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LUẬT SƯ NGUYỄN HỮU DANH            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Ủy viên Hội đồng tư vấn DC-PL           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam         TP.HCM, quận 3,  ngày  26  tháng 08 năm 2014 

 

SỰ THAM GIA  

CỦA  MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TRONG VIỆC THI HÀNH LUẬT 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (Năm 2014). 

----000--- 

 

I.Dẫn nhập: 

 Điều 9 Hiến pháp năm 2013, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014, quy định: 

“Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) là tổ chức liên minh chính trị, liên 

hiệp tự nguyện của các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị -xã hội, tổ chức xã 

hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các 

tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài”. Điều 9 Hiến pháp còn quy 

định nhiệm vụ của Mặt trận : “Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính 

đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực 

hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham 

gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc.” Lần đầu tiên, Hiến pháp nêu rõ vai trò Mặt trận  “Đại diện 

nhân dân” và có những nhiệm vụ: “Thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã 

hội, giám sát, phản biện xã hội”. 

Thể chế hóa Điều 9 Hiến pháp năm 2013, Điều 144 Luật Bảo vệ Môi 

trường  năm 2014, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015 (gọi tắt Luật BVMT 2014), 

quy định trách nhiệm và quyền của MTTQVN, như sau: 

 “1.MTTQVN trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tuyên 

truyền, vận động các tổ chức thành viên và nhân dân tham gia hoạt động bảo vệ 

môi trường. 
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2. MTTQVN thực hiện tư vấn, phản biện, giám sát viêc thực hiện chính sách, 

pháp luật về  bảo vệ môi trường, theo quy định của pháp luật. Cơ quan quản lý nhà 

nước các cấp có trách nhiệm tạo điều kiện để MTTQVN tham gia bảo vệ môi 

trường.” 

 Đáng chú ý: Điều 124 Luật BVMT hiện hành (gọi tắt Luật BVMT 2005)  có 

tiêu đề: “Trách nhiệm của  MTTQVN và các tổ chức thành viên”, đã quy định: 

“MTTQVN và các tổ chức thành viên trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình có trách nhiệm tuyên truyền, vận động giám sát việc thực hiện pháp luật về 

bảo vệ môi trường.” So sánh tiêu đề của Điều 144 Luật BVMT 2014 và Điều 124 

Luật BVMT 2005, tiêu đề của Điều 144 Luật BVMT  2014, đã viết: “Trách nhiệm 

và quyền của MTTQVN”.  Luật BVMT 2014 đã bồ sung: “quyền” của 

MTTQVN, phải chăng, đó là quyền tư vấn, phản biện của MTTQVN?  

 Luật BVMT 2014 quy định MTTQVN tư vấn, phản biện, giám sát việc 

thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, như thế nào? 

 MTTQVN đại diện cho nhân dân,  là tổ chức liên minh, liên hiêp rộng rài 

các tổ chức chính trị, chính trị-xã hội, tổ chức xã hội … trong đó, “Công đoàn Việt 

Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên 

hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam là các tổ chức chính trị - xã 

hội được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp 

pháp, chính đáng của thành viên, hội viên tổ chức mình, cùng các tổ chức thành 

viên khác của Mặt trận phối hợp và thống nhất hành động trong MTTQVN.” 

(Trích khoản 2 Điều 9 Hiến pháp). Những tổ chức này có lực lượng hội viên,  

thành viên, đoàn viên đông đảo góp phần thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả. 

 Mặt khác, MTTQVN còn có những tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội, 

như: Liên hiệp các hội khoa học và kỷ thuật Việt Nam, Liên hiệp các hội văn học – 

nghệ thuật, Hội Luật gia Việt Nam, … Và những cá nhân tiêu biểu, vốn là những 

người có uy tín, có trình độ khoa học, kỷ thuật, văn hóa cao sẽ góp phần giúp 

MTTQVN thực hiện tốt nhiệm vụ. Đáng chú ý: Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ 

thuật Việt Nam có khoảng 1,8 triệu hội viên, với khoảng 800.000 trí thức khoa học, 

công nghệ của cả nước, hoạt động trong 129 tổ chức thành viên, gồm: 72 hội 

ngành trung ương và 57 liên hiệp địa phương, 300 tổ chức khoa học và công nghệ 

trực thuộc Đoàn Chủ tịch liên hiệp Hội. (Trích trang 63 sách Phát huy vai trò của 
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các tổ chức xã hội ở Việt Nam, của TS Thang Văn Phúc, PGS.TS Nguyễn Minh 

Phương – nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật năm 2012). 

 Chúng tôi cho rằng MTTQVN đạị diện cho nhân dân, có năng lực để thực 

hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện, giám sát việc thực hiện luật bảo vệ môi trường. 

Chúng tôi trình bày MTTQVN thực hiện 3 nhiệm vụ này dưới đây: 

II.MTTQVN tư vấn, phản biện, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật. 

1.Vấn đề tư vấn, tham vấn: 

 Điều 144 luật BVMT 2014 quy định MTTQVN tư vấn việc thực hiện chính 

sách, pháp luật vể bảo vệ môi trường. Khoản 1  Điều 11Luật BVMT 2014 còn 

dùng khái niệm: “ tham vấn” trong quá trình lập kế hoạch BVMT và Điều 21 quy 

định: Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường. Luật 

BVMT 2014 dùng cùng lúc 02 khái niệm “Tư vấn” và “Tham vấn” có ý nghĩa 

khác nhau thế nào? Rất tiếc,  Điều 3 Luật BVMT 2014 (giải thích từ ngữ) không 

giải thích 2 khái niệm tư vấn và tham vấn. Tự điển Tiếng Việt của Viện Ngôn Ngữ 

học năm 2000, nêu: Khái niệm Tham vấn: “Hỏi hoặc phát biểu ý kiến để tham 

khảo (thường nói về vấn đề quan trọng).” và khái niệm Tư vấn: “Góp ý kiến về 

những vấn đề được hỏi đến, nhưng không có quyền quyết định.” Phải chăng, Luật 

BVMT 2014 có sự phân biệt theo chủ thể: các cơ quan nhà nước tham vấn và 

MTTQVN, các tổ chức thành viên tư vấn? 

 Qua nghiên cứu Luật BVMT năm 2014, chúng tôi thấy khái niệm “tư vấn” 

được nêu tại điều 14, điều 19 và Điều 144 Luật này. Còn khái niệm “Phản biện” 

được nêu tại Điều 24 Luật BVMT 2014.  

2.Vấn đề “Tư vấn”. Luật BVMT 2014 đã đặt vấn đề “thuê tổ chức tư vấn” tại 

điều 14 (Thực hiện đánh giá môi trường) và điều 19 (Thực hiện đánh giá tác động 

môi trường). Cụ thể:  

-Cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch bảo vệ 

môi trường có trách nhiệm lập hoặc thuê tổ chức tư vấn lập báo cáo đánh giá môi 

trường chiến lược (trích khoản 1 Điều 14 luật BVMT 2014). 

-Chủ dự án  thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 18 (Dự án thuộc thẩm 

quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính 
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phủ. Dự án có sử dụng đất của khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, khu di tích 

lịch sử - văn hóa, khu di sản thế giới, khu dự trử sinh quyển, khu danh lam, thắng 

cảnh đã được xếp hạng; Dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường) của Luật 

này tự mình hoặc thuê tổ chức tư vấn thực hiện đánh giá tác động môi trường, và 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thực hiện đánh giá tác động môi 

trường (Trích khoản 1 Điều 19 Luật BVMT 2014).  Việc đánh giá tác động môi 

trường phải thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án. 

Luật BVMT 2005 không quy định MTTQVN có nhiệm vụ tư vấn. Vừa qua , 

các tổ chức thành viên, tổ chức xã hội, trong đó, Liên hiệp các Hội Khoa học-kỹ 

thuật Việt Nam đã tổ chức tư vấn, phản biện trong nhiều lĩnh vực, trong đó, có lĩnh 

vực môi trường. Cụ thể: Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 22/2002/QĐ-

TTg ngày 30/01/2002 về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội cùa 

Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Theo đó, đối tượng tư vấn, 

phản biện và giám định xã hội là các chính sách, các chương trình, dự án, đề án về 

phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục-đào tạo, khoa học, công nghệ và môi trường 

(gọi chung là đề án) có tính chất phức tạp, ưu tiên, trọng điểm hoặc đa ngành, do 

các cơ quan xây dựng, thực hiện hoặc trình cấp trên phê duyệt.  

Ủy ban Mặt trận tổ quốc, và các tổ chức thành viên các cấp cũng được cơ 

quan nhà nước yêu cầu tư vấn về các chính sách, dự án pháp luật, dự án pháp lệnh, 

nghị định, quyết định của chính quyền địa phương.  

Tuy nhiên, phải nói thẳng thắn rằng: các cơ quan nhà nước gửi văn bản đề 

nghị MTTQVN tư vấn, thường cho thời gian lấy ý kiến ngắn, có khi đưa hôm 

trước, yêu cầu hôm sau phải có văn bản tư vấn, hoặc tổ chức lấy ý kiến cho “có lệ”.  

Hiện nay, tại điều 144 Luật BVMT 2014 quy định trách nhiệm của 

MTTQVN, đã bổ sung “quyền tư vấn, phản biện”. Chúng tôi cho rằng các cơ quan 

nhà nước có trách nhiệm chủ động yêu cầu MTTQVN tư vấn và thực hiện các ý 

kiến tư vấn của MTTQVN; chứ không phải ‘tạo điều kiện” có ý nghĩa “được 

chăng, hay chớ” như thình truạng hiện nay. 

Mặt khác, cơ quan nhà nước không có yêu cầu tư vấn, MTTQVN cần chủ 

động tư vấn những chính sách, dự án liên quan đến quyền lợi của nhân dân; các tổ 

chức thành viên, các tổ chức xã hội. 
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3. Vấn đề “Phản biện” cũng được nêu tại Điều 24 luật BVMT năm 2014 quy định 

v/v thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, tại khoản 3 Điều này, nêu: 

“Trường hợp cần thiết, cơ quan thẩm định tổ chức khảo sát thực tế, lấy ý kiến 

phản biện của các cơ quan, tổ chức và các chuyên gia để thẩm định báo cáo đánh 

giá tác động môi trường. 

Theo chúng tôi, MTTQVN, các tổ chức thành viên, và các tổ chức xã hội, có 

đủ năng lực thực hiện tư vấn, phản biện những nội dung trong Chương II Quy 

hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi 

trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.  

Luật BVMT 2005 không quy định trách nhiệm của MTTQVN phản biện 

chính sách, pháp luật về môi trường. Về thực tiển, MTTQVN đã tổ chức phản biện 

nhiều dự án của cơ quan nhà nước. Chúng tôi đơn cử trường hợp Uỷ ban Mặt trận 

tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh (MTTQ/TP.HCM) đã thực hiện phản 

biện về “Đề án cổ phần hóa Bệnh viện Bình Dân”, dưới hình thức tổ chức “Hội 

thảo” vào ngày 05/06/2007.  

Trước đó, Chính phủ có chủ trương thí điểm cồ phần hóa một số bệnh viện ở 

TP.Hồ Chí Minh, trong đó, nổi bật là bệnh viện Bình Dân. Bệnh Viện Bình Dân có 

khuôn viên đất diện tích gần 20.000m2   tại mặt tiền đường Điện Biên Phủ, Q3. 

Bệnh viện mới xây dựng Khu kỹ thuật cao (đối diện bệnh viện cũ) bằng vốn ngân 

sách nhà nước đầu tư gần 85 tỷ đồng.  MTTQ/TP.HCM đã mời nhiều đại diện các 

tổ chức xã hội, chuyên gia trong lĩnh vực y tế. Tại cuộc hội thảo: Đại diện Sở Y tế 

cho rằng việc cổ phần hóa Bệnh viện Bình Dân vì bệnh viện xuống cấp, thiếu thốn 

trang thiết bị y tế hiện đại, tối tân; việc cổ phần hóa sẽ thu hút vốn đầu tư, sau khi 

cổ phần hóa, người nghèo vẫn được chữa bệnh tại bệnh viện. Tại hội thảo, nhiều 

đại diện các tổ chức và chuyên gia đã phản biện chứng minh Đề án cổ phần hóa 

Bệnh viện Bình Dân, khi tiến hành cổ phần không tính giá trị đất, “không tính 

thương hiệu “Bình Dân” có uy tín nhiều năm; Bệnh viện được cổ phần hóa phải 

thu lợi nhuận nên việc chữa bệnh cho người nghèo như người giàu, sẽ đẩy xa 

người bệnh nghèo ra khỏi bệnh viện. Việc cổ phần hóa bệnh viện Bình Dân biến cơ 

sở y tế của nhà nước mới đươc đầu tư chuyển sang sở hữu tư nhân, phục vụ lợi ích 

nhóm, là không hợp lý. Sau đó, Uỷ ban nhân dân thành phố đã cho dừng việc thí 

điểm cổ phần hóa Bệnh viện Bình  Dân từ ngày 21/06/2007. Đây chỉ là một trong 

nhiều việc đã được MTTQ/TP.HCM thực hiện phản biện có kết quả.  
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Qua thực tiễn, MTTQ.TPHCM rút ra bài học về phản biện: MTTQ cần mời các 

tổ chức thành viên, tổ chức xã hội có liên quan vấn đề cần phản biện cung cấp 

thông tin, tổ chức hội thảo, mời báo, đài tham dự dưa tin; tạo ra công luận mạnh 

mẽ. Qua đó, chính quyền địa phương ‘biết rõ lòng dân” để cân nhắc lại Đề án hay 

Dự án của mình. 

Sắp tới, MTTQVN phải là thành viên đương nhiên của những Hội đồng phản 

biện liên quan đến việc lấy ý kiến vê chính sách, dự án về môi trường, có tác động 

đến quyền, và lợi ích hợp pháp của công dân. 

4.Vấn đề giám sát: 

 MTTQVN các cấp giám sát nhiều lĩnh vực, được quy định trong nhiều văn 

bản quy phạm pháp luật, như: Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18-04-2005 

của Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng; theo đó, 

Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã thành lập Ban giám sát đầu tư của cộng đồng theo yêu 

cầu của cộng đồng; hướng dẫn Ban giám sát đầu tư của cộng đồng xây dựng 

chương trình, kế hoạch giám sát đầu tư. 

 Tại Điều 144 Luật BVMT năm 2014 quy định nhiệm vụ của Mặt trận “giám 

sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường”. Chúng tôi thấy 

MTTQVN có thể giám sát hoạt động bảo vệ môi trường về các lĩnh vực dưới dây:  

-Quy hoạch và kế hoạch bảo vệ môi trường (Chương II); 

-Bảo vệ môi trường trong khai thác, sử dụngvtài nguyên thiên nhiên (Chương III);  

-Ứng phó biến đổi khí hậu (Chương IV); 

-Bảo vệ môi trường biển và hải đảo (Chương V); 

-Bảo vệ môi trường nước, đất, và không khí (Chương VI);  

-Bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (Chương VII);  

-Bảo vệ môi trường trong đô thị, khu dân cư (Chương VIII);  

-Quản lý chất thải (Chương IX);  

-Xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường (Chương X); 
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-Thông tin môi trường, và báo cáo môi trường (Chương XIII).  

+Giám sát của cơ sở: 

Về thực tiển, MTTQVN giám sát việc thực hiện pháp luật về môi trường, 

trong đó, cấp cơ sở giám sát là chủ yếu. MTTQ xã, phường thị trấn thành lập Ban 

Thanh tra nhân dân,  vận động nhân dân phát huy dân chủ, giám sát hoạt động của 

cơ quan nhà nước, các tổ chức hoạt động trên địa bàn dân cư.  Chúng tôi nêu 

trường hợp từ người dân giám sát về môi trường; đó là vụ công ty VEDAN xả 

nước thải không qua xử lý ra sông Thị Vải. Đầu năm 2008, từ phản ánh, bức xúc 

của người dân bị thiệt hại tài sản, do tình trạng lén lút xả nước thải, không qua xử 

lý ra sông Thị Vải, gây ô nhiễm môi trường. Sự việc được báo cáo đến cơ quan 

chức năng. Ngày 13/09/2008, đoàn kiểm tra liên ngành đã bắt quả tang Công ty 

VEDAN đóng tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai xả một lượng nước thải lớn 

chưa qua xử lý ra sông Thị Vải. Báo cáo của Viện Tài nguyên và Môi trưởng của 

Bộ Tài nguyên và Môi trương cho biết: Gần 2.700 ha nuôi tròng thủy sản của khu 

vực này bị thiệt hại; tỉnh Đồng Nai có hơn 2.100 ha nuôi trồng thủy sản bị tàn phá 

bởi nước ô nhiễm; còn TP.HCM và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng bị ảnh hưởng gần 

600 ha. Sở Tài nguyên –Môi trường tỉnh Đồng Nai quyết định truy thu công ty 

VEDAN 111 tỷ đồng về phí bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, sau gần 02 năm, công 

ty VEDAN không bồi thường thiệt hại cho nông dân 3 tỉnh Đòng Nai, Bà Rịa – 

Vũng Tàu, TP.HCM.  

Khi nông dân với sự giúp đỡ của các luật sư đồng loạt nộp đơn kiện tại Tòa 

án. Hội nông dân hổ trợ 50% tiền tạm ứng án phí cho nông dân, đồng thời các siêu 

thị đồng loạt tẩy chay sản phẩm của công ty. Lúc đó, công ty VEDAN mới đồng ý 

bồi thường 100%. cho nông dân có thiệt hại tài sản do sự ô nhiễm môi trường. 

+Biện pháp: 

Qua thực tiễn, để việc giám sát bảo vệ môi trường có hiệu quả, cần thực hiện 

nhiều biện pháp, như: Sự phối hợp Mặt trận tổ quốc các cấp, với các tổ chức thành 

viên vận động nhân dân tham gia giám sát, sự hổ trợ của cấp ủy Đảng địa phương, 

cơ quan nhà nước cung cấp thông tin, và báo đài đồng loạt đưa tin.  

+Kinh phí: 
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Một vấn đề không kém phần quan trọng, đó là kinh phí cho viêc tư vấn, 

phản biện, giám sát. Hiện nay, chỉ có Ban Thanh tra nhân dân do Ủy ban MTTQ 

xã, phường, thị trấn thành lập, được cấp kinh phí hoạt động theo Thông tư liên tịch 

số 40/2006/TTLT-BTC-BTTUBTWMTTQVN-TLĐLĐVN ngày 12/05/2006 của 

Bộ Tài Chính, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam hướng dẫn về kinh phí bảo đảm hoạt động 

của Ban Thanh tra nhân dân. Về thực tế, Kinh phí hoạt động của MTTQVN rất hạn 

chế, chủ yếu do ngân sách nhà nước cấp. MTTQVN  là tổ chức liên minh, liên hiệp 

các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội; có trách nhiệm “giám 

sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà 

nước” (Trích điều 2 Luật MTTQVN) nên cần tự chủ tài chính.   

Hiện nay, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam là ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN/TPHCM là Thường 

vụ Thành ủy TP.HCM, nhiều chủ tịch MTTQ  tỉnh cũng trong Thường vụ Tỉnh ủy 

là điều kiện tốt để MTQTVN thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của nhân dân nói chung, bảo vệ môi trường nói riêng, tạo môi trường sống 

trong lành, an ninh. 

IV:KIẾN NGHỊ:  

1.Khung pháp lý: 

Để MTTQVN thực hiện tư vấn, phản biện, giám sát việc thực hiện chính sách, 

pháp luật về bảo vệ môi trường có hiệu quả, cần có văn bản qui phạm pháp luật 

dưới luật như Nghị định của Chính phủ, hoặc nghị quyết liên tịch giữa Chính 

phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về 

việc MTTQVN thực hiện tư vấn, phản biện, giám sát; bao gồm những nội dung: 

cơ quan, tổ chức yêu cầu tư vấn, phản biện, giám sát; hình thức tổ chức, phạm vi, 

lĩnh vực cần tư vấn, phản biện; kinh phí hoạt động cho việc tư vấn, phản biện, 

giám sát. Biện pháp chế tài đối với cơ quan nhà nước không giải quyết yêu cầu, 

kiến nghị đã nêu trong văn bản tư vấn, phản biện, giám sát của MTTQVN. 

2. Về tự chủ tài chính: 

 MTTQVN trông chờ cơ quan nhà nước cung cấp kinh phí hoạt động từ 

ngân sách nhà nước, để  tổ chức tư vấn, phản biện, giám sát, thì cơ quan nhà nước 
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dễ hạn chế trách nhiệm của MTTQVN. Do vậy, MTTQVN cần tiến tới tự chủ về 

tài chính, lúc đó, MTTQVN tư vấn, phản biện, giám sát bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp của công dân sẽ có hiệu quả.  

3.Các hình thức tư vấn, phản biện, giám sát: 

Chúng tôi đề nghị MTTQVN, các tổ chức thành viên và tổ chức xã hội thực 

hiện “tư vấn, phản biện, giám sát” gồm 2 hình thức: 

1. Các cơ quan nhà nước đặt yêu cầu tư vấn, phản biện, giám sát cho 

MTTQVN, các tổ chức thành viên, tổ chức xã hội. Trường hợp này, được 

coi như cơ quan thuê MTTQVN tổ chức tư vấn, phản biện, giám sát. 

2. MTTQVN, các tổ chức thành viên và tổ chức xã hội chủ động tư vấn, 

phản biện, giám sát đối với đề án, dự án được nhân dân quan tâm, có dư 

luận bức xúc, gửi đến cơ quan nhà nước, chủ dự án thì cơ quan nhà nước, 

chủ dự án phải chấp thuận, cùng  ký hợp đồng tư vấn, phản biện, giám sát. 

Kết quả tư vấn, phản biện, giám sát phải gửi cho cơ quan nhà nước đã ký 

hợp đồng và cơ quan nhà nước cấp trên hoặc cơ quan đang giải quyết việc 

cấp giấy phép dự án.  

Nếu MTTQVN tư vấn, phản biện khác ý kiến đối với cơ quan nhà nước, chủ dự 

án,thì  cơ quan nhà nước,  chủ đầu tư phải điều chỉnh dự án, hơặc hủy bỏ dự án. 

Trường hợp cơ quan nhà nước, chủ đầu tư không thay đổi ý kiến, thì  cơ quan nhà 

nước cấp trên, hoặc cơ quan cấp giấy phép cho dự án quyết định.  

Trên đây là những ý kiến nhỏ về việc MTTQVN thực hiện luật BVMT năm 

2014, trong chương trình hội thảo tham vấn “Thể chế vai trò của cộng đồng và các 

tổ chức xã hội trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam”. 

Chúng tôi chúc hội nghị thành công tốt đẹp.  

             Trân trọng, 
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