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1. Khái quát các kết quả và tồn tại của thực tiễn giải quyết tranh chấp môi trường ở 

Việt Nam 

Thông qua thực tiễn giải quyết tranh chấp môi trường (GQTCMT) trong thời gian qua có 

thể đưa ra những nhận xét sau: 

- Tuyệt đại bộ phận các vụ GQTCMT thành công đều thông qua phương thức hòa giải.  

- Thực tế chỉ ra rằng, có nhiều trường hợp, doanh nghiệp chấp nhận đối thoại, lương 

lượng với dân, nhưng khi được yêu cầu BTTH, doanh nghiệp lại giơ cái “phao” cứu sinh 

– yêu cầu chứng cứ, kết luận… và từ chối BTTH cho người dân khi khẳng định: chấp 

nhận đền bù khi có kết luận của cơ quan chức năng. 

- Sự thành công của các vụ GQTCMT là do sự tham gia tích cực của cơ quan nhà nước 

(CQNN) và một vài vụ việc GQTCMT đã có sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự. 

Các vụ GQTCMT thành công đều nhận được sự hỗ trợ của CQNN, tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp trong phối hợp điều tra, khảo sát và hỗ trợ các hộ dân đánh giá thiệt hại cũng như 

thực hiện đại diện trong quá trình thương lượng, hòa giải tranh chấp. 

- Mức độ thành công của việc GQTCMT phục thuộc rất lớn vào sự quyết liệt vào cuộc 

của cơ quan nhà nước và sự tham gia của các tổ chức xã hội – nghề nghiệp. Tuy nhiên, sự 

vào cuộc của cơ quan nhà nước có quyết liệt hay không lại phục thuộc vào sự phản ứng 

của người dân – người bị thiệt hại và dư luận xã hội đối với hành vi vi phạm pháp luật 

môi trường, gây  thiệt hại.  

- Sự can thiệp của CQNN cũng làm phát sinh những vấn đề như:  

Thứ nhất, sự can thiệp của CQNN làm ảnh hưởng tới quyền tự định đoạt của đương sự: 

Trên thực tế, trong các vụ việc như Vedan, Sonadezi thì Tổng cục Môi trường, Sở 

TN&MT Đồng Nai, Viện Môi trường và Tài nguyên đã cùng phối hợp điều tra, khảo sát 

và hỗ trợ các hộ dân đánh giá thiệt hại. Trong các vụ việc này, cơ quan hành chính nhà 

nước các cấp đã can thiệp tương đối sâu vào mối quan hệ dân sự giữa bên bị thiệt hại và 

bên gây thiệt hại khi UBND cấp xã và cấp huyện “rà soát, xét duyệt” trong quá trình tiếp 

nhận đơn của những hộ gia đình cho rằng mình bị thiệt hại do hành vi gây ÔNMT của 

doanh nghiệp và khi UBND tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và TP. Hồ Chí Minh đã 

có văn bản yêu cầu doanh nghiệp bồi thường cho các hộ dân bị thiệt hại. Các cơ quan này 

đã vượt quá mức hỗ trợ, chứng kiến hoặc hướng dẫn các bên trong quá trình thỏa thuận, 

hòa giải tranh chấp môi trường. Quá trình GQTCMT hiện nay ở Việt Nam mang nặng 

tính áp đặt hơn là hình thức hòa giải. 

Tuy nhiên cũng phải thấy rằng, có thể có nhiều người không thuộc chủ thể bị thiệt hại cũng 

tham gia vào tranh chấp. 



Thứ hai, sự can thiệp “quá mức cần thiết” của CQNN có nguy cơ tạo tra những tranh 

chấp tiếp theo.  

Nguyên nhân của tình trạng này là do pháp luật chưa có quy định về phương thức chi trả 

tiền bồi thường đối với những người bị thiệt hại khi xác định được tổng mức thiệt hại và 

bên gây thiệt hại chấp nhận bồi thường với mức này. Việc CQNN tham gia, can thiệp vào 

phương án phân chia tiền bồi thường đã đạt được cho từng người bị thiệt hại đã gặp phải 

những phản ững không đồng tình của người dân. Đây là nguy cơ làm phát sinh những 

tranh chấp. Tuy nhiên cũng cần thấy rằng, thực tế khó có thể chứng minh được thiệt hại 

của từng hộ gia đình. Các hộ gia đình chỉ có một bản tự khai, không có hóa đơn, chứng từ 

hoặc có nhưng lại bị xem là không có giá trị pháp lý (Vì dụ như vụ VEDAN). 

-  Có sự đánh giá khác biệt về hành vi của doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm giữa 

CQNN và người dân.  

Người dân không đánh giá ô nhiễm theo chỉ số BOD, COD, mà họ khẳng định ô nhiễm 

khi thấy mùi hôi thối, khó thở, khói bụi mù mịt, nước sông chuyển màu đen, gà vịt chết, 

cây vàng lá… . Trong khi đó, nơi tiếp nhận đơn thì “chưa thấy gì”, thậm chí bảo “không 

có”. Tại một số nơi, dù ô nhiễm khiến cây vàng lá, người khó thở, ngứa ngáy, gà vịt chết 

hàng loạt, nước sông chuyển mùi hôi thối... song không có CQNN nào có kết luận gì, 

mặc dù người dân đã có đơn khiếu nại về tình trạng này. 

Trong một số trường hợp, người dân (người bị hại) không có những phản ứng nhất định 

thì CQNN hầu như không thực hiện những hành vi phù hợp (theo quy định của pháp luật) 

để bảo vệ người dân trước tình trạng môi trường bị ô nhiễm. Chỉ đến khi người dân 

(người bị hại) phản ứng một cách gay ngắt, tụ tập đông người, nhiều khi vi phạm pháp 

luật thì lúc này cơ quan quản lý nhà nước mới vào cuộc để xác định hành vi gây ÔNMT, 

gây thiệt hại. Thậm chí, do cơ quan quản lý nhà nước “thờ ơ” không giải quyết hoặc có 

thanh tra, kiểm tra mà không phát hiện vi phạm (?) nên người dân đã phải “tự xử” như vụ 

Nicotex Thanh thái (Thanh Hóa). Chỉ đến lúc này, cơ quan quản lý nhà nước mới vào 

cuộc một cách thực sự để xác định hành vi vi phạm pháp luật môi trường và từ đó người 

bị thiệt hại mới cơ cơ sở để đòi BTTH. 

- Có những tình huống xảy ra trên thực tế chưa được giải quyết như những trường hợp 

môi trường bị ô nhiễm do tích tụ, cộng dồn hoặc không xác định được chủ thể phải bồi 

thường nên lúc này xuất hiện người bị thiệt hại do tình trạng môi trường bị trở thành xấu 

đi (môi trượng bị ô nhiễm) nhưng không có cơ chế, chính sách, quy định để giải quyết 

nhằm bù đắp tổn thất cho những người bị hại.   

2. Phân tích, đánh giá các điểm mới và tồn tại/hạn chế của Luật BVMT 2014 trong 

việc giải quyết tranh chấp môi trường 

Những điểm mới của Luật BVMT 2014, có thể hỗ trợ GQTCMT tốt hơn: 

Thứ nhất, Luật BVMT 2014 đã có những quy định nhằm hỗ trợ việc GQTCMT  

Với việc ban hành Luật BVMT 2014, các quy định về hỗ trợ của cơ quan nhà nước đối với 

người dân bị thiệt hại đã được quy định tương đối đầy đủ. Theo đó, các cơ quan nhà nước, 

phụ thuộc vào phạm vi môi trường bị ô nhiễm, có trách nhiệm xác định khu vực bị ô 

nhiễm, xác định nguyên nhân gây ô nhiễm và thiệt hại xảy ra.  



Điều 164 khoản 1 Luật BVMT 2014 đã có quy định nhằm xác định trách nhiệm của cơ 

quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phải nghiên cứu, điều tra và kết luận kịp thời về 

tình trạng môi trường bị ô nhiễm và hậu quả do ô nhiễm môi trường. 

Luật BVMT 2014 cũng  quy định về trách nhiệm hợp tác giữa cơ quan nhà nước với các 

bên liên quan trong xác định khu vực bị ô nhiễm, trong xác định phạm vi, giới hạn khu 

vực bị ô nhiễm, xác mức độ ô nhiễm, đánh giá rủi ro, xác định nguyên nhân, trách nhiệm 

của các bên liên quan (Điều 107 khoản 1 điểm c).  

Thứ hai, Luật BVMT 2014 đã trao quyền mới cho tổ chức chính trị - xã hội, xã hội – nghề 

nghiệp, cộng đồng dân cư  

Các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội – nghề nghiệp có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước xử 

lý vi phạm pháp luật BVMT (Điều 145 khoản 2 điểm đ Luật BVMT 2014) và cộng đồng 

dân cư quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước có liên quan cung cấp kết quả thanh tra, 

kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật BVMT (Điều 146 khoản 2 Luật BVMT 2014). 

Thứ ba, quy định về thời hiệu khởi kiện về môi trường phù hợp với đặc thù tranh chấp 

môi trường 

Điều 162 khoản 3 Luật BVMT 2014 đã giải quyết được những bất cập về thời hiệu khởi kiện 

BTTH trong lĩnh vực môi trường trong thời gian qua khi quy định: “Thời hiệu khởi kiện về 

môi trường được tính từ thời điểm tổ chức, cá nhân bị thiệt hại phát hiện được thiệt hại do hành 

vi vi phạm pháp luật về môi trường của các tổ chức, cá nhân khác”. 

Những vấn đề liên quan đến GQTCMT chưa được giải quyết, cần hoàn thiện/bổ sung: 

- Thứ nhất, Điều 145, Điều 146 Luật BVMT 2014 quy định về quyền của các tổ chức 

chính trị - xã hội, xã hội – nghề nghiệp, cộng đồng dân cư nhưng vẫn thiếu cơ chế để thực 

hiện và cơ chế buộc công chức, cơ quan nhà nước thực hiện nghĩa vụ của mình.  

 - Thứ hai, Pháp luật đã có quy định về công khai thông tin môi trường (Điều 131 Luật 

BVMT 2014), quyền được yêu cầu cung cấp thông tin của tổ chức chính trị - xã hội, xã 

hội – nghề nghiệp (Điều 145 Luật BVMT 2014), quyền được yêu cầu cơ quan quản lý 

nhà nước có liên quan cung cấp kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật 

BVMT của đại diện cộng đồng dân cư (Điều 146 khoản 2 Luật BVMT 2014) nhưng chưa 

quy định quyền được yêu cầu cung cấp thông tin môi trường của người dân. 

- Thứ ba,  Điều 166 Luật BVMT 2014 (Điều 132 Luật BVMT 2005) mới chỉ quy định về 

giám định thiệt hại về môi trường (suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường) mà 

chưa có quy định về giám định thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản của người bị thiệt 

hại.  

- Thứ tư, thành phần, thủ tục hòa giải và giá trị pháp lý của việc hòa giải chưa được pháp 

luật quy định cụ thể.  

Theo quy định hiện hành, có sự khác biệt về chất giữa hiệu lực thi hành kết quả hòa giải 

thành thông qua tòa án và hiệu lực thi hành kết quả hòa giải thành không thông qua Tòa án 

(trung gian hòa giải). Về bản chất, hai hoạt động hóa giải này là giống nhau: Đều dựa trên 

nguyên tắc tự định đoạt của các bên. 



- Thứ năm, Có những tình huống xảy ra trên thực tế chưa được giải quyết như những 

trường hợp môi trường bị ô nhiễm do tích tụ, cộng dồn hoặc không xác định được chủ thể 

phải bồi thường nên lúc này xuất hiện người bị thiệt hại do tình trạng môi trường bị trở 

thành xấu đi (môi trường bị ô nhiễm) nhưng không có cơ chế, chính sách, quy định để 

giải quyết nhằm bù đắp tổn thất cho những người bị hại.   

 Thứ sáu, Quyền khởi kiện vì lợi ích môi trường chung, lợi ích môi trường trong tương 

lai chưa được pháp luật ghi nhận.  

3. Đề xuất/kiến nghị/gợi ý các quy trình, phương án và yêu cầu cho thể chế hóa và 

cải thiện hệ thống quy định pháp luật về giải quyết tranh chấp môi trường từ các 

quy định liên quan của Luật BVMT 2014 

Từ những nhận xét ở mục trên, kiến nghị: 

Thứ nhất, Cần xây dựng cơ chế để các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội – nghề nghiệp, 

cộng đồng dân cư thực hiện quyền của mình theo quy định tại Điều 145, 146 Luật BVMT 

2014.   

Thứ hai, Pháp luật cần có quy định về quyền được yêu cầu cung cấp thông tin môi trường 

của người dân. Nội dung này có thể được xem xét khi xây dựng Luật về Thông tin.  

Thứ ba,  Cần xây dựng quy định về giám định thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản 

của người bị thiệt hại (có thể là một Nghị định, trong đó bao gồm các nội dung như: 

Người có quyền trưng cầu giám định, căn cứ, phương pháp xác định thiệt hại, trình tự, 

thủ tục, điều kiện của tổ chức thực hiện giám định….), nguyên tắc, trình tự xác định thiệt 

hại đối với từng chủ thể bị thiệt hại trong tổng thiệt hại đã được xác định thông qua giám 

định hoặc đã thống nhất thỏa thuận với bên gây thiệt hại hoặc cơ chế để thực hiện việc 

“phân bổ” tiền bồi thường cho những người bị thiệt hại trên cơ sở các nguyên tắc: Minh 

bạch, dân chủ, công bằng, công khai.  

Thứ tư, cần quy định hòa giải tranh chấp môi trường (Đặc biệt là tranh chấp BTTH trong 

lĩnh vực môi trường) là một thủ tục bắt buộc trước khi khởi kiện tại tòa án 

Từ thực tiễn GQTCMT trong thời gian qua cho thấy, số lượng các vụ tranh chấp trong 

lĩnh vực này được giải quyết thành công chủ yếu thông qua hoạt động hòa giải, có sự 

tham gia của cơ quan nhà nước. Đây có thể là minh chứng cho tính ưu việt của hoạt động 

hòa giải trong thời gian qua so với hoạt động xét sử tại tòa án. Tất nhiên, không loại trừ 

những khiếm khuyết, bất cập của pháp luật, cả pháp luật nội dung và pháp luật hình thức, 

là rào cản để các bên tranh chấp sử dụng hình thức khởi kiện tại tòa án. 

Một trong những mô hình hòa giải bắt buộc đã được pháp luật đất đai quy định và từ đó 

đã góp phần giảm số lượng các vụ tranh chấp đất đai do tòa án giải quyết.  

Do đó, pháp luật nên quy định hòa giải tranh chấp môi trường (có thể chọn một loại phổ 

biến hiện nay là tranh chấp BTTH) là một thủ tục bắt buộc trước khi khởi kiện tại tòa án. 

Bên cạnh đó, pháp luật cũng có thể quy định trao cho cơ quan nhà nước, phụ thuộc vào 

phạm vi bị ảnh hưởng, có thẩm quyền quyết định buộc các chủ thể có liên quan thực hiện 

thương lượng, hòa giải. Cơ quan nhà nước này có thể là các cơ quan nhà nước được quy 

định tại Điều 3 khoản 2 Nghị định 113/2010/NĐ-CP hoặc một tổ chức  (cá nhân) thuộc 

xã hội dân sự. 



Thứ năm, cần xây dựng quy định nhằm hỗ trợ chủ thể bị thiệt hại trong trường hợp không 

thể đòi BTTH theo nguyên tắc trách nhiệm cộng đồng.  

Thứ sáu, cần ghi nhận quyền khởi kiện vì lợi ích môi trường chung, lợi ích môi trường 

trong tương lai (có thể đưa vào BLDS sửa đổi) 

 Thứ bảy, cần xây dựng những quy định nhằm bảo đảm cho người dân – những người bị 

thiệt hại, có thể tiếp cận công lý thông qua việc vận động tẩy chay hàng hóa, dịch vụ và 

phản đối trong hòa bình với những doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật môi 

trương nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng và hành vi này đã được chứng minh. 

 

 


