
Trong quý III/2011, đã có khoảng  
50 văn bản quy phạm pháp luật 
(QPPL) và hành chính đáng chú 
ý, trực tiếp liên quan đến lĩnh vực 
quản lý tài nguyên, môi trường và 
phát triển bền vững do Chính phủ 
và các bộ, ngành ban hành. Những 
vấn đề chính được đề cập là các 
kế hoạch, đề xuất và biện pháp 
bảo vệ rừng, thông qua quy hoạch 
các vườn quốc gia quan trọng, thể 
chế hoá và ban hành các công cụ 
kỹ thuật quản lý môi trường, tăng 
cường quản lý tài nguyên khoáng 
sản, sử dụng năng lượng tiết kiệm 
và áp dụng các công cụ xử phạt 
hành chính, thuế, phí trong quản lý 
tài nguyên và môi trường. 

Một chính sách nổi bật là chỉ đạo của 
Thủ tướng Chính phủ về tạm dừng việc cấp 
phép thăm dò và khai thác khoáng sản trên 
phạm vi cả nước kể từ ngày 30/8/2011, đồng 
thời yêu cầu các bộ, ngành liên quan tiến 
hành báo cáo hiện trạng quy hoạch, thăm 
dò, khai thác, chế biến và xuất khẩu các 
loại khoáng sản để nhà nước chấn chỉnh và 
tăng cường các biện pháp quản lý. Cùng với 
chỉ đạo này, Chính phủ cũng đã ban hành 
Nghị định 74/2011/NĐ-CP ngày 25/8/2011 
về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác 
khoáng sản, đồng thời tiến hành lấy ý kiến 

đóng góp cho dự thảo Nghị định của Chính 
phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực khoáng sản và dự thảo Quyết định 
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến 
lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn 
đến năm 2030.

Trong quý này Chính phủ đã ban hành 
Nghị định 67/2011/NĐ-CP quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Thuế bảo vệ môi trường. Từ ngày 
01/01/2012 khi Nghị định này có hiệu lực 
thì các quy định về khai thuế, tính thuế, 
nộp thuế và hoàn thuế bảo vệ môi trường 
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sẽ được áp dụng cho các đối tượng là xăng, 
dầu, mỡ nhờn gốc hoá thạch, gas dùng  cho 
thiết bị lạnh và công nghiệp bán dẫn, một 
số loại túi (nhựa) nilon, thuốc diệt cỏ và 
thuốc trừ mối. Trong lĩnh vực năng lượng, 
ngày 21/7/2011, Thủ tướng Chính phủ đã 
phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực 
quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến 
năm 2030 (còn gọi là Quy hoạch điện VII), 
theo đó mục tiêu phát triển điện năng đến 
năm 2020 vẫn tập trung cho nhiệt điện than 
và thuỷ điện (chiếm hơn 70% tổng công 
suất). Song hành cùng chính sách này là quy 
định của nhà nước về mức xử phạt vi phạm 
hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm 
và hiệu quả theo Nghị định 73/2011/NĐ-CP 
bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/10/2011. Và 
một trong những nhóm đối tượng chính bị 
điều chỉnh bởi Nghị định này chính là 1190 
cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên 
toàn quốc (đến năm 2011) đã được xác định 
bởi Quyết định 1294/QĐ-TTg do Thủ tướng 
Chính phủ ban hành ngày 01/8/2011.

Bên cạnh một số hướng dẫn cụ thể về 
đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá 
tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi 
trường, quy trình kỹ thuật quan trắc các 

thành phần môi trường, trong quý III/2011 
Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã ban 
hành (thông tư) quy định tiêu chí xác định 
loài ngoại lai xâm hại và danh mục loài ngoại 
lai xâm hại ở Việt Nam.

Trong lĩnh vực quản trị rừng và bảo tồn 
thiên nhiên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn đã ra quyết định phê duyệt quy 
hoạch bảo tồn và phát triển bền vững của 
4/6 vườn quốc gia do Bộ trực tiếp quản lý 
(Tam Đảo, Cát Tiên, Bạch Mã và Cúc Phương); 
công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 
2010; đồng thời tham mưu cho Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Chỉ thị 1685/CT-TTg về 
tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp 
bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng 
và chống người thi hành công vụ. Ngoài ra, 
Bộ này cũng đang tiếp tục các nỗ lực phối 
hợp triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi 
trường rừng; điều tra và kiểm kê rừng tại Bắc 
Kạn và Hà Tĩnh (điểm mẫu); và kế hoạch bảo 
vệ và phát triển rừng năm 2012 và giai đoạn 
tiếp theo. Chi tiết các chính sách quan trọng 
nêu ở trên được trình bày trong các phần 
tiếp theo của Ban tin Chính sách này.  

Ảnh: PanNature
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Ngày 11/8/2011, Bộ NN-PTNT đã gửi tờ 
trình số 2307/TTr-BNN-TCTL cho Thủ tướng 
Chính phủ đề nghị xem xét và phê duyệt “Kế 
hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 
2011-2020”. Theo đó mục tiêu của kế hoạch 
đến năm 2020 của Việt Nam là nhằm bảo vệ 
tốt diện tích rừng hiện có, nâng độ che phủ 
rừng lên 42-43% vào năm 2015 và 44-45% 
vào năm 2020, tạo thêm việc làm, tăng thu 
nhập cho người dân có cuộc sống gắn với 
nghề rừng, góp phần xoá đói, giảm nghèo, 
đảm bảo an ninh quốc phòng, và xây dựng 
hệ thống tổ chức sản xuất lâm nghiệp bền 
vững.

Kế hoạch này đặt chỉ tiêu bảo vệ và phát 
triển bền vững 13,388 triệu ha rừng hiện có, 
khoanh nuôi và tái sinh 1,25 triệu ha và trồng 
mới thêm 1,25 triệu ha để đến năm 2015 cả 
nước có 14,273 triệu ha rừng và năm 2020 
diện tích rừng đạt 15,073 triệu ha. Bản kế 
hoạch cũng đề xuất đến năm 2015 có 30% 
diện tích rừng có khai thác gỗ được cấp 
chứng chỉ rừng bền vững theo tiêu chuẩn 

Ảnh: PanNature

Q UẢN TRỊ TÀI NGUYÊN RỪNG 

Đề nghị phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng 
giai đoạn 2011-2020

quốc tế và năm 2020 đạt 90%. Tổng nhu 
cầu vốn để thực hiện được các mục tiêu và 
nhiệm vụ bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 
2011-2020 dự kiến là 49.845 tỷ đồng, trong 
đó khoảng 71% là vốn ngoài ngân sách.

Về giải pháp thực hiện, bản kế hoạch 
nhấn mạnh yêu cầu tiến hành rà soát, điều 
chỉnh bổ sung và xây dựng cơ chế chính 
sách, theo đó nhà nước quản lý chặt chẽ quy 
hoạch 03 loại rừng (đặc dụng, phòng hộ, sản 
xuất), đồng thời đẩy mạnh việc giao rừng ổn 
định lâu dài cho các tổ chức, cá nhân và hộ 
gia đình. Dự kiến đến năm 2015 các tổ chức 
của nhà nước sẽ chỉ trực tiếp quản lý khoảng 
50% tổng diện tích rừng trên cả nước, trong 
đó có 95% diện tích rừng đặc dụng, 65% diện 
tích rừng phòng hộ và 30% diện tích rừng 
sản xuất.  

Chiến lược phát triển ngành lâm nghiệp Việt Nam 2006-2020 (http://bit.ly/tqVfEu)

Tham khảo thêm
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CÔNG VĂN 1724/TTG-KTN NGÀY 
22/9/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT 
TRIỂN RỪNG NĂM 2012.

Trong khi chờ phê duyệt Kế hoạch bảo 
vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020, 
Bộ NN-PTNT đã đề xuất và được Thủ tướng 
Chính phủ đồng ý tạm giao kế hoạch BV-PTR 
năm 2012 với tổng nhu cầu kinh phí dự kiến 
là 2.668 tỷ đồng trích từ nguồn vốn hỗ trợ có 
mục tiêu quy định tại Quyết định 60/2010/
QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng 
Chính phủ. Bộ NN-PTNT dự kiến sẽ nâng độ 
che phủ rừng trên toàn quốc lên 40,8% vào 
cuối năm 2012.

Theo kế hoạch này, Thủ tướng Chính phủ 
giao nhiệm vụ năm 2012 phải thực hiện hỗ 

Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2012

Công bố hiện trạng rừng Việt Nam năm 2010

trợ khoán bảo vệ rừng 2.000.000 ha, trong 
đó có 1.200.000 ha của 62 huyện nghèo theo 
Chương trình 30A, ưu tiên tập trung khoán 
quản lý bảo vệ ở các khu rừng có nguy cơ 
bị xâm hại cao, các vùng nghèo; đồng thời 
tiến hành khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng 
750.000 ha, trồng rừng 250.000 ha (gồm 
trồng mới và trồng lại sau khai thác) và cải 
tạo rừng 30.000 ha,...

Nhiệm vụ đầu tư phòng chống cháy rừng, 
đầu tư hệ thống các VQG trực thuộc địa 
phương sẽ được thực hiện theo theo Nghị 
định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 
của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống 
rừng đặc dụng. Theo đề xuất của Bộ NN-
PTNT, kế hoạch năm 2012 sẽ dành khoảng 
600 tỷ đồng đầu tư cho hoạt động kiểm lâm 
và bảo tồn thiên nhiên.  

QUYẾT ĐỊNH 1828/QĐ-BNN-TCLN NGÀY 
11/08/2011 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ 
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ VIỆC CÔNG BỐ 
HIỆN TRẠNG RỪNG TOÀN QUỐC NĂM 2010.

Theo thống kê của Bộ NN-PTNT đến 
ngày 31/12/2010, tổng diện tích rừng 

trên toàn quốc là 13.388.075 ha với độ 
che phủ rừng đạt 39,5% (tăng thêm 
0,4%), trong đó rừng tự nhiên chiếm 
10.304.816 ha (giảm 33.775 ha so với 
đầu năm 2010) và còn lại là rừng trồng 
(3.083.259 ha, tăng 163.721 ha so với đầu 
năm 2010). 

•	 Công	văn	2377/BNN-TCLN	ngày	17/8/2011	của	Bộ	Nông	nghiệp	và	Phát	triển	nông	thôn	về	việc	bố	trí	vốn	Ngân	sách	Nhà	nước	thực	hiện	Kế	hoạch	
bảo	vệ	và	phát	triển	rừng	năm	2012.

•	 Quyết	định	60/2010/QĐ-TTg	ngày	30/9/2010	của	Thủ	tướng	Chính	phủ	về	ban	hành	các	nguyên	tắc,	tiêu	chí	và	định	mức	phân	bổ	vốn	đầu	tư	phát	
triển	bằng	nguồn	ngân	sách	nhà	nước	giai	đoạn	2011-2015.

Tham khảo thêm

TT Loại rừng Tổng cộng
Trong 3 loại rừng

Ngoài 3 loại rừng
Đặc dụng Phòng hộ Sản xuất

1 Tổng diện tích rừng 13.388.075 2.002.276 4.846.196 6.373.491 166.112

1.1 Rừng tự nhiên 10.304.816 1.922.465 4.231.931 4.097.041 53.378

1.2 Rừng trồng 3.083.259 79.810 614.265 2.276.450 112.734

a Rừng trồng đã khép tán 2.726.123 71.685 543.114 2.011.648 99.676

b Rừng trồng chưa khép tán 357.136 8.125 71.151 264.802 13.058

2 Diện tích rừng để tính độ che phủ 13.030.939 1.994.151 4.775.045 6.108.689 153.054
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Trong tổng số diện tích rừng tự nhiên, 
rừng đặc dụng chiếm 1.922.465 ha, rừng 
phòng hộ  4.231.931 ha và rừng sản xuất 
4.097.041 ha. Năm 2010 diện tích hầu hết các 
loại rừng tự nhiên (gỗ, tre nứa, ngập mặn và 
núi đá) đều bị giảm. Nguyên nhân làm thay 
đổi diện tích rừng năm 2010 thống kê được 
3.942 ha bị phá, 4.549 ha bị cháy và 46.519 
ha bị chuyển đổi mục đích sử dụng. Diện tích 
rừng ngập mặn trên toàn quốc hiện chỉ còn 
khoảng 60.023 ha.

Quyết định cũng đã công bố hiện trạng 
rừng của 63 tỉnh, thành trên toàn quốc, trong 
đó những địa phương có tỷ lệ (%) che phủ 
rừng cao nhất là Quảng Bình (66,9), Kon Tum 
(66,8), Tuyên Quang (64,1), Lâm Đồng (60,8), 
Yên Bái (57,7), Bắc Kạn (57,5) và Thừa Thiên 
Huế (56,5). Quyết định cũng phân loại diện 
tích rừng theo chủ thể quản lý, theo đó phần 
lớn rừng đã được giao cho các ban quản lý, 
doanh nghiệp nhà nước, hộ gia đình và UBND 
xã. Cộng đồng địa phương hiện mới chỉ quản 
lý hơn 258.000 ha (xem biểu đồ bên phải).  

Ảnh: PanNature

	 Ban	QLR

	 Doanh	nghiệp	nhà	nước

	 Tổ	chức	KT	khác

	 Đơn	vị	vũ	trang

4.487.813	ha
2.108.159	ha

2.018.273	ha

110.528	ha

726.409	ha

258.265	ha

247.075	ha

3.431.555	ha

	 Hộ	gia	đình
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	 Tổ	chức	khác

	 UBND	(chưa	giao)
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QUYẾT ĐỊNH 1240/QĐ-TTG NGÀY 
22/07/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐIỂM ĐIỀU TRA, KIỂM 
KÊ RỪNG TẠI BẮC KẠN VÀ HÀ TĨNH.

Thủ tướng Chính phủ quyết định cấp 50 
tỷ đồng (khái toán) từ nguồn vốn ngân sách 
nhà nước và giao cho Bộ NN-PTNT (phối hợp 
với UBND các tỉnh và bộ, ngành liên quan) 
chỉ đạo Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức xây 
dựng và triển khai thực hiện đề án điểm về 
điều tra, kiểm kê rừng tại hai tỉnh Bắc Kạn và 
Hà Tĩnh từ tháng 8/2011 đến tháng 6/2012. 
Mục tiêu của đề án nhằm:

 Xác định chính xác toàn bộ diện tích rừng, 
chất lượng rừng và diện tích đất chưa có 
rừng được quy hoạch cho mục đích lâm 
nghiệp gắn với chủ quản lý cụ thể trên địa 
bàn tỉnh;

 Thiết lập hồ sơ quản lý rừng của địa 
phương; xây dựng cơ sở dữ liệu theo đơn 
vị quản lý rừng và đơn vị hành chính các 
cấp phục vụ theo dõi diễn biến rừng và 

Tiến hành điều tra, kiểm kê rừng tại Bắc Kạn và Hà Tĩnh 

đất chưa có rừng hàng năm, phục vụ 
cho công tác quản lý nhà nước về bảo 
vệ và phát triển rừng và làm cơ sở thực 
hiện Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 
24/9/2010 về chính sách chi trả dịch vụ 
môi trường rừng;

 Đánh giá tổng kết thực tiễn việc thực hiện 
đề án điểm tại hai tỉnh Bắc Kạn và Hà Tĩnh 
rút kinh nghiệm để chỉ đạo tổ chức thực 
hiện; xây dựng phương pháp điều tra, 
kiểm kê phù hợp để triển khai thực hiện 
trên phạm vi toàn quốc.

Để thực hiện đề án điểm này, Chính phủ 
yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin và 
viễn thám trong điều tra, kiểm kê rừng; sử 
dụng ảnh vệ tinh và phần mềm chuyên 
dụng để xây dựng bản đồ hiện trạng rừng, 
hệ thống cơ sở dữ liệu dạng số phục vụ quản 
lý bảo vệ rừng; và ứng dụng các phương tiện, 
thiết bị tiên tiến cho hoạt động ngoại nghiệp 
điều tra, kiểm kê rừng.  

•	 Quyết	định	1698/2009/QĐ-TTg	ngày	20/10/2009	của	Thủ	tướng	Chính	phủ	về	việc	thành	lập	Ban	chỉ	đạo	Trung	ương	về	tổng	điều	tra,	kiểm	kê	rừng	
giai	đoạn	2010-2015.

•	 Quyết	định	2746/BNN-TCLN	ngày	22/9/2011	của	Bộ	Nông	nghiệp	và	Phát	triển	nông	thôn	về	việc	phê	duyệt	dự	toán	kinh	phí	thực	hiện	“Đề	án	điểm	
điều	tra,	kiểm	kê	rừng	tại	hai	tỉnh	Bắc	Kạn	và	Hà	Tĩnh”.

Các văn bản, chính sách liên quan cho thực thi Quyết định này

Ảnh: PanNature
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QUYẾT ĐỊNH 2164/QĐ-BNN-HTQT NGÀY 
20/09/2011 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT 
TRIỂN NÔNG THÔN VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ 
TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN PHỤC HỒI VÀ PHÁT 
TRIỂN HỆ THỐNG RỪNG NGẬP MẶN PHÒNG 
HỘ VEN BIỂN VIỆT NAM - GIAI ĐOẠN I.

Mục tiêu của chủ trương đầu tư này là 
phục hồi và tăng cường quản lý bền vững 
rừng ngập mặn và phòng hộ ven biển Việt 
Nam, nhằm tăng cường vai trò của lâm 
nghiệp trong phòng chống nguy cơ sa mạc 
hoá, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn 
đa dạng sinh học và góp phần cải thiện đời 
sống của cộng đồng dân cư địa phương. 

Theo Quyết định, Bộ NN-PTNT dự kiến giai 
đoạn I sẽ thực hiện dự án tại các tỉnh  Quảng 

Ảnh: PanNature
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Chủ trương đầu tư 
phục hồi và phát triển 
rừng ngập mặn phòng hộ 
ven biển Việt Nam

Thủ tướng tiếp tục chỉ thị 
tăng cường bảo vệ rừng và 
ngăn chặn phá rừng

Trước tình trạng phá rừng, chiếm đất, 
lấy gỗ và lâm sản trái pháp luật tiếp tục 
diễn ra phức tạp về cả tính chất vi phạm và 
mức độ thiệt hại, cũng như hành vi chống 
người thi hành công vụ diễn ra gay gắt, ngày 
27/9/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban 
hành Chỉ thị 1685/CT-TTg về Tăng cường chỉ 
đạo các biện pháp thực hiện các biện pháp 
bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng 
và chống người thi hành công vụ nhằm khắc 
phục những thiếu sót, yếu kém trong công 
tác bảo vệ rừng, đảm bảo kỷ cương pháp luật 
và tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước.

Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh 
Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Thời 
gian thực hiện dự án này là 8 năm, từ 2014 
đến 2022, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 
80,5 triệu USD, trong đó khoảng 70 triệu USD 
là vốn vay từ Ngân hàng Thế giới. Bộ NN-PTNT 
cũng quyết định giao Ban quản lý các dự án 
lâm nghiệp làm chủ đầu tư dự án này.  

SỐ VỤ VI PHẠM PHÁP LUẬT BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2011
(Đơn	vị:	số	vụ)

Nguồn:	Cục	kiểm	lâm,	10/2011

	 Vi	phạm	liên	quan	đến	cháy	rừng

	 Vi	 phạm	 liên	 quan	 đến	 quản	 lý,	
bảo	vệ	động	vật	hoang	dã

	 Vi	phạm	liên	quan	đến	sử	dụng	đất	
lâm nghiệp

	 Vi	phạm	khác

	 Vi	phạm	liên	quan	đến	phá	rừng

	 Vi	phạm	về	mua	bán,	vận	chuyển	
và	chế	biết	lâm	sản

	 Vi	 phạm	 liên	 quan	 đến	 khai	 thác	
lâm	sản

406

465

30

3006 3285

7740

1393
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Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ NN-
PTNT, Bộ TN-MT, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng 
và địa phương khẩn trương thực hiện nhiều 
biện pháp trọng tâm, cấp bách. Trong đó, một 
số biện pháp mà Chỉ thị yêu cầu Chủ tịch UBND 
các tỉnh và thành phố phải thực hiện như sau:

 Huy động các lực lượng công an, quân 
đội phối hợp với kiểm lâm kiên quyết đấu 
tranh, ngăn chặn tình trạng phá rừng lấy 
gỗ, lâm sản và đất sản xuất trái pháp luật; 

 Tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện 
các dự án chuyển đổi rừng và chuyển đổi 
mục đích sử dụng rừng từ năm 2006 đến 
nay; rà soát diện tích rừng, đất lâm nghiệp 
do các lâm trường và công ty lâm nghiệp 
đang quản lý để có giải pháp quản lý và sử 

Trong quý III/2011, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT 
đã ra quyết định phê duyệt quy hoạch bảo 
tồn (QHBT) và phát triển bền vững (PTBV) 
giai đoạn 2010-2020 của 04 vườn quốc gia 
(VQG) do Bộ trực tiếp quản lý là Tam Đảo, Cúc 
Phương, Bạch Mã và Cát Tiên. Theo đó, các 
quyết định quy hoạch gồm các quy định về 
địa phận và tổng diện tích tự nhiên; diện tích 
các phân khu chức năng; mục tiêu, nhiệm vụ 
và các nội dung QHBT và PTBV các VQG; các 

dụng hiệu quả; rà soát toàn bộ diện tích 
khoán bảo vệ rừng, khoán đất lâm nghiệp;

 Khẩn trương rà soát diện tích rừng và 
đất lâm nghiệp do UBND xã quản lý để 
tổ chức giao, cho thuê cho các tổ chức, 
hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng theo 
đúng pháp luật.

 Quản lý chặt chẽ, kiểm tra thường xuyên, 
đột xuất các cơ sở chế biến gỗ; thu hồi và 
không cấp mới giấy phép kinh doanh đối 
với các cơ sở chế biến gỗ không đảm bảo 
nguồn nguyên liệu hợp pháp,…

 Quản lý chặt chẽ tình trạng dân di cư tự 
do; xử lý nghiêm minh vi phạm lâm luật; 
điều tra, triệt phá các đầu nậu, chủ đường 
dây buôn bán lâm sản trái pháp luật.  

•	 Chỉ	thị	08/2006/CT-TTg	ngày	08/3/2006	của	Thủ	tướng	Chính	phủ	về	việc	tăng	cường	các	biện	pháp	cấp	bách	ngăn	chặn	tình	trạng	chặt	phá,	đốt	
rừng,	khai	thác	rừng	trái	phép.

•	 Nghị	định	135/2005/NĐ-CP	ngày	08/11/2005	của	Chính	phủ	về	việc	giao	khoán	đất	nông	nghiệp,	đất	rừng	sản	xuất	và	đất	có	mặt	nước	nuôi	trồng	
thuỷ	sản	trong	các	nông	trường	quốc	doanh,	lâm	trường	quốc	doanh.

•	 Chỉ	thị	39/2004/CT-TTg	ngày	12/11/2004	của	Thủ	tướng	Chính	phủ	về	một	số	chủ	trương,	giải	pháp	tiếp	tục	giải	quyết	tình	trạng	dân	di	cư	tự	do.

Tham khảo thêm

Phê duyệt quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững 
VQG Tam Đảo, Cát Tiên, Bạch Mã và Cúc Phương 
giai đoạn 2010 -2020

chương trình hoạt động và giải pháp tổ chức 
thực hiện, kèm theo dự toán vốn đầu tư theo 
giai đoạn (2010-2015 và 2016-2020) và hạng 
mục đầu tư.

Mục tiêu và nhiệm vụ quy hoạch phù 
hợp với yêu cầu bảo tồn và PTBV của từng 
VQG với các ưu tiên cho: (i) bảo vệ nguyên 
vẹn các hệ sinh thái, phục hồi và nâng cao 
độ che phủ của rừng, bảo tồn và phát triển 

Vườn quốc gia Tam Đảo Cúc Phương Bạch Mã Cát Tiên

Tổng diện tích (ha)
32.877,3	 22.408,8	 37.487,0 71.350,0

34.995,0 22.200,0 37.487,0 73.878,0

Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt (ha)
15.653,7	 16.744,6	 16.849,8	 54.099,0

16.442,0 20.745,0 12.064,8	 68.837,0

Phân khu phục hồi sinh thái (ha)
14.594,4	 4.065,2	 25.449,0 14.926,0

7.240,0 721,0 20.234,0 5.382,0

Phân khu hành chính-dịch vụ (ha)
2.629,2	 1.599,0 5.188,2 2.325,0

1.540,0 734,0 5.188,2 100,0

Tổng dự toán vốn đầu tư giai đoạn 2010-2020 (tỷ đồng) 373,8 341,4 254,0 239,3

Quy	hoạch	mới Quy	hoạch	cũ
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các nguồn gen động, thực vật rừng; (ii) sử 
dụng hợp lý các giá trị đa dạng sinh học và 
dịch vụ môi trường rừng, phát triển du lịch 
sinh thái gắn kết với phát triển KT-XH của địa 
phương; (iii) đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 
để hỗ trợ cho quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn 
thiên nhiên, phát triển du lịch,…; và (iv) thực 
hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng 
dụng, thực nghiệm phục vụ bảo 
tồn thiên nhiên, ĐDSH và PTBV 
của VQG.

Dự toán tổng vốn đầu tư giai 
đoạn 2010-2020 cho mỗi VQG 
khoảng từ 240-370 tỷ đồng, 
chủ yếu từ vốn ngân sách nhà 
nước. So với các quy hoạch trước 
đây, diện tích phân khu bảo vệ 
nghiêm ngặt của các VQG theo 
quy hoạch mới có xu hướng giảm, 
trong khi phân khu phục hồi sinh 
thái và hành chính-dịch vụ lại có 
chiều hướng tăng. Tổng diện tích 
các VQG Tam Đảo, Cát Tiên bị cắt 
giảm, trong khi diện tích của VQG 
Cúc Phương và Bạch Mã được giữ 
nguyên.

Liên quan đến quản lý rừng đặc dụng, 
trong tháng 9/2011, Thủ tướng Chính phủ 
cũng đã ra quyết định thành lập Khu rừng 
quốc gia Yên Tử thuộc loại khu rừng lịch 
sử-văn hoá-môi trường với diện tích 2.783 
ha, thuộc địa bàn xã Thượng Yên Công và 
Phương Đông thuộc thành phố Uông Bí, tỉnh 
Quảng Ninh.  

•	 Quyết	định	1520/QĐ-BNN-TCLN	ngày	08/7/2011	của	Bộ	Nông	nghiệp	và	Phát	triển	nông	thôn	
về	việc	phê	duyệt	Quy	hoạch	bảo	tồn	và	phát	triển	bền	vững	Vườn	quốc	gia	Tam	Đảo	giai	đoạn	
2010-2020.

•	 Quyết	định	1535/QĐ-BNN-TCLN	ngày	11/7/2011	của	Bộ	Nông	nghiệp	và	Phát	triển	nông	thôn	về	
việc	phê	duyệt	Quy	hoạch	bảo	tồn	và	phát	triển	bền	vững	Vườn	quốc	gia	Cát	Tiên	giai	đoạn	2010	
-2020.

•	 Quyết	định	1633/QĐ-BNN-TCLN	ngày	20/7/2011	của	Bộ	Nông	nghiệp	và	Phát	triển	nông	thôn	về	việc	
phê	duyệt	Quy	hoạch	bảo	tồn	và	phát	triển	bền	vững	Vườn	quốc	gia	Bạch	Mã	giai	đoạn	2010	-2020.

•	 Quyết	định	1738/QĐ-BNN-TCLN	ngày	02/8/2011	của	Bộ	Nông	nghiệp	và	Phát	triển	nông	thôn	về	
việc	phê	duyệt	Quy	hoạch	bảo	tồn	và	phát	triển	bền	vững	Vườn	quốc	gia	Cúc	Phương	giai	đoạn	
2010-2020.

•	 Quyết	định	1671/QĐ-TTg	ngày	26/09/2011	của	Thủ	tướng	Chính	phủ	về	việc	thành	lập	Khu	rừng	
quốc	gia	Yên	Tử	và	Dự	án	đầu	tư	Khu	rừng	quốc	gia	Yên	Tử,	tỉnh	Quảng	Ninh.

•	 Nghị	định	117/2010/NĐ-CP	ngày	24/12/2010	của	Chính	phủ	về	tổ	chức	và	quản	lý	hệ	thống	rừng	
đặc	dụng.

Tham khảo thêm

Ảnh: PanNature
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Dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực đa dạng sinh học

Nhằm thể chế hoá việc thực hiện Luật 
Đa dạng sinh học đã có hiệu lực từ ngày 
01/7/2009, Chính phủ đã giao cho Bộ TN-
MT xây dựng dự thảo Nghị định về xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực đa dạng 
sinh học (ĐDSH) và hiện đang được công 
bố để lấy ý kiến nhân dân. Bản dự thảo Nghị 
định gồm có 6 chương và 33 điều, trong đó 
có 19 điều (từ điều 7-25) quy định cụ thể hình 
thức và mức xử phạt các hành vi vi phạm. Các 
nhóm hành vi vi phạm do dự thảo Nghị định 
quy định gồm có:

 Hành vi vi phạm các quy định về bảo tồn 
và phát triển hệ sinh thái tự nhiên

 Hành vi vi phạm các quy định về bảo tồn 
và phát triển bền vững các loài sinh vật

 Hành vi vi phạm các quy định về bảo 
tồn và phát triển bền vững tài nguyên 
di truyền

•	 Luật	Đa	dạng	sinh	học	số	20/2008/QH12	ngày	13	tháng	11	năm	2008.
•	 Nghị	định	số	65/2010/NĐ	–	CP	ngày	11/6/2010	của	Chính	phủ	quy	định	chi	tiết	và	hướng	dẫn	thi	hành	một	số	điều	của	Luật	Đang	dạng	sinh	học.
•	 Nghị	định	69/2010/NĐ-CP	ngày	21/6/2010	của	Chính	phủ	về	an	toàn	sinh	học	đối	với	sinh	vật	biến	đổi	gen,	mẫu	vật	di	truyền	và	sản	phẩm	của	sinh	

vật	biến	đổi	gen.
•	 Nghị	định	31/2010/NĐ-CP	ngày	29/03/2010	của	Chính	phủ	về	xử	phạt	vi	phạm	hành	chính	trong	lĩnh	vực	thủy	sản.
•	 Nghị	định	99/2009/NĐ-CP	ngày	02/11/2009	của	Chính	phủ	về	xử	phạt	vi	phạm	hành	chính	trong	lĩnh	vực	quản	lý	rừng,	bảo	vệ	rừng	và	quản	lý	

lâm	sản.	

Tham khảo thêm

Dự thảo quy định các tổ chức, cá nhân vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực ĐDSH có 
thể phải chịu các hình thức xử phạt hành 
chính như cảnh cáo hoặc phạt tiền với mức 
xử phạt tối đa có thể lên đến 500 triệu đồng 
và tối thiểu là 200.000 đồng.Tùy theo mức 
độ vi phạm, các hình phạt bổ sung như tịch 
thu phương tiện, tang vật vi phạm hoặc bị áp 
dụng biện pháp khắc phục hậu quả do hành 
vi vi phạm hành chính gây ra.

Toàn văn dự thảo Nghị định được đăng tải 
để lấy ý kiến nhân dân có Cổng thông tin điện 
tử của Chính phủ và Bộ TN-MT như dưới đây:

http://bit.ly/sJEynR
http://bit.ly/voR4JN

Ảnh: PanNature
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CÔNG VĂN SỐ 6033A/VPCP-KTN NGÀY 
30/08/2011 CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ VỀ 
VIỆC THỰC HIỆN Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THỦ 
TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG 
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN.
 
Văn phòng Chính phủ đã gửi công văn 

đến Bộ TN-MT, Bộ Công Thương, Bộ Xây 
dựng và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của 
Thủ tướng Chính phủ kể từ ngày 30/8/2011 
yêu cầu tạm dừng việc cấp phép 
khai thác khoáng sản trên phạm 
vi cả nước cho đến khi có chỉ đạo 
mới. Đồng thời, để chấn chỉnh 
và tăng cường công các quản lý 
hoạt động khoáng sản trên toàn 
quốc, Thủ tướng cũng yêu cầu 
các Bộ TN-MT, Bộ Công Thương 
và Bộ Xây dựng chuẩn bị báo cáo 
tình hình hoạt động khoáng sản 
và đề xuất các giải pháp nhằm 
tằng cường quản lý tại Phiên họp 
Chính phủ tháng 09/2011.

 

Ảnh: PanNature

Q UẢN TRỊ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN

Tạm dừng cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản

Hiện nay, Bộ TN-MT quản lý hoạt động 
cấp phép thăm dò và khai thác khoáng sản 
đối với các mỏ thuộc quy hoạch của Trung 
ương. Bộ Công Thương phụ trách việc xây 
dựng quy hoạch, quản lý khai thác, chế biến 
và xuất khẩu các loại khoáng sản. Bộ Xây 
dựng quản lý việc khai thác, chế biến và xuất 
khẩu các loại khoáng sản làm vật liệu xây 
dựng.  

Trả	lời	phỏng	vấn	của	ThienNhien.Net	về	chỉ	đạo	của	Thủ	tướng	Chính	phủ	yêu	cầu	tạm	dừng	cấp	phép	
khoáng	sản,	ông	Phạm	Quang	Tú	,	Giám	đốc	Văn	phòng	hỗ	trợ	tư	vấn,	phản	biện	và	giám	định	xã	hội	
thuộc	VUSTA	cho	biết	chủ	trương	quan	trọng	này	sẽ	góp	phần	kiềm	chế	hoạt	động	khai	khoáng	tràn	lan	
và	thiếu	quy	hoạch	như	hiện	nay,	đồng	thời	khẳng	định,	để	lồng	ghép	hiệu	quả	các	nội	dung	chỉ	đạo	
của	Thủ	tướng	cùng	Luật	khoáng	sản	sửa	đổi	đã	có	hiệu	lực	từ	ngày	01/7/2011,	Chính	phủ	cần	sớm	triển	
khai	5	vấn	đề	sau:	1-	Đánh	giá	tổng	thể	thực	trạng	khai	thác	khoáng	sản;	2-	Phối	hợp	rà	soát,	thanh	tra	
toàn	bộ	các	doanh	nghiệp	khai	thác	khoáng	sản;	3	-	Triển	khai	hiệu	quả	Luật	Khoáng	sản	sửa	đổi;	4	-	Xây	
dựng	chiến	lược	và	quy	hoạch	tổng	thể	về	khoáng	sản	trước	khi	triển	khai	cấp	phép	thăm	dò	và	khai	thác	
khoáng	sản	trở	lại;	5	-Thực	thi	sáng	kiến	minh	bạch	ngành	công	nghiệp	khai	khoáng	(EITI).	(Xem	chi	tiết	
bài	phỏng	vấn	trên	ThienNhien.Net	theo	địa	chỉ:	http://bit.ly/tEZZvF)

Tạm dừng cấp phép khoáng sản: 5 vấn đề cần giải quyết
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Đề xuất tăng mức phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực khoáng sản

Quy định mới về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác 
khoáng sản

Cổng thông tin của Chính phủ đăng tải và 
lấy ý kiến nhân dân cho dự thảo Nghị định về xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng 
sản do Bộ TN-MT xây dựng. Dự thảo Nghị định 
này quy định các hành vi vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực khoáng sản, hình thức xử phạt, 

NGHỊ ĐỊNH SỐ 74/2011/NĐ-CP NGÀY 
25/08/2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUI ĐỊNH VỀ 
PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI 
THÁC KHOÁNG SẢN.

Nghị định số 74/2011/NĐ-CP để thay thế 
cho các quy định trước đây tại các Nghị định 
số 63/2008/NĐ-CP và số 82/2009/NĐ-CP. So 
với quy định cũ, Nghị định số 74/2011/NĐ-
CP đã phân nhóm các loại khoáng sản là đối 
tượng chịu phí bảo vệ môi trường cụ thể 
hơn, gồm dầu thô, khí thiên nhiên, khí than, 
14 loại khoáng sản kim loại, 26 loại khoáng 

mức xử phạt, thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử 
phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả.

Theo dự thảo này, mức phạt đối với các hành 
vi vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản sẽ được 
nâng cao so với quy định cũ. Ví dụ: hành vi khai 
thác khoáng sản không có giấy phép, mức phạt 
theo dự thảo mới là 500 triệu đồng trong khi 
mức phạt theo quy định cũ là 100 triệu đồng.  

Dự thảo có 21 điều quy định cụ thể các 
hình thức và mức xử phạt đối với các hành vi 
vi phạm, chẳng hạn như: Vi phạm quy định 
đối với quyền lợi hợp pháp của địa phương 
và người dân nơi có khoáng sản được khai 
thác; Vi phạm quy định sử dụng thông tin 
về khoáng sản; Vi phạm quy định về chuyển 
nhượng quyền thăm dò khoáng sản; Vi phạm 
quy định về đóng cửa mỏ khoáng sản; Vi 
phạm quy định về chuyển nhượng quyền 
khai thác khoáng sản; Vi phạm quy định về 
khai thác khoáng sản không có giấy phép;...      

Các cá nhân, tổ chức quan tâm có thể tham 
khảo, góp ý cho dự thảo Nghị định này tại địa chỉ:

http://bit.ly/sJEynR  

•	 Luật	khoáng	sản	số	60/2010/QH12	ngày	17	tháng	11	năm	2010.
•	 Nghị	định	số	77/2007/NĐ-CP	sửa	đổi	Nghị	định	150/2004/NĐ-CP	về	xử	phạt	vi	

phạm	hành	chính	trong	lĩnh	vực	khoáng	sản.
•	 Pháp	lệnh	Xử	lý	vi	phạm	hành	chính	ngày	02	tháng	7	năm	2002;	Pháp	lệnh	

sửa	đổi,	bổ	sung	một	số	điều	của	Pháp	lệnh	Xử	lý	vi	phạm	hành	chính	ngày	02	
tháng	4	năm	2008.

•	 Nghị	định	số	63/2008/NĐ-CP	ngày	13/5/2008	của	Chính	phủ	về	phí	bảo	vệ	môi	
trường	đối	với	khai	thác	khoáng	sản.

•	 Nghị	định	số	82/2009/NĐ-CP	ngày	12/10/2009	của	Chính	phủ	về	sửa	đổi,	bổ	
sung	một	số	điều	của	Nghị	định	số	63/2008/NĐ-CP	ngày	13/5/2008	của	Chính	
phủ	về	phí	bảo	vệ	môi	trường	đối	với	khai	thác	khoáng	sản.	

Tham khảo thêm

Tham khảo thêm

Ảnh: PanNature

sản không kim loại với các mức thu phí tối 
đa và tối thiểu (các nghị định cũ chỉ quy định 
mức thu tối đa).

Mức phí BVMT đối với dầu thô, khí thiên 
nhiên và khí đồng hành vẫn giữ nguyên 
ở mức tương ứng là 100.000 đồng/tấn, 50 
đồng/m3 và 35 đồng/m3. Mức phí đối với 
khoáng sản kim loại đã được điều chỉnh như 
quặng chì từ 180.000 đồng/tấn lên 270.000 
đồng/tấn thay cho mức  tối đa 180.000 đồng/
tấn theo quy định cũ. 

Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương sẽ quyết định cụ thể mức 
thu phí BVMT đối với từng kim loại khoáng 
sản áp dụng tại địa phương trong khoảng quy 
định của Nghị định này. Toàn bộ khoản thu phí 
này, không kể dầu thô và khí thiên nhiên, sẽ 
do địa phương quản lý và sử dụng cho công 
tác BVMT tại địa phương nơi có hoạt động khai 
thác khoáng sản. Nghị định này sẽ có hiệu lực 
thi hành kể từ ngày 01/01/2012.  
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Q UẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ KIỂM SOÁT Ô NHIỄM

THÔNG TƯ 26/2011/TT-BTNMT NGÀY 
18/7/2011 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI 
TRƯỜNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU 
CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 29/2011/ NĐ-CP NGÀY 
18/4/2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH 
VỀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, 
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, CAM 
KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.

 
Thông tư hướng dẫn này chủ yếu quy định 

chi tiết thi hành các Điều 3, Điều 12 (khoản 1) 
và Điều 29 của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP 
do Chính phủ ban hành. Theo đó, Chương II 
của Thông tư hướng dẫn cụ thể về đánh giá 
môi trường chiến lược (ĐMC), bao gồm đối 
tượng thực hiện là các loại chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch (từ 5 năm trở lên) với các 
hình thức thực hiện ĐMC tương ứng; thời 
điểm lập và cơ quan chủ trì lập báo cáo ĐMC; 
chi tiết hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo 
ĐMC; quy định về tổ chức thẩm định báo cáo 
ĐMC và trách nhiệm của chủ dự án sau khi 
báo cáo ĐMC được thẩm định.

Hướng dẫn chi tiết thực hiện ĐMC, ĐTM và cam kết BVMT

Về yêu cầu đánh giá tác động môi trường 
(ĐTM), Thông tư này hướng dẫn cụ thể đối 
tượng, thời điểm lập, thẩm định và phê duyệt 
báo cáo ĐTM, yêu cầu tham vấn trong quá trình 
lập báo cáo ĐTM, cũng như trách nhiệm của 
chủ dự án và cơ quan phê duyệt sau khi báo cáo 
ĐTM được phê duyệt.

Đặc biệt, Thông tư này quy định chi tiết tổ 
chức và hoạt động của các hội đồng thẩm định 
(HĐTĐ) báo cáo ĐMC và ĐTM về thành phần, 
cơ cấu, chức năng và nguyên tắc làm việc, điều 
kiện và tiêu chí lựa chọn chức danh của HĐTĐ, 
trách nhiệm và quyền hạn của các thành viên 
tham gia HĐTĐ, nội dung và trình tự phiên họp 
chính thức của HĐTĐ. Thông cũng hướng dẫn 
việc thực hiện và kiểm tra, xác nhận việc thực 
hiện các công trình, biện pháp BVMT trước khi 
đưa dự án vào vận hành chính thức.  

Nghị	 định	 số	 29/2011/	 NĐ-CP	 ngày	 18/4/2011	 của	 Chính	 phủ	 quy	 định	 về	
đánh	giá	môi	trường	chiến	lược,	đánh	giá	tác	động	môi	trường,	cam	kết	bảo	
vệ	môi	trường

Tham khảo thêm
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Hướng dẫn thi hành Luật Thuế bảo vệ môi trường 

NGHỊ ĐỊNH 67/2011/NĐ-CP NGÀY 
08/08/2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI 
TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 
LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.

Nghị định này sẽ có hiệu lực thi hành kể 
từ ngày 01/01/2012 và thay thế cho các quy 
định về thu phí xăng, dầu tại Nghị định số 
78/2000/NĐ-CP ngày 26/12/2000 của Chính 
phủ và Quyết định 03/2009/QĐ-TTg ngày 
09/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về 
điều chỉnh mức thu phí xăng dầu.

Các đối tượng chịu thuế tại Điều 3 của 
Luật Thuế bảo vệ môi trường được Nghị định 
này quy định cụ thể là (i) các loại xăng, dầu, 
mỡ nhờn gốc hóa thạch; (ii) các loại gas dùng 
làm môi chất sử dụng trong thiết bị lạnh và 
trong công nghiệp bán dẫn; (iii) các loại túi, 
bao bì nhựa mỏng làm từ màng nhựa đơn 
HDPE, LDPE, hoặc LLDPE; và (iv) các loại 
thuốc diệt cỏ, thuốc trừ mối, thuốc bảo quản 
lâm sản và thuốc khử trùng kho thuộc loại 
hạn chế sử dụng.  

•	 Luật	Thuế	bảo	vệ	môi	trường	ngày	15/11/2010
•	 Nghị	định	số	78/2000/NĐ-CP	ngày	26/12/2000	của	Chính	phủ	về	phí	xăng	dầu.
•	 Quyết	định	03/2009/QĐ-TTg	ngày	09/01/2009	của	Thủ	tướng	Chính	phủ	về	điều	chỉnh	mức	thu	phí	xăng	dầu.
•	 Nghị	quyết	số	1269/2011/UBTVQH12	ngày	14/7/2011	của	Ủy	ban	Thường	vụ	Quốc	hội	về	biểu	thuế	bảo	vệ	môi	trường.

Tham khảo thêm
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N ĂNG LƯỢNG, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

NGHỊ ĐỊNH SỐ 73/2011/NĐ-CP NGÀY 
24/8/2011 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUY ĐỊNH XỬ 
PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ SỬ DỤNG 
NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ. 
 
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 15/10/2011 quy định các cơ sở sản xuất 
công nghiệp không thực hiện các quy chuẩn 
kỹ thuật, biện pháp quản lý công nghệ nhằm 
sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả bắt 
buộc áp dụng theo quy định tại Điều 24 Nghị 
định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/03/2011 sẽ bị 
phạt tiền từ 10-30 triệu 
đồng. Đồng thời, các 
hành vi sản xuất thiết 
bị, phương tiện vận tải 
không tuân thủ quy 
chuẩn kỹ thuật, mức 
tiêu thụ năng lượng về 
sử dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả trong 
sản xuất thiết bị, phương 
tiện vận tải bị phạt từ 50-
70 triệu đồng. Ngoài ra, mức phạt đối với việc 
nhập khẩu thiết bị, phương tiện vận tải không 
tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và định mức tiêu 
thụ năng lượng sẽ lên đến 100 triệu đồng.

QUYẾT ĐỊNH 1294/QĐ-TTG NGÀY 01/8/2011 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH 
DANH SÁCH CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG 
TRỌNG ĐIỂM ĐẾN NĂM 2011.
 
Theo quyết định này, đến năm 2011 trên toàn 

quốc có 1.190 cơ sở, doanh nghiệp được xếp vào 
loại sử dụng năng lượng trọng điểm đã được xác 
định cụ thể ở từng địa phương (tỉnh, thành phố) với 
đủ thông tin về tên cơ sở, loại lĩnh vực, ngành nghề 
hoạt động, địa chỉ và mức tiêu thụ năng lượng quy 
đổi. Danh sách cho thấy có 05 tỉnh không có cơ sở 
sử dụng năng lượng trọng điểm nào là Bắc Kạn, Hà 
Giang, Lai Châu, Bạc Liêu và Trà Vinh.

10/58 địa phương có nhiều cơ sở sử dụng năng 
lượng trọng điểm nhất theo Quyết định 1249/QĐ-
TTg là t.p. Hồ Chí Minh (169), Hà Nội (139), Bình 
Dương (117), Đồng Nai (85), Bà Rịa-Vũng Tàu (58), 
Hải Phòng (57), Quảng Ninh (50), Hải Dương (33), 
Đà Nẵng (31) và Thái Nguyên (29).

Thủ tướng Chính phủ 
yêu cầu Bộ Công Thương 
chủ trì, phối hợp với các 
Bộ, ngành, địa phương liên 
quan tổ chức quản lý hoạt 
động sử dụng năng lượng 
của các cơ sở nói trên theo 
quy định của Luật Sử dụng 
năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả và Nghị định số 
21/2011/NĐ-CP của Chính 

phủ; đồng thời tổ chức cập nhật và trình Thủ 
tướng Chính phủ ban hành danh sách cơ sở sử 
dụng năng lượng trọng điểm để công bố trước 
ngày 31 tháng 3 hàng năm.  

Xử phạt hành chính vi phạm 
về sử dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả 

Danh sách cơ sở sử dụng 
năng lượng trọng điểm 
toàn quốc đến năm 2011

•	 Luật	Sử	dụng	năng	lượng	tiết	kiệm	và	hiệu	quả	
ngày	28/6/2010

•	 Nghị	định	số	21/2011/NĐ-CP	ngày	29/03/2011	
của	Chính	phủ	Quy	định	chi	tiết	và	biện	pháp	
thi	hành	Luật	Sử	dụng	năng	lượng	tiết	kiệm	và	
hiệu quả.

Tham khảo thêm
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Khung ma trận chính sách Chương trình hỗ trợ 
ứng phó biến đổi khí hậu (SP-RCC)

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1410/QĐ-TTG NGÀY 
16/08/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KHUNG MA TRẬN 
CHÍNH SÁCH CHU KỲ 3 (NĂM 2011) THUỘC 
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ ỨNG PHÓ BIẾN 
ĐỔI KHÍ HẬU (SP-RCC).

Các hoạt động chính sách ưu tiên liên 
quan đến biến đổi khí hậu (BĐKH), gọi tắt 
là Khung ma trận chính sách, chu kỳ 3 có 3 
trụ cột là Thích ứng, Giảm nhẹ và Chính sách 
biến đổi khí hậu liên ngành - Khung thể chế. 
Mỗi trụ cột được xác định bởi các mục tiêu, 
hành động chính sách dự kiến, cơ quan thực 
hiện (các Bộ) và các kết quả dự kiến.  

Trụ cột Thích ứng gồm có 06 mục tiêu 
cụ thể là: Tăng cường tính chống chịu của 
tài nguyên nước, Tăng cường quản lý tổng 
hợp ven biển, Tăng cường quản lý tài nguyên 
thiên nhiên, Tăng cường khả năng chống 
chịu của cơ sở hạ tầng, Tăng cường tính 
chống chịu của ngành y tế, Tăng cường tính 
chống chịu BĐKH của ngành nông nghiệp và 
an ninh lương thực. 

Trụ cột Giảm nhẹ tập trung vào 05 mục 
tiêu là: Phát triển ít phát thải carbon: Khai 
thác các tiềm năng sử dụng tiết kiệm và hiệu 
quả năng lượng, Thúc đẩy phát triển năng 
lượng tái tạo, Lưu giữ các bon: Tăng cường 
quản lý và phát triển rừng, Tăng cường quản 
lý chất thải, Giảm phát thải khí nhà kính trong 
sản xuất nông nghiệp và an ninh lương thực. 

Trụ cột Chính sách biến đổi khí hậu liên 
ngành và Khung thể chế xác định có 03 mục 
tiêu cần phải thực hiện là: Tăng cường tính 
chủ động trong việc xây dựng, ưu tiên hóa và 
thực hiện các chính sách BĐKH, Tăng cường 
khung pháp lý về cấp tài chính cho các hoạt 
động liên quan BĐKH, Phổ biến thông tin về 
BĐKH cho công chúng.

Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ 
trưởng Bộ TN-MT chịu trách nhiệm chủ trì, 
phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ 
chức hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết 
định này.  

Ảnh: PanNature
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C ÁC CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KHÁC

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1208/QĐ-TTG NGÀY 
21/7/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN 
LỰC QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 CÓ 
XÉT ĐẾN NĂM 2030. 

 
Bản quy hoạch này gọi tắt là Quy hoạch 

điện VII nhấn mạnh một trong số các quan 
điểm là phát triển điện đi đôi với bảo vệ tài 
nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái, đảm 
bảo phát triển bền vững đất nước. Mục tiêu 
của Quy hoạch điện VII là cung cấp đủ nhu 
cầu điện trong nước, đảm bảo sản lượng điện 
sản xuất và nhập khẩu năm 2015 đạt  khoảng 
194 - 210 tỷ kWh, năm 2020 đạt khoảng 330 
- 362 tỷ kWh, và năm 2030 đạt khoảng 695 - 
834 tỷ kWh.

Về nguồn điện, Quy hoạch điện VII ưu tiên 
phát triển nguồn điện từ năng lượng tái tạo 
(điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối,…) và 
phát triển thuỷ điện (kết hợp chống lũ, cấp 

Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020

nước) bên cạnh phát triển các nhà máy nhiệt 
điện phù hợp với khả năng cung cấp và phân 
bố của các nguồn nhiên liệu (than, khí thiên 
nhiên), phát triển điện hạt nhân, nhà máy điện 
sử dụng khí thiên nhiên hoá lỏng và nhập 
khẩu điện từ các vùng có tiềm năng thuỷ điện 
của Lào, Campuchia và Trung Quốc.

Theo quyết định phê duyệt quy hoạch, 
tổng công suất các nhà máy điện toàn quốc 
đến năm 2020 và 2030 tương ứng khoảng 
75.000MW và 146.800MW, trong đó thuỷ 
điện chiếm tỷ lệ tương ứng là 23,1% và 
11,8%. Việt Nam phấn đấu đưa tổng công 
suất các nguồn thuỷ điện từ 9.200MW năm 
2011 tăng lên 17.400MW vào năm 2020, theo 
đó giai đoạn 2011-2020 dự kiến sẽ có hơn 55 
công trình thuỷ điện và thuỷ điện tích năng 
đi vào vận hành, không kể hơn 40 công trình 
thuỷ điện vừa và nhỏ khác. Chi tiết về cơ cấu 
nguồn điện đến năm 2020 và 2030 được thể 
hiện thông qua biểu đồ dưới đây.  
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CƠ CẤU NGUỒN ĐIỆN NĂM 2020 CƠ CẤU NGUỒN ĐIỆN NĂM 2030

	 Thủy	điện

1,3% 3,1%

25,5%
15,7%

63,4%

9,4%

6,6%
4,9%

64,5%

5,6%

	 Nhiệt	điện 	 Năng	lượng	tái	tạo 	 Điện	hạt	nhân 	 Nhập	khẩu

Thủy điện đang lấn rừng đặc dụng

Kết quả nghiên cứu ban đầu của Trung 
tâm Con người và Thiên nhiên cho thấy có tới 
47 khu rừng đặc dụng đã hoặc có nguy cơ bị 
ảnh hưởng bởi thủy điện, với khoảng 119 dự 
án thủy điện lớn, nhỏ được quy hoạch trong 
hoặc xung quanh các rừng đặc dụng này.

Tại các khu rừng đặc dụng có dự án thủy 
điện, mật độ phân bố dự án thủy điện khá 
cao. Tính trung bình, mỗi vườn quốc gia, khu 
bảo tồn phải “cõng” khoảng 2,5 dự án thủy 
điện, tập trung nhiều nhất ở các tỉnh miền 
Trung và Tây Nguyên (gần 51%).

Hệ thống sông Đồng Nai, với tiềm năng 
phát triển thủy điện được đánh giá là lớn 
nhất miền Nam, đã được quy họach dày đặc 
các công trình thủy điện. Con sông có nguy 
cơ bị chặt khúc, biến thành chuỗi liên hoàn 
các hồ chứa nối tiếp nhau. Chỉ riêng khu vực 

Ảnh: PanNature

trong và xung quanh VQG Cát Tiên cũng đã 
có tới 6 dự án nằm trong quy hoạch và sắp 
được triển khai.

VQG Cát Tiên không phải trường hợp duy 
nhất đang chịu sức ép lớn về thủy điện. Tình 
trạng mật độ thủy điện cắm dày đặc và gây 
áp lực lên công tác bảo tồn đa dạng sinh học 
cũng xảy ra tại một loạt các vườn quốc gia, 
khu bảo tồn khác, từ Bắc vào Nam. Khu bảo 
tồn thiên nhiên Sông Thanh (Quảng Nam) và 
Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (Nghệ An), 
dẫn đầu về số lượng thủy điện với 7 công 
trình có trong quy hoạch.

Diện tích rừng đặc dụng bị chặt hạ để 
nhường chỗ cho các công trình xây dựng, 
chưa kể diện tích  bị ngập dưới lòng hồ, trung 
bình khoảng 2,35 ha/1 MW điện. Nhìn vào con 
số trung bình có thể thấy không cao, nhưng 
xét vào một số trường hợp cụ thể sẽ thấy 
thiệt hại về rừng do thủy điện không hề nhỏ. 
Trường hợp của thủy điện Buôn Tua Srah (Đắk 
Lắk), để có được công suất thủy điện 86 MW, 
dự kiến sẽ phải hy sinh 1000 ha rừng thường 
xanh thuộc vòng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên 
Nam Ca, nghĩa là tỷ lệ đánh đổi lên đến 11,6 
ha rừng đặc dụng cho 1 MW thủy điện.

Theo ThienNhien.Net. Chi tiết xem tại: 
http://bit.ly/thuydien-rdd  
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Số hiệu Tên văn bản

I. Quản trị tài nguyên rừng

1588/QĐ-BNN-TCCB Quyết định 1588/QĐ-BNN-TCCB ngày 14/7/2011 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Ban chỉ đạo hợp 
phần Quỹ bảo tồn rừng đặc dụng thuộc Dự án phát triển ngành lâm 
nghiệp.
Ban hành và có hiệu lực từ ngày 14/07/2011

1240/QĐ-TTg Quyết định 1240/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Đề án điểm điều tra, kiểm kê rừng tại hai tỉnh Bắc Kạn và 
Hà Tĩnh.

1828/QĐ-BNN-TCLN Quyết định số 1828/QĐ-BNN-TCLN ngày 11/8/2011 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố hiện trạng rừng 
toàn quốc năm 2010.

2307/TTr-BNN-TCLN Tờ trình số 2307/TTr-BNN-TCLN ngày 11/8/2011 của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt “Kế hoạch bảo vệ và Phát 
triển rừng giai đoạn 2011-2020. 

2377/BNN-TCLN Công văn 2377/BNN-TCLN ngày 17/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn về việc bố trí vốn Ngân sách Nhà nước thực 
hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2012.

2595/BNN-TCLN Công văn 2595/BNN-TCLN ngày 09/9/2011 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn về việc thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ về chính sách thí điểm cơ chế chia sẻ lợi ích trong 
quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng đặc dụng. 

2635/BNN-TCLN Công văn 2635/BNN-TCLN ngày 13/9/2011 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn về việc triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi 
trường rừng.

2164/QĐ-BNN-HTQT Quyết định 2164/QĐ-BNN-HTQT ngày 20/9/2011 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 
dự án Phục hồi và phát triển hệ thống rừng ngập mặn phòng hộ ven 
biển Việt Nam - giai đoạn I.

2746/BNN-TCLN  Quyết định 2746/BNN-TCLN ngày 22/9/2011 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện 
“Đề án điểm điều tra, kiểm kê rừng tại hai tỉnh Bắc Kạn và Hà Tĩnh”.

2786/BNN-TCLN Công văn 2786/BNN-TCLN ngày 22/9/2011 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn về việc bố trí vốn kế hoạch bảo vệ và phát triển 
rừng năm 2012.

T ỔNG HỢP VĂN BẢN QUI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ HÀNH CHÍNH 
TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
QUÝ III/2011
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Số hiệu Tên văn bản

1724/TTg-KTN Công văn 1724/TTg-KTN ngày 22/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc giao kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2012.

1685/CT-TTg Chỉ thị 1685/CT-TTg ngày 22/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn 
chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ.

1671/QĐ-TTg Quyết định 1671/QĐ-TTg ngày 26/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc thành lập Khu rừng quốc gia Yên Tử và Dự án đầu tư Khu 
rừng quốc gia Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh.

II. Quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học

22/2011/TT-BTNMT Thông tư 22/2011/TT-BTNMT ngày 01/7/2011 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban 
hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại. 
Có hiệu lực từ ngày 15/08/2011

3328/QĐ-UBND Quyết định 3328/QĐ-UBND ngày 04/7/2011 của Ủy ban Nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Chương trình phát triển, 
kiểm soát động vật hoang dã trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 
- 2015.

1520/QĐ-BNN-TCLN Quyết định 1520/QĐ-BNN-TCLN ngày 08/7/2011 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Quy hoạch bảo 
tồn và phát triển bền vững Vườn quốc gia Tam Đảo giai đoạn 2010-
2020.

1535/QĐ-BNN-TCLN Quyết định 1535/QĐ-BNN-TCLN ngày 11/7/2011 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Quy hoạch bảo 
tồn và phát triển bền vững Vườn quốc gia Cát Tiên giai đoạn 2010 
-2020.

1633/QĐ-BNN-TCLN Quyết định 1633/QĐ-BNN-TCLN ngày 20/7/2011 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Quy hoạch bảo 
tồn và phát triển bền vững Vườn quốc gia Bạch Mã giai đoạn 2010 
-2020.

1738/QĐ-BNN-TCLN Quyết định 1738/QĐ-BNN-TCLN ngày 02/8/2011 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Quy hoạch bảo 
tồn và phát triển bền vững Vườn quốc gia Cúc Phương giai đoạn 
2010-2020.

Dự thảo Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực đa dạng sinh học.
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III. Quản lý môi trường

23/2011/TT-BTNMT Thông tư 23/2011/TT-BTNMT ngày 06/7/2011 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn hóa địa 
danh phục vụ công tác thành lập bản đồ. 
Có hiệu lực từ ngày 10/01/2012

26/2011/TT-BTNMT Thông tư 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/ 
NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi 
trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ 
môi trường.
Có hiệu lực từ ngày 02/09/2011

28/2011/TT-BTNMT Thông tư 28/2011/TT-BTNMT ngày 01/8/2011 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường 
không khí xung quanh và tiếng ồn.
Có hiệu lực từ ngày 15/09/2011

29/2011/TT-BTNMT Thông tư 29/2011/TT-BTNMT ngày 01/8/2011 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường 
nước mặt lục địa.
Có hiệu lực từ ngày 15/09/2011

30/2011/TT-BTNMT Thông tư 30/2011/TT-BTNMT ngày 01/8/2011 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường 
nước dưới đất.
Có hiệu lực từ ngày 15/09/2011

31/2011/TT-BTNMT Thông tư 31/2011/TT-BTNMT ngày 01/8/2011 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước 
biển (bao gồm cả trầm tích đáy và sinh vật biển).
Có hiệu lực từ ngày 15/09/2011

32/2011/TT-BTNMT Thông tư 32/2011/TT-BTNMT ngày 01/8/2011 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định quy trình kỹ thuật quan trắc chất lượng nước 
mưa.
Có hiệu lực từ ngày 15/09/2011

33/2011/TT-BTNMT Thông tư 33/2011/TT-BTNMT ngày 01/8/2011 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường đất.
Có hiệu lực từ ngày 15/09/2011

67/2011/NĐ-CP Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường.
Có hiệu lực từ ngày 01/01/2012
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49/2011/QĐ-TTg Quyết định 49/2011/QĐ-TTg ngày 01/9/2011 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô 
tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.
Có hiệu lực từ ngày 18/10/2011

51/2011/QĐ-TTg Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12/9/2011 của Thủ tướng Chính 
phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng 
lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện. 
Có hiệu lực từ ngày 01/11/2011

6510/VPCP-KGVX Công văn 6510/VPCP-KGVX ngày 19/9/2011 của Văn phòng Chính 
phủ về việc báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi 
trường tại các khu kinh tế, làng nghề.

IV. Quản trị tài nguyên khoáng sản

4886/VPCP-KTN Công văn 4886/VPCP-KTN ngày 19/7/2011 của Văn phòng Chính phủ 
về việc khai thác thu hồi quặng titan tại Ninh Thuận.

5147/VPCP-KTN Công văn 5147/VPCP-KTN ngày 28/7/2011 của Văn phòng Chính phủ 
về việc cấp phép hoạt động khoáng sản quặng sắt tại tỉnh Sơn La.

5423/VPCP-KTN Công văn 5423/VPCP-KTN ngày 08/8/2011 của Văn phòng Chính phủ 
về việc cấp phép thăm dò quặng sắt Thầu Lũng, tỉnh Hà Giang.

4029/QĐ-BCT Quyết định 4029/QĐ-BCT ngày 09/8/2011 của Bộ Công Thương về 
việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và 
sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa).

5508/VPCP-KTN Công văn 5508/VPCP-KTN ngày 11/8/2011 của Văn phòng Chính phủ 
về việc thăm dò, khai thác quặng mangan tại tỉnh Hà Giang.

5790/VPCP-KTN Công văn 5790/VPCP-KTN ngày 23/8/2011 của Văn phòng Chính phủ 
về việc nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tạm 
dừng cấp phép hoạt động khoáng sản titan tại Bình Thuận.

74/2011/NĐ-CP Nghị định 74/2011/NĐ-CP ngày 25/8/2011của Chính phủ về phí bảo 
vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.
Có hiệu lực từ ngày 01/01/2012

5965/VPCP-KTN Công văn 5965/VPCP-KTN ngày 29/8/2011 của Văn phòng Chính phủ về 
việc cấp phép khai thác, chế biến quặng bô-xít mỏ Táp Ná, tỉnh Cao Bằng.

6033a/VPCP-KTN Công văn 6033a/VPCP-KTN ngày 30/8/2011 của Văn phòng Chính 
phủ về việc tăng cường quản lý hoạt động khoáng sản.

6222/VPCP-KTN Công văn 6222/VPCP-KTN ngày 06/9/2011 của Văn phòng Chính phủ 
về việc quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông và khai thác, 
sử dụng nước dưới đất.
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V. Năng lượng, Biến đổi khí hậu và Quản lý rủi ro thiên tai

1294/QĐ-TTg Quyết định 1294/QĐ-TTg ngày 01/8/2011 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm 
đến năm 2011.

1410/QĐ-TTg Quyết định 1410/QĐ-TTg ngày 16/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc phê duyệt Khung ma trận chính sách chu kỳ 3 (năm 2011) 
thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu (SP-RCC).

73/2011/NĐ-CP Nghị định số 73/2011/NĐ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ quy 
định mức xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả.
Có hiệu lực từ ngày 15/10/2011

35/2011/TT-BTNMT Thông tư 35/2011/TT-BTNMT ngày 31/8/2011 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc quy định chi tiết thực hiện Quy chế báo áp thấp 
nhiệt đới, bão, lũ.
Có hiệu lực từ ngày 15/10/2011

2081/QĐ-BNN-KHCN Quyết định 2081/QĐ-BNN-KHCN ngày 09/9/2011 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao nhiệm vụ thực hiện 
Khung ma trận chính sách chu kỳ 3 (năm 2011) thuộc Chương trình 
hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu (SP-RCC).

2717/BNN-TCTL Công văn 2717/BNN-TCTL ngày 20/9/2011 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn về Kế hoạch 5 năm 2011-2015 triển khai thực 
hiện Đề án của Chính phủ về nâng cao nhận thức cộng đồng và 
quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.
Ban hành và có hiệu lực: 20/09/2011

VI. Các chính sách phát triển khác

1208/QĐ-TTg Quyết định 1208/QĐ-TTg ngày 21/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 
2020 có xét đến năm 2030.

1488/QĐ-TTg Quyết định 1488/QĐ-TTg ngày 29/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai 
đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030.
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