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HỘI THẢO
Thể chế hóa vai trò của cộng đồng và các tổ chức xã hội trong

bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2014

Giới thiệu

Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam (BVMT) sửa đổi đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp
thứ 7 Quốc hội khóa XIII và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Luật BVMT
2014 được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá trong việc nâng cao vai trò của cộng đồng và
các tổ chức xã hội trong công tác giám sát, quản lý và bảo vệ môi trường .

Chương XV của Luật BVMT 2014 đã quy định tương đối cụ thể về quyền và trách nhiệm
của các tổ chức xã hội và cộng đồng dân cư trong công tác BVMT. Ngoài ra, vai trò của các
tổ chức xã hội và cộng đồng cũng được lồng ghép trong nhiều nội dung khác như Quy
hoạch Môi trường, Đánh giá môi trường chiến lược, Đánh giá tác động môi trường và Giải
quyết các tranh chấp môi trường. Theo đó các tổ chức xã hội và cộng đồng dân cư được
quyền tiếp cận thông tin môi trường, có thể được th am vấn và tham gia vào quá trình ra
quyết định qua các nội dung trên.

Những quy định trên đã tạo cơ chế chính sách ban đầu cho sự tham gia của các tổ chức xã
hội và cộng đồng dân cư trong công tác giám sát và phản biện lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Nội dung này cũng đặc biệt quan trong bối cảnh suy thoái môi trường đã thành vấn đề
nóng bỏng ở Việt Nam như hệ lụy của mô hình tăng t rưởng kinh tế theo chiều rộng.
Trong thập kỷ qua, suy thoái môi trường đã gây những ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng
địa phương về mặ t chất lượng cuộc sống, sinh kế và sức khỏe. Là đối tượng chịu tác động
nặng nề nhất do suy thoái môi trường, nghịch lý đang tồn tại là cộng đồng dân cư có rất ít
cơ hội được tham vấn và tham gia trong các vấn đề liên quan đến BVMT.  Điều này là một
trong những nguyên nhân dẫn đ ến việc xung đột môi trường đang ngày càng gia tăng.

Sau khi Luật BVMT 2014 được Quốc hội thông qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các
bên liên quan đang tiến hành xây dựng các Nghị định hướng dẫn thi hành để đảm bảo
Luật có thể áp dụng từ 01/01/2015. Đây là cơ hội cho các tổ chức xã hội, các cơ quan
nghiên cứu, cộng đồng dân cư và cá nhân quan tâm cùng tham gia thảo luận, đóng góp ý
kiến và giải pháp nhằm thể chế hóa những quy định khung trong Luật BVMT 2014 cho phù
hợp thực tiễn và hiệu quả.
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Nhằm tạo diễn đàn trao đổi, thảo luận phục vụ công tác xây dựng các chính sách, văn bản
hướng dẫn thi hành Luật BVMT 2014, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature),
thông qua sự hỗ trợ tài chính từ Quỹ Châu Á (TAF) và Đại sứ quán Anh sẽ tổ chức Hội thảo
“Thể chế hóa vai trò của cộng đồng và các tổ chức xã hội trong quản lý bảo vệ môi
trường ở Việt Nam”. Hội thảo dự kiến có sự tham gia của nhiều bên liên quan, bao gồm
các cơ quan quản lý môi trường trung ương và địa phương, các tổ chức nghiên cứu, tổ
chức phi chính phủ và đại diện cộng đồng địa phương.

Thời gian: Ngày 26 tháng 08 năm 2014

Địa điểm: Khách sạn Lake Side - 23 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Mục tiêu

 Tạo diễn đàn cho các tổ chức và cá nhân cùng thảo luận về tăng cường thể chế hóa
các quy định pháp luật nhằm nâng cao vai trò và thúc đẩy sự tham gia tích cực, hiệu
quả của tổ chức xã hội và cộng đồng trong c ông tác quản lý, bảo vệ môi trường ở Việt
Nam;

 Tổng hợp và chia sẻ các ý kiến và khuyến nghị của hội thảo nhằm phục vụ quá trình
soạn thảo các nghị định, thông tư hướng dẫn thực thi Luật BVMT 2014 về đánh giá
môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và các nội dung liên quan khác.

Chương trình hội thảo

8.00 – 8.30 Đăng ký đại biểu

8.30 – 8.45 Phát biểu khai mạc và Giới thiệu chương trình hội thảo

Phiên thứ nhất: Yêu cầu từ thực tiễn về cải thiện quy định pháp luật BVMT và công tác
quản lý BVMT

8.45 – 9.05 Tổng quan về quy định của Luật BVMT 2014 về quyền và trách nhiệm của
tổ chức xã hội và cộng đồng trong công tác BVMT ở Việt Nam
TS. Dương Thanh An, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổng cục Môi trường

9.05 – 9.40 Cộng đồng dân cư và thực tiễn giải quyết tranh chấp môi trường xung
quanh các dự án phát triển
Đại diện người dân

09.40-10.00 Tham gia của tổ chức xã hội trong hỗ trợ xử lý tranh chấp môi trường:
Trường hợp làng Thạch Sơn, Phú Thọ
Ths Luật. Đặng Đình Bách, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu pháp luật và
Chính sách phát triển

10.00-10.15 Nghỉ giải lao
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10.15–10.35 Báo chí và vấn đề tiếp cận thông tin môi trường - Nhà báo Nguyễn Xuân
Hùng, Báo Lao Động

10.35-10.50 Sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc thi hành Luật bảo vệ
Môi trường
LS. Nguyễn Hữu Danh, Thành viên Hội đồng tư vấn Dân chủ & Pháp luật Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

10.50-11.05 Vai trò mới của chuyên gia/tư vấn môi trường đối với dự án phát triển
TS. Trần Phương Đông, Tư vấn Môi trường

11.00–11.50 Thảo luận chung

11.50–12.00 Sơ kết phiên thảo luận buổi sáng

12.00-13.30 Nghỉ ăn trưa

Phiên thứ hai: Tăng cường thể chế hóa quy định của Luật BVMT 2014 về vai trò của các
tổ chức xã hội và cộng đồng

13.30-14.00 Hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa
học và Kỹ thuật Việt Nam
TS. Phạm Văn Tân, Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam

14.00–14.25 Cộng đồng, tổ chức xã hội với tham vấn và phản biện các vấn đề môi
trường: Bài học từ dự án Thủy điện Trung Sơn tỉnh Thanh Hóa
Ông Nguyễn Đức Tùng, Phó Viện trưởng Viện Môi trường và PTBV

14.25–14.45 Bài học kinh nghiệm về sự tham gia của cộng đồng trong quá
trình phản biện 2 dự án thủy điện đồng nai 6 và 6-a lưu vực sông Đồng Nai
TS. Vũ Ngọc Long, Viện Sinh thái học Miền Nam

14.45–15.00 Nghỉ giải lao

15.00–15.20 Yêu cầu cải tổ quy định pháp luật và chính sách giải quyết tranh chấp môi
trường ở Việt Nam
TS. Nguyễn Văn Phương, Đại học Luật Hà Nội

15.20–16.45 Thảo luận chung về tăng cường thể chế hóa vai trò của các tổ chức xã hội
và cộng đồng

16.–17.00 Tổng kết và Bế mạc Hội thảo


