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NỘI DUNG 

1. Cấu trúc Luật Bảo vệ môi trường 2014

2. Quy định mới của Luật BVMT 2014 về cộng đồng

3. Tổ chức thực hiện

CẤU TRÚC 

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2014

QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG LUẬT BVMT 2014

 Kế thừa các nội dung của Luật BVMT 2005, 

 Khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật BVMT 2005,

 Luật hóa chủ trương của Đảng, bổ sung một số nội dung mới về 

bảo vệ môi trường nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường trong 

giai đoạn mới, 

 Sắp xếp lại trật tự các chương, điều, câu chữ đảm bảo tính logic và 

khoa học.

CẤU TRÚC LUẬT BVMT 2014
Chương 1. Những quy định chung

Chương 2. Quy hoạch BVMT, ĐMC, ĐTM, KHBVMT

Chương 3. BVMT trong khai thác, sử dụng TNTN

Chương 4. Ứng phó với biến đổi khí hậu

Chương 5. BVMT Biển và Hải đảo

Chương 6. BVMT nước, đất và không khí

Chương 7. BVMT trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

Chương 8. BVMT đối với đô thị, khu dân cư

Chương 9. Quản lý chất thải

Chương 10. Xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện MT

Chương 11. Quy chuẩn kỹ thuật MT, Tiêu chuẩn MT

Chương 12. Quan trắc MT

Chương 13. Thông tin MT, chỉ thị MT, thống kê MT và Báo cáo MT

Chương 14. Trách nhiệm của cơ quan quản lý NN về BVMT

Chương 15. Trách nhiệm của MTTQVN, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức XH-nghề nghiệp và cộng 

đồng dân cư trong BVMT

Chương 16. Nguồn lực BVMT

Chương 17. Hợp tác quốc tế về BVMT

Chương 18. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về  BVMT

Chương 19. Bồi thường thiệt hại về MT

Chương 20. Điều khoản thi hành

QUY ĐỊNH CỦA

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2014 VỀ 

CỘNG ĐỒNG
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QUY ĐỊNH VỀ CỘNG ĐỒNG TRONG LUẬT BVMT 2014

1. Chương 1. Các quy định chung

2. Chương 14. Trách nhiệm của MTTQVN, các tổ chức

chính trị-xã hội, xã hội nghề nghiệp và cộng đồng dân cư

trong BVMT

3. Lồng ghép trong một số quy định cụ thể khác

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 7 điều, từ Điều 1 đến Điều 7, quy định nội dung mang 

tính tổng quát chung

 08 nguyên tắc về BVMT là cơ sở xây dựng các chương, 

điều của Luật

 11 nội dung về chính sách BVMT trong đó bổ sung một

số chính sách mới

 16 khoản cấm

Chương XV. TRÁCH NHIỆM CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT 

NAM, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, TỔ CHỨC XÃ HỘI -

NGHỀ NGHIỆP VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ TRONG BVMT

 Từ Điều 144 đến Điều 146;  Tích hợp nội dung của Luật 2005, mở rộng

quyền hạn, trách nhiệm của các tổ chức, cộng đồng; xây dựng chương

riêng các tổ chức và cộng đồng dân cư có trách nhiệm và quyền hạn 

rộng hơn, góp phần quan trọng vào việc xã hội hóa công tác BVMT và vai 

trò của người dân trong BVMT được phát huy tốt hơn;

 Điều 144. Trách nhiệm và quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 Điều 145. Trách nhiệm và quyền của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã 

hội - nghề nghiệp

 Điều 146. Quyền và nghĩa vụ của cộng đồng dân cư

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các nội dung giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng 

các Bộ quy định cụ thể hóa các nội dung trong Luật

 20 khoản/điều giao cho Chính phủ

 03 khoản/điều giao Thủ tướng Chính phủ

 19 khoản/điều giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

 05 khoản/điều giao các Bộ trưởng các Bộ liên quan chủ trì, phối hợp

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT 

 Trình Chính phủ các dự thảo Nghị định trước 15/10/2014.

 Kiểm tra, rà soát các văn bản pháp luật  đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc 

thay thế, bảo đảm sự thống nhất, phù hợp với các quy định của Luật bảo 

vệ môi trường.  Hạn 15/11/2014.

 Phổ biến, giáo dục Luật BVMT, nâng cao nhận thức chính sách, pháp luật 

về BVMT. Đợt tuyên truyền Quý III, IV/ 2014

 Hệ thống chỉ tiêu đánh giá, theo dõi tình hình thực thi pháp luật về bảo vệ 

môi trường BVMT. Hoàn thành 2015

 Tổ chức thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW; Nghị quyết số 35/NQ-CP;  Nghị 

quyết số 08/NQ-CP.   Báo cáo Chính phủ Nghị quyết số 35/NQ-CP- tháng 

12 năm 2014.
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TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!


