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1.Về nguyên tắc Luật BVMT 2015 đã tôn trọng, tạo điều kiện tốt để các TCXHNN tham gia 

mọi hoạt động về BVMT: Điều 145, Chương XV của Luật đã quy định chung về 2 trách 

nhiệm và 5 quyền hạn của các TCXHNN và giao cho cơ quan quản lý môi trường các cấp  

tạo điều kiện cho các TCXHNN thực hiện các quyền hạn đó. Trong 5 quyền hạn có quyền về 

“tham vấn đối với dự án có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình”. 

2.Tuy nhiên trong một hoạt động có liên quan đến chức năng đã quy định cho các TCXHNN 

lại hoàn toàn không đề cập đến vai trò của các TCXHNN. Hoạt động đó là việc tham vấn các 

báo cáo ĐTM của các dự án phát triển KTXH. Điểm 2, điều 21 về Tham vấn trong quá trình 

thực hiện ĐTM quy định chủ dự án chỉ phải tổ chức tham vấn cơ quan, tổ chức, cộng đồng 

chịu tác động trực tiếp của dự án, chứ không đề câp đến cácTCXHNN liên quan. Các tổ chức 

XHNN thường không phải là đối tượng trực tiếp chịu tác động MT của dự  án. Do đó theo 

luật tổ chức XHNN, dù có khả năng tham vấn về các vấn đề môi trường cũng không được 

tham gia tham vấn các báo cáo ĐTM của các dự án phát triển KTXH.  

Với quy định như vậy điều  21 của Luật BVMT 2015 đã vô hiệu hoá điều 145 trong luật này 

về nhiệm vụ tham vấn BVMT. Đó là một điểm yếu nghiêm trọng của Luật BVMT 2015.  

3. Lấy một thí dụ cụ thể về các dự án thuỷ điện vừa và nhỏ với đập ngăn sông và hồ chứa 

nước tại các vùng trung du và miền núi. Trong những năm gần đây một số tỉnh đã đề xuất và 

thực hiện các quy hoạch các mạng lưới với khá nhiều hồ chứa nước vừa và nhỏ. Theo quy 

luật thuỷ lực và thuỷ văn các hồ này chỉ có tuổỉ thọ khoảng10, 15 năm, nhiều nhất là 20 năm. 

Sau tuổi đó hồ chứa sẽ bị cát, sỏi, đá lấp kín và trở thành một vùng đất hoang tàn đầy bùn, 

cát, sỏi, đá, lớn nhỏ. Không còn nước, không còn phù sa, đất đai để canh tác, trồng trọt. Hồ 

thuỷ điện trở thành các hồ mà thuật ngữ ngữ thuỷ văn học gọi là “hồ chết”. Nhiều TCXHNN 

về thuỷ văn, thuỷ lực đã tham vấn về diễn biến tình hình đó với một sô tỉnh, nhưng chẳng 

mấy ai nghe. Hoặc nghe nhưng cho biết là nhiệm vụ quan trọng nhất trong nhiệm kỳ đó của 

câp uỷ là “công nghiệp hoá, hiện đại hoá”. Họ cho biết là ngoài việc xây dựng các thuỷ điện 

cấp uỷ của tỉnh không có hoạt đông CNH, HHĐH nào quan trọng hơn nên đành quyết định 

thực hiện và trong tương lai sẽ tìm giải pháp.  

4. Với điều 145 của luật BVMT 2015 TCXHNN có quyền nói về các báo cáo ĐTM của các 

dự án, nhưng với điều 21 cũng trong luật này thì chẳng cơ quan, tổ chức nào cần tham vấn 

TCXHNN về báo cáo ĐTM. Đó là một thiếu sót quan trọng của luật. Mong rằng trong các 

nghị định, thông tư dưới luật sẽ có phương pháp khắc phục điểm yếu này. 
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