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Sự tham gia của tổ chức xã
hội trong hỗ trợ xử lý tranh
chấp môi trường

Đặng Đình Bách
Giám đốc

TTNC pháp luật và chính sách phát triển bền vững (LPSD)

Hà Nội, ngày 26/8/2014

Mục tiêu 

- Chia sẻ thông tin về hoạt động 

- Củng cố niềm tin cho cộng đồng

- Thu thập các quan điểm về sự tham gia của 
các tổ chức xã hội

- Kêu gọi sự quan tâm, ủng hộ của các bên 
liên quan 

Thực trạng

- Nhiều vùng dân cư và cộng đồng trên toàn quốc 
đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do ô nhiễm môi 
trường song họ không được hưởng lợi từ những nỗ 
lực của các tổ chức xã hội trong nước và quốc tế 
nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường

+ Khung pháp luật và chính sách đã, đang và hướng 
tới đảm bảo sự phát triển cân bằng và bền vững 
nhưng thực thi chưa hiệu quả

+ Hậu quả của công tác hỗ trợ không triệt để

+ Hoạt động hỗ trợ không thường xuyên, liên tục. 
Thiếu tính gắn kết với người dân

Thực trạng…

- Ô nhiễm môi trường và vi phạm pháp luật môi trường ngày 
càng mang tính phổ biến và nghiêm trọng 

+ Ý thức của người dân về quyền và lợi ích hợp pháp về môi 
trường còn hạn chế

+ Cộng đồng thiếu sự hỗ trợ về mặt chuyên môn trong công tác 
giám sát

+ Lỗ hổng về năng lực và sự cầu thị của cán bộ cơ quan thẩm 
quyền chung và thẩm quyền chuyên môn với tổ chức xã hội 
và người dân

+ Mối quan hệ lợi ích phức tạp trong quan hệ kinh tế, chính trị 
và xã hội làm mất đi lợi thế của tiếng nói người dân và công 
cụ pháp lý

+ Tính cân đối về thành phần đại diện cộng đồng chưa được 
đảm bảo nhằm hướng tới tiêu chí khách quan, công bằng và 
bình đẳng của pháp luật.

Một số quy định pháp luật MT 
bị vi phạm phổ biến ảnh hưởng 
tới cộng đồng

- Đặt cơ sở sản xuất, kho chứa thuốc trừ sâu, hóa chất độc 
hại, chất dễ gây cháy, nổ gần cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ 
sở giáo dục, y tế, văn hóa, điểm vui chơi, giải trí của trẻ em 
(Điều 12 Nghị định 71/NĐ-CP ngày 22/8/2011 hướng dẫn 
Pháp lệnh dân số 2003)

- Vận chuyển,chôn lấp chất độc, chất phóng xạ, chất thải và 
chất nguy hại khác không đúng nơi quy định và quy trình kỹ 
thuật về bảo vệ môi trường. (Điều 7 Luật BVMT 2005)

- Thải chất thải chưa được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường; 
các chất độc, chất phóng xạ và chất nguy hại khác vào đất, 
nguồn nước. (Điều 7 Luật BVMT 2005)

- Thải khói, bụi, khí có chất hoặc mùi độc hại vào không khí; 
phát tán bức xạ, phóng xạ, các chất ion hoá vượt quá tiêu 
chuẩn môi trường cho phép. (Điều 7 Luật BVMT 2005)

- Che giấu hành vi huỷ hoại môi trường, cản trở hoạt động 
bảo vệ môi trường, làm sai lệch thông tin dẫn đến gây hậu 
quả xấu đối với môi trường. (Điều 7 Luật BVMT 2005)

Một số hoạt động LPSD

- Tư vấn thành lập các tổ tự nguyện hoạt động bảo vệ 
môi trường trong cộng đồng

- Nghiên cứu và tìm giải pháp xử lý tranh chấp môi 
trường

- Tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật môi trường 
cho người dân và cộng đồng 

- Kêu gọi sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước, 
các tổ chức trong và ngoài nước trong quá trình đảm 
bảo các quyền và lợi ích hợp pháp về môi trường của 
người dân và cộng đồng

- Đại diên cho người dân làm việc với các cơ quan chức 
năng và các bên liên quan trong quá trình xử lý tranh 
chấp môi trường

- Soạn thảo các tài liệu cần thiết cho việc yêu cầu đảm 
bảo các quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân
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Kinh nghiệm LPSD

- Tuân thủ đường lối chủ trương của ĐCSVN, pháp 
luật và chính sách của nhà nước

- Phối hợp hài hòa nguyên tắc tất cả quyền lực nhà 
nước thuộc về nhân dân với nguyên tắc pháp chế 
(Rule of Law) XHCN

- Đảm bảo hoạt động thường xuyên, liên tục gắn kết 
với cộng đồng

- Lấy mục tiêu phát triển bền vững làm mục tiêu cốt 
lõi

- Đảm bảo sự tham gia của tất cả các bên liên quan

Kinh nghiệm LPSD…

- Tôn trọng hoạt động bình thường của hệ thống các cơ 
quan quản lý nhà nước trên địa bàn

- Phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm đảm bảo ổn 
định chính trị, xã hội trên địa bàn tham gia hỗ trợ trên 
cơ sở tôn trọng các quy định của pháp luật

- Cân bằng các tỉ lệ cơ bản:

+ Tỉ lệ về giới

+ Tỉ lệ giữa Đảng viên và quần chúng

+ Tỉ lệ về nạn nhân

+ Tỉ lệ người thiểu số 

Kết quả 

- Xây dựng được tổ tự nguyện tại 3 xã Cẩm Vân, Cẩm 
Tâm và Yên Lâm (Nicotex)

- Xây dựng nhóm nạn nhân ung thư tại xã Thạch Sơn

- Kêu gọi ký kết thỏa thuận bảo vệ môi trường giữa 
UBND xã Thạch Sơn, đại diện dân cư và Công ty CP 
Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

- Báo cáo nghiên cứu và đánh giá pháp lý đối với hiện 
tượng ô nhiễm môi trường tại Thạch Sơn

- Xây dựng báo cáo tổng quan đối với vụ việc Công ty 
Nicotex Thanh Thái vi phạm pháp luật gây ô nhiễm 
môi trường tại Thanh Hóa

Kết quả…

- Chia sẻ kiến thức pháp luật căn bản với đại 
diện dân cư bị ảnh hưởng bởi công ty 
Nicotex Thanh Thái

- Kết nối thành công các nhà khoa học về 
môi trường và sức khỏe tham gia hỗ trợ 
người dân bị ảnh hưởng (Nicotex)

- Rà soát và tổng hợp khung pháp lý nhằm 
trợ giúp cộng đồng bảo vệ quyền và lợi ích 
trong tranh chấp môi trường với công ty 
Nicotex Thanh Thái

Kế hoạch tiếp theo

- Xây dựng cơ sở dữ liệu thực tiễn đóng 
góp cho việc thực thi Luật BVMT 2014

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch chiến 
lược hỗ trợ cộng đồng tại Thạch Sơn 
và Thanh Hóa (Nicotex)

- Phát triển mạng lưới luật sư cộng 
đồng (Public Interest Lawyers) phục 
vụ hỗ trợ xử lý tranh chấp môi trường
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