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 NHỮNG VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NỔI CỘM                             
VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

8.1. NHỮNG VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ 
THỊ NỔI CỘM

8.1.1. Ô nhiễm bụi tại các khu vực đô 
thị vẫn tiếp tục duy trì ở ngưỡng cao

Tại các đô thị lớn, chất lượng không 
khí không có nhiều cải thiện so với giai đoạn 
trước. Ô nhiễm bụi tiếp tục có xu hướng 
duy trì ở ngưỡng cao, đặc biệt là các khu 
vực gần các trục giao thông hay các khu 
vực có hoạt động công nghiệp. Trong giai 
đoạn vừa qua, môi trường không khí đô thị 
còn chịu tác động bởi hoạt động cải tạo, 
xây dựng mới các tuyến quốc lộ, hệ thống 
đường giao thông nội thành, nội thị, việc 
xây dựng mới hàng loạt các khu đô thị... 
Các hoạt động này đã phát tán một lượng 
bụi lớn vào môi trường, gây ô nhiễm không 
khí các khu vực lân cận. Tại khu vực nội 
thành, nội thị của các đô thị lớn như Hà 
Nội, Tp. Hồ Chí Minh, số ngày trong năm có 
nồng độ bụi PM10, PM2,5 vượt ngưỡng cho 
phép của QCVN 05:2013/BTNMT chiếm tỷ 
lệ hơn 20% tổng số ngày trong năm. Đối 
với các đô thị khu vực miền Bắc, số ngày 
có nồng độ bụi cao thường tập trung vào 
các tháng mùa đông.

8.1.2. Ô nhiễm môi trường nước tại 
các sông hồ, kênh rạch nội thành, 
nội thị vẫn diễn biến phức tạp

Trong những năm gần đây, với 
những nỗ lực cố gắng cải thiện chất lượng 

nước và cảnh quan môi trường các tuyến 
kênh, rạch, hồ trong nội thành, nội thị của 
một số thành phố lớn như Hà Nội, Đà 
Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh, chất lượng nước 
của một số khu vực đã được cải thiện. Tuy 
nhiên, ô nhiễm nước mặt tại các khu vực 
hồ, kênh, rạch trong nội thành, nội thị vẫn 
đang là vấn đề nổi cộm của một số tỉnh, 
thành phố. Nhiều sông nội thành vẫn là các 
kênh dẫn nước thải, các sông lớn chảy qua 
các khu vực nội đô chất lượng nước cũng 
bị suy giảm. Môi trường nước chủ yếu bị ô 
nhiễm các chất hữu cơ, chất dinh dưỡng và 
ô nhiễm vi sinh. Nguyên nhân chủ yếu là do 
các khu vực này phải tiếp nhận một lượng 
lớn nước thải sinh hoạt đô thị chưa được 
xử lý hoặc xử lý chưa đạt yêu cầu.

8.1.3. Vấn đề úng ngập tại các đô thị 
có xu hướng mở rộng và gia tăng

Trong thời gian qua, tình trạng úng 
ngập tại nhiều đô thị không những không 
được cải thiện mà còn có xu hướng mở 
rộng và gia tăng. Nguyên nhân chính là 
do các khu vực nội thị cũ đều được xây 
dựng thêm nhiều nhà cao tầng trên cơ sở 
hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũ ngày càng 
xuống cấp nhưng chưa được đầu tư, nâng 
cấp cải thiện tương xứng với yêu cầu phát 
triển; các khu vực đô thị mới, mở rộng với 
những quy hoạch không tính toán đầy đủ 
việc tiêu thoát nước tổng thể cho cả vùng, 
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dẫn đến các khu đô thị mới ngăn cản hoặc 
làm chậm tốc độ thoát nước của các khu 
đô thị cũ. Cùng với đó  những ảnh hưởng 
của BĐKH, diễn biến bất thường của thiên 
tai, thời tiết khiến tình trạng úng ngập tại 
các đô thị diễn ra thường xuyên hơn với 
mức độ ngày càng trầm trọng. Đặc biệt, tại 
các đô thị ven biển, do chịu thêm tác động 
của triều cường nên tình trạng úng ngập 
không chỉ phổ biến mà còn kéo dài hơn các 
đô thị khác. Điển hình như tại Tp. Hồ Chí 
Minh, trong thời gian gần đây, úng ngập do 
triều cường diễn ra nhiều hơn, phạm vi úng 
ngập cũng mở rộng hơn, mức độ nghiêm 
trọng có xu hướng tăng lên.

8.1.4. Suy giảm mực nước dưới đất 
tại các đô thị khu vực đồng bằng 
và xâm nhập mặn tại các đô thị ven 
biển đang trở nên phổ biến

Do khai thác sử dụng chưa hợp lý, 
tài nguyên nước dưới đất đang có xu hướng 
suy giảm về trữ lượng với mực nước xuống 
thấp. Vấn đề này tập trung tại các khu vực 
đô thị vùng đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ 
(một số khu vực nội thành Hà Nội, thị trấn 
Thanh Miện - Hải Dương, Quận 12 - Tp. Hồ 
Chí Minh, Tp. Sóc Trăng - Sóc Trăng).

Tại các đô thị ven biển, do chịu tác 
động của diễn biến BĐKH, do vấn đề xâm 
nhập mặn diễn ra ngày càng phổ biến và 
mở rộng phạm vi vào sâu trong đất liền, môi 
trường nước (nước mặt, nước dưới đất), 
môi trường đất tại các đô thị ven biển đã bị 
nhiễm mặn tại nhiều khu vực, tập trung ở 
vùng DHMT, hạ lưu sông Đồng Nai và các 
đô thị ven biển vùng ĐBSCL.

8.1.5. Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được 
xử lý đúng kỹ thuật, hợp vệ sinh môi 
trường còn thấp, công nghệ xử lý còn 
lạc hậu và chưa phù hợp với điều 
kiện thực tế

Tại hầu hết các khu vực đô thị, tỷ 
lệ thu gom CTR luôn đạt khá cao và tăng 
hàng năm. Tỷ lệ thu gom CTR sinh hoạt 
đô thị trung bình là 85%. Tuy nhiên, tỷ lệ 
CTR được xử lý đúng kỹ thuật, hợp vệ sinh 
môi trường còn khá thấp. Công nghệ xử lý 
CTR đô thị hiện nay vẫn tập trung chủ yếu 
là chôn lấp và đốt. Phần lớn các bãi chôn 
lấp tiếp nhận CTR đô thị đều chưa đảm bảo 
điều kiện vệ sinh môi trường, rất nhiều trong 
số đó là bãi rác tạm, lộ thiên, thường trong 
tình trạng quá tải, không có hệ thống thu 
gom, xử lý nước rỉ rác... đang là nguồn gây 
ô nhiễm tới môi trường đất, nước, không 
khí khu vực lân cận, thậm chí ảnh hưởng 
nghiêm trọng tới sức khỏe và đời sống 
cộng đồng dân cư xung quanh. Một số địa 
phương đầu tư các lò đốt CTR công suất 
nhỏ, do chưa được kiểm soát chất lượng 
và yêu cầu kỹ thuật vận hành nên đây cũng 
là nguồn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường 
thứ cấp do khí thải độc hại trong quá trình 
đốt, vận hành lò.

8.1.6. Vấn đề quy hoạch phát triển đô 
thị theo hướng phát triển bền vững, 
gắn với bảo vệ môi trường vẫn đang 
đứng trước nhiều thách thức

Mặc dù ở cấp quốc gia và địa 
phương đều đã xây dựng và phê duyệt 
các quy hoạch phát triển đô thị; tuy nhiên, 
tại nhiều địa phương, phát triển đô thị còn 
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mang tính tự phát, chưa được kiểm soát 
chặt chẽ theo quy hoạch và kế hoạch. Thực 
tế hiện nay cho thấy, số lượng đô thị tăng 

lên nhưng chất lượng của các đô thị chưa 

được quan tâm đúng mức. Hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội không đồng 

bộ và bị quá tải. Chất lượng kết cấu hạ tầng 

tại các đô thị còn thấp. Chính vì vậy, việc 

cải thiện, nâng cấp hạ tầng đô thị, đặc biệt 

đối với các đô thị có mật độ dân số lớn như 

Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh là những thách 

thức không nhỏ trong quy hoạch, phát triển 

đô thị.

Để hướng đến quy hoạch, xây dựng 

đô thị xanh theo các tiêu chí: không gian 

xanh, công trình xanh, giao thông xanh; 

công nghiệp xanh; chất lượng môi trường 

đô thị xanh; bảo tồn cảnh quan thiên nhiên... 

còn cần một lộ trình dài trong thời gian tới.

8.2. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

8.2.1. Các giải pháp ưu tiên giải 
quyết những vấn đề môi trường nổi 
cộm khu vực đô thị

Ô nhiễm môi trường đô thị đã và 

đang tiếp tục là vấn đề môi trường nổi cộm 

trong nhiều năm. Chính vì vậy, từng bước 

khắc phục ô nhiễm tại các khu vực trọng 

điểm, cải thiện chất lượng môi trường, kiểm 

soát và giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm 

môi trường đô thị là những nội dung cần 

được ưu tiên giải quyết. Theo đó, những 

giải pháp ưu tiên được đề xuất bao gồm:

Kiểm soát chặt chẽ và giảm thiểu 
các nguồn phát tán bụi và khí thải

Tăng cường kiểm tra, giám sát các 
công trình xây dựng, đảm bảo công tác vệ 
sinh môi trường nhằm kiểm soát việc phát 
tán bụi tại các địa điểm thi công xây dựng, 
trên các tuyến đường vận tải vật liệu xây 
dựng và cả các phương tiện chuyên chở 
vật liệu xây dựng.

Quy hoạch hợp lý các tuyến giao 
thông trong các khu vực nội đô. Nâng cấp 
chất lượng đường giao thông đô thị.

Tăng cường phun nước, quét 
đường, kiểm tra chặt chẽ việc rửa sạch, vệ 
sinh các phương tiện trước khi đi vào khu 
vực nội đô.

Tiếp tục khuyến khích cộng đồng dân 
cư sử dụng nhiên liệu sạch trong sinh hoạt.

Đảm bảo duy trì diện tích cây xanh 
đô thị, đáp ứng tỷ lệ theo tiêu chuẩn đô thị 
tương ứng.

Tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý 
loại bỏ các phương tiện giao thông đã hết 
niên hạn sử dụng (nhất là các xe tải, xe 
chở khách cũ). Đẩy mạnh các chương trình 
kiểm tra định kỳ khí thải từ các phương tiện 
giao thông.

Xử lý triệt để và di dời các cơ sở gây 
ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ra khỏi 
khu dân cư. Có hệ thống giám sát, kiểm 
soát khí thải ống khói đối với các cơ sở 
công nghiệp tại các khu vực lân cận.

Giảm thiểu khí thải từ hoạt động xử 
lý CTR tại các bãi chôn lấp. Nghiên cứu 
ứng dụng trên diện rộng việc sản xuất các 
chế phẩm từ chất thải hoạt động trồng trọt 
(rơm rạ) nhằm giảm thiểu ô nhiễm khói mù.
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Nạo vét, khơi thông dòng chảy 
các sông, kênh mương nội thành; tăng 
cường xử lý nước thải đô thị

Từng bước cải tạo, khắc phục ô 
nhiễm tại các sông, hồ, kênh mương nội 
thành bằng các biện pháp như nạo vét, 
khơi thông, tăng khả năng lưu thông dòng 
chảy tại các sông, kênh mương nội thành.

Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng 
và vận hành hiệu quả các công trình XLNT 
sinh hoạt đô thị; yêu cầu lắp đặt và kiểm tra, 
giám sát chặt chẽ việc vận hành hệ thống 
XLNT của các cơ sở sản xuất; xử lý triệt để 
các cơ sở có nguồn nước thải gây ô nhiễm 
môi trường nghiêm trọng.

Đối với các hồ nội thành, cần tiếp 
tục triển khai các biện pháp khắc phục, 
cải thiện tình trạng ô nhiễm như xây dựng 
hệ thống cống xung quanh hồ để thu gom 
nước thải sinh hoạt, dịch vụ; cải tạo, đảm 
bảo vệ sinh lòng hồ, tăng cường quá trình 
tự làm sạch trong hồ...

Cải thiện, nâng cấp hệ thống thoát 
nước tại các đô thị

Tháng 4 năm 2016, Thủ tướng 
Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh định 
hướng phát triển thoát nước đô thị và KCN 
Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến 
năm 20501. Theo đó, các giải pháp tổng thể 
và chi tiết đối với việc nâng cấp hệ thống 
thoát nước tại các đô thị như bổ sung công 
trình tách nước thải đối với các đô thị đã có 
hệ thống thoát nước chung, xây dựng hệ 
thống thoát nước riêng đối với các đô thị 

1. Quyết định số 589/QĐ-TTg ngày 06/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước 
đô thị và KCN Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2050

mới; nước mưa được thu gom, xử lý và tái 

sử dụng đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật; bảo tồn, phát triển và sử dụng hiệu 
quả các ao hồ để điều hòa nước mưa, góp 
phần giảm úng ngập cục bộ cho các đô thị.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh nghiên 
cứu, áp dụng mô hình quản lý thoát lũ đa 
chức năng và đề xuất các giải pháp phòng 
chống ngập úng đô thị khẩn cấp, phù hợp 
với các kịch bản BĐKH.

Tăng cường việc quản lý phối hợp 
giữa các ngành giao thông công chính, xây 
dựng và một số ngành có liên quan khác 
trong giải quyết các vấn đề về thoát nước 
đô thị. 

Hạn chế khai thác, sử dụng nước 
dưới đất; điều chỉnh phương án sử dụng 
nước và xây dựng hệ thống dẫn nước 
ngọt nhằm hạn chế tác động của xâm 
nhập mặn tại các đô thị ven biển

Nâng cao hiệu quả khai thác và sử 
dụng nước dưới đất, trong đó, cần xem 
xét, điều chỉnh kế hoạch khai thác, sử 
dụng nước dưới đất tại các khu vực đô thị. 
Thường xuyên rà soát để xây dựng danh 
sách các vùng cấm và hạn chế khai thác 
sử dụng nước dưới đất nhằm tăng khả năng 
phục hồi trữ lượng nước dưới đất, giảm nguy 
cơ sụt lún. Quản lý chặt chẽ và hiệu quả việc 
cấp phép khai thác và sử dụng nguồn nước 
dưới đất.

Đối với các khu vực đô thị ven biển, 
cần xây dựng các giải pháp thích nghi và 
ứng phó đối với vấn đề xâm nhập mặn như 
thay đổi phương án khai thác sử dụng nguồn 



 NHỮNG VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NỔI CỘM VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

139Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2016

nước đã bị nhiễm mặn, sử dụng cho những 
mục đích phù hợp. Bên cạnh đó, tùy theo 
nguồn lực và khả năng đáp ứng thực tế, xây 
dựng hệ thống kênh dẫn nước ngọt, đê ngăn 
mặn đối với các khu vực trọng điểm nhằm 
hạn chế tác động của xâm nhập mặn.

Nâng cao tỷ lệ thu gom, xử lý 
CTR; nghiên cứu, đầu tư các công nghệ 
xử lý CTR phù hợp với điều kiện nước ta 
cùng với khuyến khích sản xuất và tiêu 
dùng các sản phẩm sạch, thân thiện với 
môi trường

Tăng cường năng lực thu gom, xử 
lý CTR thông qua việc tiếp tục đa dạng hóa 
các hình thức thu gom, xử lý; đẩy mạnh 
việc huy động, khuyến khích sự tham gia 
của các đơn vị, tổ chức tư nhân tham gia. 
Tăng cường năng lực cho các cơ quan 
quản lý CTR, đặc biệt ở cấp cơ sở. Tiếp 
tục điều chỉnh các hình thức phân loại rác 
thải tại nguồn cho phù hợp với điều kiện, lối 
sống của dân cư để mở rộng việc triển khai 
trên phạm vi toàn quốc, góp phần nâng cao 
hiệu quả xử lý chất thải.

Tiếp tục nghiên cứu và sớm có 
những quy định, hướng dẫn đối với việc 
đầu tư, áp dụng và vận hành các công nghệ 
mới, phù hợp với điều kiện hiện nay trong 
xử lý CTR đô thị.

Khuyến khích, thay đổi hành vi, xây 
dựng lối sống thân thiện đối với môi trường 
của người dân. Thực hiện các chương trình 
thúc đẩy người dân mua các sản phẩm có ít 
bao bì, tái sử dụng các túi đựng nhiều lần, 
sử dụng các loại bao bì dễ phân hủy trong 
tự nhiên, nói không với túi nilon khó phân 

hủy. Cung cấp thông tin cho người tiêu dùng 

sử dụng các đồ dùng, vật dụng một cách 

hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, cần xây dựng 

chính sách yêu cầu, khuyến khích, ký kết 

các thỏa ước giữa cơ quan quản lý với các 

hiệp hội, các công ty sản xuất bao bì nhằm 

xây dựng và thực hiện theo lộ trình việc cắt 

giảm lượng sản phẩm không thân thiện với 

môi trường, đồng thời, nghiên cứu chế tạo 

những sản phẩm thân thiện với môi trường. 

Nghiên cứu và tăng cường việc tái sử 
dụng CTR từ hoạt động xây dựng.

Từng bước triển khai quy hoạch 
phát triển đô thị đảm bảo tính đồng bộ 
và hiệu quả

Trước hết, phải nâng cao năng lực 

cho các đơn vị có liên quan để có thể đáp 

ứng nhanh kế hoạch triển khai quy hoạch 

phát triển đô thị. Cần đảm bảo việc thực 

hiện song song quy hoạch hạ tầng kỹ thuật 

với việc nâng cao chất lượng môi trường 

sống cho dân cư đô thị. Trong thời gian 

trước mắt, cần xác định và thực hiện các 

dự án ưu tiên 5 -10 năm, tạo đà cho phát 

triển đô thị. Các mục tiêu lâu dài cần đảm 

bảo thực hiện theo đúng lộ trình.

Thiết lập cơ chế để các đơn vị có 

liên quan thường xuyên phối hợp, tránh tình 

trạng chồng lấn hay sự chia cắt giữa các 

ngành, các địa phương, vì việc triển khai quy 

hoạch cần sự phối hợp tham gia của toàn 

xã hội. 

Đối với vấn đề theo dõi, giám sát 

đánh giá, điều chỉnh quy hoạch, hàng năm 

cần có các cuộc họp giữa cơ quan quản lý 
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quy hoạch, cơ quan lập quy hoạch, chính 
quyền địa phương và các bên liên quan (nhà 
đầu tư, người dân trong khu quy hoạch) để 

đánh giá tiến độ thực hiện, các thành công, 

hạn chế và biện pháp bổ sung khắc phục.

8.2.2. Các giải pháp về bảo vệ môi 
trường đô thị

Để khắc phục những hạn chế, chủ 

động phòng ngừa, ngăn chặn và giảm thiểu 

ô nhiễm, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị 

số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016 

về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về 

BVMT. Chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa 

phương cần quán triệt, thực hiện nghiêm 

Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và pháp 

luật về bảo vệ môi trường. Chỉ thị xác định, 

BVMT là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình 

phát triển, là trách nhiệm của cả hệ thống 

chính trị, cộng đồng, doanh nghiệp và nhân 

dân; thu hút đầu tư phải bảo đảm các yêu 

cầu về BVMT; không cho phép đầu tư vào 

các loại hình sản xuất, sử dụng công nghệ 

lạc hậu có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi 

trường. Các địa phương cần khẩn trương 

ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyết 

chuyên đề, chương trình, kế hoạch hành 

động về BVMT. Chủ tịch UBND các cấp 

phải chịu trách nhiệm toàn diện về các vấn 

đề môi trường trên địa bàn. Bộ TN&MT có 

trách nhiệm kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn, 

theo dõi, đôn đốc việc thực hiện pháp luật 

về BVMT của các Bộ, ngành, địa phương. 

Trên tinh thần của Chỉ thị, những 

nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến BVMT khu 

vực đô thị cần triển khai thực hiện bao gồm:

Hoàn thiện các chính sách, pháp 
luật về bảo vệ môi trường đô thị và quy 
hoạch đô thị gắn với phát triển bền vững

Tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện 
các chính sách, văn bản, quy định về BVMT 
đô thị, trước mắt, tập trung rà soát, sửa đổi 
các quy định về BVMT đô thị trong các luật 
về môi trường, thuế, ngân sách, đầu tư, xây 
dựng, năng lượng... bảo đảm thống nhất, 
đáp ứng yêu cầu BVMT đô thị.

Rà soát, trình Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung các nghị định quy định chi tiết thi 
hành Luật BVMT, khắc phục những bất cập 
hiện nay, trong đó bao gồm các quy định về 
công cụ, biện pháp quản lý nhà nước, biện 
pháp kỹ thuật kiểm soát, giám sát các hoạt 
động xả thải. 

Quy định cụ thể tỷ lệ vốn đầu tư xử 
lý ô nhiễm môi trường đối với các loại hình 
dự án đầu tư; đề xuất giá dịch vụ trong xử 
lý chất thải, đặc biệt là CTR.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 
trực thuộc TW ương cần sớm ban hành 
các quy chuẩn kỹ thuật môi trường của địa 
phương, ưu tiên giải quyết tập trung vào 
các lĩnh vực có nguy cơ gây ô nhiễm cao, 
các đô thị đông dân cư.

Rà soát và phê duyệt lại quy hoạch 
quản lý phát triển đô thị theo các tiêu chí  
xây dựng đô thị xanh, đặc biệt chú trọng 
đến việc đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật 
đô thị (giao thông, thoát nước, XLNT sinh 
hoạt, xử lý CTR) phải đi trước và có tính 
toán đầy đủ đến các tác động tổng thể 
trong mối liên hệ với các khu vực xung 
quanh; quản lý chặt chẽ việc phát triển đô 
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thị đúng quy hoạch, hạn chế việc bổ sung 
quy hoạch; mỗi khi cần thiết bổ sung, thay 
đổi quy hoạch phải bắt buộc tính toán lại 
một cách tổng thể tất cả các tác động đến 
môi trường.

Tăng cường công tác thanh tra, 
kiểm tra, xử lý vi phạm và phòng ngừa, 
kiểm soát ô nhiễm

Rà soát, đánh giá tác động môi 
trường, công trình, biện pháp BVMT của 
các dự án lớn, nguy cơ cao gây ô nhiễm 
môi trường, đặc biệt các dự án ở gần các 
khu vực đô thị, tập trung đông dân cư hay 
có hệ sinh thái nhạy cảm. Tập trung thanh 
tra, kiểm tra các đối tượng có lưu lượng 
nước thải từ 200 m3/ngày đêm.

Thực hiện tổng điều tra, đánh giá, 
phân loại các nguồn thải, xây dựng hệ cơ 
sở dữ liệu quốc gia về nguồn thải. 

Tiếp tục tăng cường hệ thống 
quan trắc, cảnh báo về môi trường tại các 
vùng KTTĐ, các khu vực tập trung nhiều 
nguồn thải.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 
trực thuộc TW tập trung xử lý triệt để, di dời 
các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm 
trọng ra khỏi khu dân cư; xây dựng hệ 
thống xử lý nước thải tập trung cho các khu 
đô thị, khu dân cư tập trung; hoàn thành 
việc phê duyệt, rà soát phê duyệt lại theo 
thẩm quyền quy hoạch quản lý chất thải 
rắn; tổ chức thực hiện ngay các quy hoạch 
đã được duyệt; điều tra, đánh giá, khoanh 
vùng và có kế hoạch xử lý các khu vực ô 
nhiễm tồn lưu trên địa bàn, đặc biệt là các 
khu vực gần hoặc nằm trong khu vực dân 
cư, đô thị.

Nâng cao năng lực quản lý nhà 
nước và huy động nguồn lực cho bảo vệ 
môi trường đô thị

Tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức 
bộ máy quản lý nhà nước về BVMT nói 
chung, môi trường đô thị nói riêng từ TW 
đến địa phương, trọng tâm trước mắt là 
tại cấp chính quyền đô thị ở cơ sở (cấp 
phường, quận) để nâng cao hiệu lực thi 
hành của các văn bản pháp luật về vệ sinh, 
môi trường đô thị. Tăng cường đào tạo, tập 
huấn, nâng cao năng lực cho các cán bộ 
quản lý môi trường, phát huy hiệu quả hoạt 
động của các đơn vị sự nghiệp môi trường 
và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 
BVMT.

Tăng cường huy động và sử dụng 
hiệu quả các nguồn đầu tư tài chính đối 
với công tác bảo vệ môi trường đô thị

Tăng cường và đa dạng hóa nguồn 
lực tài chính cho BVMT đô thị, có quy định 
cụ thể về ưu tiên bố trí chi từ nguồn đầu tư 
phát triển để tập trung đầu tư xây dựng các 
khu xử lý CTR tập trung, nước thải sinh hoạt 
tập trung; khắc phục, cải tạo hồ, ao, kênh, 
mương, sông chảy qua các đô thị, khu dân 
cư bị ô nhiễm, khu vực bị nhiễm độc hóa 
chất, thuốc BVTV, Dioxin trong chiến tranh. 
Trọng tâm hoàn thiện cơ chế, chính sách 
huy động nguồn lực từ các thành phần kinh 
tế, xã hội hóa hoạt động BVMT. Quán triệt, 
vận dụng có hiệu quả và cụ thể hoá các 
nguyên tắc: người gây ô nhiễm phải trả chi 
phí để xử lý, khắc phục hậu quả, cải tạo và 
phục hồi môi trường; người được hưởng 
lợi từ tài nguyên, môi trường phải có nghĩa 
vụ đóng góp để đầu tư trở lại cho quản lý tài 
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nguyên và BVMT. Thực hiện tốt chính sách 
khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp 
và người dân tham gia hoạt động BVMT. 

Phát huy vai trò của KH&CN và 
tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc 
tế, chính phủ các nước về BVMT. Thúc đẩy 
đổi mới công nghệ sản xuất theo hướng 
thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng 
lượng, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, ít 
chất thải và cácbon thấp; nghiên cứu phát 
triển và tiếp nhận chuyển giao công nghệ 
tiên tiến cho BVMT; trong đó, chú trọng đến 
các giải pháp phi công trình. Xây dựng và 
thực hiện chương trình KH&CN trọng điểm 
cấp nhà nước phục vụ thực hiện các mục 
tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu 
về BVMT đô thị.

Đẩy mạnh huy động sự tham gia 
của cộng đồng trong bảo vệ môi trường 
đô thị

 Hoàn thiện các chính sách huy 
động cộng đồng tham gia công tác quản lý 
môi trường, giám sát thực thi pháp luật về 
BVMT, đặc biệt là vấn đề phát thải bụi từ 
các công trường xây dựng và xe vận tải. 
Có quy định cụ thể về thẩm quyền, quyền 
lợi và nghĩa vụ của cộng đồng, của các tổ 
chức xã hội ở cấp cơ sở.

 Đa dạng hóa hình thức truyền thông 
tại các đô thị, nhằm thu hút sự tham gia của 
cộng đồng dân cư đô thị, đặc biệt là kênh 
thông tin điện tử, sử dụng các công cụ ứng 
dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu 
quả truyền thông.

 Thiết lập các nhóm, mạng lưới 
truyền thông về môi trường, thiết lập cơ chế 
chia sẻ thông tin, nâng cao kỹ năng truyền 
thông cho những người tham gia. 

Nguồn: Vũ Đức Linh
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KẾT LUẬN 

Cùng với tốc độ đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, các đô thị nước ta đang tiếp tục gia tăng 
cả về số lượng và quy mô. Bên cạnh những thành tựu KT - XH đạt được, áp lực từ các hoạt 
động phát triển đã và đang tiếp tục gây sức ép lớn đối với công tác BVMT đô thị. Trong những 
năm qua, công tác quản lý môi trường đô thị luôn được đẩy mạnh. Các chính sách, quy định 
pháp luật về BVMT đô thị tiếp tục được hoàn thiện, vấn đề đầu tư, huy động các nguồn lực 
trong BVMT tiếp tục được tăng cường. Nhiều dự án, chương trình cải thiện chất lượng môi 
trường, khắc phục ô nhiễm đã được triển khai, chất lượng môi trường không khí, nước tại một 
số đô thị cũng đã có sự cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn 
tồn tại những hạn chế, thách thức trong công tác quy hoạch, kiểm soát ô nhiễm, đặc biệt là 
tại các đô thị lớn. 

Qua các phân tích, đánh giá cho thấy, giai đoạn 2012 – 2016, môi trường đô thị nổi cộm 
lên một số vấn đề gồm: ô nhiễm bụi tại các khu vực đô thị vẫn tiếp tục duy trì ở ngưỡng cao; 
ô nhiễm môi trường nước tại các kênh rạch nội thành, nội thị, vấn đề úng ngập tại các đô thị 
có xu hướng mở rộng và gia tăng; tại các đô thị ven biển và vùng đồng bằng, suy giảm mực 
nước dưới đất cũng đang trở nên phổ biến; tỷ lệ CTR đô thị được xử lý đúng kỹ thuật, hợp vệ 
sinh môi trường còn thấp, công nghệ xử lý còn lạc hậu và chưa phù hợp với điều kiện thực tế; 
chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở đô thị với sự gia tăng diện tích đất phi nông nghiệp, gia 
tăng nhu cầu phát triển hạ tầng khiến cho vấn đề quy hoạch phát triển đô thị theo hướng phát 
triển bền vững, gắn với BVMT vẫn đang đứng trước nhiều thách thức. Ô nhiễm môi trường đô 
thị bên cạnh những tác động trực tiếp đến sức khỏe người dân, còn dẫn đến những thiệt hại 
về kinh tế, cảnh quan môi trường và gây ra những xung đột về môi trường.

Để đáp ứng yêu cầu BVMT đô thị trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, cần tiếp tục tăng cường trách nhiệm của các Bộ ngành, đặc biệt là các địa phương trong 
công tác quản lý, quy hoạch phát triển đô thị, xác định rõ, không vì lợi ích kinh tế mà đánh đổi 
môi trường. Trên cơ sở các định hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn mới đã được Thủ tướng 
Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị số 25/CT-TTg, các bộ, ngành, địa phương cần xây dựng các 
nhóm giải pháp nhằm tăng cường các nguồn lực BVMT đô thị hướng tới mục tiêu phát triển 
đô thị xanh, sạch và bền vững.
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KIẾN NGHỊ

Từ các kết quả và nhận định của Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2016, 

Bộ TN&MT kiến nghị:

Kiến nghị đối với Quốc hội và Chính phủ:

1. Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về BVMT nói chung, trong đó có BVMT đô 

thị một cách hệ thống và đồng bộ. Sửa đổi các quy định về BVMT trong các luật về môi trường, 

tài nguyên, đầu tư, xây dựng, thuế, ngân sách, khoa học và công nghệ, năng lượng… bảo 

đảm thống nhất, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu BVMT.

2. Tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc về môi trường đô thị.

3. Định hướng các giải pháp ưu tiên đối với nhóm các đô thị lớn cũng như các đô thị 

đặc trưng như đô thị ven biển, đô thị vùng núi để có những quyết sách phù hợp.

4. Đẩy mạnh các chính sách khuyến khích, hỗ trợ trong công tác quản lý CTR đô thị và 

xử lý nước thải đô thị; cơ chế hỗ trợ phát triển các tổ chức dịch vụ môi trường đô thị. 

5. Tăng tỷ lệ chi cho sự nghiệp BVMT lên mức 1,5% tổng chi ngân sách để đảm bảo 

yêu cầu trong giai đoạn mới.

Kiến nghị đối với các Bộ ngành và địa phương:

1. Các bộ ngành và địa phương triển khai các chính sách, quy định pháp luật về BVMT 

đô thị một cách hiệu quả; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW ban hành các quy chuẩn 

kỹ thuật môi trường của địa phương, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ gây ô nhiễm cao 

và các đô thị đông dân cư.

2. Tập trung giải quyết từng bước các vấn đề môi trường nổi cộm tại các đô thị, khoanh 

vùng các đối tượng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Các bộ ngành và địa phương tập 

trung xử lý triệt để, di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ra khỏi khu dân cư, 

chuyển vào các KCN. 

3. Tăng cường triển khai các hoạt động quản lý, kiểm soát và xử lý chất thải khu vực 

đô thị. Bộ Xây dựng sớm ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành suất đầu tư, 

giá dịch vụ trong xử lý CTR sinh hoạt. Các địa phương hoàn thành việc phê duyệt, rà soát phê 

duyệt lại theo thẩm quyền quy hoạch quản lý CTR.

4. Đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị; quy hoạch đô thị theo hướng phát 

triển đô thị xanh, bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế và BVMT. Xây dựng các mô hình 

điểm về quản lý và BVMT đô thị để phát huy và nhân rộng trên phạm vi cả nước.
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5. Các Bộ, ngành, địa phương khuyến khích, xây dựng quy chế quản lý nhằm huy động 

sự tham gia của cộng đồng trong BVMT đô thị; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân 

tham gia BVMT, phân loại rác tại nguồn và thu gom rác thải; tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phối hợp, phản biện, giám sát hoạt động BVMT; 

chủ động cung cấp thông tin, phát huy vai trò của báo chí trong công tác BVMT.

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cân đối, bố trí vốn đầu tư cho các dự án XLNT, 

CTR đô thị theo quy hoạch đã được phê duyệt. Bộ Tài chính xây dựng phương án bảo đảm 

kinh phí cho BVMT nói chung, trọng tâm cho môi trường đô thị, đảm bảo tăng dần tỷ lệ chi 

ngân sách cho BVMT theo tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế; tính đúng, tính đủ giá dịch vụ 

môi trường.


