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BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 

CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 

 (Tài liệu phục vụ Hội nghị giao ban các tỉnh phía Nam 

  tháng 7 năm 2019 tại Tây Ninh)   

 

1. Các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Trung ương trong công tác bảo 

vệ môi trường giai đoạn 2016 - 2018 

1.1. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

Từ đầu năm 2018 - tháng 5/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình ban 

hành và ban hành 11 văn bản về BVMT, bao gồm: 02 Nghị định; 01 chỉ thị; 03 Quyết 

định của Thủ tướng và 05 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

(Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo).  

Đặc biệt, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 

Luật bảo vệ môi trường được ban hành, trong đó đã sửa đổi các quy định về đánh 

giá tác động môi trường chiến lược (ĐMC), đánh giá tác động môi trường (ĐTM) 

sơ bộ nhằm đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ giữa các Luật có liên quan; các quy 

định về ĐTM liên quan đến đối tượng thực hiện, nội dung báo cáo, thời điểm chủ 

dự án trình thẩm định báo cáo ĐTM; quy định về vận hành thử nghiệm và báo cáo 

kết quả vận hành, kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường; ký 

quỹ, cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản; các quy 

định về quản lý chất thải rắn, nước thải, khí thải; quan trắc môi trường định kỳ; 

phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường; nhập khẩu phế liệu; quy 

định về biện pháp kỹ thuật kiểm soát, giám sát hoạt động xả thải; lồng ghép việc 

thẩm định các thủ tục hành chính liên quan trong lĩnh vực BVMT. 

Hiện nay đang tiếp tục triển khai xây dựng: 

- Quy hoạch BVMT quốc gia, quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia 

làm cơ sở phân vùng, định hướng đầu tư, phát triển các ngành kinh tế, đảm bảo 

phù hợp với sức chịu tải của môi trường; Quy hoạch phát triển mạng lưới quan 

trắc môi trường quốc gia bảo đảm xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo chất 

lượng môi trường đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương để giám sát 

chặt chẽ, cảnh báo chất lượng môi trường trên phạm vi cả nước;  

- Dự án “Luật sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường năm 2014”: đến nay 

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BVMT đã được Chính phủ đưa 

vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 với các nhóm chính sách lớn 

sau: phân luồng, phân nhóm các dự án đầu tư, cơ sở sản xuất theo mức độ tác động 
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đến môi trường để có biện pháp quản lý môi trường phù hợp; phân vùng môi trường 

và cơ chế sàng lọc các dự án đầu tư dựa trên các tiêu chí môi trường; cơ chế quản lý 

môi trường theo các giai đoạn của vòng đời dự án; liên thông, kết hợp các loại giấy 

phép, chứng nhận, công nhận về môi trường theo hướng 01 dự án, cơ sở sản xuất 

chỉ có 01 giấy phép về môi trường; xác định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về 

môi trường của nhà nước và quản trị môi trường của chủ đầu tư, doanh nghiệp; 

hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn về môi trường theo hướng hội 

nhập, tiếp cận tiêu chuẩn quốc tế và đảm bảo chất lượng môi trường ngày càng cao; 

quy định về quản lý chất thải rắn theo hướng phù hợp với tình hình phát sinh và bối 

cảnh kinh tế - xã hội; cơ chế, công cụ kinh tế, tài chính trong quản lý môi trường 

(chi tiết về mục tiêu, nội dung của các nhóm chính sách tại Phụ lục 2 kèm theo) 

1.2. Kiện toàn tổ chức bộ máy  

Hệ thống tổ chức bộ máy về bảo vệ môi trường đã và đang được kiện toàn 

từ Trung ương đến địa phương. Ở Trung ương đã sắp xếp lại toàn diện tổ chức bộ 

máy của Bộ Tài nguyên và Môi trường1 và của Tổng cục Môi trường2 theo hướng 

tinh gọn, chuyển đổi mô hình tổ chức của một số đơn vị từ Cục thành Vụ bảo đảm 

phù hợp với thực tiễn công tác quản lý. Tại các Bộ, ngành, tổ chức, bộ phận chuyên 

môn bảo vệ môi trường cũng được thành lập3. Hiện nay Tổng cục Môi trường 

đang phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ và các đơn vị có liên quan rà soát, 

điều chỉnh  dự thảo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các 

đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường để thống nhất quản lý chất thải rắn; chuẩn 

bị trình Bộ trưởng ban hành các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ 

cấu tổ chức của Cục Bảo vệ môi trường miền Bắc, Cục Bảo vệ môi trường miền 

Trung - Tây Nguyên, Cục Bảo vệ môi trường miền Nam, Vụ Thẩm định đánh giá 

tác động môi trường, Vụ Quản lý chất lượng môi trường, Vụ Quản lý chất thải, Vụ 

Khoa học, công nghệ và Hợp tác quốc tế. 

Tổng cục Môi trường đã rà soát nội dung phân cấp và giải trình về sự cần 

thiết duy trì mô hình Tổng cục báo cáo Bộ Nội vụ. Việc tổ chức theo mô hình 

Tổng cục Môi trường ở Trung ương cùng với Chi cục bảo vệ môi trường ở cấp 

tỉnh, bộ phận môi trường thuộc Phòng tài nguyên và môi trường ở cấp huyện, cán 

bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm ở cấp xã sẽ tạo được hệ thống tổ chức quản lý 

nhà nước đồng bộ, xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương, có khả năng đảm 

đương triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, 

đặc biệt là các nhiệm vụ được phân cấp cho địa phương, cơ sở; đồng thời phát huy 

được vai trò cơ quan giúp thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về bảo vệ môi 

trường trên phạm vi cả nước. 

Hiện nay tại địa phương, các tỉnh, thành phố đang trong quá trình sắp xếp, 

                                                      
1 Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 
2 Quyết định số 15/2018/QĐ-TTg ngày 12/3/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường 

(Thay thế Quyết định số 25/2014/QĐ-TTg). 
3 Cụ thể các Bộ, ngành đã thành lập Vụ/Cục quản lý về môi trường gồm: Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế); Bộ Giao thông 

vận tải (Vụ Môi trường); Bộ Công Thương (Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp); Bộ Quốc phòng (Cục Khoa học 

quân sự); Bộ Công an (Cục Khoa học, Công nghệ và Môi trường thuộc Tổng cục IV, C49); Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Khoa học, 

Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường); Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường); Bộ Xây 

dựng (Vụ Khoa học và Công nghệ); Bộ Văn hóa, Thể thao và Du kịch (Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường). 

https://hscv.monre.gov.vn/_tcmt/vbden.nsf/str/B2918FCB4E2EC221472583F0000E4AFB?OpenDocument&backurl=/ListOfDocs_4VT?OpenForm&role=0&rand=0.865629053177691
https://hscv.monre.gov.vn/_tcmt/vbden.nsf/str/B2918FCB4E2EC221472583F0000E4AFB?OpenDocument&backurl=/ListOfDocs_4VT?OpenForm&role=0&rand=0.865629053177691
https://hscv.monre.gov.vn/_tcmt/vbden.nsf/str/B2918FCB4E2EC221472583F0000E4AFB?OpenDocument&backurl=/ListOfDocs_4VT?OpenForm&role=0&rand=0.865629053177691
https://hscv.monre.gov.vn/_tcmt/vbden.nsf/str/B2918FCB4E2EC221472583F0000E4AFB?OpenDocument&backurl=/ListOfDocs_4VT?OpenForm&role=0&rand=0.865629053177691


 
3 

 

tinh gọn bộ tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường theo hướng sáp 

nhập, tổ chức lại các tổ chức có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, có khối lượng 

công việc ít; tuy nhiên việc tinh gọn về tổ chức và biên chế trong bối cảnh hiện 

nay cần tính đến tính chất của công tác bảo vệ môi trường trong bối cảnh môi 

trường và vấn đề môi trường có vai trò quan trọng, là một trong 3 trụ cột của phát 

triển; do vậy, tại các địa phương cần thiết duy trì tổ chức của các Chi cục Bảo vệ 

môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, nhất thiết không sáp nhập về mặt 

tổ chức vào đơn vị khác thuộc Sở hoặc giảm cấp xuống thành Phòng.  

Ngày 10/8/2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Kiện toàn tổ 

chức bộ máy và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý môi trường từ trung 

ương đến địa phương giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030”4 nhằm kiện 

toàn tổ chức bộ máy và tăng cường năng lực đội ngũ quản lý môi trường. Theo đó 

một số các địa phương đã triển khai thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng 

cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý môi trường của các địa phương. Bộ Tài 

nguyên và Môi trường đã có văn bản hướng dẫn Sở Tài nguyên và Môi trường các 

tỉnh báo cáo về việc triển khai Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng cường 

năng lực đội ngũ cán bộ quản lý môi trường từ trung ương đến địa phương giai 

đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

Hiện nay, cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường ở nước ta chỉ đạt 2.200 

cán bộ (24 người/1 triệu dân) là còn thấp hơn so với mặt bằng chung của các nước 

trong khu vực cũng như trên thế giới. Do vậy, trước yêu cầu tinh giản biên chế 

hiện nay, việc bố trí đủ cán bộ thực hiện theo mô hình QLNN về bảo vệ môi 

trường từ Trung ương đến điạ phương để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao 

đang là thách thức rất lớn. Việc đảm bảo đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan 

quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường có cơ cấu hợp lý; sắp xếp, bố trí lại số biên 

chế hiện có và bổ sung kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể, đặc thù của các 

cơ quan bảo vệ môi trường ở trung ương và địa phương là nhiệm vụ quan trọng 

đối với các tỉnh, thành phố. Đội ngũ cán bộ quản lý môi trường từ trung ương đến 

địa phương, đặc biệt là công chức làm nhiệm vụ về bảo vệ môi trường tại cấp 

quận, huyện, phường, xã năng lực và kinh nghiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi 

trường còn bộc lộ những hạn chế, do vậy, các tỉnh cần quan tâm đào tạo về chuyên 

môn, nghiệp vụ môi trường, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học và các yêu cầu 

khác đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. 

Ở 32 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Nam, 100% các 

địa phương đã thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường (một số địa phương chuyển 

thành Phòng Môi trường), Trung tâm Quan trắc Môi trường cấp tỉnh, Phòng cảnh 

sát phòng chống tội phạm về môi trường. Về tổ chức bộ máy, mỗi Chi cục Bảo vệ 

môi trường đã thành lập từ 02 đến 03 phòng trực thuộc Chi cục. Riêng tỉnh Bình 

Thuận đã thành lập phòng chuyên môn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo tồn đa dạng sinh học trực thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường. 

Ở cấp huyện, đã thành lập các Phòng Tài nguyên và Môi trường, thực hiện 

chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về tài 

                                                      
4 Tại Quyết định số 1169/QĐ-TTg. 
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nguyên và môi trường. Mỗi phòng dao động từ 01 đến 02 công chức làm công tác 

quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Ở cấp xã, phường, thị trấn trên cả nước 

hiện nay chỉ có cán bộ kiêm nhiệm công tác quản lý nhà nước về địa chính, xây 

dựng, môi trường và đô thị, hiện chưa có cán bộ chuyên trách về môi trường. 

1.3. Huy động nguồn lực cho bảo vệ môi trường   

Giai đoạn 2016 - 2019 đã từng bước huy động có hiệu quả nguồn lực tài 

chính, khoa học, công nghệ, hợp tác quốc tế cũng như sự tham gia của các tổ chức, 

cộng đồng cho công tác bảo vệ môi trường, đầu tư từ ngân sách cho bảo vệ môi 

trường đã được quan tâm hơn, tăng dần qua từng năm (tổng chi sự nghiệp môi 

trường năm 2019 là 20.443 tỷ đồng, tăng gấp ba lần so với năm 20105). Từ năm 

2006, đến nay, chi thường xuyên cho sự nghiệp bảo vệ môi trường đã tăng dần, 

đạt 1% tổng chi ngân sách, tăng hơn nhiều lần so với giai đoạn trước. Kinh phí 

đầu tư phát triển cho công tác bảo vệ môi trường đã được quan tâm bố trí, song 

vẫn còn rất hạn chế và chưa được tách thành một nguồn riêng đầu tư cho bảo vệ 

môi trường. 

Khu vực phía Nam, năm 2018 chi sự nghiệp bảo vệ môi trường ngân sách 

địa phương số Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định 8.588 tỷ đồng, tăng 1.851 tỷ 

đồng so với số Bộ Tài chính giao (6.737 tỷ đồng). Tuy nhiên, có 03 địa phương 

quyết định mức dự toán chi sự nghiệp bảo vệ môi trường của ngân sách địa 

phương thấp hơn so với số hướng dẫn của Trung ương, cụ thể: Bình Định, Phú 

Yên, Tiền Giang. Năm 2019 khu vực phía Nam chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 

ngân sách địa phương số Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định 10.096 tỷ đồng, 

tăng 3.191 tỷ đồng so với số Bộ Tài chính giao (6.9045 tỷ đồng). Tuy nhiên, có 07 

địa phương quyết định mức dự toán chi sự nghiệp bảo vệ môi trường của ngân 

sách địa phương thấp hơn so với số hướng dẫn của Trung ương, cụ thể: Quảng 

Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Tiền Giang, Bến Tre và Hậu Giang (chi 

tiết tại Phục lục 03 kèm theo6). 

Các dự án thực hiện xây dựng mô hình xử lý chất thải của Tổng cục môi 

trường tại khu vực phía Nam (chi tiết tại Phụ lục 04 kèm theo).  

Việc huy động vốn hỗ trợ, vốn vay của các quốc gia, tổ chức quốc tế cho 

công tác bảo vệ môi trường ở Việt Nam có bước tiến đáng kể. Nhiều địa phương 

thành lập Quỹ bảo vệ môi trường góp phần huy động các nguồn lực về tài chính 

để giải quyết các vấn đề môi trường. Các nguồn vốn huy động được đã đóng góp 

một phần quan trọng cho đầu tư các công trình xử lý môi trường tập trung ở các 

địa phương (bãi chôn lấp chất thải rắn tập trung, trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập 

trung, lò đốt chất thải y tế,...). Từ năm 2012 đến nay, nguồn thu từ thuế BVMT 

liên tục tăng ổn định qua các năm, trong vòng 05 năm (2012 - 2016), nguồn thu 

này đã tăng gấp 04 lần7. Bên cạnh đó, các Bộ đã trình Chính phủ ban hành nhiều 

cơ chế, chính sách khuyến khích nhằm thúc đẩy nguồn vốn xã hội hóa cho công 

                                                      
5 Tổng chi sự nghiệp môi trường năm 2010 là 6.230 tỷ đồng, 2014 là gần 10.000 tỷ, 2015 là 11.400 tỷ đồng, 2016 là 12.290 tỷ 

đồng, 2017 là 13.880 tỷ đồng; năm 2018 là 15.100 tỷ đồng; năm 2019 là 20.443 tỷ đồng. 
6 Theo số liệu tại Công văn số 5732/BTC-NSNN ngày 20/5/2019 của Bộ Tài chính). 
7Năm 2012: 11.290 tỷ đồng, năm 2013: 11.512 tỷ đồng, năm 2014: 11.970 tỷ đồng, năm 2015: 27.020 tỷ đồng, năm 2016: 

42.393 tỷ đồng 
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tác bảo vệ môi trường; bước đầu hình thành hệ thống dịch vụ môi trường ngoài 

công ích, thu hút được một số lượng không nhỏ các doanh nghiệp tham gia đầu tư. 

1.4. Các hoạt động khác   

Thực hiện Quyết định số 872/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 3 năm 2018 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 

2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; trong năm 2018, Tổng cục Môi trường 

giao Cục Bảo vệ môi trường miền Nam chủ trì thực hiện 05 đoàn thanh tra trên 

địa bàn 07 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam, gồm: Hậu Giang, Sóc Trăng, Bến 

tre, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh với 104 cơ sở 

sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp được thanh tra. Cục Bảo vệ môi trường 

miền Nam đã trình Lãnh đạo Tổng cục Môi trường ban hành các Quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 5.473.524.850 đồng. 

Bên cạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hàng năm, tiếp tục 

thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về 

một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016 về một số 

nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và 

Môi trường đã chủ động thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với các dự 

án, cơ sở sản xuất lớn thuộc loại hình sản xuất gây ô nhiễm môi trường, nhạy cảm 

về môi trường nhằm phòng ngừa, giảm thiểu việc xảy ra các sợ cố gây ô nhiễm 

môi trường. Trong năm 2018, ngoài các cơ sở sản xuất được thanh tra, kiểm tra 

theo kế hoạch hàng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Sở Tài 

nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra, giám sát công tác 

bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường; đưa vào các dự án, cơ sở sau đây chương trình giám sát đặc biệt: Nhà 

máy Giấy Lee & Man Việt Nam, Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân, Trung tâm 

Nhiệt điện Duyên Hải, Dự án Nhà máy nhiệt điện sông Hậu 1 (tại các tỉnh phía 

Nam).  

- Giám sát các dự án, cơ sở có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường, sự cố 

môi trường: Từ năm 2009 đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai hoạt 

động kiểm tra, giám sát về bảo vệ môi trường đối với các dự án bauxite Tây 

Nguyên (Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng – TKV,  Công ty Nhôm Đắk 

Nông – TKV) và 03 cơ sở thuộc Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi (Công 

ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn; Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất và 

Công ty Cổ phần Bột - Giấy VNT19). Dưới sự giám sát chặt chẽ của Tổ giám sát, 

đến nay, công tác bảo vệ môi trường của 02 dự án bauxite Tây Nguyên và 03 cơ 

sở thuộc Khu kinh tế Dung Quất đã có một số chuyển biến tích cực, đặc biệt là 

công tác bảo vệ môi trường của Công ty Nhôm Lâm Đồng – TKV và Công ty Cổ 

phần Lọc hóa dầu Bình Sơn bước đầu đã đi vào nề nếp, ổn định. 

Trong các năm tiếp theo, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp 

với các địa phương thực hiện rà soát, nắm bắt thực tế hoạt động của các cơ sở sản 

xuất kinh doanh dịch vụ để đề xuất bổ sung, kiến nghị đưa vào chương trình 

"Kiểm soát, giám sát đặc biệt các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao" 
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và chủ động, kịp thời xử lý các vụ việc nóng, sự cố môi trường phát sinh. 

2. Hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường  

2.1. Môi trường đất  

Kết quả quan trắc giai đoạn 2016-2018 cho thấy: Môi trường đất khu vực 

miền Trung đang bị ảnh hưởng bởi hoạt động sản xuất nông nghiệp và nước thải 

khu công nghiệp chủ yếu là do kim loại nặng Cu và Zn do người dân sử dụng các 

loại thuốc bảo vệ thực vật gốc Cu và Zn để phun trong quá trình canh tác cũng 

như xử lý đất; một số diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị mặn hóa (ghi nhận vào 

năm 2016) là do cuối năm 2015 lũ lụt làm nước biển tràn vào đồng ruộng gây 

mặn. Khu vực Tp. Hồ Chí Minh môi trường đất đang bị ảnh hưởng bởi nước thải 

công nghiệp và sinh hoạt đô thị, 2 điểm quan trắc cho giá trị kim loại nặng (Cu, 

Hg, As) trong đất tầng 2 vượt ngưỡng quy định theo QCVN 03-MT:2015/BTNMT 

và xu hướng tăng từ 2015-2018; độ mặn tại các điểm quan trắc ở các loại hình sử 

dụng đất vùng đất bị xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2018 có 

xu hướng tăng so với năm 2017, độ chua của đất vùng đất bị nhiễm phèn vùng 

Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên năm 2018 ít biến động. 

2.2. Môi trường nước mặt 

Theo số liệu quan trắc môi trường nước mặt định kỳ giai đoạn 2016 - 2018 

khu vực phía Nam cho thấy khu vực thượng lưu của các LVS có môi trường nước 

sông khá sạch, nước sông sử dụng được cho mục đích cấp nước sinh hoạt, nuôi 

trồng thủy sản. Ô nhiễm tập trung chủ yếu ở khu vực hạ lưu các sông chính, sông 

nhánh và các kênh nội thành nội thị, khu vực tiếp nhận nước thải từ các khu đô thị, 

KCN và các cơ sở sản xuất kinh doanh. Chất lượng nước sông chủ yếu bị ô nhiễm 

bởi các thông số (COD, N-NH4
+, N-NO2

-). Ngoài ra, do đặc trưng dòng chảy, các 

sông thuộc LVS khu vực Tây Nguyên, lưu vực hệ thống sông Đồng Nai và sông 

vùng Tây Nam Bộ thường có giá trị TSS và Fe quan trắc qua các năm đều cao, đặc 

biệt trong mùa mưa.  

LVS Vu Gia - Thu Bồn: Ô nhiễm tập trung tại khu vực trung lưu và hạ lưu 

sông Vu Gia (chảy qua khu vực nội thị tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng), hạ lưu 

sông Thu Bồn (đoạn chảy qua khu vực nội thị tỉnh Quảng Nam). Nước sông chủ 

yếu bị ô nhiễm bởi các thông số (TSS, N-NH4
+, COD và Fe). Do đặc trưng dòng 

chảy, LVS Vu Gia – Thu Bồn thường có giá trị TSS quan trắc qua các năm cao.  

LVS Đồng Nai: Ô nhiễm tập trung chủ yếu ở khu vực hạ lưu các sông (đoạn 

chảy qua khu vực nội thành, gần các KCN nằm trên địa bàn các tỉnh Bình Dương, 

Đồng Nai, Tp.HCM, Long An). Trong đó, sông Sài Gòn là sông có mức độ ô 

nhiễm cao hơn các sông còn lại trong lưu vực do một số khu vực ở hạ nguồn đang 

bị ô nhiễm cục bộ bởi chất dinh dưỡng (N-NH4
+, N-NO2

-) và nồng độ oxy hòa tan 

quan trắc được khá thấp (giá trị DO < 2 mg/L). 

Sông Tiền và sông Hậu: chất lượng nước sông duy trì ổn định và còn khá 

tốt. Thành phần ô nhiễm chủ yếu trong nước mặt trên hai tuyến sông là chất rắn lơ 
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lửng và sắt do tác động của lượng phù sa lớn trong nước và do rửa trôi từ khu vực 

đất bị nhiễm phèn trong mùa mưa.  

 2.3. Môi trường nước biển ven bờ và cửa sông ven biển 

Chất lượng nước biển ven bờ và cửa sông ven biển khu vực miền Nam giai 

đoạn 2016 - 2018 khá tốt không có biến động bất thường qua các năm. Nước biển 

bị ô nhiễm cục bộ tại một số khu vực cảng biển, khu vực bãi biển và cửa sông ven 

biển bởi các thông số (N-NH4
+; TSS và Fe), các thông số khác nằm trong giới hạn 

quy định theo QCVN 10-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lýợng nýớc biển (cột dành cho vùng bãi tắm, thể thao dưới nước). 

2.4. Môi trường không khí  

Tương tự các năm trước, môi trường không khí tại khu vực miền Nam giai 

đoạn 2016 - 2018 có giá trị quan trắc các thông số (SO2, NO2, CO) khá tương 

đồng, không có sự biến động lớn giữa các đợt, giữa các năm và thấp hơn ngưỡng 

quy định theo QCVN 05:2013/BTNMT. Vấn đề ô nhiễm không khí khu vực miền 

Trung chủ yếu là ô nhiễm bụi (TSP) và tiếng ồn tại khu vực đô thị, khu công 

nghiệp và một số trục giao thông. 

Đối với bụi mịn: kết quả quan trắc tự động tại trạm Lê Duẩn (Tp. Đà Nẵng) 

năm 2016, năm 2017 và năm 2018 lượng ngày trong năm có nồng độ bụi PM2,5 

vượt giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT chiếm tỷ lệ thấp (<5%); kết 

quả quan trắc tự động tại trạm Đồng Đế (Khánh Hòa) năm 2016, năm 2017 và năm 

2018 không có ngày nào trong năm có nồng độ bụi PM2,5 vượt giới hạn cho phép 

của QCVN 05:2013/BTNMT. Cụ thể, năm 2018: Nồng độ bụi trung bình 24 giờ 

dao động trong khoảng 3,8 – 72,1 µg/m3 đối với PM10; 2,1 – 30,7 µg/m3 đối với 

PM2,5 và 1,3 – 29,8 µg/m3 đối với PM1. Nhìn chung, lượng bụi giảm vào các ngày 

có mưa trong năm (tập trung vào những ngày của các tháng đầu năm và cuối năm). 

2.5. Hiện trạng và diễn biến da dạng sinh học  

Tính đến năm 2018, cả nước có 176 khu bảo tồn, trong đó khu vực phía 

Nam có 82 khu bảo tồn. Diện tích và độ che phủ rừng 32 tỉnh phía Nam năm 

2016: diện tích rừng hiện có: 5.702.054 ha; diện tích rừng tự nhiên: 4.117.670 

ha; diện tích rừng trồng: 1.776.38 ha; diện tích che phủ: 39,7%; Năm 2018: diện 

tích rừng hiện có: 5.697.334 ha; diện tích rừng tự nhiên: 4.102.568  ha; diện tích 

rừng trồng: 1.594.764 ha; diện tích che phủ: 33 % 8. Như vậy, tổng diện tích rừng 

của khu vực phía Nam giảm cả về diện tích rừng tự nhiên và rừng trồng và độ 

che phủ. 

Chương trình bảo tồn nguồn gen đã bảo tồn và lưu giữ hơn 14.000 nguồn 

gen của trên 200 loài cây lương thực, thực phẩm, cây ăn quả, cây lâm nghiệp, cây 

nguyên liệu, cây dược liệu và một số loài cây trồng khác. Đồng thời, cũng bảo tồn 

và lưu giữ được 25 giống lợn (15 giống nội), 24 giống bò (7 giống nội), 40 giống 

gà (17 giống nội), 3 giống trâu (2 giống nội)... Đã thu thập được hàng nghìn loài 

                                                      
8. Quyết định số 1819/QĐ-BNN-TCLN ngày 16/5/2017 của Bộ NN&PTNT về công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2016 và theo Quyết định 

số 911/QĐ-BNN-TCLN ngày 19/3/2019 của Bộ NN&PTNT về công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2018.
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động thực vật, trong đó có 26 loài quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng, bảo tồn và 

lưu giữ được 70 giống vật nuôi và gia cầm có nguy cơ tuyệt chủng. Đối với công 

tác bảo tồn chuyển chỗ: hiện đã có 28.028 nguồn gen cây trồng nông nghiệp đang 

được lưu giữ bảo quản.9 

Kết quả đã tuyển chọn được 30 nguồn gen lúa đặc sản, 5 nguồn gen rau, 3 

nguồn gen khoai môn, 2 nguồn gen hoa bản địa. Đến nay, 80% nguồn gen vật nuôi 

được bảo tồn đã được đánh giá. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của các nhà khoa học, 

nguồn gen cây trồng, vật nuôi bản địa đang bị mai một với 80% giống cây trồng 

đã mất, giống vật nuôi suy giảm gần 10% mỗi năm10. Sự hao hụt nguồn gen ở 

nước ta hiện nay một phần do sự thay thế các giống năng suất thấp (bản địa) bằng 

các giống/dòng cao sản từ các nước phát triển.  

(Chi tiết hiện trạng diễn biến thành phần môi trường tại Phụ lục 05 kèm 

theo) 

3. Một số kết quả chính trong công tác bảo vệ môi trường khu vực phía 

Nam  

3.1. Công tác bảo vệ môi trường tại các KKT, KCN  

Khu vực miền Nam có 03 khu kinh tế (KKT) ven biển, 07 KKT cửa khẩu. 

Trong đó có 162 KCN đang hoạt động ngoài KKT, 10 KCN đang hoạt động trong 

KKT. Các KCN được phân bổ chủ yếu tại khu vực Đông Nam Bộ với 97 KCN 

đang hoạt động (chiếm 60% số KCN của vùng). Phần lớn các địa phương trong 

khu vực miền Nam đã xây dựng quy chế phối hợp quản lý môi trường KKT, KCN 

trên địa bàn, hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong quản lý và bảo vệ 

môi trường KKT, KCN tại địa phương cũng được cải thiện so với các năm trước.  

Công tác bảo vệ môi trường KCN tại các địa phương trong vùng cũng có 

chuyển biến nhất định trong những năm vừa qua. Trong số 172 KCN đang hoạt 

động trong khu vực, có 171 KCN được phê duyệt báo cáo ĐTM, có 163 KCN đã 

xây dựng và vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung, chiếm tỷ lệ 94,7%. Đã 

có 135 KCN đã tiến hành lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động cho hệ thống 

XLNTTT, chiếm tỷ lệ 78,4%.  

Tại khu vực Đông Nam Bộ (bao gồm 05 tỉnh: Bình Dương, Bà Rịa – Vũng 

Tàu, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Tây Ninh) đã có 95 KCN 

đang hoạt động, chiếm 35% tổng số KCN đang hoạt động trong cả nước. Điều này 

gây ra áp lực môi trường lớn cho khu vực này nơi có các sông Đồng Nai, Thị Vải. 

3.2. Công tác bảo vệ môi trường làng nghề  

Trong thời gian gần đây, công tác bảo vệ môi trường (BVMT) làng nghề tại 

các địa phương đã được quan tâm hơn, đặc biệt từ năm 2011, sau khi Quốc hội tổ 

chức giám sát tối cao về BVMT làng nghề và đã ban hành Nghị quyết số 

19/2011/QH13 ngày 26/11/2011 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về 

môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề. Tuy nhiên, công tác BVMT làng nghề 

                                                      
9 Bộ Khoa học và Công nghệ (2015) “Hoạt động khoa học và công nghệ trong công tác quản lý bảo tồn và khai thác - Phát triển 

nguồn gen, Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ IV – 2015. 
10Hoàng Thị Thanh Nhàn (2015) Báo cáo hội thảo “Bảo hộ sáng chế liên quan đến đa dạng sinh học và nguồn gen”. 
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chưa được triển khai thực hiện đồng bộ tại các địa phương, nhiều địa phương chưa 

thực sự quan tâm, đầu tư cho công tác BVMT làng nghề. 

Tại các tỉnh phía Nam, do phân bố các làng có nghề thưa thớt, diện tích đất 

rộng, nên tuy vẫn nằm xen kẽ trong các khu dân cư nhưng hậu quả môi trường là 

chưa đáng báo động. Các làng nghề khu vực phía Nam vẫn mang đậm nét thủ 

công truyền thống, tận dụng lao động nhàn rỗi tại chỗ và nguyên vật liệu địa 

phương, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của cộng đồng dân cư quanh vùng, nên thực 

chất, phát triển làng nghề một cách có định hướng tại các khu vực này là hết sức 

cần thiết. Nhiều tỉnh khu vực miền Nam (Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Phú 

Yên...) đã ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng 

thể BVMT làng nghề (theo Quyết định số 577/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2013 

của Thủ tướng Chính phủ). Một số tỉnh Tây Nam Bộ, do tỷ lệ các cơ sở sản xuất 

trên địa bàn một đơn vị hành chính cấp xã chưa đủ tiêu chí công nhận làng nghề, 

vì vậy không xây dựng kế hoạch. 

Về công tác quan trắc, đánh giá chất lượng môi trường tại các làng nghề, 

một số tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam (Bạc Liêu, Cà Mau, Kon Tum, Tây 

Ninh, Vĩnh Long,…) đã thực hiện lồng ghép trong chương trình quan trắc, đánh 

giá chất lượng môi trường của tỉnh. Các địa phương đã chủ động, tích cực trong 

công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng, người dân trong công 

tác bảo vệ môi trường nói chung và tại làng nghề nói riêng.  

Theo báo cáo tổng hợp công tác BVMT làng nghề của một số tỉnh, thành 

phố khu vực phía Nam cho thấy sự thiếu hụt về nguồn lực (tài chính, nhân lực) là 

một trong những khó khăn chính. Nguồn lực tài chính phân bổ hàng năm cho công 

tác BVMT nói chung còn hạn hẹp, đặc biệt là nguồn kinh phí sử dụng cho các 

hoạt động xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề đã hạn chế, lại 

chưa được sử dụng hiệu quả. Hầu hết các địa phương chỉ tập trung đầu tư xây 

dựng các công trình thu gom, xử lý chất thải rắn, cải tạo môi trường mà không có 

biện pháp ngăn chặn, kiểm soát các nguồn xả thải, môi trường nước thải và khí 

thải tại các làng nghề ít được nhiều địa phương quan tâm, giám sát; các hộ sản 

xuất không thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và 

tình hình ô nhiễm vẫn không được cải thiện. 

Đồng thời, một số địa phương đề xuất, kiến nghị các giải pháp về: bổ sung, 

hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật trong bảo vệ môi trường làng nghề (tập 

trung vào các quy định quản lý đặc thù cho làng nghề, khuyến khích tổ chức, cá 

nhân trong và ngoài nước đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường, hỗ trợ kinh phí 

chuyển giao, xử lý chất thải...); Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục; tập trung triển 

khai văn bản pháp luật; hỗ trợ làng nghề thực hiện công trình xử lý chất thải; Thực 

hiện việc xem xét, công nhận làng nghề trong đó chú trọng tiêu chí đảm bảo vệ 

sinh môi trường làng nghề; Tăng cường, đào tạo năng lực cho cán bộ làm công tác 

bảo vệ môi trường làng nghề tại các địa phương,... 

3.3. Công tác bảo vệ môi trường tại các lưu vực sông  

Trong giai đoạn 2011-2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai các 

Đề án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai, phát huy vai trò của 
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Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trên các lưu vực sông; tổ chức các cuộc họp, 

hội nghị, hội thảo của Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông; tổ chức đoàn công 

tác đi kiểm tra tình hình triển khai Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông tại các 

tỉnh, thành phố trên lưu vực sông. Thu thập, tổng hợp số liệu các nguồn thải lớn xả 

thải ra lưu vực sông và vùng ven biển, có kế hoạch quản lý, xử lý các nguồn thải 

lớn theo mục tiêu bảo vệ môi trường.  

Đối với lưu vực sông Đồng Nai, các kết quả giám sát chất lượng môi trường 

trên lưu vực sông Đồng Nai cho thấy dòng chính các sông cơ bản được duy trì ổn 

định tuy còn một số khu vực hạ lưu còn bị ô nhiễm cục bộ bởi chất dinh dưỡng; 

chất lượng các sông, kênh rạch hạ nguồn tuy còn ô nhiễm cục bộ nhưng từng bước 

dần được khống chế. Công tác điều tra, thống kê nguồn thải đã được triển khai 

thực hiện hiệu quả: 11/11 tỉnh, thành phố tiếp tục thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu 

nguồn thải và lập kế hoạch quản lý trong đó gắn với việc yêu cầu lắp đặt trạm 

quan trắc tự động liên tục nước thải theo quy định. Việc đầu tư, xúc tiến đầu tư 

cần tập trung vào các lĩnh vực sau: thoát nước đô thị, xử lý nước thải đô thị và khu 

dân cư tập trung; cải tạo, phục hồi môi trường cho những đoạn sông, kênh, rạch bị 

ô nhiễm nghiêm trọng; đầu tư cho hệ thống xử lý chất thải rắn, chất thải y tế; nạo 

vét và khơi thông dòng chảy. 

Chất lượng nước các sông chính thuộc LVS Đồng Nai chịu ảnh hưởng lớn 

bởi các nguồn thải từ hoạt động công nghiệp và nước thải sinh hoạt đô thị. So với 

trước đây, giai đoạn 2011-2017 chất lượng môi trường nước mặt có xu hướng 

được cải thiện. Nhiều khu vực bị ô nhiễm nặng trong thời gian trước đã được phục 

hồi, điển hình là nước sông Thị Vải. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số điểm nước 

bị ô nhiễm hữu cơ và chất dinh dưỡng. Bên cạnh đó, hiện tượng xâm nhập mặn có 

xu hướng gia tăng trong những năm gần đây.Nước sông Đồng Nai đoạn thượng 

nguồn có chất lượng còn tương đối tốt, đoạn trung lưu và hạ lưu đã và đang tiếp 

nhận nước thải từ các hoạt động công nghiệp, nông nghiệp, sinh hoạt và nuôi 

trồng thủy sản (nuôi cá bè). Do đó, chất lượng nước bị suy giảm so với khu vực 

thượng nguồn. Đoạn chảy qua Tp. Biên Hòa và tỉnh Bình Dương đã bị ô nhiễm 

các chất dinh dưỡng, chất hữu cơ và vi sinh. Sự cố cá chết hàng loạt trên sông và 

vùng ven biển vẫn thi thoảng xảy ra, như vụ cá chết tại sông Bồ (Thừa Thiên 

Huế), sông Trà Khúc (Quảng Ngãi), sông Cái Vừng (An Giang, Đồng Tháp) .... và 

gần đây nhất là sông La Ngà là các vấn đề được dư luận rất quan tâm. 

Chất lượng nước của LVS Mê Công khá tốt, đặc biệt là khu vực sông bắt 

đầu chảy vào lãnh thổ Việt Nam. Sông Hậu và sông Tiền là hai con sông lớn nhất 

thuộc LVS Mê Công, nguồn nước dồi dào, lòng sông sâu và rộng nên khả năng tự 

làm sạch của hai con sông này tương đối lớn, góp phần làm giảm mức độ ô nhiễm, 

đặc biệt là ô nhiễm hữu cơ và dinh dưỡng. 

Tuy nhiên, nổi cộm lên trong giai đoạn này là vấn đề xâm nhập mặn đã diễn ra 

thường xuyên hơn với mức độ trầm trọng hơn, do chịu ảnh hưởng mạnh bởi chế độ 

thủy triều tại biển Đông và vịnh Thái Lan. Trong những năm gần đây, với ảnh 

hưởng của biến đổi khí hậu, ranh giới mặn tại nhiều khu vực có xu thế lấn sâu vào 

nội địa và có diễn biến ngày càng trầm trọng, đặc biệt là những tháng cuối năm 

2015, đầu năm 2016. 
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3.4. Công tác quản lý và kiểm soát chất lượng môi trường không khí  

Tình trạng ô nhiễm không khí ở khu vực miền Nam từ các nguồn thải công 

nghiệp, giao thông và xây dựng, tập trung tại các tỉnh/thành phố lớn như Thành 

phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Đà 

Nẵng, Quảng Nam, Bình Định,... Kết quả quan trắc ô nhiễm không khí năm 2016 - 

2018 tỉnh/thành phố lớn cho thấy chất lượng không khí bị ảnh hưởng chủ yếu bởi 

bụi lơ lửng và mức ồn do các hoạt động giao thông gây ra (khoảng 50% điểm 

quan trắc có giá trị TSP vượt QCVN 05:2013/BTNMT và giá trị tiếng ồn vượt 

QCVN 26:2010/BTNMT). Hoạt động công nghiệp ở các địa phương thuộc miền 

Nam đang rất sôi động trong các lĩnh vực như sản xuất công nghiệp có sử dụng lò 

hơi, sản xuất thép khu vực miền Đông Nam Bộ (Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, 

Đồng Nai), nhiệt điện Vĩnh Tân, nhiệt điện khu vực miền Tây (Nhiệt điện Ô Môn, 

Long Phú, Duyên Hải, Hậu Giang...), nhà máy thép Dana Ý, Dana Úc là những tác 

nhân gây suy giảm chất lượng môi trường không khí khu vực nếu không có biện 

pháp kiểm soát nghiêm ngặt ngay từ nguồn phát sinh. Trong những năm qua, khu 

vực miền Nam đã có một số vụ việc cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm 

không khí đã được phản ánh như Nhiệt điện Vĩnh Tân, các nhà máy xi măng tại 

khu vực Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang,.v.v. 

3.5. Công tác kiểm soát ô nhiễm xuyên biên giới  

Trạm quan trắc mưa axit tại khu vực miền Nam được đặt tại Trung tâm chất 

lượng nước và môi trường thuộc Viện Quy hoạch Thuỷ lợi Miền Nam. Theo kết 

quả quan trắc năm 2018, pH quan trắc nước mưa tại các trạm thuộc 7 tỉnh khu vực 

Nam bộ (Cà Mau, Cần Thơ, Tiền Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Tp Hồ Chí 

Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu) dao động từ 5,91 đến 7,23, phù hợp cho hầu hết mục 

đích sử dụng nước. Trong đó trạm quan trắc tại Cà Mau có mức độ axit hoá cao 

nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với 25% mẫu ngày và 20% mẫu tuần. 

Tại khu vực này chưa có đánh giá về các dấu hiệu ô nhiễm xuyên biên giới dựa 

trên các kết quả quan trắc chất lượng nước sông hoặc quan trắc mưa axit. 

3.6. Công tác kiểm soát ô nhiễm hóa chất  

Trong thời gian qua, các hoạt động kiểm soát ô nhiễm hóa chất đã được 

triển khai tại một số tỉnh phía Nam với các hình thức như: khảo sát, đánh giá trong 

khuôn khổ các nhiệm vụ có liên quan, hướng dẫn các Sở Tài nguyên và Môi 

trường và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện các biện pháp kiểm soát hóa 

chất công nghiệp, hóa chất bảo vệ thực vật.Quy định các chỉ tiêu về một số hóa 

chất như hóa chất bảo vệ thực vật, kim loại nặng,... đã được đưa vào một số quy 

chuẩn kỹ thuật về môi trường. Trong thời gian qua, các hoạt động kiểm soát ô 

nhiễm hóa chất đã được triển khai tại một số tỉnh phía Nam với các hình thức như: 

khảo sát, đánh giá trong khuôn khổ các nhiệm vụ có liên quan, hướng dẫn các Sở 

Tài nguyên và Môi trường và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện các biện 

pháp kiểm soát hóa chất công nghiệp, hóa chất bảo vệ thực vật.Quy định các chỉ 

tiêu về một số hóa chất như hóa chất bảo vệ thực vật, kim loại nặng,... đã được 

đưa vào một số quy chuẩn kỹ thuật về môi trường. Bên cạnh đó, Tổng cục Môi 

trường đã phối hợp với Bộ Quốc phòng xử lý ô nhiễm dioxin tại Sân bay Biên 

Hòa. 
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Với vai trò là cơ quan đầu mối Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm 

hữu cơ khó phân hủy (POP), Tổng cục Môi trường thường xuyên liên lạc, trao đổi 

thông tin với Ban Thư ký Công ước và các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế 

để triển khai các nhiệm vụ, cam kết đối với Công ước Stockholm và định kỳ báo 

cáo về các hoạt động thực thi Công ước Stockholm tại Việt Nam; cập nhật công 

tác quản lý, kiểm soát và xử lý các chất POP (cũ và mới) theo quy định của Công 

ước Stockholm và yêu cầu bảo vệ môi trường của Việt Nam đối với các chất POP 

theo yêu cầu của Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất 

POP đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (tại Quyết định số 1598/QĐ-TTg 

ngày 17 tháng 10 năm 2017); thực hiện tổng hợp thông tin về việc quản lý, sử 

dụng và thực hiện công tác kiểm soát các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy 

(POP) từ các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương để báo cáo và có các biện 

pháp quản lý theo quy định của Công ước Stockholm; rà soát và chuẩn bị nội luật 

hóa một số nội dung, quy định của Công ước Stockholm để sửa đổi Điều 75, 78 

của Luật Bảo vệ Môi trường 2014. 

3.7. Công tác bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu  

Trước tình hình tồn đọng phế liệu nhập khẩu tại các cảng biển, Thủ tướng 

Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17/9/2018 về một số giải pháp 

cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế 

liệu làm nguyên liệu sản xuất. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất tại Thông 

tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 và số 09/2018/TT-BTNMT ngày 

14/9/2018. Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tăng cường các hoạt 

động quản lý nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, triển khai các phương 

án xử lý các lô hàng phế liệu tồn đọng tại các cảng biển. Tiến hành thanh tra việc 

chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động nhập khẩu và sử dụng 

phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất đối với các cơ quan, tổ chức liên 

quan. Kết quả thanh tra của Bộ Tài nguyên và môi trường đã xử phạt 16 tổ chức vi 

phạm (chiếm tỷ lệ 26%), tước quyền sử dụng Giấy xác nhận đối với 03 tổ chức ở 

tỉnh Nam Định, Long An và Thành phố Hồ Chí Minh11. Bộ Công an đã tiến hành 

khởi tố 02 tổ chức và 06 cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động 

nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo đúng quy định của pháp luật. 

Thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03/02/2019 của Chính phủ tại 

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2019 về triển khai các nội dung liên 

quan đến quy trình kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản 

xuất, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo các Sở Tài nguyên và Môi trường 

không trực tiếp tham gia kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhập khẩu tại 

cảng, Bộ Tài chính chỉ đạo hải quan các cảng thực hiện việc thông quan. 

Ngày 13/5/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn 

thi hành Luật bảo vệ môi trường đã có nhiều quy định mới về công tác bảo vệ môi 

                                                      
11 Báo cáo số 7060/BTNMT-TCMT ngày 26/12/2018. 
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trường trong nhập khẩu phế liệu. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang 

xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn triển khai Nghị định này. 

3.8. Công tác quản lý chất thải  

Chất thải rắn thông thường: Trung bình trong năm 2016 và 2017, lượng 

chất thải rắn phát sinh tại các tỉnh phía Nam khoảng 30.000 tấn/ngày chất thải 

công nghiệp thông thường, 24.414,5 tấn/ngày chất thải sinh hoạt; trong đó lượng 

chất thải công nghiệp được xử lý khoảng 60%; chất thải rắn sinh hoạt xử lý chiếm 

khoảng 70,4%.Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại các đô thị tăng dần qua các 

năm. Nhiều địa phương thành lập Quỹ bảo vệ môi trường góp phần huy động các 

nguồn lực về tài chính của Nhà nước, cộng đồng, các cơ sở sản xuất… giải quyết 

các vấn đề môi trường của địa phương trong đó có hỗ trợ cho các dự án bảo vệ 

môi trường, các dự án xử lý chất thải. 

Chất thải nguy hại: Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường các 

tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, lượng CTNH phát sinh năm 2016vào khoảng 

333.997 tấn, tổng lượng CTNH được thu gom, xử lý là 307.701 tấn, chiếm khoảng 

92% tổng lượng phát sinh12. Năm 2017, lượng CTNH phát sinh là 252.000 tấn, 

lượng CTNH thu gom, xử lý là 224.603 tấn, chiếm khoảng 89% tổng lượng phát 

sinh13. Hiện nay, đa phần các chủ nguồn thải có phát sinh lượng CTNH lớn hàng 

năm đều đã đăng ký và được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH, lượng CTNH 

phát sinh được quản lý theo các quy định hiện hành, được thu gom và đưa đến các 

cơ sở đã cấp phép để xử lý. 

3.9. Quản lý, xử lý và phục hồi các khu vực bị ô nhiễm  

Trong thời gian qua, thực hiện Quyết định 1946/QĐ-TTg ngày 21/10/2010 

của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm 

môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước và các 

chương trình hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách nhà nước nhằm xử lý triệt 

để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường cho một số đối tượng 

thuộc khu vực công ích và các dự án hợp tác quốc tế, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường cùng các Bộ và địa phương đã xử lý các điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực 

vật tồn lưu bị ô nhiễm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. 

Về tồn lưu chất độc hóa học/dioxin do chiến tranh để lại, Bộ Tài nguyên và 

Môi trường phối hợp với Bộ Quốc phòng và một số cơ sở nghiên cứu trong nước 

và ngoài nước tiến hành điều tra một số vùng bị phun rải chất độc hóa học trước 

đây, tập trung vào các vùng ô nhiễm nặng như sân bay Đà Nẵng, Biên Hoà, Phù 

Cát và khu vực lân cận. Tại sân bay Phù Cát, năm 2012, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng chôn lấp an toàn, 

cô lập 7.500 m3 đất và trầm tích nhiễm dioxin trên diện tích 2,06 ha. Tại sân bay 

Đà Nẵng, đến tháng 12/2018 đã hoàn thành xử lý tồn lưu dioxin tại khu vực sân 

bay Đà Nẵng. Đưa sân bay Đà Nẵng và Phù Cát ra khỏi điểm nóng về ô nhiễm 

dioxin. Tại khu vực sân bay Biên Hòa, ngày 20/4/2019 cơ quan Phát triển Quốc tế 

Hoa Kỳ (USAID) và Quân chủng Phòng không - Không quân Việt Nam, Bộ Quốc 

                                                      
12Theo số liệu báo cáo của 19/32 địa phương khu vực phía Nam 
13Theo số liệu báo cáo của 18/32 địa phươgn khu vực phía Nam 



 
14 

 

phòng đã khởi động dự án xử lý dioxin tại Sân bay Biên Hòa điểm nóng ô nhiễm 

dioxin lớn nhất còn lại tại Việt Nam. 

3.10. Tình hình xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm 

trọng  

Công tác xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 

được triển khai quyết liệt, có hiệu quả, đã góp phần giảm thiểu tác động và ô 

nhiễm môi trường tới cộng đồng. Nhiều địa phương đã quan tâm chỉ đạo, xây 

dựng kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên 

địa bàn; tỷ lệ các cơ sở hoàn thành biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để đã có nhiều 

chuyển biến tích cực; các cơ sở đã có ý thức trong việc triển khai Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ, nhiều cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã chủ 

động thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm trong thời gian thực hiện xử lý ô 

nhiễm triệt để  

Tính đến tháng 5/2019, trong tổng số 214 cơ sở gây ô nhiễm môi trường 

nghiêm trọng khu vực miền Nam theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg, đã có 

198/214 cơ sở đã hoàn thành, cơ bản hoàn thành biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để, 

chiếm tỷ lệ 93,46%. Đối với 230 cơ sở cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm 

trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tới nay đã có 

111 cơ sở đã hoàn thành và cơ bản đã hoàn thành xử lý triệt để, không còn gây ô 

nhiễm môi trường nghiêm trọng, chiếm tỷ lệ 48,26% (Tỷ lệ danh sách cơ sở gây ô 

nhiễm môi trường nghiêm trọng tại Phụ lục 06). 

3.11. Đẩy mạnh hoạt động quan trắc môi trường tự động liên tục 

Hệ thống quan trắc tự động môi trường xung quanh ngày càng được mở 

rộng và phát triển, hiện nay cả nước đã đầu tư và đưa vào hoạt động khoảng 160 

trạm quan trắc môi trường không khí xung quanh và nước mặt tự động (bao gồm 

100 trạm quan trắc nước mặt và 60 trạm quan trắc không khí xung quanh). Số 

lượng trạm quan trắc tự động, liên tục thuộc mạng lưới quan trắc môi trường quốc 

gia là 30/160 trạm (7 trạm khí và 23 trạm nước mặt). Mạng lưới quan trắc tự động 

môi trường xung quanh tại khu vực miền Nam còn mỏng, tính từ Đà Nẵng trở vào 

mạng lưới quan trắc quốc gia chỉ có 02 quan trắc không khí, 10 trạm quan trắc 

nước mặt. Ngoài ra, một số địa phương cũng đã đầu tư một số trạm quan trắc như: 

Đồng Nai có 02 trạm quan trắc không khí, 05 trạm quan trắc nước mặt, Bạc Liêu 

có 01 trạm quan trắc nước mặt, Bình Dương có 05 trạm quan trắc nước mặt, Tây 

Ninh có 03 trạm nước mặt, Cà Mau có 04 trạm nước mặt, Cần Thơ có 04 trạm 

nước mặt. 

Thực hiện quy định của Nghị định số 38/2015/NĐ-CP; Thông tư số 

31/2016/TT-BTNMT; Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT, nhiều doanh nghiệp có 

nguồn thải lớn đã triển khai lắp đặt hệ thống quan trắc phát thải tự động, liên tục. 

Trên cả nước đã lắp đặt khoảng 640 trạm phát thải, trong đó bao gồm khoảng 460 

trạm quan trắc nước thải và khoảng 180 trạm quan trắc khí thải. Khu vực phía 

Nam, các trạm quan trắc phát thải được lắp đặt tập trung tại các địa phương có 

nhiều khu công nghiệp/doanh nghiệp lớn như: Đồng Nai 64 trạm, Bình Dương 76 
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trạm, Bà Rịa – Vũng Tàu 23 trạm, Gia Lai 19 trạm, Tây Ninh 22 trạm. Một số địa 

phương đã đầu tư xây dựng hệ thống truyền nhận dữ liệu tại Sở Tài nguyên và môi 

trường. Tuy nhiên hệ thống quản lý số liệu này chưa đồng bộ và mỗi tỉnh sử dụng 

các phần mềm quản lý khác nhau. Theo quy định hiện hành, số liệu của các trạm 

quan trắc phát thải tự động phải được kết nối theo thời gian thực về Sở Tài nguyên 

và Môi trường, và từ Sở Tài nguyên và Môi trường truyền về Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. Tuy nhiên, một số địa phương vẫn chưa thực hiện việc truyền dữ liệu 

từ doanh nghiệp về Sở. Rất ít địa phuơng thực hiện việc truyền số liệu về Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

Nhằm hỗ trợ các địa phương trong công tác quản lý số liệu quan trắc tự 

động tại Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương và kết nối về Bộ Tài nguyên và 

Môi trường, Tổng cục môi trường đã xây dựng phần mềm Envisoft để bàn giao 

miễn phí cho các địa phương. Tính đến hết tháng 5/2019, khu vực phía Nam, duy 

nhất tỉnh Bạc Liêu đã được chuyển giao phần mềm envisoft phục vụ quản lý số 

liệu quan trắc tự động (bao gồm cả quan trắc phát thải và quan trắc xung quanh) 

được kết nối truyền từ doanh nghiệp về Sở Tài nguyên và Môi trường và về Bộ 

Tài nguyên và Môi trường, dự kiến đến hết năm 2019, phần mềm sẽ được chuyển 

giao cho toàn bộ các tỉnh. 

3.12. Giải quyết các thông tin phản ánh về ô nhiễm môi trường  

Từ ngày 01/01/2018 đến nay, hệ thống đường dây nóng về ô nhiễm môi 

trường từ Trung ương đến địa phương nhận được 653 thông tin phản ánh của tổ 

chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường tại các tỉnh thuộc khu vực phía Nam. Số vụ 

việc đã được xử lý, phản hồi thông tin tới người dân là 270 vụ (chiếm tỷ lệ 

41,3%), còn lại 383 vụ chưa được các địa phương xử lý (chiếm tỷ lệ 58,7%). Đến 

nay, các địa phương có nhiều thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường 

qua đường dây nóng là: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Đà Nẵng, Đắk 

Lắk,, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Đồng Tháp. Nhìn chung, đa phần các địa 

phương khu vực phía Nam đã bước đầu chú trọng tới việc tiếp nhận, xử lý và phản 

hồi thông tin về ô nhiễm môi trường qua đường dây nóng. Một số địa phương có 

tỷ lệ xử lý thông tin nhanh, dứt điểm theo đúng quy định như: Kiên Giang, An 

Giang, Bình Dương, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Bình Phước, Cà Mau. 

3.13. Công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học  

Đến nay đã có 10 địa phương khu vực phía Nam phê duyệt quy hoạch bảo 

tồn đa dạng sinh học cấp tỉnh14 (Gồm các tỉnh sau: An Giang; Bạc liêu; Bến Tre; 

Đồng Tháp; Kon Tum; Lâm Đồng; Sóc Trăng; Vĩnh Long; Gia Lai, Quảng Ngãi ); 

một số tỉnh/thành phố đã xây dựng nhưng chưa phê duyệt15(Gồm các tỉnh sau:  Cà 

Mau; Đăc Lăk; Long An)  (Chi tiết tại Phụ lục 07 kèm theo). 

Nhiều tỉnh đã triển khai hoạt động điều tra, thống kê và đánh giá về ĐDSH 

trong đó có điều tra thống kê về loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, loài 

ngoại lai xâm lấn như An Giang, Bạc Liêu, Đà Nẵng, Đắk Lắk,… Đặc biệt một số 

                                                      
14Gồm: An Giang, Bạc liêu, Bến Tre, Kon Tum, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Gia Lai. 
15Như: Cà mau, Đắc lắk, Long An. 



 
16 

 

tỉnh thành đã triển khai hoạt động kiểm soát, diệt trừ cây mai dương như Đắk Lắk, 

Quảng Nam. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận, thẩm định và ban hành 

12 Quyết định cho phép đưa nguồn gen ra nước ngoài phục vụ nghiên cứu không 

vì mục đích thương mại và 02 văn bản xác nhận việc đăng ký tiếp cận nguồn gen. 

Từ năm 2014-2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận, thẩm định và cấp 

05 Giấy chứng nhận an toàn sinh học cho các sự kiện ngô biến đổi gen. (Kết quả 

bảo tồn nguồn gen tại Phụ lục 08 kèm theo). 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thành công nhiều hoạt động, sự 

kiện như hướng dẫn các địa phương trên cả nước tổ chức các hoạt động hưởng 

ứng kỷ niệm Ngày Đất ngập nước thế giới 2-2 hàng năm và tổ chức thành công Lễ 

mittinh kỷ niệm Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2016 và năm 2017. Hiện nay, 

hồ sơ Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà đã được hoàn thiện hồ sơ và sẽ được Ban 

thư ký ASEAN công nhận trong năm 2018. Các hồ sơ của Vườn quốc gia Lò Gò - 

Xa Mát và Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh cũng đã hoàn thiện hồ sơ và sẽ 

được Ban thư ký ASEAN công nhận vào năm 2019. 

3.14. Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của địa phương:  

Các ý kiến, kiến nghị của địa phương trong thời gian vừa qua chủ yếu tập 

trung vào các kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về bảo vệ môi trường 

và được phân thành các nhóm ý kiến, kiến nghị sau: Nhóm kiến nghị xuất phát từ 

cách hiểu, áp dụng chưa thống nhất quy định pháp luật về bảo vệ môi trường;  

Nhóm các kiến nghị sửa đổi, bổ sung các vướng mắc, bất cập của Luật bảo vệ môi 

trường; Nhóm các kiến nghị sửa đổi, bổ sung các vướng mắc, bất cập của các nghị 

định quy định chi tiết thi hành Luật, quyết định của TTgCP; Nhóm các kiến nghị 

sửa đổi, bổ sung các vướng mắc, bất cập của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật 

và nghị định về bảo vệ môi trường. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu ý kiến của các địa phương để sửa 

đổi, bổ sung các quy định liên quan. Một số kiến nghị đã được giải quyết tại Nghị 

định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ; một số kiến nghị chưa giải quyết được tại 

Nghị định sẽ được Bộ xem xét, đề xuất trong quá trình sửa đổi Luật bảo vệ môi 

trường sắp tới. 

Trong thời gian từ tháng 7/2018 – nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận 

được tổng số 53 kiến nghị, trong đó 46/53 kiến nghị đã giải quyết xong (chiếm 

86.8% tổng số kiến nghị); còn 7/53 kiến nghị (chiếm 13.2% tổng số kiến nghị) 

đang được xử lý.  

4. Một số tồn tại, hạn chế, các vấn đề môi trường cần giải quyết trong 

vùng 

4.1. Một số tồn tại, hạn chế chung  

- Hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường vẫn còn 

một số bất cập, chưa đáp ứng kịp với các yêu cầu mới. Đội ngũ công chức, viên 

chức chưa đáp ứng được yêu cầu về số lượng và chất lượng, mất cân đối về cơ 

cấu. Ở Trung ương, một số lĩnh vực còn thiếu cán bộ có trình độ cao, chuyên môn 

sâu. Ở địa phương, đội ngũ cán bộ đang thiếu về số lượng, yếu về kỹ năng quản 
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lý, ở cấp xã phần lớn là cán bộ kiêm nhiệm; thiếu cán bộ phụ trách công tác bảo 

tồn, đa dạng sinh học.   

- Đầu tư cho bảo vệ môi trường mặc dù bước đầu đã có chuyển biến tích 

cực song còn ở mức thấp. Mặc dù đã có những chuyển biến, song đầu tư cho bảo 

vệ môi trường ở nước ta hiện nay vẫn còn ở mức độ thấp. Vai trò và sự chỉ đạo 

chuyên môn của cơ quan quản lý tài nguyên và môi trường ở địa phương trong 

việc xây dựng, tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân kế hoạch 

bảo vệ môi trường hàng năm từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường còn rất hạn 

chế. 

- Kiểm soát ô nhiễm môi trường KKT, KCN: Cơ chế huy động vốn và đa 

dạng hóa nguồn đầu tư xây dựng hạ tầng BVMT các KKT, KCN gặp nhiều khó 

khăn, đặc biệt tại các tỉnh nghèo khu vực phía Nam. Các địa phương chưa chủ 

động thu hút đầu tư xây dựng các công trình bảo vệ môi trường, chủ yếu trông chờ 

ngân sách hỗ trợ từ trung ương. Các tổ chức, doanh nghiệp trong KCN chưa chấp 

hành tốt các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước gây không ít khó khăn cho 

công tác nắm bắt và quản lý. 

- Quản lý chất lượng không khí: Hệ thống cơ chế, chính sách, giải pháp 

công nghệ kiểm soát ô nhiễm không khí cũng như cơ chế phối hợp, phân công 

trách nhiệm quản lý chất lượng không khí của các Bộ, ngành, địa phương chưa 

đáp ứng kịp thời với xu hướng phát triển kinh tế xã hội.Đầu tư công nghệ kiểm 

soát ô nhiễm không khí còn hạn hẹp. Ý thức trách nhiệm kiểm soát nguồn thải của 

các cơ sở sản xuất công nghiệp chưa tốt, đặc biệt còn rất nhiều cơ sở sản xuất có 

trang thiết bị xuống cấp, lạc hậu; hoạt động đăng kiểm và giám sát nguồn thải từ 

các phương tiện giao thông chưa thường xuyên. Nguồn lực (nhân lực, kinh phí) về 

thực hiện các hoạt động quản lý chất lượng không khí còn mỏng, ít có chương 

trình nhiệm vụ cho lĩnh vực này. 

- Quản lý CTNH: Lượng phát sinh tại các chủ nguồn thải nhỏ hoặc tại các 

vùng sâu, vùng xa chỉ một phần được thu gom, xử lý; số còn lại được lưu giữ tại 

nơi phát sinh, được các làng nghề thu gom, tái chế chưa đảm bảo yêu cầu về môi 

trường hoặc thậm chí bị đổ lẫn vào chất thải sinh hoạt và chôn lấp chung tại bãi 

chôn lấp chất thải sinh hoạt; nhiều chủ nguồn thải CTNH trốn tránh việc chuyển 

giao CTNH cho đơn vị có chức năng xử lý phù hợp để cắt giảm chi phí xử lý; một 

số trường hợp khi chuyển giao chưa sử dụng chứng từ CTNH đúng quy định; một 

số trường hợp khác tự xử lý bằng công nghệ không đảm bảo yêu cầu về bảo vệ 

môi trường và chưa được Sở Tài nguyên và Môi trường cho phép. Hầu hết các cơ 

sở xử lý CTNH do khối tư nhân đầu tư, xây dựng và vận hành nên dẫn đến tình 

trạng đầu tư phân tán, nhỏ lẻ, chưa có cơ sở xử lý CTNH tập trung, quy mô lớn.  

- Kiểm soát hóa chất: Do cơ chế chính sách chưa rõ ràng, chồng chéo về 

chức năng nhiệm vụ giữa ngành Môi trường và ngành Công Thương nên phần lớn 

các tỉnh đều chưa triển khai được nhiều hoạt động liên quan đến công tác kiểm 

soát ô nhiễm hóa chất. Bên cạnh đó, năng lực và nguồn lực của các cơ quan quản 

lý trong việc thực hiện công tác kiểm soát ô nhiễm hóa chất còn hạn chế nên các 

hoạt động bị phân tán, không có sự kết nối. Chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

quy định các chỉ tiêu về nhiều loại hóa chất nguy hại như: các chất ô nhiễm hữu cơ 
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khó phân hủy, các chất độc hại khó phân hủy hoặc không có các yêu cầu về quan 

trắc đối với các hóa chất này dẫn đến không đánh giá được phát thải cũng như các 

tác động của các hóa chất này đối với môi trường và sức khỏe con người. 

- Quản lý chất thải rắn thông thường: Việc tổ chức triển khai quy hoạch 

quản lý chất thải rắn đã phê duyệt tại các địa phương còn chậm. Hầu hết công 

nghệ xử lý chất thải rắn nhập khẩu không phù hợp với thực tế chất thải rắn tại Việt 

Nam chưa được phân loại tại nguồn, nhiệt trị của chất thải rắn sinh hoạt thấp, độ 

ẩm của không khí cao. Thiết bị, công nghệ xử lý chất thải rắn chế tạo trong nước 

chưa đồng bộ, chưa hoàn thiện, nên chưa thể phổ biến và nhân rộng. Phương pháp 

xử lý chất thải rắn là chôn lấp không hợp vệ sinh gây ô nhiễm môi trường, làm 

phát sinh và gia tăng khí mêtan (một loại khí nhà kính), đồng thời tốn nhiều quỹ 

đất, không tận dụng được các loại chất thải rắn có khả năng tái chế, tái sử dụng.  

- Công tác quản lý, xử lý và phục hồi môi trường các khu vực môi trường bị 

ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu: Các khu vực ô nhiễm cần phải cải 

tạo, phục hồi đều ở trên địa bàn các tỉnh, thành phố có điều kiện kinh tế - xã hội 

khó khăn, việc huy động nguồn lực của các địa phương và từ các nguồn vốn khác 

rất hạn chế. Thực tế vẫn còn phổ biến tình trạng ỷ lại, trông chờ vào nguồn vốn từ 

ngân sách Trung ương, thiếu chủ động trong việc huy động các nguồn vốn khác từ 

các nhà tài trợ, từ xã hội hóa… Nhận thức của người dân về tác hại của hóa chất 

BVTV còn chưa được đầy đủ dẫn đến tình trạng sử dụng hóa chất BVTV tràn lan 

không rõ nguồn gốc và bao bì hóa chất BVTV sau khi sử dụng chưa được thu gom 

triệt để gây ảnh hưởng xấu đến môi trường.  

- Công tác bảo vệ môi trường lưu vực sông và vùng ven biển: Ô nhiễm môi 

trường sông có tính liên vùng, liên tỉnh trong khi chưa có cơ chế tài chính phù hợp 

để triển khai các nhiệm vụ, dự án, đặc biệt là các dự án đầu tư xử lý, cải thiện ô 

nhiễm môi trường các dòng sông. Trong công tác thống kê, kiểm soát các nguồn 

thải trên địa bàn các tỉnh, thành phố chưa được thực hiện tốt. 

- Công tác quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học: Hệ thống văn bản quy phạm 

pháp luật có các quy định về đa dạng sinh học, nhiều nội dung còn chưa được 

thống nhất về bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên có tầm quan trọng quốc gia, quốc tế; 

bảo vệ các loài hoang dã, loài nguy cấp, quý, hiếm (Luật Thủy sản, Luật Bảo vệ 

và phát triển rừng, Luật Đa dạng sinh học). Lực lượng quản lý tài nguyên và môi 

trường ở địa phương chưa được tăng cường năng lực để triển khai các quy định 

của Luật đa dạng sinh học. Nhận thức của các cấp, các ngành và người dân đã 

được nâng cao nhưng chưa đủ và chưa quyết liệt nhằm góp phần bảo tồn đa dạng 

sinh học một cách hiệu quả và toàn diện.   

- Hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi 

trường chưa cao: Nguyên nhân là do, công tác thanh tra về môi trường còn chưa 

được quan tâm đúng mức; các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường ngày càng 

tinh vi khó phát hiện, trong khi hoạt động thanh tra chuyên ngành bị ràng buộc 

nhiều bởi các thủ tục hành chính và chưa được sửa đổi, bổ sung kịp thời như: phải 

thông báo trước, chỉ làm việc trong giờ hành chính,... việc tổ chức thanh tra theo 

chế độ đột xuất còn bị hạn chế do nguồn lực không đảm bảo. 
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- Mạng lưới quan trắc môi trường tự động liên tục và định kỳ chưa thực sự 

đáp ứng yêu cầu thực tế. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin quan trắc môi trường 

chưa được đầu tư tương xứng dẫn đến hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra trong 

việc theo dõi, giám sát, dự báo, cảnh báo và kịp thời ứng phó với các sự cố môi 

trường. 

4.2. Các vấn đề môi trường cần giải quyết trong vùng  

- Hoạt động sản xuất công nghiệp (khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu 

xây dựng, điện than…) với mật độ lớn, tiềm ẩn các nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường: Khu vực miền Nam, với 03 khu kinh tế (KKT) ven biển, 07 KKT cửa 

khẩu, và 166 KCN đã hoạt động. Trong đó, riêng tại khu vực Đông Nam Bộ (bao 

gồm 05 tỉnh: Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Bình Phước, Tây Ninh) đã có 95 khu công nghiệp đang hoạt động, chiếm 

33% tổng số khu công nghiệp đang hoạt động trong cả nước. Điều này gây ra áp 

lực môi trường lớn cho khu vực này nơi có các sông Đồng Nai, Thị Vải. Bên cạnh 

đó, Khu vực miền Nam cũng tập trung nhiều dự án có quy mô lớn đã và đang triển 

khai có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao như: Nhà máy Giấy Lee & Man Việt 

Nam, Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân, Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải, Trung 

tâm nhiệt điện Long Phú, Nhà máy bột- Giấy VNT19, nhà máy Alumina Nhân Cơ, 

dự án tổ hợp Bauxite- Nhôm Lâm Đồng, Nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất, Dự án 

Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất, nhà máy thép Dana Ý, 

Dana Úc …Tuy nhiên, mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường không khí và 

nước xung quanh các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao ở trên và các 

khu vực nhạy cảm trong vùng chưa được đưa vào quy hoạch mạng lưới quan trắc 

môi trường quốc gia theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2016 

của Thủ tướng Chính phủ. 

- Ô nhiễm môi trường tại lưu vực sông trên toàn vùng (đoạn chảy qua các 

tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương, Tp. Hồ Chí Minh,…) diễn 

biến phức tạp: Ô nhiễm môi trường tại lưu vực sông đang diễn ra khá phổ biến ở 

khu vực hạ lưu, gần các cửa sông ven biển. Nguyên nhân do tiếp nhận các nguồn 

nước thải từ các hoạt động công nghiệp, nông nghiệp, sinh hoạt và nuôi trồng thủy 

sản (nuôi cá bè). Bên cạnh đó, trong giai đoạn này là vấn đề xâm nhập mặn dẫn 

đến vấn đề thiếu nước cấp sinh hoạt và sản xuất tại hạ lưu và trung lưu một số khu 

vực. Mức độ xâm nhập mặn đã và đang diễn ra thường xuyên hơn do chịu ảnh 

hưởng mạnh bởi chế độ thủy triều tại biển Đông và biến đổi khí hậu. 

- Ô nhiễm môi trường không khí: đặc biệt là bụi TSP và tiếng ồn là vấn đề 

quan trọng và có xu hướng gia tăng. Nguyên nhân do hoạt động giao thông, xây 

dựng, du lịch dịch vụ gia tăng trong những năm gần đây.  

- Ô nhiễm môi trường biển: có xu hướng gia tăng tại các khu vực nhiều hoạt 

động du lịch, dịch vụ. Nhiều công trình ven biển xả thải trực tiếp gây mất mỹ quan 

cũng như ảnh hưởng đến chất lượng nước biển ven bờ. 

- Cơ sở dữ liệu về môi trường: thiếu hụt bộ cơ sở dữ liệu quan trắc về các 

thành phần như nước thải, khí thải, chất thải rắn…của các khu công nghiệp, cụm 



 
20 

 

công nghiệp, khu kinh tế, khu nghỉ dưỡng, giải trí, các cơ sở sản xuất phân tán trên 

toàn vùng. Vì vậy, việc triển khai công tác cảnh báo, quản lý và ứng phó gặp 

nhiều khó khăn. 

5. Một số đề xuất, kiến nghị 

- Các địa phương cần tập trung giải quyết tốt những vấn đề môi trường nêu 

trên, đặc biệt là công tác quản lý nhà nước về BVMT đối với KKT, KCN; làng 

nghề và ô nhiễm môi trường nông thôn, ô nhiễm môi trường không khí; KSON 

xuyên biên giới; kiểm soát phát thải hóa chất và sức khỏe môi trường; ứng phó với 

biến đổi khi hậu; phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường; quản lý nhập 

khẩu phế liệu; túi ni lông thân thiện môi trường....  

- Đề nghị các địa phương phối hợp với Bộ TN&MT triển khai tốt nhiệm vụ 

rà soát, đánh giá công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn cũng trên địa bàn theo 

đúng tinh thần của Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2019 của 

Chính phủ về Phiên họp thường kỳ chính phủ tháng 01 năm 2019. Tiếp tục chỉ đạo 

các ngành của tỉnh tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch quản lý CTR phù hợp 

với các mục tiêu quản lý chất thải rắn theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 

07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về 

quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 (thay thế 

cho Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17/12/2009 trước đây). Trên cơ sở đó, xây 

dựng danh mục đầu tư, kêu gọi các nguồn lực đầu tư các cơ sở xử lý CTR.   

 - Xây dựng quy hoạch khu vực xử lý CTNH tập trung cho cả khu vực Tây 

Nguyên với các điểm trung chuyển đặt tại các tỉnh hoặc đầu tư hoàn chỉnh khu xử 

lý CTNH tại mỗi địa phương nhằm tăng cường hiệu quả quản lý CTNH tại khu 

vực Tây Nguyên. Đặc biệt, ưu tiên đầu tư cơ sở xử lý chất thải nguy hại bằng công 

nghệ phù hợp yêu cầu bảo vệ môi trường. Về nguồn lực cần có cơ chế việc kêu 

gọi đầu tư nhằm tăng tỷ lệ xã hội hóa trong thu gom, vận chuyển và xử lý chất 

thải. Tiếp tục hướng dẫn các nhà đầu tư về các chính sách ưu đãi của nhà nước đối 

với các dự án đầu tư xây dựng các cơ sở xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại. 

- Ban hành quy chế, cơ chế và các hướng dẫn thực hiện thu hồi lại một số 

loại chất thải và sản phẩm đã hết hạn sử dụng theo quy định của Điều 87 Luật Bảo 

vệ môi trường và Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 05 năm 2015 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ. 

 - Bộ TN&MT đã ban hành một số Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải đối với một ngành đặc thù. Tuy nhiên, đề nghị các địa phương trong quá trình 

xây dựng hoàn thiện các QCVN địa phương cần có các nghiên cứu, ban hành quy 

định nghiêm ngặt, siết chặt hơn với một số thông số đặc thù có yếu tố nguy hại và 

các thông số khác còn lại phải tuân thủ theo QCVN về nước thải công nghiệp 

chung cho các ngành. 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi 

trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; xử lý nghiêm các cơ sở vi 

phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, kiên quyết tạm đình chỉ hoạt động hoặc 

cấm hoạt động theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm 
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nghiêm trọng; thực hiện tốt việc công khai thông tin các doanh nghiệp vi phạm 

pháp luật về bảo vệ môi trường. UBND các tỉnh, thành phố cần thực hiện tốt việc 

cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung để đảm 

bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Tăng cường phối hợp giám sát ô nhiễm môi 

trường có tính chất liên vùng, liên tỉnh như: quản lý chặt chẽ các nguồn nước thải 

xả thải ra đoạn sông giáp ranh giữa các tỉnh, quản lý chặt chẽ nguồn thải khí từ các 

cơ sở tại các khu vực giáp ranh. 

- Tăng cường đầu tư cho mạng lưới quan trắc môi trường tự động, nhất là 

mạng lưới quan trắc không khí xung quanh. Đối với các trạm quan trắc phát thải, 

cần tăng cường sự giám của Sở Tài nguyên và Môi trường, trong đó cần chú ý các 

vấn đề như: Giám sát quá trình đánh giá chất lượng hệ thống quan trắc, kiểm soát 

đo lường, kiểm soát chất lượng số liệu và quá trình vận hành trạm quan trắc của 

doanh nghiệp.  

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa Trung ương và địa phương trong việc chia 

sẻ số liệu quan trắc môi trường của địa phương và trung ương để có thông tin và 

bức tranh tổng thể của từng địa phương, nhằm tập trung giải quyết tốt những vấn 

đề môi trường cấp bách của địa phương. Địa phương cần chủ động đầu tư cơ sở hạ 

tầng công nghệ thông tin để kết nối, chia sẻ và trao đổi thông tin giữa các địa 

phương và giữa địa phương với trung ương; thực hiện nghiêm túc việc kết nối dữ 

liệu từ Sở Tài nguyên và môi trường về Bộ Tài nguyên và môi trường theo quy 

định.  
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Phụ lục 1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về BVMT ban hành trong 

năm 2018 – tháng 4/2019 

 

II Số hiệu văn bản 
Ngày ban 

hành 
Trích yếu 

I Nghị định 

1 40/2019/NĐ-CP 13/5/2019 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định 

quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật 

BVMT 

2 06/2019/NĐ-CP 22/01/2019 

Về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy 

cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán 

quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy 

cấp 

II Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ 

3 27/CT-TTg 17/9/2018   

Về một số giải pháp cấp bách tăng cường công 

tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử 

dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. 

4 807/QĐ-TTg 03/07/2018 

Phê duyệt Chương trình mục tiêu Xử lý triệt để 

các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 

thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016 - 2020 

5 491/QĐ-TTg 07/05/2018 

Phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về 

quản lý tổng hợp CTR đến năm 2025, tầm nhìn 

đến năm 2050 

6 140/QĐ-TTg 26/01/2018 
Phê duyệt Dự án “Điều tra, đánh giá, phân loại và 

xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải” 

III Thông tư 

7 32/2018/TT-BTNMT 26/12/2018 

Quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên 

và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công 

bố, cung cấp và sử dụng 

8 20/2018/TT-BTNMT 08/11/2018 
Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành tài 

nguyên và môi trường 

9 09/2018/TT-BTNMT 14/09/2018 
Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi 

trường 

10 08/2018/TT-BTNMT 14/09/2018 
Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi 

trường 

11 01/2019/TT-BTNMT 08/3/2019 

Quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy 

định của Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 

14 tháng 9 năm 2018 và Thông tư số 

09/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban 

hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, 
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Phụ lục 02. Các chính sách lớn trong đề nghị xây dựng luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của luật BVMT 

 

1. Tiêu chí sàng lọc dự án đầu tư 

Mục tiêu: 

Tăng cường tính chủ động phòng ngừa, giảm thiểu, kiểm soát các nguồn gây ô 

nhiễm môi trường. 

Nội dung chính sách: 

Thể chế hóa chủ trương nêu trong Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 

2013 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ 

môi trường về thiết lập “cơ chế quản lý về bảo vệ môi trường theo từng loại hình và mức 

độ tác động đến môi trường  đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh”.  

Nội dung chính sách bao gồm thiết lập cơ chế sàng lọc dự án đầu tư trong giai 

đoạn chuẩn bị đầu tư và cơ chế kiểm soát về môi trường đối với cơ sở sản xuất, kinh 

doanh trong giai đoạn vận hành dự án dựa trên các tiêu chí về môi trường.  

Các tiêu chỉ về môi trường đối với 01 dự án bao gồm: (1) Loại hình hoạt động 

phát triển (loại hình và đặc tính của chất thải); (2) Môi trường nơi thực hiện dự án (tính 

nhạy cảm về môi trường là đối tượng bị tác động); (3) Quy mô dự án (quy mô phát sinh 

chất thải). 

2. Đánh giá tác động môi trường  

Mục tiêu  

Bảo đảm vị trí, vai trò, phát huy hiệu quả, hiệu lực của công cụ ĐTM trong quản 

lý môi trường, bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật nhằm tăng cường tính chủ 

động trong việc phòng ngừa, giảm thiểu, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm, tác động xấu 

đến môi trường. 

Nội dung của chính sách 

Quy định rõ về mục đích, yêu cầu, đối tượng, nội dung, quy trình ĐTM, tham 

vấn, thẩm định, chấp thuận báo cáo ĐTM theo hướng bảo đảm đúng bản chất, vai trò, cơ 

sở lý luận và thực tiễn, thông lệ quốc tế theo hướng hội nhập quốc tế và phù hợp với 

thực tiễn đất nước. 

3. Giấy phép môi trường 

Mục tiêu  

Tích hợp, lồng ghép, kết hợp các loại giấy phép môi trường, loại bỏ các giấy phép 

không phù hợp, trùng lặp, không cần thiết theo hướng kết hợp cải cách thủ tục hành 

chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các công cụ hành chính trong quản lý nhà nước về 

BVMT, góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thông thoáng cho hoạt động sản 

xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. 

Nội dung 

Sửa đổi, bổ sung, quy định thống nhất về giấy phép môi trường theo hướng sử 

dụng hệ thống giấy phép liên thông, tích hợp, thống nhất, giảm số lượng các thủ tục hành 

chính về môi trường đối với từng dự án đầu tư. 
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4. Quản lý chất thải và công nghệ xử lý chất thải 

Mục tiêu  

Tăng cường việc sử dụng chất thải, khai thác các giá trị của chất thải làm nguyên 

liệu, hàng hoá, sản phẩm và quản lý chặt chẽ đối với loại chất thải phải xử lý, thải bỏ, 

chôn lấp đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường. 

Nội dung 

Sửa đổi, bổ sung quy định về phân định, phân loại, phân nhóm chất thải; phương 

thức, mục đích, yêu cầu về phân loại tại nguồn, thu gom, tập kết, vận chuyển, sử dụng, 

tái chế, thu hồi năng lượng, xử lý, thải bỏ, chôn lấp chất thải; trách nhiệm quản lý chất 

thải của chủ phát sinh chất thải; xác định nội dung, phân định trách nhiệm và thực hiện 

thống nhất quản lý nhà nước về quản lý chất thải giữa các Bộ, ngành, địa phương có liên 

quan; thúc đẩy xã hội hóa hoạt động xử lý chất thải, hỗ trợ phát triển công nghệ xử lý 

chất thải; thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn. 

5. Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn môi trường 

Mục tiêu 

Thiết lập lộ trình xây dựng và áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn về môi trường (phát 

thải và công nghệ) tương đương với nhóm các tiên tiến trên thế giới, trước mắt là nhóm 

các nước dẫn đầu trong khối ASEAN để phù hợp với bối cảnh nền kinh tế có độ mở cao, 

trao đổi đầu tư, thương mại hai chiều giữa Việt Nam và các nước ngày càng lớn. 

Nội dung 

Hoàn thiện các quy định về hệ thống quy chuẩn kỹ thuật chung, quy chuẩn 

chuyên ngành về môi trường; các tiêu chuẩn môi trường phù hợp với thông lệ quốc tế và 

thực tiễn Việt Nam. 

6. Công cụ kinh tế và nguồn lực tài chính cho bảo vệ môi trường 

Mục tiêu 

Đẩy mạnh áp dụng các công cụ kinh tế, cơ chế tài chính, kết hợp với các công cụ 

hành chính và thanh tra, kiểm tra để nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà 

nước về BVMT phù hợp với cơ chế thị trường; tăng cường nguồn lực tài chính cho hoạt 

động BVMT. 

Nội dung 

- Sửa đổi các quy định về các công cụ kinh tế, cơ chế tài chính hiện hành để nâng 

cao hiệu quả, tính khả thi trong quá trình thực hiện. 

- Bổ sung một số công cụ kinh tế, cơ chế tài chính mới dựa trên cơ sở thể chế hóa 

nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền, người hưởng lợi từ giá trị môi trường phải 

trả chi phí đã được áp dụng thành công ở các nước trên thế giới, phù hợp với điều kiện 

thực tiễn của Việt Nam. 

- Sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm tăng cường nguồn lực tài chính cho hoạt 

động BVMT. 
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PHỤ LỤC 03. TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  

KHU VỰC PHÍA NAM NĂM 2018 - 2019 

Đơn vị tính: triệu đồng 

TT Tỉnh thành phố 

Năm 2018 Năm 2019 

Bộ Tài chính 

giao 

Hội đồng nhân 

dân quyết định 

So sánh chênh 

lệch  

Bộ Tài chính 

giao 

Hội đồng nhân 

dân quyết định 

So sánh chênh 

lệch 

 TỔNG SỐ 6.736.820 8.588.432 1.851.612 6.904.552 10.096.062 3.191.510 

1 ĐÀ NẴNG 185.049 271.035 85.986 203.554 344.752 141.198 

2 QUẢNG NAM 158.853 171.528 12.675 176.327 176.327 0 

3 QUẢNG NGÃI 161.076 172.979 11.903 183.627 183.525 -102 

4 BÌNH ĐỊNH 92.352 38.899 -53.453 94.195 39.113 -55.082 

5 PHÚ YÊN 43.989 26.533 -17.456 50.489 27.943 -22.546 

6 KHÁNH HÒA 142.173 156.352 14.179 158.166 120.459 -37.707 

7 NINH THUẬN 41.800 64.662 22.862 43.054 62.750 19.696 

8 BÌNH THUẬN 72.150 96.544 24.394 72.872 188.120 115.248 

9 ĐĂK LẮK 111.125 141.138 30.013 114.835 132.781 17.946 

10 ĐẮK NÔNG 36.247 37.775 1.528 37.697 41.428 3.731 

11 GIA LAI 87.627 117.045 29.418 90.783 112.955 22.172 

12 KON TUM 69.964 73.042 3.078 72.273 82.280 10.007 

13 LÂM ĐỒNG 85.653 134.832 49.179 90.457 150.861 60.404 

14 HỒ CHÍ MINH 2.812.001 3.654.662 842.661 2.823.249 4.519.007 1.695.758 
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TT Tỉnh thành phố 

Năm 2018 Năm 2019 

Bộ Tài chính 

giao 

Hội đồng nhân 

dân quyết định 

So sánh chênh 

lệch  

Bộ Tài chính 

giao 

Hội đồng nhân 

dân quyết định 

So sánh chênh 

lệch 

15 ĐỒNG NAI 648.657 649.174 517 648.657 664.336 15.679 

16 BÌNH DƯƠNG 503.889 625.156 121.267 519.006 975.457 456.451 

17 BÌNH PHƯỚC 44.357 44.357 0 46.131 46.131 0 

18 TÂY NINH 63.152 99.500 36.348 67.066 126.500 59.434 

19 BÀ RỊA - VŨNG TÀU 468.729 647.625 178.896 482.791 691.558 208.767 

20 LONG AN 127.341 152.674 25.333 129.998 146.274 16.276 

21 TIỀN GIANG 98.658 85.076 -13.582 103.591 89.460 -14.131 

22 BẾN TRE 44.164 66.801 22.637 44.577 43.213 -1.364 

23 TRÀ VINH 34.916 61.447 26.531 35.363 63.914 28.551 

24 VĨNH LONG 47.202 86.817 39.615 47.276 134.208 86.932 

25 CẦN THƠ 153.350 172.636 19.286 153.350 172.636 19.286 

26 HẬU GIANG 28.702 29.050 348 29.856 29.300 -556 

27 SÓC TRĂNG 46.230 89.424 43.194 46.230 93.424 47.194 

28 AN GIANG 78.248 172.127 93.879 79.670 168.171 88.502 

29 ĐỒNG THÁP 68.691 129.921 61.230 70.512 129.921 59.409 

30 KIÊN GIANG 86.108 186.633 100.525 91.274 211.968 120.694 

31 BẠC LIÊU 28.219 43.711 15.492 28.622 28.622 0 
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TT Tỉnh thành phố 

Năm 2018 Năm 2019 

Bộ Tài chính 

giao 

Hội đồng nhân 

dân quyết định 

So sánh chênh 

lệch  

Bộ Tài chính 

giao 

Hội đồng nhân 

dân quyết định 

So sánh chênh 

lệch 

32 CÀ MAU 66.148 89.277 23.129 69.006 98.667 29.661 
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PHỤ LỤC 04. TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN THỰC HIỆN XÂY DỰNG MÔ HÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI CỦA TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG 

TẠI KHU VỰC PHÍA NAM 

 

TT Dự án 
Thời gian 

thực hiện 
Địa điểm thực hiện Ghi chú 

1 

Xây dựng mô hình quản lý tổng hợp xử 

lý chất thải rắn sinh hoạt cho các đảo, áp 

dụng thí điểm cho huyện đảo Lý Sơn-

tỉnh Quảng Ngãi 

2013-2015 Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi 
Đã bàn giao cho địa phương 

vận hành 
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Phụ lục 05. Hiện trạng và diễn biến các thành phần môi trường  

 

 
1. Môi trường đất 

- Đối với vùng đất miền Trung – Tây Nguyên:  

 
Biểu đồ 2.1. Diễn biến Hàm lượng đồng (Cu) trong đất tại khu vực miền Trung - Tây 

Nguyên giai đoạn 2014 – 2018 

- Đối với vùng đất có nguy cơ ô nhiễm do nước thải công nghiệp và sinh hoạt khu vực 

TP. HCM:  

 

Biểu đồ 2.2. Diễn biến Cu tại các điểm quan trắc đất ÔN6, ÔN7 giai đoạn 2014-2018 

PB1, 2014, 31.63 PB1, 2015, 18.8 PB1, 2016, 0
PB1, 2017, 34.17

PB1, 2018, 87.13PB2, 2014, 71.33
PB2, 2015, 22.4

PB2, 2016, 0

PB2, 2017, 58.047

PB2, 2018, 135.37

PB3, 2014, 37.05 PB3, 2015, 31.6
PB3, 2016, 0

PB3, 2017, 103.983
PB3, 2018, 73.77

PB4, 2014, 30.63 PB4, 2015, 39.7
PB4, 2016, 0

PB4, 2017, 68.65

PB4, 2018, 207.1

PB5, 2014, 32.32 PB5, 2015, 29.8
PB5, 2016, 0

PB5, 2017, 42.367
PB5, 2018, 89.23

PB6, 2014, 23.31 PB6, 2015, 32
PB6, 2016, 0

PB6, 2017, 43.033
PB6, 2018, 80.9

PB7, 2014, 25.97 PB7, 2015, 13.2 PB7, 2016, 0

PB7, 2017, 53.467

PB7, 2018, 180.1

PB8, 2014, 7.46 PB8, 2015, 9.6 PB8, 2016, 0
PB8, 2017, 40.533

PB8, 2018, 499.2

m
g
/k
g
đ
ấ
t

Diễn biến hàm lượng đồng (Cu) trong đất tại các điểm quan trắc 

PB1

PB2

PB3

PB4

PB5

PB6

PB7

PB8
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Biểu đồ 2.3. Diễn biến As (Asen) tại điểm quan trắc ÔN6, ÔN7 giai đoạn 2014 - 2018 

- Đối với môi trường đất bị xâm nhập mặn vùng ĐBSCL  

Biểu đồ 2.4. Diễn biến pHH2O đất ở các loại hình canh tác ở ĐBSCL 

giai đoạn 2014 – 2018 

 

Biểu đồ 2.5. Diễn biến giá trị pHKCl đất ở các loại hình canh tác ở ĐBSCL  

giai đoạn 2014 – 2018 
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Biểu đồ 2.6. Diễn biến giá trị EC đất mặn vùng ĐBSCL giai đoạn 2016 – 2018 

- Đối với môi trường đất đất phèn vùng ĐBSCL 

  

  

Biểu đồ 2.7. Diễn biến giá trị pHKCl tại các điểm đất phèn giai đoạn 2014 – 2018 
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Biểu đồ 2.8. Diễn biến độ dẫn điện (EC) tại các điểm đất phèn giai đoạn 2014-2018 

- Đối với môi trường đất vùng có nguy cơ suy thoái do sử dụng phân bón đối với cây lúa ở 

ĐBSCL (Cần Thơ) 

 

Biểu đồ 2.9. Hàm lượng Cacbon hữu cơ (OC%) tại các điểm quan trắc đất trong vườn thực 

nghiệm và ruộng sản xuất của Viện lúa ĐBSCL năm 2018 



 
33 

 

 

Biểu đồ 2.10. Hàm lượng đạm tổng số (N%) ở các điểm quan trắc đất trong vườn thực nghiệm 

và sản xuất lúa của Viện lúa ĐBSCL năm 2018 

 

Biểu đồ 2.11. Hàm lượng lân dễ tiêu (P2O5 dt) ở các điểm quan trắc đất trong vườn thực 

nghiệm và sản xuất lúa của Viện lúa ĐBSCL năm 2018 

 

2. Môi trường nước mặt   

- Thông số TSS 
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Biểu đồ 2.12. Diễn biến giá trị TSS trên sông Vu Gia giai đoạn 2016 - 2018 

 

Biểu đồ 2.13. Diễn biến giá trị TSS trên sông Thu Bồn giai đoạn 2016 - 2018 

 

Biểu đồ 2.14. Diễn biến giá trị TSS trên sông Đồng Nai giai đoạn 2016 – 2018 
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Biểu đồ 2.15. Diễn biến giá trị TSS trên sông Tiền giai đoạn 2016 – 2018 

 

Biểu đồ 2.16. Diễn biến giá trị TSS trên sông Hậu giai đoạn 2016 – 2017 

- Thông số DO 

 

Biểu đồ 2.17. Diễn biến giá trị DO trên sông Sài Gòn giai đoạn 2016 – 2018 
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- Thông số COD 

 

Biểu đồ 2.18. Diễn biến giá trị COD trên sông Vu Gia giai đoạn 2016– 2018 

 

Biểu đồ 2.19. Diễn biến giá trị COD trên sông Thu Bồn giai đoạn 2016 – 2018 
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Biểu đồ 2.20. Diễn biến giá trị COD tại LVS Đồng Nai  giai đoạn 2016 – 2018 

 

Biểu đồ 2.21. Diễn biến giá trị COD trên các sông Vàm Cỏ giai đoạn 2016 - 2018 

- Thông số BOD5 
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Biểu đồ 2.22. Diễn biến giá trị BOD5 trên sông Đồng Nai giai đoạn 2016 – 2018 

 

Biểu đồ 2.23. Diễn biến giá trị BOD5 trên sông Sài Gòn giai đoạn 2016 - 2018 

- Hợp chất Nitơ 

 

Biểu đồ 2.24.  Diễn biến giá trị N-NH4
+ trên sông Vu Gia giai đoạn 2016 – 2018 
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Biểu đồ 2.25. Diễn biến giá trị N-NH4

+ trên sông Thu Bồn giai đoạn 2016 - 2018 

 

Biểu đồ 2.26. Diễn biến giá trị N-NH4
+ trên sông Sài Gòn giai đoạn 2016- 2018 

 

Biểu đồ 2.27. Diễn biến giá trị N-NO2
- trên sông Sài Gòn giai đoạn 2016 – 2018 
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- Thông số Fe 

 

Biểu đồ 2.28. Diễn biến giá trị Fe trên sông Vu Gia giai đoạn 2016 - 2018 

 

Biểu đồ 2.29. Diễn biến giá trị Fe trên sông Thu Bồn giai đoạn 2016 – 2018 
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Biểu đồ 2.30. Diễn biến giá trị Fe trên LVS Đồng Nai giai đoạn 2016-2018 

 

Biểu đồ 2.31. Diễn biến giá trị Fe trên LVS Sài Gòn giai đoạn 2016-2018 

 

Biểu đồ 2.32. Diễn biến giá trị Fe trên sông Tiền giai đoạn 2016 - 2018 
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Biểu đồ 2.33. Diễn biến giá trị Fe trên sông Hậu giai đoạn 2016 - 2018 

3. Môi trường nước biển ven bờ 

 

Biểu đồ 2.34. Diễn biến giá trị TSS vùng biển ven bờ một số địa phương khu vực miền 

Trung giai đoạn 2016-2018 
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Biểu đồ 2.35. Diễn biến giá trị TSS vùng biển ben bờ và cửa sông ven biển  

tại một số địa phương khu vực miền Nam năm 2016 – 2018 

 

 
 

Biểu đồ 2.36. Diễn biến giá trị N-NH4
+vùng biển ven bờ một số địa phương  

khu vực miền Trung giai đoạn 2016 - 2018 
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Biểu đồ 2.37. Diễn biến giá trị N-NH4
+ vùng biển ben bờ và cửa sông ven biển  

tại một số địa phương khu vực miền Nam năm 2016-2018 

 

Biểu đồ 2.38. Diễn biến giá trị Fe vùng biển ben bờ và cửa sông ven biển  

tại một số địa phương khu vực miền Nam năm 2016 - 2018 

 

4. Môi trường không khí 

- Thông số TSP 
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Biểu đồ 2.39. Diễn biến TSP tại một số Khu dân cư khu vực miền Trung  

giai đoạn 2016-2018 

 

Biểu đồ 2.40. Diễn biến TSP tại một số điểm giao thông khu vực miền Trung  

giai đoạn 2016-2018 
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Biểu đồ 2.41. Diễn biến TSP tại một số KCN khu vực miền Trung giai đoạn 2016-2018 

 

 

Biểu đồ 2.42. Diễn biến TSP tại một số địa phương vùng KTTĐ phía Nam giai đoạn 2016-

2018 
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Biểu đồ 2.43. Diễn biến TSP tại một số địa phương vùng KTTĐ vùng ĐBSCL năm 2018 

 

 

Biểu đồ 2.44. Thống kê số ngày có nồng độ PM10 và PM2,5 trung bình 24h không đạt 

QCVN 05:2013/BTNMT ở các trạm chịu ảnh hưởng của giao thông đô thị  

giai đoạn 2015 – 2018 
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Biểu đồ 2.45. Giá trị trung bình 24 giờ của PM10, PM2,5, PM1 

tại trạm Đồng Đế (Khánh Hòa) năm 2018 

 

- Tiếng ồn 

 

Biểu đồ 2.46. Diễn biến Tiếng ồn (LAeq) tại khu vực miền Trung giai đoạn 2016-2018 
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Biểu đồ 2.47. Diễn biến tiếng ồn (LAeq) tại một số địa phương vùng KTTĐ phía Nam  

giai đoạn 2016-2018 

 

 

Biểu đồ 2.48. Diễn biến tiếng ồn (LAeq) tại một số địa phương vùng KTTĐ vùng ĐBSCL  

năm 2018 
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Phụ lục 06. Tình hình xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng các địa 

phương khu vực phía Nam 

STT Tỉnh/TP 

QĐ 1788 QĐ 64 

Tổng số 

cơ sở gây 

ONMT 

nghiêm 

trọng 

Số lượng cơ 

sở đã hoàn 

thành, cơ bản 

hoàn thành 

biện pháp xử 

lý triệt để 

ONMT 

Tỷ lệ 

Tổng số 

cơ sở 

gây 

ONMT 

nghiêm 

trọng 

Số lượng cơ 

sở đã hoàn 

thành, cơ 

bản hoàn 

thành biện 

pháp xử lý 

triệt để 

ONMT 

Tỷ lệ 

1 An Giang 16 1 6,25% 5 4 80% 

2 Bà Rịa - Vũng Tàu 28 14 
50% 11 10 91% 

3 Bạc Liêu 1 0 0% 5 4 80% 

4 Bến Tre - -   5 4 80% 

5 Bình Định 1 1 100% 6 5 83% 

6 Bình Dương 12 12 100% 2 2 100% 

7 Bình Phước 1 1 100% 2 2 100% 

8 Bình Thuận 19 6 31,58% 2 2 100% 

9 Cà Mau 11 5 45,45% 10 8 80% 

10 Cần Thơ 1 0 0,00% 3 3 100% 

11 Đà Nẵng 4 3 75% 19 18 95% 

12 Đắk Lắk 20 12 60% 15 15 100% 

13 Đăk Nông 16 1 6,25% 1 0 0% 

14 Đồng Nai 18 15 83,33% 8 7 88% 

15 Đồng Tháp 6 0 0% 4 3 75% 

16 Gia Lai 24 7 29,17% 13 13 100% 

17 Hậu Giang 7 5 
71,43% 3 3 100% 

18 Khánh Hòa 1 0 0% 4 3 75% 

19 Kiên Giang - -   3 3 100% 

20 Kon Tum 2 0 0% 4 4 100% 

21 Lâm Đồng 2 0 0% 3 2 67% 

22 Long An 10 4 40% 6 6 100% 

23 Ninh Thuận 1 1 100% 5 5 100% 

24 Phú Yên 3 0 0% 5 5 100% 

25 Quảng Nam 7 6 
85,71% 3 3 100% 

26 Quảng Ngãi - -   6 6 100% 
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STT Tỉnh/TP 

QĐ 1788 QĐ 64 

Tổng số 

cơ sở gây 

ONMT 

nghiêm 

trọng 

Số lượng cơ 

sở đã hoàn 

thành, cơ bản 

hoàn thành 

biện pháp xử 

lý triệt để 

ONMT 

Tỷ lệ 

Tổng số 

cơ sở 

gây 

ONMT 

nghiêm 

trọng 

Số lượng cơ 

sở đã hoàn 

thành, cơ 

bản hoàn 

thành biện 

pháp xử lý 

triệt để 

ONMT 

Tỷ lệ 

27 Sóc Trăng 2 0 
0% 3 3 100% 

28 Tây Ninh 11 11 
100% 7 7 100% 

29 Tiền Giang - -   3 3 100% 

30 Trà Vinh 3 3 100% 5 4 80% 

31 Vĩnh Long - -   3 3 100% 

32 Hồ Chí Minh 3 3 
100% 40 40 100% 

  Tổng số 230 111 48,26% 214 200 93,46% 
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Phụ lục 07: Hiện trạng quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học các tỉnh miền Nam 

STT Tỉnh 
Tình hình xây dựng QH 

BTĐDSH cấp tỉnh 

Quyết định phê duyệt 

QH BTĐDSH cấp tỉnh 

1.  An Giang 
Đã có  

Số: 21/2016/NQ-HĐND Ngày 

03/8/2016 

2.  Bà Rịa Vũng Tàu    

3.  Bạc liêu 
 Đã có  

Số 02/2017/NQ-HĐND 

Ngày 14/7/2017 

4.  Bến Tre 
 Đã có  

Số 2178/QD-UBND 

Ngày 20/6/2017 

5.  Bình Định     

6.  Bình Dương     

7.  Bình Phước     

8.  Bình Thuận     

9.  Cần Thơ    

10.  Cà Mau Đang xây dựng   

11.  Đà Nẵng     

12.  Đăc Lăk Đang xây dựng   

13.  Đăc Nông     

14.  Đồng Nai     

15.  Đồng Tháp 
Đã có   

Số: 369/QĐ-UBND.HC 

Ngày 17 tháng 4 năm 2013 

16.  Gia Lai 

Đã có  

Nghị quyết 94/2017/NQ-HĐND 

ngày 08 tháng 12  năm 2017 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh  

17.  Hậu Giang     

18.  Hồ Chí Minh     

19.  Khánh Hòa     

20.  Kiên Giang     

21.  Kon Tum 
 Đã có  

Số 523/QĐ-UBND 

Ngày 03/10/2016 

22.  Lâm Đồng 
Đã có   Số 169/QĐ-UBND 

Ngày 23/01/2017 

23.  Long An Đang xây dựng   

24.  Ninh Thuận     

25.  Phú Thọ     

26.  Phú Yên     

27.  Quảng Ngãi 
 

Số 116/QĐ-UBND 

Ngày 02/02/2017 

28.  Sóc Trăng 
 Đã có  

Số 28/2012/NQ-HĐND 

Ngày 07 tháng 12 năm 2012 
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STT Tỉnh 
Tình hình xây dựng QH 

BTĐDSH cấp tỉnh 

Quyết định phê duyệt 

QH BTĐDSH cấp tỉnh 

29.  Tây Ninh     

30.  Tiền Giang     

31.  Trà Vinh   1 

32.  Vĩnh Long 
 Đã có  

Số: 3159/QĐ-UBND-KTN 

Ngày 30/8/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
54 

 

 

 

 

Phụ lục 08. Kết quả bảo tồn nguồn gen khu vực phía Nam 

Bảng 1. Kết quả bảo tồn nguồn gen sinh vật16 

STT Nguồn gen Bảo tồn tại chỗ Bảo tồn chuyển chỗ 

1 Nguồn gen cây trồng nông nghiệp 30 nhiệm vụ 28.028 nguồn gen 

2 Nguồn gen cây lâm nghiệp 164 vườn ≈ 2.000 giống 

3 Nguồn gen cây thuốc ≈100 loài 2.998 loài 

4 Nguồn gen vật nuôi ≈ 30 giống 18 giống 

5 Nguồn gen thủy sản 3 khu bảo tồn 2.999 

6 Nguồn gen VSV  21.270 chủng  

Bảng 2. Kết quả công tác đánh giá nguồn gen17 

TT Nguồn gen Đánh giá ban đầu 
Đánh giá di truyền, tính chống 

chịu và chất lượng nguồn gen 

1 Nguồn gen cây nông nghiệp 22.331 nguồn gen 300 nguồn gen 

2 Nguồn gen cây lâm nghiệp ≈10 loài 451 nguồn gen 

3 Nguồn gen cây dược liệu 630  loài 200 loài (đánh giá đa dạng di 

truyền) 

4 Nguồn gen vật nuôi 16 giống 6 giống (đánh giá đa dạng di 

truyền) 

5 Thủy sản 26 loài 17 loài 

6 VSV 4292  Rất ít 

 
 
 

                                                      
16 Bộ Khoa học và Công nghệ (2015) “Hoạt động khoa học và công nghệ trong công tác quản lý bảo tồn và khai 

thác - Phát triển nguồn gen, Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ IV – 2015. 
17 Bộ Khoa học và Công nghệ (2015) “Hoạt động khoa học và công nghệ trong công tác quản lý bảo tồn và khai 

thác - Phát triển nguồn gen, Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ IV – 2015. 


