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I. QUAN DIEM, CHU ThUNG CUA BANG, cuiNit SACH, PHAP 
LUiT CUA NBA NIJOC yE BAO Vi MOI TRTY(5NG 

Bào v môi truông dang là mt trong nhtng vn d thách thüc lan cüa toàn 
câu, tác dng không nhô dn s1r phát trin bn vthag cña các nlxóc tren th giói. Xác 
djnh rO tm quan trng cüa bào v môi tru?mg, Dng và Nhà nuóc ta luôn dành sr 
quan tãm'lãnh c1o, chi dao.  H thng quan dim, chü trucmg cüa Dãng, chmnh sách, 
pháp lu.t cüa Nhà nuâc ngày càng duçc b sung, hoàn thin, thông qua các van kin, 
nghj quyt, chi th,... cüa Dãng xuyen su& qua các nhim kS' dai hi d bão dm s1r 
nh.t quán, phü hçrp v&i lung giai don phát trin cüa dt ni.róc. 

1. Quan dim, chü trirong cüa Dãng 
1.1. Quan dim 
- Nghj quyé't s 41-NQ/TW, ngày 15/11/2004 ca Bó Chlnh trj khóa IX ban 

hành v báo v mói trw&ng trong th&i /cj) ddy mgnh cong nghip hóa, hin gi hóa 
da't nzthc, xác djnh "Bào v môi trumg là mt trong nhttng vn d sng con cüa 
nhân loi; là nhân t bào dam si'rc khOe và cht hrcmg cuc sng cña Nhân dan, 
gop phn quan tr9ng vào vic phát trin kinh t - xã hi, n djnh chInh trj, an ninh 
qu6c gia và thiic d.y hi nhp kinh t quc t cüa nithc ta"; "Bào v môi tru0ng 
vüa là miic tiêu, vera là mt trong nhftng ni dung cci ban cüa phát trin bn vng, 
phài dixçic .th hin trong các chin luçic, qui hoach,  k hoch, dtr an phát trin 
kinh t - xa hi cña tüng ngành và lurng dja phucmg. Khc phi.ic tu tu&ng chi chi'i 
trçng phát trin kinh t - xã hôi ma coi nhe bag v môi tmng. Dâu tu cho bâo v 
môi truäng là du hr cho phát trin bn vtrng". 

- Nghj quye't 24-NQ/TW, ngày 3/6/2013 cza Ban Ch4p  hành Trung wang v 
chz dç3ng i'mgphó vó'i biln di khI hu, tang cwô'ng quán lj tài nguyen và báo v mOi 
tru'&ng, nêu rô "Môi truông là v.n d toàn cu, bào v môi tnlumg vira là mic tiêu 
vi'ra là mt ni dung co ban cüa phát trin bn vrng. Tang cithng bào v môi truOiig 
phãi theo phuong chârn üng x'Cr hài hOa vói thiên nhiên, theo quy lu.t tir nhiên, phOng 
ngl'xa là chInh; kk hop kim soát, kh.c phiic ô nhim, cãi thin môi trithng, Mo ton 
thiên nhiên và da dng slab hçc; ly bào v sirc khóe Nhân dan lam mitc tiêu hang 
du; kiên quy& loai bO nh&ng dir an gay ô thim môi trung, ãnh huang dn süc 
khOe cong  dng. D.0 hr cho báo v môi tnrng là du ti.r cho phát trin bn vthig". 
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- Kit luán sá 56-KL/TW, ngày 23/8/2019 cza Bç5 ChInh trj v tiêv tyc thyc 
hin Nghj quylt Trung wang 7 khóa XI v chi dçng i'ngphó vái biln di k/il hu, 
tang cithng quán lthi nguyen và báo v môi trzthng" cM rö c.n tip ti.ic thc 
hin Nghj quy& Trung ixcmg 7, khóa XI v chü dng frng phó vri bin dôi khI 
hu, tang ctrông quân l tài nguyen và báo v môi trithng. Tp trung thirc hin t& 
các nhim vi tr9ng tam, c.p bach. 

- Van kin £'çzi hç31 dqi biu toàn qu6c hn th-IX X X1, XII, XIII cia Dáng: 

D.i hi IX, trong Báo cáo Chfnh tn khng djnh "Sü dimg hqp l và tit kim 
tài nguyen, bâo v và cái thin môi tnrbng, tr nhien, bo tn da dng sinh hçc, coi 
day là mt trong nhftng ni dung quan tr9ng cüa chin hxqc, quy hoach, k hoach, 
chirong trI.nh va dir an phát trin kinh t - xã hi. Tang cixng cong tác quãn 1 & tat 
ca các lTnh vuc, cac vung, thuc hiên nghiêm Luât Bao ye môi truong" 

Dai hôi X, Dang tip tuc xac drnh "Bao ye va su dung co hiêu qua tai nguyen 
qüôc gia, cãi thin môi tru?mg tr nhiên"2. 

Di hi XI, Cuo'ng lTnh xây dirng dt nu&c trong th&i k3' qua d len chü nghia 
xã hi, neu rö "Bào v môi tru?mg là trách nhim cCia ca h thng chinh t4, cüa toàn 
xä hi và nghia viii cta mpi cong dan. K& hçp chit  the gitra hem soát ngàn ngüa, 
kh.c phi.ic ô nhim vâi khôi phiic và bão v môi trueing sixth thai"3. 

Di hi XII, Dâng xác dj.nh "ngán chn và ti'rng bix&c khc phiic sir xu6ng cAp 
cüa môi tnxmg tr nhiên do con ngithi, nht là do các d an phát trin kinh t gay ra. 
Han ch, tin tói kh.c phçic can bàn tInh trng hüy hoai lam cn kit tài nguyen, ô 
nhim môi tnrmg cüa các co s& san xu.t,. . .Hoãn thin h thông pháp lu.t, ban hành 
các ch tài dü mnh d báo v mOi tru&ng, ngAn ch.n xir l theo pháp 1ut nh.m 
ch.m dñt tInh trng gay ô nhim môi tnrng, tang cu&ng phông ngira và kiêm soát 
các nguôn gay ô nhiêm môi truông"4. 

Di hi XIII, tip tiic khng djnh "L.y báo v môi trithng song và s1rc khôe 
cüa Nha.n dan là muc tiêu hang d.u; kiên quy& loai hO nhftng dr an gay ô nhiêm 
môi trtx&ng, bão dam cht hrçmg môi trixing sang, bão v da dung sinh hçcvà h 
sinh thai; xây d'çrng nn kinh t xanh, kinh t tu.n hoàn, than thin vói môi tnthng"5. 

1.2. Muc tiêu 
- Nghj quyêt 56 41-NQ/TW, ngày 15/11/2004 cza B5 Ghlnh trj khóa IXxác 

djnh cy thi 3 myc tiêu: (1) ngan ngüa, han ch müc d gia tang ô nhiêm, suy thoái 
và sir c mOi tnx&ng do hoat  dng ciia con ngl.r&i yà tác dng cña tir nhiên gay 
ra. Si'r dçing bn vEtng tài nguyen thiên nhiên, bão v da dng sinh hçc; (2,) khac 

1  Van kin Dai  hOi di biu 1.n thir IX, NXB Chinh trj Quc gia, Ha Ni 2001, Tr 95. 
2  Van kiên Dai  hi  dai  biu lan thir X, NXB Chinh tr Quôc gia, Ha Ni 2006, Tr 94. 
' Van kiên Dai hôi dai bi&i l.n thi'r XI, NXB Chmnh tij Quc gia, Ha Ni 2011, Tr 78. 
' Van kin Dai hôi dai biêu lan thu XII, NXB ChInh tn Qu6c gia Sir that, Ha NOi  2016, Tr 31- Tr32. 
5 Dâng Cong san Vit Nam: van kin Di hi c1i biêu toàn quôc Ian th(r Xffl cüa Dãng, NXB Chlnh ftj quOc gia Sr 
tht,HàNi2021,tp 1,Tr 117. 
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phuc ô nhim môi trithng, truóc h& ô nhttng ncii dä bj ô nhim nghiém tr9ng, 
phiic hM các h sinh thai dä bj suy thoái, tirng bithc nâng cao chit hrcing môi 

trithng; (3) xây drng ntrâc ta trô thãnh mt nthc có môi tnthng t&, có sir hài hoà 
gii±a tang tmng kinh t, thirc hin tin b, Cong bang xã hi và bâo v môi tru&ng; 
mci nguôi du có thüc báo v môi tri.r&ng, s&ig than thin vói thiên nhiên. 

- Nghj quylt 24-NQ/TW, ngày 3/6/2013 cia Ban Chip hành Trung wong dé 
ra các miic tiêu v báo v mói tru-&ng dIn näm 2020: v ca ban, chñ dng thIch 1rng 
vd bin di khI hau,  phông tránh thien tai, giãm phát thai khI nhà kinh; có buOc 
chuyn bin Co bàn trong khai thác, sü diing tài nguyen theo huàng hqp 1, hiu qua 
và bn vüng, kim ch mirc d gia thng ô nhim môi tnxng, suy giãm da dng sinh 
hc nh&m bào dam cht hrçmg.mOi tnrông sng, duy trI can b&ng sinh thai, huàng 
t9i nn kinh t xanh, than thin vói môi truông. Dn nm 2050, chü dng irng phó 
vói bin di khI hu; khai thác, sir ding hçip 1, tit kim, có hiu qua và bn vfrng 
tài nguyen; bào dam cht, luang môi tnrmg sng và can b.ng sinh thai, phân dâudt 
các chi tiêu v môi trithng tuang dixcmg vth mirc hin nay cüa các nithc cong nghip 

• A .Z , • , , p • phat trien trong khu virc. Ci the, den nam 2020 khong de phat srnh va xu ly triçt de 
các Co s gay ô nhim môi tru&ng nghiêm trçng; 70% hrqng nuóc thai ra môi trix&ng 
lixu vrc các song duçic xü 1; tiêu hut, xir 1 tren 85% ch.t thai nguy h.i, 100% chat 
thai y t; tái si'r dçmg hoc tái ch tren 65% rác thai sinh ho.t. Phn d.0 95% dan cu 
thành thj và 90% dan cu nông thôn duçcc sir ding nuóc sich, hqp v sinh. Kim soát 
an toàn, xir 1 0 nhim mOi trithng do hu qua chin tranh. Nâng cao chat ltrçing môi 
trithng khOng khI a các do thj, khu vrc dông dan Cu. Cài thin rO rt môi tru?mg lang 
ngh va khu virc nông thôn. Quãn 1 khai thác hqp 1, sam chrn dirt khai thác thng 
tr nhiên, nâng din tIch các khu bâo tn thiên nhiên len trên 3 triu ha; nàng d che 
phii cUa r1mg len trên 45%. 

- KIt lun sl 56-KL/TW, ngày 23/8/2019 cia B5 Ghinh ti-j ban hành: Yêu cu 
c.p iy, t chtrc dãng, chinh quyn, co quan tip tic thc hin quyk 1it các miic tiêu 
dä neu trong Nghj quytTrung uong 7, khóa XI, trong do tp trtmgthrc hin t& các 
m1ic tiêu cii th dn näm 2020 duçic nêu trong Nghj quy& s 24. 

- Van /dn D4ii hçi dgi bilu toàn qulc ln thi- IX X, X1, XII, XIII cña Dáng. 
Di hi IX d ra m1ic tiêu: Tip tiic thtrc hin chuong trmnh nithc sch và v 

sinE moi trtxông, bão dam 60% dan s6 nông thôn duçic cung c.p nixâc sach;  hoàn 
thành the dix an cài tao nâng cp h thng do thj a Ha Ni, Thành ph H ChI 
Minh, thành ph Hâi PhOng, Dà Nng,... cüng nhu d an cp nuOc, thoát nixóc, 
xlr l5 chit thai. 

Eti hi X, Dâng d ra mvc  tiêu dn nàm 2010: Dua t' 1 che phü thng 42-
43%; 95% dan cix thành thj và 75% dan cix a nông thOn dixgc sir diing nithc sach. 
100% các co s& san xu.t mOi xay dimg phãi ap dimg cong ngh sach  ho.c duçic 
trang bj các thit bj giam ô nhim, 50% các co sâ san xut kinh doanh dat  tiêu chun 
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ye môi tri.rng; 100% do thj loai 3 tth len, 50% s do th loai 4 và các khu cong 
nghip, khu chê xut có h thng xr 1 nithc thai; 90% ch.t thai r.n thông thuóiig, 
80% chat thai nguy h.i, 100% chit thai y t duxçio thu gom và xir l$r dt tiêu chun 
môi tnrông. 

D.i hi XI, Ciicing lTnh xay dirng dt nuóc trong thii k qua d di len chü 
nghia xa hi d ra: Cãi thin ch.t luçing môi tru&ng, nthn 2020 t l. che phñ thng 
45%. Hu ht dan ci.r thành thj và nông ton dirqc sr diing nuâc sch và hqp v sirth; 
các c s& sn xu.t, kinh doanh mài thành 1p phái áp d1mg cong ngh s.ch hoc 
di.rçic trang bj các thit bj giám ô nhim, xü 1 cht thai; trên 80% các ca s san xut 
kinh doanh hin có d.t tiêu chun v môi trtr?mg. Các do thj loai 4 và các khu cong 
nghip, khu ch xut có h thng xir 1 nuóc thai tp trung; 95% chat thai r&i thông 
thizô!ng, 85% chit thai nguy hai, 100% ch.t thai y t dixçic xir 1 dt tiêu chuân. Cài 
thin và phiic hi môi trixông các khu vyc bi,  ô nhim n.ng..... 

Dai hi XII, Dâng ta tip tic d ra mic tiêu: Dn nàni 2020,95% dan cix thành 
thij, 90% dan cix nông thôn duçic sCr diing nithc s.ch, hçip v sinh và 85% chat thai 
nguy hi, 95% - 100% ch.t thai y t dixçic xCr l. T 1 che phü rirng d.t 42%. 

Dai hi XIII, Dãng tip tic thra ra các mic tiêu bão v môi trLl&ng den nm 
2025: T l sir dung nixc sach,  ni.r&c hgp v sinh cUa dan cix thành thj là 9.5% — 
100%, nông thôn là 93% - 95%; t 1 thu gom và xir l chat thai r&n sinh ho.t do thj 
bào dam tiêu chu.n, quy hoach  quy chu.n dit 90%; t 1 khu Cong nghip, khu ch 
xut dang hoat  dng có h thng xir 1 cht thai t.p trung, d.t tiêu chun môi tnx?ing 
92%; t5 l cci s gay ô nhim môi tnr&ng nghiêm tr9ng duqc xir 1 dat  100%; gitt t 
l che phü rt'rng n dinh 42%. T l cht thai y t duccc x1r l là 100%, t' trçing nng 
lucing tái tao  trong tong nãng hxqng tieu thii cui cüng là 31,5%. En näm 2030, 
phn du dat  các m1ic tiêu phát trin bn vffiig v tài nguyen, môi tnthng và ing phó 
vói bin di khI hu, nhu: Ti l co s0 gay ô nhim mOi tnthng nghiêm trçng di.rgc 
xcr 1 dat  100%; tS' 1 ch.t thai nguy hai  dugc tiêu hñy, xi'r 1 dat  98%, trong do xir 
1 ch.t thai y t dat  100%; t51 1 khu cOng nghip, khu ch xu.t dã di vào hoat dng 
có nhà may xir 1 nithc thai tp trung dt tiêu chun mOi tru&ng dat  100%; t3 l tái 
sir ding, tái ch ch.t thai rn sinh hoat dat  trén 65%. 

1.3. Nhim viii 
- Nghj quyê't s 41-NQ/TW, ngày 15/11/2004 cia B5 ChInh trj (khóa IX) 

thra ra 5 nhim vt chInh v báo vç môi tru'ô'ng, cy the: 

+ Phóng ngfta và hqn cM các tác 5ngxáu ã1ôi vâi mói frwô'ng: Bào dam yêu 
càu v môi tru0ng ngay hr khâu xây drng và phê duyt các quy hoch, dir an dâu tu; 
không cho dua vào xay dirng, 4n hành, khai thác các ci s& chua dáp irng day dü 
các yêu cu v bào v mOi tnx&ng; dng th?ji kim soát cht ch vic gia tang dan so 

co hçc, hinh thành h thng các do thj ye tinh .nh&m giãm áp 1irc v dan s& giao 
thông, môi trirOng len các thành ph lcn. T.p trung bâo v môi tru&ng các khu vrc 
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tr9ng dim; chü dng phông tránh thiên tai; hn ch và khc phçtc xói l& yen biên Va 
dcc cáo song phü hp vi quy lu.t cüa tr nhiên; quan tm bào v môi trithng biên. 
Tang cuông kim soát ô nhim tai  ngun; ch trng qun 1 chit thai, nht là chit 
thai nguy hai  trong san xut cong nghip, djch vi y tê, nghiên ciru khoa hoc. Kiêm 
soát cht ch viêc sir dimg phan hoá hoc, thuc bão v thc 4t, hoá ch.t báo quãn 
nông san, thirc an và thuc phàng trü djch bnh trong nuôi trng thuS' san; thu tr9ng 
bào v môi tnr&ng không khi, d.c bit là & các khu do th, khu dan cu tp trung. TIch circ 
gop phn hn ch tao dng c'àa sir bin di khI hu toãn cu; khuyn khfch sir diing tit 
kim tài nguyen, nang hrçing; san xut và sü ding näng lucmg sach, nng hrcing tái 
tao, các san phm và bao bI san phm không gay hai  hoc It gay hai  dn môi fruông; 
tái ch va sjr diing các san phm tái ch. Thng btrâc áp ding bin pháp buc cáo ca 
s& san xu.t, nhap khu phái thu hi va xr iS' san phm dã qua sr diing do mInh san 
xu&, nhp khu. 

+ Khc phyc các khu vc mói trwàng dä bj ó nhim, suy thoái: U'u tiên phçic 
hM môi tru?xng các khu vrc dâ bj ô nhim nghiêm tr9ng, cáo h sinh thai dä bj suy 
thoái nng; giái quyt ca bàn tlnh trng ô nhim ngun nucfic và ô nhim môi tnthng 
nghiêm trng trong cáo khu dan cu do cht thai trong san xu.t cong nghip, tiu thu 
cong nghip; chij trçng trng buâc kh.c ph'iic cáo khu virc b nhim dc do h.0 qua 
chit dc hoá hc cUa M si'r dinig trong chin tranh. 

+ Diu ti-a nm chä'c các ngun tài nguyen thiên nhiên và có kl hogch báo v, 
khai thác hcxp l, báo v dci dgng sinh hQc: Chü dng th chuc diu tra co bàn dê s&m 
có dánh giá toàn din và ciii th v cáo ngun tài nguyen thiên nhiên và v tInh da 
dng sinh h90 a nuâc ta. Tang ctrông cOng tao bào v và phát triên thng, day mnh 
vic giao dt, giao rirng và thirc hin cáo Hnh thüc khoán thich hcp oho cá nhân, h 
gia thnh, tap the bao ye và phat triên rung, bao ye cac ioai dOng vat hoang dã, cac 
ging loài có nguy cabj tuyt chüng; ngan chn s11 xâm hai  cüa các sinh vt ngoi 
lai, sixth vt bin di gien gay ành hii&ng x.0 dn con ngix&i và môi trung. Bào v 
và chng tht thoát các ngun gien bmn dja quS' him. Vic khai thác và sir dimg các 
ngun tài nguyen thiên nhiên phâi báo dam tInh hiu qua, bn vihig và phái gan vói 
bäo v môi tru&ng tnrâc m&t và lâu dai. 

+ Giib gin vç sinh, báo vç và ton tzo cánh quan mOi tru0iig: Hinh thành cho 
duqc S' thuc giü gin v sixth chung, xoá bO các phong tic, tp quán lao  hu, các thói 
quen, np sang không vn minh, khOng hçTp v sinh, các hü tiic trong mai tang. Tp 
trung xay d'çrng cOng s&, xi nghip, gia dInh, lang bàn, khu ph sach,  dçp dáp áng 
các yêu c.0 v ye sinh mOi trix&ng, dng thai da dng boa cáo djch vçx cung cap nuâc 
sach và v sinh mOi tnx&ng cho Nhân dan. Quan tam an v, gi&gIn và ton tao  cánh 
quan mOi trtrOng. Thrc hin cáo bin pháp nghiêm ngt d báo v môi tnr&ng cáo 
khu di tIch ljch sir, danh lam th&ng cânh, nghi duông và du ijch sinh thai. 
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+ Dáp zmgyêu cu v môi tru-ông trong h5i nhp Jdnh ti quc tl: Xây drng 
và hoãn thin chuinh sách và lieu chu.n môi trixông phü hqp vol qua trmnh hi nhp 
kinh tê quôc tê. Ngãn chn vic lçii diing rào can môi trtthng trong xut khu hang 
hoá lam ãnh hixOng xu dn san xut, kinh doanh. Hlnh thành các CG chê cong nhn, 
chCmg nhn phü hçip vOl diu kin trong rnthc và tiêu chun quc tê ye môi trtr?Yng. 
Thng cu&ng nng hrc kim soát, phát hin, ngän chn và xir l nghiem mci hành vi 
chuyn chat thai, cong nghê lac hâu, gay ô nhim môi trithng vào nuOc ta, c tM: 
Dôi vOl ving do thj và vuing yen dO thj, chm dirt nn do rác và xâ nuOc thai chua 
qua xi:r 1 dt lieu chun môi tnrông vào các song, kênh, rch, ao, h; kiên quyt xcr 
l ô nhim và bâo ye môi tru&ng các hru c song, tnrOc hêt là dôi vOl sOng Nhu, 
sOng Day, song Sài Gôn, song Ding Nai, song Cu, song Hrnmg, song Han; thu gom 
va xir 1 toàn b rác thai sinh hot vàrác thai cOng nghip bang các phumig pháp 
thIch hop, trong do ru tién cho viêc tái sir dung, tái ch chit thai, hn chê tôi da khôi 
luçvng rae chôn 1p, nht là vOl các do thj thiu mt b.ng lam bãi chôn l.p; xü l trit 
d các Co sO gay ô nhiêm môi trix&ng nghiêm tr9ng; kiên quy& dIrth chi ho.t dng 
ho.c buc di dOi di vOl nhti'ng Ca sO gay ô nhim nghiêm tr9ng trong khu dan cu 
nhung không cO giài pháp khc phiic hiu qua; hn ch hqp l mtrc d gia tang các 
phuong tin giao thông cá nhân, quy djnh và th%xc hin các bin pháp gi?m khI dec, 
khOi, b'çii thai ti'x các phuong tin giao thông và trong thi cOng xây dirng cOng trInh; 
khc phic tInh trg mt v sirth nai cOng cong b&ng cách bão dam các diu kiin  v 
nai v sinh, phirong tin di.rng rác & nhftng noi dOng nguoi qua 'ai  và xir 1' nghiêm 
các hành vi vi phtm. Tang luçrng cay xanh dcc các tuyn phé và các cOng viên, hinh 
thành các thãm cay xanh trong do thi và vành dai xanh xung quanh do thj,... DO'i vó'i 
vuing nOng thOn, han ch slr diing hoá chat trong canh tác nông nghip Va nuôi trông 
thug san; thu gom và xir I hçip v sinh di vOl các loai bao bI chira dimg hoá ch.t 
sau khi sü dung. Bào ye nghiêm ngt rung tir nhiên, dc bit là di vOl các khu r1rng 
nguyen sinh, rung du ngun, thng ngp mn; hn ch dn müc th.p nht vic mO 
dirOng giao thông và các hoat dng gay thn hai  dn tài nguyen rirng; d.y math  trng 
ri'rng, phü xanh dt trng, di trçc và khOi phiic rimg ngp mn; phát triên k5 thuat 
canh tác trên dt dc cO lçii cho báo v d màu m cüa dt, ngan ch.n tInh trng 
thoái hoá d.t và sa mac hoá dt dai. Nghiêm cm trit d vic san bat chim, thc 
trong danh miic c.n bào v; ngAn ch.n nan  si ding các phuong tin dánh bat co 
tInh hu5' diet ngun loi thu5', hâi San; quy hoach phát trin các khu bào ton biên 
và bâo tn d.t ngp nirOc,... d.c bit chii 5' khc phiic tInh trng khai thác, sir diing 
bira bai, gay cn kit, 0 n1iim ngun nuOc ngm. Khc phiic ca bàn nn ô nhim 
môi truOng & các lang ngh, các co sO cong nghip, tiu, thii cong nghip di dôi vOl 
hInh thành cac c11m cong ng1iip bâo dam các diu kin v xir 15' môi trirOng;... 

- Nghj quyét sO' 24-NQ/TW, ngày 3/6/2 013 cüa Ban châ'p hành Trung wog, 
khOa XI tiê'p tyc tang cwàng cc nhim vy trQng tam báo v môi trzt&ng nhuv Thüc 
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d.y chuyn di mô hInh tang trixông gn vâi cci c.0 nn kinh t theo hi.róng tang 
tri.râng xanh và phát trin bn vthig, ban hành b chi s dánh giá k& qua phát 
trin kinh t bn vrng tang trithng xanh dixa vào b tiêu chi quc gia,. . .Thc hin 
phân vüng chrc nàng dua trên dc tInh sinh thai, tim näng tài nguyen và thIch 
1'rng vâi bin di khi hâu lam can cir d l.p quy hoch phát trMn, quy hoch không 
gian bin gn vth không gian phát trin dt 1in, 1ng nghép mic tiêu.irng phó vâi 
bin d& khI hu, quàn 1 tài nguyen và bão v môi tnthng trong quy hoch phát 
trin cüa các ngành, linh virc và quy ho.ch phát trin kinh t - xã hi, bâo dam 
qu& phông và an ninh cüa dja phuang. Thi& 1p  t'rng dçmg mô hlnh dirbáo tong 
th bin di khI hu dn phát trin kinh t - xã hi và tài nguyen, môi tru&ng. Xây 
dirng h thong Ca sâ dü lieu tng hçrp, thing nht v tài nguyen, môi trithng theo 
tiêu chun quc t, có Ca ch phü hçip khai thác, chia sé thông tin, scr diing có 
hiu qua co sâ dtt lieu. Ci,i th: 

+ Phông ngita và kiêm soát các ngun gay ô nhilm môi tric&ng: Nng cao 
hiu 1'irc, hiu qua dánh giá môi truông chin hxçic và dánh giá tác dng môi trung, 
bào dam chin luqc, quy hoch, k hoch, dir an phát trin dáp.ng các yêu c.0 ye 
bào v môi trtthng tü khâu lap, phê duyt, trin khai thic hin;. . .Thc hin ca ché 
quãn 1 v bào v môi tni&ng theo lirng loii hInh và müc d tác dng dn môi tnthng 
déd vâi các ca s& san xut, kinh doanh. Thirc hin 1 trInh áp d%lng quy chuân, tiêu 
chun v moi trueing (phát thai và cong ngh) lirong ducng vâi nhóm các nithc dan 
d.0 trong khu virc ASEAN. Tang cuô'ng kiêm soát ô nhiêm mOi trii&ng, d.c bit là 
ô nhim môi trirông tai  các khu, cim cOng nghip, ti dim khai thác, ch biên 
khoang san, các lang ngh, hru virc sOng, các do thj ion và khu vrc nông thôn. Kim 
soát cht hxçng không khi 0 khu v'çrc dO thj, thành ph có mt d dan cu cao. Kiêm 
soát ô nhim lit san xu.t nông nghip (dix luçmg thuc báo v thirc 4t, d& ram 
ra...) ánh huOng dn sirc khoê và di sng Nhân dan. Tang cli&ng cOng tác kiêm tra, 
giam sat va kim soát v moi tnr&ng di v&i các ho.t dng du t.r,:chuyn giao Cong 
ngh nhm ngan chn vic dua cong ngh lac hu, may móc, thi&::b, ngUyen, nhiên 
4t 1iu không dam bâo yêu cu v môi trithng lit ben ngoài vàonuOc ta. Han  chê 
các tác dng b.t lçii lit hi nhp quc t, toàn cu hoá di voi môi truOng nuOc ta. 
D.y mnh thirc hin các chuang trInh, dir an du lit xir l nuOc thai, nh.t là mr0c 
thai chüa kim loai nng, ch.t phóng xa, nuOc thai y t, nuOc thai cong nghip, ni.rOc 
thai ch bin nông, lam, hài san, nuOc thai sinh hoat do thi.  T.p trung xü l' cht thai 
ran, quàn 1' cht thai nguy hai.  Thuic d.y tái sr diing, tái ch và san xut, thu hi 
nàng luçrng lit chat thai,... 

+ Khc phyc 6 nhilm, cat thin ch& lit'ng môt tru&ng và dtêu kin sing cia 
ngithi dan, hn ch tác dng do ó nhilm môt truàng dIn thc khoê cia Nhân dan; 
quan tam cài thin chit luqng môi truông sng, cung c.p nuOc sach  và djch vi v 
sinh môi trtthng cho nguOi d5.n, dc bit là 0 các dO thj, khu, ciim cong nghip, lang 
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ngh, khu vuc nông thôn, yang sâu, vüng xa, hâi dão, vCmg dc bit khó khàn; dánh 
gia d.y dü thiêt hai do ô nhim môi tnrmg và xác djnh rO trách nhim cüa co quan, 
to chirc, doanh nghip và cá nhân gay ra và tp trung xir l trit d& dirt diem CáC Co 
si gay ô nhiêm môi truing nghiêm tr9ng;.. .chü trçng câi to nhthig h, ao, kênh, 
muong, doin song, suôi bj ô nhim nng, tri.róc hêt i nai dâu ngun, trong các dO 
thj, khu dan Cu; tap trung ngun 1irc thc hin chucing trInh mlic tiêu qu& gia khc 
phiic ô nhim và cài thin môi trtrng itru vvc  sOng Cu, song Nhu - sOng Day và 
song Dng Nai. 

+ Báo ye, phát trié'n rfrng, báo tn thiên nhiên và da dgng sinh hQc: bào v, 
phic hôi, tái sinh rt'rng tr nhien, d.y mnh trng rang, nhât là rrng ngp mn, rl'mg 
phông h yen bin, rang d.0 ngun. Ngàn chn có hiu qua nn phá rang, Cháy thng. 
S&m dmg khai thác g rrng tçr nhiên; tang cuing quàn 1, m& rng dii tIch các 
khu báo tn thiên nhiên hin Co ti nhttng fbi CO dü diu kin và day nhanh vic 
thành 1p  cac khu bâo tn thiên nhiên mâi. u tiên ngun 1rc cho bào v cânh quan, 
sinh thai, di san thiên nhiên; bào ye nghiêm ng.t các loài dng v.t hoang dâ, các 
ging cay trng, cay d'uçYc 1iu, 4t nuOi có giá trj, loài qu hiêm có nguy co b tuyt 
chüng. Ngan chn su xâm nhp, phát trin cüa sinh 4t ngoLi lai xâm hi. Tang 
cuàng quãn 1 rii ro hr sinh 4t bin dOi gen. 

- KIt lun s 56- KLJTW, ngày 23/8/2 019 cia Bó ChInh trj: Chi do thirc hin 
7 nhim vii c.p bach: (V tip tiic cii th hóa "kjch bàn bin di khI hu, nuâc bin 
dâng" cüa Ca rnróc và dn hmg virng min, dja phucmg; khn truclng hoàn thành các 
cOng trInh chng ng.p dang thi cOng a Thành ph H Clii Minh; rà soát, h trçi di 
dM d ra lthOi các vthig có nguy co cao s.t là bà sOng, ha bin, s.t là nOi, itt quét...; 
tip tic du ttx, bào dam an toàn các h chira nithc, phát trin thtty lqi,. . .(2) hoàn 
thành viêc diu Ira và xay dung bàn d tài nguyen nuâc m.t và rnthc ng.rn. Co Ca 
ch& chfnh sách phir hçTp d nâng cao hiu qua sir ding rnrOc, ngàn chn xu huOng 
suy giám tài nguyen nixâc,.. .(3) tip tiic thng cuàng quàn 1, báo v tang vttng tir 
nhin, nghien ciru co ch cho phép k& hçrp khai thác các giá tn kinh th ctta rrng d 
gop phn giãm nghèo, phát trin kinh th - xä hi các dja phucmg có thng; (4) quy 
djnh tiêu chi mOi tru&ng, quy chu.n k5 thu.t v 1ira ch9n, quyt djnh du tu phát 
trin,. . .phãn vttng theo mirc d 0 nhim môi truông d có bin pháp .quãn l chat 
hrçmg mOi tnràng sang, sixth thai và cãnh quan; (5) tang clr&ng các bin pháp phOng 
ngira, kim soát d& vâicác du n du tu, co sà san xut CO nguy co cao gay ô nhiêm 
môi truang, có chInh sách han ch san xut, nh.p kh.0 và sir diing dO nhra có tInh 
nang sir ding mt ln trên toàn quc,...; (6) t.p trung xir l ô nhim mOi trut'mg, 
phn du tIr sau näm 2020 ch.t luqng mOi tru&ng dirge cài thin nàm sau cao han 
nàm trtràc, nht là các do Uij, thành ph li, khc phc ngay tInh trng 0 nhiêm 
khOng khI, ngun nithc thai ti thành ph Ha Ni, thành phO HO ChI Minh; (7,) thrc 
hiên phãn loai các cht thai tai ngun, nht là rae thai sinh hot, thng cuàng nng hrc 
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thu gom, thic y tái sü dung, tái ch chit thai,. .Tng cung nàng 1irc quan trc, 
giám sat, cành báo ô nhim môi tru&ng, thrc hin cam k& qu6c t v giàm phát thai 
khi nhàkinh. 

- Van kin Dcii h5i dgi bku toàn qudc lcn th IX X, X? X[L XIII cza Dáng 
ra các nhiin vy: 

Di hi IX, nêu rO kk hqp hài boa gita phát trin kinh t - xä hi vd bào v 
môi trung và cái thin môi truOng theo huàng phát trin bn vüng; tin tài bâo dam 
cho moi ngithi dan du duçcc sng trong môi tru?mg có chit 1uçng tot ye không khI, 
d.t, nixâc, canh quan và các nhan t môi truO'ng tr nhiên khác d.t chuân mirc tOi 
thik do Nhà rnxóc quy djnh. Truóc m.t, t.p trung giài quy& tInh trng suy thoái môi 
trithng i các khu cong nghip, các khu dan cix dông dtic, ch.t tri 0 các thành phô 
1cn và mt s ving nông thôn. Kim soát ô nhim và irng c1ru s1i c mOi tru&ng do 
thiên tai lii 1t gay ra; co k hoch câi to, khc ph1ic sir c ô nhim môi trixing trên 
các dOng sOng, h ao, kênh mirnng. 

D?i hi X, Dãng ta tip tic d ra các nhim v quan tr9ng, nhu: Coi tr9ng vic 
thrc hin m1ic tiêu và nhiêm v giãi pháp báo v mOi tnxmg trong mci hot dng 
kinh t - xã hôi; thuc hiên t& Chixcng trinh ngh sir XXI. Ap diing các bin pháp 
manh me ct ngàn chän các hành vi hüy hoi hoc gay 0 nhim mOi trirng, tüng 
bi.rOc khc phuc tInh trang xung cp, câi thin cht luçing môi trumg, dc bit tp 
trung khc phuc nn cháy thng, ô nhim i các lixu c sOng, các do thj và khu cOng 
nghip, các lang ngh nth có dông dan cix và nhiu hoat dng kinh t. Xir i t6t mi 
quan h gita tang d s, phát trin kinh t và do thj hóa vói bào v mOi tnthng, bào 
dam phát trin bn vtrng. 

D hôi XI, bão ye và cài thiên ch.t luqng môi tru&ng, chU dng frng phó Co 
hiu qua vâi bin di khi hu, phOng, chng thiên tai. Kh.c ph'çic suy thoái, bào v-
môi truing và can b&ng sinh thai, nâng cao ch.t luçing môi tru&ng; thirc hin tat 
chucing trInh trang rmg, ngàn chn có hiu qua nn phá rl'mg, cháy rimg, tang din 
tIch các khu bão tan thiên nhien,... chü trQng phát trin kinh t xáTh, than thin vói 
mOi tru&ng. 

Di hi XII, chü dng img phó vài bin di khI hu, phOng, chang thiên tai, 
tang cu°Ong quàn l tài nguyen và bâo v môi trithng; cài thin cht hrqng môi trumg 
và diu kin sang cüa ngui dan; thrc hin xã hi hóa cOng tác bão v va x1r 15' môi 
tnthng; kim soát chat che các nguan gay ô nhim; kh.c phic hiu qua ô nhim rnôi 
truông do chin tranh d lai; quy hoach  và xây drng các cOng trInh xir 15' rác thai t.p 
trung theo yang, ci1m xâ. Hn ch, tin tci ngàn chtn can bàn tInh trng 0 nhiêm mOi 
trix&ng ti các lang ngh, luu virc song, khu và cltm Cong nghip, khu do th,.. .Tp 
trurig xir 15' trit d các co' sã gay ô nhim mOi tnthng nghiem tr9ng và kiêm soát 
ch& hxqng không kM i khu virc do thj có mt d dn cix cao,... 
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Dai hi XIII, xác djnh nhim vii bào v, câi thin môi tru&ng trong bi cânh 
mài là mt trong nhttng nhiêm vI.1 trçng tam cüa nhim k5' nhim phát trin dt nithc 
ben vUng, trong do tp trung "Quãn l chat  chë, sir ding hqp 1, hiu qua dat dai, tài 
nguyen; bào v, cài thin môi tru&ng; chü dng, tIch circ trin khai các giãi pháp 
thIch irng vó'i bin di khI h.u"6, cii th: Giâi quyt hài hOa mi quan h giüa phát 
trin kinh t vci bâo v bn vrrng môi tru&ng; xây dirng h thng và ch d giám sat 
môi tnrông; nãng cao cht hrçmg dnh giá tác dng môi trumg cüa mci dr an, ho.t 
dng kinh t; ngän ng1ra, hn ch t6i da nhing ô nhim môi tru&ng m&i phát sinh; 
xr l dLrt dim ô nhim môi tnthng do hu qua chin tranh; tp trung kh&c phiic, cài 
thin tinh trng ô nhim môi tnrông a các do thj, các cim cong nghip, lang nghê, 
luu vrc sOng, nht là nh'ng ca sa ô nhim nghiêm tr9ng. Kim soát t& tác dng 
môi trixOng cüa các di an khai thác tài nguyên; thc hin nguyen t.c déd tuccng gay 
0 nhim mOi tnthng phài chi trâ chi phi xfi l, khc ph1ic h.0 qua, cái t.o, phic hi 
mOi trithng; doi turqng thwc hu&ng lçii tr tài nguyen, môi trix&ng có nghia vi dóng 
gop d du t.r trâ l?i  cho môi trithng. 

1.4. Giãi pháp 
- Nghj quylt so 41-NQ/TW, Ngày 15/11/2004 cña Bç3 ChInh trj: Dy m.nh 

cong tác tuyên truyn, giáo diic nâng cao nh.n thirc và trách nhim báo v môi 
tnr&ng, tü do da dng hóa các hInh thirc tuyên truyn ph bin chInh sách, chU 
truong, pháp lut va các thông tin v môi trng và phát trin bn v11ng cho mci 
ngui, dc bit là trong thanh nién, thiu niên;... to thành du luan  xã hi len an 
nghiOm kh.c di vói các hanh vi gay mt v sinh và ô nhim mOi tru&ng di dôi 
vai vic ap diing các ch tài, x1r pht nghiêm, diing müc m9i vi phm, d.c bit 
khoi phi.c va phát huy truyn thng yêu thiên nhien, np séng g.n gUi, gn bó vâi 
môi trin'ing. Tang cithng cOng tác quàn l nhà nuac v bão v môi tnthng, nhât là 
hoàn thin h thng pháp lut, ca ch, chinh sách v bào v môi truang, kin toàn 
và tang du&ng nang luc t chirc b may, báo dam thxc hin hiu qua cong tác 
quail l nha nuâc v báo v môi trung tir Trung uang dn ca s&,.... dong thOi 
tang cu?ng Cong tác thanh tra, kim tra, giám sat; quy djnh và áp diing các ché 
tài cn thi& d xir 1 nghiêm các vi. phm pháp 1ut ye báo v mOi trueing; sóm 
xây drng, ban hành quy djnh giái quy& bi thithng thit hi ye môi tnthng. Day 
mnh xa hôi hoá hot dng bào v môi trumg, truâc hêt xác djnh rô trách nhim 
bão v môi truang cUa Nhà nuOc, cá nhân, th chüc và cong dông, dc bit dê cao 
trách nhim cUa các cci sa san xut và djch vv; t.o co sa pháp.1 và c ché, chInh 
sách khuyn khIch cá nhãn, t chirc và cong dng tham gia cOng tác bâo v mOi 
tru?ing; hInh thành cac loi hInh t chirc dánh giá, tu van, giám djnh, cOng nhn, 
chüng nhn v bào v môi tru&ng; khuyn khich mci thành phãn kinh tê tham gia 

• 6 Dg Cong san Vit Nam: Van kiin Di hi d?i  biu toãn quc 1n thir XIII cüa Dâng, NXB Chlnh frj quôc gia Sir 
that, Ha  NOi  2021, tp 1, Tr 202. 
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các djch vi thu gom, van chuyn, tái ch, xir 1 ch.t thai và các djch vii khác ye 
bào v môi truô'ng,. .trong do chii trçng phát hin các mô hInh, din hinh tiên tiên 
trong hoat  dng bào v môi trueing d khen thtthng, ph bin, nhân rng. Ap diing 
eác bin pháp kinh t trong bào v môi tri.thng, thirc hin nguyen t&c gay thit hai 
di vói môi trithng phái kh&c phçtc, bM thtthng; tirng buâc thirc hin vic thu phi, 
k qu5' bâo v rnôi tnrng, buc bi thng thit hai  v môi trixing. Tto s'çr chuyn 
biên ca ban trong du tu baa v môi tnx&ng, trong do da dng hoá các ngun dâu 
tu cho môi truOng, riêng ngân sách nhà rnthc cn có miic chi riêng cho hoat  dng 
sir nghip môi tnthng và tang chi d bào dàmdn näm 2006 d.t mirc chi không 
duci 1% tng chi ngân sách nhà nithc và täng dn t 1 nay theo tôc d tang trung 
cüa nk kinh ta,. .D.y m?nh  nghiên cü'u khoa hçc, lrng diing cong ngh Va dào 
tao ngun nhân hrc v môi tru&ng, nghién cfru xay d%rng 1un cü khoa h9c phic 
vii cong tác hoach  djnh chü truong, chinh sách cüa Dáng và Nhà nuâc v bào v 
mOi tru&ng trong phát trin bn vttng; nghiên ciru, ing diing và chuyn giao các 
giài pháp cOng ngh trong xir 1 0 nhim, kh.c phçic suy thoái và sir c môi trix?mg; 
si'r diing hiu qua tài nguyen, näng Iugng; irng dimg và phát triên cong ngh sach, 
than thiên vâi rnoi trthng,...Mi rng và nãng cao hiu qua hcip tác quôc tê ye môi 
tnthng; thrc hin d.y dü các Diu ithc qu& t ma Vit Nam tham gia, các cam 
kt quc t, chuung trInh, dix an song phuang và da phuong v bão v mOi tru&ng 
phü hp viii lçri Ich quc gia; hqp tác cht chê vài các nuóc lang ging và các 
nuóc trong khu vuc d giái quyk các v.n d môi trthng lien quc gia; nâng cao 
vj th cüa nuóc ta trén các din diàn khu virc và toàn cu v mOi tnrông. 

- Nghj quyêt sO 24, khóa XI cüa Dáng chi do thc hin 5 giái pháp chInh: 
'1,)Tang cun1g, di mâi cong tác tuyen truyn, giáo dçic, nâng cao nhn thrc, hmnh 
thành ' thtrc chü dung lrng phó vâi bin di khi hu, si:r ding ti& kim tài nguyen 
va bào v mOi tnthng,... trong dO oi trgng nãng cao ' thñc trách.nhim v bão v 
mOi tnr&ng cüa di ngfl can bO lath dao,  quãn 1 các cap, các ngành, doanh nghip 
và mci ngui dan. (2) Dy mnh nghiên cCru, '(mg ding tin b lhoa hc Va cOng 
ngh trong '(mg phó vói bin di khi h.u, quãn l tài nguyen và bào v môi trung, 
chCi trong ngl'iien ciru khoa hoc v frng phó vói bin di khI hu, quán l tài nguyen 
và báo v môi tnr&ng. S&m hInh thành mt s6 chuyên ngành khoa hçc mUi nhçn nhu 
nàng hrqng tái tao,  tái ch cht thai, v.t 1iu m&i, thiên väa.. (3,)Täng cu?mg quãn 15' 
nhà nuàc v '(mg phó vOi bin cti khI h.u, quãn 15' tài nguyen, bão v mOi trithng, 
kh.c phiic trit d tInh trng phãn tan, chng chéo trong quãn 15' nhà nhxóc v '(mg 
phó vâi bin di khI hâu, quãn 15' tài nguyen va bâo v môi tnthng. Xây di,mg co ché 
phOi hqp lien ngành, lien yang; co ch, chInh sách khuyn khIch xä hi hoá; co chê 
dê Nhân d giám sat cO hiu qua vic quân 15' khai thác tài nguyen, bâo v mOi 
trithng và '(mg phó vOi bin di klii hu. (4) Di mâi, hoàn thin co ch, chInh sách 
tài chInh, tang cuOng và da dng hoá ngun hrc cho frng phó vài bin di khI hu, 
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quân 1 tài nguyen và bão v môi trumg. (5) Coi trng hqp tác, hOi  nh.p quc t v 
lrng phó vOi bin di kM hu, quãn 1 tài nguyen và bào v môi nrng,...Thiic dy 
hçip tác A - Au, Châu A - Thai Bhih Dixong, khu c Dông A, trong ASEAN, tiu 
yang song Me Kong v ring phó v&i bin di kM hu, quãn 1 tài nguyen và bào v 
môi tru&ng. 

- KIt lun sá 56 -KL/TW ngày 2 3/8/2019 cza B Ghlnh trj cM dçzo tp trung 
thc 3 giáipháp: (1) Nãng cao nhn thüc và thtrc trách nhim v chü dng phông, 
chng thiên tai, irng phó vâi bin di khI h.u, tng ci.thng quân 1 tài nguyen và bão 
v mOi tnx?mg, chii trçng cong tác tuyen truyn, giáo diic d t.o sir théing nht trong 
toan xä hi v then thüc và hânh dng trtiâc tác dng cüa bin cti kM hu, thiên tai. 
cru doan, suy thoái tài nguyen thiên nhiên, ô nhim môi trithng gia tang, dang tr& 
thnh nguy cci de doa nghiêm trQng src khóe, däi sng nhãn dan, sv phát trin bn 
vüng cüa dt nuOc; (2) Hoàn thin h thng pháp 1ut, cci ch& chinh sách v irng 
phó vi bin dM khI hâu, quãn 1 tài nguyen va bào v môi tnthng, theo hu&ng khäc 
phiic các chng chéo, xung dt pháp 1u.t, bão dam sir thng nht, dng b cüa h 
thông pháp 1ut v frng phó v&i bin di khi h.u, quãn 1 tài nguyen và bâo v môi 
tnthng,... thng cithng, nãng cao hiu qua hqp tác qu& t, tranh thu cac ngun 1c 
cüa cong dng quc t trong vic frng phó vói bin di khI h.u; (3) Nâng cao nng 
hrc, hiu qua thanh tra, kim tra, xir 1 vi phm pháp 1ut, du tranh phông, chng 
ti phm v tài nguyen, môi tru&ng; k& hqp xir 1 hanh chinh, hlnh sir vol áp dyng 
cOng c11 kinh t, thj trtx&ng dt bâo dam thrc thi hiu qua các chinh sách, pháp 1 
v 1mg phó vOl bin di khI h.u, phông, chng thiên tai và quãn 1 tài nguyen, bâo 
v môi tri.rông, quy djnh rö v cci ch bi thu&ng k qu, d.t ccc, bão him trách 
nhim bi thuàng thit hi v môi tnrng bão him rüi ro thiên tai, quy djnh müc 
trách nhim ti thiu di vol ttrng déi tuçYng. 

- Van kin DQi h5i dgi bilu toàn quc ldn thi ix; x Xi, XII, XIII cia Dáng: 

Dai hi IX clii rö thc hin các d1r an v câi tao, báo v môi truông; xây dirng 
vuôn quc gia, khu ri.'rng c.m, trMg cay xanh, giü gin da dng sinh hoc, bào tn các 
ngun gen di truyn, xây dirng các cong trInh lam sch môi trt.r1ng. Dam bâo sIr 
diing hçip l tài nguyen,... tang cu?mg kim tra, giám sat môi tni?mg trong tlrng dr. 
an du hr và tlrng quy hoch, k ho.ch phát trin cIra các ngành, các yang Iãnh thô; 
áp dmg các cong ng1 và quy trInh san xut It chat thai, It gay ô nhim môi trung. 

Di hôi X, Dãng tip tic dixa ra cac giâi pháp, niur: Nh. rnrOc thng cu&ng du 
tix và di mOi chIrih sách d thu hut du tix cIra x hi vào linh vrc môi tnxà'ng; trirOc 
ht là các hot dông thu gom, xi:x 1 va tái ch chat thai; phát trin và 1mg dii.ng cong 
ngh sach  ho.c cong ngh It gay ô nhim mOi tnrng. Hoàn chinh pháp lu.t, thng 
cu&ng quân l nhà nuOc di dôi vOl nâng cao thlrc và trách nhim elm mci ngithi 
d, elm toàn xã hi vol vic phông ngüa o nhim, bào v và cal thin môi trueing,... 
mO rng hçrp tác qu& t v bâo v môi tni?Yng và quàn l tài nguyen thiên nhiên,... 
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Dti hi XI, xác djnh các giài pháp trçng tam: Nâng cao thirc báo v môi 
trthng, gn thim vt, miic tiêu bào v môi tru?ng viii phát trin kinh th - xâ hi; 
di mri cci ch quail 1 tài nguyen và bão v môi trixông, dua ni dung bào v môi 
tnrông vào chin luçic, quy ho.ch, k ho,ch phát trin ngành, lThh vitc, vüng vâ các 
chucing trInh, dii an; các dir an d.0 tu xây dirng mi phâi báo d?'m yéu eâu ye môi 
tnrông,. .. xây dirng ch tâi dü minh d ngän ngiira, xir 1 các hãnh vi, vi phim. 

Dai hi XII, tip tiic d ra các giái pháp quan tr9ng, nhu: T.ng cLthng quãn 1 
nhà nuóc, hoàn thin h thng pháp 1ut, co ch, chmnh sách và thijc hin dng b 
các giâi pháp chü dng üng phó vri bin d& khi h.u, phông, chng thiên tai, quãn 
1 tài nguyen va bão v môi trix&ng. Chi tr9ng cong tác thanh tra, kim tra và xr 1 
nghiêm các vi phm; dng thM tang c'ur?mg thông tin, truyên thông nhm nâng cao 
nhn thác, thirc, trách nhim c11a nguM dan,... khai thác s1r diing khoáng san g.n 
v&i bào v môi tnr&ng; khuyn khich sir ding näng hxqng tái tao  và các nguyen 1iu, 
4t 1iu mâi, than thin vi môi trtthng. 

Dai hi XIII, Dâng ta chi dao  tip tic thng cuxng các giái pháp thi& thc v 
bào ye môi tnrmg trong bi cãnh mó'i, nhu: Khuyn khich du tu, dôi mâi cong 
ngh xir 1 ch.t thai, tái ch, tái sü ding cht thai, san xut n.ng hrqng tir cht thai, 
phát trin kinh t tumn hoàn. ThCic d.y chuyn djch Ca cu kinh t, phát triên näng 
luqng tái tao, näng lirçmg sach dáp 1mg yeu cu phát trin, ciing vd di mri cong 
ngh, si'r diing cong ngh tit kim nng luqng. D.y mnh chuyn dch ca ctu nông 
nghip, phát trin nông nghip cong ngh cao, nông nghip hiru Ca, nông nghip 
sinh thai phü hçip vci diu kin timg vüng, thng khã. nng thIch 1mg vâi bin di khi 
hâu. Quãn 1 chat chê, báo ye phuc hi rfrng tr nhiên; phát trin, nâng cao chat luqng 
thng, thng d che phli gn vói bâo tn da dng sinh hçc, bão v cãnh quan, môi 
tnràng sinh thai. Tang cung bão v môi tnrông, ngàn ngira, kim soát giãm ô nhiêm 
môi trueing bin; bào v phát trin bn v11ng các h sinh thai, da dng sinh hçc biên, 
dc bit các rng san ho, thám cO bin, rung ng.p mn, ri'rng phàng h yen biên,... 
Chü dng, tIch circ hop tác quc t trong vic chia sé thông tin, phi hop nghiên clru 
quân 1, khai thác, sIr dung có hiu qua, bn vc'mg cáo ngun tài nguyen, báo dam an 
ninh ngun rnrvc, an ninh môi trithng, Cmng phó vói bin di 1±1 hu. Thrc hin dty 
dIr các cam k& quc th, gop ph.n tIch circ cling cong dng quc t bào v mOi trithng, 
1mg phó vói bin di khI hu, bào v h sinh thai toãn cu, di tiên phong trong khu 
we v giãm thiu cht thai nhira dai  di.rang. 

2. Mt s chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà nir&c v bão v môi trirông 
Nhim•  ci th hóa chIr tnrcmg, du&ng 16i cIra Dãng v cong tác báo v môi 

tnr&ng, Quc hi, ChInh phIr dã trin khai thirc hin các quan dim chi dao  thông 
qua ban hãnh cac bQ luat, clii thi, nghj djnh, thông tu,. . .nhàm tao  sr thong nh.t, 
xuyên su& thirc hin hiu qua báo v môi trtxing, nhu: 
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2.1. Lugt Báo v môi trw&ng du'çic Quc hi nzthc c5ng hôa xai hi chz nghIa 
Viçt Nam khóa XIV, kj.) hQp th 10 thông qua vào ngày 17/11/2020, Bç 1uç2t có hiu 
thi hành tui ngày 01/01/2022: Lu.t gm 16 chtrng, 171 diu, c1i the: chu-cing 1, 
nhicng quy djnh chung, chu-ong 2, báo v các thành phá'n môi trwông, di san thiên 
nhiên; chwcmg 3, chiên lu-crc báo v môt fru-ông Quôc gia, quy hogch báo v môi 
trir&ng Qu6c gia, ni dung báo v môi tru-àng trong quy hoçzch vi'ing, quy hogch tinh; 
chu-ong 4, dánh giá môi tru'&ng chien lwçic, dánh giá tác dng môi trw&ng, giáyphép 
mói fru-ông, chwcrng 5, báo v môt trw&ng trong hogt dc5ng san xu1 ktnh doanh, 
djch vy; do thj và nOng thôn, trong mç5t sd linh vy-c; chu'cing 6, quán lj chá't that và 
kkm soát các cMt o nhi&n khác; chu-crng 7, z-ngphó bié'n dAt khI h2u; chu-ong 8, 
quy chuâ'n /c9 thct mOi tru-&ng, tiêu chudn môi tông, chu-ong 9, quan trác mOi 
tntô'ng, thông tin, co s& dt liçu môt trzthng và báo cáo môt fru-àng; chu-cing 10, 
phông ngI-a, ingphó sy c02  môt tru-&ng và báo v thit hçi v mOi trzthng, chu-cing 
11, cong cu kinh t chInh sách và ngun lrc báo v mOi trwông, chu-ong 12, hi 
nhp và hQp tác quc tl v báo v môi tru-ông, chu-ong 13, trách nhim cia Mt trçn 
Td qu6c Viçt Nam, to2  chic chInh z'rj xä h5i td chj-c chInh trj xà hç3i ngh nghip, t 
chi-c xd hç5i ngh nghip và c5ng dng dan cit trong báov môt trwông, chuvng 14, 
kie2m tra, thanh ira, kie2m toán, xz'c lj vi phgm, tranh ch4p, khilu nçzi, tá cáo v môt 
truông, chzto'ng 15, trách nhiçm quán lj nhà nu-ác v báo v mOi frwông, chu-ong 
16, diu khoán thi hành. 

- Nh&ng dim dèii mói can bàn cüa Lut Bâo v môi truông näm 2020: 

Lu.t Bào v môi tnxmg näm 2020, tp trung cái cách mnh me, ct giãm 40% 
thu tiic hành chmnh nhrn giám clii phI thrc hin cüa doanh nghip, thu hçp khoãng 
each 20% di tixçmg phài thc hin dánh giá tác dng môi truông, tIch hcip các thu 
tçic hânh chInh vào gi.y phép môi trtthng, ci th: 

•Thi nhá't, tang ci.thng hiu lirc, hiu qua, tInh khà thi cüa các chInh sách hin 
hành; thay di phuong thrc quãn 1 hnh chInh kern hiu qua, phi'rc tp sang quãn 
1 dira vao k& qua m11c tiêu cui cmg, dc bit giãm thu tçic hành chInh dôi vói các 
dii. tixçrng than thiên môi tnräng; tang cuô'ng kim soát các di t'ircing có nguy Co 
gay ô nhim môi trumg, chuyn tr tin kim sang h.0 kim. 

Thj- hat, 1n du tiên dua các quy djnh rài rae, phân tan v bào v môi tru&ng 
trong các 1ut khác vào Lu.t Bão v môi tnthng nhim dt nên móng huàng den mt 
b 1u.t thong nht v môi trithng, trong do dua các ch(rc nng quãn 1 nhà nuOc ye 
bão ye môi tnr&ng nhim bâo dam nguyen t&c dng b, thng nhât trong quãn 1 nhà 
ni.ràc v bâo v môi trirông; phân công, phãn cp di dôi vâi phãn quyên; chuynvai 
trô cüa nhà nithc sang vai trO trung tam cüa doanh nghip, cong dông và ng1.rii dan. 

Thi- ba, tip cn phuong pháp quãn 1 khoa h9c dira trên cách mng khoa hpc 
cong ngh, cong ngh thông tin; quàn 15' lien thông các giai don phát triên tü chü 
trircing, quy hoach, xay dirng di an, trin khai thrc hin dn hêt yang d?i d an. 
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Thi,- tu, xây dimg nn tang th ch phçic vii kin tao  các mô hmnh phát triên 
bn vftng, nhu: kinh t xanh, kinh t tu.n hoàn, kinh t phát thai It các bon trong quy 
hoach, thit k san xu.t, thirang mai,  tiêu dung và tái ch xi:r 1 cht thai, san phâm, 
bao bI, san phrn sau sü d1ing. Hlnh thành cáo ngành kinh tê mài, nhu: dâu tix vào 
vn tçr nhiên, cong nghip mOi trung, hInh thành thj trtthng phát thai. 

Thi nàm, 1n du tiên thra chInh sách môi trung cüa Vit Nam hài hôa tim 
cn vói pháp 1u.t quéc t, to môi tnrng pháp 1 thun 1i d Vit Nam tham gia 
cáo Hip djnh thrang mai tir do th h m&i nhu EVFTA, EVIPA, CPTPP,... gop 
phn phông ngira, ngàn chn, sang ice cáo dr an có cong ngh lao  hu du tu nir(ic 
ngoài vào Viêt Nam, chü dng vixçrt qua cáo hang rào k5 thut trong cnh tranh 
thixong mai  toãn c.u. 

2.2. Chi thj s 25/C T-TTg ngày 31/8/2016 cia Thu tithng ChInhphü ye "M5t 
s nhim vi, giáipháp cá'p bach v báo v mói trithng". 

Bào v môi trixô'ng là yeu cu xuyên su& trong qua trInh phát tti&i, trách 
nhim cüa cà h théng chinh trj, cong dng, doanh nghip và Nhn dan, trong do 
nhn manh  vai trô cua ngu?ii dung d&u, dc bit c.p üy dàng, th hin qua vic rà 
soát, ban hAnh tiêu chI hra chçn du ti.r, thu hut vn du ti.r phãi bào dam các yêu c.0 
v bào v mOi tnthng; khOng cho phép du tu vào cáo loai hInh san xu.t, sir diing 
cong ngh san xu.t lao  hu có nguy ocr cao gay ô nhim. Cáo dja phxcrng khan tnrong 
ban hành và t chuc thçrc hin nghj quyt chuyên d& chtrcmg trinh, k hoach hành 
dng v bão 4 môi trixông. 

- Cáo b, da phucrng ph6i hçp dng b, chat chê trong thirc hin nhim vçi 
bào ye môi trithng tir khâu xét duyt, thm djnh dn trin khai thirc hin Va 4n hành 
dir an. Chü du tir, cci quan quy& djnh, phê duy d.0 tu, thãm djnh cong ngh san 
xu.t, phê du4t báo cáo dánh giá tao dng môi tri.r?mg phãi chju trách nhim v van 
d môi trithng cUa dir an. ChU tjch Uy ban nhan dk cáo c.p chju trách nhim toãn 
diên v các v.n d mOi truông trên dia bàn. B Tài nguyen và Môi tru&ng kiêm tra, 
thanh tra, hix&ig dri, theo dôi, dOn dc vic thirc hin pháp lu.t v hào 4 môi tru&ng 
cua cáo Bô, ngành, dja phucing, trong do, t.p trung d xut sua di cáo quy djnh v 
bào ye mOi trung trong cáo 1u.t v môi truèiig, tài nguyen, thu& ngãn sách, dâu tu, 
xay d1rng, khoa hçc và cong ngh, nàng krçrng... báo dam théng nht, dông b, dáp. 
lrng yeu cu bão 4 môi trtx&ng; kh.c phic nhffiig b.t c.p, nh.t là cáo quy djnh ye 
cáo cong c11, bin pháp quàn l nhà nithc, bin pháp lc thut kim soát, giám sat 
hoat dng xà thai cüa doanh nghip. Rà soát, diu chinh cáo quy ohuan k5 thu.t quOc 
gia v môi trixing phu hqp vài diu kin trong nuóo và yêu c&u hi nh.p quc t& 
kêt hçp thai hxçing ch.t ô nhim và suc chju tái cua môi tnr&ng. 

2.3. Van ban hçip nhth' só' 03/VBHN-BTNMT, ngày 28/11/2018 cua Bô Tài 
nguyen và Mói trithng: Nghj a7nh  Quy djnh v quy hogch báo v mói trwàng, 
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c!ánh giá môi tru-&ng chié'n lu'crc, dánh giá tác dç3ng môi trtthng và ki hoçzch báo 
vmôitru'&ng 

Nghj djnh có 7 chrnmg, 24 diu, trong do bãi bO mt s diu, quy djnh không 
cOn phü hcTp vi tInh hinh thc tin; quy djnh chi tik mt s diu Va bin pháp thi 
hành các quy djnh v quy hoch bào v môi trtthng, dánh giá môi trithng chin li.rcic, 
dánh giá tác dng môi trtthng và k hoch bào v môi tnr0ng cüa Lu.t Bào v môi 
tnthng. Ci th& chirmg II th hin vic quy ho.ch bâo v môi trtthng &rgc l.p phii 
hçp vói quy hoach phát trin kinh t - xä hi v&i k' d.0 cho giai doin 2021 — 2030, 
tm nhin dn nm 2040 theo hai (02) cp d là quy hoch bâo v môi tnthng cp 
qu& gia và quy hoch bào v môi tnr?mgc.p tinh, nhu: quy ho.ch bào v môi trixing 
cp quc gia (din biên, mic tiêu quán 15r môi trLing r&ng, bão tn da dng sinh 
hoc; dánh giá thuc trng môi tnthng bin, hãi dão, lixu virc song, phát thai,. khI thai, 
khOng khI, suy thoái, ô nhim môi trithng dt,. . . và thra ra cáo m'y.c tiêu, giài 
pháp,...); quy ho.ch bào v môi tnx?mg c.p tinh 1p duói hinh thirc báo cáo riêng 
hoc lng nghép vào quy ho?ch  thng th phát trin kinh t - xà hi. B Tài nguyen 
vâ Môi trixOng htthng dn clii tit quy trInh xây drng, phê duyt nhim vi l.p quy 
ho.ch bào ye môi tnr0ng; hrnrng dn chi tit biu mu các vri bàn tài lieu, h sc dê 
nghj thm dinh, t chirc và ho.t dng cita hi dng thm djnh quy ho.ch bào v môi 
trithng; xay dung và ban hành huong dn k5 th4t l.p quy ho.ch bào v môi tnr&ng,.. 

2.4. Van ban hop nhát sá 09/VBHN-BTNMT, ngày 25/10/2019 cia B5 Thi 
nguyen và Môi tru'&ng: Nghj djnh ye quán lj chá't thai và phi liçu 

Nghj djnh có 9 chuong, 66 diu, trong do quy djnh v quàn l ch.t thai bao 
gm ch.t thai nguy hi, ch.t thai r.n sinh hot, cht thai rn cong nghip thông 
thuông, san ph.m thai lOng, nuâc thai, khI thai cong nghip và các chat thai d.c 
thi khác; bão v môi trir&ng trong nh.p kh.0 ph lieu. Vic thu gom, 4n chuyn 
ch.t thai tix khu phi thu quan, khu ch xut, doanh nghip ch xut vào ni dja 
&rcic thuc hiên thng nh.t nhu di vci cht thai ngoài khu phi thuê quan, khu. ch 
xut, doanh nghip ch xut theo quy djnh ti Nghj dnh nay; không áp drng quy 
djnh ti chucing VIII Nghj djnh nay di vâi ph 1iu tr khu phi thu quan, khu 
ch xu.t và doarth nghip ch xut. Nghj djnh nay khOng quy dinh  v quãn 1 ch.t 
thai phóng x., ting n d rung, ánh sang, birc xa. 

Nguyen t&c chung v quàn l cht thai, nhu: T chirc, cá nhri có trách nhim 
thng cuèng ap diing các bin pháp ti& kim tài nguyen va n.ng luçing; sir dicing tài 
nguyen, nàng hxçing tái t.o và san ph.m, nguyen 1iu, nàng luçmg sch than thin 
vri mOi truOng; san xut s.ch hon; kim toán môi trueing di vói ch.t thai và các 
bin pháp khác ct phOng ngira, giãm thiu phát sinh cht thai. T chüc, Ca nhân có 
trách nhiêm phân lo.i chat thai ti ngun nhrn mc dIch tang cuO'ng tái sr diing, tái 
ch, dng xCr 1, xir i và thu hi nng krçing. Vic dâu tir xây dirng Co s& xü l chat 
thai phài tuan thñ theo quy djnh pbáp 1u.t v xây dimg và pháp lu.t báo v mOi 
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tmng có lien quan. Nixäc thai phài dixçic thu gom, xir 1, tái sir drng hoc chuyên 
giao cho don vj có chirc nng phü hçip d tái si'r dçing ho.c xi'r l dat  quy chuãn k 
thut môi tnrôiig tnrOc khi thai ra môi tnróng. Khi thai phâi ducic xir 1 dat  quy chuân 
k5 thut môi trithng t.i ca s& phát sinh trtràc khi thai ra môi tmng. Nba nrnic 
khuyn khich vic xa hi hóa cong tác thu gom, vn chuyn, tái sr ding, tái ch& xü 
1 ch.t thai và thu hi nng luqng hr chat thai. T chIrc, cá nhân phát sinh chit thai 
có trách nhim np phI, giá djch vii cho hoat  dng thu gom, vn chuyn, xi:r 1 chat 
thai theo quy djnh cüa pháp lu.t. Khuyn khIch áp diing các cOng ngh xr l chat 
thai than thin vói mOitruông. Vic sà dicing ch phm sixth hyc trong th 1 ch.t thai 
phài tuan theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

II. THffC TR3NG MOI TRTRING vA CONG TAC BAO V MO! 
TRT1NG NTTOC TA HIN NAY 

1. Thirc trng mOi tru'ô'ng 
Sau 35 nàm thçrc hin cong cuc di mâi dt rnrâc dã dành duqc nhiêu 

thành tru quan tr9ng. Nn kinh t phát trin nhanh và n djnh, ca câu kinh tê 
chuyn djch theo hix&ng hin dai,  d?yi sng cXa Nhân dan ngày càng duçic cài 
thin. Tuy nhien, di kern vâi sir phát trin kinh t - xã hi là nguy co ô nhiêm mOi 
tri.thng ngày càng gia tang, tác dng sr phát trin bn vfng cüa d.t nuâc và bào 
v src khOe cüa Nhân dan, cix th: 

- TInh trang 0 nhim mOi trix&ng din bin phüc tap,  khó quãn l, ngày càng 
có nhiu dim nóng, ch.t hrang môi tru?mg nhiu nai suy giãm, d.c bit tp trung 
tai cáo khu vvc  trung tarn thành phé, do thj, khu vrc phát trin kinh t; da dng sinh 
hc và chi lirong thng suy thoái, hn han, xâm rihp rn.n, 0 nhirn môi trix?mg dat 
và cáo loai ch.t thai ngày cang gia tang gay hu qua nghiêm trçng tác dng den an 
nirth sinh thai tr& thành nguy ca can tr0 lón dn mtxc tiêu phát trin bn vtrng cüa 
dt nithc. 

- TInh trng v ô nhim nisóc mt cáo luu vrc song nixóc ta, do là sOng Nhu 
- Day, B.c Hirng Hài, sOng Cu, Vu Gia - Thu Ban, Dng Nai - SàiGOn... din bin 
theo chiu hrnrng xu, trong do krçmg nuóc thai dO thj ngày cãng I&n và chua duçic 
xr 1 trit d, nuâc thai trirc tip ra môi tnrmg, gay ô nhim ngun nithc m.t trong 
cáo khu do th; co s& ha tang thu gom, th l cht thai chua dic coi trçng và dáp 
rng yeu cau. Hin nay, nhiu dOng sOng không cOn khá nàng tir lam sach,  ngun 

nuôc rnt dä hêt khã nang tip nhn ch.t thai và trâ thành nai tiêu thoát, chra nuâc 
thai, rác thai. 

- O nhim không khI, dc bit là ô nhim bii (PM1o,PM2.5) dang là van d cânh 
báo a nuâc ta, tác dng tiêu c1rc dn sirc khOe, di sng cüa Nhân dan, nht là dôi 
vi khu vrc trung tam, do thj (TP Ha Ni, TP H CM Minh). Nng d bii ô dO thj 
vuqt qua clii tiêu cho phép, trong do thuOng cãnh báo nng d khI thai CO2  vuçit tiêu 
chuân cho phép hr 1,5 dn 2,5 l.n. Dc bit, vk d ô nhim ting n & các khu dan 
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cu dang là thách thrc lan di vói the thành ph. TInh trng ô nhim không khI trong 
th&i gian qua ti môt s dja ph'txng xây ra lien tip & mt s ngày trong nm, do các 
ngun phát thai vào không khi k& hçvp v&i các yki t khI txçing, kM hu, hin tuqng 
th&i tit suong ma dà lam cho tInh trng ô nhim không khI trâ nén trm trng hcin. 

- O nhim các khu cong nghip, ciim cong nghip và lang ngh dang là. vn 
d dáng lo ngi, trong do cht thai r.n có tInh cp bach và cn có giâi pháp, iiu tiên 
xir l hin nay. Nhiu thai rn cong nghip, cht thai nguy h.i, rae thai nhira phát 
sinh hang nm. Da s ch.t thai rk chixa di.rcc phãn lo.i t.i ngun, vic thu gom cOn 
nhiu h.n ch (thu yu chôn 1p không bão dam v sinh phát tan miii ô uk). Theo 
thing kê cüa B Tài nguyen và Môi trt.r&ng Ca rnr&c cO hon 5.400 lang ngh (riêng 
Ha Ni có 1.350 lang ngh) trong do 95% Co s& hot dng gay ô nhim môi tnthng 
và 50% Co s& gay ô nhim môi tnr?ng nghiêm tr9ng, vi da s nhcthg doanh nghip, 
hçrp tác xã san xut Co quy mô nhO, si:r ding cong ngh lac hu, không duxqc quan 
tam v vic xü l cht thai, nuOc thai, thu, gom rae... 

- O nhim trén bin din bin ngày càng phrc t.p, chua cO bin pháp xr 1 
triêt d, nh.t là rae thai nhçra, no vet nhn chIm 4t lieu, phê 1iu; ô nhiêm dâu tir 
các ho.t dng khai thác du khI, giao thông vn tãi bin; s1r cé, tràn. du trên bin dã 
ành hu&ng lan dn các vüng yen bin & mróc ta, nht là các cht CO ngun gc tir dat 
1in thai ra dä và dang gay ãnh hu&ng t&i ch.t luqng nithc bin yen b&... 

- O nhim môi tnr&ng d.t và thoái hóa dt do du lucing hóa cht bão v thc 
4t, thuc diet cO, phân bón hóa hçc, các loi cht thai khác ãnh hu&ng trrc tip dn 
môi trizmg song. 

- H sinh thai tir nhiên cO xu huóng giàm, bj chia ct và thu hçp v din tIch, 
ch.t luçing giám dn dn xu htx&ng m.t can b&ng sinh thai, giãm chirc nàng phOng 
ho, m.t ngun cung c.p nuâc ngm, mt noi sinh cu và sinh san cua các loài 4t, 
dc bit s loài, cá th loài hoang dà bj giãm mnh vi bj san bat, khai thác, buôn ban 
trái phép.. .nguy cci bi tit chüng, m.t an ninh sixth thai ngày càng rO. 

Thçrc tring môi tru&ng nuOc ta dang dimg tn.r&c thách thirc lântrong nhffiig 
nãm qua. Do là, su gia tang và khó kim soát, xày tren din rng dã ânh hu&ng den 
môi trurông sinh thai, süc khOe cüa ngu&i dan, gióng len hi chuông cãnh báo ye 
phát trin kinh t - xà hOi thiu bn virng. Quan thm dn cong tác bào v môi tnthng, 
nh.t là bào v môi tnr&ng di cüng vOi v.n d bin d,i khI hau,  ntróc biên dãng dang 
dt ra nhftng vn d c.p thit di vói sir phát trin bn ving cUa dt nu&c trong 
nhirng näm t&i (Vit Nam là mt trong 5 nirâc chju tác dng m?nh  nh.t cUa bin dôi 
khI hu). 

Nhim vix báo v môi tri.r&ng là ht s'Crc n.ng n, dOi hói quyêt tam chInh trj 
r.t cao cña cã he théng chInh trj và toàn th Nhân dan n 1irc thc hin tot cong 
tác bào v môi tru&ng dê s&m ngän ch.n nhthig nguy cci, thách thirc tr 0 nhiêm 
môi trucng. 
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2. Cong tác bão v môi trtrbng ö' ntr&c ta 

2.1. B5 máyquánl)nhàntthc 

- Bç5 Tat nguyen và Môi trw&ng là co quan cüa ChInh phü, thirc hin chirc nàng 
quàn l nhà nixOc v các linh vrc: Dt dai, tài nguyen nu&c, khoáng san và môi 
trixng,... trong do B truthig B Tài nguyen và Môi trung chju trách nhim truóc 
ChInh phü trong vic thng nht quãri 1 nhà nuâc v bào v môi truYng. B Tài 
nguyen và Môi tnthng là co quan quãn 1 nhà nixâc v tài nguyen và môi trix?ng a 
Trung uong vâi 18 t chirc giüp Bi trung thrc hin chITc nàng quãn 1 nhà nuâc; 
Sti Tài nguyen và Môi truông, PhOng Tài nguyen và Môi tnthng là các th chirc, cá 
uhân giip vic ñy ban nhân dan các cp quãn 1 nhà ni.râc v tài nguyen và môi 
tnrng & dja phixcrng; riêng di c.p xä, phuông, thj trn cOn có l%rc lugng cong chirc 
dia chInh - xây dung - do th và môi tru&ng (dii v&i phuing, thj trn) hotc cong 
chrc dja chmnh - xây dimg - nOng nghip và môi truOng (di vâi x). 

Trong nhthig nm qua, b my quãn 1 nhà nu&c cüa ngành Tài nguyen Va 
Môi trithng dä duçic kin toàn, b sung, hoãn thin tr Trung uccng dn dja phrnmg 
và tri&i khai thiic hin dng b, thng nht, hiu lirc, hiu qua, nhu: Hmnh thãnh và 
4n hành t& mô hinh quàn 1 da ngành, da linh virc trên Co s& mt d.0 mi t.p trung, 
thng nht chju trách nhim trix&c Chinh phü v quãn 1 Nhà nu&c v tài nguyen, 
mOi tnthng và bin di khI hu. Gn kt cht chë các linh vçrc quãn l vOi nhau thông 
qua vic lng ghp ngay tir khâu xây drng chinh sách, chin luçic, quy hoch, k 
hoach... dn tri&i khai thirc hin nhim vii, qua dO gop phàn nang cao hiu hic, hiu 
qua quàn 1 nhà nu&c v tài nguyen, môi trithng và frng phó vài bin di kM hu. 
Ph& hçip thrc hin nhim vi quãn l có lien quan gitta các b, ngành cong duqc 
tang cu&ng thông qua vic ban hành các thông tu lien tjch, các quy ch phi hçip lien 
ngành; chi dao thuc hiên cüa Bô vOi các dja phucmg duçic tp trung, thng nhât, qua 
do d kjp thyi tháo g nhti'ng khó khän, vuó'ng mc cüa các b, ngành và dja phuong 
trong cong tác quãn l nha nuàc v tài nguyen và môi tru&ng và img phó vói bin 
di khI h.u. T chüc b may cüa ngành tài nguyen và môi tru&ng & dja phuong ctng 
dã nhanh chOng dirçic thnh lip, cüng c, kin toàn và di vào hótt dng On djnh. 
Cong tác cài cách thñ tçic hành chfnh duçic tin hành trin khai mnh m trong tat cà 
các linh virc thông qua vic giãm các buâc, quy trinh xir l cong vic, dy mnh irng 
ding cOng ngh thông tin. 

- Tdng cyc Môi tru'ô'ng: là co quan tnrcthuc B Tài nguyen vàMôitru&ng, 
thrc hin chi'rc nàng tham muu, gii'ip B tru&ng B Tài nguyen và Môi trix&ng quàn 
1 nha nuâc và t chirc thc thi pháp lust  v bào v môi trtthng và da dng sinh h9c 
trong phm vi cà nuâc; quàn l và t chirc thrc hin các hot dng djch vii cong 
thuôc phani vi quán l nha nuóc cUa Tng ciic theo quy djnh cUa pháp lu.t. Tng 
ciic có chcrc näng, nhim vii: (1).dnh giá mOi tru0ng chin hrçic, dánh giá tác dng 
môi truông, clê an bâo v môitri.thng, phuong an cãi tao, phiic hi môi tru&ng; ('2,) 
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th chüc th.m djnh báo cáo dánh giá môi trtthng chin hrqc; t chirc th.m djnh và 
trinh Bô trurng Bô Tài nguyen và Môi truông phê duyt báo cáo ctánh giá tác dng 
môi trithng theo quy djnh ci1a pháp 1ut...; (3) hu&ng dan, kim tra, tng hcrp báo 
cáo v cong tác thrn djnh báo cáo dánh giá môi tnr&ng chin hrçic, kim soát ngun 
0 nhim trong qua trInh thi cong xây dçmg và 4n hãnh thir nghim d an d.0 tLr 
thuc thm quyn theo quy djnh cüa pháp lut,... 

2.2. Náng 4tc thirc thipháp lut và báo v môt trwông cza ngành Tat nguyen 
và Môt trwôi'g 

- Dãng và Nhà nuóc xác djnh báo v môi frithng là mt trong xthim vii quan 
trçng d phát trin kinh th bn vthig va có h thng quan dim, chü truong, chInh 
sách v bào v môi trtxrng dng b, thong nht, thithng xuyên tng kit, dánh giá d 
b sung hoàn thiên các quan dim, chInh sách cho phii hqp vói tInh hmnh thirc tin 
cüa d.t ni.róc ctng nhr xu th báo v môi trtthng cüa qu& t, nhii: b sung, hoàn 
thin Lut Bão v môi tmng vào nàm 2005, 2014, 2020, cñng vói mt so nghj djnh 
v xr pht vi phm trong linh vrc môi trtthng (Nghj, djnh séi 18/2015/ND-CP...), 
tham gia k kt các van bàn pháp l quác t nhu Cong uóc da dng sinh hpc, Cong 
uóc Ramsar, Cong uàc Luât bin 1982,... dng thai tang cu?mg ban hành nhiOu 
chin hrGc, chrnng trmnh mi1c tiêu qu& gia, ngun 1c clê bão v môi tnthng, dc 
bit kjp thi kién toàn b may quân 1 nhà nuâc tr Trung ucmg den dja phucmg, d 
thng ci.thng t chfrc b may cüa ngành hoàn thin theo hthng tinh gçn, thing nhât 
quàn 1 và hoat  dng hiu qua, ci th& 

- Vic kim soát ngun 0 nhim môi tnr?mg: Ngày càng cht chë, bâo dam 
quy trIiih, cht hrqng, hiu qua nhu: có khoàng 5.000 d an d..0 tii dã thrc hin báo 
cáo dánh giá tác dng môi trixông, trong do B Tài nguyen và Môi tnr&ng dä thm 
djnh, phê duyt 1.558 báo cáo; các dia phucing, b, ngành thm dnh, phê duyt di 
vói 3.442 báo cáo. Hoat  dng kim soát, giãm thiu 0 nhim môi tru&ng tai  các khu 
cong nghiêp, cum cong nghiêp trên cã nuâc CO 250/280 khu cong nghip có h thông 
x1r 1 nuâc thai tp trung (dat 89%); có 2 19/250 khu cong nghip du tir 1.p d.t thiêt 
bj quan tr&c niióc thai dông, lien tçlc (dat 87,6%); có 276/698 cim cong nghip 
cO báo cáo dánh giá tác dng môi trumg ho.c d an an v môi trurông (dat 40%) 
và 115 clim cong nghip có h thing xi:r l nuó'c thai tp trung; có 25/115 cim cong 
nghip có he thng quan trc ti dng nuâc thai (dat 21,7%). D.c bit, các dja phucmg 
dã phi hçip, th'irc hin cam k& d an bào v môi tru&ng luu virc sOng (sOng Câu, 
Nhue và song Day, he thng song Dng Nai), trong do co 22 tinh, thành phO trên 3 
hru virc song dà trin khai thuc hiên và 16 tinh, thành phO trên hru wc song Nhu, 
Day và h thng song Dng Nai da thanh l.p  Ban Chi dao  thirc hin d an bào v 
môi tru?mg liru vrc sOng. XCr 1 quy& lit, trit d 407 c sâ gay ô nhiêm môi trur&ng 
nghiêm tr9ng (thirc hin theo Quyt djnh s 64/2003/QD-TTg) dat  t' 1 92,71% Va 

312 Ca sâ gay ô nhim mOi tnthng ngjiiêm tr9ng (thrc hin theo Quyet djnh so 
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1788/QD-TTg) d.t t 1 72,7%. Quân 1 chit thai r&n, cht thai nguy hi, quaIl 1 
ph 1iu nhp khu lam nguyen lieu san xut ngày càng ch.t chê, hiu qua, nhât là 
thu gom, xü 1 n'ithc thai sinh hot thng len trong khu virc ni thành, thãnh thj, trung 
bInh dt 92%, khu vrc nông thôn dt g.n 70%; có 118 cci sâ xi:r 1 ch.t thai nguy hi 
trên toàn quc (B Tài nguyen — Môi truèng cp phép). Hin nay, câ nuâc co gãn 
400 don vj dä di.rcic c.p gi.y xác nhtn dü diu kin v bào v môi trumg trong nhp 
kh.0 ph 1iu lam nguyen lieu san. xut; 15 t chrc dixçic chi djnh tham gia hoat  dng 
giám djnh ph 

lieu 
nhp khu. 

- Quan ly chat lucmg rnôi trucYng Cac hoat dông câi tao, phuc hôi môitllr?Yng 
dtrcc tang cuong, thuc day to chuc thirc hiçn dong bç; xu ly nghiem, chit diem trnh 
trng ô nhim môi tnthng tn luu do hóa cht bão v thrc 4t, nhu kiêm soát cht 
chë 440 khu vtxc môi trixbng bi ô nhim, g.n 300 bnh vin c.p tinh, huyn, 53 bi 
rae và x'r l gn 70 kho thuc bào v thçrc 4t gay ô nhim môi trtthng. 

- Báo tn.thiên nhiên và da dng sinh hçc: Tng euing triên khai các chucvng 
trInh báo tn các loài nguy cp, qu,?, him, trong do thng them 6 khu bào tn, 2 khu 
Ramsar, 10 vtthn di san ASEAN (hin nay có 172 khu bào tn). 

- Giám sat, kim tra, thaith tra, xü l vi phim: Trin khai thirc hin giám 
sat các cci s có nguy cci .ô nhim nghiêm trçng 

tai 
3 min Bc, Trung, Nam, trong 

t A A A G do thiic hien hem tra, thanh tra gan 4.000 ca s, khu cong nghiçp; xu pht 1.410 
cc s& viii s tin 242 t' ding, dc bit thit l.p dithng day nóng d tip nhn 
kin phàn ánh v ô nhim môi tru&ng tir Trung iwng dn dja phuong, Cil th dä 
tip nhn gn 2000 thông tin phán ánh và xir l theo thm quyn cüa cap Trung 
uang và dja phuong 

- Quan trc thông tin, báo cáo môi trir&ng: Duy trl 9 chwong.trmnh quan tràc 
môi trithng tai  các luu vrc song, n'aâc mat, 03 chuong trInh quan trc môi trithng 
tai các yang kinh th trQng dim, 02 chuong trInh quan trc tác dng (luu v1rc song 
C.u, song Nhu - song Day, sôngMã, song Hng — sOng Thai BInh; song Dà, song 
cá La, song Trà khác; h thng sOng Dng Nai; nuâc mt yang Tây Nam B; Vu 
Gia—ThuBn,...). 

- TST l che phü thng ngáy càng tng cao; dan s a thành thj sir di,ing nuâc sach 
dat 90%; cong tác phông, chng giãm nhç thiên tai duqc thu trçng, trong do coi 
tr9ng tInh dir báo, cãnh báo ngày càng hoat  dng chuyên nghip, chü dng trong 
mci tInh hung. Cong tác bâo tn da dng sinh hçc dä dixccc mt s kt qua buóc 
d.0 khã quail. 

2.3. Nghiên c&u khoa hQC, Ic9 thu2t và &ng dyng cong ngh mái cia ngành 
tài nguyen Va mOi tru'&ng 

- Nghiên ciru khoa hçc và cOng ngh: B Tài nguyen và MOi trtthng cia trin 
khai thirc hin hiu qua các d tài khoa hçc cong ngh trong linh we môi tnrng 
thuôc Chtrcing trinh khoa hc cong ngh trgng diem cp B "Nghiên cIu, irng dçing 
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tin b khoa hçc va cong ngh trong quãn 1 và BVMT giai don 2016 - 2020" ma 
so TNMT.04/16-20 và phi hqp vâi các b, ngãnh lien quan thirc hin Chucing trInh 
khoa h9c và cong ngh trçng dim cp quc gia "Nghiên ctru khoa hçc và cong ngh 
phiic vt BVMT và phông tránh thiên tai" (ma s KC.08/16-20), trong do 15/3 8 
nhim vi dang trin khai thiic hiên thuôc linh vrc môi truông, chim 39,8%; huOng 
dn, h trci các t chirc, cá nhân tham gia thc hin các nhim vii khoa h9c Va cOng 
ngh cp quc gia khác. Dng th?i t.p trung vào nghiên ci'm và chuyn giao cng 
ngh xü 1 ch.t thai, san xuât sach,  tit kim nàng krqng, than thin mOi trtrmg, các 
mô hmnh phát trin kinh M xanh; phi hcrp vcci các b, ngnh lien quan h trq các 
hoat dông nghien ciru, dir an chuyn giao cong ngh. Co nhiu nghiên clru, d xu.t 
các giãi pháp nhm gop ph.n giái quyk nhftng vn d môi trtthng büc xi.tc, nhix: 
dánh giá và lira ch9n cOng ngh than thin mOi trurng d xfr 1 CTNH, 0 nhim cht 
hcru co'; cái tao  và phiic hi mOi tnthng các dim 0 nhim do hóa ch.t bâo v thrc 
4t ton liiu, phiic hM môi trtxô'ng trong khai thác khoáng san; chInh sách và pháp lu.t 
v báo v môi tru&ng và da dng sinh h9c tai  Vit Nam; bM thu?mg thit hai  v mOi 
trtrng; dánh giá tác dng môi trir&ng di vi dir an nhà may din hat  nhan; tInh tái 
luçmg 0 nhim ngunnuâc song... NhIn chung, các doanh nghip trong nuóc dä 
buâc du có khà näng tr thit k va ch tao  tixclng di dü các loai  hInh cong ngh xr 
l cht thai ph bin, dã xut hin nh&ng mO hInh cong ngh xü 1' cht thai cüa Vit 
Nam phü hçrp vi yêu cu quc t. Tuy nhien, vic san xu.t thit bj xü l ch.t thai 
rnrOc ta hin nay cOn & finh trng cá th& do'n chiêc, quy mô nhO. 

Tai dja phuong, nhiu ch'Lxong trinh, dr an nghiên cfru khoa h9c v bào v mOi 
trix&ng, da dtng sinh hçc dã duçic tIch circ trin khai, nhu: di,r an nghiên cCru giái 
pháp XLNT chn nuoi sau biogas bng phurong pháp Wetland (tinh Bmnh Djnh); dê 
tài "Dánh giá hin trng, di,r báo din bin dia dng sinh h9c; chat lucrngcác thãnh 
phn môi. trithng tai  Ninh Thun ph11c vi phát trin kinh t - xä hi, trçng diem phia 
Nam cüa tinh" (tinh Ninh Thuân), d tái "Nghiên clu dc dim sinh thai h9c, hin 
trng phân b và nuOi ban t nhiên loài ch huong, d xut các giâi pháp quán l, 
bão tn và sir diing bn vüng" (tinh Lng Son). Kt qua cüa các chuong trinh, dr an, 
d tài khoa h9c và cong ngh dâ dóng gop khOng nhO vào vic img diing, trien khai 
các kt qua, tin b khoa hpc cong ngh trong giám sat, phOng ngi'ra, xir 19 0 nhim 
môi trti&ng. Nhiu quy trInh cong ngh than thin VOi mOi tru&ng, nhiêu cong ngh 
mâi frong xcr 19 0 nhim dat, nuàc và không khI dã duçic dua vào nghiên ci'ru xây 
dmg và gop phn kim soát hiu qua ô nhim môi trurYng. 

- Tng diing cong ngh m&i: B Tài nguyen va Môi truong chü dng, tIch ctrc 
phii hçrp vâi các bô, ngành, dja phuong CO lien quan trong vic lira chçn cOng ngh 
xir 19 CTR phii hçrp vâi diu kin thc tin cña Vit Nam theo hithng giâm t9 1 chat 
thai phâi chôn 1p, thng t9 lê chit thai duçic tái ch, tái s1r dçmg, trong do có mt so 
dja phuong dã d.0 tu, dua vo vn hành các nhà may xü 19 rác; xây dirng Va triên 
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khai các chucing trInh, k hoch phân 1o.i rae ti ngun. Din hinh là thãnh ph C.n 
Thci dA dim Nhà may d& rác sinh hoat phát din Cn Tho vào hot dng vol cong 
suât xr 1 CTRSH 400 tnJngày và phát din khoâng 60 triu KwWnm; thành phô 
Hài Phông dä vn hành nhà may ir l CTR Tràng Cat vOl cong ngh san xuât rác 
thai thành ph.n bón hiru ca vol cong. 

- B Tài nguyen và Môi tn.ràng xác djnh khoa h9c, cong ngh mOi là nhãn t 
dt phá, to ngun nhãn hrc ch.t hrçing cao trong Cong tác bào v môi ththng, chü 
trQng du tr phát trin khoa hoc, frng dyng cong ngh mOi, nhu: cOng ngh It ch.t 
thai; cong ngh san xu.t than thin vol môi truOng; cong ngh tái ch và tái sir dimg 
ch.t thai; cong ngh carbon thp,... d.c bit irng di.ing cong ngh thông tin, internet 
k& ni vn 4t và trI tu nhãn to vào phát trin cci sO dft lieu tài nguyen Va môi 
tnrOng quc gia hoan thin h thng quan ti4c môi truOng tir dng d cãnh báo sóm 
s11 Co môi thxOng; dng thOi khuyn khIch cáo vuing, khu vçrc, da phucing frng dyng 
các thành tiru khoa h9c cong ngh tiên tin v nang cao näng lirc quán 1 môi trtthng, 
dir báo sOm o nhim môi trithng d kjpthii có giãi pháp ngn chn hiu qua. 

2.4. Hctp tác quc tl ngành Tài nguyen và Mói trw&ng 

Trong thOi gian qua, ngành Tài nguyen và Môi truOng rt coi trçng hçrp tác 
qu& t, gop ph.n thñc dy manh  các ho.t dng bào v môi truOng nuOc ta nhu 
huy dng ngun vn, tang cuOng nàng lirc khoa h90 cong ngh cho Nganh; ti1i 
c.n duçic phixcing pháp luQn hin di, tip thu kinh ng1iim ciia các nuOc vào cOng 
tao quán 1 môi tnr?mg. B Tài nguyen và Môi truOng là c quan dâu mOi quôc 
gia, là thành viên tham gia hin din dy dü trên cáo din dan, Hi ngh quc tê, 
dam phán, di thoai,... nh.m dy mnh hi nh.p quc t sâu rng trên tt cà các 
linh vrc chuyên mOn thuOc thm quyn quàn l nhà nuOc, dc bia chuyn ti'.r 
quan niêm hyp tac nhân viên trçi sang chü dng hOi  nh.p, sk sang càng tham gia, 
chia sé trách nhim và quyn igi. 

Hin nay, Vit Nam tIch c1rc tham gia 19 diu i.thc quc t v môi truOng, 
trong do tp trung trin khai thc hin hiu qua diu ithc song phixong và da 
phuang. E)ó là, thüc dy thirc hin hot dng hqp tao trong khuôn khô các Ban 
ghi nhO dã k vol Lao, Nga, Ba Lan, Nht Bàn, Trung Quéc, Ha Lan, Italia, Han 
QuOc, Cu Ba, Pháp; xem xét, thm djnh và trInh cp CO thm quyn vic k két 
cáo Bàn ghi nhO cp B v báo v môi truOng và irng phó vOl bin di khI hu 
vOl cáo di tao quc t tim nng. ]Da phrnmg, phát huy và thüc dày hqp tác vOl 
các di tao trng tam nhix: WB, ADB, UNEP, UNDP, ASEAN, GEF, APEC...; 
các déd tác trong khuôn kh cáo Cong uóc quc t dc bit Cong ixOc khung cüa 
Lien hçip quôc ye bin di khi hâu (UNFCCC); chü tr9ng quan h hcip tao vol cáo 
dOi tao, to chüc da phuong có lgi cho m110 dIch bão v chU quyn bik Va hãi dào, 
cáo khuOn kh da phirong v bin và tài nguyen nixOc (COB SEA, PEMSEA, 
UNCLOS...). Tiêp ti1c d xu.t, thirc hin và quán l cáo dçr an trong cáo linh virc 
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bin di khi h.u, môi trixông, bin dâo, tài nguyen nithc trong khuôn kh hcip tác 
vci ADB, UNDP, WB, Qu5 ThIch 'tng, UNEP, UNIDO. ThCic dy vic k két 
tham gia 04 thoã thun quc t bao gm: Qu5 Thông tin da dng sinh h9c toàn 
c.u. (GBIF); Hip hi Khi hu và Không khI sch (CCAC); Din dan Khoa h9c-
ChInh sách lien chInh phü v da dng sinh h9c và các djch vi h sinh thai 
(IPBES); Dôi tác Không khI sch Châu A-Thai BInh Duong (APCAP). Tham gia 
các hi nghj quc t l&n: Hi nghj các ben cüa Lien hgp quc v bin di khi h.0 
(COP) Hi ngh cac ben tham gia Cong uâc da dng sinh h9c (COP); các cuc 
hop Các quan chirc cp cao (SUM) và các cuc h9p nhóm cong tác trong khuôn 
khô ASBAN; các Hi ngh cp cao cüa Uy hi song Me Kong quc t, CLV, 
CLMV... Tr do, có nhiu chucmg trInh, dçr an v bào v môi tnthng trin khai 
thic hin hiu qua, nhu sau: 

- N.m 2017, Vit Nam dã diu phi 01 thOa thun quc t mâi v bão v môi 
trumg ( dinh thtr gitta Chinh phü Viêt Nam và Vumg quc Ha Lan v hcip tao 
thüc dy và trin khai các dr an chuyn di có quy mô iOn nh.m m11c tiêu phát triên 
bn vftng cüa dng bng song Ciru Long do Thii tithng Nguyn Xuân Phüc và Thu 
tizOng Ha Lan Mark Rutte k ngày 10 tháng 7 nãm 2017 ti Ha Lan); k kêt 02 thóa 
thun quc t mOi vOi Nht Bàn v tang tniOng cacbon thp (SCM), B Môi trumg 
Ba Lan trong linh vrc tài nguyen và môi trIr&ng. 

- Näm 2018, Vit Nam dA chi dng và tich cic tham gia cáo hot dng trong 
khuôn khè, hop tác ASEAN v môi tn:r&ng; th ch(rc thãnh cong nhiêu hi nghj, sir 
kin IOn, nhu Hi nghj D.i hi dng GEF 1.n thir 6 tai  Dà N.ng và cáo sr kin ben 
1 Hi nghj, Hi nghj Nhóm cong the ASEAN v giáo diic môi truàng 1.n thu 10 t,i 
Vit Nam, Hii nghj di thoi chInh sách môi trungVit Nam - Nht Bàn, các sir 
kin trong khuôn kh hot dng hop tác môi trithng Vit Nam -Han Qu&,.Din dan 
môi truOng Yjét Nam — Han Quc 2018 tai HàNi. Dc bit, dã kêt thüc vic xir 1' 
g.n 14 ha dt san bay Dà N.ng sau 06 nm phi hop vOi Hoa K' trin khai xi'r l 
dioxin vOi kirth phi 110 triêu USD; thuc hiên k thOa thun vin trq không hoãn li 
vOi Hoa K' cho d'tr an xCr 1?  dioxin tai  khu we san bay Biên Hôa, d kin s hoàn 
thãnh.trong 10 nàm vOi tng chi phi là 390 triu USD. 

- Näm 2019, Viêt Nam dä chü dng, tIch circ lng ghép, &ra cáo vn d hop 
tác quc t v bào v môi truJng vào ni dung trao dè,i vOi lãnh d.o cp cao gita 
các nuOc trong các chuyn thàm, tip xiic song phuong và ti cáo hi nghj khu c, 
quc t; tham gia các hot dng hop tao qu& t v môi truè'ng, nhu: Din dan B 
truOng và Nhà churc trách môi tru&ng châu A - Thai BInh Duong ln thu 3, Hi 
nghj ln thu 4 cüa Di hi dng Môi tr'tthng Lien Hop Quc, Hi ngh cáo ben tham 
gia cáo Cong uOc Basel, Rotterdam và Stockholm... Dng thOi, Vit Nam dà k kêt 
Bãnghi nhO hop tác v môi tnthng vOi Lao; xây dimg các d xu.t d an v nâng 
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cao náng 1iic dm phán và thc thi các cam k& quc t ye v.n dê môi tru&ng trong 
th.rcing mai quc t. 

- Nm 2020, Vit Nam dâ tham gia thành lQ.p mài các Cu ch hqp tác song 
phixcing, da phixcing nhu cu ch Di tho.i Han Quc - ASEAN v môi truông và biên 
di khI h.u, Déd thoti ASEAN - EU v 1.p ban d di mói và cong ngh xanh. Các 
ho.t dng hqp tác da phuang và song phirung v BVMT dà dixçic t chirc trin khai 
phà. hqp vci tinh hInh dch bnh COV]D-19, nhiu cuc h9p hqp tác quOc tê &rçic 
th chirc d.râi hInh thüc tnrc tuyn, bâo dam cht lucing và hiu qua. Vit Nam dã t 
chüc thàrih cong nhiu hôi nghj quéc t quan trçng, nh'ir: Hi nghj B tru&ng môi 
trurng Vit Nam - Han Quéic, Hi ngh Di thoti ChInh sách môi tnr&ng Vit Nam 
- N1t Bàn, Hi ngh B trix&ng Vit Nam - Lao; Hi nghj (trirc tuyn) l.n thir 21 
cüaNhóm cong tác ASEAN v môi trt.r&ng bin và dôi b AWGCME 21); Hi nghj 
(trirc tuyn) Quan ch'irc cao cp ASEAN v môi tru&ng 1.n thr 31 (ASOEN 31); Hi 
nghj 1n thu 22 Ban Diu hành Trung tam da dng sinh hpc ASEAN (GB 22) và các 
hi nghj, có lien quan. 

B Tài nguyen và Môi tru?mg tIch crc trin khai thirc hin hiu qua cong 
tao bào v môi tru?mg, nhu: chU dng thu hit cáo ngun 11rc du tt.r và h trg k 
thut nh.m tang cu?xng näng 1c quàn 1 nhà nuóc cã.a ngành a các cap trung isong 
và dja phuong; trao di kinh nghim cQng nhu h9c hói, 4n dng tài trçi dêtrin 
khai cáo nhim vii bâo v môi tnthng, nht là ni dung hçp tác quc t dä di vào 
c•hiu sâu, nhix dánh giá tao dng môi trumg, kim soát ô nhiêm môi trtthng, xü 
l 0 nhim hóa ch.t thn luu, bão tn da dtng sinh hçc, bin di khI hu,... Tham 
gia t chüc cáo str kin lan v bào v môi tnthng h&ng näm, nhix: Gi trái dat, 
Ngày trái d.t (22/4), Ngày môi tru?ing th gi6i (5/6), Ngày quc t da dng sinh 
hc (22/5), Chin djch lam cho stch th gi6i hun,... 

D tip t%lc dy mnh và nâng cao hiu qua hgp tao quc t v môi trtthng 
trong thai gian tâi, ngành Tài nguyen và MOi tru?mg cii cii th hóa, xay drng 
chucng trInh hành dông Nghi quyt Dai hôi XIII cüa Bang "C1iü dng, tIch circ 
hcp tao quc t trong viêc chia sé thông tin, phi hqp nghiên oCru quân l, khai 
thác và sir diing Co hiu qua, bn vtng cáo ngun tài nguyen, bào dam an ninh 
sinh thai, an ninh môi tru&ng, an ninh ngun nuâc, an ninh hro'ng thrc, thIch ing 
vOi biên di khI h.u, dng thai giám thiu cáo tác dng bt lçii tü qua trInh toàn 
câu hoa và hôi nhâp quôc tê"7  va Nghi quyêt Trung ucing IV (khóa X) "ye môt sO 
chü trixong, chInh sách l&n d nn kinh t phát trin nhanh và bn vtmg khi Vit 
Nam là thành yjên cüa T chuc Thucing mi th giai", trong do day mnhhoàn 
thién th ch, cài each hãnh chIrih, câi thiên môi tnthng d.0 tu nuóo ngoài, gàn 

7 Dãng Cong san Vit Nam: Vn kin Dai 1Ii  dai biu toàn quóc 1n thi XIII cüa Dàng, NXB Chfnh tij quóc gia S 
that, HàNi2O21, tp 1, Trl55. 
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vói thu hut dâu tizvài giám sat qua trmnh thirc thi, bâo dam an ninh kinh t, hiu 
qua kinh tê - xä hi — môi tru&ng; khuyn khich các hoat  dng h9p tác Cong — ttr 
tham gia bão v môi tnthng, phát trin kinh t tu.ri hoàn; thrc hin hiu qua. các 
cam kt vâi qu,c t cling nhu trin khai chin lixçc thuong mi tr do vâi các di 
tác kinh t - thixcing m.i phü hcip vol lçii ich, dc thii cüa dt nuOc; tIch circ tham 
gia xây drng các quy t.c, 1ut l chung, gop giài quy& các vn d rrj.ôi tnthng th 
gicn. 

ifi. MQT sO MO HIMI, KINEL NGIHJM QUOC TE yE BAO v 
MO! TR!JiNG 

1. Khi Lien minh châu Au và các niróc thành viên 
- Khi Lien minh châu Au và các nuOc thãnh viên dä di du trong vic tip 

cn thirc hin kirth t tuh hoàn (KTTH) trong khi, khOi du thirc hin KTTH là 
thông qua hai k hoach, do là k ho.ch hãnh dng KTTH và k hoch thiêt kê sinh 
thai 2016 — 2019; th do mi quc gia thành viên trin khai các hot dng, hành dng 
theo diu kin cüa mi nuOc nhirng phài bào dam sir thong nht thirc hin KITH 
theo 4 giai doin cüa vOng d&i san phm (san xut; tiêu di'mg; quân l cht thai; bin 
chat thai thành nguyen lieu thu cp). Näm 2015, d xu.t ghi rô nhn mac cüa các 
thit bj gia dyng và san phm khác phái hin thj v hiu su.t môi trung, d ban, 
lien quan dn nàng hrcmg.. .K hoch hành dng cüa kh6i Lien minh châu Au xác 
dinh 6 lTnh vuc uu tiên thrc hin KTTH gm: nh1ra, ch.tthâi th%rc phãm, các nguyen 
1iu quan tr9ng, xây dirng và phá d, nhiên lieu sinh khi, san phm sinh h9c. 

- Các hành dng thrc tin d:uçic Lien minh châu Au trin khai thirc hin, nhu: 
bào dam cac quy tc pháp l di vOi hang tiêu dung; các quy djnh v phân bón; kt 
ni cac nha san xu&t và nhà du tir dn vOl nhau dt thng cung nn KTI'H; thành 
1p Ngan hang Du tu châu Au (BIB) nhm t5ng cumg nhn thuc và slr tham gia 
cüa các ithà du tu. Ngày 27 tháng 3 näm 2019, Nghj vin châu Au dã nhâttri ye dê 
xu.t xt li rác thai bin dn tü 10 san ph.m nhçra sir diing mt ln cling nhix các 1oi 
diing cu dánh b.t cá bj vüt bO va thira phân hüy oxo. Tháng 3 nm 2020, EU dã dua 
ra k hoach hành dông KTTH mOi cüa EU vOl các sang kin cho toàn b vOng dOl 
cüa san ph.m, hr thit k va san xut dn tiêu s1ra chüa, tái sCr dçing, tái chê và 
dua các ngun lirc trO l.i nn kinh t vOl các bin pháp 1p  pháp và phi 1p pháp, 
trong do nhiim vào miic tiêu các linh c ma hành dng & cap d EU mang li gia 
tn giathng. 

- ci th hóa ti&i. trinh chuyn di sang KTTH, các quôc gia thành viên 
cüa Lien minh Châu Au dã có nhüng hành dng chInh sách d triên khai, diên 
hInhnhusau: 

+ Phn Lan là mt trong các quc gia di du phát trin K1TH, dâ dnh hmnh 
thüc d.y kinh t tuàn hoàn hr nm 1967, coi KTTH là giâi pháp xây dirng xä hi bn 
vftng trên ca sO hqp tác cong — tix. Ph.n Lan chü dng xây drng k hoach th'rc hin 
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cáo nhim vit, nhu: dir báo cáo xu hu&ng phát trin trên th giâi; tp hu.n tang cithng 
nng lc cho cáo B, ngãnh; phát trin KTTH trung tInh v carbon; tham gia cáo 
din d, dir Im ph.ic vi phát trin kinh t bn v&ng; thüc day cáo mô hInh san xuât 
tái to và phiic hi, giãm thiu rác thai; k& 11ói tiêu thii hang hóa, si'r .diing dch vi 
dam bào phát hüy t&da hiu qua và than thin vri môi triimg, cüng là quôc gia dâu 
tiên xây dimg và ban hành l trInh phát trin KTTH quc gia. 

Nàm 2016, Ph.n Lan xây dirng, phát trin KTTH vó'i sçr tham gia cüa các cci 
quan chInh phñ, di din khu virc công, khu virc tu nhãn, cáo t chrc, trong ctó bao 
gm 06 d%r an chin hrçic và các chuong trinh thi dim. Coi tr9ng, uu tiên cáo linh 
virc (thirc phm bn vthig, vông tun hoàn lam nghip, vông tun hoàn k5' thu.t, v.n 
tãi và logistics và cáo hành dng chung). Các dr an chin hxccc gm: (1) Dir an Hçip 
tao khu vixc; Dx an cung cp thirc phrn cüa cáo dja phi.rong áp d1ing san xu.t ben. 
vtrng cho nguôi dn Ph.n Lan thông qua các bp an cüa các dcrn vj trong khu virc 
công; (2) Dir ánnhà may thi dim áp dmg cáo 1c thut mói trong san xu.t các thiêt 
b din và din t1r, qua do dánh giá vic tái 51r dimg các nguyen 4t 1iu qu hiêin; 
(3) D an Helsinki Metropolitan Smart&Clean t.o ra cáo khái nim xu.t khâu mâi 
d'ya trên 4n tài thông minh carbon th.p b.ng vic khai thác cáo dft lieu m; (4) Dr 
an Phát trin các ch phm sinh h9c nhim thay th vai trO ciXa cáo nhiên lieu hóa 
th.ch duçic dy mnh trên quy mô cong nghip 1&n; (5) Dir an Mo hInh hqp tao cüa 
h sixth thai nganh cong nghip c B.c circ duqc tip tiic thir nghim i bc Phân Lan 
nhm tang ctring cong  sinh cong nghip; (6) Dir an din dan KTTH th gid nh.m 
gi&i thiu cáo giài pháp áp. d'yrig KTTH t& nh.t. Tü do, Phn lan tang ctrng thirc 
hin hçip tao sâu rng v KTTH, d xây drng l trInh htràng tâi KTTH giai don 
2016 — 2020 (g9i t.t là L trinh 2.0). 

+ Cng hOa Lien bang Duo dä xác djnh tun hoàn 4t lieu gii1p giám phx thuc 
vào tài nguyên,bào dam phát trin bn vmg kirth t. Nam 1999, Dio d ban hãnh 
Lut v quán l ch.t thai và chu trInh khép kIn, vóimic dIch d t.hrc hin vio xiX 
l chit thai trnyng thIch vOi môi tnxmg oting nhu kha näng dng hóa ch.t thai; thüc 
day nhiu mO hmnh giàm thiu ch.t thai, tái sü dyng, tái ch va d& rae thai dê san 
xu.t din và nhit. Due cOn phát trin cáo chInh sách nang luçmg, cong nghip và 
môi trumg r.t ci1 th & o.p qu& gia, có vj th trong lTnh vic nay i châu Au, vâi 
ktiuôn kh pháp l mnh m v môi tnthng, d giixp Dirc tth thành quc gia tiên 
phong trong phát trin bn vftng, kinh t carbon thp hiu qua hcm và tuong thIch 
vói tang tri.râng (OECD, 2012). 

2.ChânM 

T.i M, kinh t tun hoàn (KTTH) dixqc hinh thành trén cc s& cách tiêp cn 
dira vào th tri±ng, ngoài nhà nuOc, cáo chü th thj trtthng khác (doanh nghip, cáo 
to churc có tu cách pháp than) dixçc tham gia kinh doanh và cung cp cáo hang hóa 
và djch vçx (ice cà cáo hang hóa và djoh v v bào v môi tru?mg và quan 1 tài 
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nguyen, üng phó vói bin di khI hu thirc hin theo quy 1ut cung - cu cüa thj 
trix&ng. Tr do, khuyn khIch doanh nghip, các t chirc... tham gia và sang kin 
phát trin KTTH, dng th?i nhân rng các din hinh lam tot. Ci th& n.m 2013, din 
hinh t.i bang Colorado cm chôn 1.p rae thai din tir, xuât hin các doanh nghip 
dirng ra thu gom và tái ch rác thai din tfr; vic thu gom và xü l' rae thai trâ thãnh 
môt hang hoa mang lai lcn nhuân cao dôi vcn cac nha dàu tu tal M Tü do, xut hiên 
cac ty phu rae noi tieng nhix Wayne Huizenga, dong thcn coi chat thai la tai san phai 
duqe quàn 1, thay vi clii là thirc hin trách nhim pháp l. Tü mô hInh cüa bang 
Colorado, có mt sO thành phO cüa M dâ xây dirng, ban hành Chin luçic "Zero 
waste" vci mi1c tiêu không cOn ch.t thai ra ngoài môi tnthng vào nm 2030. K& qua 
là môi truông cüa M5 dugc bào v, xã hi có.thêm cong n vic lam, Nhà ni.róc 
không phài chi tiOn cho vic xiir l ô nhim do rác thai din tCr và rác thai; rác thai 
cOn duçic tun hoàn xcr l và mang 1.i hiu qua kinh t. 

3. Các quOc gia châu A 
- Nht Bàn duçic coi là mt din hmnh thirc hin KTTH tip cn a cp d quOc 

gia. Nm 1991, Nht Bàn bt du thrc hin KTTH bang vic xây dimg các quy dinh 
pháp l nhi.m dua nuâc nay trâ thành mt "xã hi dira trén vic tái ch"; Lu.t Co 
bàn cho vic thành lap môt xä hôi dua trên tái ch, có hiu lc nm 2002, nh.m dua 
ra m11c tiêu dinh  hrçmg v tái ch& phi 4t ch.t hOa trong dài hn. Nhô 4y, Nht Bàn 
dã nhanh chóng dt duçic t l tái ch cao hang d.0 th giâi. D.c bia, Luat Tái ch 
thi& bj cüa Nh.t Bàn bão dam ri.ng trên 50% các san phm din ttr duge tái chO, so 
vOi con sO 3 0-40% a châu Au, trong do các thi& bj nay dã dugc thu hOi quay tth l.i 
phçic vu cho muc dIch san xut các san ph.m cüng 1oi, giüp ti& kim chi phI và 
giàm phii thuc vào vic khai thác tài nguyen. 

Cách do hthng cUa Nht Bàn dOi vai KTTH gOm: clii sO nàng suit tài nguyen 
do hr&ng vic sir diing 4t 1iu theo t l GDP; clii sO cho t' l sü dung 4t 1iu theo 
chu kr trong nn kiith tO, duoc do bang 4t lieu duge sir diing lti theo t 1 ci'iatông 

sO 4t liu duçic si:r diirig b&i nOn kinh tO; mt clii sO d.0 ra, do li.r&ng bao nhiêu ch.t 
thai cuOi ciuig duçic chôn lap. Các chi sO nay dOu di kèm vâi miic tiêu lien quan dOn 
nhau. Ngoài ra, Nht Bàn efing do luOng các clii sO vO n lirc x hi dOi vài nOn 
KTTH, xem xét dOn quy mô cüa thj trithng cho thuê hang hOa, sO lugng bao bI tái 
sir ding dirge ban, sO lixgng chInh quyOn dja phuong tInh phi cho vic thu gom chat 
thai dir thIra, thom chi là doanh sO bàn düa dñng mt ln nhu là mt each do thay thO 
cho t' l dan sO sir dimg düa có thO tái sir ding. 

Klii nói dOn vic lam thirc sir cho KTTH là thO hin các hott dng thiOt thi,rc, 
tInh toãn din va sir hgp tác cüa cong  dOng xã hOi  là trung tam 4n hành cüa h thông 
kinh tO tun hoàn ti Nh3t Bàn. Cong  dOng cüng dóng mt vai trO quan tr9ng bng 
each tách rai các vat lieu tái chO, trã phi tái chO trirc tiêp và gii các cong ty dê hch 
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toán khi cn thit. Các nhà san xut thirc hin nghia vi cüa hç b.ng each sfx diing 
nhiu v.t lieu tái ch hon và to ra các san ph.m lâu dài hon, d si:ra chOa và tái ch. 

H théng trin khai KTTH Nh.t Bàn cóba tInh nng chinh: (1) h thng thu 
hi than thin vol ngrôi tiêu diing, h thng thu thp các thi& bj cu dê tái chê toàn 
din và d sCx dyng; (2) NguOi tiêu ding trà phi trtthc d& vol thik bj din tir, các chi 
phi vn chuyn và phiic hM dirge thanh toán ti dim mua, ngoài ra hlnh pht cho 
vic v'Crt rác bira bâi cth:ig duçic xir 1 nghiêm; (3) Co s& h tng tái ch là dng sO 
httu, lu.t pháp yeu cAu lien minh các nhà san xut diu hành nhà may tháo gO, dam 
bào hç di.rçic huOng igi trirc tip tir vic thu hi 4t lieu và các b phn. K qua là 
vic áp dicing các tri& l cüa KTTH không clii giüp các hot dng kinh tê cüa Nh.t 
Bàn phát trin ma con mang l.i igi nhun cao, t.o vic lam cho ngu&i dan. 

Singapore nhn thCrc dirge sir c.n thi& phâi can bng gitia phát trin kinh t 
và bão v môi truOng bn vüng là rt phü hqp vOi diu kin tài nguyen, dat dai khan 
him cüa Singapore. Tü do, Singapore trin khai thc hin kinh tun hoàn (K1TH) 
theo nhiu each, nhu: trin khai h tMng trách nhim cüa nhà san xuât mO rng 
(EPR tr ch.t thai diên tir vào nàm 2021 và mO rng EPR sang cht thai bao hi, dông 
thOi tang cLrt'mg s1r hqp tác và h trçi giIa các ngành cong nghip vol nhau. ChInh 
phU Singapore kêu ggi tài trçl nghiên c&i theo chü d "Sang kin tumn hoàn cht thai" 
nhm huóng t&i vic thi& k 41 1iu nha mt each bn vftng han. M'iic tiêu 0 day 
là nhm cho phép nhra có th dirge tái s1r dicing nhiu han, d tái die dê lam tang giá 
tn cüa nhira thai. 

4. Bài IIQC cho Vit Nam 

Tr các mô hiinh, kinh nghim cüa các quc gia trên th giOi, dê bào 4 môi 
trixOng Vit Nam c.n có thay di trong each tip cn v kinh t tun hoàn nhu sau: 

Thi' nMt: Xây dmg khung pháp l, chInh sách, quy djnh v KTTH theo 
hixOng tip cn ti khu virc kinh t, tnirc tip các tp doàn, doanh nghip, cong ty, 
Hçxp tác xã san xu.t, kinh doanh; tip cn theo các nhóm ngành, san phãm, nguyen 
lieu hoc v.t lieu. 

Thi hai: Hoàn thin h th&ig pháp 14t, trong db quy djnhci th v các mçtc 
tiêu, nhim vi, trách nhim phài thrc hin d1ta các don vj san xut nguyen lieu, 4t 
lieu; các tp doàn kirih t, doanh nghip dóng vai trO trung tam thrc hin kinh t tuãn 
hoàn; khuyn khIch chuyn di, ng dyngKTTH trong các lTnh vre, nhu thiêt kê san 
phâm, quy tnInh san ,t, tiêu dmg san phm, quãn l chit thai, quãn l nguyen 1iu 
thi.r c.p, dôi mOi d.0 tir, eác sang kin mOi và nâng cao nng hrc c.nh tranh. 

Thi- ba: Chuyn di sang mO hInh kinh t tun hoãn së tác dng lam thay dèi 
nn kinih t, trong do là cáe san phm, dich vu, nên lua chon thI dim mt s ngânh, 
linh vrc di d.u, nhu ngành xây dirng, nhya, cong nghip, nông nghip (tip trung vào 
thrc phm) d lam tin d mO rng sau. 
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Thi- tw: Xây dirng khung giám sat trên tin trmnh chuyn dôi sang KTTH phü' 
hqp vói diêu kin k5 thi4t, tài chInh, nhãn lirc cüa Vit Nam; xây dirng h thông 
thông tin dfr lieu v KTTH; chi dng h trçi thit 1p h thong thông tin K1TH, h 
thông djch vu tu vn k thu.t và cong b kjp thM thông tin v cong ngh mOi; quân 
1 và thirc hin tt.r vn thông tin, chuyn giao cong ngh và dào tao. 

Thi' näm: Xây dimg din dan chung, website cüa Chmnh phü, b, ngành, dja 
phi.rcrng dê kt n6i cong dng xä h1 tham gia, chia sé kinh nghim thành cOng trong 
qua tflnh chuyn di thirc hin kinh t tu.n hoàn d khich l, c vu thjrc bào v 
môi truông, dng thôi biu drnmg kjp thiñ các t.p doàn, doanh nghip, dcn v diên' 
hInh trong trin khai thirc hin hiu qua kinh t tun hoãn d truyn cam hirng, lan 
tOa sâu rng trong xã hOi. 

IV. DINH II[JNG CONG TAC TUYEN TRUYEN BAO V MOI 
TRUOG 

1. T.p trung tuyên truyn chii tnrcrng, duông léi cüa Dãng, chinh sách, pháp 1ut 
cña Nha nurc v báo v môi tnthng; lam .rô các quan diem, m'Ilc tiêu, nhim vii, giâi 
pháp và trách nhim cüa các cp, các ngãnh và nguii d d& vói vic bão v môi 
tnthng, phát trin bn v1tng dt nuóc dugc nêu trong cáo nghj quyt cüa Dãng qua các 
nhim ks', nh.t là Ngh quyt Dai  hi di biu toàn qu& ln thir Xftl cüa Dãng. 

2. Tuyên truyn nhftng k& qua, thãnh tiru trong cong tác bào v môi tnrmg 
thè1 gian qua 0' cac cp, các ngành tir Trung txong dn da phuo'ng, nht là k& qua 
ni bat, nhis: h thng chInh sách, pháp 1ut v quân 1, báo v môi tnthng tip tiic 
dixçic hoàn thin; cong tao kim tra, giám sat và kim soát ye môi truYng duçic tang 
cirng, xü lr nghiêm theo quy djnh pháp 1u.t mt s vi1 gay ô nhim nghiêm trQng; 
thi.'ic My si:r ding ngun nng luçing tái tao,  than thin v0'i môi tnthng; nâng cao 
nng lirc nghiên ci'ru, giám sat bin di khI hu, dir báo kM ti.xçing thüy van và cành 
báo thiên tai; ma rng và nãng cao hiu qua hpp tao quc t d tIm kiêm các giài 
pháp nâng cao ch.t hxcmg môi tm0'ng không khI, han  ch ô nhim môi trix?mg... 
Dng th?ji, ph.n tIch cM rö nhüng han  ch, bt cp trong cong tác kim soát cáo hoat 
dng khai thác tài nguyen, cong tác nm b&t, dir báo và xr l' các vi vic ô nhim 
môi tru1ng,.. .Phát hin, biu ducng và than rng mO hinh hay, din hmnh tiêntin 
trong các hoat dng, phong trào qun chüng báo v môi trtthng gn vâi vic tuyên 
truyn, phê phán nhfing hành vi vi pham pháp lut v môi trithng. 

3. Tuyên truyn nhttng tao dng, can trä cüa sir ô nhim, suy thoái mOi tnrông 
tâim11c tiêu phát trin bn vimg Mt rnróc; nhung khó khan, thách th'i'rc dt ra trong 
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cong tac bao ye moi thxang hiçn nay. Tp trung tuyen truyen, khich l de xuat - khuyen 
khuyn giãi pháp khoa h90 - cong ngh, di mth sang t.o, thiic My phát trik mô hInh 
kinh t s, kinh t tu.n hoàn, tang trtthng xanh. 

4. Tang ctrang tuyên truyn di ngoi, chia sé thông tin, ph6i hcip nghiên ciru, 
quin 1, khai thác và sCr diing hiu qua, bn vCrng cáo ngun tài nguyen, báo dm an 
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ninh sinh thai, an ninh môi tnr?mg..., dng thii giãm thiu các tác dng bat lcii ti~ qua 
trmnh ton cu hóa và hi nh.p qu& t. 

5. Tip tiic d.y mnh tuyen truyn thông tin tIch crc, có djnh huthig; dâu tranh, 
phn bác lai nh±ng thông tin, quan dim sal trái, xuyên tc, lqi d'tng nh&ng hn chê, bt 
cQ.p trong cong tác quãn 1 tài nguyen và báo v môi tnr?Yng kIch dng, chérng phá Dãng, 
Nhà nuóc, chia rê ni b và kh& dui doàn k& toàn dan tc. 

TM LIEU TIIAM KLL&O 

1. Ngh quyt s 41-NQ/TW, ngày 15/11/2004 cña B Chirih trj khóa IX 
ye' Báo vç mói trw&ng trong thai /ç) ddy mçznh Cong nghip hóa, h1çn dgi hóa 
da't niràc. 

2. Ngh quy& 24-NQ/TW, ngày 3/6/2013 cña Ban Ch.p hành Trung uang 
khóa XI ban hành v Chi dng &ngphó vài biln do2i khI hgu, tang cit&ng quán lj 
tat nguyen và báo v mOi tnt&ng. 

3. Chi thj s 29-CT/TW ngày 21/01/2009 c1ta Ban Chp hàrih Trung v tip 
tiic dly rnnh thirc hin Nghj quy& 41 cüa B ChInh tn khóa IX v Báo v mOi 
tnthng trong th&i Icj) ddy mgnh cOng nghip hóa, hiçn dcli hóa da't nithc. 

4. Kt 1un s 56-KL/TW, ngày 23/8/20 19 ciiaB Chinh trj v "Tié'p t.tc thcc 
hiçn Nghj quye't Trung wcmg 7 khóa XI v chz dç5ng zng phó vài biê'n do2i khI hçIu, 
tang cit&ng quán l tat nguyen và báo v môt trzthng". 

5. Vn kin Di hi di bMu toãn quc lan th IX, X, XI, XII, XIII cüa Bang. 

6. Hiróng dn si 169 -HD/BTGTW ngày 22/01/2021 cUa Ban Tuyên giáo Trung 
ucmg v HwOng dán ten truyn báo vç mOi trztông, phát trie2n bn vüng dat nwâc. 

7. Lu.t Bào v môi tnr&ng nàm 2020. 

8. Clii thj s6 25/CT-TTg ngày 3 1/8/2016 cUa Thu tixóng ChInh phü v "M5t 
so nhim vy, giáipháp c4p bach v báo vç môi truàng". 

9. Ng djnh s 53/2020/ND-CP, ngày 5/5/2020 cüa ChInh.:phü ye "Quy djnh 
phi bâo v môi tnx&ng di v&i nuóc thai". 

10. Ngh djnh s 54/2021/ND-CP, ngày 21/5/202 1 cüa Chinh phü "Quy djnh v 
danh giá sa b tác dng môi trtiàng". 

11. Chin hxçic quc gia v thng trung xanh thii k' 2011 - 2020 và tam nhIn 
dn nm 2050. 

12. Chin lugc bào v môi trtthng quôc gia den nàm 2020, tam nhmn den 
nàm 2030... 

13. Nghj dinh s 03/VBHN-BTNMT, ngày 28/11/2028 cüa Bô Tài nguyen và 
Môi tru&ig v Quy djnh v quy hoch báo vç môt trw&ng, dánh giá môt trit&ng chiên 
lwçrc, dánh giá tác dç5ng mOi tritô'ng và id hooch báo v môt trwdng. 
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14. Nghj, dinh  s 09/VBHN-BTNMT, ngày 25/10/20 19 cüa B Tài nguyen và 
Môi trithng v quán li chá't thai vàphl lieu. 

15. Báo cáo hin trng Môi tnthng quc gia giai don 2016 — 2020, B Tài 
nguyen và Môi tnrng. 

16; Báo cáo kinh t tdin hoàn (HSF -14/11/2020) — Vin Chin luçic, chInh 
sách Tài nguyen môi tri.rô'ng. 

17. Báo cáo kinh nghim quc th, thirc tin Vit Nam - Vin Chin luqc, chInh 
sách Tài nguyen môi ththng. 

18. Báo cáo quàn. 1 tài nguyen, bão v môi trLrng, bin di khI hu a Pháp, 
Nhât, Tnmg Quc - Viên Chin luçcc, chInh sách Tái nguyen môi trtxing./. 


