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                  1. Bối cảnh và thực trạng phát triển kinh 

tế sau khi thực hiện các chính sách đổi mới. 

 “Đổi mới” và mở cửa với kinh tế thế giới (1986), nhất là từ sau 

Đại hội VI,  

  25 năm phát triển, Việt Nam đã phải trả giá cho sự suy giảm 

tài nguyên và ô nhiễm môi trường. 

 



                 1. Bối cảnh và thực trạng phát triển kinh tế 

sau khi thực hiện các chính sách đổi mới. 

  Số liệu thống kê diện tích rừng ngập mặn giai đoạn 2002-2009 cũng đã cho thấy 
mức độ suy giảm đáng báo động. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ô nhiễm môi trường tiếp tục gia tăng, Quyết định 64/2003/QĐ-TTg các cơ sở gây ô 

nhiễm cần xử lý triệt để.   
 Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng “Kinh tế xanh”  

  



               2. Thực trạng công tác bảo vệ môi trường 

trong 25 năm qua: tính hiệu quả và các bất cập? 

 Luật bảo vệ môi trường đầu tiên đã được Quốc Hội khóa IX, kỳ 

họp thứ tư, thông qua ngày 27-12-1993 và bắt đầu có hiệu lực 

từ ngày 10-01-1994, 

  Ngày 25-06-1998, Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản 

Việt Nam đã ra chỉ thị số 36-CT/TW để chỉ đạo đẩy mạnh hơn 

nữa công tác bảo vệ môi trường, 

 Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15-11-2004 “Về bảo vệ môi 

trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước“, 

 Lệnh của Chủ tịch nước số: 29/2005/L-CTN ngày 12/12/2005. 

Công bố “Luật bảo vệ môi trường“.    



              2. Thực trạng công tác bảo vệ môi trường 

trong 25 năm qua: tính hiệu quả và các bất cập? 

 “Luật đa dạng sinh học“, luật số 20/2008/QH12, 

  Đến năm 2010 “Luật thuế môi trường“ ra đời nhằm, 

 Các luật khác cũng đề cập tới sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài 

nguyên thiên nhiên duy trì hệ sinh thái như luật bảo vệ rừng; 

Luật đất đai; Luật khoáng sản; Luật tài nguyên nước...Tất cả 

các luật này chủ yếu được ra đời từ sau những năm 1990 của 

thế kỷ XX. 

 Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định 

hướng đến năm 2020“, được ban hành vào năm 2003 theo 

quyết định số 256/2003/QĐ-TTg;    



                 2. Thực trạng công tác bảo vệ môi trường 

trong 25 năm qua: tính hiệu quả và các bất cập? 

 “Định hướng Chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam 

(Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam)“ được ban hành năm 

2004 theo quyết định số: 153/2004/QĐ-TTg.  

 Ngày 05/9/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết 

định số 1216/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi 

trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

 Chúng ta còn tham gia khá đầy đủ các công ước quốc tế có 

tính chất xuyên quốc gia về bảo vệ môi trường như CITES; 

Công ước Bazen; Công ước bảo vệ tầng Ozon...;   



               2. Thực trạng công tác bảo vệ môi trường 

trong 25 năm qua: tính hiệu quả và các bất cập? 

 Hệ thống tổ chức quản lý ngày càng lớn mạnh. 

  Bảo vệ môi trường đã được nâng lên góp phần hạn chế ô 

nhiễm và suy thoái môi trường, 

  Hiệu quả đạt được trong quản lý chưa cao mà nguyên nhân 

cơ bản do thực thi quản lý và xung đột giữa tăng trưởng kinh tế 

và bảo vệ môi trường.   

  Chúng ta thiếu một cơ sở hạ tầng đủ mạnh và nguồn vốn đáp 

ứng, bất cập này chỉ có thể giải quyết khi đạt được một trình độ 

phát triển cao. 

 Cần có một cách tiếp cận quản lý mới. 



      UNEP: Khởi xướng Kinh tế xanh 

 



               UNEP: Khởi xướng kinh tế xanh, Việt Nam 

nghĩ gì? 

 



         3. Đề xuất hướng tiếp cận nền “Kinh tế 

xanh” ở Việt nam. 

  Trải qua 25 năm đổi mới và mở cửa phát triển Kinh tế, Việt 

Nam cũng đã phải trả giá cho suy giảm tài nguyên và ô nhiễm 

môi trường, 

  Việt nam đã trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế 

giới (WTO) từ năm 2007, do vậy phát triển kinh tế của Việt nam 

phải tuân theo những nguyên tắc chung của những cam kết với 

WTO trong xu thế phát triển Hội nhập toàn cầu, 

 Hướng tới nền “Kinh tế xanh” là lựa chọn hợp lý. Tuy nhiên sự 

lựa chọn này cần phải nhìn nhận rõ những cơ hội và thách 

thức để định hướng cho phát triển.    



            3. Đề xuất hướng tiếp cận nền “Kinh tế 

xanh” ở Việt nam: Những cơ hội 

 Thứ nhất, hiện nay sự quan tâm lớn nhất của cộng đồng thế 
giới là “Biến đổi khí hậu”. Nhằm giảm thiểu và thích ứng với 
biến đổi khí hậu, các quốc gia đang có nhiều nỗ lực, trong đó 
phát triển kinh tế “Cac bon thấp”, “tăng trưởng xanh” đang là 
những xu hướng mới trong lộ trình tiến tới “Nền kinh tế xanh”.  

 Thứ hai, Việt nam đang có những thay đổi cơ bản sau 26 năm 
“Đổi mới và mở cửa”, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, 

  Thứ ba, tiếp tục triển khai, thực hiện chiến lược  phát triển 
Kinh tế-Xã hội giai đoạn 2011-2015 . Hội nghị lần thứ 3 
BCHTW Đảng Cộng Sản Việt nam đã khẳng định: đổi mới mô 
hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế...  



              3. Đề xuất hướng tiếp cận nền “Kinh tế 

xanh” ở Việt nam: Những cơ hội 

Thứ tư, Kinh tế Việt nam liên tục tăng trưởng 
trong những năm vừa qua tạo ra nội lực bên 
trong cho một xu thế phát triển mới, 

Thứ năm, Việt nam có một tiềm lực con người 
được thế giới đánh giá cao,  

Thứ sáu, với lợi thế nằm trong khu vực nhiệt 
đới, gió mùa Đông Nam Á, có nguồn năng 
lượng mặt trời dồi dào, năng lượng gió phong 
phú, sinh vật tăng trưởng nhanh   



                      3. Đề xuất hướng tiếp cận nền “Kinh tế 

xanh” ở Việt nam: Những thách thức. 

Trước hết, về nhận thức, hiểu thế nào là một nền “kinh 

tế xanh” hiện nay ở Việt nam vẫn còn hết sức mới mẻ, 

Thứ hai, về cách thức tiến hành, so với nền kinh tế 

truyền thống, “Nền kinh tế nâu”, xây dựng mô hình 

mới “Nền kinh tế xanh”,  

Thứ ba,Thực tế công nghệ sản xuất ở Việt nam hiện 

nay so với thế giới phần lớn là công nghệ cũ, tiêu hao 

năng lượng lớn, việc thay đổi công nghệ mới phù hợp 

với nền kinh tế xanh là thách thức không nhỏ, 

 



            3. Đề xuất hướng tiếp cận nền “Kinh tế xanh” 

ở Việt nam: Những thách thức. 

Thứ tư, với hơn 70% dân số sống ở nông thôn, 
sản xuất nông nghiệp là chính, nhiều vùng 
nông thôn và khu vực miền núi, sinh kế người 
dân còn gặp nhiều khó khăn, 

Thứ năm, về huy động nguồn vốn cho thực 
hiện mục tiêu “xây dựng nền kinh xanh”, 

Thứ sáu, Cơ chế chính sách hướng tới thực 
hiện “Nền kinh tế xanh” ở Việt nam hiện nay 
gần như chưa có.    



              3. Đề xuất hướng tiếp cận nền “Kinh tế 

xanh” ở Việt nam 

 Thứ nhất, về cơ chế chính sách, trên cơ sở cương lĩnh định 
hướng Chiến lược phát triển kinh tế-xã Việt nam giai đoạn 
2011-2015 và tầm nhìn 2020, 

 Thứ hai, về nhận thức, tập trung tuyên truyền, giáo dục định 
hướng thay đổi nhận thức trước đây của xã hội từ nền “Kinh tế 
nâu” sang nền “Kinh tế xanh”, 

 Thứ ba, đầu tư cho phát triển khoa học công nghệ trong nghiên 
cứu, hợp tác nghiên cứu các lĩnh vực ngành nghề trong nội 
hàm của “nền kinh tế xanh” như sử dụng năng lượng tái tạo, 
công nghệ sản xuất tiết kiệm tài nguyên, tiêu hao ít năng 
lượng, công nghệ giảm thiểu phát thải khí nhà kính; hạn chế tối 
đa gây ô nhiễm môi trường; Phục hồi hệ sinh thái tự nhiên;    



              3. Đề xuất hướng tiếp cận nền “Kinh tế 

xanh” ở Việt nam 

 Thứ tư, đổi mới quy hoạch sử dụng đất cho phát triển đô thị, 
phát triển giao thông, khu công nghiệp, khu chế xuất, các công 
trình phúc lợi xã hội theo hướng dành quỹ đất đủ cho phát triển 
cây xanh, hồ nước và các công trình hạ tầng kỹ thuật môi 
trường theo quy định tiêu chuẩn quốc tế. 

 Thứ năm, cải cách lại hệ thống thuế tài nguyên và xem xét lại 
thuế môi trường hướng tới phát triển nền kinh tế xanh, 

 Thứ sáu, đối với chỉ tiêu kinh tế vĩ mô cần có sự đổi mới, xem 
xét lại và hoàn thiện chỉ tiêu GDP xanh, cải tiến hệ thống SNA 
phản ánh đủ các chỉ tiêu tính toán môi trường trong hạch toán 
cân đối tài khoản quốc gia.   

 



                3. Đề xuất hướng tiếp cận nền “Kinh tế 

xanh” ở Việt nam 

Thứ bảy, rà soát, xem xét lại cơ chế chính sách đã có 
liên quan đến dịch vụ hệ sinh thái và đầu tư cho phát 
triển rừng thời gian vừa qua, gắn phát triển rừng với 
xóa đói giảm nghèo trên cơ sở phát huy hiệu quả thể 
chế “Kinh tế thị trường định hướng XHCN”,  

Thứ tám, dựa vào tiêu chí quốc tế như đã dự tính của 
UNEP, đầu tư công toàn cấu 2% GDP cho phát triển 
kinh tế xanh,  

Thứ chín, tích cực hợp tác quốc tế trong nỗ lực xây 
dựng “Nền kinh tế xanh” ở Việt nam, huy động các 
nguồn lực hỗ trợ của quốc tế, nhất là nguồn vốn đầu 
tư 2% GDP toàn cầu cho phát triển “Kinh tế xanh”.  



4. Kết luận. 

 Chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế, hướng tới phát 
triển “Nền kinh tế xanh” là hướng tiếp cận mới, 

 Việt nam là quốc gia phát triển sau, do vậy để rút ngắn khoảng 
cách phát triển và tiếp cận với một nền kinh tế hiện đại, văn 
minh và phát triển bền vững cần hướng tới một “Nền kinh tế 
xanh”, 

  Mô hình phát triển và cơ cấu ngành nghề thế nào phù hợp với 
“Nền kinh tế xanh” trong điều kiện phát triển của Việt nam cần 
phải tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện, 

 Trước mắt chúng ta cần hoàn thiện và ban hành “Chiến lược 
tăng trưởng xanh của Việt Nam thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn 
2050” là cơ sở cho hướng tới nền kinh tế xanh.  
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 Thụy Điển: BUSINESS 



            Nhật bản: Ngôi Nhà Xanh  

 



            Nhật Bản: Sản phẩm chất lượng 

 



     Trung Quốc: TP. Xanh 



        Trung Quốc: Giao thông, Nông nghiệp 

 



  Trung Quốc: Công nghiệp 

 



                  Việt Nam: Hướng tới Kinh tế xanh 



             Việt Nam: Sản phẩm xanh 

 



           Việt Nam: Sản phẩm xanh 

 



             Việt Nam: Năng lượng tế xanh. 



               Việt Nam: Mô hình làng sinh thái. 



            Việt Nam: Đô Thị xanh Bình Dương 

 



     Việt Nam: Du lịch sinh thái 
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