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ĐỊNH NGHĨAĐỊNH NGHĨAĐỊNH NGHĨAĐỊNH NGHĨA

QuảnQuản lýlý nhànhà nướcnước vềvề MTMT vàvà quảnquản lýlý củacủa
cáccác doanhdoanh nghiệpnghiệp vềvề môimôi trườngtrường..cáccác doanhdoanh nghiệpnghiệp vềvề môimôi trườngtrường..
QuảnQuản lýlý MTMT làlà mộtmột hoạthoạt độngđộng trongtrong lĩnhlĩnh

ảả lýlý ãã hộihội óó tátá độđộ điềđiề hỉ hhỉ hvựcvực quảnquản lýlý xãxã hội,hội, cócó táctác độngđộng điềuđiều chỉnhchỉnh
cáccác hoạthoạt độngđộng củacủa concon ngườingười dựadựa trêntrên sựsự
ếế ốố ềềtiếptiếp cậncận cócó hệhệ thốngthống vàvà cáccác kỹkỹ năngnăng điềuđiều

phốiphối thôngthông tin,tin, đốiđối vớivới cáccác vấnvấn đềđề MTMT cócópp gg ,,
liênliên quanquan đếnđến concon người,người, hướnghướng tớitới PTBVPTBV
vàvà sửsử dụngdụng hợphợp lýlý tàitài nguyênnguyênvàvà sửsử dụngdụng hợphợp lýlý tàitài nguyênnguyên..



MỤC TIÊU QLMTMỤC TIÊU QLMTMỤC TIÊU QLMTMỤC TIÊU QLMT

MụcMục tiêutiêu củacủa QLMTQLMT làlà PTBV,PTBV, giữgiữ chocho
đượcđược sựsự câncân bằngbằng giữagiữa phátphát triểntriển kinhkinh tếtếợợ ựự gg gg pp
vàvà BVMTBVMT..
MụcMục tiêutiêu QLMTQLMT cócó thểthể thaythay đổiđổi theotheo thờithờiMụcMục tiêutiêu QLMTQLMT cócó thểthể thaythay đổiđổi theotheo thờithời
giangian vàvà cócó nhữngnhững ưuưu tiêntiên riêngriêng đốiđối vớivới mỗimỗi
ốố ùù ộộ àà ềề ệệ ếếquốcquốc gia,gia, tùytùy thuộcthuộc vàovào điềuđiều kiệnkiện kinhkinh tếtế --

xãxã hội,hội, hệhệ thốngthống pháppháp lýlý..gg p pp p ýý



Mục tiêu 
QLMTQLMT

Khắc phục và Hoàn chỉnh 
hệ thống Tăng cường Phát triển 
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pháp luật 
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NGUYÊN TẮC QLMTNGUYÊN TẮC QLMTNGUYÊN TẮC QLMTNGUYÊN TẮC QLMT

ĐảmĐảm bảobảo quyềnquyền đượcđược sốngsống trongtrong
mộtmột MTMT trongtrong lànhlànhmộtmột MTMT trongtrong lànhlành..
PhụcPhục vụvụ sựsự PTBVPTBV củacủa đấtđất nướcnước
GópGóp phầnphần gìngìn giữgiữ MTMT chungchung củacủa
loàiloài ngườingười trêntrên tráitrái đấtđấtloàiloài ngườingười trêntrên tráitrái đấtđất..
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được ưu tiênp ợ



Nội dung công tác QLMT ở VNNội dung công tác QLMT ở VN
BanBan hànhhành vàvà tổtổ chứcchức việcviệc thựcthực hiệnhiện cáccác vănvăn bảnbản
pháppháp quyquy vềvề BVMTBVMT banban hànhhành hệhệ thốngthống tiêutiêupháppháp quyquy vềvề BVMT,BVMT, banban hànhhành hệhệ thốngthống tiêutiêu
chuẩnchuẩn MTMT
XâyXây dựngdựng chỉchỉ đạođạo thựcthực hiệnhiện chiếnchiến lượclược chínhchínhXâyXây dựng,dựng, chỉchỉ đạođạo thựcthực hiệnhiện chiếnchiến lược,lược, chínhchính
sáchsách BVMT,BVMT, kếkế hoạchhoạch phòngphòng chống,chống, khắckhắc phụcphục
suysuy thoáithoái MT,MT, ôô nhiễmnhiễm mt,mt, sựsự cốcố MTMT
XâyXây dựng,dựng, quảnquản lýlý cáccác côngcông trìnhtrình BVMT,BVMT, cáccác
côngcông trìnhtrình cócó liênliên quanquan đếnđến BVMTBVMT
TổTổ chức,chức, xâyxây dựng,dựng, quảnquản lýlý hệhệ thốngthống quanquan trắc,trắc,
địnhđịnh kỳkỳ đánhđánh giágiá hiệnhiện trạngtrạng môimôi trường,trường, dựdự báobáo
diễdiễ biếbiế MTMTdiễndiễn biếnbiến MTMT
ThẩmThẩm địnhđịnh cáccác báobáo cáocáo ĐTMĐTM củacủa dựdự ánán vàvà cáccác

ởở SXSX ki hki h d hd hcơcơ sởsở SXSX kinhkinh doanhdoanh



Nội dung công tác QLMT ở VNNội dung công tác QLMT ở VN

CấpCấp vàvà thuthu hồihồi giấygiấy chứngchứng nhậnnhận đạtđạt tiêutiêu
ẩẩ

pp g yg y gg
chuẩnchuẩn MTMT
GiámGiám sátsát thanhthanh tratra kiểmkiểm tratra việcviệc chấpchấpGiámGiám sát,sát, thanhthanh tra,tra, kiểmkiểm tratra việcviệc chấpchấp
hànhhành pháppháp luậtluật vềvề BVMT,BVMT, giảigiải quyếtquyết cáccác
khiếukhiếu nại,nại, tốtố cáo,cáo, tranhtranh chấpchấp vềvề BVMT,BVMT, xửxửkhiếukhiếu nại,nại, tốtố cáo,cáo, tranhtranh chấpchấp vềvề BVMT,BVMT, xửxử
lýlý vivi phạmphạm pháppháp luậtluật vềvề BVMTBVMT..
ĐàoĐào tạotạo cáncán bộbộ vềvề khoakhoa họchọc vàvà QLQL MTMTĐàoĐào tạotạo cáncán bộbộ vềvề khoakhoa họchọc vàvà QLQL MTMT
TổTổ chứcchức nghiênnghiên cứu,cứu, ápáp dụngdụng tiếntiến bộbộ khoakhoagg ,, pp ụ gụ g ộộ
họchọc kỹkỹ thuậtthuật trongtrong lĩnhlĩnh vựcvực BVMTBVMT
ThiếtThiết lậplập quanquan hệhệ quốcquốc tếtế trongtrong lĩnhlĩnh vựcvựcThiếtThiết lậplập quanquan hệhệ quốcquốc tếtế trongtrong lĩnhlĩnh vựcvực
BVMTBVMT..



Tổ chức công tác QLMTTổ chức công tác QLMT



Tổ chức quản lý môi trường hiện nayTổ chức quản lý môi trường hiện nayTổ chức quản lý môi trường hiện nayTổ chức quản lý môi trường hiện nay



Phân loại công cụ QLMTPhân loại công cụ QLMT

Theo chức năngTheo chức năng

Công cụCông cụ 
điều chỉnh

vĩ mô

Công cụ
hành động

Công cụ 
hỗ trợvĩ mô

Luật pháp,
Quy định

hành chính, GIS, mô hình hóa,
Kiểm toán MTChính sách Xử phạt,

Kinh tế

Kiểm toán MT,
Quan trắc MT



Phân loại công cụ QLMTPhân loại công cụ QLMT

Theo bản chấtTheo bản chất

Luật pháp 
chính sách Công cụ kinh tế Công cụ 

Kỹ thuật

Văn bản luật, Thuế phí
Xử lý chất thải,
Kiểm toán MTdưới luật,… Thuế, phí, … Kiểm toán MT,
Quan trắc MT



Phân loại công cụ QLMTPhân loại công cụ QLMT

Luật pháp 
chính sách

Luật MT Chính sách
MT

Kế hoạch 
hóa MT

Tiêu chuẩn 
MT

Luật BVMT 1993, Quan điểm,
biện pháp

Xây dựng cơ chế
chính sách

Quy định
nồng độ 
cho phép2005 biện pháp

thủ thuật
chính sách,
luật pháp

cho phép 
của các 

thông số ô nhiễm



Phân loại công cụ QLMTPhân loại công cụ QLMT

công cụ 
ếkinh tế

Thuế/phí
MT

Kiểm soát 
bằng quota

Ký quỹ 
hoàn chi

Nhãn
sinh thái

thuế, phí, lệ phí,
phí phát thải,

mềm dẻo, 
dễ sử dụng,

Đặt cọc 
khoản tiền sản phẩm

không gây ôphí nguyên liệu
phí sản phẩm

có thể chuyển
nhượng

lớn hơn chi phí
khắc phục MT

không gây ô 
nhiễm MT



Các công cụ kinh tếCác công cụ kinh tế
Thuế/phíThuế/phí chocho việcviệc sửsử dụngdụng MTMT
ThuếThuế:: làlà khoảnkhoản thuthu chocho ngânngân sáchsách dùngdùng đểđể chichi chocho-- ThuếThuế:: làlà khoảnkhoản thuthu chocho ngânngân sách,sách, dùngdùng đểđể chichi chocho
mọimọi hoạthoạt độngđộng củacủa nhànhà nước,nước, khôngkhông chỉchỉ chichi riêngriêng
chocho côngcông táctác BVMTBVMT..

-- PhíPhí:: làlà khoảnkhoản thuthu củacủa nhànhà nướcnước nhằmnhằm bùbù đắpđắp mộtmột
phầnphần chichi phíphí thườngthường xuyênxuyên vàvà koko thườngthường xuyênxuyên đốiđối
vớivới côngcông táctác quảnquản lýlý KhácKhác vớivới thuếthuế mtmt phầnphần lớnlớnvớivới côngcông táctác quảnquản lýlý.. KhácKhác vớivới thuếthuế mtmt phầnphần lớnlớn
kinhkinh phíphí thuthu phíphí sẽsẽ đượcđược sửsử dụng,dụng, điềuđiều phốiphối lạilại chocho
côngcông táctác quảnquản lý,lý, BVMTBVMT..

-- LệLệ phíphí:: LàLà khoảnkhoản thuthu cócó tổtổ chứcchức bắtbắt buộcbuộc đốiđối vớivới
nhữngnhững ngườingười đượcđược hưởnghưởng lợilợi hoặchoặc sửsử dụngdụng 11dịchdịch
vụvụ nàonào đóđó dodo nhànhà nướcnước hoặchoặc 11 cơcơ quanquan đượcđược nhànhàvụvụ nàonào đóđó dodo nhànhà nướcnước hoặchoặc 11 cơcơ quanquan đượcđược nhànhà
nướcnước chocho phépphép cungcung cấpcấp.. LệLệ phíphí mtmt phầnphần nàonào kháckhác
phíphí mtmt ởở chỗ,chỗ, muốnmuốn thuthu lệlệ phíphí mtmt phảiphải chỉchỉ rõrõ lợilợi íchích
ủủ ảả ởởcủacủa dịchdịch vụvụ màmà ngườingười trảtrả lệlệ phíphí đượcđược hưởnghưởng..



Các công cụ kinh tếCác công cụ kinh tế
PhíPhí phátphát thảithải::

ấấ ấấ-- PhíPhí đánhđánh vàovào việcviệc thảithải chấtchất thảithải chấtchất ôô
nhiễmnhiễm rara MTMT vàvà việcviệc gâygây tiếngtiếng ồnồn..ệệ g yg y gg

-- PhíPhí nàynày cócó liênliên quanquan đếnđến sốsố lượnglượng vàvà chấtchất
lượnglượng củacủa chấtchất ôô nhiễmnhiễm vàvà chichi phíphí táctác hạihạilượnglượng củacủa chấtchất ôô nhiễmnhiễm vàvà chichi phíphí táctác hạihại
gâygây chocho MTMT..

ềề-- LoạiLoại phíphí nàynày khákhá mềmmềm dẻo,dẻo, cócó khảkhả năngnăng
tăngtăng nguồnnguồn thuthu.. ThíchThích hợphợp vớivới nhữngnhững điềuđiều

ễễ ểể ốốkiệnkiện ôô nhiễmnhiễm ởở địađịa điểmđiểm cốcố định,định, phátphát thảithải
cócó thểthể giamgiam sátsát đượcđược..gg



Các công cụ kinh tếCác công cụ kinh tế
PhíPhí đánhđánh vàovào sảnsản phẩmphẩm::

-- PhíPhí đánhđánh vàovào sảnsản phẩmphẩm cócó hạihại chocho mtmt khikhi đượcđược sửsử-- PhíPhí đánhđánh vàovào sảnsản phẩmphẩm cócó hạihại chocho mtmt khikhi đượcđược sửsử
dụngdụng trongtrong cáccác quyquy trìnhtrình sảnsản xuất,xuất, hoặchoặc tiêutiêu thụthụ hayhay
loạiloại thảithải nónó..

-- PhíPhí nàynày đượcđược xácxác địnhđịnh tùytùy thuộcthuộc vàovào chichi phíphí thiệtthiệt hạihại
đếnđến mtmt cócó liênliên quanquan đếnđến sảnsản phẩmphẩm đóđó..

-- ThườngThường phíphí đượcđược đánhđánh vàovào loạiloại vàvà lượnglượng nguyênnguyên liệuliệu
đầuđầu vàovào..

-- LoạiLoại phíphí nàynày khákhá mềmmềm dẻo,dẻo, cócó khảkhả năngnăng tăngtăng nguồnnguồn
thu,thu, kíchkích thíchthích cáccác cơcơ sởsở giảmgiảm hoặchoặc thaythay thếthế cáccác

ễễnguyênnguyên nhiênnhiên liệuliệu kháckhác ítít gâygây ôô nhiễmnhiễm hơnhơn..
-- ThíchThích hợphợp cảcả đốiđối vớivới nguồnnguồn ôô nhiễmnhiễm didi động,động, nhưngnhưng

ấấ ảả ểểkhókhó ápáp dụngdụng vớivới cáccác chấtchất thảithải nguynguy hiểmhiểm..



Các công cụ kinh tếCác công cụ kinh tế
KhảKhả năngnăng kiểmkiểm soátsoát phátphát thảithải chấtchất ôô nhiễmnhiễm
bằngbằng quotaquota::bằngbằng quotaquota::

-- QuyQuy địnhđịnh hạnhạn ngạchngạch phátphát thảithải chocho từngtừng loạiloại chấtchất thảithải
trongtrong khoảngkhoảng thờithời giangian vàvà khôngkhông giangian nhấtnhất địnhđịnh..trongtrong khoảngkhoảng thờithời giangian vàvà khôngkhông giangian nhấtnhất địnhđịnh..

-- ViệcViệc phátphát hànhhành quotaquota ôô nhiễmnhiễm cócó căncăn cứcứ khoakhoa họchọc vàvà
cócó tínhtính khảkhả thithi caocao..cócó tínhtính khảkhả thithi caocao..

-- QuotaQuota làlà biệnbiện pháppháp mềmmềm dẻo,dẻo, dễdễ sửsử dụng,dụng, dễdễ kiểmkiểm
soátsoát vàvà tươngtương đốiđối côngcông bằngbằng..soátsoát vàvà tươngtương đốiđối côngcông bằngbằng..

-- CácCác chủchủ dựdự ánán cócó thểthể thươngthương lượnglượng chuyểnchuyển nhượngnhượng
côcô tata đểđể giảmgiảm thiểuthiểu chichi phíphí phátphát thảithải..côcô tata đểđể giảmgiảm thiểuthiểu chichi phíphí phátphát thảithải..

-- QuotaQuota thườngthường dànhdành chocho nhữngnhững nhànhà máymáy cócó chichi phíphí xửxử
lýlý ôô nhiễmnhiễm cao,cao, còncòn chấtchất thảithải sẽsẽ đượcđược xửxử lýlý ởở nhànhàýý ,, ợợ ýý
máymáy cócó chichi phíphí xửxử lýlý thấpthấp hơnhơn..



Các công cụ kinh tếCác công cụ kinh tế
CácCác hệhệ thốngthống kýký thácthác –– hoànhoàn trảtrả

-- BaoBao gồmgồm việcviệc kýký quỹquỹ mộtmột sốsố tiềntiền chocho cáccác sảnsản phẩmphẩm cócó tiềmtiềm
ăă ââ ôô hiễhiễnăngnăng gâygây ôô nhiễmnhiễm..

-- NếuNếu cáccác sảnsản phẩmphẩm đượcđược đưađưa trảtrả vềvề mộtmột sốsố điểmđiểm thuthu hồihồi quyquy
địnhđịnh hợphợp pháppháp sausau khikhi sửsử dụng,dụng, tứctức làlà tránhtránh khỏikhỏi bịbị ôô nhiễm,nhiễm, thìthìđịnhđịnh hợphợp pháppháp sausau khikhi sửsử dụng,dụng, tứctức làlà tránhtránh khỏikhỏi bịbị ôô nhiễm,nhiễm, thìthì
tiềntiền kýký thácthác sẽsẽ đượcđược trảtrả lạilại..

-- NếuNếu cáccác họathọat độngđộng củacủa cáccác xíxí nghiệpnghiệp nàynày khôngkhông tuântuân theotheo
hữhữ đị hđị h hấhấ hậhậ đđ ềề tt thìthì bấtbất ứứ áá hihi híhínhữngnhững quyquy địnhđịnh chấpchấp nhậnnhận đượcđược vềvề mtmt thìthì bấtbất cứcứ cáccác chichi phíphí

làmlàm sạchsạch hoặchoặc phụcphục hồihồi nàonào cũngcũng phảiphải đượcđược trảtrả từtừ sốsố tiềntiền kýký
thác,thác, camcam kếtkết đóđó..

-- KýKý quỹquỹ môimôi trườngtrường làlà yêuyêu cầucầu cáccác doanhdoanh nghiệpnghiệp trướctrước khikhi đầuđầu
tưtư phảiphải đặtđặt cọccọc tạitại ngânngân hànghàng mộtmột khoảnkhoản tiềntiền nàonào đóđó đủđủ lớnlớn đểđể
đảmđảm bảobảo chocho việcviệc thựcthực hiệnhiện đầyđầy đủđủ cáccác nghĩanghĩa vụvụ vàvà côngcông táctácđảmđảm bảobảo chocho việcviệc thựcthực hiệnhiện đầyđầy đủđủ cáccác nghĩanghĩa vụvụ vàvà côngcông táctác
bảobảo vệvệ môimôi trườngtrường ..

-- SốSố tiềntiền kýký quỹquỹ phảiphải lớnlớn hơnhơn hoặchoặc xấpxấp xỉxỉ vớivới kinhkinh phíphí cầncần đểđểýý q ỹq ỹ pp ặặ pp pp
khắckhắc phụcphục môimôi trườngtrường nếunếu doanhdoanh nghiệpnghiệp gâygây rara ôô nhiễmnhiễm hoặchoặc
suysuy thoáithoái môimôi trườngtrường..



Các công cụ kinh tếCác công cụ kinh tế
NhãnNhãn sinhsinh tháithái chocho cáccác sảnsản phẩmphẩm
KhuyếnKhuyến khíchkhích ngườingười tiêutiêu dùngdùng muamua vàvà sửsử dụngdụng-- KhuyếnKhuyến khíchkhích ngườingười tiêutiêu dùngdùng muamua vàvà sửsử dụngdụng
cáccác sảnsản phẩmphẩm khôngkhông gâygây ôô nhiễmnhiễm môimôi trường,trường, anan
toàntoàn sứcsức khỏekhỏe..

-- XâyXây dựngdựng đượcđược cáccác tiêutiêu chuẩnchuẩn môimôi trườngtrường đốiđối vớivới
mộtmột sốsố loạiloại sảnsản phẩmphẩm vàvà thànhthành lậplập đượcđược tổtổ chứcchứcộộ ạạ pp ậpập ợợ
cócó uyuy tín,tín, cócó trìnhtrình độđộ khoakhoa họchọc cao,cao,……..
ViệcViệc lựalựa chọnchọn côngcông cụcụ hayhay nhómnhóm côngcông cụcụ phụcphục thuộcthuộc
àà hiềhiề điềđiề kiệkiệ khôkhô hỉhỉ làlà hiệhiệ ảả ki hki h tếtế ààvàovào nhiềunhiều điềuđiều kiện,kiện, khôngkhông chỉchỉ làlà hiệuhiệu quảquả kinhkinh tếtế màmà

nhữngnhững điềuđiều màmà nhiềunhiều khikhi cáccác nhànhà phânphân tíchtích chínhchính
sáchsách thườngthường bỏbỏ quaqua..gg qq
VấnVấn đềđề quanquan trọngtrọng làlà ởở chỗchỗ nhómnhóm cáccác côngcông cụcụ đượcđược
lựalựa chọnchọn vừavừa cócó hiệuhiệu quảquả kinhkinh tế,tế, vừavừa cócó tínhtính côngcông
bằbằ khảkhả thithi ềề ặtặt ảả lýlý titi ậậ àà thth óóbằng,bằng, khảkhả thithi vềvề mặtmặt quảnquản lý,lý, tintin cậycậy vàvà thựcthực sựsự gópgóp
phầnphần cảicải thiệnthiện MTMT..



ẢẢ ÊÊQUQUẢẢN LÝ TÀI NGUYÊNN LÝ TÀI NGUYÊN



Những khu vực tiềm năng để làm nghiên Những khu vực tiềm năng để làm nghiên 
cứu và quản lý tài nguyên thiên nhiêncứu và quản lý tài nguyên thiên nhiên

NhữNhữ ùù ổiổi tiếtiế ềề ồồ tàitài êê thiêthiêNhữngNhững vùngvùng nổinổi tiếngtiếng vềvề nguồnnguồn tàitài nguyênnguyên thiênthiên
nhiênnhiên đađa dạngdạng vàvà phongphong phúphú củacủa khukhu vựcvực phíaphía
NamNam::NamNam::

TâyTây nguyênnguyên

ĐồngĐồng bằngbằng sôngsông CửuCửu LongLong

ĐấtĐất ngậpngập nướcnướcgậpgập

VùngVùng bờbờ vàvà đớiđới bờbờ

ấấ ấấ ềềTấtTất cảcả cáccác vấnvấn đềđề môimôi trườngtrường đượcđược nghiênnghiên cứucứu
vàvà tiếntiến hànhhành đềuđều tíchtích hợphợp cáccác phươngphương pháppháp
quảnquản lýlý tàitài nguyênnguyên thiênthiên nhiênnhiênquảnquản lýlý tàitài nguyênnguyên thiênthiên nhiênnhiên..



HệHệ thốngthống cảnhcảnh quanquan đađa dạngdạng củacủa khukhu
vựcvực TâyTây NguyênNguyênựự yy g yg y



ĐồngĐồng bằngbằng châuchâu thổthổ sôngsông CửuCửu LongLonggg gg gg gg



NhữngNhững vùngvùng đấtđất ngậpngập nướcnước đađa dạngdạnggg gg gậpgập ạ gạ g



NhữngNhững bờbờ biểnbiển chưachưa đượcđược khaikhai pháphágg ợợ pp



KHUNG KHÁI NIỆM CHO QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ Ệ Ị
TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

HIỂU
Lựa chọn cái gì? 

Nguồn tài nguyên nào?Lựa chọn
nào khả Học

ĐỘNG LỰC
Lợi nhuận có lớn hơn trị giá tài nguyên?

thi? được
điều
gì?Tác

động

TÀI NGUYÊN

động
gì lên

trị giá?
TÀI NGUYÊN

Có hạn chế nào cho việc đầu tư quản lý?

Vừa làm

ĐẦU TƯ THAY ĐỔI
Sản phẩm đầu ra là gì?

vừa học



CÁC BƯỚC TRONG QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI 
NGUYÊN THIÊN NHIÊN

1 Gói tiêCâu hỏi
Có vấn đề gì? 

Chuyện gì xảy ra nếu không
hành động?

Nhận diện các lựa chọn
ề

1. Gói ưu tiên
Thành lập vấn đề, vùng, ngành công

nghiệp, mục tiêu

Lợi nhuận tiềm năng là gì?
Các vấn đề khác

Đánh giá lựa chọn 2. Lựa chọn quyết định
Chi phí – lợi nhuận của các lựa

chọn có được chấp nhận?

Các rủi ro và không đảm bảo

Lựa chọn, khung chính sách, hành
động, thời gian tối ưu

Lên kế hoạch cho thay đổi
Con đường - thời gian quan trọng

Phân công trách nhiệm

Quan trắc được thiết kế

3. Quyết định/Chương trình
thực hiện

Quan trắc được thiết kế

Các nguồn tài nguyên có được

4. Kiểm soát và đánh giá4. Kiểm soát và đánh giá

Đánh giá sản phẩm đầu ra
Đánh giá kết quả

Đá h iá l i h ậ hi híĐánh giá lợi nhuận, chi phí

Lợi nhuận cho mỗi bên liên quan

Cái gì không đạt được?



Chương 8 Chương 8 

Á Ể Ề ỮÁ Ể Ề ỮPHÁT TRIỂN BỀN VỮNGPHÁT TRIỂN BỀN VỮNG



Khái niệm và nội dung phát triển bền vững (PTBVKhái niệm và nội dung phát triển bền vững (PTBV))

PhátPhát triểntriển –– tínhtính tấttất yếuyếu củacủa xãxã hộihội
ốốloàiloài ngườingười vàvà mỗimỗi quốcquốc giagia

PhátPhát triểntriển == côngcông nghiệpnghiệp hóahóa ++ đôđô thịthịPhátPhát triểntriển == côngcông nghiệpnghiệp hóahóa ++ đôđô thịthị
hóahóa ++ quốcquốc tếtế hóahóa ++ phươngphương tâytây hóahóa

ểể ủủPhátPhát triểntriển làlà quyquy luậtluật chungchung củacủa mọimọi
thờithời đại,đại, củacủa quốcquốc giagiaqq gg
PhátPhát triểntriển làlà mụcmục tiêutiêu trungtrung tâmtâm củacủa
mọimọi ChínhChính phủphủmọimọi ChínhChính phủphủ
PhátPhát triểntriển làlà tráchtrách nhiệmnhiệm chínhchính trịtrị củacủa
quốcquốc giagia..



Nội dung của phát triểnNội dung của phát triển
Xuất phát điểm Xu hướng

Kinh tế Cơ cấu tiền công nghiệp, Cơ cấu hậu nông nghiệp – 2/3Kinh tế Cơ cấu tiền công nghiệp, 
kinh tế chủ yếu dựa vào 
nông nghiệp – người sản 
xuất nhiều người mua thì

Cơ cấu hậu nông nghiệp 2/3 
số người lao động làm việc 
trong khu vực dịch vụ, người 
sx hạn chế nhiều người muaxuất nhiều, người mua thì 

hạn chế
sx hạn chế, nhiều người  mua

Không Trên 80% dân cư sống dàn Đô thị hóa – 80% dân cư tập Không 
gian

g
trải trên các vùng trồng trọt 

ị ập
trung trong những không gian 
hạn địa lý hạn chế

XH CT Tổ hứ ộ đồ đ Q ố tế hó tổ hứ ộXH - CT Tổ chức cộng đồng đơn 
giản, quy mô nhỏ

Quốc tế hóa – tổ chức cộng 
đồng phức tạp, quy mô lớn, thể 
chế phong phúp g p

Văn hóa Gia đình, cộng đồng, tông 
tộc có vai trò nổi bật trong 
á hệ ã hội

Phương tây hóa, chủ nghĩa cá 
nhân, QHXH được thực hiện 
hủ ế thô ôi iới ủcác quan hệ xã hội chủ yếu thông qua môi giới của 
đồng tiền



Khái niệm và nội dung phát triển bền vững (PTBVKhái niệm và nội dung phát triển bền vững (PTBV))

Yêu cầu của PTYêu cầu của PTBV: mô hình PTBV BV: mô hình PTBV 

Khái niệm và nội dung phát triển bền vững (PTBVKhái niệm và nội dung phát triển bền vững (PTBV))



KHÁI NIỆM

VấnVấn đềđề phátphát triểntriển bềnbền vữngvững cócó tớitới hơnhơn
7070 địnhđịnh nghĩanghĩa trongtrong đóđó cáccác địnhđịnh nghĩanghĩa7070 địnhđịnh nghĩa,nghĩa, trongtrong đóđó cáccác địnhđịnh nghĩanghĩa
căncăn bảnbản đềuđều xuấtxuất phátphát từtừ ỦyỦy BanBan MôiMôi
TrườngTrường vàvà PhátPhát TriểnTriển ThếThế GiớiGiới cũngcũng

ỦỦ
gg gg

đượcđược gọigọi làlà ỦyỦy BanBan BrundtandBrundtand (Elliott,(Elliott,
19941994::66)).. ĐịnhĐịnh nghĩanghĩa đóđó nhưnhư sausau::

""Phát triển bền vững là sự phát triển đáp ứng Phát triển bền vững là sự phát triển đáp ứng g ự p p gg ự p p g
những nhu cầu hiện tại mà không làm tổn hại đến những nhu cầu hiện tại mà không làm tổn hại đến 

khả năng phát triển của các thế hệ tương laikhả năng phát triển của các thế hệ tương lai" " 

((World Commission onWorld Commission on Environment and DevelopmentEnvironment and Development --
Ủ B Môi T ờ à Phát T iể Thế Giới 1987 43)Ủ B Môi T ờ à Phát T iể Thế Giới 1987 43)

33
Ủy Ban Môi Trường và Phát Triển Thế Giới, 1987:43)Ủy Ban Môi Trường và Phát Triển Thế Giới, 1987:43)



PhátPhát t iểt iể bềbề ữữ ềề ki hki h tếtế

MỤC TIÊU PTBV
PhátPhát triểntriển bềnbền vữngvững vềvề kinhkinh tếtế..

PhátPhát triểntriển bềnbền vữngvững vềvề xãxã hộihội..gg

PhátPhát triểntriển bềnbền vữngvững vềvề môimôi trườngtrường..

đạtđạt đượcđược sựsự đầyđầy đủđủ vềvề vậtvật chất,chất, sựsự giàugiàu cócó vềvề tinhtinh thầnthần
vàvà vănvăn hóa,hóa, sựsự bìnhbình đẳngđẳng củacủa cáccác côngcông dândân vàvà sựsự đồngđồng
thuậnthuận củacủa xãxã hội,hội, sựsự hàihài hòahòa giữagiữa concon ngườingười vàvà tựtự nhiênnhiên..

34



NGUYÊN TẮC PTBV
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NGUYÊN TẮC PTBV

NguyênNguyên tắctắc vềvề sựsự ủyủy thácthác củacủa nhânnhân dândânNguyênNguyên tắctắc vềvề sựsự ủyủy thácthác củacủa nhânnhân dândân
NguyênNguyên tắctắc phòngphòng ngừangừa
NguyênNguyên tắctắc bìnhbình đẳngđẳng giữagiữa cáccác thếthế hệhệ
N êN ê tắtắ hâhâ ềề àà ủủ ềềNguyênNguyên tắctắc phânphân quyềnquyền vàvà ủyủy quyềnquyền
NguyênNguyên tắctắc bìnhbình đẳngđẳng trongtrong nộinội bộbộ thếthế hệhệg yg y gg gg ộộ ộộ ệệ
NguyênNguyên tắctắc ngườingười gâygây ôô nhiễmnhiễm phảiphải trảtrả
tiềntiềntiềntiền
NguyênNguyên tắctắc ngườingười sửsử dụngdụng phảiphải trảtrả tiềntiền



à ả ế ớ â à ệ
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Toàn cảnh thế giới xây dựng và thực hiện 
chiến lược PTBV 2003



TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PTBV TRÊN THẾ GIỚI

NghèoNghèo đóiđói
ThếThế giớigiới hiệnhiện naynay còncòn 11,,22 tỉtỉ ngườingười cócó mứcmức thuthu nhậpnhập dướidưới 11 đôlađôla
mỗimỗi ngàyngày ((2424%% dândân sốsố thếthế giới),giới), 22,,88 tỉtỉ ngườingười dướidưới 22 đôla/ngàyđôla/ngàymỗimỗi ngàyngày ((2424%% dândân sốsố thếthế giới),giới), 22,,88 tỉtỉ ngườingười dướidưới 22 đôla/ngàyđôla/ngày
((5151%%))..
HơnHơn 11 tỉtỉ ngườingười ởở cáccác nướcnước kémkém phátphát triểntriển khôngkhông cócó nướcnước sạchsạch vàvà
phươngphương tiệntiện vệvệ sinhsinhphươngphương tiệntiện vệvệ sinhsinh..
MụcMục tiêutiêu toàntoàn cầucầu:: TrongTrong giaigiai đoạnđoạn 19901990--20152015 giảmgiảm mộtmột nửanửa sốsố
ngườingười cócó thuthu nhậpnhập dướidưới 11 đôla/ngàyđôla/ngày

ThấtThất họchọc
22//33 sốsố ngườingười mùmù chữchữ làlà nữnữ..
ếế ẫẫThếThế giớigiới vẫnvẫn còncòn 113113 triệutriệu trẻtrẻ emem khôngkhông đượcđược điđi họchọc..

SứcSức khỏekhỏe
MỗiMỗi nămnăm cócó 1111 triệutriệu trẻtrẻ emem dướidưới 55 tuổituổi bịbị chếtchết..
11//33 sốsố ngườingười chếtchết ởở cáccác nướcnước đangđang phátphát triểntriển cócó nguyênnguyên dodo từtừ
nghèonghèo đóiđói..

38

nghèonghèo đóiđói..
MỗiMỗi nămnăm cócó 33 triệutriệu ngườingười chếtchết vìvì HIV/AIDS,HIV/AIDS, trongtrong đóđó 00,,55 triệutriệu làlà
trẻtrẻ emem;; mỗimỗi ngàyngày cócó 80008000 ngườingười;; 1010 giâygiây cócó 11 ngườingười chếtchết..
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TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PTBV TRÊN THẾ GIỚI

QuanQuan hệhệ kinhkinh tếtế quốcquốc tếtế
NhiềuNhiều nướcnước đangđang phátphát triểntriển đãđã phảiphải chichi trảtrả nợnợ chocho cáccác nướcnước
phátphát triểntriển nhiềnhiề hơnhơn tổngtổng sốsố màmà họhọ thth đ ợcđ ợc từtừ ấtất khẩkhẩphátphát triểntriển nhiềunhiều hơnhơn tổngtổng sốsố màmà họhọ thuthu đượcđược từtừ xuấtxuất khẩukhẩu
vàvà việnviện trợtrợ phátphát triểntriển..
19801980--19821982:: 4747 tỉtỉ đôđô lala đãđã chuyểnchuyển từtừ cáccác nướcnước giàugiàu đếnđến cáccác19801980 19821982:: 4747 tỉtỉ đôđô lala đãđã chuyểnchuyển từtừ cáccác nướcnước giàugiàu đếnđến cáccác
nướcnước nghèonghèo..
19831983--19891989:: 242242 tỉtỉ đôđô lala đãđã chuyểnchuyển từtừ cáccác nướcnước nghèonghèo đếnđến
áá ớớ iàiàcáccác nướcnước giàugiàu..
UNUN ướcước tínhtính rằngrằng thươngthương maimai khôngkhông côngcông bằngbằng đãđã làmlàm chocho
cáccác nướcnước nghèonghèo thiệtthiệt hạihại mỗimỗi nămnăm trêntrên 700700 tỉtỉ đôđô lalacáccác nướcnước nghèonghèo thiệtthiệt hạihại mỗimỗi nămnăm trêntrên 700700 tỉtỉ đôđô lala..

Chênh lệch thu nhập giữa 20% dân 
số giàu nhất và 20% dân số nghèo 

nhấtnhất 

30 32
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TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PTBV TẠI VIỆT NAM

19901990:: ThànhThành lậplập CụcCục môimôi trườngtrường;; 20032003 BộBộ
TàiTài nguyênnguyên vàvà MôiMôi trườngtrường..
19911991:: ChiếnChiến lượclược bảobảo vệvệ môimôi trườngtrường quốcquốc
giagia giaigiai đoạnđoạn 19911991--20002000..

ảả ửử ổổ19931993:: LuậtLuật bảobảo vệvệ môimôi trườngtrường.. SửaSửa đổiđổi
20052005..
19981998:: NghịNghị quyếtquyết củacủa BộBộ chínhchính trịtrị vềvề bảobảo19981998:: NghịNghị quyếtquyết củacủa BộBộ chínhchính trịtrị vềvề bảobảo
vệvệ môimôi trườngtrường trongtrong thờithời kỳkỳ CNH,CNH, HĐHHĐH..
88//20002000:: ChínhChính phủphủ quyếtquyết địnhđịnh soạnsoạn thảothảo88//20002000:: ChínhChính phủphủ quyếtquyết địnhđịnh soạnsoạn thảothảo
ChươngChương trìnhtrình nghịnghị sựsự 2121 quốcquốc giagia..
20032003:: ChiếnChiến lượclược quốcquốc giagia vềvề bảobảo vệvệ môimôiợợ qq gg ệệ
trườngtrường..
88//20042004:: ĐịnhĐịnh hướnghướng chiếnchiến lượclược vềvề phátphát
t iểt iể bềbề ữữ (Ch(Ch t ì ht ì h hịhị 2121
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triểntriển bềnbền vữngvững (Chương(Chương trìnhtrình nghịnghị sựsự 2121
quốcquốc gia)gia)..
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Kinh tế tăng trưởng nhanh và theo chiều rộngKinh tế tăng trưởng nhanh và theo chiều rộng

22.5

57.5

20

Tiềm lực kinh tế còn yếuTiềm lực kinh tế còn yếu
GDP 2002 = 35,1 tỉ $ ; GDP trên đầu người 436 $GDP 2002 = 35,1 tỉ $ ; GDP trên đầu người 436 $
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GDP 2002  35,1 tỉ $   ; GDP trên đầu người   436 $GDP 2002  35,1 tỉ $   ; GDP trên đầu người   436 $
GDP (PPP) 185,4 tỉ $   ; GDP trên đầu người   2070 $GDP (PPP) 185,4 tỉ $   ; GDP trên đầu người   2070 $
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SốSố nợnợ hiệnhiện naynay củacủa ViệtViệt NamNam soso vớivới cáccác nướcnước kháckhác chưachưaSốSố nợnợ hiệnhiện naynay củacủa ViệtViệt NamNam soso vớivới cáccác nướcnước kháckhác chưachưa
thuộcthuộc loạiloại caocao vàvà chưachưa tớitới giớigiới hạnhạn nguynguy hiểmhiểm.. SongSong sốsố
nợnợ đóđó đangđang tăngtăng lênlên nhanhnhanh chóngchóng vàvà sẽsẽ cócó nguynguy cơcơ đeđeợợ gg gg gg g yg y
doạdoạ tínhtính bềnbền vữngvững củacủa sựsự phátphát triểntriển trongtrong tươngtương lai,lai, nhấtnhất
làlà khikhi vốnvốn vayvay chưachưa đượcđược sửsử dụngdụng cócó hiệuhiệu quảquả..

MôMô hìnhhình tiêutiêu dùngdùng

SS héhé lốilối ốố tiêtiê thth ủủ áá ớớ háthát t iểt iể ttSaoSao chépchép lốilối sốngsống tiêutiêu thụthụ củacủa cáccác nướcnước phátphát triển,triển, trongtrong
đóđó cócó nhiềunhiều điềuđiều khôngkhông cócó lợilợi chocho việcviệc tiếttiết kiệmkiệm tàitài
nguyênnguyên vàvà phátphát triểntriển bềnbền vữngvữngnguyênnguyên vàvà phátphát triểntriển bềnbền vữngvững..

KhaiKhai thácthác cạncạn kiệtkiệt tàitài nguyênnguyên quýquý hiếmhiếm nhằmnhằm đápđáp ứngứng
hh ầầ ỉỉ ủủ ộtột ốố ờiời diễdiễ hổhổ biếbiế
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nhunhu cầucầu xaxa xỉxỉ củacủa mộtmột sốsố ngườingười diễndiễn rara phổphổ biếnbiến..
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Xã hội

ĐầuĐầu tưtư củacủa NhàNhà nướcnước chocho cáccác lĩnhlĩnh vựcvực xãxã hộihội ngàyngày càngcàng tăngtăng

MộtMột hệhệ thốngthống luậtluật pháppháp đãđã đượcđược banban hànhhành đápđáp ứngứng đượcđược đòiđòi hỏihỏi
củacủa thựcthực tiễntiễn vàvà phùphù hợphợp hơnhơn vớivới yêuyêu cầucầu..

ĐờiĐời sốngsống nhânnhân dândân ởở cảcả thànhthành thịthị vàvà nôngnông thônthôn đãđã đượcđược cảicải
thiệnthiện..

CácCác chỉchỉ tiêutiêu xãxã hộihội đượcđược cảicải thiệnthiện hơnhơn rấtrất nhiềunhiều.. ChỉChỉ sốsố phátphát triểntriển
concon ngườingười (HDI)(HDI) củacủa ViệtViệt NamNam đãđã tăngtăng từtừ 00,,611611 nămnăm 19921992 lênlên
00 682682 ăă 19991999 XếXế hh HDIHDI tt ốố 162162 ớớ ViệtViệt NN00,,682682 nămnăm 19991999.. XếpXếp hạnghạng HDIHDI trongtrong sốsố 162162 nước,nước, ViệtViệt NamNam
đứngđứng thứthứ 120120 nămnăm 19921992;; thứthứ 101101 nămnăm 19991999 vàvà thứthứ 109109 trêntrên 175175
nướcnước vàovào nămnăm 20032003..nướcnước vàovào nămnăm 20032003..

VềVề chỉchỉ sốsố phátphát triểntriển giớigiới (GDI),(GDI), nămnăm 20032003 ViệtViệt NamNam đượcđược xếpxếp thứthứ
8989 trongtrong trongtrong tổngtổng sốsố 144144 nướcnước.. PhụPhụ nữnữ chiếmchiếm 2626%% tổngtổng sốsố đạiđại
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gg gg gg ụụ gg ạạ
biểubiểu QuốcQuốc hội,hội, làlà mộtmột trongtrong 1515 nướcnước cócó tỷtỷ lệlệ nữnữ caocao nhấtnhất trongtrong cơcơ
quanquan quyềnquyền lựclực củacủa NhàNhà nướcnước..
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MôiMôi trườngtrường

XétXét ềề độđộ t àt à ủủ ôiôi t ờt ờ ViệtViệt NN đứđứ ốiốiXétXét vềvề độđộ anan toàntoàn củacủa môimôi trường,trường, ViệtViệt NamNam đứngđứng cuốicuối
bảngbảng trongtrong sốsố 88 nướcnước ASEAN,ASEAN, vàvà xếpxếp thứthứ 9898 trêntrên tổngtổng
sốsố 117117 nướcnước đangđang phátphát triểntriểnsốsố 117117 nướcnước đangđang phátphát triểntriển..

ViệtViệt NamNam đãđã cócó nhiềunhiều nỗnỗ lựclực nhằmnhằm khắckhắc phụcphục nhữngnhững
hậuhậu quảquả môimôi trườngtrường dodo chiếnchiến tranhtranh đểđể lạilại.. NhiềuNhiều chínhchính
sáchsách quanquan trọngtrọng vềvề quảnquản lý,lý, sửsử dụngdụng tàitài nguyênnguyên thiênthiên
nhiênnhiên vàvà bảobảo vệvệ môimôi trườngtrường đãđã đượcđược xâyxây dựngdựng vàvà thựcthực
hiệnhiện trongtrong nhữngnhững nămnăm gầngần đâyđây..

NộiNội dungdung bảobảo vệvệ môimôi trườngtrường đãđã đượcđược đưađưa vàovào giảnggiảng
dạydạy ởở tấttất cảcả cáccác cấpcấp họchọc trongtrong hệhệ thốngthống giáogiáo dụcdục quốcquốc
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dândân..
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PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG
NÔNG NGHIỆP

PHÂN BÓN

NÔNG NGHIỆP
BỀN VỮNG

CHẤT THẢI
NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNGNÔNG NGHIỆP

NÔNG SẢN





KHÍ SINH HỌC - BIOGAS
(PHÂN HỦY KỴ KHÍ)

ĐÓNG KÍN VÒNG
VẬT CHẤTChất thải gia súc

Năng lượng từ khí sinh
học để vận hành nhà

VẬT CHẤTg
để SX khí
methane

máy SX ethanol

Sinh khối dùng cho

NHÀ MÁYTHỨC ĂN Á Ế

SX khí sinh học

NHÀ MÁY
SX ETHANOL

THỨC ĂN
GIA SÚC TÁI CHẾ

Nhà máy SX ethanol đồng
thời SX thứ ă i úthời SX thức ăn gia súc









TỐI ƯU HÓA VỀ MẶT NĂNG LƯỢNG
TRONG NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG



“Để đảm bảo có một tương lai an toàn hơn, phồn vinh hơn, chúng ta
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chỉ có một con đường là giải quyết một cách cân đối các vấn đề về
môi trường và phát triển cùng một lúc”.


