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MỞ ĐẦU 

 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Ngày nay, bảo vệ TNTN và môi trường đã trở thành vấn đề trọng yếu, 

mang tính toàn cầu. Ở nước ta, vấn đề này đã trở thành sự nghiệp không chỉ 

của toàn Đảng, toàn dân mà còn là nội dung cơ bản không thể tách rời trong 

đường lối chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tốc độ 

phát triển kinh tế ngày càng tăng đã mang lại rất nhiều lợi ích; mức sống cao 

hơn, giáo dục và sức khỏe tốt hơn, kéo dài tuổi thọ hơn…Tuy nhiên, đi kèm 

theo đó là tình trạng suy kiệt nguồn tài nguyên, suy thoái môi trường… 

Đà Nẵng là thành phố loại I trực thuộc Trung ương và là trung tâm KT-

XH của miền trung. Đà Nẵng đang trong quá trình đô thị hóa và công nghiệp 

hóa mạnh mẽ, một mặt góp phần đáng kể vào công cuộc phát triển chung của 

thành phố, mặt khác đã làm nảy sinh nhiều vấn đề về môi trường.  

Sau khi tách tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng thành tỉnh Quảng Nam và 

thành phố Đà Nẵng, Quận Hải Châu được thành lập vào ngày 23/01/1997 và 

trở thành quận trung tâm của thành phố Đà Nẵng. Vị trí của Quận Hải Châu: 

Phía Bắc giáp Vịnh Đà Nẵng, Tây giáp quận Thanh Khê và huyện Hòa Vang, 

Đông giáp quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn, Nam giáp Quận Cẩm Lệ. 

Quận Hải Châu có diện tích 21,35 km2, chiếm 1,66% diện tích toàn thành 

phố; Dân số: 196.098 người, chiếm 21,17% số dân toàn thành phố; Mật độ 

dân số: 9.184,92 người/km2. Với vị trí là một quận trung tâm, nằm sát trục 

giao thông Bắc Nam và cửa ngõ ra biển Đông, cùng một hệ thống hạ tầng 

giao thông phát triển mạnh, đồng thời là trung tâm hành chính, thương mại, 

dịch vụ của thành phố, tập trung đông dân cư và các cơ quan, văn phòng của 

hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Vì vậy, quận Hải Châu có 

một tầm quan trọng đặc biệt trong sự phát triển của thành phố Đà Nẵng, giữ 
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vai trò là trung tâm chính trị-hành chính-kinh tế-văn hoá và là địa bàn trọng 

điểm về an ninh, quốc phòng của thành phố Đà Nẵng. Những đặc điểm đó 

đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh quốc 

phòng cũng như bảo vệ môi trường sinh thái. Tuy vậy, vấn đề bảo vệ nguồn 

tài nguyên thiên nhiên và ngăn chặn ô nhiễm môi trường của quận hiện vẫn 

chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển. Tài nguyên đang bị suy thoái so 

việc khai thác và sử dụng thiếu hợp lý, rừng tự nhiên tiếp tục bị tàn phá, đất 

đai bị xói mòn và thoái hóa, đa dạng sinh học bị suy giảm, nguồn nước mặt và 

nước ngầm đang bị ảnh hưởng bởi các yếu tố hóa học, chất thải chưa được thu 

gom và xử lý triệt để, công tác vệ sinh môi trường còn nhiều yếu kém... Việc 

gia tăng dân số, nhất là việc di dân tự do là những sức ép lớn đối với tài 

nguyên môi trường. Việc thi hành pháp luật về bảo vệ nguồn tài nguyên môi 

trường còn gặp nhiều khó khăn, ý thức tự giác bảo vệ môi trường chưa trở 

thành thói quen trong cộng đồng dân cư... đang trở thành những vấn đề lớn 

đòi hỏi phải được giải quyết. 

Thực tế cũng đã có những đề tài nghiên cứu, những báo cáo, bài viết bàn 

về vấn đề tài nguyên môi trường trên địa bàn quận Hải Châu nói riêng và Đà 

Nẵng nói chung. Tuy nhiên, những nghiên cứu, bài viết đó cũng chỉ mới dừng 

lại trên cơ sở báo cáo thống kê hoặc giải quyết một số nội dung nhất định. Đề 

tài: “Quản lý nhà nước về môi trường từ thực tế quận Hải Châu, TP Đà 

Nẵng” đưa ra cái nhìn tổng quát về thực trạng QLMT ở quận Hải Châu TP Đà 

Nẵng, phân tích những thành tựu và hạn chế của công tác QLNN về Môi 

trường. Từ đó đề ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác BVMT tại 

quận Hải Châu, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành “Thành phố 

môi trường” trong tương lai. 

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Vấn đề nghiên cứu về môi trường tại Việt Nam tính đến nay đã được 
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nhiều cá nhân, tổ chức quan tâm nghiên cứu ở nhiều góc độ khác nhau. Tuy 

nhiên các nghiên cứu ấy chủ yếu ở tầm vĩ mô, còn chung chung, có không 

nhiều công trình nghiên cứu về công tác quản lý, tình trạng ô nhiễm môi 

trường ở một địa phương cụ thể là quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Đề tài tập trung tìm hiểu các nội dung chính sau: 

- Thực trạng tài nguyên môi trường trên địa bàn quận Hải Châu, hoạt 

động quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. 

- Các giải pháp thiết thực nâng cao hiệu quả của hoạt động quản lý 

nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường quận xuất phát từ những 

thực trạng đã nghiên cứu. 

3.2. Nhiệm vụ 

Để thực hiện mục đích nêu trên, đề tài tập trung giải quyết các nhiệm vụ 

chủ yếu: 

- Nguyên cứu một số vấn đề lý luận quản lý nhà nước về môi trường. 

- Nghiên cứu thực trạng tài nguyên môi trường và hoạt động quản lý tài 

nguyên thiên nhiên và môi trường trên địa bàn quận Hải Châu. 

- Từ thực trạng tài nguyên môi trường và hoạt động quản lý tài nguyên 

môi trường, đề tài đi sâu tìm hiểu những kết quả đã đạt được và những hạn 

chế đang còn tồn tại trong công tác quản lý tài nguyên môi trường trên địa 

bàn quận Hải Châu. 

- Đề ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý 

tài nguyên môi trường quận Hải Châu. 

- Những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà 

nước về tài nguyên môi trường quận Hải Châu. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 
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Sự QLNN về MT bao gồm chính sách, biện pháp, việc triển khai thực 

hiện công tác BVMT từ thực tiễn tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Về nội dung: tập trung nghiên cứu sự QLNN về MT tại quận Hải Châu, 

TP Đà Nẵng chủ yếu dưới góc độ triển khai thực hiện việc QLNN về lĩnh vực 

BVMT. 

Về không gian: nghiên cứu tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. 

Về thời gian: Từ năm 2010 - 2016 

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

5.1. Phương pháp luận 

Luận văn vận dụng cách tiếp cận đa ngành, liên ngành khoa học dựa vào 

chương trình giảng dạy của Học viện Khoa học xã hội. 

5.2. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp nghiên cứu bàn giấy: Nghiên cứu các tài liệu sẵn có và kế 

thừa kết quả nghiên cứu. 

- Phương pháp phân tích và tổng hợp số liệu: phục vụ cho việc minh 

chứng, minh họa cho các nội dung đánh giá, phân tích. 

- Phương pháp thu thập số liệu, thông tin: việc thu thập thông tin để phân 

tích và tổng hợp được lấy từ các nguồn thông tin công bố của cơ quan nhà 

nước, các văn kiện đại hội Đảng, nghị quyết, quyết định của Đảng, Nhà nước, 

các bộ,. ngành và các cơ quan từ Trung ương đến địa phương, các nghiên cứu 

liên quan đến lĩnh vực QLNN về môi trường tại Đà Nẵng. 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 

6.1. Ý nghĩa lý luận 

Hệ thống hóa một số cơ sở lý luận phục vụ, phân tích đánh giá việc 

QLNN về môi trường, từ đó làm phong phú thêm việc áp dụng thực tế vào 

thực tiễn của quận Hải Châu. 
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6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Cung cấp cơ sở thực tiễn về thực hiện QLNN về môi trường tại quận Hải 

Châu, TP Đà Nẵng. 

Cung cấp một số giải pháp tăng cường hiệu quả về thực hiện việc QLNN 

về môi trường thực tiễn tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. 

7. Cơ cấu của luận văn 

Luận văn tốt nghiệp có kết cấu gồm 3 phần 

-Phần mở đầu 

-Phần nội dung: gồm 3 chương 

Chương 1.Những lý luận quản lý nhà nước về môi trường. 

Chương 2.Thực trạng quản lý nhà nước về môi trường tại quận Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng. 

Chương 3. Giải pháp tăng cường, bảo đảm quản lý nhà nước về môi 

trường từ thực tiễn quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. 

- Phần kết luận. 
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Chương 1 

NHỮNG LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ MÔI TRƯỜNG 

 

1.1. Khái niệm về môi trường, đặc điểm và vai trò của môi trường 

1.1.1. Khái niệm 

Môi trường là một khái niệm rất rộng, được định nghĩa theo nhiều cách 

khác nhau, đặc biệt sau hội nghị Stockholm về môi trường 1972. Tuy nhiên 

nghiên cứu về những khái niệm liên quan đến định nghĩa đưa ra trong luật bảo 

vệ môi trường của Việt nam, có những khái niệm đáng chú ý sau đây. 

Một định nghĩa nổi tiếng của S.V.Kalesnik (1959, 1970): "Môi trường 

(được định nghĩa với môi trường địa lí) chỉ là một bộ phận của trái đất bao 

quanh con người, mà ở một thời điểm nhất định xã hội loài người có quan hệ 

tương hỗ trực tiếp với nó, nghĩa là môi trường có quan hệ một cách gần gũi 

nhất với đời sống và hoạt động sản xuất của con người" [26, tr 209-212]. 

Một định nghĩa khác của viện sĩ I.P.Gheraximov (1972) đã đưa ra định 

nghĩa môi trường như sau: "Môi trường (bao quanh) là khung cảnh của lao 

động, của cuộc sống riêng tư và nghỉ ngơi của con người", trong đó môi 

trường tự nhiên là cơ sở cần thiết cho sự sinh tồn của nhân loại. 

Trong báo cáo toàn cầu năm 2000, công bố 1982 đã nêu ra định nghĩa 

môi trường sau đây: "Theo tự nghĩa, môi trường là những vật thể vật lí và sinh 

học bao quanh loài người… Mối quan hệ giữa loài người và môi trường của 

nó chặt chẽ đến mức mà sự phân biệt giữa các cá thể con người với môi 

trường bị xoá nhoà đi". 

Trong quyển "Địa lí hiện tại, tương lai. Hiểu biết về quả đất, hành tinh 

của chúng ta, Magnard. P, 1980" [25], đã nêu ra khá đầy đủ khái niệm môi 

trường: "Môi trường là tổng hợp - ở một thời điểm nhất định - các trạng 

huống vật lí, hoá học, sinh học và các yếu tố xã hội có khả năng gây ra một 
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tác động trực tiếp hay gián tiếp, tức thời hay theo kỳ hạn, đối với các sinh vật 

hay đối với các hoạt động của con người" 

Trong Tuyên ngôn của UNESCO năm 1981, môi trường được hiểu là 

"Toàn bộ các hệ thống tự nhiên và các hệ thống do con người tạo ra xung 

quanh mình, trong đó con người sinh sống và bằng lao động của mình đã khai 

thác các tài nguyên thiên nhiên hoặc nhân tạo nhằm thoả mãn các nhu cầu của 

con người". 

Trong quyển: "Môi trường và tài nguyên Việt Nam" - NXB Khoa học và 

kỹ thuật, H.1984 [17], đã đưa ra định nghĩa: "Môi trường là một nơi chốn 

trong số các nơi chốn, nhưng có thể là một nơi chốn đáng chú ý, thể hiện các 

màu sắc xã hội của một thời kì hay một xã hội". Cũng có những tác giả đưa ra 

định nghĩa ngắn gọn hơn, chẳng hạn như R.G.Sharme (1988) đưa ra một định 

nghĩa: "Môi trường là tất cả những gì bao quanh con người". 

Để thống nhất về mặt nhận thức, chúng ta sử dụng định nghĩa 

trong "Luật bảo vệ môi trường 2014"  [19, tr 01] định nghĩa khái niệm môi 

trường như sau: 

“Môi trường là hệ thống các yếu tố vật chất tự nhiên và nhân tạo có tác 

động đối với sự tồn tại và phát triển của con người và sinh vật” (Mục 1, điều 3 

Luật bảo vệ Môi trường 2014 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 23/6/2014) 

Khái niệm chung về môi trường trên đây được cụ thể hoá đối với từng 

đối tượng và mục đích nghiên cứu khác nhau. 

1.1.2. Đặc điểm của môi trường 

Môi trường sống: 

Đối với các cơ thể sống thì môi trường sống là tổng hợp những điều kiện 

bên ngoài như vật lí, hoá học, sinh học có liên quan đến sự sống. Nó có ảnh 

hưởng tới đời sống, sự tồn tại và phát triển của các cơ thể sống. Những điều 
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kiện đó chỉ có trên trái đất, trình độ khoa học hiện nay chưa xác định được các 

hành tinh khác trong vũ trụ có môi trường phù hợp cho sự sống. 

Môi trường sống của con người: 

Môi trường sống của con người trước hết phải là môi trường sống. Tuy 

nhiên đối với con người thì môi trường sống của con ngườilà tổng hợp các 

điều kiện vật lí, hoá học, sinh học, xã hội bao quanh con người và có ảnh 

hưởng tới sự sống và phát triển của từng cá nhân, từng cộng đồng và toàn bộ 

loài người trên hành tinh. Như vậy nếu so sánh giữa môi trường sống và môi 

trường sống của con người thì môi trường sống của con người đòi hỏi nhuững 

điều kiện ràng buộc nghiêm ngặt hơn. Như vậy trên hành tinh trái đất không 

gian môi trường sống của con người cũng bị thu hẹp hơn. 

Liên quan đến khái niệm môi trường, còn có khái niệm hệ sinh thái. Đó 

là hệ thống các quần thể sinh vật cùng sống và cùng phát triển trong một môi 

trường nhất định, có quan hệ tương tác với nhau và với môi trường đó. 

Khi nghiên cứu môi trường, chúng ta thường sử dụng khái niệm đa dạng 

sinh học; đó là sự phong phú về nguồn gen, về giống, loài sinh vật và hệ sinh 

thái trong tự nhiên. Khi xem xét đa dạng sinh học được xét ở 3 cấp độ: cấp 

loài, cấp quần thể và quần xã 

- Đối với đa dạng sinh học cấp loài, bao gồm toàn bộ các sinh vật sống 

trên trái đất, từ vi khuẩn đến các loài thực, động vật và các loài nấm. 

- Ở cấp quần thể, đa dạng sinh học bao gồm sự khác biệt về gen giữa các 

loài, khác biệt về gen giữa các quần thể sống cách ly nhau về địa lí cũng như 

khác biệt giữa các cá thể cùng chung sống trong một quần thể. 

- Đa dạng sinh học còn bao gồm cả sự khác biệt giữa các quần xã mà 

trong đó các loài sinh sống và các hệ sinh thái, nơi mà các loài cũng như các 

quần xã sinh vật tồn tại và cả sự khác biệt của các môi trường tương tác giữa 

chúng với nhau. 
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Các thành phần của môi trường: 

Thành phần môi trường hết sức phức tạp, trong môi trường chứa đựng vô 

số các yếu tố hữu sinh và vô sinh, vì vậy khó mà diễn đạt hết các thành phần 

môi trường. 

Ở tầm vĩ mô để xét thì thành phần môi trường có thể chia ra 5 quyển sau 

đây. 

Khí quyển: khí quyển là vùng nằm ngoài vỏ trái đất với chiều cao từ 0 - 

100 km. Trong khí quyển tồn tại các yếu tố vật lý như nhiệt, áp suất, mưa, 

nắng, gió, bão. Khí quyển chia thành nhiều lớp theo độ cao tính từ mặt đất, 

mỗi lớp có các yếu tố vật lý, hóa học khác nhau. Tầng sát mặt đất có các 

thành phần: 

Khoảng 79% là Nitơ; 20% oxy; 0,93% Argon; 0,02% Ne; 0,03% CO2; 

0,005% He; một ít Hydro, trong không khí còn có hơi nước và bụi. 

Khí quyền là bộ phận quan trọng của môi trường, nó được hình thành 

sớm nhất trong quá trình kiến tạo trái đất. 

Thạch quyển: Điạ quyển chỉ phần rắn của trái đất có độ sâu từ 0 - 60 km 

tính từ mặt đất và độ sâu từ 0 – 20 km tính từ đáy biển. Người ta gọi đó là lớp 

vỏ trái đất 

Thạch quyển chứa đựng các yếu tố hoá học, như các nguyên tố hoá học, 

các hợp chất rắn vô cơ, hữu cơ. 

Thạch quyển là cơ sở cho sự sống. 

Thuỷ quyển : Là nguồn nước dưới mọi dạng. Nước có trong không khí, 

trong đất, trong ao hồ, sông, biển và đại dương. Nước còn ở trong cơ thể 

sinh vật. 

Tổng lượng nước trên hành tinh khoảng 1,4 tỷ km3, nhưng khoảng 97% 

trong đó là ở đại dương, 3% là nước ngọt, tập trung phần lớn ở các núi băng 

thuộc bắc cực và Nam cực. Như vậy lượng nước ngọt mà con người có thể sử 
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dụng được chiếm tỷ lệ rất ít của thuỷ quyển. 

Nước là thành phần môi trường cực kỳ quan trọng, con người cần đến 

nước không chỉ cho sinh lý hàng ngày mà còn cho hoạt động sản xuất kinh 

doanh và dịch vụ ở mọi lúc mọi nơi. 

Sinh quyển: Sinh quyển bao gồm các cơ thể sống (các loài sinh vật) và 

những bộ phận của thạch quyển, Thủy quyển và Khí quyển tạo nên môi 

trường sống của các cơ thể sống. Ví dụ các vùng rừng, ao hồ, đầm lầy, nơi 

đang tồn tại sự sống. 

Sinh quyển có các thành phần hữu sinh và vô sinh quan hệ chặt chẽ và 

tương tác phức tạp với nhau. Đặc trưng cho hoạt động của sinh quyển là các 

chu trình trao đổi chất và các chu trình năng lượng. 

Trí quyển: Từ khi xuất hiện con người và xã hội loài người, do bộ não 

người ngày càng hoàn thiện nên trí tuệ con người ngày càng phát triển, nó 

được coi như công cụ sản xuất chất xám đã tạo nên một lượng vật chất to lớn, 

làm thay đổi diện mạo của hành tinh chúng ta. 

Chính vì vậy, ngày nay người ta thừa nhận sự tồn tại của một quyển mới, 

là trí quyển (Noosphere), bao gồm các bộ phận trên trái đất, tại đó có tác động 

của trí tuệ con người. Trí quyển là một quyển năng động. 

Sự phân chia cấu trúc của môi trường thành các quyển trên đây cũng rất 

tương đối. Thực ra trong lòng mỗi quyển đều có mặt các phần quan trọng của 

quyển khác, chúng bổ sung cho nhau rất chặt chẽ. 

Bản chất hệ thống của môi trường: 

Các định nghĩa môi trường nêu trên, tuy có khác nhau về quy mô, giới 

hạn, thành phần môi trường v.v…, nhưng đều thống nhất ở bản chất hệ thống 

của môi trường và mối quan hệ giữa con người và tự nhiên. 

Dưới ánh sáng của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật hiện đại, môi 

trường cần được hiểu như là một hệ thống. Nói cách khác, môi trường mang 
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đầy đủ những đặc trưng của hệ thống. 

Những đặc trưng cơ bản của hệ thống môi trường là: 

Tính cơ cấu (cấu trúc) phức tạp: 

Hệ thống môi trường (gọi tắt là hệ môi trường) bao gồm nhiều phần tử 

(thành phần) hợp thành. Các phần tử đó có bản chất khác nhau (tự nhiên, 

kinh tế, dân cư, xã hội) và bị chi phối bởi các quy luật khác nhau, đôi khi đối 

lập nhau. 

Cơ cấu của hệ môi trường được thể hiện chủ yếu ở cơ cấu chức năng và 

cơ cấu bậc thang. Theo chức năng, người ta có thể phân hệ môi trường ra vô 

số phân hệ. Tương tự như vậy, theo thứ bậc (quy mô), người ta cũng có thể 

phân ra các phân hệ từ lớn đến nhỏ. 

Dù theo chức năng hay theo thứ bậc, các phần tử cơ cấu của hệ môi 

trường thường xuyên tác động lẫn nhau, quy định và phụ thuộc lẫn nhau 

(thông qua trao đổi vật chất - năng lượng - thông tin) làm cho hệ thống tồn tại, 

hoạt động và phát triển. Vì vậy, mỗi một sự thay đổi, dù là rất nhỏ, của mỗi 

phần tử cơ cấu của hệ môi trường đều gây ra một phản ứng dây chuyền trong 

toàn hệ, làm suy giảm hoặc gia tăng số lượng và chất lượng của nó. 

Tính động: 

Hệ môi trường không phải là một hệ tĩnh, mà luôn luôn thay đổi trong 

cấu trúc, trong quan hệ tương tác giữa các phần tử cơ cấu và trong từng phần 

tử cơ cấu. Bất kì một sự thay đổi nào của hệ đều làm cho nó lệch khỏi trạng 

thái cân bằng trước đó và hệ laị có xu hướng lập lại thế cân bằng mới. Đó là 

bản chất của quá trình vận động và phát triển của hệ môi trường. Vì thế, cân 

bằng động là một đặc tính cơ bản của môi trường với tư cách là một hệ thống. 

Đặc tính đó cần được tính đến trong hoạt động tư duy và trong tổ chức thực 

tiễn của con người. 

Tính mở: 
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Môi trường, dù với quy mô lớn nhỏ như thế nào, cũng đều là một hệ 

thống mở. Các dòng vật chất, năng lượng và thông tin liên tục "chảy" trong 

không gian và thời gian (từ hệ lớn đến hệ nhỏ, từ hệ nhỏ đến hệ nhỏ hơn và 

ngược lại: từ trạng thái này sang trạng thái khác, từ thế hệ này sang thế hệ nối 

tiếp, v.v…). Vì thế, hệ môi trường rất nhạy cảm với những thay đổi từ bên 

ngoài, điều này lý giải vì sao các vấn đề môi trường mang tính vùng, tính toàn 

cầu, tính lâu dài (viễn cảnh) và nó chỉ được giải quyết bằng nỗ lực của toàn 

thể cộng đồng, bằng sự hợp tác giữa các quốc gia, các khu vực trên thế giới 

với một tầm nhìn xa, trông rộng vì lợi ích của thế hệ hôm nay và các thế hệ 

mai sau. 

Khả năng tự tổ chức và điều chỉnh: 

Trong hệ môi trường, có các phần tử cơ cấu là vật chất sống (con người, 

giới sinh vật) hoặc là các sản phẩm của chúng. Các phần tử này có khả năng 

tự tổ chức lại hoạt động của mình và tự điều chỉnh để thích ứng với những 

thay đổi bên ngoài theo quy luật tiến hoá, nhằm hướng tới trạng thái ổn định. 

Đặc tính cơ bản này của hệ môi trường quy định tính chất, mức độ, phạm 

vi can thiệp của con người, đồng thời tạo mở hướng giải quyết căn bản, lâu 

dài cho các vấn đề môi trường cấp bách hiện nay (tạo khả năng tự phục hồi 

của các tài nguyên sinh vật đã suy kiệt, xây dựng các hồ chứa và các vành đai 

cây xanh, nuôi trồng thuỷ và hải sản, v.v…) 

Phân loại môi trường: 

Tùy theo mục đích nghiên cứu và sử dụng, có nhiều cách phân loại môi 

trường khác nhau. Có thể phân loại môi trường theo các dấu hiệu đặc trưng 

sau đây: 

+ Theo chức năng 

 Môi trường tự nhiên: 

Môi trường tự nhiên bao gồm các nhân tố của tự nhiên tồn tại khách 
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quan ngoài ý muốn của con người như không khí, đất đai, nguồn nước, ánh 

sáng mặt trời, động thực vật… Môi trường tự nhiên cung cấp các nguồn tài 

nguyên tự nhiên cho ta như không khí để thổ, đất để xây dựng nhà cửa, trồng 

cây, chăn nuôi, các loại khoáng sản cho sản xuất, tiêu thụ và là nơi chứa đựng, 

đồng hoá các chất thải, cung cấp cho ta cảnh đẹp giải trí tăng khả năng sinh lý 

của con người. 

Môi trường xã hội: 

Môi trường xã hội là tổng hợp các quan hệ giữa người với người. Đó là 

những luật lệ, thể chế, cam kết, quy định, ước định, hương ước… ở các cấp 

khác nhau như: Liên Hợp Quốc, Hiệp hội các nước, quốc gia, tỉnh, huyện, cơ 

quan, làng xã, họ tộc, gia đình, tổ nhóm, các tổ chức tôn giáo, tổ chức toàn 

thể… Môi trường xã hội định hướng hoạt động của con người theo một khuôn 

khổ nhất định tạo nên sức mạnh tập thể thuận lợi cho sự phát triển, làm cho 

cuộc sống của con người khác với các sinh vật khác. 

Môi trường nhân tạo: 

Môi trường nhân tạo bao gồm các nhân tố do con người tạo nên, làm 

thành những tiện nghi cho cuộc sống của con người như ô tô, máy bay, nhà ở, 

công sở, các khu vực đô thị, công viên nhân tạo, các khu vui chơi giải trí v.v… 

Theo quy mô: 

Theo quy mô chủ yếu người ta phân loại môi trường theo không gian Địa 

lý như môi trường toàn cầu, môi trường khu vực, môi trường quốc gia, môi 

trường vùng, môi trường địa phương. 

Theo mục đích nghiên cứu sử dụng: 

Mục đích nghiên cứu sử dụng theo nghĩa rộng, môi trường bao gồm tất 

cả các nhân tố tự nhiên và xã hội cần thiết cho sự sống, sản xuất của con 

người như tài nguyên thiên nhiên, không khí, đất, nước, ánh sáng, cảnh quan, 

các quan hệ xã hội… tức là gắn liền việc sử dụng tài nguyên với chất lượng 



14 

môi trường. 

Mục đích nghiên cứu sử dụng theo nghĩa hẹp: 

Môi trường theo nghĩa hẹp thường chỉ xét tới những nhân tố tự nhiên và 

xã hội trực tiếp liên quan tới chất lượng cuộc sống của con người. 

Theo thành phần: 

Phân loại theo thành phần của tự nhiên người ta thường chia ra: 

+ Môi trường không khí 

+ Môi trường đất 

+ Môi trường nước 

+ Môi trường biển 

 Phân loại theo thành phần của dân cư sinh sống người ta chia ra: 

+ Môi trường thành thị 

+ Môi trường nông thôn 

Ngoài 2 cách phân loại trên có thể còn có các cách phân loại khác phù 

hợp với mục đích nghiên cứu, sử dụng của con người và sự phát triển của xã 

hội. Tuy nhiên, dù bất cứ cách phân loại nào thì cũng đều thống nhất ở một sự 

nhận thức chung: Môi trường là tất cả những gì có xung quanh ta, cho ta cơ sở 

để sống và phát triển. 

1.1.3. Vai trò của môi trường 

Môi trường tạo ra không gian sinh sống: 

Mỗi một con người đều có yêu cầu về lượng không gian cần thiết cho 

hoạt động sống như: diện tích đất ở, hàm lượng không khí... Trung bình một 

ngày, một người cần khoảng 4m
3
 không khí sạch, 2,5l nước uống, một lượng 

lương thực, thực phẩm đáp ứng hàm lượng calo từ 2.000 – 2.500 calo... Cộng 

đồng loài người tồn tại trên Trái đất không chỉ đòi hỏi ở môi trường về phạm 

vi không gian sống mà cả về chất lượng của không gian sống đó. Chất lượng 

không gian sống phải đảm bảo được các yêu cầu bền vững về sinh thái - kinh 
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tế - môi trường, thể hiện ở môi trường sạch sẽ, tinh khiết, giàu O2, không 

chứa các chất cặn bẩn, độc hại đối với sức khoẻ của con người. 

Môi trường chính là khoảng không gian sinh sống của con người. Hệ số 

sử dụng đất của con người ngày một giảm: nếu trước đây, trung bình diện tích 

đất ở của một người vào năm 1650 là khoảng 27,5 ha/người thì đến nay chỉ 

còn khoảng 1,5-1,8 ha/người. Diện tích không gian sống bình quân trên trái 

đất ngày càng bị thu giảm, mức độ giảm ngày càng tăng nhanh.  

Môi trường là nơi cung cấp nguồn tài nguyên cần thiết cho cuộc sống và 

các hoạt động sản xuất của con người: 

Môi trường không những chỉ cung cấp “đầu vào” mà còn chứa đựng 

“đầu ra” cho các quá trình sản xuất và đời sống. Hoạt động sản xuất là một 

quá trình bắt đầu từ việc sử dụng nguyên, nhiên liệu, vật tư, thiết bị máy móc, 

đất đai, cơ sở vật chất kỹ thuật khác, sức lao động của con người để tạo ra sản 

phẩm hàng hóa. Có những nguồn tài nguyên có thể sử dụng trực tiếp (thuỷ, 

hải sản...), có dạng phải tác động thì mới sản xuất được của cải vật chất phục 

vụ đời sống con người (đất đai...). Các hoạt động sống cũng vậy, con người ta 

cũng cần có không khí để thở, cần có nhà để ở, cần có phương tiện để đi lại, 

cần có chỗ vui chơi giải trí, học tập nâng cao hiểu biết... Những dạng vật chất 

trên chính là các yếu tố môi trường. 

Như vậy chính các yếu tố môi trường (yếu tố vật chất kể trên - kể cả sức 

lao động) là “đầu vào” của quá trình sản xuất và các hoạt động sống của con 

người. Hay nói cách khác: môi trường là “đầu vào” của sản xuất và đời sống. 

Tuy nhiên, cũng phải nói rằng môi trường tự nhiên cũng có thể là nơi gây ra 

nhiều thảm họa cho con người (thiên tai), và các thảm họa này sẽ tăng lên nếu 

con người gia tăng các hoạt động mang tính tàn phá môi trường, gây mất cân 

bằng tự nhiên. 
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Môi trường là nơi chứa đựng và hoá giải các chất thải do con người tạo 

ra trong quá trình sinh hoạt và sản xuất: 

Bên cạnh vai trò “đầu vào”, môi trường tự nhiên cũng lại là nơi chứa 

đựng, đồng hóa “đầu ra” các chất thải của các quá trình hoạt động sản xuất và 

đời sống. Quá trình sản xuất thải ra môi trường rất nhiều chất thải (cả khí thải, 

nước thải, chất thải rắn). Trong các chất thải này có thể có rất nhiều loại độc 

hại làm ô nhiễm, suy thoái, hoặc gây ra các sự cố về môi trường. Quá trình 

sinh hoạt, tiêu dùng của xã hội loài người cũng thải ra môi trường rất nhiều 

chất thải. Những chất thải này nếu không được xử lý tốt cũng sẽ gây ô nhiễm 

môi trường nghiêm trọng. Vấn đề ở đây là phải làm thế nào để hạn chế được 

nhiều nhất các chất thải, đặc biệt là chất thải gây ô nhiễm, tác động tiêu cực 

đối với môi trường. 

Hiện nay vấn đề chất thải đô thị và công nghiệp là cực kỳ quan trọng. 

Có quan điểm cho rằng “chất thải là một dạng tài nguyên” do đã có công 

nghệ chế biến chất thải thành phân bón. Đó là một dạng “công nghệ thân 

thiện với môi trường”. Tuy nhiên mặc dù điều kiện phát triển đến đâu thì các 

nhu cầu tự nhiên của con người như ăn, uống, thở cũng đều yêu cầu môi 

trường trong sạch. 

Môi trường là nơi giảm nhẹ các tác động có hại của thiên nhiên đến con 

người và các vi sinh vật trên trái đất, ví dụ như: 

Tầng khí quyển: Khí quyển giữ cho nhiệt độ Trái đất tránh được các bức 

xạ quá cao, chênh lệch nhiệt độ lớn, ổn định nhiệt độ trong khả năng chịu 

đựng của con người… 

Thủy quyển thực hiện chu trình tuần hoàn nước, giữ cân bằng nhiệt độ, 

các chất khí, giảm nhẹ tác động có hại của thiên nhiên đến con người và các 

sinh vật… 

Thạch quyển liên tục cung cấp năng lượng, vật chất cho các quyển khác 
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của Trái đất, giảm tác động tiêu cực của thiên tai tới con người và sinh vật… 

Môi trường là nơi lưu trữ và cung cấp thông tin: 

Môi trường cung cấp sự ghi chép và lưu trữ lịch sử địa chất, lịch sử tiến 

hoá của vật chất và sinh vật, lịch sử xuất hiện và phát triển văn hoá của loài 

người. Bên cạnh đó, môi trường sống cung cấp các chỉ thị không gian và tạm 

thời mang tính chất báo động sớm các nguy hiểm đối với con người và sinh 

vật sống trên trái đất như các phản ứng sinh lý của cơ thể sống trước khi xảy 

ra các tai biến thiên nhiên và hiện tượng thiên nhiên đặc biệt như bão, động 

đất, v.v. 

Môi trường còn lưu trữ và cung cấp cho con người sự đa dạng các nguồn 

gien, các loài động thực vật, các hệ sinh thái tự nhiên và nhân tạo, các vẻ đẹp 

và cảnh quan có giá trị thẩm mỹ, tôn giáo và văn hoá khác. 

Ô nhiễm môi trường (Environmental Pollution): Theo Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2014 được Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khoá XIII thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2014, “Ô nhiễm môi trường là sự 

biến đổi của các thành phần môi trường không phù hợp với quy chuẩn kỹ 

thuật môi trường và tiêu chuẩn môi trường gây ảnh hưởng xấu đến con người 

và sinh vật.”.. 

Trên thế giới, ô nhiễm môi trường được hiểu là việc chuyển các chất thải 

hoặc năng lượng vào môi trường đến mức có khả năng gây hại đến sức khoẻ 

con người, đến sự phát triển sinh vật hoặc làm suy giảm chất lượng môi 

trường. Các tác nhân ô nhiễm bao gồm các chất thải ở dạng khí (khí thải), 

lỏng (nước thải), rắn (chất thải rắn) chứa hoá chất hoặc tác nhân vật lý, sinh 

học và các dạng năng lượng như nhiệt độ, bức xạ. Tình trạng môi trường bị ô 

nhiễm bởi các chất hóa học, sinh học... gây ảnh hưởng đến sức khỏe con 

người, các cơ thể sống khác. Ô nhiễm môi trường là do con người và cách 

quản lý của con người. 
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1.2. Khái niệm, đặc điểm và vai trò quản lý nhà nước về môi trường 

1.2.1. Khái niệm 

Quản lý môi trường là bằng mọi biện pháp thích hợp tác động và điều 

chỉnh các hoạt động của con người nhằm làm hài hòa mối quan hệ giữa phát 

triển và môi trường, sao cho vừa thỏa mãn nhu cầu của con người, vừa bảo 

đảm được chất lượng của môi trường và không quá khả năng chịu đựng của 

hành tinh chúng ta. Quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường là một nội dung cụ 

thể của quản lý Nhà nước. Đó là việc sử dụng các công cụ quản lý trên cơ sở 

khoa học, kinh tế, luật pháp để tổ chức các hoạt động nhằm đảm bảo giữ cân 

bằng giữa phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường. tổng hợp các biện 

pháp, luật pháp, chính sách kinh tế, kỹ thuật, xã hội thích hợp nhằm bảo vệ chất 

lượng môi trường sống và phát triển bền vững kinh tế xã hội của quốc gia.  

Nguyên tắc quản lý nhà nước đối với môi trường: 

Tài nguyên môi trường là tài sản chung 

Tài nguyên môi trường thuộc sở hữu toàn dân và do nhà nước thống nhất 

quản lý. 

Việc khai thác phải kết hợp với bảo vệ và phát triển. 

Đảm bảo tính đa dạng của bảo vệ, khai thác, phát triển và quản lý tài 

nguyên môi trường. 

Quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường bằng hệ thống pháp luật. 

Việc khai thác, sử dụng, phát triển thao quy hoạch ngành, lãnh thổ. 

Quản lý tài nguyên môi trường phải huy động toàn dân tham gia. 

1.2.2. Cơ sở Quản lý nhà nước về môi trường 

1.2.2.1. Cơ sở của quản lý môi trường 

Cơ sở triết học: 

Nguyên lý về tính thống nhất vật chất thế giới gắn tự nhiên, con người 

và xã hội thành một hệ thống rộng lớn “tự nhiên – con người – xã hội”, trong 
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đó yếu tố con người giữ vai trò chủ đạo. Sự thống nhất của hệ thống trên 

được thực hiện trong các chu trình sinh địa hoá của 5 thành phần cơ bản: 

- Sinh vật sản xuất (tảo và cây xanh) có chức năng tổng hợp chất hữu từ 

các chất vô dưới tác động của quá trình quanghợp. 

- Sinh vật tiêu thụ là toàn bộ động vật sử dụng chất hữu có sẵn tạo ra các 

chấtthải 

- Sinh vật phân huỷ (vi khuẩn, nấm) có chức năng phân huỷ các chất thải 

chuyển chúng thành các chất vô đơngiản. 

- Con người và xã hội loàingười 

- Các chất vô và hữu cần thiết cho sự sống của sinh vật và con người với 

số lượng ngày một tăng. 

Tính thống nhất của hệ thống “tự nhiên - con người - xã hội” đòi hỏi 

việc giải quyết vấn đề môi trường và thực hiện công tác QLMT phải toàn 

diện và hệ thống. con người nắm bắt cội nguồn sự thống nhất đó, phải đưa ra 

các phương sách thích hợp để giải quyết các mâu thuẫn nảy sinh trong hệ 

thống đó. Vì chính con người đã góp phần quan trọng vào  việc phá vỡ tất 

yếu khách quan là sự thống nhất giữa “tự nhiên - con người - xã hội”. Sự hình 

thành những chuyên ngành khoa học như QLMT sinh thái nhân văn là sự tìm 

kiếm  của con người nhằm nắm bắt và giải quyết các mâu thuẫn, tính thống 

nhất của hệ thống  “Tự nhiên - Con người – Xã hội”. 

Cơ sở khoa học kỹ thuật – công nghệ: 

Quản lý môi trường là tổng hợp các biện pháp, luật pháp, chính sách 

kinh tế, kỹ thuật, xã hội thích hợp nhằm bảo vệ chất lượng môi trường sống 

và phát triển bền vững kinh tế xã hội quốc gia. Các nguyên tắc quản lý môi 

trường, các công cụ thực hiện việc giám sát chất lượng môi trường, các 

phương pháp xử lý môi trường bị ô nhiễm được xây dựng trên cơ sở sự hình 

thành và phát triển ngành khoa học môi trường. 
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Nhờ sự tập trung quan tâm cao độ của các nhà khoa học thế giới, trong 

thời gian từ năm 1960 đến nay nhiều số liệu, tài liệu nghiên cứu về môi 

trường đã được tổng kết và biên soạn thành các giáo trình, chuyên khảo. 

Trong đó, có nhiều tài liệu cơ sở, phương pháp luận nghiên cứu môi trường, 

các nguyên lý và quy luật môi trường. 

Nhờ kỹ thuật và công nghệ môi trường, các vấn đề ô nhiễm do hoạt động 

sản xuất của con người đang được nghiên cứu, xử lý hoặc phòng tránh, ngăn 

ngừa. Các kỹ thuật phân tích, đo đạc, giám sát chất lượng môi trường như kỹ 

thuật viễn thám, tin học được phát triển ở nhiều nước phát triển trên thế giới. 

Tóm lại, quản lý môi trường cầu nối giữa khoa học môi trường với hệ 

thống tự nhiên - con người - xã hội đã được phát triển trên nền phát triển của 

các bộ môn chuyên ngành. 

Cơ sở kinh tế: 

Quản lý môi trường được hình thành trong bối cảnh của nền kinh tế thị 

trường và thực hiện điều tiết xã hội thông qua các công cụ kinh tế. 

Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động phát triển và sản xuất của cải vật 

chất diễn ra dưới sức ép của sự trao đổi hàng hoá theo giá trị. Loại hàng hoá 

có chất lượng tốt và giá thành rẻ sẽ được tiêu thụ nhanh. Trong khi đó, loại 

hàng hoá kém chất lượng và đắt sẽ không có chỗ đứng. Vì vậy, chúng ta có 

thể dùng các phương pháp và công cụ kinh tế để đánh giá và định hướng hoạt 

động phát triển sản xuất có lợi cho công tác bảo vệ môi trường. 

Các công cụ kinh tế rất đa dạng gồm các loại thuế, phí và lệ phí, cota ô 

nhiễm, quy chế đóng góp có bồi hoàn, trợ cấp kinh tế, nhãn sinh thái, hệ 

thống các tiêu chuẩn ISO. Một số ví dụ về phân tích kinh tế trong quản lý tài 

nguyên và môi trường như lựa chọn sản lượng tối ưu cho một hoạt động sản 

xuất có sinh ra ô nhiễm nào đó, hoặc xác định mức khai thác hợp lý tài 

nguyên tái tạo v.v... 
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Cơ sở pháp luật: 

Cơ sở luật pháp của quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường 

là các văn bản về luật quốc tế và luật quốc gia về lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường. Luật quốc tế về môi trường là tổng thể các nguyên tắc, quy phạm 

quốc tế điều chỉnh mối quan hệ giữa các quốc gia, giữa quốc gia và tổ chức 

quốc tế trong việc ngăn chặn, loại trừ thiệt hại gây ra cho môi trường của từng 

quốc gia và môi trường ngoài phạm vi tàn phá quốc gia. Các văn bản luật 

quốc tế về môi trường được hình thành một cách chính thức từ thế kỷ XIX và 

đầu thế kỷ XX, giữa các quốc gia châu Âu, châu Mỹ, châu Phi. Từ hội nghị 

quốc tế về "Môi trường con người" tổ chức năm 1972 tại Thuỵ Điển và sau 

Hội nghị thượng đỉnh Rio 92 có rất nhiều văn bản về luật quốc tế được soạn 

thảo và ký kết. Cho đến nay đã có hàng nghìn các văn bản luật quốc tế về môi 

trường, trong đó nhiều văn bản đã được chính phủ Việt Nam tham gia ký kết. 

Trong phạm vi quốc gia, vấn đề tài nguyên và môi trường được đề cập 

trong nhiều bộ luật, trong đó Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Luật bảo vệ 

môi trường đã được Quốc hội Khóa XIII thông qua tại phiên họp ngày 23 

tháng 6 năm 2014 của Kỳ họp thứ 7, gồm có 20 chương, 170 điều (tăng 05 

Chương và 34 điều so với Luật bảo vệ môi trường năm 2005). Luật bảo vệ 

môi trường là công cụ pháp lý quan trọng nhằm giữ gìn, bảo vệ môi trường 

phục vụ cho phát triển bền vững, bảo đảm quyền được sống trong môi trường 

trong lành của toàn thể nhân dân theo tinh thần Hiến pháp năm 2013.Sau khi 

Luật BVMT được ban hành, Tổng cục Môi trường đã xây dựng, trình Bộ 

trưởng để trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 19 văn bản, trong đó 

có 05 Nghị định, 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 01 Chỉ thị của Thủ 

tướng Chính phủ và 11 Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường 

năm 2014. 

Danh mục văn bản đã được ban hành: 
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1. Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 quy định điều kiện 

của tổ chức thực hiện hoạt dộng dịch vụ quan trắc môi trường; 

2. Nghị định số 03/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2015 quy định về 

xác định thiệt hại đối với môi trường; 

3. Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 về quy 

hoạch BVMT, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường; 

4. Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 

38/2015/NĐ-CP quy định về quản lý chất thải và phế liệu đã được Chính phủ 

ban hành ngày 24 tháng 4 năm 2015; 

5. Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 quy định về quản lý 

chất thải và phế liệu; 

6. Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định 

danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản 

xuất 

7. Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22 

tháng 5 năm 2015 quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ; 

8. Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26 tháng 8 năm 

2014 về việc triển khai thi hành Luật bảo vệ môi trường; 

9. Thông tư 11/2015/TT-BTNMT ngày 31/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 

ban hành ( QCVN 01-MT : 2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải sơ chế cao su thiên nhiên) 

10. Thông tư 12/2015/TT-BTNMT ngày 31/3/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi 

trường (QCVN 12-MT : 2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải công nghiệp giấy và bột giấy) 
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11. Thông tư 13/2015/TT-BTNMT ngày 31/3/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi 

trường (QCVN 13-MT : 2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải công nghiệp dệt nhuộm) 

12. Thông tư số 19/2015/TT-BTNMT quy định chi tiết việc thẩm định 

điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận đã 

được Bộ trưởng ký ban hành ngày 23 tháng 4 năm 2015; 

13. Thông tư số 22/2015/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường ngày 28 tháng 5 năm 2015 quy định về bảo vệ môi trường trong 

sử dụng dung dịch khoan; quản lý chất thải và quan trắc môi trường đối với 

các hoạt động dầu khí trên biển; 

14. Thông tư số 26/2015/TT-BTNTM của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường ngày 28 tháng 5 năm 2015 quy định đề án bảo vệ môi trường chi 

tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản; 

15. Thông tư số 27/2015/TT-BTNTM của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường ngày 29 tháng 5 năm 2015 về đánh giá môi trường chiến lược, 

đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; 

16. Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu 

công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao; Thông tư số 36/2015/TT-

BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định về quản lý chất thải nguy hại. 

17. Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại; 

18. Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong 

khai thác khoáng sản; 

19. Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ 



24 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu 

phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. 

Và các Bộ Luật hình sự, hàng loạt các thông tư, quy định, quyết định của 

các ngành chức năng về thực hiện luật môi trường đã được ban hành. Một số 

tiêu chuẩn môi trường chủ yếu được soạn thảo và thông qua. Nhiều khía cạnh 

bảo vệ môi trường được đề cập trong các văn bản khác như Luật Khoáng sản, 

Luật Dầu khí, Luật Lao động, Luật Đất đai, Pháp lệnh về đê điều, Pháp lệnh 

về việc bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản... 

Các văn bản trên cùng với các văn bản về luật quốc tế được nhà nước 

Việt Nam phê duyệt là cơ sở quan trọng để thực hiện công tác quản lý nhà 

nước về bảo vệ môi trường. 

1.2.2.2. Đối tượng, mục tiêu Quản lý môi trường 

Đối tượng Quản lý môi trường: 

Điều tiết các lợi ích sao cho hài hòa trên nguyên tắc ưu tiên lợi ích của 

quốc gia, của toàn xã hội. 

Mục tiêu của Quản lý môi trường: 

Khắc phục và phòng chống suy thoái, ô nhiễm môi trường phát sinh 

trong hoạt động sống của con người. 

Hoàn chỉnh hệ thống văn bản pháp luật bảo vệ môi trường, ban hành các 

chính sách về phát triển kinh tế - xã hội phải gắn liền với bảo vệ môi trường, 

nghiêm chỉnh thi hành Luật Bảo vệ môi trường  

Phát triển bền vững KTXH của quốc gia theo 9 nguyên tắc của một xã 

hội bền vững do Rio - 92 đưa ra 

 Xây dựng các công cụ có hiệu lực quản lý môi trường quốc gia và các 

vùng lãnh thổ.  

Các nguyên tắc chủ yếu:  

Hướng công tác quản lý môi trường tới mục tiêu phát triển bền vững 
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KTXH đất nước, giữ cân bằng giữa phát triển và BVMT. Nguyên tắc này cần 

được thể hiện trong quá trình xây dựng và thực hiện đường lối, chủ trương, 

luật pháp và chĩnh sách nhà nước, ngành và địa phương. 

Kết hợp các mục tiêu quốc tế - quốc gia - vùng lãnh thổ và cộng đồng 

dân cư trong việc quản lý môi trường. Môi trường không có ranh giới không 

gian, do vậy sự ô nhiễm hay suy thoái thành phần môi trường ở quốc gia, 

vùng lãnh thổ này sẽ ảnh hưởng có trực tiếp tới quốc gia khác và các vùng 

lãnh thổ khác.  

Quản lý môi trường cần được thực hiện bằng nhiều biện pháp và công cụ 

tổng hợp thích hợp. Các biện pháp và công cụ quản lý môi trường rất đa dạng, 

mỗiloại biện pháp và công cụ trên có phạm vi và hiệu quả khác nhau trong 

từng trường hợp cụ thể. 

Phòng chống, ngăn ngừa tai biến và suy thoái môi trường cần được ưu 

tiên hơn việc phải xử lý, hồi phục môi trường nếu để gây ra ô nhiễm môi 

trường. Phòng ngừa là biện pháp ít tốn kém hơn xử lý, nếu để xảy ra ô nhiễm.  

Người gây ra ô nhiễm phải trả tiền cho các tổn thất do ô nhiễm môi 

trường gây ra và các chi phí xử lý, hồi phục môi trường đã bị ô nhiễm. Đây là 

nguyên tắc quản lý môi trường do các nước OECD đưa ra. Nguyên tắc được 

dùng làm cơ sở để xây dựng các quy định về thuế, phí, lệ phí môi trường và 

các quy định xử phạt hành chính đối với các vi phạm về quản lý môi trường. 

Nguyên tắc trên cần thực hiện phối hợp với nguyên tắc người sử dụng trả tiền, 

với nội dung là người nào sử dụng các thành phần môi trường thì phải trả tiền 

cho việc sử dụng và các tác động tiêu cực đến môi trường do việc sử dụng đó 

gây ra. 

1.2.3. Vai trò của công tác quản lý nhà nước về môi trường 

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

(bổ sung, phát triển năm 2011) xác định phương hướng phát triển cơ bản của 
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nước ta là “Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát 

triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường”. Chiến lược phát triển 

kinh tế - xã hội 2011 - 2020 nêu quan điểm “Phát triển kinh tế - xã hội phải 

luôn coi trọng bảo vệ và cải thiện môi trường”. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ 

đó, cần tăng cường công tác quản lý nhà nước trong bảo vệ môi trường. 

Hệ thống chính sách, pháp luật và tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường đã được hình thành tương đối đồng bộ và đang từng bước 

được hoàn thiện. 

Các chủ trương, quan điểm của Đảng về bảo vệ môi trường cơ bản đã 

được thể chế hóa thành chính sách, pháp luật của Nhà nước. Năm 1991, Thủ 

tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch quốc gia về môi trường và phát triển 

bền vững giai đoạn 1991 - 2000. Tiếp theo, Chiến lược phát triển bền vững 

Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, 

Chiến lược quốc gia về bảo vệ môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030,… đã đề ra các định hướng về bảo vệ môi trường. Luật Bảo vệ môi 

trường, Luật Đa dạng sinh học, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Luật Thủy sản 

và các văn bản luật có liên quan, các văn bản dưới luật đã quy định khá đầy 

đủ, chi tiết, cụ thể những nội dung phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm, phục hồi 

môi trường và cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân, về bảo tồn thiên 

nhiên và đa dạng sinh học. Bên cạnh đó, các cơ chế, công cụ, chế tài bảo vệ 

môi trường cũng được quy định trong Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật 

Đầu tư, Luật Thuế bảo vệ môi trường. Hầu hết các luật này đã được bổ sung, 

sửa đổi, có đạo luật được sửa đổi một số lần trong thời gian giữa các nhiệm 

kỳ Đại hội IX, X và XI nên kịp thời thể chế hóa, góp phần sớm đưa các chủ 

trương, quan điểm bảo vệ môi trường của Đảng vào cuộc sống. 

Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đã được thiết 

lập đồng bộ cả ở Trung ương, địa phương và từng bước được kiện toàn. Năm 
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2002, Bộ Tài nguyên và Môi trường được thành lập. Năm 2008, Tổng cục 

Môi trường được thành lập, thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ở các bộ, 

ngành đã có các đơn vị trực thuộc chuyên trách công tác bảo vệ môi trường. 

Lực lượng phòng chống tội phạm môi trường đã được thành lập, góp phần 

ngăn ngừa, hạn chế hành vi gây ô nhiễm môi trường. 

Tại các địa phương, đã có Sở Tài nguyên và Môi trường ở cấp tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường ở các 

quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và có cán bộ kiêm nhiệm quản 

lý môi trường ở xã, phường, thị trấn. Nhiều tập đoàn kinh tế, tổng công ty, 

ban quản lý khu công nghiệp, doanh nghiệp lớn đã có phòng, ban, bộ phận 

hoặc bố trí cán bộ chuyên trách về môi trường. 

Nguồn lực tài chính và các điều kiện cần thiết cho bảo vệ môi trường 

được bảo đảm ngày càng tốt hơn. Nguồn chi ngân sách nhà nước cho sự 

nghiệp môi trường được cân đối đạt mức 1% tổng chi ngân sách hằng năm, 

tăng nhiều lần so với trước đây. Năm 2006 là 2.900 tỷ đồng, thì năm 2012 đã 

lên tới 9.050 tỷ đồng. 

Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA được huy động cho bảo vệ 

môi trường cũng tăng nhanh. Một số thể chế tài chính về bảo vệ môi trường 

được hình thành, đi vào hoạt động, như Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam, 

quỹ bảo vệ môi trường của một số ngành, địa phương đã góp phần tăng cường 

các nguồn vốn hỗ trợ thực hiện công tác bảo vệ môi trường. Một số công cụ 

kinh tế, như thuế, phí bảo vệ môi trường đã góp phần tạo nguồn thu từ xã hội 

để đầu tư cho bảo vệ môi trường. 

Việc xã hội hoá hoạt động bảo vệ môi trường cũng được triển khai rộng 

khắp. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp tư nhân tham gia cung ứng dịch vụ 

vệ sinh môi trường, như cấp thoát nước, xử lý nước thải, khí thải, thu gom và 

xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại, hoạt động tư vấn, thiết kế... 
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Nước ta đã tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế, tham gia 20 điều ước quốc 

tế về môi trường; đã có gần 40 chương trình, dự án lớn về bảo vệ môi trường 

được thực hiện với các đối tác trên cơ sở song phương và đa phương. Việt 

Nam cũng tham gia tích cực vào các diễn đàn thế giới và khu vực về bảo vệ 

môi trường, đặc biệt là các hoạt động hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường 

trong khu vực châu Á, ASEAN, các nước tiểu vùng sông Mê Công mở rộng. 

Công tác phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm đã góp phần kiềm chế, làm 

chậm lại tốc độ gia tăng ô nhiễm môi trường, bảo đảm chất lượng môi trường 

sống, bảo vệ chức năng, tính hữu ích của các thành phần môi trường. 

1.3. Nội dung quản lý nhà nước về môi trường 

1.3.1. Hoạch định chính sách và chiến lượt bảo vệ môi trường 

 Là chức năng quan trọng nhất, nhằm định ra mục tiêu, chính sách, chiến 

lược, chương trình kế hoạch BVMT cho quốc gia và từng địa phương. Bao 

gồm việc ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản pháo quy về BVMT, ban 

hành hệ thống tiêu chuẩn môi trường; xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lược, 

chính sách BVMT, kế hoạch phòng, chống, khắc phục suy thoái, ô nhiễm và 

sự cố môi trường. 

Căn cứ Quyết định phê duyệt Chiến lượt Bào vệ môi trường quốc gia 

đến năm 2020, tầm nhin 2030 của Thủ Tướng chính phủ ban hành ngày 

5/9/2012. Các giải pháp cụ thể như sau: 

1. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm của các cấp, các 

ngành, doanh nghiệp và người dân trong bảo vệ môi trường 

Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm mọi người dân, doanh 

nghiệp hiểu đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật, yêu cầu, tiêu chuẩn, 

quy chuẩn về bảo vệ môi trường; nhận thức đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ bảo 

vệ môi trường và có ý thức thực hiện trên thực tế. 

Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục môi trường, biến đổi khí hậu trong các cấp 
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học, bậc học trong hệ thống giáo dục và đào tạo; mở rộng các chuyên ngành 

đào tạo về môi trường, ưu tiên đào tạo các chuyên ngành có nhu cầu lớn trong 

xã hội. 

Tuyên truyền, vận động xây dựng lối sống thân thiện với môi trường, 

tiêu dùng bền vững, hình thành ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh 

trong nhân dân, tiến tới xây dựng xã hội ít chất thải, các-bon thấp, hài hòa, 

thân thiện với môi trường. 

Làm rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp để xảy ra các vấn đề môi 

trường nghiêm trọng do không thực hiện, thực hiện không đúng các quy định 

về bảo vệ môi trường hoặc vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong 

phê duyệt, cấp phép các dự án đầu tư. Gắn xem xét ý thức trách nhiệm và kết 

quả bảo vệ môi trường trong việc đánh giá, bình bầu thi đua, khen thưởng tập 

thể và cá nhân người đứng đầu. 

Thực hiện việc đánh giá, phân hạng các ngành, các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương theo mức độ thân thiện với môi trường và hàng năm công 

bố công khai để có sự điều chỉnh chính sách và quy hoạch phát triển cho phù 

hợp với tình hình thực tế của ngành, địa phương. 

2. Hoàn thiện pháp luật, thể chế quản lý, tăng cường năng lực thực thi 

pháp luật về bảo vệ môi trường 

Hoàn thiện cơ chế, chính sách, lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi trường 

trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội 

theo định hướng phát triển bền vững. Khẩn trương xây dựng bộ chỉ tiêu giám 

sát, đánh giá hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. 

Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường, trọng tâm là sửa đổi, 

bổ sung Luật Bảo vệ môi trường năm 2005, hướng tới việc xây dựng Bộ Luật 

môi trường. Khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về 

những vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường giai đoạn 2012 - 
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2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định về tội phạm môi 

trường trong Bộ luật Hình sự để sớm đưa các tội phạm môi trường ra xét xử. 

Nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện pháp luật về không khí sạch, sử dụng hiệu 

quả tài nguyên, tái chế chất thải, phát triển kinh tế các-bon thấp. 

Thúc đẩy nhanh, mạnh việc áp dụng các cơ chế, công cụ kinh tế phù hợp 

với thể chế kinh tế thị trường nhằm điều tiết vĩ mô các hoạt động phát triển 

theo hướng thân thiện với môi trường, đặc biệt là các công cụ thuế, phí, ký quỹ, 

chi trả dịch vụ môi trường, tài khoản vốn tự nhiên... Thiết lập cơ chế giải quyết 

tranh chấp, bồi thường thiệt hại về môi trường. Hoàn thiện các cơ chế tài chính, 

tín dụng cho bảo vệ môi trường; tăng cường thực thi các chính sách ưu đãi, trợ 

giá, hỗ trợ về đất đai, tài chính, tín dụng cho hoạt động bảo vệ môi trường. 

Tiếp tục kiện toàn, củng cố hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ 

môi trường từ Trung ương đến địa phương, trọng tâm là cấp tỉnh, huyện, xã 

theo hướng nâng cao năng lực thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường. Rà 

soát, làm rõ nội dung, xử lý dứt điểm tình trạng chồng chéo, vướng mắc, phân 

tán trong phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước, tập trung đầu 

mối quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Nghiên cứu đề xuất mô hình cơ 

quan quản lý nhà nước về môi trường phù hợp với tình hình mới, xu hướng 

mở cửa và hội nhập. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, tăng cường đào tạo 

chuyên môn, kỹ năng, kiến thức quản lý, ngoại ngữ bảo đảm nguồn nhân lực 

đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường. 

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, xử lý vi phạm pháp 

luật, đấu tranh phòng chống tội phạm môi trường. Phối hợp chặt chẽ giữa 

công tác kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường các 

cấp với hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm môi trường của lực lượng 

cảnh sát môi trường. 

Trên cơ sở Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi 
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trường, khẩn trương củng cố, hoàn chỉnh Quy hoạch tổng thể hệ thống quan 

trắc môi trường quốc gia, từng bước đầu tư, hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang 

thiết bị nhằm tăng cường năng lực quan trắc, phân tích môi trường, xây dựng 

hệ cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia và ở các ngành, các cấp; cung cấp kịp 

thời, chính xác, đầy đủ các thông tin môi trường phục vụ phát triển kinh tế - 

xã hội và công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về môi trường. 

3. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ về 

bảo vệ môi trường 

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học về môi trường, phát triển và ứng dụng 

công nghệ cao trong bảo vệ môi trường, phát huy vai trò của khoa học và 

công nghệ trong việc thúc đẩy, nâng cao chất lượng và hiệu quả của nền kinh 

tế, thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh. 

Phát triển, tiếp nhận chuyển giao công nghệ mới, tiên tiến về phòng ngừa 

và kiểm soát ô nhiễm, khai thác, sử dụng hiệu quả và bền vững các nguồn tài 

nguyên, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, tiết kiệm năng lượng, sản 

xuất và sử dụng năng lượng sạch, tái tạo. Đẩy nhanh tiến độ đổi mới công 

nghệ sản xuất, công nghệ xây dựng theo hướng ứng dụng công nghệ sản xuất, 

xây dựng tiêu tốn ít nguyên, nhiên liệu, năng lượng, ít chất thải, các-bon thấp. 

Phát triển ngành kinh tế môi trường để hỗ trợ các ngành kinh tế khác giải 

quyết các vấn đề môi trường, thúc đẩy tăng trưởng, tạo thu nhập và việc làm. 

Định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế môi trường mũi nhọn, 

hình thành môi trường pháp lý thuận lợi, thực thi các chính sách ưu đãi, hỗ trợ 

phát triển một số ngành, lĩnh vực cung ứng sản phẩm, hàng hóa thân thiện với 

môi trường, các sản phẩm tái chế, sản xuất năng lượng từ chất thải kết hợp 

thực hiện các gói kích cầu, thúc đẩy tiêu dùng các loại sản phẩm này, nhằm 

đẩy nhanh việc hình thành và phát triển ngành kinh tế môi trường. 

Ban hành các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp 
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môi trường. Chú trọng phát triển năng lực cung ứng dịch vụ môi trường, nhất 

là xử lý, tái chế chất thải và công nghệ, giải pháp xử lý môi trường, coi đây là 

ngành kinh tế xanh, mũi nhọn giải quyết các vấn đề môi trường, góp phần tạo 

thêm thu nhập và việc làm cho nhân dân. 

Nhà nước thực thi chính sách trợ giá; khuyến khích người dân tiêu dùng, 

sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, sử dụng năng lượng sạch, tái 

tạo, các sản phẩm tái chế nhằm hỗ trợ ngành kinh tế môi trường phát triển. 

5. Tăng cường và đa dạng hóa đầu tư cho bảo vệ môi trường 

Tăng dần tỷ lệ chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước cho bảo vệ môi 

trường, phấn đấu đạt 2% tổng chi ngân sách; đồng thời thúc đẩy việc sử dụng 

hợp lý, hiệu quả nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường. Phát huy vai trò, trách 

nhiệm của ngành tài nguyên và môi trường trong phân bổ, giám sát các nguồn 

chi ngân sách cho bảo vệ môi trường, bảo đảm nguồn kinh phí sự nghiệp môi 

trường được sử dụng gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường. Bảo đảm mức 

và cơ cấu đầu tư cho bảo vệ môi trường hợp lý trong đầu tư phát triển, trong 

sản xuất, kinh doanh. 

Chú trọng hoàn thiện các cơ chế, chính sách khuyến khích các thành 

phần kinh tế đầu tư bảo vệ môi trường; triển khai mạnh mẽ mô hình hợp tác 

công - tư (PPP); thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay ưu đãi, 

vốn hỗ trợ phát triển từ các tổ chức quốc tế và Chính phủ các nước cho bảo vệ 

môi trường, đặc biệt là trong việc khắc phục ô nhiễm, phục hồi và cải thiện 

môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. 

Phát huy vai trò của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, củng cố, tăng 

cường năng lực, bổ sung nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, tạo cơ chế huy 

động các nguồn vốn trong và ngoài nước; mở rộng phạm vi hoạt động, loại 

hình hỗ trợ đáp ứng nhu cầu đa dạng của các tổ chức cá nhân trong bảo vệ 

môi trường. Từng bước hình thành thị trường vốn cho bảo vệ môi trường, 
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khuyến khích thành lập quỹ tài trợ cho các sáng kiến, mô hình dựa vào 

cộng đồng, các phong trào, hoạt động bảo vệ môi trường vì lợi ích chung 

của xã hội. 

Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường, huy động sự tham 

gia của các thành phần kinh tế đầu tư cho bảo vệ môi trường. Có cơ chế, 

chính sách phù hợp để tăng cường huy động vốn cho bảo vệ môi trường, nhất 

là các nguồn vốn ngoài ngân sách. 

Nghiên cứu, hình thành các nguồn thu mới; từng bước tăng dần mức thu 

tương ứng với mức độ hưởng lợi từ môi trường hoặc mức độ gây ô nhiễm, 

suy thoái môi trường, góp phần giảm gánh nặng đầu tư cho bảo vệ môi trường 

từ ngân sách nhà nước, tạo nguồn tài chính bền vững cho bảo vệ môi trường. 

6. Thúc đẩy hội nhập và tăng cường hợp tác quốc tế về bảo vệ môi 

trường 

Coi trọng vấn đề môi trường trong đàm phán, ký kết các hiệp định 

thương mại song phương, đa phương, đặc biệt trong hợp tác xuyên Thái Bình 

Dương; đẩy mạnh thực hiện các cam kết trong khuôn khổ Tổ chức Thương 

mại thế giới (WTO) liên quan đến dịch vụ môi trường; thu hút đầu tư nước 

ngoài cho bảo vệ môi trường, đồng thời xây dựng năng lực cung ứng dịch vụ 

môi trường để đáp ứng nhu cầu trong nước, từng bước mở rộng phạm vi hoạt 

động ra các nước trong khu vực. 

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm thu hút nguồn lực cho bảo vệ môi 

trường; chủ động, sáng tạo trong việc đề xuất các sáng kiến hợp tác quốc tế; 

tham gia, tổ chức thực hiện hiệu quả các điều ước quốc tế mà Việt Nam là 

thành viên. 

Hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới, các tổ chức quốc tế 

trong việc phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm môi trường, bảo tồn thiên nhiên 

và đa dạng sinh học chung biên giới và ứng phó với biến đổi khí hậu. 
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1.3.2. Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ môi trường 

Thiết lập và sử dụng các công cụ quản lý môi trường như: Công cụ Luật 

pháp và chính sách; Công cụ kinh tế và Công cụ kỹ thuật để thực hiện các 

mục tiêu, triển khai thực hiện các chính sách và chiến lượt Môi trường. Bao 

gồm: 

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa 

phương đối với công tác bảo vệ môi trường nông thôn. Thực tế cho thấy ở 

nhiều nơi, cấp ủy, chính quyền địa phương chưa nhận thấy những tác hại lớn 

của ô nhiễm môi trường nông thôn nên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa 

quyết liệt, việc kiểm tra, giám sát các hoạt động bảo vệ môi trường chưa 

thường xuyên. Vấn đề bảo vệ môi trường tuy được nghe định kỳ hàng tháng 

cùng với các nội dung khác trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính 

quyền song chưa có các nghị quyết, nội dung chuyên đề về bảo vệ môi 

trường. Thực trạng đó đòi hỏi các cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác bảo vệ môi trường, phải xác định đây là một 

trong những vấn đề trọng tâm, nhiệm vụ rất quan trọng ở địa phương; hàng 

tháng nghe các cơ quan chức năng báo cáo thực trạng môi trường, cho ý kiến 

chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc nhất là trong các hoạt 

động thu gom, xử lý rác thải, cần đánh giá sát sao hiệu quả hoạt động của tổ 

thu gom hay hợp tác xã vệ sinh môi trường, chấn chỉnh những hạn chế; chỉ 

đạo công tác tuyên truyền và nhân rộng các mô hình về bảo vệ môi trường 

điển hình về bảo vệ môi trường; thường xuyên kiểm tra, giám sát, nhắc nhở 

hoạt động của tổ thu gom, hay hợp tác xã vệ sinh môi trường; chỉ đạo ưu tiên 

và sử dụng có hiệu quả ngân sách cho bảo vệ môi trường. Để làm được điều 

đó đòi hỏi cấp ủy, chính quyền địa phương cần sâu sát địa bàn cơ sở, thôn dân 

cư, lắng nghe ý kiến của nhân dân, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh 

trong thực tiễn công tác bảo vệ môi trường. 
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Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng động về 

bảo vệ môi trường. Những năm qua, công tác tuyên truyền tuy được quan 

tâm, nhưng chưa thường xuyên, liên tục, hình thức tuyên truyền còn đơn điệu, 

chưa có trọng tâm, trọng điểm; chủ yếu là dựa vào các tin bài trên các phương 

tiện thông tin đại chúng chứ địa phương chưa chủ động trong công tác tuyên 

truyền nên chưa tác động mạnh mẽ đến nhận thức của nhân dân. Điều đó đòi 

hỏi các địa phương cần đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền để nâng 

cao nhận thức của nhân dân về công tác bảo vệ môi trường nông thôn. Việc 

tuyên truyền cần phải thường xuyên, liên tục, ngoài các tin bài trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, cấp ủy, chính quyền địa phương cần chỉ đạo 

hệ thống truyền thanh biên tập các tài liệu, tin bài về công tác bảo vệ môi 

trường, định kỳ phát trên hệ thống truyền thanh xã. Ở địa phương không có 

nhiều điều kiện để tham quan, học tập các mô hình về bảo vệ môi trường ở 

các địa phương, cấp ủy, chính quyền địa phương cần chú trọng việc nhân rộng 

các mô hình ngay tại địa phương về bảo vệ môi trường, kịp thời biểu dương 

các mô hình, điển hình cũng như phê phán các tổ chức, cá nhân gây mất vệ 

sinh môi trường. 

Tăng cường huy động nguồn lực phục vụ công tác bảo vệ môi trường: 

Trong điều kiện hiện nay, nguồn kinh phí dành cho sự nghiệp bảo vệ môi 

trường còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường nông thôn hiện nay, nhất là đối với các xã địa bàn rộng, dân cư đông, 

nguồn thu trên địa bàn hạn chế. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền địa phương cần 

triển khai đồng bộ các biện pháp huy động sự tham gia của doanh nghiệp, của 

người dân đóng góp nguồn lực phục vụ việc thu gom, xử lý rác thải, xây dựng 

khu chứa, bãi chôn lấp, xử lý rác và trực tiếp tham gia bằng các hoạt động vệ 

sinh, bảo vệ môi trường. Điển hình như một số đoàn thể ở một số địa phương 

đã xây dựng các mô hình như ngày thứ bảy làm sạch đường làng ngõ xóm, 
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đoạn đường tự quản, huy động sức đóng góp của nhân dân để làm sạch môi 

trường cũng là một cách thức để huy động nguồn lực xã hội. Do đó, chúng ta 

không bó hẹp việc huy động nguồn lực cho công tác bảo vệ môi trường chỉ ở 

các nguồn kinh phí đóng góp hay ngân sách cấp trên hỗ trợ, mà nguồn huy 

động này sẽ rất lớn nếu khơi dậy nội lực trong nhân dân thông qua các mô 

hình bảo vệ môi trường nông thôn. Sử dụng nguồn lực của Nhà nước về bảo 

vệ môi trường chủ yếu để phục vụ công tác tuyên truyền, quản lý, chỉ đạo các 

hoạt động về bảo vệ môi trường. 

Chính quyền các cấp cần tăng cường chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn 

vị theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, 

giám sát các xã, thị trấn, khu dân cư, hộ gia đình, cá nhân và doanh nghiệp 

thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường không để xảy ra vi phạm gây ô 

nhiễm môi trường. Bảo đảm việc chấp hành tốt các quy định về bảo vệ môi 

trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tăng cường kiểm tra, đánh giá kết 

quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường ở các xã, thị trấn, các cơ quan đơn 

vị và doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Rà soát, kiểm tra các hộ gia đình, cá 

nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ các ngành nghề đã và đang hoạt 

động trong việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi 

trường hoặc đề án bảo vệ môi trường theo quy định. Tổ chức kiểm tra, xử lý, 

yêu cầu khắc phục và bồi thường thiệt hại đối với các hộ gia đình, cá nhân, 

các cơ sở gây ô nhiễm môi trường 

Trong giai đoạn hiện nay, chúng ta cần đề ra những chiến lược, chính 

sách phù hợp với khả năng và điều kiện kinh tế, xã hội của đất nước, thúc 

đẩy, khuyến khích mọi người, mọi cơ quan đoàn thể tích cực tham gia công 

cuộc cải thiện và bảo vệ môi trường. Mỗi quốc gia đều có hệ thống các chính 

sách, chiến lược phát triển riêng của mình. Đây là công cụ để chỉ đạo toàn bộ 

hoạt động phát triển kinh tế xã hội cũng như BVMT. Rõ ràng chính sách phát 
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triển có quan hệ mật thiết với chiến lược BVMT. Nếu tách rời chúng thì 

không thể thực hiện tốt việc phát triển cũng như BVMT. Chính vì vậy 

chúng ta xét các chính sách, chiến lược này như một thể thống nhất. Trong 

khi chính sách xác định rõ mục tiêu phát triển, BVMT và định hướng hoạt 

động thì chiến lược cụ thể hóa và tìm phương thức, nguồn lực để có thể đạt 

được mục tiêu. 

1.3.3. Thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về môi trường 

Điều 159, 160, 161, 162 Luật bảo vệ môi trường 2014 quy định cụ thể 

như sau: 

Trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo thực hiện kiểm tra, thanh tra về bảo vệ 

môi trường: 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức, chỉ đạo kiểm tra, thanh 

tra về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật trên phạm vi cả nước. 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an tổ chức, chỉ đạo kiểm 

tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở, dự án, công trình thuộc 

phạm vi bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức, chỉ đạo kiểm tra, thanh tra về 

bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật trên địa bàn. 

Xử lý vi phạm: 

Tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, gây ô nhiễm, 

suy thoái, sự cố môi trường, gây thiệt hại cho tổ chức và cá nhân khác, có 

trách nhiệm khắc phục ô nhiễm, phục hồi môi trường, bồi thường thiệt hại và 

xử lý theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan. 

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ, 

quyền hạn gây phiền hà, nhũng nhiễu cho tổ chức, cá nhân, bao che cho người 

vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường hoặc thiếu trách nhiệm để xảy ra ô 

nhiễm, sự cố môi trường thì tùy tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật 
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hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; trường hợp gây thiệt hại phải bồi 

thường theo quy định của pháp luật. 

Tranh chấp về môi trường: 

Nội dung tranh chấp về môi trường gồm: 

- Tranh chấp về quyền, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong khai thác, 

sử dụng thành phần môi trường; 

- Tranh chấp về xác định nguyên nhân gây ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi 

trường; 

- Tranh chấp về trách nhiệm xử lý, khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt 

hại do ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường. 

Các bên tranh chấp về môi trường gồm: 

Tổ chức, cá nhân sử dụng thành phần môi trường có tranh chấp với 

nhau; 

Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng các thành phần môi trường và tổ 

chức, cá nhân có trách nhiệm cải tạo, phục hồi khu vực môi trường bị ô 

nhiễm, suy thoái, bồi thường thiệt hại về môi trường. 

Việc giải quyết tranh chấp về môi trường được thực hiện theo quy định 

của pháp luật về giải quyết tranh chấp dân sự ngoài hợp đồng và quy định của 

pháp luật có liên quan. 

Tranh chấp về môi trường trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam mà một hoặc các bên là tổ chức, cá nhân nước ngoài được giải 

quyết theo pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trừ 

trường hợp có quy định khác trong điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là thành viên. 

Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về môi trường: 

Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, khởi kiện về hành vi vi phạm pháp 

luật bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. 
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Cá nhân có quyền tố cáo vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường với cơ 

quan, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố cáo. 

Thời hiệu khởi kiện về môi trường được tính từ thời điểm tổ chức, cá 

nhân bị thiệt hại phát hiện được thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật về môi 

trường của tổ chức, cá nhân khác. 

1.4. Kinh nghiệm của các nước trong việc quản lý nhà nước về môi 

trường 

1.4.1. Kinh nghiệm Quản lý nhà nước về môi trường của Singapore 

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore trở thành một quốc đảo sạch vào 

bậc nhất thế giới. Chính từ những bài học đắt giá về hậu quả do sự phát triển 

công nghiệp mạnh mẽ làm gia tăng ô nhiễm không khí, rồi chất thải lỏng và 

chất thải rắn làm môi trường xuống cấp rõ rệt vào ba bốn thập kỷ trong thế kỷ 

trước, đã làm quốc đảo này sớm tỉnh ngộ. Không có con đường nào khác là 

phải tự mình thực hiện tốt các chương trình bảo vệ môi trường. 

Nhìn một cách toàn diện, chưa có nước nào có được môi trường đô thị 

tốt hơn Singapore. Đó là do quốc đảo này đã có một chiến lược quản lý môi 

trường hợp lý, thực hiện tốt kế hoạch hoá việc sử dụng đất đai, biết kiểm soát 

kế hoạch xây dựng và phát triển đô thị. Và điều quan trọng là đặc 

biệt chú trọng quản lý hạ tầng cơ sở, đi đôi với việc ban hành luật và 

kiểm tra giáo dục nghiêm ngặt. 

Xây dựng một chiến lược quản lý môi trường hợp lý. Chiến lượcbảo vệ 

môi trường đô thị của Singapore gồm 4 thành phần: phòng ngừa, cưỡng bách, 

kiểm soát và giáo dục. Phòng ngừa ô nhiễm thông qua kế hoạch sử dụng đất 

đai hợp lý, chọn địa điểm công nghiệp thận trọng, kiểm soát gắt gao việc phát 

triển xây dựng, tăng cường trang bị phương tiện thu gom và xử lý chất thải. 

Một khi đã thực hiện biện pháp phòng ngừa thì bắt buộc kiểm tra nghiêm ngặt 

nhằm đảm bảo các phương tiện thu gom và xử lý chất thải được khai thác và 
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bảo trì hợp lý. Việc kiểm soát thường xuyên môi trường không khí và nước 

trong đất liền và nước biển cũng được thực hiện để tiếp cận các chương trình 

kiểm tra ô nhiễm môi trường một cách đầy đủ và có hiệu quả. 

Thực hiện tốt kế hoạch hoá sử dụng đất đai. Đất đai sử dụng vàocác mục 

đích khác nhau phải được bảo vệ nhằm thực hiện phát triển xã hội và kinh tế 

đồng thời duy trì một môi trường có chất lượng cao. Việc kiểm soát môi 

trường được kết hợp trong kế hoạch sử dụng đất đai, tạo điều kiện chọn vị trí 

hợp lý cho công trình, hài hoà với việc sử dụng đất xung quanh để tạo nên 

một môi trường lành mạnh. 

Khi kiểm soát môi trường, thường kết hợp xem xét vấn đề về lưu vực trữ 

nước và chọn địa điểm xây dựng công nghiệp. Do vậy, đã giải quyết tốt vấn 

đề thoát nước chung và giải quyết thích đáng mâu thuẫn giữa phát triển khu 

công nghiệp và ô nhiễm môi trường khu dân cư. Để chỉ đạo tốt việc lập kế 

hoạch sử dụng đất đai, đã phân loại công nghiệp theo mức độ sạch, đồng thời 

chú ý đến việc bố trí các công năng tương thích khác như công trình thương 

mại, giải trí, công viên, đường sá, bãi đỗ xe bên trong vùng đệm của khu công 

nghiệp. Nhằm giảm thiểu những nguy hiểm trong việc xử lý các chất độc hại, 

đã đưa các nhà máy sử dụng nhiều hoá chất ra các hòn đảo khác hoặc bố trí 

thật xa khu đất ở. 

Kiểm soát chặt chẽ kế hoạch xây dựng và phát triển đô thị. Khi kiếnnghị 

về phát triển xây dựng đã được duyệt và đưa vào kế hoạch, đơn vị chủ trì có 

thể bắt tay vào việc đệ trình kế hoạch xây dựng cho Ban kiểm tra xây dựng 

của Vụ Công chính để xét duyệt. Bên cạnh thủ tục và kế hoạch xây dựng, đơn 

vị chủ trì còn phải gửi kế hoạch cho các Vụ Quản lý kỹ thuật, trong đó có Vụ 

Kiểm soát ô nhiễm để giải quyết những yêu cầu kỹ thuật. Vụ này kiểm tra các 

kế hoạch phát triển xem có phù hợp với yêu cầu kỹ thuật về y tế môi trường, 

thoát nước và kiểm soát ô nhiễm, đồng thời xác nhận sự hợp lệ của các kết 
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quả đo kiểm ô nhiễm kết hợp ngay trong thiết kế công trình. Ban phát triển đô 

thị và nhà ở phải được sự nhất trí của Vụ này trong việc lựa chọn địa điểm 

xây dựng công trình công nghiệp. Vụ này đánh giá tác động môi trường của 

những công trình công nghiệp kiến nghị xây dựng, khi thấy đảm bảo an toàn 

về y tế và đảm bảo tiêu chuẩn môi trường mới cho phép xây dựng. 

Chú trọng quản lý hạ tầng cơ sở môi trường. Hai vấn đề lớn đượcchú 

trọng mà cũng là thành công lớn ở Singapore là quản lý hệ thống thoát nước 

và quản lý chất thải rắn. Đó là việc cung cấp hệ thống thoát nước toàn diện để 

thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất và tổ chức một hệ 

thống quản lý chất thải rắn rất có hiệu quả. 

Hệ thống thoát nước ở Singapore phục vụ tất cả các công trình công 

nghiệp và hơn 97% khu vực dân dụng. Hầu hết nước thải đều đưa ra hệ thống 

thải công cộng. Nước thải công nghiệp đều được xử lý và đạt tiêu chuẩn quy 

định trước khi đưa vào mạng đường ống chung. Nước chảy từ các nhà máy xử 

lý nước thải đều đưa ra biển hoặc các cửa sông. 

Về quản lý chất thải, Singapore có một hệ thống thu gom rác thải hoàn 

thiện và có hiệu quả. Mọi chất thải rắn đều được thu gom và xử lý hàng ngày. 

Để thu gom hàng ngày, cần phải xử lý các chất thải hữu cơ bị thối rữa. Dịch 

vụ thu gom chất thải rắn đô thị đáng tin cậy và đã áp dụng công nghệ thông 

tin trong quản lý điều hành. Vì ở quốc đảo này đất đai khan hiếm nên hầu như 

các chất thải rắn đều phải thiêu đốt. Đối với các chất thải không thể đốt được 

và tro từ các nhà máy đốt rác sẽ được xử lý tạibãi thải vệ sinh lớn. Chất đã 

làm sạch từ bãi này lại được thu gom và xử lý trước khi thải ra biển. 

Ban hành luật lệ và giáo dục nghiêm ngặt. Ban hành luật lệ ở Singapore 

đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát ô nhiễm để bảo vệ môi trường. 

Các biện pháp nêu trong Luật thường xuyên được xem xét định kỳ để bổ sung 

cho chặt chẽ và hợp lý hơn. 
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Vụ Kiểm soát ô nhiễm phải thường xuyên thanh tra các khu công nghiệp 

và dân dụng để đảm bảo sự phù hợp với yêu cầu kiểm soát ô nhiễm. Lấy mẫu 

để xử lý, thử nghiệm nguồn, phân tích lò, quan trắc bụi khói là những việc 

làm thường xuyên và bắt buộc để phòng ngừa các vi phạm. 

Sự nhận thức của cộng đồng về môi trường là yếu tố quan trọng nhát làm 

cơ sở để duy trì và phát triển thích hợp cho Singapore về môi trường đô thị. 

Tại đây, người ta đã thực hiện nhiều chương trình giáo dục nhằm nâng cao 

nhận thức và hiểu biết của quần chúng về môi trường và động viên họ tham 

gia tích cực vào việc bảo vệ và giữ gìn môi trường. 

Các chương trình giáo dục về môi trường bao gồm từ tiểu học, trung học 

đến đại học. Thiếu nhi cũng tham gia vào các chuyến tham quan về bảo vệ 

thiên nhiên, làm quen với trang thiết bị xử lý và tái chế chất thải. Các trường 

học cũng tổ chức nhiều cuộc triển lãm để tuyên truyền về nhận thức môi 

trường và tái chế chất thải. Bộ Môi trường thường xuyên làm việc với các tổ 

chức xã hội để thực hiện những chiến dịch giáo dục tới tận các cộng đồng dân 

cư, tới công chức và khu vực tư nhân. 

1.4.2. Kinh nghiệm Quản lý nhà nước về môi trường của Nhật Bản 

Ở Nhật Bản, Luật Môi trường cơ bản đề ra những nguyên tắc và định 

hướng chung cho việc xây dựng các chính sách môi trường đã được ban hành 

vào tháng 11 năm 1993. Tháng 12 năm đó, Chương trình hành động quốc gia 

để thực thi Agenda 21 đã được đệ trình lên Liên Hợp Quốc. Một năm sau, vào 

tháng 12/1994 một kế hoạch hành động đã được phê duyệt, đó là Kế hoạch 

Môi trường cơ bản, đã trở thành một biện pháp quan trọng do Luật môi 

trường cơ bản đưa ra. Kế hoạch này quy định rõ một cách hệ thống là cấp 

quốc gia, chính quyền địa phương, tập thể và cả cá nhân, cần thiết phải thực 

hiện các biện pháp, các hành động nào vào đầu thế kỷ 21. Nó cũng xác định 

những vai trò của các bên liên quan, những cách thức, biện pháp đề ra một 
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cách hữu hiệu các chính sách về môi trường. 

Hơn nữa, Cơ quan Môi trường Nhật bản đang tích cực đề ra các biện 

pháp hỗ trợ, trong đó có cả biện pháp được thiết kế nhằm hỗ trợ cho việc 

chuyển giao công nghệ thích hợp thông qua "Trung tâm quốc tế Công nghệ 

Môi trường của UNEP", là cơ quan đầu mối nhằm bổ sung và tăng cường hệ 

thống ODA cho việc phát triển bền vững ở các nước đang phát triển. 

Theo số liệu của Cục Y tế và Môi sinh Nhật Bản, hàng năm nước này có 

khoảng 450 triệu tấn rác thải, trong đó, phần lớn là rác công nghiệp (397 triệu 

tấn). Trong tổng số rác thải trên, chỉ có khoảng 5% rác thải phải đưa tới bãi 

chôn lấp, trên 36% được đưa đến các nhà máy để tái chế. Số còn lại được xử 

lý bằng cách đốt, hoặc chôn tại các nhà máy xử lý rác. Chi phí cho việc xử lý 

rác hàng năm tính theo đầu người khoảng 300 nghìn Yên (khoảng 2.500 

USD). Như vậy, lượng rác thải ở Nhật Bản rất lớn, nếu không tái xử lý kịp 

thời thì môi trường sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Nhận thức được vấn đề này, người Nhật rất coi trọng bảo vệ môi trường. 

Trong nhiều năm qua, Nhật Bản đã ban hành 37 đạo luật về bảo vệ môi 

trường, trong đó, Luật "Xúc tiến sử dụng tài nguyên tái chế" ban hànhtừ năm 

1992 đã góp phần làm tăng các sản phẩm tái chế. Sau đó, Luật "Xúc tiến thu 

gom, phân loại, tái chế các loại bao bì" được thông qua năm 1997, đã nâng 

cao hiệu quả sử dụng những sản phẩm tái chế bằng cách xác định rõ trách 

nhiệm của các bên liên quan. Hiện nay, tại các thành phố của Nhật Bản, chủ 

yếu sử dụng công nghệ đốt để xử lý nguồn phần rác thải khó phân hủy. Các 

hộ gia đình được yêu cầu phân chia rác thành 3 loại: Rác hữu cơ dễ phân hủy, 

được thu gom hàng ngày để đưa đến nhà máy sản xuất phân compost, góp 

phần cải tạo đất, giảm bớt nhu cầu sản xuất và nhập khẩu phân bón; loại rác 

không cháy được như các loại vỏ chai, hộp... được đưa đến nhà máy phân loại 

để tái chế; loại rác khó tái chế, hoặc hiệu quả không cao, nhưng cháy được sẽ 
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đưa đến nhà máy đốt rác thu hồi năng lượng. Các loại rác này được yêu cầu 

đựng riêng trong những túi có màu sắc khác nhau và các hộ gia đình phải tự 

mang ra điểm tập kết rác của cụm dân cư vào giờ quy định, dưới sự giám sát 

của đại diện cụm dân cư. Đối với những loại rác có kích thước lớn như tủ 

lạnh, máy điều hòa, ti vi, giường, bàn ghế... thì phải đăng ký trước và đúng 

ngày quy định sẽ có xe của Công ty vệ sinh môi trường đến chuyên chở. 

Nhật Bản quản lý rác thải công nghiệp rất chặt chẽ. Các doanh nghiệp, 

cơ sở sản xuất tại Nhật Bản phải tự chịu trách nhiệm về lượng rác thải của 

mình theo quy định các luật về bảo vệ môi trường. Hiện nay, Nhật Bản đang 

hướng tới lộ trình thực hiện Page Content“Nền kinh tế sạch”, “Kinh tế các 

bon thấp” và phát triển “Nền kinh tế xanh” bằng việc tích cực thực hiện theo 

xu hướng giảm thiểu các bon thông qua Nghị định thư Kyoto và nằm trong hệ 

thống kinh tế toàn cầu của Nhóm các nước công nghiệp phát triển 

(OECD).  Đồng thời phát động chiến lược tăng trưởng mới, tập trung vào 02 

ngành công nghiệp: Môi trường và năng lượng; Y tế, với tổng vốn đầu tư dự 

kiến đạt tương đương 01 triệu tỷ Yên vào năm 2020.   

Ngoài ra, Chính phủ và các cấp chính quyền địa phương, cũng như nhân 

dân Nhật Bản rất nỗ lực trong việc làm sạch môi trường. Tại Nhật, có hàng 

nghìn tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực môi trường, hàng trăm 

ấn phẩm chuyên về môi trường, về xử lý chất thải và bảo tồn đa dạng sinh 

học. Ở các dãy phố, trên các phương tiện thông tin đại chúng trên đất nước 

Nhật, đều quảng bá các thông điệp về bảo vệ môi trường, đã tác động đến 

nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân Nhật Bản về tình yêu đối với môi 

trường và cuộc sống. 

Đặc biệt, Nhật Bản coi trọng chính sách giáo dục, nâng cao nhận thức 

cộng đồng về bảo vệ môi trường. Hành vi đạo đức sinh thái cao nhất, hoàn 

hảo nhất, bao trùm nhất thể hiện qua sự tự giác của người Nhật trong việc 
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tuân thủ nghiêm ngặt các điều luật đã được ghi rõ trong “Luật bảo vệ môi 

trường” của Nhật Bản. Các tổ chức bảo vệ môi trường Nhật Bản thường 

xuyên tổ chức các chương trình nâng cao tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ 

môi trường, như chiếu phim về môi trường, trại sinh thái, hội thảo, diễn đàn… 

Người Nhật luôn biến việc bảo vệ môi trường thành một thói quen, một lối 

sống, như: không sử dụng túi nilon, dùng các phương tiện giao thông thân 

thiện với môi trường, tắt tất cả thiết bị điện khi không cần thiết, tái chế tất cả 

các sản phẩm giấy... 

Tại các trường học ở Nhật Bản, các học sinh, sinh viên đều được giáo 

dục ý thức bảo vệ môi trường, Nhà trường đã có những bài học, chuyên đề 

thiết thực, tổ chức những hoạt động thực tế cho các học sinh, sinh viên, nhằm 

nâng cao hiểu biết, ý thức bảo vệ môi trường như: hoạt động dã ngoại, hoạt 

động đội, nhóm… Những chương trình, sân chơi về môi trường đã chú trọng 

hơn vào những hoạt động thực tế, mang tính hành động, thay vì dừng lại ở 

công tác tuyên truyền đơn thuần. 

 

Tiểu kết Chương 1 

Từ cơ sở lý luận và thực tiễn, ta thấy rằng tài nguyên môi trường có tầm 

quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Phát triển bền vững đi 

đôi với bảo vệ tài nguyên môi trường vừa là mục tiêu, vừa là nguyên tắc trong 

quá trình phát triển của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Ở nước ta vấn đề 

này đã được Đảng và Nhà nước rất quan tâm. Trong các nămqua, kể từ khi 

Luật Bảo vệ môi trường năm 1993 có hiệu lực thi hành và Luật Bảo vệ môi 

trường mới nhất năm 2014 (đã được Quốc hội Khóa XIII thông qua tại phiên 

họp ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Kỳ họp thứ 7, gồm có 20 chương, 170 

điều (tăng 05 Chương và 34 điều so với Luật bảo vệ môi trường năm 2005), 

hệ thống luật pháp nước ta về tài nguyên môi trường ngày càng được hoàn 
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thiện để đáp ứng các yêu cầu phát triển KT-XH, nhất là trong giai đoạn đẩy 

mạnh CNH-HĐH đất nước; thực hiện những mục tiêu và nội dung về bảo vệ 

môi trường và phát triển bền vững mà Đảng đã đề ra. 

Tại các quốc gia khác trên thế giới, hoạt động quản lý tài nguyên và bảo 

vệ môi trường đã và đang được chú trọng. Một số quốc gia cũng đã gặt hái 

được những thành công nhất định trong hoạt động bảo vệ tài nguyên môi 

trường. Bên cạnh đó, cũng có không ít quốc gia đã phạm vào những sai lầm, 

khó khăn khi thực hiện hoạt động quản lý. Học tập những bài học kinh 

nghiệm của các quốc gia trên thế giới và các địa phương khác trong nước 

cũng là một nội dung trong việc mở rộng quan hệ phối hợp bảo vệ tài nguyên 

môi trường trong chiến lược bảo vệ tài nguyên môi trường quốc gia ở địa 

phương. 

Trước những vấn đề đó, nâng cao hiệu quả hoạt động QLNN về tài 

nguyên môi trường cũng là một yêu cầu tất yếu trong giai đoạn hiện nay./. 

 

 

 

 

 

  



47 

Chương 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ MÔI TRƯỜNG TẠI 

QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

2.1. Hiện trạng môi trường của quận Hải Châu, TP Đà Nẵng 

2.1.1. Hiện trạng môi trường nước 

Nhìn chung hiện trạng môi trường nước trên địa bàn quận Hải Châu đều 

tương đối tốt về chất lượng nước cho các mục đích sử dụng khác nhau như: Tiêu 

chuẩn Việt Nam về nước mặt, Quy chuẩn Việt Nam đối với chất lượng nước 

ngầm, hay quy chuẩn đối với nước phục vụ mục đích sinh hoạt… 

- Môi trường nước mặt 

Nước mặt trên địa bàn quận chủ yếu tồn tại ở một số hồ, điển hình như: 

Ở một số ao hồ trên địa bàn quận trong những năm gần đây có hiện tượng bị ô 

nhiễm nghiêm trọng. Nguyên nhân ô nhiễm chủ yếu của tầng nước mặt là do 

rác thải, mùi hôi và nước thải sinh hoạt. Đặc biệt là nước thải sinh hoạt của 

người dân chưa qua xử lý mà được đổ trực tiếp ra ao, hồ trên địa bàn quận. 

Ở quận Hải Châu, khu vực trung tâm của thành phố, diện tịch mặt nước 

đã giảm đáng kể trong thời gian quan. Việc lấp các hồ tự nhiên gây ngập úng 

đáng lo ngại trong khu vực trung tâm. Từ năm 2005, UBND thành phố đã có 

quyết định phân cấp quản lý và bảo hệ môi trường các hồ, đầm. Theo đó, các 

địa phương, đơn vị được giao quản lý tiến hành xã hội hóa trong khai thác 

dịch vụ và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên do trong quá trình xã hội hóa để 

chọn đơn vị quản lý các hồ, kiểm soát không tốt, nên các đơn vị dịch vụ 

không chú trọng đến hoạt động bảo vệ môi trường ở các đầm, hồ gây ảnh 

hưởng đáng kể đến chất lượng nước. 

Hiện nay các hồ trên địa bàn quận chưa có hệ thống thu gom nước thải, 

nên lượng nước thải đô thị có xả trực tiếp vào hồ. Vào mùa nắng nóng, có thể 
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xảy ra các chết nổi bề mặt, mùi hôi phát sinh và gây mất mỹ quan trong khu 

vực nội thành (Trên địa bàn quận hiện nay, có 01 điểm nóng ô nhiễm môi 

trường về mùi hôi tại khu vực đầu cầu Hòa Xuân, phường Hòa Cường Nam 

nguyên nhân là do khu vực này ở vào điểm cuối xả thải của Trạm xử lý nước 

thải Hòa Cường) 

Trên địa bàn, tỷ lệ đấu nối nước thải sinh hoạt của hộ dân vẫn còn thấp, 

nên một luượng nước thải lớn thải trực tiếp vào các hồ. Ngoài ra, do sự phát 

triển các khu dân cư mới, hệ thống hạ tầng chưa hoàn chỉnh, nên nước thải 

không được thu gom về Trạm xử lý mà thải trực tiếp vào hồ. 

Ngoài ra do ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận dân cư sống xung 

quanh các hồ, đầm còn hạn chế, như: vức rác, xác súc vật chết xuống hồ. 

- Nước sạch VSMT 

TT Nội dung ĐVT 
Năm 

2011 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

Năm 

2014 

Năm 

2015 

1 Tổng số phường phường 13 13 13 13 13 

2 Tổng số phường 

ven biển 

phường 02 02 02 02 02 

3 Tổng số hộ hộ 48.500 49.237 49.890 50.758 51.125 

4 Tổng số hộ ven 

biển 

hộ 8.691 10.063 10.159 10.304 10.392 

5 Tổng số hộ 

được sử dụng 

nước sạch 

hộ 46.668 47.038 48.150 49.320 50.253 

6 Tổng số hộ có 

công trình vệ 

sinh 

hộ 46.865 46.968 47.850 48.820 49.253 

7 Tình hình sử 

dụng nước sạch 
 

     

 Nước máy có 

nhà máy riêng 

(VR) 

hộ 

43.682 44.237 45.590 46.958 48.625 

Nhìn chung, chất lượng nước ngầm tại địa bàn quận vẫn có thể đưa vào 

khai thác sử dụng. Để đảm bảo nguồn nước sạch cần tăng cường các hoạt 
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động kiểm soát các nguồn nước thải vào sông hồ, hoàn thiện hạ tầng thoát 

nước đồng bộ, đồng thời cắt các nguồn thải cho xả trực tiếp hoặc xử lý không 

đạt yêu cầu vào nguồn nước mặt; Quản lý chặt chẽ, nhất là xã hội hóa hoạt 

động dịch vụ và bảo vệ môi trường các hồ để ngăn chặn các ô nhiễm hữu cơ, 

gây mùi hôi… 

2.1.2. Hiện trạng về môi trường không khí 

Các tác nhân chính có khả năng gây ô nhiễm môi trường không khí của 

quận được tổng hợp trong bảng sau: 

Thứ tự Tác nhân 

1 Khí thải từ các hoạt động giao thông 

2 Nguồn thải từ hoạt động xây dựng 

3 Tác nhân bên khác 

Nhìn vào bảng tổng hợp chúng ta nhận thấy: Các tác nhân gây ô nhiễm 

của quận Hải Châu cũng giống với những tác nhân chung gây ô nhiễm cho 

thành phố Đà Nẵng. Với những nguồn gây ô nhiễm chính là khí thải từ các 

hoạt động giao thông và nguồn thải từ hoạt động xây dựng. 

- Nguồn thải từ hoạt động giao thông 

Hoạt động giao thông được xem là một trong những nguồn gây ô nhiễm 

lớn đối với môi trường không khí đô thị. Cùng với sự phát triển của hệ thống 

cơ sở hạ tầng giao thông, tăng trưởng các phường tiện cơ giới và hành khách 

là sự phát thải các chất gây ô nhiễm môi trường không khí. “Theo đánh giá 

của các chuyên gia, ô nhiễm không khí do giao thông chiếm 70% ở các đô 

thị” (thực trạng ô nhiễm không khí đô thị ở Việt Nam, GS.TSKH Phạm Ngọc 

Đăng). Các chất gây ô nhiễm không không khí chủ yếu sinh ra là do khí thải 

từ quá trình đốt nhiên liệu động cơ bao gồm: CO, SO2, Nox, hơi xăng dầu 

(VOCs), bụi PM10…. Và bụi so đất cát cuốn bay lê mặt đường phố trong quá 

trình di chuyển (TSP). 
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Dù đang trong quá trình đô thị hóa tuy nhiên đại bàn quận vẫn còn một 

số tuyến đường hành lang, vỉa hè không đảm bảo cho việc bố trí cây xanh. 

Đây cũng là một trong những nguyên nhân còn tác động lên môi trường 

không khí hiện nay trên địa bàn quận. 

Thời gian qua, một số địa điểm trên địa bàn quận như: ngã tư đường Lê 

Duẩn – Cầu sông Hàn, Nguyễn Văn Linh – Cầu Rồng, Nguyễn Chí Thanh – 

Lê Duẩn…thường xuyên bị kẹt xe vào những giờ cao điểm. Đây là nguyên 

nhân gây ô nhiễm không khí từ nguồn di động đáng kể của quận trong thời 

gian qua. 

Sự phát thải của các phương tiện cơ giới đường bộ phụ thuộc rất nhiều 

vào chủng loại và chất lượng phương tiện, nhiên liệu, đường giao thông… 

không những ô nhiễm môi trường không khí, mà còn phát thải khi nhà kính 

ảnh hưởng đến khí quyển. Theo tống kê năm 2013, quận Hải Châu xe ô tô con 

tăng gần 2.000 chiêc, xe máy tăng gần 20.000 chiếc so với đầu kỳ. Sự gia 

tăng phương tiện, tỷ lệ không đạt chuẩn về phương tiện cao và đường giao 

thông chưa đảm bảo sẽ làm cho các yếu tố: tiếng ồn, TSP, CO, NOx, SO2…. 

Trong không khí tăng lên ảnh hưởng đến chất lượng môi trường và sức khỏe 

con người thông qua một số bệnh về đường hô hấp, da và tim mạnh 

- Nguồn thải từ hoạt động xây dựng 

Trong thời gian qua cơ sở hạ tầng của quận Hải Châu khá mạnh. Hoạt 

động xây dựng làm phát sinh bụi và tiếng ồn khá lớn do việc tháo dỡ công 

trình, vận chuyển vật liệu vãn diễn ra liên tục.  

So với những năm trước, ô nhiễm khói, bụi và tiếng ồn do vận chuyển vật 

liệu xây dựng đã được cải thiện đang kể. Song thời gian qua tình trạng không 

tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng, vận chuyển 

vẫn diễn ra phổ biến, ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe nhân dân. 

Ngoài ra, một số hoạt động xây dựng như: sửa chữa nhà cửa, công trình 
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hạ tầng xây dựng và giao thông, hạ tầng thoát nước, khai khoáng… cũng gây 

ô nhiễm bụi, tiếng ồn cục bộ tại một số khu vực trên địa bàn quận. 

- Các nguồn thải khác 

Tại các khu dân cư, tình trạng ô nhiễm bụi còn xảy ra. Nguồn thải chủ 

yếu do tình trạng vệ sinh mặt đường chưa tốt, còn nhiều bụi, đất. 

Tại các hồ trên địa bàn quận tinh trạng ô nhiễm mùi hôi do nước hồ bị 

ô nhiễm vào những thời điểm nắng nóng của mùa khô, ảnh hưởng đến các 

khu vực dân cư lân cận (Khu vực hồ Đảo Xanh, Kênh hở Khuê Trung – hồ 

Đò Xu). 

2.1.3. Hiện trạng về môi trường đất 

Hiện nay, trên địa bàn quận Hải Châu có khoảng 1.345 lô đất trống. Ô 

nhiễm môi trường tại các lô đất trống là một trong những vấn đề nổi cộm 

được các cấp lãnh đạo quan tâm chỉ đạo xử lý. Trong thời gian qua, UBND 

quận ban hành kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 13/5/2014 về việc quản lý các 

lô đất trống trên địa bàn quận và tăng cường thực hiện các giải pháp như 

tuyên truyền người dân đổ xà bần, rác thải đúng nơi quy định; triển khai dọn 

vệ sinh tại một số lô đất tại các tuyến đường trọng điểm; phối hợp với các cơ 

quan liên quan xác định chủ sử dụng của 446 lô đất trống để làm việc và yêu 

cầu chủ sử dụng rào chắn, quản lý đất; thành lập và công khai số điện thoại 

đường dây nóng để thuận tiện cho các tổ chức cá nhân thông báo kịp thời khi 

phát hiện các hành vi đổ xà bần, rác thải và chỉ đạo các lực lượng chức năng 

thường xuyên tuần tra, giám sát; Tiếp nhận và bàn giao về địa phương quản lý 

14 lô đất thuộc thành phố quản lý giao Sở TNMT dọn vệ sinh. Hướng dẫn các 

địa phương xây dựng phương án quản lý, sử dụng tạm thời các lô đất vào các 

mục đích như bãi giữ xe, kinh doanh ăn uống… và có văn bản đề xuất UBND 

thành đồng ý chủ trương nhằm quản lý tốt môi trường … nhưng vẫn chưa thể 

ngăn chặn triệt để có hiệu quả như mong muốn. 
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2.3.4. Các vấn đề môi trường khác 

Ngập úng: 

Hệ thống thoát nước của quận chủ yếu là hệ thống thoát nước chung cho 

nước mưa và nước thải; được triển khai đầu tư qua nhiều giai đoạn với nhiều 

dự án nên còn tồn tại nhiều bất cập như: 

+ Hệ thống thường xuyên bị quá tải do tốc độ phát triển đô thị hóa mạnh. 

Hiệu quả thu gom và tiêu thoát nước thải còn thấp chưa đáp ứng được nhu cầu 

thực tế. Hiện tượng ngập úng cục bộ thường xảy ra khi có mưa lớn kéo dài. 

+ Một số đoạn cống thu gom nước thải có hiện tượng nứt, võng, nước 

ngầm xâm nhập gây sụt lún vỉa hè. 

+ Hệ thống thoát nước tại quận Hải Châu nói riêng và thành phố Đà 

Nẵng nói chung chủ yếu là hệ thống thoát nước chung. Các cửa thu nước mưa 

không có cấu trúc ngăn mùi hôi nên tình trạng người dân sử dụng các loại vật 

liệu lấp cửa thu gây ảnh hưởng đến khả năng thu nước khi trời mưa làm ảnh 

tăng nguy cơ ngập úng. 

+ Hệ thống thoát nước đầu tư qua nhiều giai đoạn và không đồng bộ về 

cấu trcucs, hình dạng, vật liệu sử dụng…gây khó khăn choc ông tác duy tu, 

bảo dưởng. Một số hệ thống cống cũ đã xuống cấp, hư hỏng nhưng chưa được 

đầu tư sửa chữa hoặc thay mới. 

Thiên tai và biến đổi khí hậu: 

+ Đà Nẵng nói chung và quận Hải Châu nói riêng là một trong những 

nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất thiên tai và biến đổi khí hậu, là nơi chịu ảnh 

hưởng trực tiếp, gián tiếp của nhiều cơn bão, mưa lớn và lũ lụt gây thiệt hại 

về người và tài sản. Vấn đề ô nhiễm môi trường sau các đợt thiên tai thường 

xuyên xảy ra nếu không xử lý kịp thời. 

Ô nhiễm tiếng ồn: 

+ Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 10/8/2014 của UBND thành 
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phố Đà Nẵng quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố đã quy 

định rõ Danh mục 19 ngành nghề không được cấp mới giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh, không cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép đầu tư trong khu 

dân cư (gọi tắt là không được phép tồn tại trong khu dân cư) và các cơ sở 

thuộc danh mục này hiện đang hoạt động trong khu dân cư phải cam kết có kế 

hoạch di dời. 

+ Hiện nay, trên toàn địa bàn quận có 152 cơ sở (138 hộ cá thể, 14 

Doanh nghiệp tư nhân). Để xây dựng thành công quận Môi trường, thành phố 

Môi trường vào năm 2020 thì một trong những mục tiêu hàng đầu là di dời tất 

cả cơ sở này ra khỏi khu dân cư. Quận đã tiến hành rà soát, chỉ đạo địa 

phương xây dựng kế hoạch về lộ trình vận động, cũng như nắm bắt tâm tư 

nguyện vọng của các cơ sở khi buộc phải chuyển đổi ngành nghề hoặc di dời 

ra khỏi khu dân cư. 

+ Thực tế, hầu hết các cơ sở này thuộc ngành gia công cơ khí (rèn, đúc, 

cán kéo kim loại, dập, cắt, gò, hàn, sơn) đều là hộ cá thể, quy mô hoạt động 

nhỏ; là nghề lâu năm của gia đình, số lượng người lao động ít và chủ yếu là 

người trong gia đình; mặt bằng hoạt động chính là nhà ở của họ; nguồn thu 

nhập, đảm bảo đời sống của họ chính từ nghề này, do đó rất khó khăn đối với 

vấn đề này. 

2.2. Tình hình quản lý nhà nước về môi trường tại quận Hải Châu, 

TP Đà Nẵng 

2.2.1. Thực trạng quản lý nhà nước về môi trường tại quận Hải Châu 

Tổ chức bộ máy: 

Tại quận Hải Châu, hoạt động QLNN về môi trường được giao cho 

phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

là cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, có chức năng tham mưu, giúp 

UBND quận quản lý nhà nước về: tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên 
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khoáng sản, môi trường; khí tượng, thủy văn; đo đạc, bản đồ; vệ sinh môi 

trường; rác thải và văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. 

Ngày 16/11/1996 tại kỳ họp thứ 10, khóa IX Quốc hội đã quyết định 

thành lập thành phố Đà Nẵng là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương có 

hiệu lực từ ngày 01/01/1997. Ngày 23/01/1997, UBND quận cũng được thành 

lập. Phòng Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, hiện 

tại, phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hải Châu có 11 người (gồm 01 

đồng chí trưởng phòng; 02 đồng chí phó trưởng phòng và 08 cán bộ, chuyên 

viên và hợp đồng ). Tại cấp phường có 13 đồng chí cán bộ chuyên trách và 

kiêm nhiệm đang làm việc. 

Nhiệm vụ cụ thể của phòng Tài nguyên Môi trường: 

Trình UBND quận ban hành chế độ và pháp luật của nhà nước về môi 

trường và nhà đất trên điạ bàn quận; 

Trình UBND quận quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm về môi 

trường và nhà đất; tổ chức thực hiện sau khi phê duyệt; 

Tổ chức thẩm định và trình UBND quận xét duyệt quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng tài nguyên, môi trường, nhà đất của xã, phường, thị trấn; kiểm tra 

việc thực hiện sau khi được phê duyệt; 

Trình UBND quận quyết định việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của UBND quận và 

các tổ chức thực hiện; 

Quản lý và theo dõi sự biến động về đất đai, cập nhật đề xuất chỉnh lý 

các tài liệu về đất đai và bản đồ phù hợp với hiện trạng sử dụng đất theo 

hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường; Phối hợp với các cơ quan chức 

năng quản lý các mốc đo đạc, mốc địa giới và giải quyết tranh chấp địa giới 
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hành chính có liên quan đến đất đai; 

Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thống kê, kiểm kê đất đai 

và hiện trạng môi trường theo định kỳ, lập và quản lý hồ sơ địa chính, quản lý 

lưu trữ tư liệu tài nguyên, môi trường, nhà đất; xây dựng hệ thống thông tin 

đất đai; 

Hướng dẫn và kiểm tra việc tổ chức thực hiện bảo vệ tài nguyên nước, 

môi trường tự nhiên; khắc phục hậu quả gây suy thoái, ô nhiễm môi trường tự 

nhiên, hậu quả thiên tai; 

Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra và phối hợp thanh tra việc chấp 

hành pháp luật môi trường, nhà đất. Thu thập tài liệu phục vụ công tác quản 

lý của quận, Sở Tài nguyên và Môi trường để giải quyết các tranh chấp về tài 

nguyên, môi trường, nhà đất theo quy định của pháp luật; 

Tổ chức thực hiện các các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên, môi 

trường và nhà đất đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính của Nhà nước; 

Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, thông tin về tài nguyên, môi 

trường, nhà đất; 

Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực 

công tác được giao với UBND quận và Sở Tài nguyên Môi trường; 

Bên cạnh phòng Tài nguyên Môi trường, hoạt động quản lý nhà nước về 

môi trường quận còn có sự tham gia phối – kết hợp của của các phòng ban 

ngành khác: 

Phòng Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi 

trường trình UBND quận giao chỉ tiêu kế hoạch các nhiệm vụ chuyên môn và 

dự toán thu chi ngân sách của ngành, tổ chức quản lý, sử dụng kinh phí ngân 

sách Nhà nước cấp theo đúng quy định nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả, 

tổ chức thu phí, lệ phí về môi trường theo quy định của pháp luật. 

Các phòng khác có liên quan: phối hợp cùng phòng Tài nguyên và Môi 
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trường thực hiện các nhiệm vụ khác nhau, ví dụ như: Phòng Giáo dục và Đào 

tạo, Đài Phát thanh – Truyền hình phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi 

trường thực hiện công tác tuyên tryền… 

Giữa các phòng ban trong tổ chức hệ thống bộ máy QLNN về môi 

trường có quan hệ tham mưu, hỗ trợ nhau trong hoạt động và thực hiện nhiệm 

vụ được giao. 

Sử dụng hiệu quả bộ máy quản lý là một công cụ hữu hiệu trong gìn giữ, 

phát triển tài nguyên và bảo vệ môi trường. Bộ máy quản lý nhà nước về tài 

nguyên và môi trường được tổ chức theo chiều ngang và chiều dọc, kết hợp 

theo ngành và theo lãnh thổ. 

Ở địa phương, QLNN về môi trường là hoạt động của các đơn vị chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, tham mưu và giúp Ủy ban nhân dân quận 

thực hiện chức năng QLNN về môi trường. Trên địa bàn quận Hải Châu, hoạt 

động quản lý môi trường do phòng Tài nguyên và Môi trường phụ trách, đồng 

thời phòng Tài nguyên Môi trường phối hợp cùng các phòng ban ngành có 

liên quan tiến hành hoạt động quản lý môi trường ở các lĩnh vực khác nhau. 

Đây là mối quan hệ song song, vừa hợp tác vừa tham mưu lẫn nhau trong 

hoạt động. 

Mặt khác, phòng Tài nguyên và Môi trường quận còn có trách nhiệm 

tham mưu cho Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố về công tác chuyên 

môn. Hoạt động quản lý phân theo các cấp, ở các phường cũng có phân công 

cán bộ phụ trách công tác môi trường. Ưu điểm của quản lý phân theo các cấp 

là hoạt động bảo vệ môi trường được thông suốt và thống nhất. 

Như vậy, việc QLNN về môi trường được thực hiện chặt chẽ từ quận đến 

phường, có sự tham gia đồng thời của nhiều ban ngành, tạo điều kiện thuận 

lợi cho công tác QLMT được sâu sát với từng ngành, từng địa phương. Tuy 

nhiên, cơ sở vật chất phục vụ công tác QLNN về MT chưa được hoàn thiện, 
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trình độ năng lực hạn chế, số lượng cán bộ khá mỏng (ở các phường phụ 

trách công tác môi trường có 01 đồng chí và chủ yếu là kiêm nhiệm) sẽ dẫn 

đến kết quả là hoạt động này sẽ không thống nhất và mang tính lệ thuộc. 

Công tác triển khai, thực hiện việc QLNN về môi trường: 

Hàng năm, UBND quận đều tổ chức các buổi tập huấn các văn bản quy 

định về bảo vệ môi trường nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho 

lãnh đạo, cán bộ phụ trách môi trường các phường, hội đoàn thể quận.  

Bên cạnh đó, nhằm tuyên truyền bảo vệ môi trường đến mọi người dân, 

UBND quận còn đa dạng hoá các hình thức hình thức như tổ chức các buổi lễ 

mitting, ra quân hưởng ứng các ngày lễ môi trường như Ngày Môi trường Thế 

giới 5/6, Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn, Ngày Chủ nhật Xanh-Sạch-

Đẹp hàng tuần,…, tổ chức chạy xe tuyên truyền cổ động, diễu hành trên các 

tuyến phố chính…; lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường vào các buổi sinh 

hoạt tổ dân phố, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các buổi nói 

chuyện theo chuyên đề như “Đề án thu gom rác thải theo giờ”, “Giữ gìn vệ 

sinh môi trường theo tinh thần Chỉ thị số 21-CT/TU”, “Phân loại rác thải sinh 

hoạt hộ gia đình” …; biên soạn tờ rơi, băng rôn, pano, khẩu hiệu…  

Cụ thể số lượng: 

Nội dung tuyên truyền Đơn vị 
Năm 

2011 2012 2013 2014 2015 

Phát động, mittinh, diễu 

hành đạp xe tuyên truyền 

buổi 3 3 4 5 5 

Băng rôn, pano, áp phích cái 35 45 50 80 90 

Tờ rơi tờ 500 1.000 1.500 2.000 2.200 

Hội nghị tập huấn, nói 

chuyện tuyên truyền 

buổi 3 5 15 20 20 
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Công tác Bảo vệ môi trường: 

- Thu gom rác thải 

Thực hiện Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 13/4/2012 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt “Đề án thu gom rác thải theo giờ” trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng, UBND quận đã tích cực phối hợp với Chi cục 

BVMT, 2 Xí nghiệp Môi trường tổ chức các đợt tuyên truyền, thông báo thời 

gian đặt thùng, thời gian thu gomcho đối tượng là tổ trưởng tổ dân phố, chi 

hội phụ nữ khu dân cư… . Đến nay đã thực hiện thu gom rác theo giờ tại 21 

tuyến đường chính thuộc quận.  

Nhìn chung, người dân đã nắm rõ chủ trương và hưởng ứng nhiệt tình 

nhưng việc triển khai đề án này còn một số tồn tại như sau: 

+ Thùng rác nứt bể, mất nắp nhiều, thiếu vị trí đặt thùng thuận lợi. 

+ Công nhân thu gom chưa tích cực vào sâu trong kiệt hẽm lấy rác mà 

dùng phương thức gõ kẻng. 

+ Thời gian thu gom rác trong khu dân cư ngắn nên một số hộ dân trong 

kiệt hẻm sâu không kịp đổ, còn rác rơi vãi tại nơi lấy rác, sau khi lấy rác để 

thùng không đúng vị trí quy định. 

+ Thời gian xe thu gom rác thường xuyên không ổn định, nguyên nhân 

do số lượng xe ít, hay bị hư hỏng,... 

+Xí nghiệp Môi trường hoạt động trên địa bàn quận chịu trách nhiệm thu 

gom rác và Xí nghiệp vận chuyển rác là 2 đơn vị khác nhau, do vậy việc phối 

hợp giữa thu gom và vận chuyển chưa đồng bộ, dẫn đến thời gian các thùng 

rác đầy đặt trên đường gây mất mỹ quan đô thị. 

- Để khắc phục các tồn tại trên, trước mắt UBND quận kiến nghị UBND 

thành phố chỉ đạo Công ty Môi trường Đô thị triển khai thực hiện đặt và rút 

thùng đúng theo giờ đã thông báo về UBND các phường để thuận lợi cho 

người dân; Thay thế các thùng rác nứt bể, mất nắp và đặt hàng với thành phố 
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về việc duy trì vệ sinh tại các tuyến đường như: Thăng Long, Tố Hữu…; Chỉ 

đạo Công ty MTĐT thực hiện tốt việc duy trì vệ sinh và thu gom rác thải tại 

các khu vực giáp ranh giữa 2 quận Thanh Khê và Hải Châu. 

Về lâu dài, đề nghị thành phố cho phép quận Hải Châu có cơ chế riêng 

về thu gom rác thải: 

+ Xã hội hoá công tác thu gom rác thải trong khu dân cư: Hiện nay công 

tác thu gom rác thải trong khu dân cư đang có nhiều bất cập, do vậy nên xã 

hội hoá công tác thu gom rác trong kiệt hẻm nhỏ. Việc giao công tác thu gom 

rác trong khu dân cư cho một tập thể hay một cá nhân chịu trách nhiệm sẽ 

đem lại hiệu quả thu gom cao hơn, lượng rác thu gom triệt để hơn, đồng thời 

giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho một số đối tượng người dân trong 

khu dân cư. Công tác thu gom rác ngoài đường phố vẫn do 2 Xí nghiệp Môi 

trường Hải Châu 1-2 thực hiện. 

+ Giao các phương tiện vận chuyển rác về các Xí nghiệp Môi trường Hải 

Châu hoặc đấu thầu công tác vận chuyển: Để rút ngắn thời gian tồn lưu 

rác, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị nên phân bổ các xe vận chuyển 

về cho 2 Xí nghiệp Môi trường Hải Châu 1-2 để tiện trong việc điều hành thu 

gom rác hoặc tổ chức đấu thầu công tác vận chuyển. 

+ Đề xuất UBND thành phố cho quận thành lập Công ty Môi trường đô 

thị cấp quận trên cơ sở chuyển 2 Xí nghiệp môi trường Hải Châu 1-2 đưa về 

quận quản lý, đồng thời phân bổ nguồn vốn hoạt động và phương tiện thu 

gom đi kèm. 

+ Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh 2 Trạm trung chuyển xà bần và có cơ chế 

hoạt động hiệu quả. 

Cấp phép và kiểm soát ô nhiễm môi trường: 

Hầu hết, các cơ sở do quận cấp giấy phép đăng ký kinh doanh đều có quy 

mô sản xuất, kinh doanh nhỏ nên hầu như ít tác động ảnh hưởng đến môi trường. 



60 

Còn đối với số liệu cơ sở do Sở Kế hoạch Đầu tư cấp phép đăng ký kinh 

doanh nhưng UBND quận quản lý về mặt môi trường thì UBND quận không 

nắm được số liệu. Chủ yếu thông qua các đợt kiểm tra định kỳ hàng năm, tổ 

chức hướng dẫn cơ sở thực hiện hồ sơ thủ tục môi trường cũng như các giải 

pháp giảm thiểu ô nhiễm phát sinh. Nhìn chung, các cơ sở SX-KD-DV khi 

được tuyên truyền nhắc nhở thì cũng đã tích cực thực hiện, tuy nhiên bên 

cạnh đó, vẫn còn một số cơ sở chưa chấp hành theo quy định, UBND quận đã 

xử lý vi phạm hành chính 38 trường hợp với tổng số tiền nộp phạt là 

145.125.000 đồng từ năm 2011 đến 2014. 

- Số liệu: 

TT Nội dung ĐVT 
Năm 

2011 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

Năm 

2014 

1 Tổng số cơ sở do cấp quận 

quản lý về mặt môi trường 

ngoài KCN, trong đó 

CS     

 Cơ sở sản xuất CS     

 Cơ sở kinh doanh, dịch vụ CS     

2 Số cơ sở được cấp phép môi 

trường trên địa bàn quận 

CS 80 109 130 90 

3 Số cơ sở được kiểm tra, 

giám sát 

CS 35 40 50 25 

(Ghi chú: Số liệu cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ không thống kê được). 

Một số hạn chế như: 

+ Công tác triển khai cấp bản đăng ký cam kết Bảo vệ môi trường còn 

chậm. Năng lực xem xét hồ sơ để cấp còn nhiều hạn chế. 

+ Việc theo dõi quản lý sau khi cấp phép còn chưa chặt chẽ. 

2.2.2. Đánh giá chung về quản lý môi trường trên địa bàn quận Hải 

Châu, TP Đà Nẵng 

Đối với những nội dung, nhiệm vụ được phân cấp quản lý về lĩnh vực 

bảo vệ môi trường, UBND quận đã thực hiện đúng thẩm quyền và hoàn thành 
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tốt các nhiệm vụ được giao.  

Hiện nay 13/13 phường trên địa bàn quận có tổ kiểm tra vệ sinh môi 

trường, đã thành lập đường dây nóng về trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. 

Các phường có bộ phận kiểm tra vệ sinh môi trường trong Đội Kiểm tra 

Quy tắc đô thị do đồng chí Đội phó chịu trách nhiệm. 

Hiện nay, UBND quận đang triển khai thành lập các Đội tuyên truyền 

môi trường cấp quận và tại 13 phường. 

Một số thuận lợi và khó khăn trong công tác quản lý môi trường: 

Thuận lợi: 

Sự chỉ đạo của UBND thành phố và sự hỗ trợ, phối hợp tích cực của Sở 

Tài nguyên – Môi trường, Chi cục bảo vệ môi trường và các cơ quan liên 

quan như Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng, Công ty Thoát nước 

và Xử lý nước thải… 

Sự tích cực, chủ động của cơ quan tham mưu là phòng Tài nguyên môi 

trường trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đạt kết quả tốt cũng như 

các cơ quan giúp việc khác như phòng Văn hóa thông tin, Đội Kiểm tra quy 

tắc đô thị,… và sự hỗ trợ của 2 Xí nghiệp Môi trường Hải Châu. 

Nhận thức của các cấp lãnh đạo, các tổ chức kinh tế, xã hội và các tầng 

lớp nhân dân về bảo vệ môi trường đã được nâng lên, ý thức bảo vệ môi 

trường trong nhân dân đã có nhiều chuyển biến tích cực 

UBND các phường đã triển khai tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chức 

năng được phân cấp cho địa phương. Nhiều phong trào quần chúng về bảo vệ 

môi trường đã được hình thành và phát triển như phong trào “xanh – sạch – 

đẹp”, “Chiến dịch làm sạch môi trường thế giới”, “Tuần lễ quốc gia về nước 

sạch và vệ sinh môi trường... được đông đảo nhân dân tham gia hưởng ứng 

tích cực, nhiều phong trào bảo vệ môi trường đã thu hút, lôi kéo sự tham gia 

của cả cộng đồng. 
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 Khó khăn: 

Tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra và có phản ánh của người 

dân, tập trung ở một số vấn đề chưa xử lý triệt để do thẩm quyền của thành 

phố, cụ thể như: ô nhiễm mùi hôi tại chân cầu Hòa Xuân; các điểm ngập úng, 

nạo vét bùn các tuyến cống chính… 

Sự phối hợp chưa chặt chẽ và đồng bộ giữa các cơ quan cấp thành phố 

và quận trong việc tổ chức thực hiện thanh, kiểm tra công tác bảo vệ môi 

trường đối với các cơ sở SX-KD-DV trên địa bàn quận, cũng như xử lý ô 

nhiễm chưa có sự trao đổi thông tin, và giám sát của địa phương…  

Đối với một số văn bản pháp quy, quy định mới về bảo vệ môi trường, 

địa phương vẫn còn lúng túng áp dụng trong thực tế do chưa được tập huấn, 

hướng dẫn, triển khai thực hiện các văn bản này. 

Năng lực của cán bộ quản lý môi trường còn thiếu về số lượng, yếu về 

chuyên môn và kinh nghiệm. 

Các nguyên nhân ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về môi trường: 

Bộ máy QLNN về tài nguyên môi trường còn thiếu về số lượng, trình độ 

chuyên môn còn hạn chế. Với một khối lượng công việc nhiều và phức tạp, 

trang thiết bị chưa đầy đủ tạo nên những quá tải trong công việc. Hơn nữa, 

chế độ phụ cấp còn chưa phù hợp trước tình hình thực tế, những quyền lợi 

chưa có quy định cụ thể và rõ ràng. 

Hệ thống văn bản pháp luật mới chỉ quy định chung bảo vệ môi trường 

mà chưa có điều khoản và chế tài cụ thể buộc các cơ quan nhà nước, tập thể 

và cá nhân thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm bảo vệ môi trường. Điều đó dẫn 

đến tình trạng lỏng lẻo trong quản lý. Vấn đề trách nhiệm pháp lý, đặc biệt là 

trách nhiệm dân sự, hình sự đối với những hành vi vi phạm pháp luật về bảo 

vệ tài nguyên, môi trường chưa được quy định rõ, đầy đủ trong các văn bản 

hiện hành. 
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Nguồn kinh phí sự nghiệp chưa đáp ứng đủ cho việc tổ chức thực hiện 

các hoạt động bảo vệ môi trường. Số lượng chuyên trách làm công tác môi 

trường tại các phường còn quá ít không đủ để thực hiện nhiệm vụ. 

 

Tiểu kết chương 2 

Quận Hải Châu được xem như là địa bàn chiến lược trọng yếu phát triển 

kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng. Quận Hải Châu có tìm năng lớn về 

phát triển thương mại – Dịch vụ, du lịch, nổi tiếng với những chiếc cầu đẹp 

mang tầm cỡ của cả nước, những chương trình vui chơi, giải trí của thành phố 

đều tập trung trên những địa điểm thuộc quận. Đây là một trong những thuận 

lợi thúc đẩy sự phát triển của quận trong thời gian qua. Những tiềm năng và lợi 

thế đó đã và đang tác động tích cực đến sự phát triển của quận về mọi mặt 

trong thời gian qua. Thực tế cho thấy, sự phát triển kéo theo những vấn đề cần 

giải quyết về môi trường sống. Các chiến lược, kế hoạch phát triển của quận 

luôn được xây dựng đi kèm với các mục tiêu bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo 

sự phát triển của quận nói riêng và thành phố nói chung một cách bền vững. 

Nhận thức được vị trí, vai trò quan trọng của môi trường với sự phát 

triển kinh tế - xã hội, sự ổn định của chất lượng môi trường sống của quận, 

công tác QLNN đối với môi trường tại quận Hải Châu thời gian qua đã được 

quan tâm chú trọng và ngày càng hoàn thiện, góp phần cải thiện chất lượng 

môi trường sống của nhân dân cũng như để phát triển ngành nghề dịch vụ tại 

địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận thì trong công 

tác QLNN vẫn còn những tồn tại, hạn chế tác động không tốt đến môi trường 

trên địa bàn quận. 

Những tồn tại và hạn chế này cần được nghiên cứu để tìm ra các giải 

pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả QLNN đối với hoạt động này trong 

thời kỳ CNH-HĐH hiện nay. 
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Chương 3 

QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG, BẢO 

ĐẢM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ MÔI TRƯỜNG TỪ THỰC 

TIỄN QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 
3.1. Quan điểm và mục tiêu quản lý nhà nước về môi trường từ thực 

tiễn quận Hải Châu, TP Đà Nẵng 

3.1.1. Quan điểm quản lý nhà nước về môi trường từ thực tiễn quận 

Hải Châu, TP Đà Nẵng 

Xây dựng quận Hải Châu trở thành trung tâm đô thị của Đà Nẵng với qui 

mô dân số khoảng 261.000 người và phát huy vai trò, vị trí, chức năng là 

trung tâm giao lưu của Đà Nẵng về thương mại dịch vụ, văn hóa du lịch, khoa 

học-công nghệ, giáo dục và đào tạo...là địa bàn có ý nghĩa chiến lược về quốc 

phòng-an ninh. Quận Hải Châu phấn đấu trở thành địa phương đi đầu trong sự 

nghiệp CNH-HĐH và trở thành đô thị thân thiện với môi trường, xây dựng và 

áp dụng thành công mô hình chính quyền đô thị. 

Huy động mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế, phát huy tối đa lợi 

thế về vị trí địa lý, nhân lực và kết cấu hạ tầng để phát triển với tốc độ nhanh, 

bền vững, hiệu quả và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại. 

Phát triển KT-XH quận trong sự hợp tác chặt chẽ với các quận, huyện 

khác trong địa bàn Thành phố. 

Đảm bảo phát triển bền vững, phát triển triển kinh tế gắn liền chặt chẽ 

với phát triển xã hội, gắn tăng trưởng kinh tế với công bằng, tiến bộ xã hội. 

Nâng cao đời sống vật chất, đời sống văn hóa của nhân dân. 

Phát triển KT-XH gắn với bảo vệ môi trường, cân bằng sinh thái, không 

làm tổn hại và suy thoái cảnh quan thiên nhiên, các tài nguyên thiên nhiên và 

nhân văn. 
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Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với an ninh quốc phòng, củng 

cố hệ thống chính trị, trật tự xã hội, xây dựng nền hành chính vững mạnh, 

hiệu quả. 

3.1.2. Mục tiêu quản lý nhà nước về môi trường từ thực tiễn quận Hải 

Châu, TP Đà Nẵng 

Mục tiêu của quản lý môi trường là phát triển bền vững, nhằm đảm bảo 

giữ cân bằng giữa phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường. Hay nói 

cách khác, phát triển kinh tế xã hội tạo ra các tiềm lực kinh tế để bảo vệ môi 

trường, còn bảo vệ môi trường tạo ra các tiềm năng tự nhiên và xã hội mới 

cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội trong tương lai. Tuỳ thuộc vào điều 

kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, hệ thống pháp lý, mục tiêu phát triển ưu tiên của 

từng địa phương mà mục tiêu quản lý môi trường thay đổi theo thời gian và 

có những ưu tiên riêng. 

Mục tiêu cơ bản của bảo vệ môi trường ở nước ta trong giai đoạn công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay là: “Ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, phục 

hồi và cải thiện môi trường ở những nơi, những vùng đã bị suy thoái, từng 

bước nâng cao chất lượng môi trường ở các khu công nghiệp, đô thị và nông 

thôn, góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững, nâng cao chất lượng đời 

sống của nhân dân, tiến hành thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá đất nước”.v.v. Theo chỉ thị 36 CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, một số mục tiêu cụ thể của công tác 

quản lý môi trường Việt Nam hiện nay là: 

- Khắc phục và phòng chống suy thoái, ô nhiễm môi trường trong các 

hoạt động sống của con người. Trong giai đoạn hiện nay, các biện pháp khắc 

phục và phòng chống ô nhiễm chủ yếu là: 

Thực hiện nghiêm chỉnh quy định của Luật Bảo vệ môi trường về báo 

cáo đánh giá tác động môi trường trong việc xét duyệt cấp phép các quy 
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hoạch, các dự án đầu tư. Nếu báo cáo đánh giá tác động môi trường không 

được chấp nhận thì không cho phép thực hiện các quy hoạch, không triển khai 

các dự án này. 

Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh đang hoạt động, căn cứ vào kết 

quả của đánh giá tác động môi trường để tổ chức phân loại các cơ sở gây ô 

nhiễm và có biện pháp xử lý thích hợp. 

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh cần ưu tiên áp dụng các công nghệ 

sạch, công nghệ ít phế thải, tiêu hao ít nguyên liệu bằng cách trang bị, đầu tư 

các thiết bị công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, cải tiến và sản xuất các thiết 

bị tiêu hao ít năng lượng và nguyên vật liệu hơn. 

Các khu đô thị, các khu công nghiệp cần phải sớm có và thực hiện tốt 

phương án xử lý chất thải, ưu tiên xử lý chất thải độc hại, chất thải bệnh viện. 

Thực hiện các kế hoạch quốc gia ứng cứu sự cố tràn dầu trên biển, kế 

hoạch khắc phục hậu quả chất độc hoá học dùng trong chiến tranh, quản lý 

các chất thải nguy hại và hoá chất độc hại. 

- Hoàn chỉnh hệ thống văn bản pháp luật bảo vệ môi trường, ban hành 

các chính sách về phát triển kinh tế xã hội phải gắn liền với bảo vệ môi 

trường, nghiêm chỉnh thi hành luật Bảo vệ môi trường. Để thực hiện được 

mục tiêu này cần quan tâm thực hiện các biện pháp sau: 

Rà soát và ban hành các văn bản dưới luật, các quy định về luật pháp 

khác nhằm nâng cao hiệu lực của luật Bảo vệ môi trường. 

Ban hành các chính sách về thuế, tín dụng nhằm khuyến khích việc áp 

dụng công nghệ sạch. 

Thể chế hoá việc chi phí bảo vệ môi trường: thuế môi trường, thuế tài 

nguyên, quỹ môi trường.v.v. 

Thể chế hoá việc phối hợp giải quyết các vấn đề phát triển kinh tế với 

bảo vệ môi trường: trong các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội phải có các 
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chỉ tiêu bảo vệ môi trường. Tính toán hiệu quả kinh tế, so sánh các phương án 

phải tính toán cả chi phí bảo vệ môi trường. 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường từ trung ương đến 

địa phương, công tác nghiên cứu, đào tạo cán bộ về môi trường. 

Nâng cấp cơ quan quản lý nhà nước về môi trường đủ sức thực hiện tốt 

các nhiệm vụ chung của đất nước. 

Xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia, vùng lãnh thổ và 

gắn chúng với hệ thống quan trắc môi trường toàn cầu và khu vực. Hệ thống 

này có chức năng phản ánh trung thực chất lượng môi trường quốc gia và các 

vùng lãnh thổ. 

Xây dựng hệ thống thông tin tư liệu môi trường quốc gia, quy chế trao 

đổi và thu thập thông tin môi trường quốc gia và quốc tế. 

Hình thành hệ thống cơ sở nghiên cứu và đào tạo cán bộ chuyên gia về 

khoa học và công nghệ môi trường đồng bộ, đáp ứng công tác bảo vệ môi 

trường quốc gia và của mỗi ngành. 

Kế hoạch hoá công tác bảo vệ môi trường từ trung ương đến địa phương, 

các cán bộ, các ngành. 

- Phát triển đất nước theo các nguyên tắc phát triển bền vững được thông 

qua tại Hội nghị Môi trường do Liên Hợp Quốc tổ chức vào năm 1992 tại Rio 

– de Zaneiro (Brazin). Các nguyên tắc đó có thể được tóm lược như sau: 

Tôn trọng và quan tâm đến cuộc sống cộng đồng. 

Cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống con người. 

Bảo vệ sự sống và tính đa dạng sinh học của Trái Đất. 

Giữ vững trong khả năng chịu đựng của Trái Đất. 

Thay đổi thái độ, hành vi và xây dựng đạo đức mới vì sự phát triển bền 

vững. 

Tạo điều kiện cho các cộng đồng tự bảo vệ lấy môi trường địa phương 
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của mình. 

Tạo ra một cơ cấu quốc gia thống nhất thuận lợi cho việc phát triển bền 

vững 

Xây dựng một xã hội bền vững 

Xây dựng mối liên minh toàn thế giới về bảo vệ và phát triển 

Xây dựng các công cụ hữu hiệu về quản lý môi trường quốc gia, các 

vùng lãnh thổ riêng biệt như:Xây dựng các công cụ quản lý thích hợp cho 

từng ngành, từng địa phương tuỳ thuộc vào trình độ phát triển. Hình thành và 

thực hiện đồng bộ các công cụ quản lý môi trường (luật pháp, chính sách, kỹ 

thuật công nghệ, các chính sách xã hội.v.v.). 

3.2. Giải pháp QLNN về môi trường tại quận Hải Châu, TP Đà 

Nẵng 

3.2.1. Các giải pháp tổng thể 

Sau hơn 7 năm thực hiện Đề án “Xây dựng Đà Nẵng – Thành phố môi 

trường” đến năm 2016, tình hình ô nhiễm môi trường tại thành phố Đà Nẵng 

nói chung và quận Hải Châu nói riêng đã được cải thiện đáng kể so với giai 

đoạn trước, nhiều tiêu chí “Thành phố môi trường” đã đạt được. Đặc biệt 

trong giai đoạn năm 2011- 2014, lĩnh vực môi trường của quận Hải Châu đã 

được thành phố thừa nhận đạt được một số kết quả điển hình. Song trong thời 

gian đến, giai đoạn hoàn thành mục tiêu của đề án của thành phố đề ra và đáp 

ứng yêu cầu của khu đô thị thân thiện với môi trường, đòi hỏi sớm ban hành 

các giải pháp thực hiện một cách tổng thể về môi trường, một số kiến nghị: 

Căn cứ Đề án “Xây dựng Đà Nẵng – thành phố môi trường” đã được 

UBND thành phố triển khai. Thời gian qua thực hiện đề án chất lượng môi 

trường và công tác quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn quận Hải 

Châu đã được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên để xứng đáng là quận trung tâm 

của thành phố môi trường, đề nghị UBND thành phố tiếp tục quan tâm hỗ trợ 
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tạo điều kiện và nguồn lực để quận Hải Châu tiếp tục phát triển theo hướng 

thân thiện với môi trường. 

Để đẩy nhanh tiến trình xã hội hóa bảo vệ môi trường, nhất là hoạt động 

thu gom và xử lý chất thải rắn, để huy động nguồn lực tư nhân, xã hội và nhằm 

chuẩn bị thực hiện cơ chế mô hình “Chính quyền đô thị” trong tương lai. 

Tiếp tục triển khai xây dựng các tiêu chí “Khu dân cư thân thiện với môi 

trường” cụ thể triển khai kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 28/11/2011 của 

UBND quận Hải Châu về việc xây dựng “Khu dân cư thân thiện với môi 

trường” kết hợp với việc thực hiện các mô hình “Tổ dân phố không rác”, 

“Tuyến đường văn minh đô thị ” tại quyết định số 4299/QĐ-UBND ngày 

4/6/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành bộ tiêu chí xây 

dựng các mô hình điểm “Tuyến đường văn minh đô thị”, “Chợ văn minh 

thương mại”, “Tổ dân phố không rác”. 

Vấn đề quan trọng cần được quan tâm là giám sát chất lượng môi trường 

tức thời và liên tục, trên cơ sở đó đề xuất các chính sách, giải pháp có tính 

khoa học. Sự cần thiết đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường 

hiện đại đến năm 2020.  

3.2.2. Các giải pháp đối với các vấn đề ưu tiên 

3.2.2.1. Giải pháp về quy hoạch 

Xây dựng quy hoạch, chiến lược, kế hoạch về BVMT là giải pháp cốt 

lõi, cần ưu tiên thực hiện trong giai đoạn tới trên cơ sở gắn kết chặt chẽ với 

quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -  xã hội của quận nhằm đảm bảo phát 

triển bền vững: 

Lập quy hoạch bảo vệ môi trường: trước hết, UBND quận cần tập trung 

xây dựng và ban hành phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế -  xã hội của 

quận. Theo đó các quy hoạch cần cân nhắc về mối quan hệ tác động để xây 

dựng phù hợp với điều kiện môi trường, đặc điểm kinh tế - xã hội và ngăn 

ngừa các tác động đến môi trường. 
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Thường xuyên thực hiện đánh giá môi trường chiến lược và thực thi các 

gải pháp sau khi được phê duyệt: Đây là hoạt động được tiến hành đồng thời 

việc lập Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở Báo cáo môi trường 

chiến lược thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2010 – 2020 đã được phê duyệt, các 

bộ phận chuyên môn của UBND quận tiếp tục rà soát các giải pháp, lập kế 

hoạch phân kỳ thực hiện trong quá trình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội của quận. 

Quy hoạch lại các cống rãnh thoát nước thải theo đúng lộ trình, làm cơ 

sở quản lý, phân kỳ đầu tư hợp lý để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường 

do nước thải gây ra tại các khu dân cư. 

Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu quy hoạch các khu vực sản 

xuất tập trung dành cho quy mô nhỏ và hộ gia đình nhằm từng bước di dời các 

cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư. 

3.2.2.2. Giải pháp về Cơ cấu tổ chức quản lý môi trường 

Năng lực của hệ thống quản lý bảo vệ môi trường từ Trung ương đến địa 

phương thời gian qua vẫn còn yếu, chưa đủ sức giám sát và kiểm soát hiệu 

quả quá trình thực thi pháp luật bảo vệ môi trường của doanh nghiệp và các 

đối tượng liên quan. Do vậy, giải pháp vê cơ cấu tổ chức quản lý môi trường 

đề nghị là: 

Sở Tài nguyên và Môi trường: chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về 

môi trường được quy định tại khoản 8 Điều 2 của Thông tư liên tịch số 

50/2014/TTLT-BVMT-BNV, với các nhiệm vụ chính cho bảo vệ môi trường 

và đa dạng sinh học, như: thẩm định và cấp phép, kiểm tra và xác nhận sau 

khi hồ sơ môi trường được phê duyệt, kiểm tra giám sát sau khi đánh giá tác 

động môi trường, lập quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học, hướng dẫn kiểm 

tra nhập khẩu phế liệu, phòng ngừa ô nhiễm, xác định thiệt hại môi trường, 

phí bảo vệ môi trường, ký quỹ phục hồi môi trường, quan trắc, xây dựng báo 
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cáo hiện trạng môi trường, truyền thông, đa dạng sinh học… 

Cấp quận, huyện phường, xã: cần tăng cường biên chế cho Phòng Tài 

nguyên và Môi trường. Mỗi phường, xã có 01 biên chế chuyên trách quản lý 

môi trường để nâng cao vai trò, hiệu quả quản lý nhà nước ở cấp địa phương. 

3.2.2.3.Giải pháp về thể chế, luật pháp liên quan lĩnh vực bảo vệ môi 

trường 

Trên cơ sở Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014 và các văn bản dưới Luật, 

cần khẩn trương rà soát, bổ sung, sửa đổi và ban hành các bản dưới luật; Tiếp 

tục kiến nghị rà soát, sửa đổi những quy định liên quan trong Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2014 phù hợp với thực tiễn của địa phương. Nhất là đẩy mạnh 

việc phân công, phân cấp nhưng tập trung và đi đôi với tăng cường năng lực, 

nhất là ở cấp cơ sở để phát huy vai trò của các phường. 

Để nâng cao hiệu quả phối hợp quản lý môi trường liên ngành, ban hành 

quy chế phối hợp liên ngành giữa các đơn vị cấp thành phố với cấp quận, 

huyện. Cần có sự phối hợp đồng bộ và chặt chẽ, kịp thời giữa các cơ quan liên 

quan khi tiến hành thanh, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ 

sở SXKDDV cũng như xử lý các điểm ô nhiễm môi trường phát sinh 

Để đảm bảo cơ chế thực thi về chia sẽ thông tin môi trường, UBND 

thành phố cần ban hành cơ chế, quy định chia sẽ, quản lý hệ thống thông tin 

môi trường để các quận huyện có thể sử dụng, 

3.2.2.4. Giải pháp về Tài chính, đầu tư cho bảo vệ môi trường 

Thời gian tới, yêu cầu các phường chi không dưới 1% cho sự nghiệp môi 

trường trong tổng chi ngân sách sự nghiệp. Trong cơ cấu chi sự nghiệp môi 

trường, cần đảm bảo theo đúng các nội dung chi được suy định theo hướng 

dẫn của Bộ Tài chính, Bộ TN&MT. Một số hoạt động cần đẩy nhanh tiến 

trình xã hội hóa, như thu gom, vận chuyển và sử lý chất thải, cây xanh, thoát 

nước…để giảm tỷ trọng chi ngân sách cho các hoạt động này. Đồng thời gia 
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tăng ngân sách chi cho các hoạt động: kiểm tra môi trường; tuyên truyền, 

nâng cao nhạn thức; ngăn ngừa và xử lý ô nhiễm môi trường. 

Phí, thuế bảo vệ môi trường là một trong những công cụ quan trọng đã 

được áp dụng trong những năm qua để điều chỉnh hành vi của doanh nghiệp 

theo hướng bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm từ hoạt động sản xuất, 

kinh doanh và sịch vụ, đồng thời tạo thêm nguồn thu cho ngân sách. Tuy 

nhiên, trong thời gian tới cần sử dụng nguồn thu này cho hoạt động cải thiện 

và xử lý môi trường. 

Các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư công nghệ sạch thời 

gian tới cần có sức hút mạnh mẽ hơn để các chính sách này thật sự đi vào 

cuộc sống. 

Trước đây, theo Quyết định số 06/2006/QĐ-UB ngày 25/01/2007 thì lệ 

phí thẩm định đối với Cam kết bảo vệ môi trường lần đầu 1.400.000 đồng; 

Cam kết bảo vệ môi trường bổ sung là 700.000 đồng tuy vậy hiện nay theo 

quy định tại Quyết định số 05/2012/QĐ-UB ngày 24/02/2012 thì hiện nay 

không thu.Việc không thu phí này, UBND quận thấy không phù hợp do quá 

trình thẩm tra hồ sơ thủ tục môi trường đòi hỏi phát sinh các kinh phí bao 

gồm văn phòng phẩm, chi phí đi lại kiểm tra, chi phi thuê đơn vị lấy mẫu và 

phân tích, đo đạc các nguồn chất thải phát sinh để kiểm tra đối chứng… Kiến 

nghị, thành phố cần sớm nghiên cứu điều chỉnh bổ sung mức quy định lệ phí 

đối với việc giải quyết hồ sơ môi trường tại cấp quận/huyện với mức đề xuất 

UBND quận Hải Châu thấy phù hợp là 500.000 đồng – 1.000.000  đồng/hồ sơ. 

3.2.2.5. Giải pháp về hoạt động giám sát chất lượng môi trường 

Xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường không khí và chất lượng 

nước. Có biện pháp kiểm doát ô nhiễm các hồ; kiểm tra, giám sát việc xử lý ô 

nhiễm tại lòng trạch sông Hàn; Duy trì vệ sinh các hồ trên địa bàn quận. 

Để nâng cao năng lực cảnh báo ô nhiễm môi trường các cơ quan, đơn vị 
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có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án, kế hoạch ứng 

phó sự cố môi trường, xác định ô nhiễm tiềm năng và thường xuyên giám sát 

theo thẩm quyền. 

Việc kiểm soát tình trạng thoát nước và xử lý nước thải thực hiện bắt 

buộc tất cả cá công trình xây dựng phải đảm bảo kỹ thuật. Nước thải các cơ sở 

sản xuất kinh doanh dịch vụ phải được sử lý đạt quy chuẩn môi trường. Đầu 

tư nâng cấp, nạo vét thường xuyên các tuyến cống thoát nước. 

Đối với việc kiểm soát ô nhiễm môi trường công nghiệp: kiểm tra việc 

chấp hành các quy định về pháp luật Bảo vệ môi trường, xử lý triệt để đối với 

các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. 

Khuyến khích sử dụng các nhiên liệu sạch, công nghệ mới. Xây dựng lộ trình, 

từng bước di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư. 

3.2.2.6.Giải pháp về nguồn lực con người, sự tham gia của cộng đồng 

bảo vệ môi trường 

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Bảo vệ môi trường của 

doanh nghiệp và người dân cần được đặc biệt chú trọng. Cấp bộ ngành Trung 

ương và thành phố cần ban hành các chính sách khuyến khích sự tham gia bảo 

vệ môi trường của cộng đồng và xã hội. 

Sự tham gia của cộng đồng vào bảo vệ môi trường không chỉ tạo thêm 

nguồn lực tại chổ cho sự nghiệp bảo vệ môi trường, mà còn là lực lượng giám 

sát môi trường nhanh và hiệu quả giúp các cơ quan quản lý môi trường giải 

quyết kịp thời ô nhiễm môi trường ngay từ khi mới xuất hiện. Do vậy, trong 

thời gian tới cần có hướng dẫn người dân tham gia phản biện, kiểm tra, giám 

sát các hoạt động bảo vệ môi trường từ cấp Trung ương; tuyên truyền để nhân 

dân có nhận thức sâu sắc, đầy đủ về môi trường và phát triển bề vững. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức, xây dựng 

thái độ, hành vi của người dân sống thân thiện với môi trường, đặc biệt là đối 
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tượng học sinh, sinh viên. Cơ quan quản lý nhà nước các cấp cần giao cho các 

đoàn thể nhân dân thực hiện nhiệm vụ truyền thông bảo vệ môi trường và 

phát triển bền vững để ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Nâng cao năng lực cho các đoàn thể nhân dân để thực hiện các nhiệm vụ 

bảo vệ môi trường, thông qua các hình thức: Tập huấn nâng cao kiến thức, 

kinh nghiệm, kỹ năng làm công tác vận động quần chúng, làm công tác truyền 

thông; Biên soạn, in, phát hành tài liệu truyền thông và tập huấn; Trang bị 

máy móc, thiết bị, hình thức thăm quan, trao đổi kinh nghiệm… 

Cấp trung ương và địa phương cần ban hành quy định, cơ chế quyền tiếp 

cận của quần chúng tham gia bảo vệ môi trường về các thông tin: tình hình 

thực hiện BVMT, các chính sách khuyến khích cộng đồng dân cư tham gia 

BVMT, nguồn lực trong và ngoài nước tham gia bảo vệ môi trường hoặc các 

hoạt dodonhgj của các đoàn thể nhân dân trong BVMT. 

Tăng cường công tác tham vấn ý kiến của cộng đồng trong quá trình 

thực hiện báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động 

môi trường. 

3.2.2.7. Các giải pháp về công nghệ 

Cơ chế khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ ít 

phát thải là cần thiết trong lộ trình xây dựng thành phố môi trường. Từng 

bước ứng dụng công nghệ sản xuất sạch thay thế dần công nghiệp lạc hậu, gây 

ô nhiễm môi trường. 

Công nghệ xử lý nước thải đô thị trong thời gian tới cần quan tâm đầu tư 

xây dựng hiện đại. Đồng thời áp dụng các công nghệ xử lý chất thải tiên tiến 

trong hoạt động xử lý chất thải, đặc biệt là chất thải nguy hại. 

3.3. Kiến nghị 

3.3.1. Kiến nghị đối với Chính phủ và các Bộ ngành liên quan 

Rà soát, ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn sau Luật Bảo vệ môi 
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trường năm 2014, đặc biệt các chính sách nhằm huy động, khuyết khích sự 

tham gia bảo vệ môi trường của các thành phần trong xã hội. 

Để tăng cường năng lực cho bộ máy quản lý nhà nước vê môi trường đến 

cấp cơ sở, đề nghị Bộ Nội vụ đề xuất Chính phủ bố trí 01 biên chế phụ trách 

công tác môi trường cấp phường, xã; Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng 

cơ sở dữ liệu về quan trắc chất lượng môi trường, có cơ chế kết nối, chia sẻ với 

cơ quan quản lý môi trường cả nước, hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin 

trong giám sát chất lượng môi trường và chất thải tập trung trong thời gian tới. 

3.3.2. Yêu cầu đối với các Sở, Ban ngành, phường xã 

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức hệ thống quản lý môi trường đến cấp phường, 

xã; Phấn đấu không còn cán bộ kiêm nhiệm hoạt động quản lý môi trường. 

Phải có chính sách đảm bảo hoàn tất đấu nối nước thải toàn bộ và đảm 

bảo xử lý chung đạt yêu cầu trong thời gian đến trên toàn địa bàn thành phố. 

Tăng cường thực thi pháp luật về BVMT trên địa bàn, chú trọng công tác 

thanh tra, kiểm tra và giám sát chất lượng môi trường trong thời gian đến. 

Đề nghị UBND thành phố trong việc tăng cường các điểm quan trắc, tầm 

suất và kinh phí thực hiện quan trắc môi trường. Đẩy mạnh công tác xử lý các 

điểm nóng môi trường, thực hiện có hiệu quả đề án thành phố môi trường 

trong thời gian tới. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức bảo vệ môi 

trường, giáo dục môi trường, làm cho ý thức bảo vệ môi trường trở thành thói 

quen, đi sâu vào nếp sống của mọi tầng lớp trong xã hội. 

 

Tiểu kết Chương 3 

Để tiếp tục bảo vệ tài nguyên môi trường, thực hiện tốt hoạt động quản 

lý nhà nước về môi trường trong thời gian tới, vấn đề đặt ra là làm thế nào để 

khắc phục những tồn tại, yếu kém đã được chỉ ra, nhất là việc kiện toàn tổ 
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chức bộ máy… để từ đó nâng cao chất lượng môi trường và hiệu quả hoạt 

động quản lý môi trường tại địa phương. Từ góc độ QLNN, cần tập trung 

những giải pháp sau đây: 

- Xây dựng và hoàn thiện các thể chế, chính sách về tài nguyên môi 

trường trên địa bàn; 

- Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong 

hoạt động quản lý tài nguyên và môi trường; 

- Thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động khai thác tài 

nguyên môi trường nói chung và đặc biệt là hoạt động khai thác tài nguyên 

nói riêng; 

- Xã hội hóa công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường, nâng cao nhận 

thức pháp luật của người dân, phát huy hơn nữa vai trò của cộng đồng trong 

bảo vệ tài nguyên môi trường, phát huy tính dân chủ trong mỗi hoạt động 

được thực hiện; 

- Tổ chức bộ máy QLNN về tài nguyên và môi trường theo hướng đơn 

giản và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của tình hình thực tế; từng bước kiện toàn, 

cũng cố bộ máy cơ quan quản lý, tăng cường hợp tác các cấp ngành và địa 

phương. 
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KẾT LUẬN 

 

Trong thời gian qua, trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước có nhiều 

biến động, cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu… đã ảnh 

hưởng đến tiến trình hội nhập của thành phố nói chung và quận Hải Châu nói 

riêng, nhưng với vị thế là quận trung tâm của thành phố đô thị loại 1 của Việt 

Nam, quận Hải Châu đã có bước phát triển khá nhanh về KT-XH. Diện mạo 

của quận ngày càng khang trang, văn minh, sạch đẹp và đầy sức sống, thể 

hiện rõ bản chất của một quận năng cộng. Áp dụng các đề án về xây dựng và 

phát triển môi trường đặc biệt là đề án “Xây dựng Đà Nẵng – Thành phố môi 

trường” đã tạo nên những hướng phát triển sáng tạo của quận Hải Châu, với 

mục đích lớn nhất là phát triển KT-XH bền vững và phấn đấu cùng thành phố 

đạt được thành phố thân thiện môi trường, đảm bảo các yêu cầu về chất lượng 

môi trường. 

Quản lý nhà nước về môi trường là một nội dung quan trọng trong chiến 

lược và kế hoạch phát triển bền vững của mỗi địa phương. Nếu không đặt 

đúng vị trí của bảo vệ môi trường thì không thể đạt được mục tiêu phát triển 

và từng bước nâng cao đời sống của nhân dân. Thực tế cho thấy quản lý nhà 

nước về bảo vệ môi trường là một nhân tố quan trọng đảm bảo cho việc sử 

dụng các nguồn tài nguyên một cách hợp lý và luôn giữ được môi trường ở 

trạng thái cân bằng. 

Với mục tiêu “Xây dựng Hải Châu – Quận môi trường” vào năm 2020, 

chiến lược bảo vệ môi trường của quận là bộ phận cấu thành không thể tách 

rời của chiến lượt phát triển KT-XH, là cơ sở quan trọng bảo đảm phát triển 

kinh tế bền vững.  

Trong những năm qua chất lượng môi trường của quận Hải Châu nói 

riêng và thành phố nói chung cũng chịu những sức ép do quá trình phát triển 
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KT-XH của thành phố Đà Nẵng, việc phát triển đô thị và mở rộng không gian 

của quận làm ô nhiễm môi trường không khí cục bộ, quy hoạch và phát triển 

du lịch có nhiều điểm chưa hợp lý ảnh hưởng đến chất lượng môi trường nước 

và đa dạng sinh học dưới nước. Các hoạt động khác như: Giao thông cũng có 

những sức ép đáng kể lên môi trường của quận. Tuy nhiên dưới sự quản lý 

chặt chẽ của các cấp nên chất lượng Môi trường của quận đã được giữ vững 

và có những bước cải thiện đáng kể so với trước đây. Việc quản lý chất thải 

rắn của quận khá tốt góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành một trong những 

thành phố sạch nhất trong cả nước. Cơ sở hạ tầng giao thông và hệ thống 

thoát nước đã được hoàn thiện theo hướng hiện đại, tình trạng nước thải chưa 

được xử lý thải ra môi trường đã được hạn chế, ô nhiễm tại các hồ cũng được 

giảm đáng kể. Nhận thức chung về môi trường của người dân quận Hải Châu 

được nâng cao, người dân đã tự nguyện và tích cực tham gia các hoạt động 

BVMT tại các cộng đồng dân cư, từ đó bỏ các thoái quen ảnh hưởng xấu đến 

môi trường. Đặc biệt trong việc thực hiện Luật BVMT, việc triển khai các Nghị 

quyết, Quyết định, Chỉ thị của Đảng, nhà nước trong việc BVMT đã được quận 

đặc biệt chú trọng thông qua các hình thức tuyên truyền phổ biến, tập huấn, sử 

dụng các phương tiện thông tin như loa phát thanh, áp phích và tổ chức các 

buổi mittinh, phát động phong trào BVMT đến các cụm khu dân cư. 

Công tác đào tạo năng cao trình độ chuyên môn của cán bộ quản lý môi 

trường đã được chú trọng thông qua việc mở các lớp đào tạo, tập huấn các kỹ 

năng chuyên môn…Công tác tổ chức bộ máy làm công tác quản lý nhà nước 

về môi trường đã và đang hoạt động có nề nếp. Bộ máy quản lý từ cấp quận 

đến các phường đã hoạt động đảm bảo theo quy định và trách nhiệm đã được 

phân cấp. 

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, công tác BVMT ở quận Hải 

Châu vẫn còn nhiều tồn tại: Chất lượng môi trường không khí có cải thiện 
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hơn so với trước đây, tuy nhiên với dự báo dân số tiếp tục tăng, mở rộng và 

phát triển đô thị, dịch vụ thương mại là hướng chủ đạo cũng sẽ là áp lực lên 

môi trường không khí trên địa bàn quận. Tiêu chí cây xanh đô thị đạt yêu cầu 

so với mục tiêu mà thành phố đề ra nhưng vẫn chưa mang tính bên vững nên 

quận đã chú trọng đầu tư các công viên ngoài trời, trồng mới nhiều cây xanh tại 

các khu dân cư trong thời gian gần đây. Các hoạt động khác như xử lý ngập 

úng, thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu… cũng đang từng bước thực hiện. 

Từ những tình hình thực tế, dựa vào định hướng phát triển KT-XH trong 

thời gian đến, xin đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu 

quả công tác quản lý nhà nước về môi trường, từ đó nâng cao chất lượng môi 

trường tại thành phố Đà Nẵng nói chung và quận Hải Châu nói riêng, góp 

phần trong việc “Xây dựng  Đà Nẵng – Thành phố Môi trường” thành công./. 
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