
ản tin Chính sách Tài nguyên - Môi trường - 
Phát triển bền vững này do Trung tâm Con 

người và Thiên nhiên (PanNature) tổng hợp và 
biên tập. Định kỳ hàng quý, chúng tôi sẽ cố gắng 
cập nhật và cung cấp những thông tin hữu ích tới 
cho các tổ chức, cá nhân quan tâm đến quá trình 
xây dựng, dự thảo, ban hành và thực thi các chính 
sách, pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường ở Việt Nam. 

Bản tin này dự định sẽ được phát 
hành định kỳ hàng quý, bằng tiếng 
Việt và tiếng Anh. Chúng tôi sẽ phát 
hành một lượng hạn chế bản in đến 
các cá nhân và tổ chức quan tâm. 
Chúng tôi cũng sẽ gửi bản điện tử 
qua email cho những người đăng ký 
nhận bản tin. Ngoài ra, bản tin này cũng sẽ được 
đăng tải trên website của Trung tâm Con người và 
Thiên nhiên. 

Trong quý I năm 2011, PanNature đã thống kê 
được 42 văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) liên 
quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường được nhà 
nước ban hành hoặc bắt đầu có hiệu lực. Các văn bản 
này chủ yếu đề cập đến các nhóm nội dung về: Tổ chức 
thể chế - tài chính trong lĩnh vực quản lý tài nguyên môi 
trường; Quản lý môi trường và ô nhiễm môi trường; 
Tài nguyên rừng, Đa dạng sinh học, Tài nguyên khoáng 
sản, Tài nguyên nước và Biến đổi khí hậu. 

Chúng tôi rất mong nhận được 
các ý kiến phản hồi, đóng góp, nhận 
xét để cho các bản tin tiếp theo được 
hoàn thiện, đầy đủ và hữu ích hơn 
cho độc giả. Trung tâm Con người và 
Thiên nhiên cũng sẵn sàng đăng tải 
các bài viết, phân tích, bình luận về các 

vấn đề chính sách phát triển bền vững, tài nguyên, 
môi trường trong bản tin này và trên Trang tin điện 
tử ThienNhien.Net. 
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S ử dụng dịch vụ môi trường rừng phải 
trả tiền 

Nghị định 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy 
định về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng bắt 
đầu có hiệu lực từ ngày 01.01.2011

Theo Nghị định này, lần đầu tiên ở Việt Nam, 
các đơn vị sử dụng dịch vụ hưởng lợi từ rừng phải 
trả một phần nguồn lợi thu được cho chủ rừng. 

Theo đó, các khu rừng đặc dụng, rừng phòng 
hộ hay rừng sản xuất sẽ được trả tiền dịch vụ nếu 
có khả năng cung cấp một hay nhiều loại dịch vụ 
môi trường rừng (DVMTR) theo quy định, như: 
bảo đảm nguồn nước cho thủy điện, sản xuất 
nước sạch và hoạt động du lịch sinh thái. 

Chủ các khu rừng có cung ứng DVMTR và 
các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân 
cư thôn có hợp đồng nhận khoán bảo vệ rừng ổn 
định lâu dài với các chủ rừng sẽ được nhận chi trả.
Việc chi trả sẽ được thực hiện trực tiếp hoặc thông 

Liên quan đến nội dung giao rừng, cho thuê rừng, 
Chính phủ đã ban hành một số văn bản như sau: 
•	 Quyết	định	số	178/QĐ-TTg	ngày	12/11/2001	của	
Thủ	tướng	Chính	phủ	về	quyền	hưởng	lợi,	nghĩa	
vụ	của	hộ	gia	đình,	cá	nhân	được	giao,	được	
thuê,	nhận	khoán	rừng	và	đất	lâm	nghiệp.

•	 Quyết	định	số	304/2005/QĐ-TTg	ngày	
23/11/2005	của	Thủ	tướng	Chính	phủ	về	việc	
giao	rừng,	khoán	bảo	vệ	rừng	cho	hộ	gia	đình	và	
cộng	đồng	trong	buôn	làng	là	đồng	bào	dân	tộc	

ÁC QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN TRỊ RỪNG

qua Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam hoặc 
Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh. 

Cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng được 
kỳ vọng sẽ thực hiện xã hội hóa ngành lâm nghiệp 
thành công, từng bước thiết lập cơ sở kinh tế bền 
vững góp phần bảo vệ môi trường và các hệ sinh 
thái, cải thiện chất lượng dịch vụ môi trường rừng. 

Để triển khai nghị định này, ngày 13/12/2010 
Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 2284/QĐ-
TTg phê duyệt đề án “Triển khai Nghị định 99/2010/
NĐ-CP ngày 24 tháng 0 năm 2010 của Chính phủ về 
chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng”.

Nghị định này đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày 
01/01/2011. 

G iao, thuê rừng gắn liền với giao, thuê 
đất lâm nghiệp

Thông tư liên tịch 07/2011/TTLT-BNNPTNT-
BTNMT

Ngày 29/01/2011, Bộ Nông nghiệp – Phát 
triển Nông thôn và Bộ Tài nguyên – Môi trường 
đã ban hành thông tư liên tịch số 07/2011/TTLT-
BNNPTNT-BTNMT hướng dẫn một số nội dung 
về giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, thuế 
đất lâm nghiệp. Theo đó, thông tư hướng dẫn việc 
phối hợp giữa cơ quan Tài nguyên Môi trường và 
cơ quan Kiểm lâm trực thuộc bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn thực hiện các công việc: giao 
rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, thuê đất lâm 
nghiệp lần đầu; hoàn thiện hồ sơ giao rừng, thuê 
rừng; hoàn thiện hổ sơ địa chính đối với trường 
hợp đã được giao rừng, thuê rừng nhưng chưa 
được giao đất, thuê đất lâm nghiệp hoặc chưa được 
cấp giấy chứng nhận…Bản đồ được sử dụng trong 
trường hợp này là hệ quy chiếu VN-2000 với tỷ lệ 
cơ bản là 1/10000 hoặc 1/5000.

Thông tư liên tịch này bắt đầu có hiệu lực từ 
ngày 25/03/2011
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thiểu	số	tại	chỗ	ở	các	tỉnh	Tây	Nguyên	
•	 Thông	tư	liên	tịch	số	80/2003/TTLT/BNN-BTC	
ngày	03/09/2003	của	Bộ	Nông	nghiệp	và	Phát	
triển	Nông	thôn,	Bộ	tài	chính	về	quyền	hưởng	
lợi,	nghĩa	vụ	của	hộ	gia	đình,	cá	nhân	được	giao,	
được	thuê,	nhận	khoán	rừng	và	đất	lâm	nghiệp;

•	 Thông	tư	số	38/2007/TT-BNN	ngày	25/4/2007	
của	Bộ	Nông	nghiệp	và	Phát	triển	Nông	thôn	về	
Hướng	dẫn	trình	tự,	thủ	tục	giao	rừng,	cho	thuê	
rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân	và	cộng	đồng	dân	cư	thôn.	
•	 Quyết	định	số	2740/QĐ-BNN-KL	ngày	20/9/2007	
của	Bộ	Nông	nghiệp	và	Phát	triển	Nông	thôn	ban	
hành	đề	án	“Giao	rừng,	cho	thuê	rừng	giai	đoạn	
2007-2010”;

•	 Quyết	định	số	2945/QĐ-BNN-K	ngày	05/10/2007	
của	Bộ	Nông	nghiệp	và	Phát	triển	Nông	thôn	ban	
hành	đề	án	“Hỗ	trợ	người	dân	vùng	cao	canh	tác	
nông	lâm	nghiệp	bền	vững	trên	đất	nương	
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Ngày 28/02/2011, tại Hà Nội, Hội nghị 
Quốc gia Triển khai nghị định số 117/2010/
NĐ – CP	đã	được	Bộ	NN&PTNT	tổ	chức	và	
chủ	trì,	với	sự	tham	gia	của	hơn	100	đại	
biểu	từ	đại	diện	của	các	bộ	ngành	có	liên	
quan,	ban	quản	lý	các	khu	bảo	tồn,	trường	
đại	học,	viện	nghiên	cứu,	hội	khoa	học	các	
tổ chức phi chính phủ quốc tế và trong 
nước,	cơ	quan	truyền	thông	và	báo	chí.	
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N ghị định số 117/2010/NĐ-CP: Hành 
lang pháp lý mới về tổ chức và quản lý 

rừng đặc dụng 
Hệ thống rừng đặc dụng của Việt Nam được 

thành lập và hoạt động trong gần 50 năm qua, 
với chức năng và nhiệm vụ chính là bảo vệ và 
bảo tồn các hệ sinh thái rừng, đa dạng sinh học, 
cảnh quan thiên nhiên và các giá trị văn hóa lịch 
sử môi trường. Với những nỗ lực của Chính phủ 
Việt Nam và sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, 
Việt Nam đã thiết lập được một hệ thống rừng 
đặc dụng với diện tích 2.198.744 ha và được phân 
thành 164 khu rừng đặc dụng trên toàn quốc, bao 
gồm: 30 vườn quốc gia, 55 khu dự trữ thiên nhiên, 
11 khu bảo tồn loài và sinh cảnh, 45 khu bảo vệ 
cảnh quan và 20 khu rừng nghiên cứu khoa học.1

Tuy nhiên, công tác tổ chức và quản lý hệ 
thống rừng đặc dụng đang có nhiều khó khăn và 
thách thức về quy hoạch, quản lý và tổ chức bảo 
vệ; thiếu sự tham gia đầy đủ, có ý nghĩa của các 
bên liên quan…Đặc biệt, mức độ suy thoái đa 
dạng sinh học ngày càng nghiêm trọng do các hoạt 
động trái phép như khai thác gỗ, thu hái lâm sản và 
săn bắt, buôn bắn bất hợp pháp các loài động vật 
hoang dã, khai khoáng, xây dựng thủy điện…

Nghị định 117/2010/ NĐ-CP do Chính 
phủ ban hành ngày 24/12/2010 nhằm mục đích 
tạo một hành lang pháp lý thống nhất về tổ chức, 
quản lý hệ thống rừng đặc dụng trên toàn quốc. 

Các nội dung quan trọng được quy định cụ thể 
trong Nghị định này gồm có: quy hoạch, xác lập, 
thành lập, chuyển mục đích sử dụng rừng, nghiên 
cứu khoa học và hoạt động du lịch sinh thái rừng 
đặc dụng; sử dụng bền vững tài nguyên rừng, tổ 
chức Ban quản lý, hạt kiểm âm, trung tâm cứu hộ, 
bảo tồn, phát triển sinh vật, vùng đệm, quản lý kế 
hoạch, tài chính và đầu tư. Đặc biệt, riêng về lĩnh 
vực bảo tồn đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng, 
Chính phủ chủ trương tăng cường phân cấp, phân 
quyền cho địa phương quản lý các khu rừng đặc 
dụng trên địa bàn; gắn quyền và lợi ích hợp pháp, 
trách nhiệm của người dân địa phương cùng tham 
gia vào công tác bảo tồn thiên nhiên.

Nghị định này được kỳ vọng sẽ làm thay đổi 
tương đối cách quản lý hiện tại, là cơ sở cho các 
hoạt động bảo vệ, bảo tồn, duy trì phát triển các 
giá trị đặc biệt về thiên nhiên, mẫu chuẩn hệ sinh 
thái, đa dạng sinh học, nguồn gen sinh vật, di tích 
lịch sử, văn hóa, cảnh quan; nghiên cứu khoa học; 
cung ứng dịch vụ môi trường, góp phần giảm 
thiểu các tác động tiêu chuẩn của biến đổi khí hậu 
và đảm bảo phát triển kinh tế, xã hội bền vững. 

Nghị định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 
03/01/2011.
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1	 Trần	 Thế	 Liên,	 2010.	 Đánh	 giá	 quy	 hoạch	 rừng	
đặc	dụng	Việt	Nam.	Bài	trình	bày	tại	Hội	nghị	Môi	
trường	năm	2010.	Vụ	Bảo	 tồn	Thiên	nhiên,	Tổng	
cục	Lâm	nghiệp.
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Q uy định về xác định thiệt hại đối với 
môi trường  

Nghị định 113/2010/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 
18/01/2011

Bài học từ vụ Công ty TNHH Vedan (ở tỉnh 
Đồng Nai) gây ô nhiễm sông Thị Vải gây hậu quả 
nghiêm trọng đã thúc đẩy Bộ Tài nguyên và Môi 
trường tham mưu cho Chính phủ xây dựng và 
ban hành Nghị định số 113/2010/NĐ-CP ngày 
03/12/2010 quy định về xác định thiệt  hại đối 
với môi trường. Theo đó, nghị định bao gồm các 
quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường, 

Đ ánh giá Môi trường Chiến lược – Đánh 
giá tác động môi trường 

Để tiếp tục hướng dẫn và hoàn thiện các quy 
định pháp luật về đánh giá tác động môi trường 
chiến lược và đánh giá tác động môi trường của 
các dự án tại Việt Nam, căn cứ vào Nghị định 
80/2006/ NĐ – CP về việc quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 
Môi trương và Nghị định 21/2008/NĐ-CP của 
Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều 

của Nghị định 80/2006/ 
NĐ – CP, các bộ ngành liên 
quan cũng hành các thông 
tư hướng dẫn cụ thể. 

Thông tư 218/2010/
TT-BTC ngày 29/12/2011 
do Bộ Tài chính ban hành 
về việc quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp và quản lý 

về thu thập dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt 
hại đối với môi trường, tính toán thiệt hại đối với 
môi trường, và xác định trách nhiệm bồi thường 
thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái đối với môi trường 
nước, đất, hệ sinh thái tự nhiên và các loại được ưu 
tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật. 

Trên cơ sở dữ liệu, chứng cứ và kết quả tính 
toán thiệt hại, cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
giải quyết bồi thường theo hình thức: Thỏa thuận 
việc bồi thường với người gây thiệt hại; yêu cầu 
trọng tài giải quyết hoặc khởi kiện tại tòa án. 

Nghị định này là một công cụ pháp lý quan 
trọng dựa trên nguyên tắc “người gây ô nhiễm 
phải trả tiền”, bước đầu giúp tháo gỡ những rào 
cản và thách thức về mặt pháp lý mà cơ quan quản 
lý nhà nước về môi trường, cơ quan tố tụng pháp 
luật và cộng đồng khi giải quyết các vụ việc khởi 
kiện đòi bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm 
pháp luật môi trường gây ra. 

Nghị định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 
18/01/2011 

ÁC QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN 
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Liên	quan	đến	nội	dung	Nghị	định		này,	Trung	tâm	
Con	người	và	Thiên	nhiên	đã	phối	hợp	với	chuyên	
gia	luật	môi	trường	nghiên	cứu	và	công	bố	báo	cáo:	
Quyền	khởi	kiên	đòi	bồi	thường	thiệt	hại	do	hành	vi	vi	
phạm	pháp	luật	môi	trường	ở	Việt	Nam:	Cơ	sở	pháp	lý	
và	quy	trình	thực	hiện	(2009)
Tham	khảo	báo	cáo	đầy	đủ	tại:	http://nature.org.vn/
vn/2009/12/quyen-khoi-kien-boi-thuong-moi-truong/		Th

ôn
g t

in
 th

am
 kh

ảo

sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động 
môi trường. Theo đó, ngoài 90% số tiền phí thẩm 
định được sử dụng cho các hoạt động liên quan 
như: chi phí tiền lương, chi phí máy móc kỹ thuật, 
chi phí họp hội đồng thẩm định, chi phí viết bài 
nhận xét thẩm định…thì 10% của khoản thu này 
sẽ được nộp vào Ngân sách nhà nước. Thông tư 
bắt đầu có hiệu lực từ ngày 22/01/2011. 

Thông tư 01/2011/TTBXD ngày 27/01/2011 
do Bộ Xây Dựng ban hành về việc Hướng dẫn đánh 
giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch 
xây dựng, quy hoạch đô thị. Theo đó, thông tư quy 
định rõ về các tiêu chí lựa chọn tư vấn thực hiện báo 
cáo ĐMC, các phương pháp thực hiện ĐMC cũng 
như những nội dung không thể thiếu trong báo cáo 
ĐMC của đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch 
đô thị. 

Thông tư bắt đầu có hiệu lực từ ngày 
15/03/2011.

Liên	quan	đến	các	quy	định	đánh	giá	tác	động	
môi	trường,	Trung	tâm	Con	người	và	Thiên	
nhiên đã nghiên cứu và công bố báo cáo tham 
luận	chính	sách	Đánh	giá	tác	động	môi	trường	
ở	Việt	Nam:	Từ	pháp	luật	đến	thực	tiễn	(2009).	
Tham	khảo	báo	cáo	đầy	đủ	tại:	http://nature.
org.vn/vn/2009/04/thao-luan-chinh-sach-
danh-gia-tac-dong-moi-truong-o-viet-nam/Th
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T hông tư liên tịch 197/2010/TTLT-BTC-
BTNMT: Chi tối đa 50 triệu đồng cho 

người cung cấp thông tin vi phạm môi trường 
Ngày 08/12/2011, Bộ Tài chính và Bộ Tài 

nguyên Môi trường đã ban hành Thông tư liên 
tịch số 197/2010/TTLT-BTC-BTNMT hướng 
dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền 
thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
bảo vệ môi trường. 

Theo đó, cơ quan chủ trì tiến hành kiểm tra, 
giám sát, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật 
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được sử dụng 
70% tổng số tiền thu phạt vi phạm hành chính đã 
nộp vào tài khoản tạm giữ (Sở Tài chính hoặc Kho 
bạc Nhà nước) để chi cho công tác kiểm tra, giám 
sát, thanh tra, xử lý vi phạm hành chính, công khai 
thông tin về tình hình ô nhiễm và vi phạm pháp 
luật về bảo vệ môi trường. Toàn bộ kinh phí trên 
được chi trả cho các nội dung như: mua sắn trang 
thiết bị, phương tiện phục vụ công tác; chi thông 
tin liên lạc, văn phòng phẩm; bồi dưỡng cán bộ; 
xây dựng cơ sở dữ liệu…

Điểm mới nhất trong các khoản chi là nội dung 
“chi mua tin”, nghĩa là số tiền được chi trả cho người 
cung cấp tin tức về các vụ việc vi phạm môi trường. 
Theo đó, khoản kinh phí được chi trả cho mỗi vụ 
việc không quá 10% số tiền phạt và tối đa không 
quá 50.000.000 VND (năm mươi triệu đồng).

ÁC QUY ĐỊNH MỚI 
VỀ THỂ CHẾ - TÀI CHÍNH TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

C

C hương trình thanh tra về tài nguyên 
và môi trường năm 2011 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 
Ngày 25/02/2011 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường đã ban hành Quyết định số 302/
QĐ-BTNMT về chương trình thanh tra năm 
2011 về tài nguyên và môi trường. Theo đó, nội 
dung và kế hoạch hoạt động thanh tra năm 2011 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung vào ba 
nội dung chính: 

 Thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai tại 
các dự án khu đô thị trên toàn quốc từ tháng 
3 đến tháng 6 năm 2011, tập trung ở 7 tỉnh và 
thành phố: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, 
Vĩnh Phúc, Đắk Lắk, Kiên Giang, Ninh Bình 
và Ninh Thuận. 

 Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, 
môi trường, khoáng sản và tài nguyên nước 
đối với hoạt động khai thác Titan tại các tỉnh 
duyên hải miền Trung từ tháng 3 đến tháng 6 
năm 2011, tập trung tại các tỉnh: Thừa Thiên 
Huế, Bình Định, Quảng Ngãi, Bình Thuận. 

 Thanh tra việc thực hiện pháp luật bảo vệ môi 
trường, đất đai, tài nguyên nước và khí tượng 
thủy văn đối với các dự án, nhà máy thủy điện 
vừa và nhỏ từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2011 
tại 15 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc là: 
Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, 
Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc 
Giang, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hòa Bình, Sơn 
La, Điện Biên và Lai Châu. 

Theo	dự	kiến,	tháng	6/2011,	Trung	tâm	Con	
người	và	Thiên	nhiên	sẽ	công	bố	báo	cáo	
nghiên cứu “Phát triển thủy điện và hệ thống 
rừng đặc dụng Việt Nam”	nhằm	tổng	hợp	hiện	
trạng	phát	triển	các	dự	án,	nhà	máy	thủy	điện	
vừa	và	nhỏ	trong	và	xung	quan	các	Vườn	quốc	
gia,	khu	bảo	tồn	trên	toàn	quốc	ở	Việt	Nam.	

Th
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ỘT SỐ VẤN ĐỀ NỔI BẬT KHÁC

T hành lập Ban chỉ đạo thực hiện sáng 
kiến REDD+ tại Việt Nam

Việt Nam là quốc gia đầu tiên trên thế giới 
được lựa chọn thực hiện thí điểm sáng kiến 
REDD thông qua chương trình UN-REDD. 

Pha 1 được bắt đầu thực hiện từ tháng 9/2009. 
Sau 18 tháng, các nội dung cụ thể đã được hoàn 
tất bao gồm việc xây dựng cơ chế điều phối giữa 
các bộ, ngành và tổ chức liên quan; xây dựng mạng 
lưới quốc gia về REDD; thành lập tổ công tác kỹ 
thuật; xây dựnh chương trình chiến lược quốc gia; 
thực hiện cơ chế tham vấn cộng đồng (FPIC) tại 
hai huyện thí điểm Di Linh và Lâm Hà, tỉnh Lâm 
Đồng; tập huấn tuyên tuyền nâng cao năng lực 
cũng như các nghiên cứu kỹ thuật như xây dựng 
cơ sở dữ liệu về rừng…

M

Pha 2 dự kiến sẽ bắt đầu khởi động vào giữa 
năm 2011 với tổng kinh phí thực hiện khoảng 100 
triệu USD, do Chính phủ Na Uy tài trợ thông qua 
Chương trình UN-REDD. Mục tiêu tổng quát của 
chương trình là quản lý tài nguyên rừng bền vững 
hướng tới mục đích giảm thiểu phát thải khí nhà 
kính do phá rừng và suy thoái rừng. Hoạt động 
chính của UNREDD pha 2 là vận hành chương 
trình chiến lược REDD quốc gia, các cơ chế điều 
phối, đo đạc carbon có sự tham gia, chia sẻ lợi ích 
công bằng từ REDD…thử nghiệm tại 6 tỉnh có 
độ che phủ rừng lớn là Bắc Kạn, Bình Thuận, Cà 
Mau, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Lâm Đồng và Lào Cai. 

Không dừng lại ở REDD, Việt Nam tiếp tục 
hướng tới việc thực hiện sáng kiến REDD+ (Giảm 
phát thải khí nhà kính thông qua các nỗ lực hạn chế 
mất rừng và suy thoái rừng, quản lý rừng bền vững, 
bảo tồn và nâng cao trữ lượng carbon của rừng) với 
các nội dung liên quan đến bảo tồn thiên nhiên và 
đa dạng sinh học cũng được tính đến. 

Nhằm phục vụ cho việc chỉ đạo, xây dựng và 
triển khai chương trình REDD và REDD+ tại 
Việt Nam, ngày 07/01/2011, Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ký Quyết định 
37/2011/QĐ-BNN-TCCB thành lập Ban chỉ 
đạo thực hiện sáng kiến REDD+ do Bộ trưởng Bộ 
NN-PTNT Cao Đức Phát đứng đầu. 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 
07/01/2011

Năm	2010,	Trung	tâm	Con	người	và	Thiên	nhiên	
đã	biên	dịch	và	xuất	bản	ấn	phẩm	“Chuyển	động	
cùng	REDD:	Khái	niệm	và	lựa	chọn	cách	thực	hiện”	
sang	tiếng	Việt	(theo	bản	quyền	của	CIFOR).	
Một	số	bài	viết,	bình	luận	về	chủ	đề	REDD	cũng	
được	PanNature	đăng	tải	tại	địa	chỉ:	http://www.
thiennhien.net/2009/12/23/boi-canh-redd-o-
viet-nam/Th
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D ự thảo Luật Tài nguyên Nước sửa đổi 

Dự thảo Luật Tài nguyên Nước (TNN) sửa 
đổi được xây dựng nhằm mục đích bảo vệ tài 
nguyên nước có hiệu quả; sử dụng nước hợp lý, 
tiết kiệm; phòng, chống, khắc phục hậu quả tác 
hại do nước gây ra tốt hơn; tăng cường hiệu lực 
quản lý Nhà nước về TNN trong tình hình mới. 

Các vấn đề về quản lý lưu vực sông, quản lý 
chất lượng nước, quy hoạch sử dụng tổng hợp 
nguồn nước và kinh tế tài nguyên nước…là những 
điểm đặc biệt quan trọng đang được nghiên cứu 
để đưa vào dự thảo. 

Để tiếp tực hoàn thiên và đảm bảo chất lượng 
của dự Luật, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin 
hoãn thời gian trình Chính phủ đến ngày 08/2011 
thay vì tháng 4/2011 như dự kiến ban đầu. 

Q uy chế Khai thác dầu khí

Ngày 15/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban 
hành Quyết định 84/2010/QĐ-TTg về việc Ban 
hành Quy chế khai thác dầu khí.

Quy chế nêu rõ về một số nội dung như: Các 
kế hoạch phát triển mỏ và hoạt động khai thác dầu 
khí khác; nghiên cứu khảo sát giếng, vỉa và mỏ; vận 
hành giếng phát triển; bảo vệ tài nguyên… Đối 
với sản lượng khai thác, Quy chế quy định người 
điều hành phải khai thác hợp lý theo thông lệ công 
nghiệp dầu khí và công nghệ thích hợp đã được 
chứng minh tính khả thi nhằm đạt được hệ số thu 
hồi dầu khí với sản lượng khai thác ổn định theo 

Kế hoạch phát triển mỏ đã được phê duyệt. Người 
điều hành phải trình Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 
dự báo khả năng khai thác dầu khí cho năm tiếp 
theo và cập nhật dự báo khai thác hết đời mỏ cho 
từng vỉa trước ngày 01 tháng 10 hàng năm…

Quy chế cũng nhấn mạnh tới các yêu cầu 
chung về xây dựng công trình khai thác dầu khí; 
bảo đảm an toàn, môi trường, huấn luyện nhân 
viên; các hoạt động sản xuất liên quan đến khai 
thác dầu khí; lưu trữ đảm bảo bí mật thông tin tài 
liệu, cũng như xử lý vi phạm quy định của Quy 
chế đối với tổ chức, cá nhân…. 

Quy chế bao gồm 12 Chương, 83 Điều, áp 
dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá 
nhân liên quan tới hoạt động khai thác dầu khí 
trong phạm vi lãnh thổ, vùng đặc quyền kinh tế và 
thềm lục địa của Việt Nam.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày 15/02/2011, thay thế Quyết định 
163/1998/QĐ-TTg ngày 07/09/1998 về ban 
hành Quy chế khai thác tài nguyên dầu khí.

TRUNG TÂM CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN  |  SỐ 1, QUÝ I/2011
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ỔNG HỢP DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QPPL QUÝ I – 2011T
Số hiệu Tên văn bản

I.Tổ chức thể chế - Tài chính

197/2010/TTLT-BTC-BTNMT Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử 
dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ 
môi trường của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên Môi trường. 
Ban hành: 18/12/2011                                            Hiệu lực: 03/01/2011

01/2011/TT-BTNMT Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bổ sung khoản 
3 Điều 8 Thông tư số 07/2009/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 
102/2008/NĐ-CP ngày 15/09/2008 của Chính phủ về việc thu thập, 
quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường
Ban hành: 21/01/2011                                            Hiệu lực: 08/05/2011

01/2011/TTLT-BKHCN -BCA Thông tư liên tịch về Quy định việc phối hợp thực hiện Quyết định 
20/2009/QĐ-TTg quy định việc trang bị, sử dụng phương tiện, thiết 
bị kỹ thuật trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm 
pháp luật về bảo vệ môi trường của lực lượng Cảnh sát nhân dân do 
Bộ Công an - Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Ban hành: 18/02/2011                                            Hiệu lực: 05/04/2011 

302/QĐ-BTNMT/2011 Quyết định về tổ chức thanh tra do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 
trường ban hành.
Ban hành và Hiệu lực: 25/02/2011

1150/VPCP-KGVX Công văn của Văn phòng Chính phủ về việc chương trình toàn dân 
tham gia bảo vệ môi trường đến năm 2015, định hướng đến năm 
2020
Ban hành:25/02/2011                                             Hiệu lực: 25/02//2011

II Quản lý môi trường – Ô nhiễm môi trường.

113/2010/NĐ-CP Nghị định Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường
Ban hành: 03/12/2010                                            Hiệu lực: 18/01/2011

81/2010/QĐ-TTg Quyết định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu 
viễn thám quốc gia.
Ban hành: 13/12/2010                                            Hiêụ lực: 15/02/2011

Các Thông tư Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường:

39/2010/TT-BTNMT Ban hành: 16/12/2010                                            Hiệu lực: 15/02/2011

41/2010/TT-BTNMT
42/2010/TT-BTNMT

Ban hành: 28/12/2010                                            Hiệu lực: 15/02/2011

43/2010/TT-BTNMT Ban hành: 28/12/2010                                            Hiệu lực: 01/04/2011
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Số hiệu Tên văn bản

24/2010/TT-BXD Thông tư của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn việc tổ chức triển khai 
đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh
Ban hành: 24/12/2010                                             Hiệu lực: 06/02/2011

218/2010/TT-BTC Thông tư của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và 
quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 
trường
Ban hành: 29/12/2010                                             Hiệu lực: 21/01/2011

01/2011/TT-BXD Thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn đánh giá môi trường chiến 
lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị 
Ban hành: 27/01/2011                                             Hiệu lực: 15/03/2011

08/2011/TT-BTNMT Thông tư  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
30/2009/TT-BTNMT ngày 31/12/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định về Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây 
dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường.
Ban hành: 28/03/2011                                             Hiệu lực:11/05 /2011

21/2011/NĐ-CP Nghị địnhhướng dẫn và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng 
lượng tiết kiệm và hiệu quả
Ban hành: 29/03/2011                                             Hiệu lực:15/05 /2011

12/2011/TT-BGTVT Thông tư quy định về cấp, thu hồi giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc 
bảo đảm tài chính theo công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối 
với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992 do Bộ Giao thông ban hành 
Ban hành: 30/03/2011                                                     Hiệu lực:01/06/2011

III. Tài nguyên khoáng sản

84/2010/QĐ-TTg Quyết định Về việc ban hành Quy chế khai thác dầu khí
Ban hành: 15/12/2010                                             Hiệu lực: 15/02/2011

33/2010/TT-BTNMT Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thăm dò, 
phân cấp trữ lượng và tài nguyên các mỏ quặng sắt
Ban hành: 19/12/2010                                             Hiệu lực: 28/01/2011

357/TCT-CV Công văn  của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng đối với tài 
nguyên, khoáng sản xuất khẩu
Ban hành và Hiệu lực: 26/01/2011

0539/QĐ-BCT Quyết định của Bộ Công Thương về việc bổ sung Quy hoạch phân 
vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng crômit, mangan 
giai đoạn 2007 - 2015, định hướng đến năm 2025
Ban hành và Hiệu lực: 28/01/2011

190/QĐ-TTg Quyết định  của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ tổ 
chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Ban hành và Hiệu lực: 29/01/2011

17/2011/TT-BTC Thông tư hướng dẫn Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng quỹ tìm 
kiếm thăm dò dầu khí do Bộ Tài chính ban hành
Ban hành: 10/02/2011                                             Hiệu lực: 27/03/2011
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13/2011/NĐ-CP Nghị định về an toàn công trình dầu khí trên đất liền
Ban hành: 11/02/2011                                             Hiệu lực: 05/04/2011

0836/QĐ-BCT Quyết định của Bộ Công Thương về việc bổ sung Quy hoạch phân 
vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, 
niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025
Ban hành và hiệu lực: 11/02/2011                         

03/2011/TT-BCT Thông tư về Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác 
than hầm lò do Bộ Công thương ban hành
Ban hành: 15/02/2011                                            Hiệu lực: 01/04/2011

0908/QĐ-BCT/ 2011 Quyết định bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế 
biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá 
hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm 
2025 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Ban hành và hiệu lực: 01/03/2011                                                              

0540/QĐ-BCT Quyết định của Bộ Công Thương về việc bổ sung Quy hoạch phân 
vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất 
nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến 
năm 2015, có xét đến năm 2025
Ban hành và hiệu lực: 01/03/2011                                                              

418/QĐ-TTg/2011 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ tổ chức và 
hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
Ban hành và hiệu lực: 21/03/2011                                                              

IV. Tài nguyên rừng

99/2010/NĐ-CP Nghị địnhvề chính sách chi trả dịch vụ môi trường
Ban hành: 24/09/2010                                            Hiệu lực: 01/01/2011

117/2010/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc 
dụng
Ban hành: 24/12/2010                                            Hiệu lực: 01/03/2011

25/CT-BNN-TCLN Chỉ thị về việc triển khai các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, 
chữa cháy rừng mùa khô năm 2011
Ban hành và hiệu lực: 06/01/2011                                                              

135/QĐ-BNN-TCLN Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt 
kế hoạch triển khai Đề án “Triển khai Nghị định số 99/2010/NĐ-CP 
ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi 
trường rừng” của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ban hành và hiệu lực: 25/01/2011                                                              

07/2011/TTLT-BNNPTNT-
BTNMT

Thông tư liên tịch  hướng dẫn về giao, thuê rừng gắn liền với giao, 
thuê đất lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - 
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ban hành: 29/1/2011                                               Hiệu lực: 25/03/2011
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V. Đa dạng sinh học

01/2011/TT-BNNPTN Thông tư quy định sửa đổi danh mục loài thuỷ sinh quý hiếm có 
nguy cơ tuyệt chủng cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển kèm 
theo Quyết định 82/2008/QĐ-BNN Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn ban hành
Ban hành và hiệu lực: 05/01/2011                                                              

VI. Biến đổi khí hậu

204/2010/TTLT-BTC-
BTN&MT

Thông tư liên tịch  của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường 
về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư liên tịch số 
58/2008/TTLT-BTC-BTN&MT của liên bộ Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên 
và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 
130/2007/QĐ-TTg ngày 02/08/2007 của Thủ tướng Chính phủ về 
một số cơ chế, chính sách tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế 
phát triển sạch
Ban hành: 15/12/2011                                             Hiệu lực: 29/01/2011

39/QĐ-BNN-TCCB Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc 
thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sáng kiến “Giảm phát thải khí nhà 
kính thông qua các nỗ lực hạn chế mát rừng và suy thoái rừng, quản 
lý rừng bền vững, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon của rừng 
(REDD+)” tại Việt Nam
Ban hành và hiệu lực: 25/01/2011                                            

199/QĐ-BGTVT Quyết định của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Kế hoạch hành động 
ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Giao thông Vận tải giai đoạn 
2011 – 2015
Ban hành và hiệu lực: 26/01/201

38/TB-VPCP Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi họp 
Ban Chỉ đạo Quốc gia về Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó 
với biến đổi khí hậu do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ban hành và hiệu lực: 03/03/2011                                           

762/TTr-BNN-TCLN Tờ trình năm 2011 về cơ chế chính sách và giải pháp tăng cường 
công tác quản lý bảo vệ rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn ban hành
Ban hành và hiệu lực: 22/03/2011                                           

VII. Tài nguyên nước

645/QĐ-BTC Quyết định 645/QĐ-BTC năm 2011 công bố giá bán điện thương 
phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên 
nhiên sản xuất thủy điện do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ban hành và hiệu lực: 21/03/2011                                           

QH12 Dự thảo Luật Tài nguyên nước (Sửa đổi) 2011
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Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) là tổ chức phi lợi 
nhuận hoạt động nhằm bảo vệ môi trường, bảo tồn sự đa dạng và phong phú 
của thiên nhiên, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng địa phương 
thông qua tìm kiếm, quảng bá, thực hiện các giải pháp bền vững và thân thiện 
với môi trường.

Nếu quý vị muốn đăng ký nhận bản tin này hoặc đóng góp 
ý kiến cho chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với:
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Số 3, ngõ 55, phố Đỗ Quang, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Hòm thư 612, Bưu điện Hà Nội
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Email: policy@nature.org.vn 
Website: www.nature.org.vn
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