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 QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ

1. Quyết định số 10/1998/QĐ-TTg ngày 23/1/1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng quy hoạch tổng thể phát triển 
đô thị Việt Nam đến năm 2020
2. Quyết định số 445/2009/QĐ-TTg ngày 04/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh định hướng Quy hoạch tổng 
thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050

7.1. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 
GẮN VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ 
CÁC KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH BẢO 
VỆ MÔI TRƯỜNG KHU VỰC ĐÔ THỊ

Từ năm 1998, Thủ tướng Chính 

phủ đã phê duyệt định hướng quy hoạch 

tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 

20201 và năm 2009, phê duyệt điều chỉnh 

định hướng quy hoạch tổng thể phát triển 

hệ thống đô thị đến năm 2025, tầm nhìn 

đến năm 20502. Một trong những quan 

điểm chính của quy hoạch là phát triển ổn 

định, bền vững trên cơ sở tổ chức không 

gian phù hợp, sử dụng hợp lý tài nguyên 

thiên nhiên, đất đai, tiết kiệm năng lượng, 

BVMT, cân bằng sinh thái.

Dựa trên quy hoạch tổng thể của 

quốc gia, Thủ tướng Chính phủ quy định 

khu vực phát triển đô thị của 05 tỉnh, thành 

phố có đồ án quy hoạch chung ở cấp quốc 

gia, đó là Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Đà 

Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh, Cần Thơ. 

Ở cấp địa phương, một số tỉnh, 

thành phố đã xây dựng và phê duyệt quy 

hoạch, chương trình phát triển đô thị của 

địa phương mình, như Bắc Giang, Hải 

Phòng, Bình Thuận… hoặc xây dựng lồng 

ghép trong các quy hoạch phát triển KT - 

XH của địa phương. Các quy hoạch phát 

triển này đều được gắn với quản lý và 

BVMT. Riêng Thủ đô Hà Nội, vấn đề quy 

hoạch phát triển đô thị gắn với quản lý và 

BVMT cũng đã được quy định rất rõ trong 

Luật Thủ đô (Khung 7.1).   

Cùng với nhiều đô thị khác, Hà Nội 

đã xây dựng và triển khai các đề án, quy 

hoạch phát triển Thủ đô và đang trong giai 

đoạn triển khai nâng cấp hạ tầng đô thị theo 

quy hoạch phát triển đô thị đã được phê 

duyệt. Tuy nhiên, Thủ đô Hà Nội cũng là 

Khung 7.1. Nội dung quy định quản lý            
và BVMT trong Chính sách xây dựng, 

phát triển và quản lý Thủ đô

1. Quản lý và BVMT Thủ đô được thực hiện 
theo nguyên tắc phát triển bền vững gắn với 
việc duy trì các yếu tố tự nhiên, văn hóa và lịch 
sử ở Thủ đô; bảo đảm tỷ lệ không gian xanh 
theo quy hoạch.
2. Trên địa bàn Thủ đô, nghiêm cấm san lấp, 
lấn chiếm, gây ô nhiễm sông, suối, hồ, công 
viên, vườn hoa, khu vực công cộng; chặt phá 
rừng, cây xanh; xả chất thải chưa qua xử lý 
ra môi trường; sử dụng diện tích công viên, 
vườn hoa công cộng sai chức năng, mục 
đích.
Việc cải tạo sông, suối, hồ bị ô nhiễm, suy thoái, 
cạn kiệt phải phù hợp với quy định về kiến trúc, 
cảnh quan, môi trường của Thủ đô.
3. Bộ TN&MT ban hành một số quy chuẩn 
môi trường về nước thải, khí thải và tiếng ồn 
trên địa bàn Thủ đô nghiêm ngặt hơn so với 
quy chuẩn môi trường quốc gia theo đề nghị 
của UBND Tp. Hà Nội.

Trích: Điều 14, Luật Thủ đô - số 25/2012/QH13 ngày 
25/11/2013 của Quốc hội
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một trong những điển hình của nhóm đô 

thị có lịch sử phát triển lâu đời nhưng khi 

triển khai thực hiện quy hoạch phát triển nói 

chung, quy hoạch đô thị nói riêng còn gặp 

rất nhiều khó khăn, thách thức. Việc triển 

khai quy hoạch tổng thể, theo phân khu 

chức năng đô thị gặp rất nhiều khó khăn do 

áp lực từ dân số quá lớn, các khu vực dân 

cư tập trung với mật độ cao trên toàn thành 

phố, trong khi hạ tầng đô thị chưa đáp ứng 

yêu cầu phát triển; việc di dời các khu dân 

cư để xây dựng, nâng cấp hạ tầng đô thị; 
sự đồng thuận của cộng đồng dân cư khi 
phải thay đổi điều kiện sinh hoạt, nếp sống; 
đặc biệt là vấn đề này gây ảnh hưởng trực 
tiếp đến lợi ích trước mắt và sinh kế của 
người dân. 

Những năm gần đây, một vài đô 
thị cũng đã triển khai khá hiệu quả quy 
hoạch phát triển, đạt được những thành 
công đáng kể trong quy hoạch đô thị gắn 
với BVMT, điển hình là Tp. Đà Nẵng. Đây 
là một trong số ít những đô thị được đánh 
giá xanh, sạch, đẹp, có quy hoạch tốt và 
là “đô thị đáng sống nhất” Việt Nam. Trong 
đó, yếu tố quan trọng để Đà Nẵng có được 
thành công đó là quy hoạch đô thị đi trước 
một bước để đầu tư hạ tầng. Ngoài ra, việc 
quy hoạch các phân khu chức năng trong 
điều kiện mật độ dân số không cao cũng là 
điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai 
của thành phố này.

Nhìn chung, với định hướng chiến 
lược tiếp tục phát triển đất nước theo 
hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, 
các đô thị của nước ta vẫn đang trong giai 

đoạn xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng. 
Bên cạnh những thành công, kết quả đạt 
được, có thể thấy rằng, vấn đề quy hoạch 
và triển khai quy hoạch đô thị ở cấp quốc 
gia và cấp địa phương vẫn còn rất nhiều 
khó khăn thách thức để đáp ứng được mục 
tiêu đặt ra.

Một trong những thách thức lớn 
nhất là số lượng đô thị tăng lên nhưng chất 
lượng của các đô thị chưa được quan tâm 
đúng mức. Phát triển đô thị chưa được 
kiểm soát chặt chẽ theo quy hoạch và kế 
hoạch. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ 
tầng xã hội không đồng bộ và quá tải. Chất 
lượng kết cấu hạ tầng tại các đô thị vẫn còn 
thấp dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông 
diễn ra ngày càng nghiêm trọng; hệ thống 
cấp nước sạch và thoát nước của nhiều đô 
thị đã xuống cấp và lạc hậu, tình trạng ngập 
úng cục bộ diễn ra nhiều nơi; tình trạng ô 
nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng 
do rác thải, nước thải chưa được xử lý. 
Quá trình xây dựng, phát triển đô thị còn 
sử dụng lãng phí tài nguyên thiên nhiên, 
tiêu hao nhiều năng lượng và phát thải lớn, 
gây mất cân bằng sinh thái, suy thoái môi 
trường…

Bên cạnh đó, hệ thống đô thị Việt 
Nam cũng đang đối diện với những thách 
thức mới nảy sinh do tác động của BĐKH 
và nước biển dâng, đặc biệt là tại các đô thị 
ven biển. Đây là những thách thức lớn, làm 
ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh đô thị, 
điều kiện, môi trường sống của dân cư và 
đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững, đặt ra 
nhiều vấn đề mới trong công tác quy hoạch, 

xây dựng và phát triển đô thị hiện nay.
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Trong Định hướng Chiến lược phát 

triển bền vững ở Việt Nam - Chương trình 

nghị sự 21 (năm 2004), Chiến lược BVMT 

quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

20303, Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng 

xanh4... cũng đã đặt ra yêu cầu xây dựng, 

phát triển công trình xanh, đô thị xanh, đô 

thị sinh thái. Để thực hiện các chiến lược, 

chương trình mục tiêu quốc gia có liên quan 

đến phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, 

tiết kiệm năng lượng, Quốc hội và Chính 

phủ đã và đang từng bước hoàn thiện hệ 

thống các văn bản quy phạm pháp luật về 

xây dựng và phát triển đô thị. Trong thời 

gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê 

duyệt Chương trình phát triển đô thị quốc 

gia đoạn 2012 - 20205, Đề án Phát triển Đô 

thị Việt Nam ứng phó với BĐKH6. Hiện nay, 

Chính phủ đang tổ chức xây dựng “Chiến 

lược phát triển công trình xanh ở Việt Nam 

đến năm 2030, tầm nhìn 2050”. Mặc dù 

các chủ trương, chính sách về tăng trưởng 

xanh đã được thực hiện tại Việt Nam trong 

hơn 10 năm trở lại đây, nhưng thực tế cho 

thấy sự phát triển đô thị theo hướng tăng 

trưởng xanh tại Việt Nam mới đang ở giai 

đoạn đầu, kết quả thực tế vẫn còn chưa như 

mong muốn, đòi hỏi phải có sự nỗ lực nhiều 

hơn của các cấp, các ngành trong xã hội.

3. Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2020, tầm 
nhìn đến năm 2030
4. Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh
5. Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai 
đoạn 2012 - 2020
6. Quyết định số 2623/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng 
phó với BĐKH giai đoạn 2013 - 2020”

7.2. XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CÁC 
QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI 
TRƯỜNG ĐÔ THỊ

7.2.1. Quy định pháp luật về bảo vệ 
môi trường nước khu vực đô thị

Từ nhiều năm trước, vấn đề quản 
lý môi trường nước nói chung, môi trường 
nước đô thị nói riêng đã được quy định khá 
cụ thể từ trong các luật liên quan đến môi 
trường và các văn bản dưới luật.

Luật BVMT năm 2014 đưa ra các quy 
định về quản lý môi trường LVS, chất lượng 
nước và nguồn thải ra môi trường, quản lý 
nước thải và các quy định về công cụ hỗ 
trợ quản lý ô nhiễm nước. Luật Tài nguyên 
nước năm 2012 quy định các nội dung về 
phòng chống ô nhiễm nước, suy thoái cạn 
kiệt nguồn nước, giám sát tài nguyên nước 
và hành lang bảo vệ nguồn nước. Các văn 
bản dưới luật cũng đã có những quy định 
chi tiết về thoát nước, quản lý nước thải, 
trong đó có các quy định về thoát nước, 
xử lý, quản lý nước thải đô thị, đánh giá 
tác động môi trường, kế hoạch BVMT và 
giấy phép tài nguyên nước (giấy phép xả 
nước thải vào nguồn nước) đối với dự án, 
cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm quản lý và 
kiểm soát nguồn thải vào môi trường nước 
(Khung 7.2). 
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Bên cạnh đó, hệ thống các tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến môi 
trường nước đang tiếp tục được rà soát, điều 
chỉnh và ban hành mới. Hiện nay, Bộ TN&MT 
đã ban hành 07 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về chất lượng nước, 13 quy chuẩn về nước 
thải, đặc biệt, có 03 quy chuẩn nước thải cho 
Thủ đô Hà Nội với các ngưỡng giới hạn cho 
phép thắt chặt hơn so với quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia.

7.2.2. Quy định pháp luật về bảo vệ môi 
trường không khí khu vực đô thị

Trong hệ thống văn bản quy phạm 
pháp luật hiện hành, từ luật cho đến các nghị 
định và văn bản hướng dẫn đều có những nội 
dung quy định về BVMT không khí, trong đó 
có môi trường không khí đô thị.

 Luật BVMT năm 2014 đã bổ sung các 
điều khoản quy định về BVMT không khí. Đặc 
biệt, đối với khu vực đô thị đã có các quy định 
về BVMT đối với những ngành có hoạt động 
gây ô nhiễm môi trường không khí cao như 
GTVT, xây dựng, công nghiệp...

Khung 7.2. Một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến môi trường nước

Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí BVMT đối với nước thải, trong đó 
đối tượng chịu phí nằm trong khu vực đô thị có nước thải công nghiệp (từ các cơ sở sản xuất, chế biến) 
và nước thải sinh hoạt (từ hộ gia đình, văn phòng, cơ sở kinh doanh, dịch vụ…).

Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 6/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và XLNT; trong đó đã quy 
định về “giá dịch vụ thoát nước” (bao gồm XLNT) và các quy định khác liên quan đến việc quy hoạch 
thoát nước đô thị (Điều 5); đầu tư phát triển hệ thống thoát nước (Chương II); quản lý, vận hành hệ 
thống thoát nước (Chương III).

Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, trong đó 
tại Chương 4, Điều 36 đến 44 quy định về hệ thống thu gom nước mưa và thu gom, XLNT theo quy 
hoạch và tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật về xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật của các KCN, cơ sở 
sản xuất kinh doanh và các khu đô thị, khu dân cư tập trung. 

Nguồn: TCMT tổng hợp, 2016

Nguồn: istockphoto.com
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 Năm 2016, Kế hoạch hành động 
quốc gia về quản lý chất lượng không khí 
đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 20257 đã 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo 
đó, vấn đề quản lý, kiểm soát, cải thiện chất 
lượng không khí khu vực đô thị đã được 
thể hiện thông qua các chương trình, dự án 
ưu tiên ban hành kèm theo quyết định. Từ 
các chương trình này, hệ thống chính sách 
pháp luật về quản lý chất lượng không khí 
đang dần được hoàn thiện.  

Song song với các văn bản quy phạm 
pháp luật, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia liên quan đến không khí 
cũng đang tiếp tục được rà soát, bổ sung 
và ban hành mới, gồm có: quy chuẩn kỹ 
thuật về môi trường không khí xung quanh, 
khí thải phương tiện giao thông và các quy 
chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệp. 
Riêng đối với Hà Nội, Bộ TN&MT đã ban 

7.  Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 01/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất 
lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

hành 02 quy chuẩn kỹ thuật về môi trường 
không khí nhằm thắt chặt quy định về xả 
thải khí thải công nghiệp trên địa bàn Thủ 
đô là quy chuẩn về khí thải công nghiệp đối 
với bụi và các chất vô cơ và quy chuẩn về 
khí thải công nghiệp sản xuất xi măng. 

7.2.3. Quy định pháp luật về quản 
lý chất thải rắn khu vực đô thị

 Từ nhiều năm trước, công tác quản 
lý CTR nói chung, CTR khu vực đô thị nói 
riêng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm 
của Đảng và Nhà nước, thể hiện trong các 
chính sách, pháp luật về quản lý CTR, được 
quy định trong Luật BVMT qua các thời kỳ; 
trong Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 
2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Chiến 
lược quốc gia về quản lý tổng hợp CTR tới 
năm 2025 và tầm nhìn tới năm 2050. Các 
mục tiêu đặt ra đều tập trung vào các vấn 
đề nâng cao hiệu quả quá trình thu gom, xử 

Khung 7.3. Một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý môi trường không khí 
trong lĩnh vực giao thông vận tải

Chỉ thị số 24/2000/CT-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai sử 
dụng xăng không pha chì và bắt đầu áp dụng từ ngày 01/7/2001 trên toàn Việt Nam.

Các Nghị định của Chính phủ quy định niên hạn sử dụng đối với ô tô tải và ô tô chở người là cơ sở pháp 
lý cho việc loại bỏ các phương tiện không đủ điều kiện lưu hành (92/2001/NĐ-CP, 23/2004/NĐ-CP và 
110/2006/NĐ-CP).

Quyết định 249/2005/QĐ-TTg ngày 10/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng Tiêu 
chuẩn khí thải với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Quyết định số 909/2010/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 
kiểm soát khí thải mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông tại các tỉnh, thành phố.

Quyết định số 855/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm 
soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động GTVT.

Quyết định 49/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 09 năm 2011 về việc quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn 
khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

Nguồn: TCMT tổng hợp, 2016
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lý CTR; vấn đề phân loại CTR tại nguồn; tái 
chế, tái sử dụng hiệu quả, sử dụng các sản 
phẩm dễ phân hủy khi bị thải bỏ; thân thiện 
với môi trường, giảm thiểu lượng chất thải 
khó phân hủy vào môi trường.

 Hệ thống các văn bản quy phạm 
pháp luật về quản lý, xử lý CTR cũng đã 
được ban hành từ cấp TW đến địa phương. 
Các quy định được điều chỉnh liên quan 
đến khu vực đô thị gồm các vấn đề về quản 
lý CTR, CTNH; tái chế; nhập khẩu phế liệu; 
cơ sở hạ tầng quản lý chất thải; quy hoạch 
quản lý CTR; phí và lệ phí quản lý CTR...

 Ở cấp địa phương, công tác quản lý 
CTR đã có nhiều bước tiến so với giai đoạn 
trước. Hiện nay, hầu hết các tỉnh, thành phố 
đều đã xây dựng và triển khai quy hoạch 
quản lý CTR của địa phương, quy hoạch 
tổng thể xây dựng bãi chôn lấp. Tại những 
địa phương có lượng phát thải CTR lớn, 
đặc biệt là những địa phương có lượng 
phát thải CTNH lớn cũng đã xây dựng và 
áp dụng quy định riêng về quản lý CTNH.

 Có thể thấy rằng, đã có những 
bước tiến lớn trong việc xây dựng và ban 
hành các chính sách, văn bản quy phạm 
pháp luật về quản lý môi trường nói chung, 
trong đó có những quy định cho môi trường 
đô thị; tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn 
chế. Đó là vẫn còn thiếu những văn bản quy 
định đặc thù đối với một số lĩnh vực. Điển 
hình như các văn bản có tính then chốt đối 
với công tác quản lý CTR như các vấn đề 
về nhân lực, bộ máy tổ chức, trình độ, các 
hướng dẫn kỹ thuật... vẫn còn thiếu dẫn 
đến các hoạt động quản lý CTR còn gặp 
khá nhiều hạn chế trong khiển khai thực tế.

Song song với đó, việc triển khai thực 
thi các văn bản, quy định pháp luật trong thực 
tế còn có một khoảng cách khá xa. Thực tế 
cho thấy, nhiều đơn vị, tổ chức chưa thực 
sự nghiêm túc và chủ động trong việc triển 
khai các quy định pháp luật về BVMT hiện 
hành. Bên cạnh đó, một số văn bản hướng 
dẫn chưa đầy đủ hoặc chưa sát với tình hình 
thực tế dẫn đến việc triển khai không hiệu 
quả hoặc không thể đi vào thực tế. 

7.3. ĐẦU TƯ, HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC 
TRONG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ

Đối với khu vực đô thị, đặc biệt là 

các đô thị lớn, những khu vực trọng tâm, 

việc đầu tư nguồn lực tài chính cho công 

tác BVMT nhận được nhiều sự quan tâm 

của Đảng và Chính phủ. Tuy nhiên, nếu chỉ 

dựa vào nguồn đầu tư từ ngân sách nhà 

nước thì không đủ để đáp ứng với những 

diễn biến ngày càng phức tạp của các vấn 

đề môi trường, chưa kể đến những hạn chế 

trong việc duy trì lâu dài cũng như huy động 

vai trò và trách nhiệm của các bên tham 

gia. Do đó, vấn đề huy động các nguồn lực 

trong xã hội cho công tác BVMT đặc biệt cho 

môi trường đô thị là một trong những định 

hướng phù hợp và khả thi trong giai đoạn 

này. Hiện nay, Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp 

với Bộ Tài chính xây dựng trình Thủ tướng 

Chính phủ Đề án về cơ chế đột phá huy 

động nguồn lực, thu hút đầu tư, xã hội hóa 

BVMT, thực hiện đúng nguyên tắc “người 

được hưởng lợi từ môi trường có nghĩa vụ 

đóng góp tài chính cho BVMT; người gây ô 

nhiễm, sự cố và suy thoái môi trường phải 
khắc phục, bồi thường thiệt hại”.
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7.3.1. Đầu tư, huy động nguồn lực 
trong quản lý môi trường nước đô thị

Giai đoạn 2012 - 2016, nguồn lực 
đầu tư cho hoạt động quản lý môi trường 
nước các đô thị tiếp tục được tăng cường 
và đa dạng hóa. 

Ở cấp quốc gia, các chương trình, 
dự án liên quan đến quản lý môi trường 
nước, trong đó có khu vực đô thị được 
triển khai mở rộng tại nhiều khu vực. Năm 
2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 
Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục 
ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 
2012 - 20158. Một trong 3 nội dung chính 
của Chương trình là thu gom, XLNT từ các 
đô thị loại II trở lên, xả trực tiếp ra 3 LVS 
Cầu, Nhuệ - sông Đáy và Đồng Nai. Về kết 
quả thực hiện, Chương trình đã hỗ trợ triển 
khai 2 dự án ở Thái Nguyên và Đồng Nai, 
thực hiện phân bổ gần 1.067 tỷ đồng cho 2 
tỉnh Bắc Giang và Thái Nguyên. 

Tuy nhiên, kế hoạch và tiến độ triển 
khai thực hiện các dự án trên còn chậm và 
chưa đáp ứng được mục tiêu đặt ra. Phần 
lớn các dự án thuộc Chương trình mục tiêu 
quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện 
môi trường được triển khai trên địa bàn các 
tỉnh, thành phố có điều kiện KT - XH khó 
khăn, việc huy động nguồn lực của các địa 
phương và từ các nguồn vốn khác rất hạn 
chế. Việc chưa có cơ chế phù hợp để huy 
động nguồn vốn thực hiện các chương trình 
mục tiêu quốc gia cũng là bất cập lớn nên 
các dự án chủ yếu vẫn trông chờ vào nguồn 

8.  Quyết định số 1206/QĐ-TTg ngày 02/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô 
nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012 - 2015
9.  Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26/8/2016 của Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-
2020

ngân sách nhà nước. Một số địa phương sử 
dụng không đúng mục đích nguồn vốn của 
các chương trình mục tiêu quốc gia cũng 
làm cho các chương trình này không đạt 
được mục tiêu đề ra. 

Năm 2016, Chính phủ đã ban hành 
Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư 
các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 
- 20209. Theo phân công, Bộ TN&MT đang 
trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chương trình mục tiêu về xử lý triệt để các 
cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 
thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016 - 
2020. Trong đó, một trong ba mục tiêu của 
chương trình là đầu tư xây dựng 3 dự án 
xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn từ các 
đô thị loại IV trở lên, xả trực tiếp ra 3 lưu 
vực sông Nhuệ - sông Đáy, sông Cầu và hệ 
thống sông Đồng Nai. 

Nguồn: istockphoto.com
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Cũng trong giai đoạn này, các 
chương trình, dự án, hoạt động kiểm soát 
nguồn thải vào môi trường nước cũng tiếp 
tục được đẩy mạnh triển khai, trên cơ sở 
các chương trình, hoạt động đã triển khai 
từ giai đoạn trước đó.

Đối với các nguồn thải là nguồn 
diện (nước thải, chất thải từ hoạt động sinh 
hoạt), nhiều dự án, chương trình đã được 
triển khai nhằm giảm thiểu, hạn chế và 
kiểm soát ô nhiễm môi trường nước, tập 
trung chủ yếu tại các đô thị lớn. Theo số 
liệu thống kê năm 2015, có 42/787 đô thị 
có công trình xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn 
quy định, chủ yếu tập trung ở các đô thị 
lớn với tổng công suất xử lý đạt 10 - 11%. 
Mặc dù con số này còn rất nhỏ so với yêu 
cầu thực tế nhưng so với giai đoạn trước, 
đã tăng khoảng 4 - 5%. Điều này cũng đã 
cho thấy những nỗ lực của cơ quan quản lý 
trong việc kiểm soát ô nhiễm nước thải tại 
khu vực đô thị. 

10. Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 15/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể xử lý chất thải y tế giai đoạn 
2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020

Đối với các nguồn thải điểm (công 
nghiệp, y tế) trong các khu đô thị, thông qua 
các hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi 
phạm, quan trắc giám sát nguồn thải, việc 
kiểm soát nước thải từ các cơ sở sản xuất 
công nghiệp, cơ sở y tế trong khu vực đô thị 
cũng đã thu được nhiều kết quả tích cực. 
Đề án tổng thể xử lý chất thải y tế giai đoạn 
2011 - 2015, định hướng đến năm 202010 
được triển khai cũng đã góp phần kiểm 
soát và giảm thiểu lượng chất thải, nước 
thải từ hoạt động y tế. 

Ở cấp địa phương, hàng năm, các 
chương trình, dự án nhiệm vụ về thoát 
nước, chống úng ngập và XLNT tại các đô 
thị đều được dành một phần kinh phí không 
nhỏ từ nguồn ngân sách nhà nước. Tại các 
đô thị lớn như Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, 
vấn đề đảm bảo thoát nước vào mùa mưa, 
chống úng ngập trong khu vực nội thành, 
nội thị luôn là nhiệm vụ phải thực hiện hàng 
năm với nguồn kinh phí chủ yếu từ nguồn 
ngân sách nhà nước.

Bảng 7.1. Dự kiến danh mục các dự án xử lý nước thải sinh hoạt xả trực tiếp ra LVS Cầu được đề 
xuất trong Chương trình mục tiêu về xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng                   

thuộc đối tượng công ích năm 2016 - 2020

Đơn vị: tỷ đồng

TT Tên dự án
Tỉnh/thành 

phố
Thời gian hoàn 

thành
Kinh phí dự 

kiến

Tiểu dự án 2. Đầu tư xây dựng triển khai XLNT sinh hoạt tại nguồn thuộc LVS Cầu 919

1 Đầu tư xây dựng triển khai dự án xử lý chất thải phân tán khu 
dân cư xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa Bắc Giang 2016 - 2020 250

2 Đầu tư xây dựng triển khai dự án XLNT làng nghề sản xuất 
bún Khắc Niệm Bắc Ninh 2016 - 2020 80

3 Đầu tư xây dựng triển khai dự án XLNT sinh hoạt tại nguồn của 
Tp. Thái Nguyên Thái Nguyên 2016 - 2020 439

4 Đầu tư xây dựng triển khai dự án XLNT sinh hoạt tập trung cụm 
dân cư thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên Vĩnh Phúc 2017 - 2018 150

Nguồn: Ủy ban BVMT LVS Cầu, 2016
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Bên cạnh nguồn chi từ ngân sách 
nhà nước, các dự án cho vay, tài trợ từ 
các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ 
và một số doanh nghiệp tham gia chương 

trình xã hội hóa giảm thiểu ô nhiễm nước, 
cải thiện cảnh quan môi trường đô thị cũng 
đã đem lại những kết quả rất tích cực.

Khung 7.4. Đề án cải tạo, nâng cấp sông Tô Lịch đã được đưa vào một trong những nhiệm vụ 
cấp bách thuộc chương trình số 07/CTr-TU của Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2011 - 2015

Phương án bổ cập nước cho sông Tô Lịch với lưu lượng 5 - 7m3/s từ sông Nhuệ gắn liền với Dự án 
Cụm công trình đầu mối Liên Mạc đã nghiên cứu, triển khai và được Bộ NN&PTNT chuyển giao cho 
UBND thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện với chiều dài toàn tuyến dẫn nước khoảng 10,5km.

Các dự án cải thiện hệ thống tiêu thoát nước đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư như: dự án bơm 
tiêu Yên Nghĩa, Hà Đông; dự án xây dựng cụ công trình đầu mối Liên Mạc; dự án cải tạo, nâng cấp hệ 
thống trạm bơm tiêu Đông Mỹ, huyện Thanh Trì.

Để tăng cường công tác quản lý, BVMT sông Tô Lịch, Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 140/KH-UBND ngày 
27/8/2013. Kể từ khi triển khai thực hiện đề án, cộng đồng dân cư và doanh nghiệp tập trung dọc trên 
tuyến sông được nâng cao nhận thức về BVMT sông Tô Lịch, hạ tầng kỹ thuật (chiếu sáng, cây xanh, 
đường dạo, vỉa hè) đã được hoàn thiện, vấn đề vệ sinh môi trường được cải thiện đáng kể.

Nguồn: Sở TN&MT Hà Nội, 2015 

Khung 7.5. Dự án đầu tư cải thiện môi trường một số kênh mương nội thành Tp. Hồ Chí Minh

Năm 2015, Tp. Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai giai đoạn tiếp theo của nhiều dự án quan trọng như dự 
án cải thiện môi trường kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, kênh Tàu Hủ - Bến Nghé và kênh Đôi - kênh Tẻ…

 Dự án cải thiện môi trường lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè giai đoạn 1 có tổng vốn đầu tư 200 triệu 
USD, do WB cho vay vốn đã hoàn thành cách đây hơn hai năm. Dự án này đã giúp cải thiện đáng kể 
tình trạng ngập úng, ô nhiễm môi trường cho 1,2 triệu dân ở các quận 1, 3, 10, Phú Nhuận, Tân Bình, 
Bình Thạnh, Gò Vấp. 

Dự án cải thiện môi trường nước lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé và kênh Đôi - kênh Tẻ cũng được 
triển khai giai đoạn 2 với tổng kinh phí khoảng 11.282 tỷ đồng. Vốn đầu tư này được hình thành từ 
nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản và vốn đối ứng từ ngân sách thành phố. Dự án cải thiện 
môi trường nước thành phố, lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé và kênh Đôi - kênh Tẻ giai đoạn 2 tiếp 
tục hoàn thiện hệ thống thoát nước mưa, góp phần giảm ngập cho lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé và 
kênh Đôi - kênh Tẻ. Các hạng mục công trình của dự án như làm cống thoát nước, cống thu gom nước 
thải… sẽ được triển khai thực hiện trên địa bàn bảy quận, huyện của thành phố, gồm quận 4, 5, 6, 8, 
10, 11 và huyện Bình Chánh với tổng diện tích lên tới 2.150 ha. Bên cạnh đó, Tp. Hồ Chí Minh đang gấp 
rút hoàn thành các dự án cải thiện môi trường mới triển khai. Mới đây nhất, UBND Tp. Hồ Chí Minh đã 
chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng hoàn thành các mục dự án cải tạo kênh Tân Hóa - Lò Gốm. 

Cùng với các dự án cải tạo môi trường kênh rạch, thành phố cũng tiến hành khảo sát thực địa để lập dự 
án đào hồ điều tiết ở khu vực Bàu Cát và Gò Dưa… Khi các dự án trên được thực hiện hoàn tất, môi 
trường, cảnh quan thành phố sẽ được cải thiện.

Nguồn: Sở TN&MT Tp. Hồ Chí Minh, 2016
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Bên cạnh những kết quả đã đạt 

được, nhiều hạn chế, tồn tại từ giai đoạn 

trước vẫn chưa có nhiều chuyển biến. 

Trong đó, hoạt động điều tra, thống kê 

nguồn thải, kiểm kê nguồn thải mới chỉ triển 

khai ở phạm vi hẹp, ở một số ngành, khu 

vực. Do nguồn nhân lực quá mỏng, công 

tác thanh tra, kiểm tra vẫn bị hạn chế nên 

tỷ lệ thanh kiểm tra đối với các cơ sở hàng 

năm vẫn còn rất thấp so với yêu cầu thực 

tế. Đối với hoạt động quan trắc giám sát 

chất lượng nước thải, theo quy định tại Nghị 

định số 38/2015/NĐ-CP11, các cơ sở sản 

xuất nằm ngoài KCN có quy mô xả nước 

thải từ 1.000 m3/ngày đêm trở lên phải lắp 

đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, 

liên tục. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, mới chỉ 

có một số cơ sở sản xuất kinh doanh triển 

khai thực hiện.

7.3.2. Đầu tư, huy động nguồn lực 
trong quản lý môi trường không khí 
đô thị

Trong giai đoạn vừa qua, nguồn đầu 

tư cho các dự án, chương trình về BVMT 

không khí ở các khu vực đô thị được duy 

trì tương đối ổn định. Đa phần các dự án, 

chương trình tập trung chủ yếu vào xây 

dựng các công trình xử lý môi trường (xây 

dựng các bãi chôn lấp CTR hợp vệ sinh, 

hệ thống xử lý chất thải bệnh viện, lò đốt 

chất thải bệnh viện,...), hỗ trợ xử lý triệt để 

các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm 

trọng (trong đó có các cơ sở nằm trong khu 

vực đô thị) theo Quyết định số 64/2003/

11. Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu

QĐ-TTg với nguồn kinh phí đầu tư khá lớn. 

Nhiều dự án, chương trình được triển khai 

với nguồn kinh phí thực hiện được huy 

động từ nguồn lực xã hội, thậm chí, nguồn 

đầu tư từ thành phần kinh tế tư nhân còn có 

xu hướng gia tăng.

Các hoạt động, chương trình, dự 

án kiểm soát ô nhiễm môi trường không 

khí tại các khu vực đô thị đã liên tục được 

đẩy mạnh trong những năm qua. Một số 

khu vực tập trung nhiều điểm, nguồn gây ô 

nhiễm, tác động xấu lên môi trường không 

khí đã được chú trọng kiểm soát, góp phần 

giảm mức độ tích tụ ô nhiễm.

Đối với các cơ sở sản xuất công 

nghiệp nằm trong các khu đô thị, việc định 

kỳ triển khai thanh tra, kiểm tra công tác 

kiểm soát khí thải, một số cơ sở đã đầu tư 

lắp đặt hệ thống quan trắc tự động liên tục 

cũng đã góp phần kiểm soát ô nhiễm môi 

trường từ các đối tượng này. Trong giai 

đoạn 2012 - 2015, Bộ TN&MT cũng đã thực 

hiện đề tài nghiên cứu về kiểm kê khí thải 

của 3 ngành công nghiệp (xi măng, nhiệt 

điện, lò hơi) tại Hà Nội, Đà Nẵng và Tp. Hồ 

Chí Minh nhằm xác định thải lượng, thành 

phần các chất ô nhiễm để từng bước kiểm 

soát ô nhiễm môi trường của các ngành 

công nghiệp này.

Những nguồn thải chính gây ô 

nhiễm môi trường không khí tại các đô 

thị là khí thải từ hoạt động GTVT (nguồn 

di động) và bụi phát tán từ các hoạt động 

xây dựng. Từ năm 2011, Thủ tướng Chính 
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phủ đã phê duyệt Đề án kiểm soát ô nhiễm 

môi trường trong hoạt động GTVT12. Thời 

gian vừa qua, các biện pháp kiểm soát ô 

nhiễm không khí trong hoạt động GTVT từ 

giai đoạn trước tiếp tục được thúc đẩy như: 

thắt chặt quy chuẩn khí thải từ phương tiện, 

tăng cường chất lượng phương tiện công 

cộng, thử nghiệm sử dụng nhiên liệu sạch, 

phương tiện giao thông thân thiện với môi 

trường, các biện pháp quản lý giao thông…. 

Đồng thời, một số hoạt động khác cũng đã 

được tăng cường như xây dựng các trung 

tâm thử nghiệm phát thải, kiểm tra khí thải 

phương tiện định kỳ tại một số thành phố, 

xử lý, loại bỏ các phương tiện đã quá thời 

hạn sử dụng, tăng cường kiểm soát chất 

lượng nhiên liệu… Đối với các hoạt động 

xây dựng, các đô thị đều có những quy 

định về quản lý, vệ sinh môi trường trong 

hoạt động xây dựng, bao gồm cả những 

quy định trong việc vận chuyển vật liệu 

xây dựng. Tuy nhiên, việc giám sát thực 

thi các quy định này không được chặt chẽ, 

thường xuyên đã dẫn đến xung quanh các 

công trường xây dựng và trên các tuyến 

đường đô thị, hàm lượng bụi luôn luôn cao 

vào những ngày nắng và lầy lội vào những 

ngày mưa.

Năm 2016, Thủ tướng Chính phủ 

đã phê duyệt Kế hoạch hành động quốc 

gia về quản lý chất lượng không khí đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 202513 với 

mục tiêu tăng cường công tác quản lý 

12. Quyết định số 855/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt 
động GTVT
13. Quyết định 985a/QĐ-TTg ngày 01/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất 
lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

chất lượng không khí thông qua kiểm soát 

nguồn phát sinh khí thải và giám sát chất 

lượng không khí xung quanh, cải thiện chất 

lượng môi trường không khí và bảo đảm 

sức khỏe cộng đồng. Trong đó, các nhóm 

chương trình, nhiệm vụ ưu tiên có liên quan 

đến BVMT không khí đô thị bao gồm hoàn 

thiện chính sách pháp luật; kiểm kê, xây 

dựng cơ sở dữ liệu về khí thải công nghiệp 

và phổ biến thông tin về chất lượng không 

khí; tăng cường kiểm soát ô nhiễm trong 

hoạt động GTVT; nghiên cứu và phát triển 

khoa học công nghệ về quản lý chất lượng 

không khí. Trên cơ sở Kế hoạch hành động 

quốc gia đã được phê duyệt, một số địa 

phương đã xây dựng kế hoạch hành động 

quản lý chất lượng môi trường không khí 

trên địa bàn tỉnh, thành phố. 

Tuy nhiên, các hoạt động kiểm soát 

ô nhiễm không khí cũng vẫn còn những 

hạn chế do nguồn lực chưa đáp ứng yêu 

cầu. Đối với hoạt động giao thông, hoạt 

động kiểm tra, giám sát chất lượng phương 

tiện tham gia giao thông vẫn chỉ tập trung 

chủ yếu cho các phương tiện giao thông 

mới đưa vào lưu hành; việc khuyến khích 

sử dụng nhiên liệu sạch, phương tiện giao 

thông thân thiện với môi trường chưa phát 

huy hiệu quả; vấn đề tăng cường và cải 

thiện chất lượng phương tiện giao thông 

công cộng chưa có nhiều thay đổi. Chính vì 

vậy, tại nhiều đô thị, chất lượng môi trường 

không khí chưa thấy rõ sự cải thiện.
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7.3.3. Đầu tư, huy động nguồn lực 
trong quản lý chất thải rắn đô thị

Các đô thị đã có các hoạt động đầu 
tư cho công tác quản lý CTR với mức độ 
khác nhau trong những năm qua. Một số đô 
thị đã có những dự án sử dụng nguồn vốn 
ngân sách, vốn ODA để thực hiện các dự 
án phân loại rác từ nguồn, thu gom, xử lý 
CTR. Nhà nước cũng khuyến khích các tổ 
chức cá nhân trong và ngoài nước tham gia 
hoạt động thu gom, vận chuyển CTR; đầu 
tư, xây dựng các cơ sở xử lý CTR và công 
trình phụ trợ thông qua các chính sách ưu 
đãi, hỗ trợ đầu tư... Tuy nhiên, bên cạnh 
những kết quả đạt được, việc triển khai 
thực hiện vẫn còn những hạn chế từ cơ chế 
chính sách.

Hiện nay, nguồn kinh phí cho hoạt 
động thu gom, vận chuyển CTR sinh hoạt 
đô thị chủ yếu vẫn từ nguồn ngân sách Nhà 
nước, một phần nhỏ được bù đắp từ nguồn 
thu phí vệ sinh từ các cơ sở sản xuất dịch 
vụ và hộ gia đình. Tuy nhiên, mức thu còn 
thấp và chỉ đủ bù đắp một phần công tác 
thu gom, vận chuyển CTR, chưa tính đến 
chi phí xử lý CTR (Mức thu phí vệ sinh hiện 
từ 4.000 - 6.000 đồng/người/tháng hoặc 
khoảng 20.000 đồng/hộ/tháng; mức thu tại 
các cơ sở sản xuất, dịch vụ chỉ từ 120.000 - 
200.000 đồng/cơ sở/tháng). Điển hình như 
tại Hà Nội, chi phí cho hoạt động thu gom, 
vận chuyển của Công ty môi trường đô thị 
vào khoảng 600 tỷ đồng/năm trong khi tổng 
nguồn thu từ phí vệ sinh chỉ khoảng 30 tỷ 
đồng, chiếm 5% tổng số chi.

Hàng năm, ngân sách các địa 
phương đều dành nguồn kinh phí cho công 

tác thu gom, vận chuyển, xử lý CTR như: 
Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội dành khoảng 
1.200 - 1.500 tỷ đồng/năm, chiếm khoảng 
3,5% chi ngân sách thành phố; các địa 
phương khác trung bình khoảng từ 20 - 40 
tỷ đồng/năm, những địa phương còn lại chi 
thấp nhất khoảng 3 - 10 tỷ đồng/năm. Nhiều 
địa phương thiếu kinh phí để chi cho công 
tác xử lý và quản lý vận hành. 

Bên cạnh nguồn đầu tư từ ngân 
sách nhà nước, Chính phủ đã huy động 
được nguồn đầu tư cho hoạt động xử lý 
CTR với xu hướng gia tăng từ thành phần 
kinh tế tư nhân. Tại nhiều địa phương, chính 
sách xã hội hóa công tác quản lý CTR đã 
được triển khai và ngày càng mở rộng, thể 
hiện ở số lượng các công ty, doanh nghiệp 
tư nhân tham gia vào hoạt động thu gom, 
vận chuyển và xử lý CTR đô thị ngày càng 
gia tăng.

Nhiều địa phương đã chủ động 
trong việc kêu gọi đầu tư, đầu tư xây dựng 
các cơ sở xử lý CTR và đưa vào vận hành. 
Điển hình như: Hà Nội có nhà máy đốt rác 
bằng công nghệ lò đốt Martin công suất 
300 tấn/ngày, vốn đầu tư 270 tỷ đồng; Bình 
Dương có nhà máy xử lý CTR thành phân 
compost, công suất 420 tấn/ngày (vốn ODA 
Phần Lan); Nhà máy xử lý rác thải tại quận 
Ô Môn (Tp. Cần Thơ), công suất 300 tấn/
ngày, sử dụng công nghệ đốt; Tp. Lào Cai 
có nhà máy xử lý và chế biến rác thải công 
suất 100 tấn/ngày (vốn AFD); Tp. Đà Nẵng 
có nhà máy xử lý rác thải Khánh Sơn công 
suất giai đoạn 1 là 200 tấn/ngày…

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, mặc dù 
đã có cơ chế chính sách ưu đãi về đầu tư 
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xử lý CTR nhưng việc triển khai áp dụng 
còn nhiều khó khăn do việc tiếp cận các 
nguồn vốn vay còn quá nhiều hạn chế, vì 
thế chưa thực sự khuyến khích các thành 
phần kinh tế tham gia.

Bên cạnh việc huy động nguồn lực từ 
trong nước, việc huy động vốn hỗ trợ, vốn 
vay của các quốc gia, tổ chức quốc tế, giai 
đoạn 2012 - 2016 cũng được đánh dấu bởi 
những bước tiến đáng kể trong hoạt động 
đầu tư, xử lý chất thải. Các nguồn vốn huy 
động 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 CTR 
tập trung, lò đốt chất thải y tế…). Trong giai 
đoạn này, nguồn vốn ODA dành cho các dự 
án có liên quan về môi trường đạt khoảng 
3.769 triệu USD, trong đó, vốn vay là 3.514 
triệu USD, viện trợ không hoàn lại là 255 
triệu USD.

7.4. QUAN TRẮC VÀ CÔNG BỐ THÔNG 
TIN

Khu vực đô thị là một trong những 
khu vực trọng điểm được thực hiện chương 
trình QTMT định kỳ. Hoạt động QTMT tại 
các khu vực đô thị đã được triển khai từ 
nhiều năm trước, qua đó cung cấp các 
thông tin cần thiết cho công tác quản lý môi 
trường, phục vụ giáo dục truyền thông, xây 
dựng các chương trình, dự án khắc phục ô 
nhiễm. 

Ở cấp TW, các chương trình QTMT 
được triển khai với phần lớn số điểm quan 
trắc tập trung ở các đô thị, các vùng KTTĐ, 
KCN, các nhà máy, cơ sở sản xuất... Các 
chương trình đều được duy trì thường 

xuyên, hàng năm với tần suất trung bình 
từ 3 - 6 đợt quan trắc/năm. Bên cạnh đó, 
mạng lưới khí tượng thủy văn cũng đang 
thực hiện chương trình QTMT phục vụ 
công tác giám sát của lĩnh vực khí tượng 
thủy văn; một số Bộ ngành khác cũng triển 
khai các chương trình QTMT trong phạm vi 
quản lý của ngành như Bộ Quốc phòng, Bộ 
GTVT...

Ở cấp địa phương, hoạt động QTMT 
cũng tập trung chủ yếu tại các khu vực đô 
thị, vùng trọng điểm và ngày càng phát 
triển, phát huy vai trò hỗ trợ đắc lực cho 
công tác BVMT. Tính đến hết năm 2016, 
cả nước đã có 61 tỉnh/thành phố trong cả 
nước thành lập Trung tâm QTMT, thực 
hiện nhiệm vụ QTMT trên địa bàn tỉnh; đã 
có 50 tỉnh, thành phố phê duyệt chương 
trình QTMT tổng thể trên địa bàn tỉnh, tập 
trung vào theo dõi, đánh giá chất lượng môi 
trường không khí, đất, nước (nước mặt, 
nước biển, nước ngầm). So với giai đoạn 

Khung 7.6. Dự án hỗ trợ xử lý chất thải 
bệnh viện từ nguồn vốn vay của WB

Dự án gồm 3 hợp phần: tăng cường chính 
sách và năng lực thể chế; hỗ trợ đầu tư cải 
thiện xử lý chất thải bệnh viện và điều phối, 
hỗ trợ thực hiện với tổng kinh phí 150 triệu 
USD. Theo kế hoạch ban đầu, giai đoạn 1 
của dự án sẽ hỗ trợ 05 bệnh viện TW và 
20 bệnh viện địa phương thuộc các tỉnh 
Bến Tre, Long An, Tiền Giang, Kiên Giang, 
Đồng Tháp với thời gian thực hiện trong 6 
năm (2011 - 2017). Tuy nhiên, đến cuối năm 
2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 
điều chỉnh chủ trương đầu tư của Dự án, gia 
hạn thời gian thực hiện thêm 02 năm (đến 
hết ngày 30/8/2019).

Nguồn: TCMT tổng hợp, 2016.
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trước, số địa phương đã đầu tư và lắp đặt 
các trạm QTMT nước và không khí tự động, 
liên tục cũng đã tăng lên đáng kể.

Song song với các chương trình 

quan trắc định kỳ, các trạm QTMT tự động, 

liên tục ở cấp quốc gia và địa phương tiếp 

tục được đầu tư xây dựng. Trong đó, hoạt 

động đầu tư cũng tiếp tục tập trung trong 

các khu vực đô thị.

Đối với môi trường không khí, Bộ 

TN&MT đã lắp đặt 17 trạm quan trắc tại 

các tỉnh, thành phố14. Một số địa phương 

cũng đã và đang triển khai lắp đặt và vận 

hành các trạm quan trắc không khí tự động 

tại địa phương, điển hình như Hà Nội, 

Đồng Nai, Vĩnh Phúc và Quảng Ninh. Đối 

với môi trường nước, trong những năm 

qua, Bộ TN&MT cũng đã đầu tư, lắp đặt 

các Trạm quan trắc nước mặt tự động, 

liên tục tại Hà Nội, Hà Nam, Bắc Ninh, 

Thái Nguyên, Lào Cai, Thừa Thiên Huế, 

Đồng Nai, An Giang, Bình Dương. Ở cấp 

địa phương, một số tỉnh thành phố cũng 

đã đầu tư lắp đặt trạm quan trắc nước tự 

động như Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Đồng 

Nai, Bình Dương, Cần Thơ…

Qua nhiều năm triển khai, các kết 

quả QTMT từ các chương trình quan trắc 

do TW, địa phương thực hiện và các kết 

quả quan trắc tự động, liên tục đã góp phần 

cung cấp bộ số liệu liên tục và đáng tin cậy. 

Các số liệu này đã góp phần hỗ trợ việc 

xác định và đánh giá các nguồn ô nhiễm, 

giúp các nhà quản lý đưa ra những chính 

14. Trong số 17 trạm quan trắc không khí tự động do Bộ TN&MT lắp đặt, có: 7 trạm đặt tại Việt Trì, Hạ Long, Hà Nội, Huế, Đà 
Nẵng, Nha Trang dp TCMT quản lý và 10 trạm đặt tại Điện Biên, Sơn La, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Nghệ An, Đà Nẵng, Tp. 
Hồ Chí Minh, Cần Thơ

sách nhằm quản lý và giám sát chất lượng 

môi trường. Đây cũng là nguồn số liệu quan 

trọng cung cấp cho việc xây dựng các loại 

báo cáo môi trường phục vụ cho công tác 

quản lý.

Tuy nhiên, một hạn chế lớn đối với 

hệ thống QTMT đô thị nước ta hiện nay là 

số lượng trạm QTMT tự động liên tục còn 

quá ít, không đủ để đánh giá và công bố 

chất lượng môi trường như mục tiêu đã 

đề ra. Đây cũng là một trong những yếu tố 

khiến cho vấn đề dự báo xu hướng, diễn 

biến chất lượng môi trường, đặc biệt là môi 

Khung 7.7. Triển khai hoạt động                
quan trắc môi trường cấp quốc gia           

và địa phương

Chương trình quan trắc thuộc mạng lưới 
trạm QTMT quốc gia: hiện nay có 4/21 trạm 
quan trắc thực hiện chương trình quan trắc 
trong đó có khu vực đô thị hàng năm với tần 
suất 4 - 6 đợt/năm.

Chương trình quan trắc do TCMT chủ trì thực 
hiện: triển khai 10 chương trình quan trắc (3 
chương trình quan trắc 03 vùng KTTĐ, 7 
chương trình quan trắc LVS) với tần suất 4 
- 5 đợt/năm.

Chương trình quan trắc của địa phương: 
hàng năm, các tỉnh, thành phố đều có nguồn 
kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho 
hoạt động QTMT trên địa bàn tỉnh, trong đó 
bao gồm việc quan trắc tại khu vực đô thị với 
tần suất trung bình từ 4 - 6 đợt/năm. Theo số 
liệu thống kê, những địa phương có nguồn 
khi phí dành cho quan trắc khá cao và được 
duy trì ổn định như: Thái Nguyên, Bắc Ninh, 
Bắc Giang, Hà Nam, Thanh Hóa, Đà Nẵng, 
Đồng Nai, Bình Dương… 

Nguồn: TCMT, 2016
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trường không khí đô thị để công bố thông 

tin cho cộng đồng chưa thể triển khai được.

Bên cạnh đó, vấn đề kinh phí đầu 

tư cho hoạt động quan trắc môi trường cả 

ở cấp TW và địa phương còn thấp, chưa 

đáp ứng yêu cầu đặt ra, các chương trình 

quan trắc định kỳ hàng năm thực hiện cũng 

chỉ được duy trì giới hạn từ 4 - 6 đợt/năm, 

số lượng thông số quan trắc cũng hạn chế. 

Điều này đã dẫn đến việc theo dõi diễn biến 

chất lượng môi trường chưa được đầy đủ 

và toàn diện. Nhiều trạm quan trắc tự động 

do không đủ kinh phí bảo dưỡng, thay thế 

thiết bị định kỳ, dẫn đến vận hành không 

đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, số liệu không 

đầy đủ hoặc không đảm bảo độ tin cậy. 

Thậm chí, có những trạm đã phải dừng vận 

hành một phần hoặc toàn bộ trạm.

Vấn đề công bố thông tin về môi 

trường đã và đang được triển khai dưới 

nhiều hình thức và tiếp tục được đa dạng 

hóa trong điều kiện công nghệ thông tin 

ngày càng phát triển như các hình thức 

công bố thông tin trực tuyến, bảng điện tử, 

các trang thông tin điện tử... Song song với 

đó là các hình thức truyền thống như công 

bố, công khai báo cáo HTMT quốc gia, chất 

lượng môi trường nước các LVS chính, 

chất lượng môi trường không khí tại một 

số tỉnh, thành phố... Trong thời gian qua, 

TCMT đã công bố trực tuyến chất lượng 

môi trường nước của Thái Nguyên, Bắc 

Ninh, Hà Nam, Huế và Bình Dương trên 

trang thông tin điện tử thông qua chỉ số chất 

lượng nước (WQI); chất lượng môi trường 

không khí của Tp. Hà Nội, Đà Nẵng và Nha 

Trang thông qua chỉ số chất lượng không khí 

(AQI) và có những khuyến cáo về mức độ 

ảnh hưởng tới sức khỏe con người.

7.5. NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ HUY 
ĐỘNG SỰ THAM GIA CỦA CỘNG 
ĐỒNG 

7.5.1. Nâng cao nhận thức cộng đồng

Ở khu vực đô thị, do được tiếp cận 

với các nguồn thông tin đa dạng dưới nhiều 

hình thức, phần lớn cộng đồng dân cư có 

trình độ dân trí tốt. Chính vì vậy, vấn đề 

nhận thức của cộng đồng đối với công tác 

BVMT cũng tốt hơn rất nhiều các khu vực 

khác. Đồng thời, các đối tượng cộng đồng 

ở khu vực đô thị cũng có nhu cầu, yêu cầu 

về thông tin môi trường cao hơn các khu 

vực khác. 

Để đáp ứng yêu cầu thực tế, các 

hình thức tuyên truyền, phổ biến thông tin, 

trong đó có thông tin về môi trường ở khu 

vực đô thị cũng được đa dạng hóa và ngày 

càng được tăng cường với các hình thức 

ứng dụng mới trong công nghệ thông tin, 

hiện đại hơn, đa dạng và thu hút hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh những người 

dân có ý thức BVMT, vẫn còn một bộ phận 

không nhỏ chưa quan tâm đến vấn đề này 

và có những hành vi gây tác động xấu đến 

môi trường. Chính vì vậy, cần tiếp tục có 

những hình thức tiếp cận, phổ biến thông 

tin nhằm nâng cao nhận thức cũng như 

thay đổi hành vi của nhóm đối tượng này 

trong cộng đồng dân cư.
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7.5.2. Huy động sự tham gia của 
cộng đồng

Huy động sự tham gia của cộng 
đồng vào công tác BVMT có thể dưới nhiều 
hình thức: thông qua việc tham gia ý kiến, 

tham vấn đối với các vấn đề, nội dung về 

BVMT có liên quan trực tiếp đến đời sống 

sinh hoạt của người dân; thực hiện giám 

sát về hoạt động BVMT của các tổ chức, cá 

nhân ngay tại khu vực sinh sống. Đặc biệt, 

ở khu vực đô thị, việc huy động sự tham gia 

của các doanh nghiệp, công ty đầu tư tài 

chính cho các dự án, chương trình BVMT là 

một trong những vấn đề được ưu tiên thúc 

đẩy. Chính vì vậy, hành lang pháp lý thúc 

đẩy xã hội hóa công tác BVMT trong những 

năm gần đây tiếp tục được điều chỉnh, bổ 

sung và phát huy hiệu quả như chính sách 

về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động BVMT15 ban 

hành năm 2014. Đặc biệt, Luật BVMT năm 

2014 và văn bản hướng dẫn thi hành Luật16 

đã có những quy định về khuyến khích xã 

hội hóa công tác BVMT, trong đó có những 

quy định phát triển dịch vụ môi trường 

thông qua hình thức đấu thầu và hợp tác 

công tư. Các văn bản được ban hành đã có 

nhiều quy định về cơ chế ưu đãi, hỗ trợ cho 

các doanh nghiệp, tổ chức thực hiện công 

tác BVMT (về đất đai, thuế, phí, tài chính, 

15. Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP; 
Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động BVMT
16. Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BVMT năm 2014

quảng bá sản phẩm,…) phù hợp hơn với 

thực tiễn. 

Cho đến nay, nhiều loại hình đầu tư 

phát triển vào lĩnh vực môi trường từ nhiều 

nguồn vốn được các tổ chức và cá nhân 

tham gia, bước đầu hình thành hệ thống 

dịch vụ môi trường ngoài công ích. Một 

số loại hình dịch vụ môi trường phát triển 

mạnh như: thu gom, vận chuyển rác thải, 
cơ sở xử lý rác thải; thu gom, vận chuyển 
CTR nguy hại (kể cả chất thải y tế); XLNT 
sinh hoạt tập trung; XLNT sinh hoạt quy 
mô nhỏ phân tán,… Hiện nay, Thủ tướng 
Chính phủ đang xem xét để ban hành 
Khung chính sách, pháp luật về phát triển 
dịch vụ môi trường ở Việt Nam, Đề án phát 
triển mạng lưới doanh nghiệp dịch vụ môi 
trường đến năm 2020 và một số cơ chế, 
chính sách tài chính phát triển dịch vụ môi 
trường ở Việt Nam.

Tuy nhiên, vai trò của cộng đồng vẫn 
chưa được phát huy một cách đầy đủ. Hoạt 
động BVMT của cộng đồng còn nhiều hạn 
chế, nhiều nơi mang tính hình thức, thường 
không được đánh giá đúng mức và không 
được sự ủng hộ rộng rãi, thường xuyên. 
Nhiều lĩnh vực mặc dù đã có chủ trương xã 
hội hóa, song sự tham gia của cộng đồng 
còn rất hạn chế.


