Lợi nhuận hoàn toàn rơi vào túi doanh nghiệp và người dân địa phương, đặc biệt là đồng bào
DTTS vùng cao bị thiệt hại là điều chắc chắn thấy được. Các dự án di dân tái định cư từ thuỷ điện
cũng còn nhiều bất cập khi nhiều dự án chính sách bồi thường, hỗ trợ không phù hợp với thực tiễn
và/hoặc tập quán sinh sống, canh tác của đồng bào DTTS, dẫn tới tình trạng phá rừng, tự lập bản và
lấy đất sản xuất mới.
Phát triển thuỷ điện và tái định cư vùng DTTS
Thủy điện Hủa Na (Quế Phong, Nghệ An) khởi công xây dựng từ tháng 3/2008 và bắt đầu
phát điện tháng 9/2013. Từ 2012, 1.362 hộ dân ở Quế Phong đã phải di dời đến 13 điểm tái
định cư và di cư tự do để nhường đất cho thủy điện. Theo thỏa thuận, khi người dân di dời
và ổn định tại các khu tái định cư, chủ đầu tư phải có trách nhiệm đền bù giá trị chênh lệch
đất nơi đi và nơi đến theo giá trị từng loại đất (đất ở, vườn, nông nghiệp, lâm nghiệp). Tuy
nhiên, tới nay người dân vẫn chưa nhận được tiền đền bù, còn ruộng giao cho các hộ dân tái
định cư lại ở quá xa khu dân cư và năng suất canh tác thấp, không đảm bảo đời sống1. Tình
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https://thanhnien.vn/doi-song/dan-di-doi-de-lam-thuy-dien-8-nam-chua-duoc-boi-thuong-1227000.html
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hình này cũng diễn ra tại nhiều khu vực xây dựng thủy điện khác như Thủy điện Đồng Nai 3
(Đak Nông), Thủy Điện Nậm Chiến (Sơn La), thủy điện Plei Krông (Kon Tum).
Tình trạng này cũng cho thấy những hạn chế trong sự tham gia, đàm phán và đảm bảo lợi ích
của các bên bị ảnh hưởng như cộng đồng, chính quyền địa phương và các chủ rừng; chưa thực sự
dám phản đối hoặc tham mưu quyết liệu để cấp có thẩm quyền ngăn chặn các dự án có nhiều rủi ro.
Phát triển và những hệ luỵ tích luỹ trong hệ thống môi trường – xã hội
Những năm gần đây, sự bùng nổ về công nghiệp hoá, thị trường và khai thác tài nguyên ở
vùng DTTS và miền núi Việt Nam đã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cũng như thay đổi đáng kể về môi
trường và xã hội. Rất nhiều báo cáo, nghiên cứu đã nhận xét, các xu hướng mở rộng thị trường và
phát triển cơ sở hạ tầng ở vùng cao đã dẫn tới việc biến đổi và định hình lại cảnh quan, môi trường,
cũng như cấu trúc quan hệ xã hội; từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả hệ thống quản trị môi trường và
quản lý tài nguyên thiên nhiên khu vực. Tuy nhiên, những khía cạnh này hiện nay đều chưa được
nghiên cứu hay đề cập đến trong các báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, không chỉ là với các
dự án cơ sở hạ tầng như thuỷ điện mà còn cả đối với các dự án, vốn được đánh giá là “xanh”, như
chương trình phát triển cây hàng hoá (đã nói ở phần trên), dự án phát triển du lịch, v…v.Những dự
án phát triển du lịch thường được kỳ vọng sẽ giúp tăng thu nhập của người DTTS tại chỗ, quảng bá
đặc trưng văn hóa. Tuy nhiên, nhiều chương trình phát triển du lịch, ví dụ, phát triển du lịch tại Sa Pa
(Lào Cai) đang đẩy người DTTS ra ngoài không gian văn hóa của họ, đồng thời thay đổi cả thiết chế,
văn hóa và phương thức sản xuất của họ.
Tác động biến đổi môi trường và xã hội tích luỹ còn được biểu hiện dưới dạng các mâu thuẫn
và tranh chấp. Theo thống kê, trên 90% các vụ khiếu kiện khiếu nại ở Việt Nam có liên quan tới vấn
đề đất đai. Các dự án phát triển tại các vùng núi và cao nguyên cũng thường gắn với chuyển đổi mục
đích sử dụng đất rừng sang các loại mục đích khác. Trong khi đó, rừng và đất rừng vừa là không gian
sinh tồn, không gian sản xuất và không gian văn hóa của cộng đồng dân tộc thiểu số, các hoạt động
canh tác sản xuất và tín ngưỡng tâm linh của cộng đồng đều gắn liền với rừng và đất rừng. Các dự án
phát triển, trong nhiều trường hợp, nếu quá trình thông tin, đền bù, giải tỏa giữa doanh nghiệp và
cộng đồng địa phương không diễn ra trên cơ sở minh bạch và đồng thuận, dễ đẩy người dân địa
phương vào vị thế đối đầu với doanh nghiệp và chính quyền địa phương. Vụ án Đặng Văn Hiến và
Công ty Long Đại là một câu chuyện buồn trong việc phát triển các dự án tại vùng DTTS và miền
núi. Chưa nói đến tính đúng sai của hai phía, hệ lụy để lại của vụ án rất nghiêm trọng, gồm 3 người
tử vong, 1 án tử hình và 4 án tù. Chưa kể, người dân bị đẩy ra khỏi không gian sinh tồn của họ, dù là
theo hình thức tự nguyện hay cưỡng chế, thì quyền và khả năng tiếp cận của họ tới các
Tổng quan về pháp luật quốc tế và quốc gia hiện hành về đảm bảo an toàn môi trường – xã hội
cho cộng đồng, đồng bào DTTS
Việt Nam đã tham gia ký kết rất nhiều các công ước quốc tế cũng như xây dựng hệ thống quy đinh
pháp luật quốc gia về đảm bảo an toàn môi trường – xã hội cho cộng đồng, đồng bào DTTS.
Những công ước này bao gồm: (i) Công ước Khung của Liên hợp Quốc về Biến đổi khí hậu
(UNFCCC); (ii) Công ước Liên hợp quốc về Đa dạng Sinh học (CBD), bao gồm các chương trình
hành động về đa dạng sinh học rừng; (ii) Công ước Liên hợp quốc Chống sa mạc hoá và Hạn Hán
(UN CCD), trong đó thể hiện nhu cầu của các bên tham gia công ước trong việc đảm bảo quản lý
rừng bền vững, trồng rừng, tái trồng rừng và bảo tồn đất, v…v. Ngoài ra, Việt Nam cũng đã tham gia
xây dựng và phê chuẩn các Tuyên bố Luật mềm như Tuyên bố Rio về Môi trường và Phát triển và
Chương trình Nghị Sự 21, Tuyên bố và Kế hoạch Thực hiện Hội nghị Thượng đỉnh về Phát triển Bền
vững Johannesburg năm 2002, Tuyên bố Liên hợp Quốc về Quyền của người bản địa (UNDRIP) hay
mới đây nhất là Các mục tiêu thiên niên kỷ về phát triển bền vững SDG.
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Tuyên bố của Liên hiệp quốc về quyền của người bản địa
Năm 2007, Liên hiệp quốc đã thông qua Tuyên bố về quyền của người bản địa (UNDRIP). Tuyên bố
này xác định các quyền cơ bản đảm bảo các quyền tồn tại, phát triển và được tôn trọng của người bản
địa. Tuyên bố gồm 24 mục và 46 điều đã liệt kê và giải thích tương đối đầy đủ về các quyền cơ bản
của cộng đồng bản địa, trong đó có một số nội dung quan trọng như: quyền đối với đất đai, lãnh thổ
và tài nguyên thiên nhiên; quyền được thỏa thuận dựa trên nguyên tắc tự nguyện, báo trước và cung
cấp thông tin (FPIC) trong các hoạt động phát triển có ảnh hưởng đến đất đai và tài sản; và các quyền
được bao gồm trong các quy định khác về quyền con người.
FPIC có nghĩa là tất các hoạt động trên đất đai và lãnh thổ của người bản địa chỉ được thực hiện khi
có sự đồng thuận. Sự đồng thuận này phải đảm bảo dựa trên cơ sở tự nguyện, không có bất cứ sự ép
buộc hay lôi kéo nào.
Ngoài ra, người bản địa phải được cung cấp đầy đủ các thông tin và đảm bảo hoàn toàn hiểu các nội
dung cơ bản của dự án như mục tiêu, phạm vi cũng như các tác động đối với môi trường và xã hội.
Điều này cũng có nghĩa người bản địa hoàn toàn có quyền từ chối hoặc tạm thời từ chối các dự án
cho đến khi thỏa thuận được các điều kiện đề ra.
Một số điều khoản liên quan đến FPIC trong Tuyên bố của Liên hiệp quốc về quyền của người bản
địa:
Điều 10: Không cưỡng chế di rời người bản địa khỏi vùng đất, lãnh thổ của họ và không thực hiện
tái định cư nếu chưa đạt được FPIC.
Điều 19: FPIC phải đảm bảo đạt được trước khi chấp nhận hoặc thực hiện các hoạt động có ảnh
hưởng đến người bản địa.
Điều 28: Người bản địa có quyền được đền bù khi đất đai, tài sản và tài nguyên bị thu giữ, chiếm
dụng, sử dụng hoặc hư hại mà chưa đạt được FPIC.
Điều 29: Không lưu giữ và thải bỏ các vật liệu nguy hại trong vùng đất của người bản địa nếu
không có FPIC.
Điều 32: FPIC là điều kiện cần thiết đối với việc phê duyệt các dự án có ảnh hưởng đến đất đai, tài
sản và tài nguyên, đặc biệt là các dự án khai thác khoáng sản, nguồn nước và các loại tài nguyên
khác.

Luật Bảo vệ môi trường 2014 đã đưa ra một khái niệm tương tự với FPIC là Tham vấn cộng
đồng (trong đánh giá tác động môi trường của dự án). Tham vấn cộng đồng về lý thuyết là cung cấp
các thông tin và tiến hành lấy ý kiến chấp thuận hay phản đối của cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng bởi
dự án. Tuy nhiên, kết quả sau nhiều năm thực hiện cho thấy, các quy định về tham vấn cộng đồng ở
Việt Nam hiện chỉ mang tính hình thức. Các kết quả tham vấn cộng đồng nhìn chung không phản ánh
các ý kiến xác thực từ phía người dân.
Các biện pháp đảm bảo an toàn Cancun của UNFCCC
Hội nghị các bên (COP) cho UNFCCC đã thống nhất mục tiêu chung là làm chậm, ngăn chặn và
đảo ngược tình trạng mất rừng và mất carbon, phù hợp với bối cảnh quốc gia, phù hợp với mục tiêu
cuối cùng của việc ổn định nồng độ khí nhà kính trong khí quyển ở mức có thể ngăn chặn sự can
thiệp nguy hiểm đối với hệ thống khí hậu. Các nguyên tắc giảm thiểu rủi ro môi trường – xã hội mà
UNFCCC phê duyệt bao gồm: (i) Các hoạt động nhất quán với các mục tiêu của các chương trình
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quốcgia và các công ước quốc tế liên quan; (ii) cơ cấu quản trị quốc gia minh bạch và hiệu quả, xem
xét đến pháp luật và chủ quyền quốc gia; (iii) Tôn trọng kiến thức và quyền của các dân tộc bản địa
và các thành viên của cộng đồng địa phương, thông qua các nghĩa vụ quốc tế, bối cảnh luật pháp
quốc gia, và tuyên bố UNDRIP; (iv) Đảm bảo sự tham gia đầy đủ và hiệu quả của các bên, đặc biệt
là cộng đồng địa phương và đồng bào DTTS; và (v) nhất quán việc bảo tồn rừng tự nhiên, đa dạng
sinh học, đảm bảo các hoạt động không được sử dụng để chuyển đổi rừng tự nhiên mà thay vào đó
là khuyến khích việc bảo vệ và bảo tồn rừng và các dịch vụ hệ sinh thái.
Nguồn: UNFCCC Quyết định 1/CP.16, phụ lục I, điều 2
Các Nguyên tắc Hướng dẫn của Liên Hiệp Quốc về Kinh doanh và Nhân quyền
Các Nguyên tắc Hướng dẫn về doanh nghiệp và quyền con người (Guiding Principles for
Business and Human Rights) được Hội đồng Nhân quyền LHQ thông qua theo nghị quyết 17/4 ngày
16/6/2011. Các Nguyên tắc Hướng dẫn gồm ba chương với 31 nguyên tắc xác định vai trò, trách
nhiệm của nhà nước, doanh nghiệp trong việc tôn trọng và bảo vệ quyền con người trong bối cảnh
hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo để các cá nhân, nhóm bị ảnh hưởng có thể tiếp cận
được với các biện pháp khắc phục hiệu quả dựa trên khuôn khổ “bảo vệ, tôn trọng và khắc phục” của
Liên Hợp Quốc (Nguyễn Thị Thanh Hải, Lã Khánh Tùng, & Đinh Hồng Hạnh, 2017).
Các Nguyên tắc Hướng dẫn này là văn bản mang tính chuẩn mực quốc tế đầu tiên đưa ra các
hướng dẫn cụ thể để quốc gia và doanh nghiệp có thể xây dựng chính sách, pháp luật, thủ tục, quy
trình nhằm ngăn ngừa và giải quyết những rủi ro, tác động về quyền con người khi các tập đoàn,
doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh (Nguyễn Thị Thanh Hải et al., 2017).
Chính sách về Dân tộc Bản địa của Ngân hàng Thế giới (OP/BP 4.10)
Mục tiêu chính sách OP 4.10 của WB hướng tới việc hạn chế những yếu tố ảnh hưởng, tác động tiêu
cực tới người dân bản địa và tăng cường các hoạt động nhằm mang lại lợi ích và lưu giữ những giá
trị văn hoá truyền thống của họ. WB yêu cầu người dân bản địa (ở đây được hiểu là DTTS) được
cung cấp đầy đủ thông tin và tự do tham gia và dự án phải được phần lớn người dân tộc thiểu số bị
ảnh hưởng bởi dự án ủng hộ. Dự án được thiết kế để đảm bảo rằng người dân tộc thiểu số không phải
chịu những tác động xấu của quá trình phát triển, đặc biệt là những tác động của các dự án do NHTG
tài trợ, và đảm bảo rằng họ sẽ được thụ hưởng những lợi ích kinh tế, xã hội và những lợi ích này phù
hợp với văn hóa của họ.
Điều kiện bắt buộc để phê duyệt dự án đầu tư, OP 4.10 yêu cầu bên vay thực thiện tham vấn và công
bố thông tin với các dân tộc thiểu số có thể bị tác động và thiết lập một mô hình hỗ trợ cộng đồng
rộng lớn cho các tiểu dự án và mục tiêu của nó. Điều quan trọng cần lưu ý rằng OP 4.10 đề cập đến
nhóm xã hội và cộng đồng, không cho từng cá nhân. Các mục tiêu chính của OP 4.10 là:
• Đảm bảo rằng các nhóm DTTS được tạo cơ hội tốt để tham gia vào việc lập kế hoạch các hoạt
động dự án có ảnh hưởng tới họ;
• Đảm bảo rằng cơ hội cung cấp cho những nhóm DTTS có xem xét tới những lợi ích phù hợp
về văn hóa của họ; và
• Đảm bảo rằng bất kỳ tác động nào của dự án ảnh hưởng tiêu cực tới họ sẽ được tránh hoặc
được hạn chế, giảm thiểu, hay đền bù.
Liên quan đến tham vấn và tham gia của người DTTS, khi các dự án ảnh hưởng đến người DTTS,
cuộc tham vấn rộng rãi, tham vấn trước và phổ biến thông tin sẽ đảm bảo:
•

DTTS và cộng đồng DTTS được tham vấn trong từng giai đoạn chuẩn bị và thực hiện tiểu dự
án;
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•

•

•

Sử dụng phương pháp tham vấn phù hợp về văn hóa và xã hội khi tham vấn cộng đồng DTTS.
Trong quá trình tham vấn, cần đặc biệt chú ý đến những mối quan tâm của phụ nữ, thanh niên,
trẻ em DTTS và cơ hội tiếp cận của họ với các hoạt động phát triển; và
Người DTTS và cộng đồng DTTS bị ảnh hưởng được cung cấp thông tin dự án (bao gồm
thông tin về những ảnh hưởng tiêu cực tiềm ẩn của dự án phù hợp về văn hóa trong từng giai
đoạn chuẩn bị và thực hiện tiểu dự án, và
Tham vấn rộng rãi, tham vấn trước và phổ biến thông tin với người DTTS để đạt được sự ủng
hộ rộng rãi của cộng đồng đối với việc thực hiện dự án.

Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB): Yêu cầu đảm bảo an toàn đối với cộng đồng địa phương và
đồng bào dân tộc thiểu số
Mục tiêu của yêu cầu an toàn đối với người DTTS đề ra trong tuyên bố chính sách an toàn 2009 của
ADB là nhằm đảm bảo rằng các dự án được thiết kế và thực hiện sao cho nó vẫn bảo đảm được sự
tôn trọng toàn diện bản sắc, giá trị, nhân quyền, hệ thống sinh kế, và sự độc đáo về văn hóa mà theo
đó người DTTS được nhận diện, để người DTTS:
•
•
•

nhận được những lợi ích kinh tế và xã hội phù hợp với văn hóa của họ,
không phải hứng chịu tác động bất lợi do dự án gây ra, và
có thể chủ động tham gia dự án mà có ảnh hưởng tới họ.

Hình 2: Yêu cầu An toàn đối với người DTTS trong chu trình dự án của ADB (ADB, 2013)
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Yêu cầu an toàn đối với người DTTS được bắt đầu khi một dự án có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu
cực và trực tiếp hoặc gián tiếp tới người DTTS:
•
•

phẩm giá, nhân quyền, hệ thống sinh kế hoặc văn hóa (các khía cạnh phi vật thể gắn liền với
sự độc đáo củ/a họ); hoặc
lãnh thổ hoặc các nguồn tài nguyên hay nguồn lực văn hóa (các khía cạnh vật thể của bản sắc
của họ).

Yêu cầu an toàn được áp dụng một cách bình đẳng khi dự án gây ảnh hưởng đến vấn đề đất đai, đơn
thuần như là đất đai do tổ tiên truyền lại; đất trên thực tế người DTTS chiếm hữu làm đất ở hoặc đất
canh tác; đất sử dụng để lấy nước hoặc các sản phẩm trong rừng; hoặc đất đai họ sở hữu. Tuy nhiên,
việc áp dụng yêu cầu an toàn không nhất thiết đòi hỏi người DTTS phải có quyền pháp lý chính thức
đối với lãnh thổ/vùng đất hoặc nguồn lực bị ảnh hưởng bởi dự án (ADB, 2013).
Tuyên bố an toàn của ADB áp dụng cho tất cả các dự án do ADB tài trợ và/hoặc các dự án và hợp
phần dự án khu vực công và khu vực tư nhân do ADB quản lý, không kể chúng được tài trợ bởi ADB,
bên vay/khách hàng, hay các nhà đồng tài trợ. ADB sẽ không tài trợ các dự án không tuân thủ những
yêu cầu đưa ra trong tài liệu SPS, và cũng sẽ không tài trợ các dự án không tuân thủ luật và quy định
của quốc gia bên vay, bao gồm cả những luật mà quốc gia bên vay thực hiện dự án có nghĩa vụ tuân
thủ theo luật quốc tế (ADB, 2013).
Quy định liên quan trong Hiệp định Thương mại EVFTA
Chương Thương mại và phát triển bền vững trong Hiệp định EVFTA gồm 17 Điều với các nội dung
chính gồm: Đa dạng sinh học, Biến đổi khí hậu, Quản lí tài nguyên rừng và thương mại lâm sản, Quản
lý bền vững nguồn tài nguyên sinh vật biển và sản phẩm nuôi trồng thủy sản, Lao động và Minh bạch
hóa. EVFTA nhấn mạnh các bên phải thực hiện các cam kết đối với các công ước đã tham gia, bao
gồm Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu năm 1992, Nghị định thư Kyoto liên
quan đến Công ước UNFCCC và Hiệp định Paris, phê chuẩn các công ước cơ bản của Tổ chức Lao
động quốc tế (ILO) và phải công khai, minh bạch thông tin về quá trình xây dựng và thực thi pháp
luật, các biện pháp liên quan đến bảo vệ môi trường có thể ảnh hưởng tới thương mại đầu tư.
Trong lĩnh vực lâm nghiệp, Hiệp định đối tác tự nguyện giữa Liên minh Châu Âu và Việt Nam
(VPA/FLEGT) khẳng định tầm quan trọng của các nguyên tắc và cam kết tại Tuyên bố về Chương
trình nghị sự 2030 đối với Phát triển bền vững, đặc biệt là cam kết phát triển bền vững trên ba khía
cạnh – kinh tế, xã hội và môi trường – một cách hài hòa và toàn diện. Đồng thời, Hiệp định cũng nhấn
mạnh tầm quan trọng của các nguyên tắc tại Tuyên bố Rio 1992 trong bối cảnh đảm bảo quản lý rừng
bền vững, đặc biệt là Nguyên tắc thứ 10 về tầm quan trọng của nhận thức và sự tham gia của cộng
đồng đối với những vấn đề môi trường và Nguyên tắc thứ 22 về vai trò thiết yếu của cộng đồng và
người dân địa phương trong việc quản lý và phát triển môi trường. Để giảm thiểu các tác động tiêu
cực, Điều 16 Hiệp định quy định các Bên thống nhất đánh giá tác động đối với các nhóm dân tộc
thiểu số và cộng đồng địa phương liên quan và đối với sinh kế của họ cũng như tác động đối với các
hộ gia đình và ngành công nghiệp gỗ. Và các bên có trách nhiệm giám sát các tác động này đồng thời
phải có các biện pháp phù hợp để giảm thiểu các tác động tiêu cực.
Pháp luật và chính sách của Việt Nam
Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (năm 2013) ghi nhận quyền bình đẳng giữa
các dân tộc ở Việt Nam. Tại Điều 5, Hiến pháp 2013 quy định Nhà nước thực hiện chính sách phát
triển toàn diện và tạo điều kiện để các dân tộc thiểu số phát huy nội lực, cùng phát triển với đất nước.
Điều 43 quy định mọi người dân có quyền được sống trong môi trường trong lành và có nghĩa vụ bảo
vệ môi trường.
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Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX nhằm phát triển bền vững vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị sau phiên họp ngày
17-10-2019 yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể nhân dân tập trung giải quyết cơ bản tình trạng
thiếu đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt và tranh chấp, khiếu kiện về đất đai; đẩy nhanh việc
hoàn thành các dự án định canh, định cư mới gắn với quy hoạch sắp xếp, ổn định dân cư, hạn chế và
tiến tới chấm dứt tình trạng di cư tự phát. Ðến năm 2025, giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất sản
xuất, đất ở cho đồng bào. Ðiều chỉnh cơ chế, chính sách, định mức khoán bảo vệ rừng, tạo sinh kế
cho người dân sống gần rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, không gian sinh sống của đồng bào.
Luật Lâm nghiệp 2017 đã công nhận là một chủ rừng hợp pháp, và các hoạt động lâm nghiệp phải
đảm bảo công khai, minh bạch, sự tham gia của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư liên
quan (Điều 3), và Nhà nước bảo đảm cho đồng bào dân tộc thiểu số, cộng đồng dân cư sinh sống phụ
thuộc vào rừng được thực hành văn hóa, tín ngưỡng gắn với rừng theo quy định của Chính phủ (Điều
4). Thêm vào đó, Luật Lâm nghiệp đã ghi nhận các thực hành văn hóa tín ngưỡng đối với rừng của
cộng đồng DTTS thông qua thừa nhận rừng tín ngưỡng là một phân hạng của rừng đặc dụng và rừng
bảo vệ nguồn nước của cộng đồng là rừng phòng hộ.
Luật Đất đai 2013 quy định Nhà nước có chính sách về đất ở, đất sinh hoạt cộng đồng cho đồng bào
dân tộc thiểu số phù hợp với phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa và điều kiện thực tế của từng vùng;
và có chính sách tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số trực tiếp sản xuất nông nghiệp ở nông
thôn có đất để sản xuất nông nghiệp (Điều 27).
Nghị quyết Số 30a/2008/NQ-CP hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo: Một
trong các mục tiêu của Nghị quyết 30a là đảm bảo sinh hoạt văn hoá, tinh thần, giữ gìn bản sắc văn
hoá dân tộc của hầu hết dân cư.
Chương trình 135 và các chương trình, dự án giảm nghèo tập trung vào các mục tiêu phát triển sản
xuất, nâng cao mức sống và đời sống văn hóa của các hộ DTTS.
Nghị định 75/2015/NĐ-CP về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm
nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020 quy định chính sách
khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng DTTS, trong đó hỗ trợ mức khoán 400.000 đồng/ha rừng, nhằm
cải thiện tình hình đời sống cho người dân.
- Nghị định số 84/2012/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 12/10/2012 quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban dân tộc (CEMA). Nghị định quy định Ủy
ban Dân tộc là cơ quan ngang Bộ của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác
dân tộc trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban
Dân tộc theo quy định của pháp luật. Cùng với Nghị định 05/2011/NĐ-CP ngày 14/1/2011 về công
tác Dân tộc, Nghị định 84/2012/NĐ-CP được ban hành là cơ sở pháp lý để Ủy ban Dân tộc tiếp tục
cụ thể hóa đường lối, chính sách của Đảng về công tác dân tộc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp
hóa, hiện đại hóa; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội
công bằng, dân chủ, văn minh, nhằm đảm bảo và thúc đẩy sự bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp
nhau cùng phát triển, giữ gìn bản sắc văn hoá của các dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt
Nam.
Đảm bảo an toàn môi trường – xã hội vùng DTTS và miền núi trong Luật BVMT sửa đổi
Cần đưa các nguyên tắc đảm bảo an toàn môi trường – xã hội vào trong Điều 4 - Nguyên tắc Bảo vệ
Môi trường, Luật BVMT
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Để đảm bảo các cam kết của Việt Nam với các công ước quốc tế, cũng như để đảm bảo an ninh xã
hội trong quá trình phát triển kinh tế, các dự án phát triển cần phải đảm bảo các quyền cơ bản của
cộng đồng bản địa, bao gồm các quyền đối với đất đai, lãnh thổ, quyền tiếp cận tài nguyên thiên
nhiên, quyền được thỏa thuận dựa trên nguyên tắc tự nguyện, báo trước và cung cấp thông tin trong
các hoạt động phát triển có ảnh hưởng đến đất đai và tài sản. Do đó, đề xuất bổ sung nội dung này
trong Điều 4 – Nguyên tắc Bảo vệ môi trường của Dự thảo Luật.
Nguyên tắc Đảm bảo an toàn môi trường xã hội cần được hiểu là nguyên tắc về các chính sách, quy
định, thủ tục nhằm giảm tối đa những rủi ro cũng như đảm bảo các lợi ích về các mặt quản trị, xã hội
và môi trường trong tất cả các hoạt động phát triển, cụ thể:
•
•
•
•
•
•
•

Tôn trọng tri thức và quyền lợi của người dân địa phương, đồng bào DTTS;
Cấu trúc quản lý cần minh bạch và hiệu quả;
Nhiều hành động bảo tồn rừng tự nhiên và đa dạng sinh học;
Cơ chế tiếp cận và chia sẻ lợi ích từ tài nguyên, môi trường công bằng
Các bên liên quan tham gia đầy đủ và thực chất, đặc biển là người dân địa phương và cộng
đồng địa phương;
Giảm tình trạng dịch chuyển phát thải;
Luôn có những hành động giải quyết, khắc phục rủi ro của các tác động ngược chiều.

Bảo vệ môi trường phải dựa trên cơ sở tính toán và đảm bảo không vượt quá khả năng chịu tải môi
trường
Điều 4 Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (Nguyên tắc bảo vệ môi trường) nêu rõ: Bảo vệ môi
trường phải gắn với đảm bảo an sinh xã hội, quền trẻ em, thúc đẩy bình đằng giới, bảo đảm quyền
của mọi người được sống trong môi trường trong lành. Để đảm bảo các quyền nêu trên, các quy
định của chính Luật BVMT phải đảm bảo được điều kiện môi trường trong lành cho mọi người dân,
trong đó có cộng đồng DTTS. Do vậy, cần phải bổ sung vào Điều 4 Dự thảo Luật (bản Dự thảo ngày
01.09.2020) nguyên tắc Bảo vệ môi trường phải dựa trên cơ sở tính toán và đảm bảo không vượt quá
khả năng chịu tải của môi trường
Ở cấp Quy hoạch, QHBVMT cần phải được xây dựng dựa trên cơ sở những đánh giá và dự
báo về sức chịu tải của môi trường nói chung và các thành phần môi trường (đất, nước, không khí,
sinh vật) nói riêng trước những áp lực từ hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh,
quy hoạch sử dụng đất, các quy hoạch phát triển ngành và địa phương. Đây sẽ là những căn cứ hữu
ích và quan trọng để xây dựng và quyết định các hoạt động phát triển mới cũng như điều chỉnh các
hoạt động phát triển sao cho phù hợp với sức chịu tải của môi trường ở thời điểm hiện tại và tương
lai. Đề nghị bổ sung nguyên tắc căn cứ các đánh giá và dự báo về khả năng chịu tải môi trường
vào Khoản 1 điều 23 Dự thảo Luật căn cứ lập quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia và nội dung
bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.
Thúc đẩy thể chế hoá quy trình tham vấn và đảm bảo sự tham gia hiệu quả của người dân, đồng bào
DTTS trong đánh giá tác động môi trường – xã hội
Theo Dự thảo Luật Bảo vệ Môi trường (bản 01.09.2020), Điều 28 quy định báo cáo đánh giá
môi trường chiến lược của quy hoạch bao gồm nội dung kết quả tham vấn các bên liên quan trong
qusa trình thực hiện đánh giá môi trường chiến lược. Điều 33 quy định tham vấn cộng đồng và cơ
quan liên quan khi đánh giá tác động môi trường, đối tượng tham vấn là “cộng đồng dân cư hoặc
nhóm người chịu tác động trực tiếp bởi dự án, đặc biệt đối với nhóm người mất đất ở, mất đất canh
tác, mất việc làm, mất nguồn kiếm sống chính do dự án gây ra”. Nội dung tham vấn bao gồm “cơ sở
dữ liệu nền về môi trường và xã hội; các tác động trực tiếp, gián tiếp đối với các đối tượng tổ chức,
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cá nhân, cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp trên cơ sở xem xét việc khai thác, sử dụng
tài nguyên; quản lý chất thải, ô nhiễm môi trường; sức khoẻ, an toàn của cộng đồng; lao động và điều
kiện làm việc; thu hồi đất, di dân, tái định cư; dân tộc thiểu số; di sản thiên nhiên; rủi ro, sự cố môi
trường, ô nhiễm, suy thoái môi trường và nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng; các biện pháp
giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và xã hội; các biện pháp ứng phó sự cố môi trường, rủi
ro môi trường; chương trình quản lý và giám sát môi trường của dự án”.
Kinh nghiệm quốc tế đã cho thấy công tác bảo vệ môi trường chỉ đạt được hiệu quả dựa trên
nguyên tắc tiếp cận quyền và đảm bảo sự tham gia trong suốt quá trình từ xây dựng, thực thi đến sửa
đổi chính sách. Tuy nhiên, nếu so sánh với Thang đánh giá về Mức độ tham gia của người dân (UNEP,
2002) với các quy định của dự thảo Luật BVMT 2020 thì sự tham gia của cộng đồng trong quá trình
thực hiện đánh giá, giám sát tác động môi trường – xã hội mới chỉ dừng ở giai đoạn sơ khai nhất là
Thông báo để Tham vấn. Dù đã có nhiều quy định đảm bảo sự tham gia không chỉ cộng đồng bị ảnh
hưởng trực tiếp mà còn có các bên quan tâm khác. Nhưng cơ chế tham gia và hình thưc trao đổi thông
tin đều hạn chế, tính tương tác hai chiều còn thấp. Do đó, để nâng cấp độ ý nghĩa của sự tham gia
cũng như rút bớt khoảng cách với các quy định, chuẩn mực quốc tế mà Việt Nam là thành viên
– các nội dung trong Chương IV – Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường
cần đảm bảo sự trao đổi tương tác giữa người đề xuất và cộng đồng bao gồm chia sẻ, phân tích và
thiết lập chương trình làm việc, tăng cường hiểu biết và những điểm thảo thuận được về đề xuất và
tác động của nó; cũng như thúc đẩy thảo luận trực tiếp giữa người đề xuất và các bên chủ chốt liên
quan nhằm xây dựng sự đồng thuận và hướng tới các giải pháp các bên có thể chấp nhận, ví dụ các
gói giảm thiểu tác động và các biện pháp bồi thường.
Tính đáng tin cậy và ý nghĩa của tham vấn cũng rất quan trọng và phụ thuộc rất nhiều vào
phương pháp và cách thức tham vấn. Đặc biệt là khu vực nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân
tộc thiểu số, các nội dung này cần được trình bày đơn giản và dễ hiểu về cả hình thức và nội dung.
Về mặt hình thức, thông tin nên được thể hiện bằng các ngôn ngữ bản địa, tránh dùng các thuật ngữ
kỹ thuật, nếu dùng cần có giải thích cụ thể; tăng sử dụng hình ảnh (bản đồ, bảng biểu, phim…) để
làm rõ thông tin và tác động; phân loại các thông tin theo từng chủ đề như: khía cạnh kỹ thuật, môi
trường, xã hội và văn hoá, khía cạnh sức khoẻ và kinh tế tiềm năng. Các thông tin cung cấp cần đầy
đủ bao gồm cả cơ hội và rủi ro. Về nội dung, thông tin cần trình bày cụ thể và có lượng hoá bằng
những chỉ số cần thiết tuỳ thuộc theo từng nhóm dự án.
Thời gian tham vấn cũng là một nội dung cần quan tâm. Hoạt động đánh giá tác động môi
trường là nhằm hạn chế thấp nhất các tác động xấu đến môi trường và con người, đảm bảo phát triển
bền vững. Do đó, việc thực hiện tham vấn càn thực hiện trong suốt quá trình xây dựng báo cáo ĐTM
và cả trong quá trình thực hiện dự án sau khi báo cáo được duyệt để đảm bảo những tác động được
hạn chế ở mức thấp nhất cũng như đảm bảo khả năng khắc phục các sự cố có thể xảy ra.
Đặc biệt, sự tham gia – tham vấn – đàm phán của cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong
khảo sát, nghiên cứu hiện trạng, tác động và thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động bất lợi đến
đa dạng sinh học. Trong bối cảnh nguồn dữ liệu cập nhật về Đa dạng Sinh học còn hạn chế trong khi
phí điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng ĐDSH định kỳ tốn kém thì thông tin của cộng đồng đóng
vai trò quan trọng trong việc bổ sung nguồn dữ liệu cho báo cáo ĐTM. Hơn nữa, quản lý và bảo tồn
ĐDSH có sự tham gia của cộng đồng đã được công nhận là biện pháp có hiệu quả nhất, đảm bảo vừa
duy trì tính ĐDSH của khu vực, vừa góp phần hỗ trợ sinh kế cộng đồng địa phương. Việc ban hành
hướng dẫn kỹ thuật tham vấn cộng đồng địa phương về các vấn đề liên quan đến hiện trạng ĐDSH
và dịch vụ hệ sinh thái sẽ hỗ trợ đề xuất và thực hiện hiệu quả các giải pháp ngăn ngừa suy thoái và
bảo tồn ĐDSH. Đặc biệt, cần lưu ý hướng dẫn áp dụng các phương pháp tham vấn phù hợp cũng như
phương pháp xử lý và chia sẻ hiệu quả các thông tin thu thập từ cộng đồng.
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Do vậy, để đảm bảo đánh giá đầy đủ tác động của các chiến lược và hoạt động/dự án phát triển, đề
nghị bổ sung quy định: (i) Điều 32 Dự thảo Luật (Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường): Các
dự án thuộc đối tượng thực hiện đánh giá tác động môi trường phải cung cấp thông tin chi tiết, đầy
đủ và công khai về dự án phát triển tới các cộng đồng chịu tác động trực tiếp và gián tiếp bởi dự án;
(ii) Khoản 2 Điều 33 Đối tượng tham vấn: đề nghị bổ sung nhóm người/cộng đồng/DTTS chịu tác
động tới các giá trị văn hóa/tín ngưỡng truyền thống do dự án gây ra; (iii) Khoản 4 Điều 33 Nội dung
tham vấn: đề nghị bổ sung tác động và nguy cơ ảnh hưởng tới các giá trị văn hóa và tín ngưỡng
truyền thống/bản địa và các biện pháp giảm thiểu tác động.
Đảm bảo quyền lợi công bằng giữa các chủ thể, đặc biệt là cộng đồng và đồng bào DTTS liên quan
đến các sự cố, rủi ro môi trường – xã hội
Điều 132 Dự thảo Luật BVMT quy định Thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường bao gồm
“suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường…”. Điều 134 quy định xác định thiệt hại do ô
nhiễm, suy thoái môi trường bao gồm nội dung “… Xác định số lượng thành phần môi trường bị suy
giảm, các loại hình hệ sinh thái, các loài bị thiệt hại” và “xác định mức độ thiệt hại của từng thành
phần môi trường, hệ sinh thái, các loài”, và điều 135 quy định việc bồi thường thiệt hại về môi trường
được giải quyết thông qua các hình thức tự thỏa thuận, hòa giải, giải quyết tranh chấp tại trọng tài, và
giải quyết tranh chấp tại tòa án. Nếu như các thiệt hại liên quan tới sức khỏe môi trường của cộng
đồng, tài sản cá nhân và công cộng có thể xác định được đối tượng chịu thiệt hại, thì các thiệt hại về
mặt đa dạng sinh học, hệ sinh thái lại rất khó xác định chủ thể chịu thiệt hại và được nhận bồi thường.
Theo Điều 53 Hiến pháp Việt Nam, tài nguyên thiên nhiên là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do
Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Trong lĩnh vực lâm nghiệp, Điều 19 và 21 Luật
Lâm nghiệp quy định khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sang đất khác phải tiến hành trồng
rừng thay thế bằng diện tích rừng bị chuyển mục đích sử dụng đối với rừng trồng, bằng ba lần diện
tích rừng bị chuyển mục đích sử dụng đối với rừng tự nhiên. Chủ đầu tư có thể tự tiến hành trồng
rừng thay thế hoặc thông qua hình thức ký quỹ. Tương tự, các dự án gây ra thiệt hại tới các hệ sinh
thái và các loài cần phải tiền hành bồi hoàn đa dạng sinh học. Đề nghị bổ sung vào Điều 135 Dự thảo
Luật: “Các dự án làm mất mát các loại hình hệ sinh thái, các loài sinh vật đặc hữu phải tiến hành bồi
hoàn đa dạng sinh học. Chính phủ quy định chi tiết cách giám định thiệt hại đa dạng sinh học và chi
phí bồi hoàn đa dạng sinh học”.
Xây dựng hệ thống thông tin về đảm bảo an toàn môi trường – xã hội trong Luật BVMT
Cần thiết phải thúc đẩy xây dựng hệ thống thông tin mở để cung cấp thông tin về các nguyên tắc đảm
bảo an toàn môi trường – xã hội được xem xét và tuân thủ trong thực tiễn. Những báo cáo hàng năm
về tình hình tuân thủ đảm bảo an toàn môi trường xã hội này cũng cần được công bố công khai.
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PGS.TS. Lưu Thế Anh
Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội
1. MỞ ĐẦU
Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và cấp giấy phép môi trường (GPMT) là những
công cụ quan trọng và hữu hiệu để quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường (BVMT), đã và
đang được áp dụng ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Nhằm mục tiêu BVMT và an sinh xã
hội trong quá trình phát triển kinh tế, ĐTM đã được ra đời trên thế giới từ những năm 60 của
thế kỷ trước. Mỹ là quốc gia đầu tiên ban hành Đạo luật về Chính sách Môi trường Quốc gia
năm 1969, trong đó có quy định về ĐTM, đến nay đã có trên 120 quốc gia và vùng lãnh thổ
quy định về ĐTM1. Ở Việt Nam, lần đầu tiên ĐTM được quy định trong Luật BVMT năm
1993. Qua nhiều lần điều chỉnh, đến nay chúng ta đã xây dựng được hệ thống văn bản quy
phạm pháp luật về ĐTM, từ Luật BVMT đến Nghị định và Thông tư hướng dẫn. Trong đó,
các chế tài về ĐTM được quy định tại Mục 3 Chương II của Luật Bảo vệ môi trường năm
20142 và được chi tiết tại Nghị định số 40/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật BVMT3; và
Thông tư số 25/2019/TT-BVMT ngày 31/12/2019 của Bộ TN&MT quy định chi tiết thi hành
một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ.
GPMT là một loại giấy phép của Nhà nước cấp cho các cơ sở sản xuất trước khi đi vào
vận hành chính thức. Như vậy, các cơ sở sản xuất chỉ được phép hoạt động khi được cấp
GPMT, hay nói cách khác GPMT là một trong những thủ tục bắt buộc đối với các cơ sở sản
xuất nếu cơ sở đó muốn hoạt động. Trên thế giới, hầu hết các nước đã và đang áp dụng
GPMT đối với các cơ sở sản xuất như là một công cụ hữu hiệu để quản lý môi trường. Ở Việt
Nam, qua nhiều năp áp dụng, GPMT ngày càng được hoàn thiện và chứng tỏ là công cụ
không thể thiếu trong BVMT. Như vậy, xét về góc độ nào đó, báo cáo ĐTM cũng là một dạng
GPMT. Ở Việt Nam hiện có 07 loại GPMT gồm: Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ
môi trường; Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu; Giấy phép xử lý chất thải nguy
hại; Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; Giấy phép xả khí thải; Xác nhận kế hoạch
bảo vệ môi trường (chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm); Giấy phép xả nước thải vào nguồn
nước, công trình thủy lợi. Mỗi loại GPMT này có các văn bản pháp quy quy định cụ thể. Dự
thảo Luật BVMT sửa đổi đang đề xuất hợp nhất, tích hợp 07 loại GPMT trong một loại
GPMT (Mục 5 Chương II của Dự thảo Luật).
Tài liệu đào tạo về ESIA, Chương trình TOT, World Bank, 2015.
Điều 18 quy định đối tượng phải thực hiện ĐTM, Điều 19 quy định thực hiện ĐTM, Điều 20 quy định lập lại
ĐTM (3 trường hợp: Không triển khai dự án trong 24 tháng kể từ thời điểm quyết định phê duyệt ĐTM; thay đổi
địa điểm thực hiện dự án; tăng quy mô, công suất, thay đổi công nghệ làm tác động xấu đến môi trường); Điều
21 quy định tham vấn trong quá trình thực hiện ĐTM; Điều 22 quy định nội dung chính của báo cáo ĐTM; Điều
23 quy định thẩm quyền thẩm định báo cáo ĐTM; Điều 24 quy định thẩm định báo cáo ĐTM; Điều 25 quy định
phê duyệt báo cáo ĐTM; Điều 26 quy định trách nhiệm của CĐT sau khi báo cáo ĐTM được phê duyệt; Điều 27
quy định trách nhiệm của chủ đầu tư trước khi đưa dự án vào vận hành; Điều 28 quy định trách nhiệm của cơ
quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Luật BVMT năm 2014 đã bổ sung nhiều điểm mới: Rà
soát lại danh mục các đối tượng phải lập ĐTM; quy định yêu cầu về chứng chỉ tư vấn ĐTM; yêu cầu lồng ghép
nội dung về biến đổi khí hậu trong báo cáo ĐTM; đánh giá sức khỏe cộng đồng trong ĐTM.
3
Điều 14 quy định về lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM; Điều 15 quy định về lập lại báo cáo ĐTM;
Điều 16 quy định trách nhiệm của chủ dự án sau khi báo cáo ĐTM được phê duyệt; Phụ lục II - Danh mục các
dự án phải lập báo cáo ĐTM hoặc dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải đăng ký kế hoạch
BVMT; Phụ lục III - Danh mục các dự án thuộc tránh nhiệm thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM của Bộ
TN&MT.
1
1
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Nhu vậy, trong hệ thống các chính sách, pháp luật về BVMT còn hiệu lực hiện nay,
không có các quy định riêng ĐTM, cấp GPMT hay tham vấn cho các dự án đầu tư vào vùng
dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MT). Tại Phụ lục II của Nghị định 40/2019 quy định
danh mục 107 nhóm dự án phải lập ĐTM, không phân biệt đối với các nhóm dự án đầu tư vào
vùng DTTS&MN. Riêng các dự án thuộc bí mật quốc gia, an ninh, quốc phòng thì sẽ do Bộ
Công an hoặc Bộ Quốc phòng lập và thẩm định.

2. THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ BẤT CẬP TRONG ĐTM, CẤP GIẤY
PHÉP VÀ THAM VẤN CỘNG ĐỒNG
2.1. Công tác ĐTM
Quy định về ĐTM đã được áp dụng từ năm 1993 đến nay, qua nhiều lần sửa đổi, điều
chỉnh và bổ sung, các quy định về ĐTM hiện vẫn bộc lộ nhiều khuyết điểm, chưa thực sự phù
hợp và đáp ứng yêu cầu của một công cụ dự báo và hỗ trợ quản lý môi trường. Bên cạnh đó,
trong các khâu tổ chức thực hiện, thẩm định, hậu thẩm sau khi báo cáo ĐTM còn nhiều bất
cập. Không ít địa phương đặt các ưu tiên tăng trưởng kinh tế lên trên các mục tiêu BVMT,
nhiều nhà đầu tư xem ĐTM chỉ như thủ tục hành chính hơn là công cụ để quản lý. Điều này
dẫn đến công tác lập báo cáo ĐTM chỉ mang tính hình thức và đối phó là chính. Qua công tác
thanh tra và kiểm tra cho thấy, các vi phạm về không thực hiện đúng theo ĐTM được phê
duyệt là lỗi khá phổ biến, chiếm khoảng 10% các loại lỗi vi phạm trong xử phạt vi phạm hành
chính về BVMT4. Thực tiễn triển khai quy định về ĐTM ở Việt Nam cho thấy nhiều tồn tại
như:
a) ĐTM chưa làm tốt chức năng dự báo: Hầu hết các dự án đầu tư thuộc danh mục
phải lập báo cáo ĐTM đều được thực hiện theo đúng quy trình thủ tục và quy định hiện hành.
Nhưng thực tế, các vấn đề ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường của nhiều dự án vẫn xảy ra.
Lý do chính là các báo cáo ĐTM này chưa làm tốt chức năng dự báo. Thực tế ĐTM là công
cụ dự báo để phòng ngừa; giúp cho chủ dự án và cơ quan quản lý nên khó có thể dự báo định
lượng một cách chi tiết và đưa ra các giải pháp giảm thiểu hiệu quả đối với mọi tác động, rủi
ro, sự cố môi trường và xã hội có thể xảy ra trong suốt vòng đời của một dự án. Trong khi
pháp luật về BVMT hiện nay coi báo cáo ĐTM được phê duyệt là căn cứ để thanh tra, kiểm
tra và căn cứ để chủ dự án tổ chức thực hiện các biện pháp BVMT trong quá trình triển khai
dự án.
b) Chất lượng của báo cáo ĐTM còn nhiều hạn chế: Theo quy định, chủ dự án chịu
trách nhiệm lập báo cáo ĐTM, trong trường hợp chủ dự án không đủ năng lực thì có thể thuê
đơn vị tư vấn có chức năng, nhiệm vụ và có năng lực, kinh nghiệp để lập. Chủ yếu hiện nay,
công tác lập báo cáo ĐTM được chủ dự án giao cho đơn vị tư vấn thực hiện thông qua hợp
đồng kinh tế. Điều này dễ dẫn đến tình trạng, chủ dự án phó mặc việc lập báo cáo ĐTM cho
đơn vị tư vấn, hơn nữa đơn vị tư vấn khó có thể đảm bảo tính khách quan trong phản ánh và
đánh giá trung thực toàn bộ tác động tiêu cực tiềm ẩn của dự án. Thậm chí, một số báo cáo
ĐTM chỉ là sản phẩm “copy và paste” từ những báo cáo của các dự án khác cùng loại hình.
Vì thế, chất lượng báo cáo ĐTM không đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý. Hiện nay, chưa
có quy định về chi phí lập báo cáo ĐTM5, chủ yếu theo thỏa thuận giữa chủ dự án và đơn vị
tư vấn. Ngoài ra, hiện nay lực lượng tham gia tư vấn lập báo cáo ĐTM tăng nhanh một cách
tự phát để đáp ứng nhu cầu “thị trường” nhiều nên dẫn đến sự cạnh tranh, nhiều đơn vị tư vấn
sẵn sàng giảm kinh phí dẫn đến ảnh hưởng đến nội dung và chất lượng của báo cáo ĐTM.
Theo quy định tại Điều 22 Luật BVMT năm 2014, các cơ quan có thẩm quyền thẩm
định báo cáo ĐTM gồm Bộ TN&MT; các Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND cấp tỉnh (Bộ
Quốc phòng, Bộ Công an thẩm định báo cáo ĐTM đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết
4

Số liệu thống kê của Bộ TM&MT
Ở một số nước như Tây Ban Nha mức chi phí cho lập báo cáo ĐTM trung bình là 2,5% tổng vốn đầu tư của dự
án; ở Nauy là từ 0,1-2,2%; Iceland là từ 0,5-3%.
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định, phê duyệt đầu tư của mình và các dự án thuộc bí mật quốc phòng, an ninh). Việc phân
cấp thẩm định như vậy dẫn đến tình trạng “vừa đá bóng vừa thổi còi” khi các bộ, cơ quan
ngang bộ, địa phương được thẩm định báo cáo ĐTM của dự án do chính mình phê duyệt. Đặc
biệt, nếu các dự án này đã được đưa vào chủ trương, quy hoạch phát triển của bộ, ngành, địa
phương hoặc được xem là “quyết tâm chính trị” thì cơ quan tham mưu phê duyệt báo cáo
ĐTM khó có thể không đồng tình.
Đối với các địa phương, thường gặp khó khăn trong việc thành lập hội đồng thẩm định
chủ năng lực chuyên môn để thẩm định báo cáo ĐTM do thiếu các chuyên gia có chuyên môn
sâu, kinh nghiệm và năng lực, đặc biệt đối với các dự án có quy trình công nghệ sản xuất đặc
thù, mức độ tác động phức tạp, tiềm ẩn những tác động nghiêm trọng đến môi trường trên quy
mô và phạm vi rộng và cần chuyên gia từ nhiều ngành khác nhau.
Thời hạn phê duyệt báo cáo ĐTM là một yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định
báo cáo ĐTM. Từ áp lực cải cách thủ tục hành chính, thời hạn thẩm định báo cáo ĐTM theo
quy định không quá 45 ngày làm việc đối với dự án thuộc thẩm quyền của Bộ TN&MT và
không quá 25 ngày làm việc hoặc không quá 30 ngày làm việc (đối với dự án thuộc các loại
hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường) đối với dự án không thuộc
thẩm quyền của Bộ TN&MT (Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP). Trong nhiều
trường hợp, do tính phức tạp và quy mô của dự án, giới hạn về thời gian như trên khiến quy
định này trở nên khó khả thi trong thực tế.
c) Hậu kiểm và giám sát sau phê duyệt ĐTM còn thiếu và yếu: Thực tế hiện nay,
phần lớn các cơ quan quản lý nhà nước về BVMT không có đủ nhân lực, trang thiết bị và thời
gian để giám sát môi trường trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án. Theo quy định
hiện hành, các cơ quan này chưa có đủ thẩm quyền để cưỡng chế việc thực thi các yêu cầu về
giải pháp BVMT báo cáo ĐTM được phê duyệt. Đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến
nhiều cơ sở sản xuất vi phạm Luật BVMT. Việc thành lập lực lượng Cảnh sát Môi trường
năm 2006 đã thực thi chức năng thanh tra, giám sát thực hiện công tác BVMT của các cơ sở
sản xuất, kinh doanh và phát hiện những sai phạm về BVMT. Kết quả thanh tra cho thấy, rất
nhiều cơ sở bị thanh tra không thực hiện giám sát môi trường định kỳ hoặc không thực hiện
đầy đủ giải pháp giảm thiểu tác động môi trường theo nội dung của báo cáo ĐTM được phê
duyệt. Tuy nhiên, hiện chưa có quy định pháp luật nào coi hoạt động của Cảnh sát Môi trường
như một cơ quan điều tra chuyên trách; hoạt động thanh tra môi trường cũng chỉ được thực
hiện khi có quyết định thanh tra. Chính những thiếu hụt liên quan đến quyền hạn của thanh tra
và Cảnh sát môi trường đã làm hạn chế hiệu lực hoạt động của họ. Việc tổ chức niêm yết công
khai quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM tại trụ sở UBND cấp xã đã được quy định trong
Khoản 7 Điều 1 NGhị định số 40/2019/NĐ-CP cũng đã làm hạn chế vai trò giám sát của cộng
đồng địa phương đối với các báo cáo ĐTM sau khi được phê duyệt.
Chế tài xử phát vi phạm quy định ĐTM là một trong những công tác giám sát sau phê
duyệt khá hiệu quả, nhưng lại được xem nhẹ. Cưỡng chế thi hành là mấu chốt cho việc thực
thi pháp luật một cách nghiêm minh. Tuy nhiên, thực tế hình thức xử phạt hiện nay đối với
hành vi vi phạm quy định ĐTM mới chỉ là xử phạt hành chính, với 14 mức phạt đối với hành
vi vi phạm quy định về thực hiện báo cáo ĐTM thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ TN&MT
có mức thấp nhất là từ 10 - 15 triệu đồng và cao nhất từ 160 - 180 triệu đồng cho các lỗi vi
phạm khác nhau (Nghị định 155/2016/NĐ-CP). Hình thức và mức độ xử phạt này là chưa
thực sự thoả đáng và thiếu tính răn đe; đối với một số dự án đầu tư lớn thì mức xử phạt như
vậy là quá nhẹ, dễ khuyến khích nhà đầu tư làm sai và chấp nhận bị xử phạt.
d) Tiếng nói của cộng đồng trong quy trình ĐTM: Yêu cầu tham vấn cộng đồng
trong hoạt động ĐTM, thông tin minh bạch với cộng đồng về dự án và kết quả ĐTM đã được
đề cập đến trong các văn bản pháp luật về ĐTM. Tuy nhiên, các yêu cầu này vẫn chưa rõ ràng
và nhiều trường hợp thực hiện mang tính hình thức và đối phó. Việc tham vấn cộng đồng
chưa bảo đảm huy động được sự tham gia của mọi bên liên quan, các đối tượng chịu ảnh
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hưởng (trực tiếp và gián tiếp) ngay từ các giai đoạn đề xuất dự án, lập dự án, triển khai dự án,
vận hành dự án; thiếu các quy định công khai và phổ biến sớm thông tin phù hợp, minh bạch,
khách quan, có ích và dễ tiếp cận, theo hình thức phù hợp; chưa quy định tương tác hai chiều
(tiếp thu và trả lời ý kiến) trong hoạt động tham vấn.
e) Chưa có quy định xem xét đến các đánh giá về giá hội và chính sách DTTS: Hiện
nay các chính sách về BVMT của các tổ chức tài chính quốc tế (Ngân hàng Thế giới, Ngân
hàng Phát triển Châu Á, JICA,...) đều quy định về đánh giá xã hội, chính sách DTTS và giới
đối với các dự án phát triển vay vốn ODA của các tổ chức này. Tuy nhiên, ở Việt Nam, quy
định về công tác lập báo cáo ĐTM, thiếu các quy định về đánh giá xã hội, lồng ghép giới và
DTTS nên đã làm gia tăng rủi ro về xã hội trong quá trình thực hiện dự án, không bảo đảm
tính bền vững khi thực hiện dự án, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn xã hội.
f) Năng lực của cơ quan thẩm định ĐTM: Một số dự án thuộc lĩnh vực đặc thù có
nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao đòi hỏi có những yêu cầu kỹ thuật chuyên sâu gây lúng
túng cho cơ quan thẩm định ĐTM trong điều kiện nguồn lực hạn chế. Quy định về thủ tục môi
trường chưa được song hành với các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng; chủ dự án
không biết phải thực hiện thủ tục nào ở giai đoạn nào của dự án để thực hiện đồng thời các thủ
tục; dẫn đến nhiều lần phải điều chỉnh thiết kế, điều chỉnh dự án đầu tư và xin cấp phép xây
dựng.

2.2. Giấy phép môi trường
Từ những năm 70 của thế kỷ 20, hầu hết các nước OECD đã áp dụng hệ thống GPMT
nhằm BVMT và sử dụng các phương pháp sản xuất tốt nhất hiện có theo hướng thân thiện môi
trường. Đến nay, hầu hết các nước trên thế giới đã sử dụng GPMT như một công cụ hữu hiệu để
quản lý môi trường đối với các cơ sở sản xuất, các khu công nghiệp trong giai đoạn bắt đầu đi
vào hoạt động sản xuất chính thức đến khi kết thúc. GPMT giúp các cơ quan quản lý Nhà nước
và cơ sở sản xuất xác định rõ ràng, cụ thể, minh bạch các yêu cầu BVMT về mặt pháp lý. Đồng
thời, tránh nhũng nhiễu có thể xảy ra khi các cơ quan quản lý tiến hành các hoạt động thanh tra,
kiểm tra, tạo điều kiện cho doanh nghiệp cải tiến công nghệ sản xuất, dây truyền sản xuất theo
hương BVMT. Ở Việt Nam, từ năm 1997, giấy xác nhận kiểm soát ô nhiễm đối với các cơ sở
sản xuất kinh doanh sau khi có quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM được đưa vào áp dụng. Đến
nay, đang tồn tại 7 loại GPMT khác nhau.
Hiện nay, theo quy định, sau khi thực hiện ĐMT, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch
vụ đang phải thực hiện nhiều loại loại giấy phép, giấy xác nhận có tính chất như giấy phép để
thực hiện nghĩa vụ về BVMT. Một cơ sở thuộc đối tượng ĐTM thường phải thực hiện tối
thiểu là bốn loại giấy tờ mang tính giấy phép:
- Giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT;
- Giấy phép xả thải vào nguồn nước;
- Giấy phép xả khí thải;
- Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại).
Ngoài ra, một số doanh nghiệp thuộc lĩnh vực đặc thù để đi vào hoạt động cần có thêm
02 loại giấy phép khác: Giấy chứng nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu
làm nguyên liệu sản xuất; Giấy phép xử lý chất thải nguy hại).
Các loại giấy phép này có thể do các cơ quan cấp phép khác nhau (Bộ TN&MT,
UBND cấp tỉnh, Sở TN&MT hoặc Bộ NN&PTNT, Sở NN&PTNT) nên đôi khi có những yêu
cầu về trách nhiệm, nghĩa vụ pháp lý không đồng nhất giữa các giấy phép làm khó khăn cho
cơ sở khi tuân thủ. Đồng thời, khó cho việc thanh, kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước.
Về hồ sơ cấp các loại GPMT này, có nhiều yêu cầu giống nhau và trùng lặp, dẫn đến
tình trạng cùng một nội dung nhưng dự án hay cơ sở sản xuất phải làm cho nhiều hồ sơ khác
4

nhau, điều này gây lãng phí đối với nguồn lực xã hội. Các GPMT được quy định xin cấp phép
ở những thời điểm khác nhau, làm cho doanh nghiệp mất nhiều thời gian trong thủ tục xin cấp
phép; cơ quan quản lý Nhà nước cũng mất nhiều thời gian, chi phí nhiều hơn cho công tác
thẩm định và cấp giấy phép.
Quy định hiện hành đối với trường hợp các dự án, phương án sản xuất, kinh doanh,
dịch vụ phân cấp cho cấp huyện quản lý chỉ thực hiện đăng ký kế hoạch BVMT trước khi
triển khai mà không có thủ tục hậu thẩm. Quy định này nhiều lúc đã tạo lỗ hổng cho các cơ sở
sản xuất lợi dụng đi vào hoạt động mà không đầu tư các công trình BVMT. Cơ quan quản lý
chỉ phát hiện được thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra hoặc theo phản ánh, tố cáo của
người dân khi xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường.
Tóm lại, trong pháp luật về BVMT hiện đang tồn tại nhiều công cụ quản lý mang tính
cấp phép gây ra sự chồng chéo, trùng lặp về nội dung, thủ tục dẫn đến giảm hiệu lực, hiệu quả
của công tác quản lý Nhà nước về BVMT, gây khó khăn, phát sinh chi phí và mất thời gian
của chủ dự án. Do vậy, cần thiết phải tránh sự chồng chéo, trùng lặp trong các giấy phép về
BVMT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ BVMT và giúp
cơ quan Nhà nước thực hiện chức năng quản lý thống nhất và hiệu quả về BVMT.
2.3. Tham gia của cộng đồng trong ĐTM
Cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng dân cư (CĐDC) có vai trò quan trọng trong phòng
ngừa ô nhiễm, suy thoái môi trường; tham vấn, phản biện, giám sát, phát hiện các hành vi làm
ô nhiễm môi trường; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về môi trường… Vấn
đề này đã được khẳng định qua nhiều văn bản của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Luật BVMT
năm 2014 và các văn bản liên quan. Sự tham gia của cộng đồng trong ĐTM sẽ góp phần đảm
bảo quyền lợi của người dân trong khu vực dự án và khu vực chịu tác động, ảnh hưởng của dự
án; hỗ trợ cho chủ đầu tư dự án xác định rõ các rủi ro tiềm ẩn về kinh tế, văn hóa, xã hội và
môi trường mà quá trình thiết kế dự án có thể chưa tính đến, đồng thời, gợi mở những phương
án ứng phó và giảm thiểu rủi ro môi trường có thể xảy ra. Như vậy, rõ ràng vai trò của cộng
đồng hết sức quan trọng trong ĐTM, từ khâu lập báo cáo ĐTM, kiểm tra, giám sát sau khi báo
cáo ĐTM được phê duyệt và sau khi dự án đi vào hoạt động (một số dự án, sự tham gia của
cộng đồng ngay từ khâu khảo sát, lập báo cáo tiền khả thi và khả thi của dự án). Khoản 1, 2
Điều 21 Luật BVMT năm 2014 quy định:
1. Tham vấn trong quá trình thực hiện ĐTM nhằm hoàn thiện báo cáo ĐTM, hạn chế
thấp nhất các tác động xấu đến môi trường và con người, bảo đảm sự PTBV của dự án.
2. Chủ dự án phải tổ chức tham vấn cơ quan, tổ chức, cộng đồng chịu tác động trực
tiếp bởi dự án.
3. Các dự án không phải thực hiện tham vấn gồm:
a) Phù hợp với quy hoạch của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung đã được phê
duyệt báo cáo ĐTM cho giai đoạn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng;
b) Thuộc danh mục bí mật nhà nước.
Tại Điểm b Khoản 4 Điều 1 Nghị định 40/2019/NĐ-CP quy định:
- Trong quá trình thực hiện ĐTM, chủ dự án phải tiến hành tham vấn UBND xã,
phường, thị trấn (gọi chung là UBND cấp xã) nơi thực hiện dự án, các tổ chức và cộng đồng
chịu tác động trực tiếp bởi các vấn đề môi trường của dự án (nước thải, khí thải, bụi, chất thải
rắn, chất thải nguy hại, sụt lún, sạt lở, bồi lắng, tiếng ồn, ĐDSH); nghiên cứu, tiếp thu, giải
trình những ý kiến của các đối tượng liên quan được tham vấn để hạn chế thấp nhất tác động
bất lợi của dự án đến chất lượng môi trường sống, ĐDSH.
- Đối với các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng viễn thông và tuyến
đường dây tải điện liên tỉnh, liên huyện, chủ dự án chỉ tham vấn UBND các tỉnh, thành phố trực
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thuộc trung ương (sau đây gọi chung là UBND cấp tỉnh) nếu dự án nằm trên địa bàn từ hai tỉnh
trở lên hoặc UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc
trung ương (sau đây gọi chung là UBD cấp huyện) nếu dự án nằm trên địa bàn từ hai huyện trở
lên.
- Đối với các dự án nằm trên vùng biển, thềm lục địa không xác định được trách
nhiệm quản lý hành chính của UBND cấp xã, chủ dự án chỉ tham vấn UBND cấp tỉnh nơi tiếp
nhận chất thải vào bờ của dự án.
- Đối với dự án nhận chìm chất thải, vật chất nạo vét ở biển; dự án quy định tại điểm đ
khoản 2a Điều 1 có tổng khối lượng nước thải từ 10.000 m3/ngày (24 giờ) trở lên, xả trực tiếp
nước thải vào sông liên tỉnh, sông giáp ranh giữa các tỉnh hoặc xả trực tiếp nước thải ra biển ven
bờ, chủ dự án tham khảo thêm ý kiến của UBND cấp tỉnh liền kề có sông liên tỉnh, sông giáp
ranh hoặc biển ven bờ để phối hợp giải quyết những vấn đề bảo vệ môi trường trong khu vực.
Khoản 5 Điều 1 Nghị định 40/2019/NĐ-CP quy định về quy trình tham vấn ý kiến của
UBND các cấp theo trình tự các bước:
a) Chủ dự án gửi báo cáo ĐTM của dự án đến UBND các cấp và các tổ chức chịu tác
động trực tiếp bởi dự án kèm theo văn bản đề nghị cho ý kiến (Mẫu số 01 Phụ lục VI Mục I
Phụ lục của Nghị định 40/2019/NĐ-CP).
b) UBND các cấp và các tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án có văn bản phản hồi
(Mẫu số 02 Phụ lục VI Mục I Phụ lục của Nghị định 40/2019/NĐ-CP) trong thời hạn tối đa 15
ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của chủ dự án, hoặc không cần có văn bản phản
hồi trong trường hợp chấp thuận việc thực hiện dự án.
c) Việc tham vấn CĐDC chịu tác động trực tiếp bởi các vấn đề môi trường của dự án
được tiến hành dưới hình thức họp CĐDC do chủ dự án và UBND xã nơi thực hiện dự án
đồng chủ trì với sự tham gia của những người đại diện cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã,
các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ dân phố, thôn, bản. Ý kiến của
các đại biểu tham dự cuộc họp phải được thể hiện đầy đủ, trung thực trong biên bản họp cộng
đồng (Mẫu số 03 Phụ lục VI Mục I Phụ lục của Nghị định 40/2019/NĐ-CP).
Thực tế triển khai vấn cộng đồng trong ĐTM thời gian qua ở Việt Nam cho thấy
những vấn đề bất cập:
Thứ nhất, khái niệm: Khái niệm CĐDC được quy định trong Bộ luật Dân sự năm
2015, Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 19/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi
tiết một số điều của Luật BVMT năm 2014. Tuy nhiên, chưa có sự phân biệt thuật
ngữ “CĐDC” với “cộng đồng”, dẫn tới trong Luật BVMT năm 2014 sử dụng không thống
nhất. Hơn nữa, ngay trong cách hiểu CĐDC giữa quy định trong pháp luật dân sự, pháp luật
đất đai và pháp luật môi trường cũng có sự khác nhau. Việc quy định thiếu thống nhất này gây
khó khăn cho quá trình xây dựng, giải thích và áp dụng pháp luật về sự tham gia của CĐDC
trong BVMT, nảy sinh nhiều bất cấp, ảnh hưởng đến hiệu quả BVMT.
- Thứ hai, đối tượng chịu tác động của dự án: Luật BVMT năm 2014, Nghị định số
40/2019/CP-NĐ của Chính phủ quy định còn chung chung, khó/không thể xác định cụ thể “cơ
quan, tổ chức, cộng đồng chịu tác động trực tiếp bởi dự án” là những đối tượng nào, ai là đối
tượng “chịu tác động trực tiếp” và mức độ tác động như thế nào được gọi là trực tiếp. Có
những tác động trực tiếp có thể nhận diện ngay sau khi có sự tác động, những cũng có những
tác động trực tiếp diễn ra trong không gian rộng, theo thời gian dài khó nhận diện. Khi luật
không nêu rõ những tiêu chí xác định những đối tượng cụ thể chịu tác động trực tiếp bởi dự
án đã dẫn đến việc chủ dự án mặc định những cơ quan, tổ chức, cộng đồng trên địa bàn xã
hoặc liên xã mà dự án triển khai là đối tượng chịu tác động trực tiếp. Điều này chưa sát với
thực tế, nhiều dự án có đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp không chỉ trong phạm vi xã hoặc
những xã liền kề mà tác động tới nhiều huyện, nhiều tỉnh. Rõ nhất đối với các dự án thủy
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điện, nhiệt điện, luyện và sản xuất thép, khai thác khoáng sản, giao thông,… Thực tế, việc
tham vấn cộng đồng của các dự án này đối với các đối tượng bị ảnh hưởng chỉ giới hạn trong
địa bàn dự án nên đã không dự báo đầy đủ những tác động tiêu cực đến môi trường, sinh kế,
sinh hoạt của người dân vùng hạ du. Nếu quá trình ĐTM, chính quyền và Nhân dân các tỉnh
lân cận được tham vấn và có những phương án chủ động phòng ngừa thì khi sự cố môi trường
xảy ra, các địa phương sẽ có những biện pháp chủ động xử lý, khắc phục hậu quả, hạn chế
thiệt hại cho Nhân dân.
- Thứ ba, phạm vi các đối tượng được tham vấn: Theo quy định, việc tham vấn tiến
hành đối với chính quyền địa phương là UBND cấp xã nơi thực hiện dự án, các tổ chức chịu tác
động trực tiếp bởi dự án với sự tham gia của những người đại diện cho Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ dân phố, thôn, bản và
CĐDC chịu tác động trực tiếp bởi dự án. CĐDC là tập hợp những người cùng cư trú trong một
khu vực địa lý có chung những đặc điểm lịch sử, văn hóa, chung những lợi ích cơ bản và được
tổ chức dưới hình thức tổ dân phố, thôn, bản. Quy định như trên là cần thiết nhưng không đủ,
bởi lẽ thông thường ĐTM là hoạt động có tính chuyên môn kỹ thuật cao, đòi hỏi phải có kiến
thức chuyên sâu, song đối với chính quyền cấp xã và những người dân bình thường, đặc biệt với
các vùng DTTD thì rất khó để họ hiểu toàn diện, sâu sắc nội dung báo cáo ĐTM cũng như
những vấn đề thực tế của dự án, những tác động mà dự án sẽ gây ra đối với môi trường và cuộc
sống người dân. Điều này đòi hỏi trong thành phần được tham vấn phải có các chuyên gia, các
nhà khoa học, các nhà nghiên cứu chuyên môn và những tổ chức, cá nhân quan tâm đến dự án.
- Thứ tư, về quy trình tham vấn: Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ chia
quy trình tham vấn thành hai trường hợp. Đối với tham vấn chính quyền địa phương cấp xã và
các tổ chức, chủ dự án gửi báo cáo ĐTM của dự án kèm theo văn bản đề nghị cho ý kiến.
UBND cấp xã và các tổ chức phải có văn bản phản hồi trong thời hạn tối đa 15 ngày hoặc
không cần phản hồi trong trường hợp chấp thuận việc thực hiện dự án. Đối với cộng đồng dân
cư, tham vấn được tiến hành dưới hình thức họp cộng đồng dân cư do chủ dự án và UBND
cấp xã đồng chủ trì với sự tham gia của những người đại diện cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ dân phố, thôn, bản được
UBND cấp xã triệu tập. Trong trường hợp dự án thuộc địa bàn từ hai xã trở lên, chủ dự án
được lựa chọn hình thức cuộc họp tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự
án theo từng xã hoặc liên xã. Thực tiễn thực hiện triển khai cho thấy:
+ Tham vấn đối với cơ quan, tổ chức trên địa bàn là công việc của chủ đầu tư nhằm
tham khảo ý kiến của những người am hiểu về đặc điểm tự nhiên, xã hội của khu vực thực
hiện dự án và cũng là những người có trách nhiệm quản lý, BVMT và bảo đảm sự phát triển
mọi mặt đời sống xã hội ở địa phương, góp phần hoàn thiện các biện pháp phát huy mặt tích
cực và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường và con người. Đây không chỉ là hình thức thể
hiện sự chấp nhận hay không chấp nhận việc thực hiện dự án mà còn thể hiện trọng trách của
cả chủ đầu tư và cơ quan, tổ chức trên địa bàn đối với sự phát triển của địa phương và đời
sống dân cư qua việc thể hiện ý kiến, đưa ra những phân tích, lập luận để xem xét tính xác
thực, độ tin cậy của những thông tin cũng như tính khả thi của các giải pháp phát huy những
yếu tố tích cực, khắc phục các tác động tiêu cực của dự án đến môi trường và dân cư. Vì vậy,
quy định “trong trường hợp chấp thuận việc thực hiện dự án” thì không cần phản hồi dễ dẫn
đến việc tham vấn mang tính hình thức do không ràng buộc trách nhiệm của cả chủ dự án lẫn
chính quyền địa phương và các tổ chức liên quan trong quá trình tham vấn.
+ Đối với tham vấn CĐDC, công việc này thuộc trách nhiệm của chủ dự án nên
UBND cấp xã không thể tham gia đồng chủ trì mà chỉ tham gia hỗ trợ, tạo điều kiện cho chủ
đầu tư tiến hành tham vấn. Bởi lẽ, UBND cấp xã cũng là đối tượng được tham vấn, đồng thời
là cơ quan hành chính nhà nước, là đại diện cho CĐDC. Quy định hiện hành cũng sẽ không
mang lại kết quả tối ưu cho buổi tham vấn vì người dân sẽ cảm nhận đằng sau chủ đầu tư là
chính quyền địa phương. Hơn nữa, trong mối quan hệ này, CĐDC là những người mà chủ dự
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án mong muốn được lắng nghe những ý kiến, những phản biện của họ để có những thông tin
đầy đủ, chính xác làm cơ sở ĐTM đúng đắn nhất nên CĐDC phải được chủ dự án mời chứ
không phải “được UBND cấp xã triệu tập” theo kiểu mệnh lệnh hành chính.
+ Các quy định pháp luật hiện hành cũng chưa quy định cụ thể sẽ tiến hành tham vấn ở
mức độ nào, ai là đại diện cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ
chức xã hội nghề nghiệp, tổ dân phố, thôn, bản. Điều này dễ dẫn đến nội dung không tập trung
vào tham vấn điều kiện tự nhiên, xã hội, dân cư khu vực và đánh giá, dự báo tác động của dự án
đến môi trường cũng như sản xuất, sinh sống của dân cư. Đồng thời, những người am hiểu, có
trách nhiệm với cộng đồng, có khả năng phân tích, dự báo có thể không được mời do không
được chọn làm đại diện cho CĐDC. Bên cạnh đó, pháp luật cũng không quy định buộc chủ đầu
tư gửi báo cáo ĐTM cho cộng đồng dân cư nghiên cứu trước khi tổ chức họp dân cư nên sẽ rất
khó cho người dân trong việc đưa ra ý kiến của mình.
- Thứ năm, quy định trách nhiệm tiếp thu của chủ dự án: Pháp luật chưa quy định
trách nhiệm của chủ dự án đối với các ý kiến của các đối tượng được tham vấn. Pháp luật chỉ
yêu cầu chủ dự án nghiên cứu, tiếp thu những ý kiến khách quan, kiến nghị hợp lý của các đối
tượng liên quan được tham vấn. Trường hợp cơ quan, tổ chức trên địa bàn xã không đồng ý
với các tác động tiêu cực cũng như giải pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án thì
pháp luật chưa đưa ra hướng giải quyết. Đối với ý kiến của CĐDC, pháp luật quy định là phải
được thể hiện đầy đủ, trung thực trong biên bản họp cộng đồng, nhưng lại không có ràng buộc
trách nhiệm nào đối với chủ dự án sau tham vấn, đặc biệt trong trường hợp Nhân dân có ý
kiến phản biện hoặc phân tích trái chiều đối với báo cáo ĐTM. Vì vậy, các chủ dự án sau
tham vấn chỉ đưa ra những lời tiếp thu và cam kết chung chung. Quy định này dễ dẫn đến việc
chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tham vấn một cách chiếu lệ.
Những bất cập trên thường dẫn đến tình trạng tham vấn cộng đồng trong ĐTM của các
dự án chủ yếu mang tính hình thức; các thông tin dự án cung cấp cho địa phương thường
không đầy đủ, gây khó khăn cho người dân địa phương đưa ra ý kiến. Các ý kiến người dân
địa phương không thực sự được phản ánh trong báo cáo ĐTM hoặc không phản ánh chính xác
tâm tư nguyện vọng của người dân; nhận thức của người dân về các vấn đề môi trường không
đầy đủ; việc bồi thường, thu hồi đất và tái định cư không được đánh giá đầy đủ trong báo cáo
ĐTM; các tổ chức chuyên môn không được tham vấn.
3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
- Các nội hàm của các khái niệm như “cộng đồng”, “cộng đồng dân cư”, “cơ quan, tổ
chức, cộng đồng chịu tác động trực tiếp bởi dự án”, “chịu tác động trực tiếp”,... cần phải được
định nghĩa rõ trong Luật BVMT và các văn bản dưới luật để sử dụng thống nhất, tránh việc
vận dụng trong quá trình tham vấn khi thực hiện ĐTM.
- Cần phải bổ sung các chế tài để công tác tham vấn ĐTM thực sự đi vào thực chất.
Phát huy vai trò của CĐDC trong thanh tra, giám sát thực hiện BVMT của các dự án đầu tư
theo đúng báo cáo ĐTM đã được phê duyệt.
- Cần quy định cụ thể hơn để mức độ tham gia của cộng đồng trong ĐTM thông qua
quyền được tiếp cận, tham gia thảo luận, đối thoại, đóng góp ý kiến; minh bạch thông tin về
dự án cũng như ĐTM của chủ dự án thông qua các buổi họp dân cấp phường/xã, gửi email và
công văn theo đường bưu điện hay phát hành các thông cáo chung. Đồng thời, tăng cường sự
tham gia giám sát của cộng đồng trong các giai đoạn của dự án. Nhà nước cần xây dựng và
ban hành hướng dẫn hoặc quy định có tính pháp lý về tham vấn công đồng trong ĐTM.
- Đối với các dự án đầu tư vào vùng DTTS và miền núi, cần có quy định cụ thể việc
chuyển tải các thông tin, báo cáo ĐTM sang tiếng đồng bào để dễ dàng tiếp cận. Cùng với lập
báo cáo ĐTM, cần thiết bổ sung đánh giá tác động xã hội, có chính sách DTTS và giới.
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- Trong quá trình tham vấn cộng đồng, cần quy định rõ sự tham gia của các chuyên
gia, các nhà khoa học am hiểu về lĩnh vực của dự án đầu tư để hỗ trợ cộng đồng dân cư địa
phương.
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Quy định về bảo vệ môi trường nước, nước xuyên biên giới trong
Luật Bảo vệ Môi trường của Việt Nam – vấn đề và bình luận
Nguyễn Nhân Quảng
Chuyên gia quản lý lưu vực sông
1. Mở đầu:
Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết với
nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, kinh tế xã hội, sự tồn tại, phát triển của
con người và thiên nhiên. Bảo vệ môi trường đã được quy định trong Luật BVMT đầu tiên, được
Quốc hội khóa IX thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 27/12/1993 là những hoạt động giữ cho môi
trường trong lành, sạch đẹp, cải thiện môi trường, bảo đảm cân bằng sinh thái, ngăn chặn, khắc
phục các hậu quả xấu do con người và thiên nhiên gây ra cho môi trường, khai thác, sử dụng hợp
lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. Tới Luật BVMT bổ sung, sửa đổi được Quốc hội khóa XIII
thông qua tại lỳ họp thứ 8 ngày 29/11/2005, hoạt động bảo vệ môi trường được quy định là hoạt
động giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp; phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đối với môi
trường, ứng phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái, phục hồi và cải thiện môi trường;
khai thác, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ đa dạng sinh học. Lần bổ
sung sửa đổi gần đây nhất, Luật BVMT do Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày
23/6/2014 đã quy định hoạt động bảo vệ môi trường là hoạt động giữ gìn, phòng ngừa, hạn chế
các tác động xấu đến môi trường; ứng phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái, cải
thiện, phục hồi môi trường; khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên nhằm giữ môi trường
trong lành.
Có thể nói, từ Luật BVMT đầu tiên chỉ gồm 7 chương và 55 điều, Luật BVMT 2005 đã chi
tiết hơn với 15 chương và 136 điều, quy định khá chi tiết các nội dung cần thiết của công tác bảo
vệ MT, từ lập quy hoạch đến đánh giá các tác động, quan trắc, thu thập thông tin, phòng ngừa và
xử lý ô nhiễm cũng như trách nhiệm của các cơ quan và tổ chức liên quan... Luật BVMT năm
2014 gồm 20 chương và 170 điều, đã chi tiết thêm rất nhiều nội dung tương tự như Luật BVMT
năm 2005.
Tuy nhiên, trong hệ thống pháp luật nước ta hiện nay, cón có nhiều luật khác điều chỉnh các
mối quan hệ liên quan đến các thành phần môi trường như Luật Đất đai; Luật Khoáng sản; Luật
Tài nguyên nước; Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng; Luật Bảo tồn Đa dạng Sinh học; Luật Tài
nguyên, Môi trường Biển và Hải đảo…. Do đó có sự chồng chéo, mâu thuẫn giữa một số nội dung
liên quan, gây ra nhiều tranh cãi về phạm vi áp dụng và trách nhiệm quản lý nhà nước của một số
Bộ, ngành và địa phương liên quan.
Thực tế thời gian qua phát triển kinh tế-xã hội đang diễn ra với tốc độ rất nhanh. Các vấn đề
về môi trường ngày càng phức tạp, trên phạm vi rộng. Mức độ ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng.
Chất lượng môi trường tại một số nơi đã vượt ngưỡng cho phép. Một số sự cố môi trường lớn gây
hậu quả nghiêm trọng như sự cố Formosa, các vụ ngộ độc thực phẩm…. Trong khi đó, công tác
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quản lý môi trường hiện nay mới chỉ tập trung đề cao vai trò, trách nhiệm của Nhà nước, chưa làm
rõ vai trò của người dân, doanh nghiệp, sự tham gia của tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội
và cộng đồng trong bảo vệ môi trường; chưa huy động hiệu quả nguồn lực xã hội cho BVMT trong
khi nguồn lực Nhà nước chưa đáp ứng được yêu cầu. Cách thức quản lý còn chú trọng nhiều về
thủ tục hành chính, chủ yếu dựa vào quy trình, thủ tục, chưa dựa vào kết quả, mục tiêu cuối cùng.
Vì thế, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 đang được dự thảo để bổ sung, sửa đổi.
Theo dự thảo để gửi xin ý kiến các đoàn đại biểu Quốc hội tháng 8/2020, Luật BVMT (sửa
đổi) bao gồm 16 chương và 179 điều (xem Bảng tổng hợp phía dưới), giảm 4 chương và tăng 9
điều so với Luật BVMT năm 2014). Việc bổ sung sửa đổi nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách,
quy định pháp luật về BVMT phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà
nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất và khả thi, khắc
phục sự phân tán, chồng chéo về BVMT, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước
về BVMT đáp ứng yêu cầu cấp bách về BVMT, cải thiện chất lượng môi trường, góp phần thúc
đẩy phát triển bền vững.
Các nội dung quy định mới của dự thảo Luật nhằm kiểm soát chất lượng của các thành phần
môi trường như đất, nước, không khí, biển, cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học, sức khỏe
môi trường. Nguồn thải vào môi trường phải được phân loại, quản lý phù hợp với mục đích sử
dụng và sức chịu tải của nguồn nước; phải tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước
có thẩm quyền công bố đối với từng thành phần môi trường; không cấp giấy phép môi trường để
xả nước thải vào các nguồn đã không còn sức chịu tải; phân vùng môi trường trong quy hoạch các
cấp; quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương…
BVMT phải được đặt ở vị trí trung tâm của các quyết định phát triển, với sự tham gia đầy đủ
của các bên liên quan và người dân, và như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: “không đánh đổi
môi trường để phát triển kinh tế”. Dự thảo Luật BVMT cũng quy định chế tài xử lý bảo đảm tính
răn đe để ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BVMT.
Riêng về nước, một trong số các thành phần môi trường, trong các Luật BVMT trước đây
cũng như trong dự thảo Luật BVMT (sửa đổi) đã có các quy định cho các loại hình nước mặt,
nước dưới đất, nước biển…. Về nước mặt, trên thực tế, khoảng 62% (310-320 tỷ m3) tổng lượng
nước hàng năm (820-830 tỷ m3) của Việt Nam là từ một số sông chảy từ nước ngoài vào (Trung
Quốc, Thái Lan, Lào, Campuchia). Nước dưới đất có tiềm năng 63 tỷ m3/năm. Vì thế, mặc dù,
về phạm vi địa lý, Luật áp dụng trong đất liền và vùng biển đảo của Việt Nam, cần đặt vấn đề
thỏa đáng để có thể điều chỉnh các tác động đến số lượng và chất lượng của nguồn nước từ nước
ngoài chảy vào Việt Nam trên các các sông đó (tác động xuyên biên giới) với các quy định phù
hợp.
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2. Quy định liên quan đến nước trong Luật BVMT:
Như trên đã nói, Luật BVMT 1993 gồm các nội dung mang tính quy định khung và còn bao
quát chung chung. Riêng về nước, một trong số thành phần môi trường, Luật BVMT 1993 quy
định “Tổ chức, cá nhân phải bảo vệ nguồn nước, hệ thống cấp nước, thoát nước, cây xanh, công
trình vệ sinh, thực hiện các quy định về vệ sinh công cộng ở đô thị, nông thôn, khu dân cư, khu du
lịch, khu sản xuất” (điều 15).
Đến Luật BVMT 2005, nước và lưu vực sông được quy định tại một số điều, như: Chương III,
Mục 1, điều 14, khoản 6 (Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược bao gồm:
Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông quy mô liên tỉnh); Mục 2, điều 18, khoản 1 tiết e): đối tượng
phải lập báo cáo ĐTM: Dự án khai thác, sử dụng nước dưới đất, tài nguyên thiên nhiên quy mô
lớn. Điều 37 (Bảo vệ MT đối với cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ), khoản 1, Cơ sở sản xuất,
kinh doanh, dịch vụ phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường sau đây: a) Có hệ thống kết
cấu hạ tầng thu gom và xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường. Trường hợp nước thải được
chuyển về hệ thống xử lý nước thải tập trung thì phải tuân thủ các quy định của tổ chức quản lý
hệ thống xử lý nước thải tập trung. Nói chung, Luật đã quy định chi tiết nội dung, yêu cầu bảo vệ
MT cho từng loại hoạt động kinh tế, dịch vụ.
Luật BVMT năm 2014, bảo vệ MT nước và lưu vực sông cũng được quy định tại các điều cụ
thể. Ví dụ: Điều 9: Nội dung cơ bản về bảo vệ MT cấp quốc gia gồm: d) Quản lý môi trường
biển, hải đảo và lưu vực sông. Tại chương III (Bảo vệ môi trường trong khai thác, sử dụng tài
nguyên thiên nhiên), trong khi có hẳn riêng quy định về bảo vệ rừng (điều 36) và khoáng sản
(điều 38), các tài nguyên khác (trong đó có nước) được hiểu là đã nằm trong thuật ngữ “tài
nguyên thiên nhiên”. Đến chương VI (Bảo vệ môi trường nước, đất và không khí), các quy định
về bảo vệ MT nước được quy định chi tiết tại Mục 1 (Bảo vệ môi trường nước sông) gồm 4 điều
(từ điều 52-55); và mục 2 (Bảo vệ các nguồn nước khác) gồm 3 điều (từ điều 56 đến 58). Tuy
nhiên ở cấp độ lưu vực sông, quy định nêu nội dung và trách nhiệm quản lý tới mức cao nhất là
sông liên tỉnh. Bảo vệ MT biển và hải đảo được quy định tại chương khác (chương V).
Tại Dự thảo Luật BVMT tháng 8/2020, bảo vệ môi trường nước được quy định tại 5 điều (từ
điều 7 đến điều 11) thuộc mục 1 (“Bảo vệ môi trường nước”), chương 1 (“Bảo vệ các thành phần
môi trường”) của Luật BVMT.
Nhìn chung các quy định này đã nêu chi tiết về hoạt động bảo vệ môi trường nước (bao gồm
quy định về công tác quan trắc, thống kê, định kỳ đánh giá…) và thiên về chất lượng nước nhiều
hơn là bảo vệ số lượng nước.
Phương thức “quản lý tổng hợp” theo lưu vực sông và quan trắc, đánh giá chất lượng nước,
trầm tích sông xuyên biên giới cũng được quy định (khoản 5 Điều 8) cho công tác bảo vệ môi
trường nước mặt. Tuy nhiên chưa có quy định đề cập đến bảo vệ tầng nước dưới đất xuyên biên
giới.
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Do đặc thù “động” của nguồn nước một dòng sông quốc tế và yếu tố về khí tượng (mưa tại
chỗ và trong lưu vực sông), sự suy giảm, cạn kiệt của lượng nước trên sông ngoài lý do tác động
của con người (xây nhà máy thủy điện, trữ nước trên các hồ chứa…) còn có thể do tác động của
thời tiết, khí hậu. Vì vậy, ứng phó với sự cố môi trường phải bao gồm cả ứng phó với sự suy giảm
số lượng nước trên sông, thay đổi dòng chảy trên sông (“lượng đổi sẽ mang theo chất đổi”). Thực
tế cho thấy, trên hệ thống sông Mê Công trong vài năm gần đây quy luật lũ đã có nhiều thay đổi
so với trước đây, gây tác động lớn đến sản xuất của đời sống kinh tế xã hội trong vùng. Hoặc trên
sông Hồng, việc Trung Quốc xả lũ từ các công trình thủy điện thượng lưu đã gây nhiều tác động
môi trường ở phần hạ du của Việt Nam…. Vậy Luật BVMT hoặc Luật Tài nguyên nước có cần
tính đến các phương án cho quản lý nguồn nước xuyên biên giới, bao gồm các nguyên tắc, điều
khoản của Công ước Liên quốc về quản lý nguồn nước phi giao thông thủy và Hiệp định Mê Công
1995 mà Việt Nam đã tham gia ký kết?
Tham khảo các quy định liên quan tại Luật Tài nguyên nước, thấy rằng việc bảo về tài nguyên
nước được quy định cụ thể hơn, chi tiết hơn. Tương tự như các quy định về bảo vệ tính đa dạng
của hệ sinh thái, nguồn thủy sinh… đã được một số luật liên quan đề cập. Tuy nhiên, hầu như chưa
luật nào đề cập thỏa đáng về tính “xuyên biên giới” của các tác động bên ngoài gây cho nước ta.
Với vai trò cũng là cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước, cần quy định thêm trách
nhiệm của Bộ TNMT trong cương vị là đầu mối trong hợp tác quốc tế với các quốc gia liên quan
để cùng chống các tác động xuyên biên giới đối với nguồn nước mặt.
3. Một số quy định pháp lý quốc tế về kiểm soát/quản lý nước xuyên biên giới
Trên thế giới, sử dụng/chia sẻ nguồn nước quốc tế đã và đang là vấn đề nóng. Các nguyên tắc:
“chia sẻ công bằng và hợp lý”, “nghĩa vụ hợp tác”, “nghĩa vụ không gây hại”, “người gây ô nhiễm
phải trả tiền”, “bảo vệ hệ sinh thái thủy sinh”…. Ngày càng được nhiều quốc gia, nhiều khu vực
áp dụng. Một số công ước quốc tế đã cụ thể hóa các nguyên tắc trên như: ”Quy tắc Berlin 2004”
(Sửa đổi bổ sung “Quy tắc Helsinki 1966”), Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu
(UNFCCC - 1992), Công ước quốc tế về vùng đất ngập nước và các loài chim nước (RAMSA,
1971- NĐT Paris 1982), Công ước về đa dạng sinh học (1992), Công ước về bảo vệ tầng ô-zôn,
(Viên, 1985), Công ước của Ủy ban Kinh tế Châu Âu về bảo vệ và sử dụng các nguồn nước xuyên
biên giới và các hồ quốc tế (Helsinki, 17/3/1992), Công ước của LHQ về sử dụng các nguồn nước
quốc tế với mục đích phi giao thông thủy (1977, hiệu lực từ 17/8/2014), Công ước của Uỷ ban
Kinh tế Châu Âu LHQ về ĐTM trong bối cảnh xuyên biên giới (ESPOO - thông qua 1991, hiệu
lực 1997)….
Viêt Nam hiện nay tham gia và phê chuẩn nhiều công ước quốc tế như:
•

Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (1982)

•

Công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế, đặc biệt là nơi
sinh sống của các loài chim nước (RAMSA, 2/2/1971), tham gia ngày 20/9/1988
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•

Công ước về đa dạng sinh học (1992), ký tham gia ngày 29/82993, phê chuẩn
ngày 16/11/1994.

•

Công ước Khung của LHQ về Biến đổi Khí hậu (The United Nations Framework
Convention on Climate Change – UNFCCC), ký ngày 11/6/1992, phê chuẩn ngày
16/11/1994;

•

Công ước của LHQ về sử dụng các nguồn nước quốc tế với mục đích phi giao
thông thủy (1977), hiệu lực từ 17/8/2014. Việt Nam phê chuẩn ngày 19/5/2014 (là
nước thứ 35 phê chuẩn đưa Công ước trở nên có hiệu lực).

Trong các văn bản liên quan đến nước, các nguyên tắc sử dụng công bằng-hợp lý, hợp tác,
không gây hại (đáng kể), chia sẻ thông tin, bình đẳng về chủ quyền… là các nguyên tắc chính áp
dụng cho các quốc gia ven nguồn nước quốc tế.
4. Nhận xét và bình luận
Các quy định mới của Dự thảo Luật BVMT (sửa đổi) nhằm kiểm soát chất lượng của các thành
phần như đất, nước, không khí, biển, cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học, sức khỏe môi
trường... đã được soạn thảo với những nguyên tắc BVMT nghiêm ngặt hơn. Theo đó, nguồn thải
vào môi trường phải được phân loại, quản lý phù hợp với mục đích sử dụng và sức chịu tải của
nguồn nước; phải tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố
trong từng thành phần môi trường; không cấp giấy phép môi trường để xả nước thải vào các nguồn
đã không còn sức chịu tải; phân vùng môi trường trong quy hoạch các cấp; quy định rõ trách nhiệm
của các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương… Ngoài ra, có nhiều nội dung mới như giấy
phép môi trường, nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền, áp dụng công cụ kinh tế trong quản
lý môi trường, kinh tế tuần hoàn..., quy định về giảm bớt các thủ tục hành chính về môi trường,
phương thức kiểm tra chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm; tăng cường thanh tra, nâng mức xử phạt;
công khai thông tin, nhất là việc công bố các giấy phép môi trường trên mạng; thống nhất quản lý
với trách nhiệm của cơ quan bảo vệ môi trường tăng lên và sự phân cấp cho địa phương mạnh mẽ
hơn.
Công tác quản lý môi trường: ngoài vai trò, trách nhiệm của Nhà nước, các cơ quan quản lý
nhà nước, sự tham gia của các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, doanh nghiệp
và cộng đồng người dân đã được quy định tăng thêm, đặc biệt là huy động nguồn lực của xã hội
cho BVMT.
Riêng về nước, đã đưa cách tiếp cận quản lý tổng hợp theo lưu vực sông vào Luật và trong các
hoạt động bảo vệ môi trường nước mặt, đã đưa nội dung quan trắc và đánh giá chất lượng môi
trường nước, trầm tích sông xuyên biên giới và chia sẻ thông tin phù hợp với luật pháp và thông
lệ quốc tế.
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Tuy nhiên, ngoài chất lượng nước, trong Dự thảo Luật BVMT cần có quy định chi tiết thêm
cho cả nội dung quan trắc về số lượng nước, về tình trạng lũ, hạn trong lưu vực sông xuyên biên
giới.
Luật BVMT cần được soạn thảo như luật khung, điều chỉnh các vấn đề mang tính nguyên tắc
như nguyên tắc bảo tồn, khai thác và sử dụng các thành phần môi trường (các loại tài nguyên thiên
nhiên) nguyên tắc phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường, cải thiện, phục hồi
môi trường. Các nội dung chi tiết trong khai thác, sử dụng, quản lý từng thành phần môi trường
sẽ do các luật chuyên ngành khác điều chỉnh.
Riêng về nước, cần nêu cụ thể quy định thực hiện theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham
gia hoặc ký kết (ở đây là Hiệp định Mê Công 1995 đối với sông Mê Công, Công ước 1997 của
LHQ về sử dụng các nguồn nước quốc tế vào mục đích phi giao thông thủy…). Lưu ý là có điều
ước quốc tế nêu các quy định pháp luật rất cụ thể mà nhiều điểm luật của Việt Nam còn chưa đề
cập đến.
Một đề xuất khác là nếu chưa được chi tiết trong Luật thì phải có hướng dẫn cụ thể trong nghị
định hướng dẫn thi hành luật.
Tóm lại, Dự thảo Luật BVMT (bản tháng 8/2020) đã có nhiều tiến bộ so với các Luật BVMT
trước đây. Riêng về nước, một thành phần môi trường quan trọng, cần có thêm quy định thích hợp
liên quan tới bảo vệ nguồn nước xuyên biên giới, cả về số lượng và chất lượng (bao gồm trầm
tích, chất dịnh dưỡng thủy sinh…). Với mục đích có hệ thống pháp luật thống nhất, sự phân công
trách nhiệm rõ ràng, không chồng chéo, cần tách bạch nội dụng bảo vệ môi trường nước với bảo
vệ tài nguyên nước đã được quy định/điều chỉnh tại Luật Tài nguyên nước.
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Tăng cường tiếp cận thông tin môi trường nói chung và đối với
cộng đồng DTTS nói riêng trong Luật Bảo vệ môi trường
Th.S Phạm Thị Hà và Đỗ Thị Hải Linh
Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)
1. Tầm quan trọng của tiếp cận thông tin về môi trường
“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” vốn là phương châm thực hành dân chủ của
Đảng và Nhà nước. Trong đó, “dân biết” chính là cách nói đơn giản của “quyền tiếp cận thông
tin” mà cho đến nay, quyền này vẫn chưa được triển khai một cách triệt để và sát sao, mặc dù
đây là quyền cơ bản của công dân, được quy định trong Hiến pháp hiện hành của Việt Nam ở
Điều 25 (Hộp 1). Quyền tiếp cận thông tin là cơ sở ban đầu để thực thi quyền tham gia của người
dân, hay nói cách khác là “dân bàn”, được quy định ở Điều 28 của Hiến pháp (Hộp 1). Sự phát
triển không đồng đều về kinh tế - xã hội giữa các vùng, miền dẫn đến sự khác biệt về trình độ
hiểu biết, khả năng tiếp cận thông tin và sự tham gia của các tầng lớp nhân dân. Ngay cả trong
điều kiện chênh lệch như vậy, quyền được tiếp cận thông tin vẫn cần được tôn trọng và đảm bảo
một cách công bằng đối với mọi đối tượng người dân, đặc biệt đối với người dân ở vùng sâu,
vùng xa và người dân tộc thiểu số.
Đảm bảo quyền được tiếp cận thông tin của mọi thành phần xã hội là góp phần giảm bất
bình đẳng trong sự tham gia của người dân cũng như các nhóm xã hội thông qua việc tạo điều
kiện cho mọi đối tượng người dân có đủ thông tin và không gian cần thiết để lên tiếng về quyền
lợi chính đáng của mình. Khi người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế, bị hạn chế trong việc tiếp
cận thông tin về pháp luật, tác động môi trường của các dự án phát triển, v.v., những vướng mắc
của họ không được giải quyết thấu đáo, quyền lợi của họ không được thể chế hóa hoặc không
được phản ánh đầy đủ trong các quy định dân sự và văn bản pháp luật; từ đó, dẫn đến thiếu niềm
tin và thờ ơ đối với các hoạt động cộng đồng và thiếu niềm tin đối với các cơ quan chính quyền.
Hộp 1: Quy định trong Hiến pháp Việt Nam về quyền tiếp cận thông tin và tham gia quản
lý nhà nước và xã hội của công dân.
Điều 25.
Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu
tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.
Điều 28.
1. Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị
với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước.
2. Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; công khai, minh
bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân.
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Đảm bảo tiếp cận thông tin liên quan đến môi trường đặc biệt quan trọng đối với công
tác ổn định xã hội. Việc các cơ quan chức năng chậm trễ khi cung cấp nguồn thông tin chính
thống, chính xác, đầy đủ, kịp thời trong một số trường hợp đã tạo cơ hội cho những thông tin
không đúng sự thật, gây dư luận xấu làm ảnh hưởng đến trật tự và ổn định xã hội, làm ảnh hưởng
tới sự đồng thuận xã hội trong việc xây dựng và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật. Đơn
cử như sự cố cháy kho xảy ra tại Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông tháng 8/2019
trên địa bàn thành phố Hà Nội (Hộp 2) cho thấy trách nhiệm cung cấp thông tin sau sự cố môi
trường chưa được quy định rõ ràng khiến việc tiếp cận các nguồn thông tin chính thức, khoa học,
đầy đủ gặp nhiều khó khăn, tạo tâm lý bất ổn cho người dân.
Hộp 2: Sự cố môi trường gắn với những hạn chế trong công tác công khai thông tin.
Trong số các sự kiện đáng chú ý của ngành môi trường năm 2019, vụ cháy xảy ra tại Công ty
Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông cuối tháng 8/2019 và xả thải gây ô nhiễm nguồn
nước của Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà (Viwasupco) tháng 10/2019 có tác động
tiêu cực đến sức khỏe, môi trường sống của người dân, đe dọa ổn định xã hội.
Bên cạnh việc xử lý sự cố một cách lúng túng và thiếu khẩn trương của cơ quan chịu trách
nhiệm trực tiếp là Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, trách nhiệm cung cấp thông tin về sự
cố không rõ ràng cơ quan nào là đơn vị cung cấp thông tin, thông tin được công bố dưới hình
thức nào và cách diễn giải như thế nào để người dân có thể hiểu được. Đầu tháng 9/2019, Bộ
Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp báo để công bố kết quả quan trắc môi trường sau sự
cố. Kết quả quan trắc được đăng đầy đủ trên trang điện tử của Tổng cục Môi trường nhưng
chỉ 1 ngày sau, nội dung thông tin đã không thể tiếp cận được mà chỉ còn thông tin trên các
trang báo điện tử dưới dạng điểm tin. Sau sự việc, các thông tin liên quan đến giai đoạn cải
tạo, phục hồi môi trường cũng không được phổ biến một cách chính thống.
Tiếp cận thông tin môi trường không chỉ đảm bảo quyền của được biết mà còn là bước
đệm quan trọng cho việc tham gia một cách có ý nghĩa của người dân vào quá trình ra quyết định
và giám sát xã hội. Một trong những vấn đề bất cập của chính sách đánh giá tác động môi trường
(ĐTM) hiện nay là quá trình ĐTM thiếu vắng các quy định về yếu tố xã hội trong xem xét dự án
đầu tư làm gia tăng rủi ro về xã hội trong quá trình thực hiện dự án, không bảo đảm tính bền
vững khi thực hiện dự án và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn xã hội. Đặc biệt, việc tham vấn cộng
đồng chưa bảo đảm huy động được sự tham gia của mọi bên liên quan, các đối tượng chịu ảnh
hưởng trực tiếp và gián tiếp ngay từ các giai đoạn đầu đề xuất, lập kế hoạch dự án, trong quá
trình thiết kế, đề xuất biện pháp giảm thiểu do thiếu các quy định công khai và phổ biến sớm
thông tin phù hợp, minh bạch, khách quan, có ích và dễ tiếp cận, theo hình thức phù hợp. Ngoài
ra, chưa có các quy định rõ ràng về tương tác hai chiều – tiếp nhận và trả lời ý kiến – trong tham
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vấn1. Chính vì vậy, công khai thông tin môi trường và thúc đẩy tiếp cận thông tin môi trường là
một giải pháp ưu tiên hàng đầu nhằm đảm bảo quyền được tham gia và giám sát của người dân.
Điều này đặc biệt quan trọng đối với các nhóm yếu thế như người dân tộc thiểu số.
2. Cơ sở pháp lý về quyền tiếp cận thông tin môi trường
Quyền tiếp cận thông tin là một trong những quyền cơ bản của con người, của công dân
thuộc nhóm quyền dân sự - chính trị đã được ghi nhận trong Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền
của Liên Hợp quốc năm 1948 và Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966
mà Việt Nam là thành viên từ năm 1982. Quyền tiếp cận thông tin tiếp tục được khẳng định trong
nhiều điều ước quốc tế khác như Công ước của Liên Hợp quốc về chống tham nhũng, Tuyên bố
Rio về môi trường và phát triển, đặc biệt là Công ước về tiếp cận thông tin, sự tham gia của công
chúng trong việc ra quyết định và tiếp cận tư pháp về các vấn đề môi trường (Công ước Aarhus2).
Công ước Aarhus chính thức có hiệu lực từ ngày 30/10/2001 được coi là nền tảng cơ sở
trong vấn đề tiếp cận thông tin môi trường. Về mặt thụ động, theo Công ước này, các cơ quan
có thẩm quyền cần phải đáp ứng yêu cầu về thông tin môi trường trong phạm vi một tháng (hai
tháng đối với những trường hợp đặc biệt) kể từ khi có yêu cầu và không được bắt người có yêu
cầu phải giải thích về sự cần thiết về thông tin đó. Hiển nhiên, có những trường hợp mà theo quy
định, thông tin có thể không được cung cấp, thí dụ như thông tin được yêu cầu không có, yêu
cầu đưa ra quá tổng quát, thông tin đã được bảo vệ do bí mật thương mại và quyền sở hữu trí
tuệ… Các cơ quan có thẩm quyền có thể yêu cầu trả tiền cung cấp thông tin nhưng phải trên cơ
sở hợp lý. Về mặt chủ động, các cơ quan có thẩm quyền phải có trách nhiệm thu thập và cập
nhập thông tin, làm thế nào để thông tin đó được minh bạch và có thể tiếp cận được, và chủ động
phổ biến một số loại thông tin nào đó; thí dụ như công bố các báo cáo về hiện trạng môi trường,
khoảng cách giữa các lần công bố không được quá 4 năm. Trong trường hợp có sự đe doạ sắp
xảy ra về sức khoẻ hay môi trường (như sau một sự cố hạt nhân hay hoá học), việc cung cấp
thông tin cần phải được thực hiện ngay lập tức3.
Cơ sở pháp lý nền tảng của quyền tiếp cận thông tin môi trường là Hiến pháp Việt Nam
2013 như đã trình bày ở phần trước. Đây cũng là cơ sở cho Luật Tiếp cận thông tin được ban
hành năm 2016. Luật tiếp cận thông tin năm 2016 ra đời trong bối cảnh hầu hết các văn bản pháp
luật đương thời chưa chú trọng đến quyền được chủ động yêu cầu cung cấp thông tin của công
dân, mà chủ yếu chỉ đề cập đến công khai một số thông tin trong các lĩnh vực hoặc chỉ quy định
trách nhiệm cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước một cách chung chung. Ngoài ra, các quy
Báo cáo số 41/BC-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 14/04/2020 gửi Chính phủ về Đánh giá tác
động chính sách dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).
2
Công ước về tiếp cận thông tin, sự tham gia của công chúng trong việc ra quyết định và tiếp cận tư pháp về các
vấn đề môi trường (Công ước Aarhus) đã được ký kết tại Hội nghị Bộ trưởng lần thứ tư về “Môi trường cho Châu
Âu” năm 1998 với sự tham gia của 39 nước và Cộng đồng Châu Âu. Mục tiêu của Công ước là “góp phần vào việc
bảo vệ quyền của mọi người thuộc các thế hệ hiện tại và tương lai được sống trong một môi trường thích hợp với
sức khoẻ và phúc lợi của họ”.
3
https://www.thiennhien.net/2008/05/01/quyen-tiep-can-thong-tin-moi-truong-cua-cong-dong/
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định ở thời điểm đó chưa bao quát hết các lĩnh vực cần cung cấp thông tin trong đời sống kinh
tế- xã hội, vì vậy, chưa tạo cơ chế pháp lý đầy đủ, chặt chẽ nhằm bảo đảm quyền tiếp cận thông
tin của công dân và trách nhiệm của Nhà nước trong việc tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con
người, quyền công dân.
Chủ trương chính phủ điện tử, chính phủ số và dữ liệu mở trong thời gian gần đây đã thể
hiện quyết tâm của Chính phủ hướng tới minh bạch và công khai thông tin. Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc đã nhấn mạnh rằng đây là “xu thế tất yếu, nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch
của Chính phủ, đẩy lùi nạn tham nhũng, lãng phí; góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải
thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động xã hội và là con
đường đúng đắn để phát triển một đất nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng4”. Chương
trình xây dựng Cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia cũng được phát triển với định hướng này và
sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ tiếp cận thông tin môi trường của công dân.
3. Một số vấn đề cần làm rõ trong Luật BVMT 2020 liên quan đến tiếp cận thông tin môi
trường
Liên quan đến khía cạnh tiếp cận thông tin, Dự thảo Luật BVMT 2020 đã có nhiều chỉnh
sửa và bổ sung theo hướng tăng cường sự tham gia của cộng đồng, tham vấn các bên liên quan.
Tuy nhiên, bản Dự thảo hiện nay vẫn còn một số vấn đề cần được quy định một cách cụ thể hơn
để thúc đẩy quyền tiếp cận thông tin và quyền tham gia của người dân, đồng thời tạo điều kiện
thuận lợi cho quá trình xây dựng các văn bản dưới luật sau khi Luật BVMT mới được ban hành.
3.1. Thông tin môi trường liên quan đến đánh giá tác động môi trường
Điều 116, khoản 1 quy định về thông tin môi trường, cùng với Khoản 2 quy định về định
dạng thông tin môi trường như Dự thảo hiện nay chưa đủ rõ ràng để buộc các bên công khai
thông tin thực hiện đầy đủ và nghiêm túc. Điều này có thể dẫn đến việc áp dụng mang tính đối
phó, thay vì công khai nội dung và dạng đầy đủ của thông tin (sau khi đã loại bỏ hoặc che bỏ các
thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh hoặc bí mật quốc gia), chủ thể có thể chỉ để cập hay
nhắc đến đến nội dung đó một cách chung chung và sơ sài. Chẳng hạn, thay vì công khai thông
tin về báo cáo đánh giá tác động môi trường và giấy phép môi trường (sau khi đã loại bỏ những
thông tin bí mật), chủ thể chỉ đề cập hoặc thông báo vắn tắt hoặc nhắc đến các thuật ngữ này một
cách vắn tắt. Mặc dù đã được quy định trong Luật BVMT hiện hành nhưng trên thực tế vẫn
không có cơ chế thực hiện nên người dân và các tổ chức xã hội quan tâm không tiếp cận được
các báo cáo đánh giá tác động môi trường một cách đầy đủ (toàn văn). Như vậy, không thể đảm
bảo tuân thủ trách nhiệm công khai thông tin và không tạo điều kiện cho giám sát xã hội về môi
trường.
3.2. Cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia
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Cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia (CSDLMTQG) là một phần quan trọng của ngành
môi trường. Việc phân loại dữ liệu để công khai cơ sở dữ liệu môi trường ở các mức độ khác
nhau phục vụ nhu cầu đào tạo, nghiên cứu và phát triển xã hội cần được định hướng rõ hoặc quy
định cụ thể trong Luật BVMT. Hiện tại CSDLMTQG được đề cập xuyên suốt trong Dự thảo
Luật, gắn với việc yêu cầu trách nhiệm các cơ quan quản lý nhà nước, các đối tượng liên quan
cần đóng góp dữ liệu cho hệ thống này. Tuy nhiên, “Việc quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống
thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về môi trường” – tại Khoản 4, điều 117 trong Dự thảo Luật –
do “Chính phủ quy định chi tiết” chưa cho thấy triển vọng khuyến khích xã hội tận dụng nguồn
lực quan trọng này. Dự thảo Luật BVMT nên quy định thời gian ban hành những quy định về
CSDLMTQG của Chính phủ để những quy định này sớm được xây dựng và triển khai sau khi
Dự thảo Luật BVMT được thông qua.
3.2. Chủ thể, thời gian, phương thức công khai thông tin
Mặc dù xuyên suốt các quy định trong Dự thảo Luật đã quy định rất nhiều về các nội
dung cần công bố, công khai thông tin môi trường song việc quy định này chưa đủ rõ ràng. Ngoài
việc nêu rõ bên có trách nhiệm công bố và nội dung thông tin cần công bố, Dự thảo Luật cần
quan tâm và bổ sung các nội dung về chủ thể, thời gian, phương thức công khai thông tin. Trước
hết, thực hiện công khai quy chế và đầu mối cung cấp thông tin rất quan trọng giúp cho công
dân nhanh chóng thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin và tiến hành khiếu nại đúng địa chỉ. Việc
làm này cũng giúp tăng trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước trong thực hiện quyền
tiếp cận thông tin của công dân. Yêu cầu xác định đơn vị, cá nhân làm đầu mối cung cấp thông
tin được quy định tại Khoản 4 Điều 33 của Luật TCTT. Yêu cầu công khai địa chỉ, số điện thoại,
số fax, địa chỉ thư điện tử của cơ quan nhà nước, người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp
thông tin được quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 19 của Luật TCTT. Yêu cầu ban hành và công
khai quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin được quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 34
của luật này.
Việc này cần rà soát lại trong toàn bộ nội dung Dự thảo Luật vì nằm rải rác ở nhiều điều
khoản (tại hơn 50 điều và khoản). Trong phần lớn các trường hợp, cần quy định việc công bố
diễn ra ít nhất trên trang thông tin điện tử của Chủ thể. Việc này phù hợp với bối cảnh Việt Nam
đã hình thành và tiếp tục thúc đẩy hệ thống quản lý theo Chính phủ điện tử.
Luật BVMT cần có quy định về hình thức cung cấp thông tin phù hợp nhằm đảm bảo
quyền tiếp cận thông tin của nhóm người yếu thế, nhất là đối với người DTTS cần đảm bảo thực
chất và ý nghĩa. Cung cấp thông tin sớm phải được đề cao và tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của
quốc tế về tham vấn, theo công cụ FPIC (Free, Prior and Informed Consent - Đạt được sự đồng
thuận dựa trên thông tin trước, thông tin đầy đủ, dựa trên nguyên tắc tự nguyện). Đặc biệt đối
với các dự án ở vùng sâu, vùng xa, cần tính đến các yếu tố truyền thống trong quá trình đánh giá
và thực hiện dự án, có các hình thức cung cấp thông tin phù hợp với ngôn ngữ và trình độ của
người dân tộc thiểu số. Dự án thủy điện Trung Sơn, Thanh Hóa là một ví dụ điển hình về FPIC
khi sử dụng hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ bản địa và các hình thức cung cấp thông tin đơn giản,
dễ hiểu, dễ tiếp cận cho người dân.
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4. Đề xuất cụ thể tại một số điều khoản trong Luật Bảo vệ môi trường 2020
4.1. Thông tin về môi trường
Khoản 1, Điều 116. Thông tin về môi trường nên bổ sung nội dung “nội dung tham vấn
trong quá trình nghiên cứu đánh giá tác động môi trường” và “kết quả nghiên cứu đánh giá tác
động môi trường”. Nội dung tham vấn trong quá trình nghiên cứu đánh giá tác động môi trường
được quy định ở Khoản 45, Điều 33, Mục 3 về Đánh giá tác động môi trường.
Việc thêm “nội dung tham vấn trong quá trình nghiên cứu đánh giá tác động môi trường”
và “kết quả nghiên cứu đánh giá tác động môi trường” vào Điều 116 sẽ góp phần làm rõ nội hàm
thông tin cần có khi chủ đầu tư công bố báo cáo đánh giá tác động môi trường, tạo điều kiện cho
việc tiếp cận báo cáo đánh giá tác động môi trường của người dân và các bên quan tâm.
4.2.Công khai thông tin
Điều 118 về Cung cấp, công khai thông tin về môi trường, đề nghị bổ sung nội dung vào
tiêu đề và quy định tại Khoản 4 thuật ngữ “và cơ sở dữ liệu” sau thuật ngữ “thông tin”.
Đề xuất bổ sung Điều 118, Dự thảo Luật BVMT
Dự thảo hiện nay
Điều 118. Cung cấp, công khai thông tin về môi
trường
3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân công khai thông
tin về môi trường theo quy định trên cổng thông
tin của Cơ quan, tổ chức, trên các phương tiện
thông tin đại chúng hoặc các hình thức khác, bảo
đảm thuận tiện cho những đối tượng có liên quan
tiếp nhận thông tin.

Đề xuất
Điều 118. Cung cấp, công khai thông tin và cơ sở
dữ liệu về môi trường
3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân công khai thông
tin và cơ sở dữ liệu về môi trường theo quy định
trên cổng thông tin của Cơ quan, tổ chức, trên các
phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình
thức khác, bảo đảm thuận tiện cho những đối
tượng có liên quan tiếp nhận thông tin.

Bên cạnh những đề xuất cụ thể trong Dự thảo Luật BVMT như trên, các văn bản dưới
luật hoặc các quy định liên quan do Chính phủ ban hành (như quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia
về môi trường) cần cụ thể hóa những vấn đề đã nêu ở mục 3 và 4 của tham luận này và cần sớm
triển khai xây dựng, ban hành sau khi Dự thảo Luật BVMT được thông qua.

Nội dung tham vấn bao gồm: cơ sở dữ liệu nền về môi trường và xã hội; các tác động trực tiếp, gián tiếp đối với
các đối tượng tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp trên cơ sở xem xét việc khai
thác, sử dụng tài nguyên; quản lý chất thải, ô nhiễm môi trường; sức khoẻ, an toàn của cộng đồng; lao động và điều
kiện làm việc; thu hồi đất, di dân, tái định cư; dân tộc thiểu số; di sản thiên nhiên; rủi ro, sự cố môi trường, ô nhiễm,
suy thoái môi trường và nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng; các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực
đến môi trường và xã hội; các biện pháp ứng phó sự cố môi trường, rủi ro môi trường; chương trình quản lý và giám
sát môi trường của dự án.
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Kết luận
Tiếp cận thông tin môi trường là quyền cơ bản của công dân, giúp người dân nắm được
những thông tin thiết yếu và cập nhật về các vấn đề môi trường, từ đó, tạo cơ sở cho quá trình
tham vấn cộng đồng và giám sát xã hội trong các vấn đề môi trường. Các vấn đề tiếp cận thông
tin môi trường nổi bật, cần được ưu tiên làm rõ trong Dự thảo Luật BVMT liên quan đến tiếp
cận thông tin đánh giá tác động môi trường có xét đến đối tượng nhận thông tin là nhóm người
yếu thế, trong đó có người dân tộc thiểu số; thông tin về kế hoạch bảo vệ môi trường; và công
tác cung cấp thông tin liên quan đến sự cố môi trường ở nhiều phạm vi quản lý khác nhau. Cụ
thể, Dự thảo Luật BVMT cần làm rõ hơn các quy định về cơ quan cung cấp thông tin, mức độ
công khai thông tin, thời gian và hình thức thông tin được công bố, đặc biệt cần đảm bảo tính
kịp thời trong trường hợp xảy ra sự cố môi trường.
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