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1. GIỚI THIỆU CHUNG   
 
Luật Bảo vệ Môi trường (BVMT) năm 2014 đã có bước tiến bộ lớn khi quy định Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, các tổ chức xã hội và cộng đồng dân cư có quyền tham gia trong công tác BVMT. Bước 
tiến này thể hiện ở việc Nhà nước trao quyền cho các tổ chức xã hội và cộng đồng dân cư để thực 
thi một số chức năng trong quá trình tham vấn, góp ý, phản biện, giám sát các quyết định liên 
quan đến môi trường cũng như quá trình thực thi các quy định về BVMT của các bên liên quan. 
Yêu cầu quan trọng là làm thế nào để các quy định này được thể chế hóa toàn diện, cụ thể, rõ ràng 
để tổ chức xã hội và cộng đồng có thể chủ động và tích cực tham gia BVMT hiệu quả. 
 
Theo Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường năm 2015, dự kiến sẽ có 01 Nghị định sửa đổi, 31 Thông tư và 02 Thông tư liên tịch thuộc 
lĩnh vực môi trường được ban hành. Quá trình xây dựng các văn bản pháp luật này mở ra cơ hội để 
những quy định về sự tham gia của cộng đồng và các tổ chức xã hội tiếp tục được cụ thể hóa với 
những cơ chế và đảm bảo bằng chế tài pháp lý rõ ràng. 
 
Nghị định số 18/2015/NĐ-CP về quy hoạch BVMT, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác 
động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường và Nghị định số 19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật BVMT 2014 là hai trong số những văn bản hướng dẫn Luật BVMT 
2014 vừa được ban hành đã bước đầu cụ thể hóa sự tham gia của các tổ chức xã hội và cộng đồng 
dân cư.  
 
Nhằm góp ý cho việc lồng ghép nội dung thể chế hóa sự tham gia của cộng đồng và tổ chức xã hội 
trong quá trình soạn thảo các văn bản hướng dẫn thực thi Luật BVMT 2014, Trung tâm Con người 
và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp với Vụ Chính sách và pháp chế thuộc Tổng Cục Môi trường, 
Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Tọa đàm “Sự tham gia của cộng đồng và tổ chức xã hội 
trong bảo vệ môi trường: Kinh nghiệm thực tiễn và nhu cầu thể chế hóa cho thực thi Luật 
BVMT”, với hỗ trợ của Đại sứ quán Anh tại Hà Nội và Quỹ Châu Á.  
 
Thời gian và địa điểm:  

 Thời gian 8:00 – 12:00 ngày 16 tháng 3 năm 2015 
 Địa điểm: Khách sạn Công Đoàn Việt Nam, 14 Trần Bình Trọng, Hà Nội   

 
Nội dung chương trình:  
 

Thời gian Nội dung 
 

08:00 – 08:45 Đăng ký 
08:45 – 09:00 Phát biểu khai mạc  

TS. Mai Thanh Dung – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ 
Tài nguyên và Môi trường   

09:00 – 09:25 Rà soát các quy định về sự tham gia của cộng đồng và tổ chức xã hội 
trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành 
TS. Dương Thanh An - Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế, Tổng cục 
Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường 
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09:25 – 09:50 Kinh nghiệm từ sự tham gia của cộng đồng dân cư và các tổ chức xã hội 
trong công tác bảo vệ môi trường: Bài học từ chương trình hành động 
bảo vệ hồ Hà Nội 
Bà Nguyễn Ngọc Lý – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và 
Cộng đồng (CECR) 

09:50 – 10:10 Nghỉ giữa giờ 
10:10 – 10:30 Bài học và mô hình thành công về giám sát cộng đồng từ kinh nghiệm 

của Chương trình Sáng kiến phòng chống tham nhũng (VACI) 
Ông Dương Hồng Thành - Phòng thực thi Công ước, Cục chống tham 
nhũng, Thanh tra Chính phủ 

10:30 – 10:50 Một số khuyến nghị chính sách để đảm bảo sự tham gia có hiệu quả của 
cộng đồng tổ chức xã hội 
Bà Nguyễn Hoàng Phượng – Trung tâm Con người và Thiên nhiên 
(PanNature) 

10:50 – 12:00 Trao đổi - Thảo luận 
12:00 – 12:10 Tổng kết và bế mạc 

12:10 - 13:00 Ăn trưa 
 
Thành phần tham dự: Tọa đàm có sự tham dự của 68 đại biểu, trong đó có 13 đại diện đến từ cơ 
quan quản lý Nhà nước; 05 chuyên gia; 20 đại biểu đến từ các tổ chức phi chính phủ và tổ chức xã 
hội trong nước; 20 đại biểu đến từ các cơ quan báo chí cùng 10 đại diện Ban tổ chức. (Danh sách 
chi tiết xem phần Phụ lục) 

2. NỘI DUNG TỌA ĐÀM 
 

2.1. Giới thiệu mục đích, bài trình bày  

Ông Trịnh Lê Nguyên, Giám đốc Trung tâm Con người và Thiên nhiên 

2.2. Phát biểu khai mạc 

TS. Mai Thanh Dung – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường   
 
Luật BVMT được thông qua vào ngày 23/6/2014 gồm 20 chương 170 điều, trong đó đã có bước 
tiến bộ lớn khi dành riêng chương 15 quy định về trách nhiệm và quyền hạn của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và cộng đồng dân cư trong công 
tác bảo vệ môi trường.  
 
Thời gian qua, Tổng cục Môi trường đã xây dựng các văn bản dưới Luật và hiện có 04 nghị định và 
01 quyết định được ban hành. Trong đó, Nghị định số 19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường dành riêng chương 8 quy định về cộng đồng dân cư tham 
gia BVMT, và Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định các nội dung về tham vấn cộng đồng trong việc 
lập quy hoạch, kế hoạch, chiến lược bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường.  
 
Nhằm tạo hành lang pháp lý cho công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và thực hiện 
Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp 
tục tiến hành xây dựng các văn bản hướng dẫn triển khai Luật Bảo vệ môi trường 2014. Quá trình 
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xây dựng các văn bản pháp luật này mở ra cơ hội để các quy định về sự tham gia của cộng đồng 
tiếp tục được cụ thể hóa với những cơ chế và đảm bảo bằng chế tài pháp lý rõ ràng. Đây cũng là 
mục đích chính cho việc tổ chức Tọa đàm hôm nay.  
 
Với sự hiện diện của các chuyên gia môi trường, các nhà quản lý, các nhà khoa học và đại diện các 
tổ chức cộng đồng hoạt động về môi trường có uy tín, tôi tin tưởng những ý kiến tại cuộc họp sẽ 
góp phần quan trọng vào việc xây dựng và hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thực thi Luật BVMT 
2014. 

2.3 Giới thiệu khái quát quy định về cộng đồng trong Luật BVMT 2014 và các nghị định 
hướng dẫn 

TS. Dương Thanh An - Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và 
Môi trường 
 
Đây là hội thảo thứ hai giới thiệu về sự tham gia của cộng đồng trong bảo vệ môi trường. Sau hội 
thảo lần thứ nhất do PanNature tổ chức vào ngày 26/8/2014, Tổng cục Môi trường cũng phối hợp 
với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội thảo nhằm lấy ý kiến của các 
hội, doanh nghiệp về việc xây dựng các văn bản hướng dẫn dưới Luật, tuy nội dung không trực tiếp 
nói tới cộng đồng nhưng vấn đề sự tham gia của cộng đồng tại hội thảo lại rất “nóng”. Nhiều ý kiến 
cho rằng các quy định liên quan đến cộng đồng ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh của 
họ, đặc biệt là quy định về tham vấn cộng đồng trong ĐTM. Do đó, trong quá trình xây dựng văn 
bản pháp luật, chúng tôi phải cân đối hài hòa quyền và lợi ích các bên. Đây cũng là gánh nặng lớn 
đặt lên vai cơ quan soạn thảo.  
 
Bài trình bày của tôi gồm ba phần chính: (i) nội dung cộng đồng được quy định trong Luật BVMT, 
(ii) nội dung cộng đồng được quy định trong các nghị định, (iii) việc thực hiện Luật và nghị định. Khi 
xây dựng Luật, một trong những điểm mà chúng tôi muốn cải thiện là tăng cường sự tham gia của 
cộng đồng trong quá trình bảo vệ môi trường. Chúng tôi rất băn khoăn khái niệm cộng đồng, cộng 
đồng dân cư bởi rất khó đưa ra được một khái niệm đầy đủ, nó phụ thuộc từng bối cảnh, điều kiện 
khác nhau. Tuy nhiên, cộng đồng ở đây chúng tôi muốn đề cập đến những đối tượng không liên 
quan tới một dự án cụ thể nhưng ở một chừng mực nào đó chịu tác của dự án đó, có thể tác động 
tiêu cực hoặc tích cực, nhưng chủ yếu là tác động tiêu cực, vì vậy, cộng đồng rất cần được tham gia. 
Phạm trù cộng đồng khá rộng, gồm nhiều cấp, trong đó cấp trực tiếp nhất là người dân – hạt nhân 
cốt lõi trong mọi hoạt động. Tuy nhiên, chúng ta cần làm rõ tác động tới người dân là thế nào? 
Trực tiếp hay gián tiếp? Môi trường rất rộng, môi trường xuyên biên giới nên tất cả chúng ta đều 
chịu tác động ít nhiều. Cấp thứ hai là cộng đồng dân cư (tổ, thôn, xóm, cao hơn là làng bản), và tiếp 
theo là các tổ chức có tư cách pháp nhân nhưng không trực tiếp liên quan đến hoạt động dự án 
(NGO, chính trị - xã hội, xã hội – nghề nghiệp, chuyên gia, thông tấn báo chí). Đây là những đối 
tượng mà chúng tôi nhìn nhận vai trò trong ngữ cảnh làm thế nào để tăng cường sự tham gia của 
cộng đồng hay chúng tôi còn gọi là các bên liên quan. 
  
Trong Luật BVMT có 20 chương, trong đó riêng chương 15 nói về quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa 
vụ của MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, xã hội – nghề nghiệp, cộng đồng dân cư, cụ thể ở 
Điều 144, 145, 146. Ngoài ra, nội dung này cũng được lồng ghép trong các văn bản khác hướng 
dẫn khác, đặc biệt là văn bản liên quan đến ĐTM, ĐMC và công tác thanh tra, kiểm tra. Lấy ví dụ về 
quyền được yêu cầu cung cấp thông tin: khi chúng ta trao quyền cho cộng đồng là được cung cấp 
thông tin thì đối tượng khác (cơ quan nhà nước) có nghĩa vụ cung cấp thông tin (cụ thể NĐ19), tức 
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quyền của đối tượng này là trách nhiệm, nghĩa vụ của đối tượng kia. Về quyền yêu cầu cơ quan có 
thẩm quyền khởi tố và xử lý các vi phạm về môi trường thì trong dự thảo đầu tiên, chúng tôi mong 
muốn trao trực tiếp cho cộng đồng quyền được khởi kiện. Trong khoa học quốc tế có quyền khởi 
kiện mang tính chất công. Nếu coi môi trường là tài sản công thì môi trường là đồng sở hữu. Về 
quyền được thanh tra, kiểm tra – đây là quyền rất mới.  
 
Ngoài ra, trong chương 2 của Luật BVMT về ĐTM, ĐMC thì có quy định về trách nhiệm tham vấn 
cộng đồng trong quá trình lập ĐTM. Mục đích tham vấn ĐTM là để hoàn thiện báo cáo ĐTM và 
trong báo cáo ĐTM có một mục thể hiện kết quả tham vấn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng chịu sức ép 
rất lớn về việc quy định cụ thể về tham vấn cộng đồng trong ĐTM. Về nguyên lý, ĐTM là của một 
dự án cụ thể và dự án cụ thể thì có đối tượng tác động cụ thể. Tuy nhiên, trong thực tế thì rất phức 
tạp. Thế giới thì có khái niệm tham vấn công khai, nhưng chúng ta gọi là tham vấn cộng đồng. Khi 
xây dựng Luật, chúng tôi mong muốn tất cả đối tượng người dân chịu tác động được tham vấn. 
Nhưng có những trường hợp, đặc biệt là đối với ngành giao thông vận tải, họ đưa ra ví dụ và văn 
bản hướng dẫn là không thể thực hiện được (chẳng hạn như dự án cao tốc Bắc – Nam với mức độ 
ảnh hưởng trên khắp vùng miền cả nước hay dự án truyền tải điện).  
 
Về quy định liên quan đến cộng đồng trong các nghị định: Trong Nghị định 03/2015 quy định về 
phương pháp tính toán bồi thường thiệt hại môi trường. Trong đó, Điều 3 có nói về trách nhiệm 
của tổ chức, cá nhân - nếu phát hiện vụ việc gây thiệt hại môi trường, thậm chí chỉ cần phát hiện vụ 
việc có dấu hiệu suy thoái thì thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền yêu cầu bồi thường thiệt 
hại (UBND cấp xã trên phạm vi xã, UBND cấp huyện với phạm vi liên xã, UBND tỉnh với vụ việc liên 
tỉnh). Đây là trách nhiệm nhưng cũng là quyền của từng cá nhân trong xã hội.  
 
Với Nghị định 18/2015 quy định về ĐTM, ĐMC, Kế hoạch BVMT thì sự tham gia của cộng thể hiện 
rõ nhất ở hai nội dung: 1- Với ĐTM, ĐMC, trong quá trình thẩm định, cơ quan thẩm định có quyền 
xin ý kiến phản biện độc lập của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, chuyên gia 
trong lĩnh vực chuyên ngành; 2 - Đối với ĐTM, Nghị định quy định rõ trách nhiệm tham vấn cộng 
đồng của chủ dự án trong quá trình lập ĐTM. Hiện Tổng cục đã xây dựng cơ bản thông tư hướng 
dẫn nghị định này, trong đó hướng dẫn tương đối chi tiết. Hy vọng quý vị sẽ có đóng góp thêm cho 
nội dung thông tư.  
 
Nghị định 19/2015 thì dành riêng chương 7 (từ điều 50 - 54) quy định về việc cung cấp thông tin 
cho cộng đồng (công khai web, họp báo, họp dân cư) và sự tham gia của cộng đồng trong quá trình 
giám sát, thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ. Ngoài ra, Nghị định cũng quy 
định việc xây dựng, thực hiện mô hình bảo vệ môi trường dựa vào  cộng đồng dân cư.   
 
Về tổ chức thực hiện, Luật có 20 điều/khoản 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. Hiện Bộ đã trình Chính phủ 4 nghị định và 2 quyết 
định thi hành Luật từ tháng 10/2014 (01 nghị định về lộ trình cắt giảm khí nhà kính được lùi đến 
2016 mới trình), trong đó Chính phủ đã ký 3 nghị định (01 nghị định về xử lý chất thải và phế thải 
đang trong giai đoạn hoàn thiện) và 1 quyết định được ban hành (1 quyết định đang xem xét). 
  
Để thực hiện, Bộ Tài nguyên và Môi trường tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 16 
nhằm (i) yêu cầu các bộ ngành, địa phương ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật; (ii) bộ 
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ngành, địa phương tuyên truyền, phổ biến Luật; (iii) xây dựng bộ chỉ tiêu giám sát, đánh giá việc 
thực hiện Luật BVMT – đây là điểm rất mới, thể hiện sự mạnh dạn của Bộ. 
 
Trong danh sách tài liệu, có Quyết định 37/BTNMT về danh mục ban hành văn bản trong năm 
2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì có 34 văn bản cấp Bộ. Tính đến thời điểm hiện tại, có 
hàng trăm văn bản về Luật BVMT, 2015 là năm bản lề xây dựng văn bản hướng dẫn. Tuy nhiên, để 
tạo điều kiện cho việc áp dụng, Tổng cục đang rà soát gộp các văn bản liên quan với nhau để giảm 
đầu mục thông tư xuống còn một nửa. Ví dụ, các quy chuẩn kỹ thuật có thể gộp lại trong một thông 
tư. Chiều nay (16/3), ông Mai Thanh Dung sẽ chủ trì với các đơn vị liên quan để thứ tư (18/3) rà 
soát, báo cáo gộp các văn bản. Trong quá trình xây dựng các văn bản này, chúng tôi nhận thấy một 
số văn bản có tính tương thích trong việc lồng ghép các nội dung cụ thể về sự tham gia của cộng 
đồng, chẳng hạn như thông tư quy định về ĐTM, thông tư quy định về báo cáo công tác bảo vệ môi 
trường, thông tư quy định về bảo vệ môi trường khu công nghiệp, khu chế xuất…  
 

2.4. Vai trò của cộng đồng trong bảo vệ môi trường: Bài học từ chương trình Bảo vệ Hồ Hà 
Nội 

Bà Nguyễn Ngọc Lý – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) 
 
Tôi xin lấy trường hợp hồ của tôi để chiếu vào câu chuyện sự tham gia của cộng đồng. Như anh An 
nói, định nghĩa cộng đồng rất khó. Năm 2010, chúng tôi xây dựng quyển sách cung cấp thông tin 
nền về hồ Hà Nội. Lần đầu tiên mỗi hồ ở Hà Nội đều có một lý lịch riêng về hiện trạng môi trường, 
những cộng đồng sống xung quanh và làm thế nào có thể khôi phục được. Khi chúng tôi làm cuốn 
sách này, chúng tôi suy nghĩ là tại sao hồ ô nhiễm đến thế. Từ 2009, rất nhiều bài báo phản ánh về 
ô nhiễm hồ và chúng tôi cho rằng có lẽ phải làm cái gì về hồ. Nếu chúng ta coi thực thể tài nguyên 
môi trường là cái hồ thì đây là một trường hợp rất hay bởi để tác động lên cái hồ thì chúng ta nhìn 
thấy cộng đồng mà cộng đồng nào cũng tham gia, từ cộng đồng nhà nước, cộng đồng các nhà khoa 
học, cộng đồng truyền thông, cộng đồng doanh nghiệp. Cộng đồng vừa là đối tượng chịu tác động 
bởi tình trạng ô nhiễm hồ, vừa là chủ thể gây ra tình trạng ô nhiễm. Do đó, khi nói về sự tham gia 
của cộng đồng vào bảo vệ hồ, bảo vệ môi trường thì phải cân nhắc tất cả những khía cạnh này.  
 
Tài nguyên hồ, sông cực kỳ quan trọng. Nhưng sông, hồ không thể tự nói mà phải có người đại diện 
nói thay. Ai là người có thể nói thay? Đó là tất cả chúng ta. Về cơ sở pháp lý cho sự tham gia của 
cộng đồng, chúng ta đã có khá nhiều so với các nước khác. Đặc biệt, Hiến pháp 2013 quy định rất 
rõ ở Điều 28, 43, 63; Luật BVMT cũng có rất nhiều chương, điều khoản quy định cụ thể về bảo vệ 
nguồn nước (ao, hồ…) cũng như quy định quyền và sự tham gia của cộng đồng.  
 
Về dự án hồ của chúng tôi, năm 2010, chúng tôi đưa ra chương trình bảo tồn di sản, bảo vệ tương 
lai, cộng đồng tham gia bảo vệ hồ Hà Nội và xây dựng thông tin nền về hồ Hà Nội. Chúng tôi xin 
được khoản kinh phí nhỏ của Quỹ Bảo vệ Môi trường để làm cuốn sách Hồ Hà Nội với sự phối hợp 
của 4 trường đại học. Sau đó, chúng tôi đưa ra mô hình bảo vệ hồ riêng, làm hàng loạt tập huấn cho 
hội phụ nữ bảo vệ hồ, mỗi năm phối hợp tổ chức 2 sự kiện, sắp tới là vào ngày 22/3. Trước đây 
chúng tôi thành lập CLB Hồ Hà Nội (20 thành viên, Bộ Xây dựng bảo trợ), bây giờ có tới gần 100 
thành viên (phường, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh...). Ao ước của tôi là 20 hồ trong nội thành Hà 
Nội có quỹ bảo trợ, được bảo vệ, và đến 2020 chúng ta có những hồ đẹp lung linh. Hồ là tài sản của 
Hà Nội nên cần phải bảo vệ. 
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Tuần vừa rồi, chúng tôi làm việc với các công ty (Standard Bank & Trust, FPT, Heiniken) và giới 
thiệu họ xuống từng phường có hồ để cùng trao đổi với cộng đồng về sáng kiến bảo vệ hồ. Tuy 
nhiên, ngay cả khi cộng đồng chung tay bảo vệ hồ thì hồ vẫn không sạch. Muốn hồ sạch, phải loại 
bỏ chức năng của hồ là nơi chứa nước thải và loại bỏ chức năng nuôi cá ở hồ. Đặc biệt, riêng hồ Hà 
Nội có 5 đơn vị chịu trách nhiệm quản lý (công ty cấp thoát nước, công ty cây xanh, Sở Kiến trúc, 
Sở Xây dựng, Chi cục bảo vệ môi trường Hà Nội). Ngoài ra, không có nơi nào có hướng dẫn cụ thể 
cho cộng đồng về bảo vệ hồ mặc dù Hiến pháp và Luật đã quy định.  
 
Về tài chính, chúng ta có thể có 1000 sáng kiến hay nhưng nếu không có tài chính thì không thể 
làm được, trong Luật cũng không hề có quy định. Thậm chí, nếu có tiền mà không có sự tham gia 
của cộng đồng thì hồ sẽ bị ô nhiễm trở lại (kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè là một ví dụ). Vì vậy, muốn 
có sự tham gia của cộng đồng, cần (i) tạo điều kiện cho các bên tham gia trong công tác bảo vệ môi 
trường và thực thi việc khuyến khích sự tham gia của cộng đồng vào bảo vệ môi trường. Cần quy 
định điều này là nhiệm vụ của các nhà quản lý địa phương và người dân phải giám sát được việc 
thực hiện này. Sự tham gia của cộng đồng hiện chỉ có ở Luật, còn văn bản dưới luật hầu như không 
có nên rất khó khăn khi triển khai hoạt động bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, cần phân cấp mức độ 
tham gia để đảm bảo hiệu quả, cụ thể Nhà nước chịu trách nhiệm xây dựng Luật, phân bổ tài chính, 
công nghệ, xây dựng hạ tầng; Doanh nghiệp thực thi trách nhiệm xã hội, cung cấp công nghệ; 
truyền thông cung cấp thông tin; Giới khoa học nghiên cứu công nghệ mới, đặc biệt là khoa học 
quản lý; Cộng đồng đóng góp sáng kiến, đồng thời tạo ra văn hóa môi trường.  

* Trao đổi - Thảo luận phiên 1 

 
TS. Đào Trọng Hưng (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam): Hiện tôi đang làm đề tài về 
sự tham gia của các tổ chức cộng đồng, tổ chức chính trị - xã hội vào các quyết sách địa phương. 
Vấn đề đặt ra là tổ chức tham gia như thế nào? Chúng tôi có một địa điểm nghiên cứu, tập trung tại 
hai xã ở Hòa Bình. Vì sao ở địa phương treo cờ, làm khẩu hiệu thì tốt nhưng thu gom rác mãi 
không được? Đó là vì họ tổ chức tốt. Chúng tôi làm về nông nghiệp sạch cũng sụt sùi mãi. Vậy làm 
thế nào để Luật và chính sách được đưa vào quyết sách cấp cơ sở? Hệ thống hành chính Nhà nước 
đều làm theo mệnh lệnh từ trên xuống dưới, hoàn toàn gắn với văn bản chứ không gắn với thực 
tiễn. Do đó, khi đưa vào văn bản thì người dân làm rất tốt. Chúng tôi nhiều lần xin phép họp với 
Đảng ủy, thường vụ xã, xem có đưa vào nghị quyết Đảng ủy không? Và khi được xã huy động cộng 
đồng cùng làm thì công việc triển khai rất nhanh. Trao đổi với người dân tại cuộc họp Đảng ủy về 
vấn đề kiểm soát ô nhiễm nguồn nước bằng thuốc trừ sâu, chúng tôi căn cứ vào Luật tiếp công dân 
và hướng dẫn người dân phản ánh vấn đề với ai, ai sẽ là người giải quyết?... Với những hoạt động 
liên quan đến bảo vệ môi trường thì phải làm sao có kinh phí cho người dân làm, đặc biệt, phải làm 
từ cơ sở lên thay vì từ trên xuống. Khi trao đổi  
 
Ông Nguyễn Văn Chiêm (Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và phát triển nông thôn - RECERD): Nếu 
không nhận diện rõ cộng đồng nào đó thì văn bản của chúng ta chỉ quy định chung chung. Tôi đề 
nghị nên có hội thảo/tọa đàm bàn sâu về vấn đề cách tiếp cận để mình có kiến nghị Nhà nước về 
hai loại hình – cộng đồng và tổ chức xã hội. Thứ hai, vướng mắc nhất khi thực hiện Luật BVMT là 
giữa các bộ ngành, cụ thể là Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn. Bằng chứng là rất nhiều văn bản vừa ban hành thì văn bản sau đã có sự thay đổi, hai bộ nhiều 
khi không phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ môi trường (chẳng hạn vấn đề bảo tồn đất ngập 
nước). Do đó, về văn bản, đề nghị hai bộ cần có thông tư liên tịch để kết hợp thực hiện. Thứ ba, về 
vấn đề tài chính, hiện có nhiều nguồn kinh phí dành cho bảo vệ môi trường nhưng huy động rất 
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khó. Vì vậy, cần có văn bản hướng dẫn/bổ sung để có thể sử dụng hiệu quả. Thứ tư, Việt Nam triển 
khai dự án đồng quản lý có sự tham gia của cộng đồng tốn khá nhiều tiền nhưng kết quả thu lại rất 
nhỏ. Do đó, cũng cần xem xét cách tham gia của cộng đồng trong bảo vệ môi trường sao cho hiệu 
quả. Nhiều dự án trồng rừng thất bại trong khi trồng rừng phân tán rất hiệu quả nhưng lại không 
được quan tâm, đầu tư.    
 
GS. Lê Thạc Cán - Viện trưởng Viện Môi trường và Phát triển bền vững: Trong Luật BVMT có Điều 
21 liên quan đến việc chủ dự án phải tham vấn cơ quan, tổ chức, cộng đồng chịu tác động trực tiếp 
của dự án khi lập ĐTM. Điều này có nghĩa là nếu các tổ chức xã hội nghề nghiệp không được chủ dự 
án xem là đối tượng chịu tác động trực tiếp thì không có quyền tham gia tham vấn. Tuy nhiên, nội 
dung Điều 145 của Luật lại quy định các tổ chức xã hội dân sự, xã hội nghề nghiệp, cộng đồng dân 
cư có quyền “tham vấn đối với các dự án liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình”. 
Hai nội dung này mâu thuẫn nhau. Ngoài ra, thời hạn phản hồi của UBND xã và các tổ chức chịu tác 
động trực tiếp bởi dự án tối đa 15 ngày là quá ít, không khả thi.  
 
TS. Mai Thanh Dung phản hồi các ý kiến trao đổi – thảo luận: Trong quá trình xây dựng các thông 
tư sắp tới, chúng ta phải hướng đến mục tiêu phát triển bền vững dựa trên ba trụ cột Kinh tế - Xã 
hội – Môi trường, không thể bỏ cái này hoặc coi trọng cái kia hơn. Các nhà môi trường bao giờ cũng 
tham vọng tất cả đều xanh. Các nhà khoa học đôi khi cũng có những suy nghĩ như vậy. Tuy nhiên, 
việc soạn thảo văn bản chi phối toàn bộ hoạt động phát triển của xã hội, do đó, các quy định phải 
sát thực tiễn và phục vụ mục tiêu phát triển bền vững. Như Giáo sư Cán có nêu, khi tham vấn trong 
quá trình lập ĐTM thì chủ dự án phải thực hiện tham vấn và kết quả quá trình tham vấn được thể 
hiện trong báo cáo ĐTM, tuy nhiên, đây chưa phải là bản báo cáo cuối cùng. Chúng ta không thể có 
ngay một bản ĐTM đầy đủ. Những đối tượng nào chịu tác động bởi dự án thì phải nghe chủ dự án 
trình bày để biết được tác động của dự án đó. Sẽ có trường hợp chủ dự án lừa cộng đồng hoặc cố 
gắng giảm nhẹ tác động dự án để được chấp thuận phê duyệt. Đó là điều bình thường. Quy định 
trong Luật là chủ dự án phải thực hiện ĐTM chứ không phải Nhà nước hay cơ quan độc lập, cơ 
quan Nhà nước chỉ thẩm định, xem xét Báo cáo ĐTM đó. Về thời gian tham vấn 15 ngày, nếu quy 
định lâu hơn thì sợ ảnh hưởng đến dự án, tiến độ đầu tư nên đã rút xuống còn như vậy. 

2.5. Giám sát cộng đồng trong phòng, chống tham nhũng – những bài học thành công  

Ông Dương Hồng Thành - Cán bộ Phòng thực thi Công ước, Cục chống tham nhũng, Thanh tra Chính 
phủ 
 
Chống tham nhũng và bảo vệ môi trường có vẻ rất trừu tượng đối với cộng đồng. Nhiều ý kiến cộng 
đồng cho rằng chống tham nhũng là việc của nhà nước và bảo vệ môi trường cũng vậy. Năm 2009, 
Ngân hàng Thế giới và Thanh tra Chính phủ tổ chức chương trình Ngày sáng tạo Việt Nam với chủ 
đề về phòng chống tham nhũng (VACI), dự kiến hai năm thì tổ chức một chủ đề khác. Tuy nhiên, 
sau thành công của VACI, cứ hai năm một lần lại tổ chức chủ đề phòng chống tham nhũng (những 
năm lẻ thì xen kẽ các chủ đề khác). Chương trình VACI hỗ trợ ý tưởng thực hiện dự án. Sau 4 năm, 
có 37 dự án được hỗ trợ. 

Ở các địa phương, đơn vị được nhận tài trợ nhiều nhất là hội phụ nữ nên giám sát cộng đồng nhiều 
nơi do hội phụ nữ tổ chức. Ích lợi của việc giám sát cộng đồng là (i) giúp tăng cường công khai 
minh bạch (người dân có thể tìm hiểu về các công trình, dự án xây dựng trên địa bàn); (ii) nâng 
cao tính dân chủ cơ sở (người dân được tham gia bàn, góp ý); (iii) Nâng cao chất lượng đạo đức 
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công vụ; (iv) Giảm khiếu kiện vượt cấp do giảm sai phạm ngay từ bước đầu; Chất lượng dự án đầu 
tư công được cải thiện. 
 
Để cộng đồng tham gia giám sát thì câu chuyện không phải là quy định pháp luật mà là câu chuyện 
về nhận thức tức người dân phải biết họ có quyền gì thì họ mới chủ động tham gia được. Vì vậy, cần 
phải nâng cao kiến thức và kỹ năng cho người dân (các dự án VACI thường gắn với hội nghị đầu bờ, 
dân chủ cơ sở), làm sao để người dân hứng thú trong việc giám sát. Ngoài ra, cần huy động các bên 
tham gia để đạt hiệu quả cao (chú ý nhu cầu giám sát ở địa phương, không phải công trình nào 
cũng giám sát? ai được giám sát? chia sẻ kết quả giám sát như thế nào?...). Một mô hình thành công 
của giám sát cộng đồng cần đảm bảo các yếu tố: đối tượng, nội dung và hình thức thực hiện, phương 
pháp triển khai, nguồn nhân lực và lĩnh vực can thiệp. Tuy nhiên, để cho người dân tham gia thực 
hiện giám sát thì cần có kinh phí chi trả. Mức kinh phí theo Quyết định 80 và thông tư liên tịch của 
MTTQ và Bộ Tài chính quy định tối thiểu là 2 triệu nên hầu hết các địa phương đều áp dụng 2 triệu 
đồng – quá ít ỏi so với số lượng công trình cần giám sát trên mỗi địa bàn.  
 
Sau VACI, chúng tôi làm nhiều cuốn cẩm nang hướng dẫn cộng đồng thực hiện giám sát. Và Quảng 
Nam là nơi thực hiện rất tốt về giám sát cộng đồng. Ở Quảng Nam, Ban giám sát cộng đồng có từ 
trước khi Quyết định 80 được ban hành nhưng vẫn chưa thành công bởi không có năng lực. Năm 
2009, VACI tài trợ toàn tỉnh Quảng Nam và đến năm 2013 đã triển khai Đề án “Tăng cường năng 
lực giám sát của Ban giám sát đầu tư cộng đồng” trên 6 huyện, thành phố với 100 Ban Giám sát 
đầu tư cộng đồng gồm hơn 2.000 thành viên. Riêng năm 2014, có 430 cuộc giám sát tại gần 600 
công trình; nhiều sai phạm được kiến nghị, nhiều vụ việc chuyển cơ quan chức năng xử lý, tỷ lệ 
khiếu nại, khiếu kiện giảm rất nhiều. Điều này làm thay đổi nhận thức của người dân, không phải 
cứ đệ đơn lên các cấp là giải quyết tốt mà chính những đơn vị cộng đồng cũng có thể trợ giúp cho 
cộng đồng (chính là sự lan tỏa của hoạt động giám sát). Đến bây giờ, ở Quảng Nam, bất kỳ dự án 
liên quan đến đầu tư đi qua địa bàn thì người dân đều tham gia giám sát. Thậm chí, nhiều Ban 
giám sát cộng đồng kiến nghị công trình nào có xác nhận của cộng đồng thì mới được quyết toán - 
tất nhiên đây còn là câu chuyện dài. Mô hình thành công ở Quảng Nam có thể tóm gọn như sau: 
Cần lựa chọn các công trình đầu tư công là đối tượng giám sát; Tổ chức các lớp tập huấn cho các 
nhóm giám sát cộng đồng; Tăng cường sự công khai, minh bạch các dự án; Thiết lập đường dây 
nóng hỗ trợ 2 chiều;  Sự phối hợp của MTTQ, Thanh tra các cấp và chính quyền cơ sở. Đặc biệt, cần 
chú trọng nâng cao nhận thức của người dân để họ biết được quyền của mình và việc họ tham gia 
giám sát là mang lại những lợi ích nhất định cho họ, không chỉ là vấn đề kinh phí mà còn đóng góp 
chung cho xã hội, môi trường.  

2.6. Một số khuyến nghị nhằm đảm bảo quyền môi trường trong chính sách ĐTM 

Bà Nguyễn Hoàng Phượng (Trung tâm Con người và Thiên nhiên)  
 
Chủ đề Tọa đàm hôm nay từng được PanNature đề cập trong Hội thảo ngày 26/8/2014 ngay khi 
Luật BVMT được ban hành. Hiện chúng tôi tiếp tục đánh giá, rà soát về sự tham gia của cộng đồng 
và tổ chức xã hội trong các văn bản mới (Nghị định 18 và Nghị định 19). Bài trình bày của tôi xin 
đề cập đến 4 vấn đề: (i) Cơ sở pháp lý của quyền môi trường; (ii) Một số hình thức biểu hiện của 
quyền môi trường trong quá trình thực hiện ĐTM; (iii) Những điểm mới của Nghị định 18/2015 và 
Nghị định 19/2015; (iv) Một số khuyến nghị chính sách.  
 
Về cơ sở pháp lý, Hiến pháp 2013 quy định mọi người có quyền được sống trong môi trường trong 
lành và Việt Nam là một trong số ít quốc gia thừa nhận Quyền môi trường trong Hiến pháp. Cụ thể 
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hóa Quyền này, chúng tôi nhìn dưới hai góc độ: Quyền thực chất và Quyền thủ tục. Quyền thực chất 
là quyền được sống trong môi trường trong lành; quyền thực phẩm, nước sạch, vệ sinh an toàn; 
quyền được hưởng lợi một cách công bằng từ việc bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên 
thiên nhiên. Tuy nhiên, quan trọng hơn là Quyền thủ tục bao gồm: quyền tự do phát biểu ý kiến, 
lập hội; quyền tiếp cận thông tin; quyền tham gia vào quá trình ra quyết định; quyền tiếp cận với 
công lý. Tương ứng với bốn quyền thủ tục này, chúng tôi rà soát trong cơ chế đánh giá tác động 
môi trường và có thể tạm chia thành bốn quá trình: Tham vấn, Tiếp cận thông tin, Tham gia giám 
sát, Bảo vệ quyền lợi/bồi thường thiệt hại. Tôi xin phép không trình bày về cơ chế bảo vệ quyền 
lợi/bồi thường thiệt hại vì đây là khái niệm pháp lý lớn, đã từng được đề cập tại hội thảo chuyên đề 
trước.    
 
Về điểm mới trong tham vấn ĐTM, chúng ta có thể nhìn thấy một số điểm mới trong tiêu chí xác 
định đối tượng được tham vấn; Hình thức tham vấn; Thời gian tham vấn và Giá trị kết quả tham 
vấn. Đối với Tiêu chí xác định đối tượng được tham vấn, Điều 21 Luật BVMT nêu: cộng đồng dân 
cư, tổ chức, cơ quan chịu tác động trực tiếp của dự án là những đối tượng mà chủ dự án phải thực 
hiện tham vấn. Điều 12 Nghị định 18/2015 thì quy định cụ thể nhóm đối tượng cơ quan ở đây là 
UBND cấp xã (đơn vị có trách nhiệm quản lý khu vực nơi thực hiện dự án). Tuy nhiên, điểm mới ở 
đây là tổ chức được tham vấn. Song, hiện chưa có văn bản nào quy định cụ thể về tổ chức được 
tham vấn và tổ chức là đối tượng chịu tác động trực tiếp của dự án. Về hình thức tham vấn, đối với 
UBND cấp xã thì tham vấn bằng văn bản trong 15 ngày làm việc và nếu không có ý kiến phản hồi 
thì được cho là đồng ý. Quy định này không có gì khác so với Luật BVMT 2005 và các văn bản 
hướng dẫn dưới Luật nhưng điểm mới là cộng đồng dân cư được trực tiếp tham gia tham vấn so với 
trước đây là đại diện cộng đồng. Hình thức họp cộng đồng với sự tham gia của đại diện 
cho UBMTTQ xã, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ dân phố, thôn, bản 
được UBND xã triệu tập. Tuy nhiên, với đối tượng là tổ chức thì chưa có quy định về hình thức 
tham vấn. Câu hỏi đặt ra là liệu những tổ chức môi trường ở cấp Trung ương có chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn phù hợp nhưng không ở địa phương thì có được coi là đối tượng được tham vấn? Về 
thời gian tham vấn, hiện mới có quy định đối với UBND cấp xã là 15 ngày, còn cộng đồng dân cư và 
tổ chức thì chưa có quy định cụ thể, cả trong Luật lẫn nghị định. Hy vọng hình thức họp cộng đồng 
không phải một lần duy nhất tức không thể thực hiện chỉ trong 15 ngày. Đây vẫn là cơ hội để có thể 
hiện thực hóa trong thông tư hướng dẫn. Về giá trị kết quả tham vấn, Nghị định 18 nêu rõ chủ đầu 
tư phải nghiên cứu, tiếp thu những ý kiến khách quan, kiến nghị hợp lý để hạn chế thấp nhất tác 
động bất lợi của dự án đến môi trường tự nhiên đa dạng sinh học và sức khỏe cộng đồng.  
 
Quay trở lại vấn đề xác định đối tượng được tham vấn, còn một điểm chưa được làm rõ trong Luật 
và nghị định lẫn dự thảo thông tư hướng dẫn, đó là những người dân mới  chịu tác động trực tiếp 
của các tác động môi trường trong quá trình dự án triển khai, vận hành có được coi là đối tượng 
được tham vấn không? Thông thường những người được tham vấn là những người dân mất đất 
nhưng nhóm đối tượng này sẽ được di dời đến một khu vực khác, họ chủ yếu quan tâm tới vấn đề 
được bồi thường bao nhiêu. Trong khi đó, những người dân sống lâu dài tại khu vực dự án mới là 
đối tượng chịu tác động trực tiếp. Hy vọng, thông tư hướng dẫn Nghị định 18 sẽ xác định rõ những 
ai là đối tượng chịu tác động trực tiếp và cơ chế xác định ra sao?  
 
Ngoài ra, còn một số điểm chưa được làm rõ trong quá trình tham vấn, gồm: Họp cộng đồng dân 
cư bao nhiêu lần? Thời gian tối đa để tổ chức họp? Tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp 
được UBND xã triệu tập là ai? Trường hợp không được triệu tập có được tham gia? Thế nào là 
những ý kiến khách quan và kiến nghị hợp lý được nghiên cứu, tiếp thu? Hình thức nghiên cứu, 
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tiếp thu thể hiện như thế nào? Những nội dung này cũng cần được quy định cụ thể hơn trong thông 
tư hướng dẫn.  
 
Về Quyền tiếp cận thông tin, theo Nghị định 19/2015, có 8 nhóm đối tượng thông tin người dân 
được tiếp cận, gồm: 1 - Các văn bản quy phạm pháp luật về môi trường; 2- Báo cáo hiện trạng môi 
trường quốc gia, địa phương; các báo cáo chuyên đề về môi trường; 3 - Danh sách các cơ sở gây ô 
nhiễm môi trường nghiêm trọng, các khu vực môi trường bị ô nhiễm, bị suy thoái nghiêm trọng; 
khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường; 4 - Danh sách, thông tin về các nguồn thải, các loại 
chất thải có nguy cơ gây hại đến sức khỏe con người và môi trường; 5 - Các xuất bản phẩm, 
ấn phẩm theo chuyên đề về môi trường, tài liệu truyền thông về môi trường và các vấn đề liên 
quan; 6 - Kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên 
địa bàn dân cư; 7 - Hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa 
bàn dân cư; 8 - Giấy phép liên quan đến khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên, môi trường của cơ 
sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn dân cư. Với 8 nhóm đối tượng này, cần lựa chọn thông 
tin để người dân có thể tiếp cận, tham gia, thường thì người dân sẽ quan tâm các thông tin gần họ 
hơn (chẳng hạn kết quả xử lý vi phạm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh) thay vì những nội dung 
vĩ mô như báo cáo môi trường quốc gia. Về hình thức tiếp cận, có 6 hình thức: 1 - Tài liệu, ấn phẩm, 
xuất bản phẩm được thông báo rộng rãi địa chỉ phát hành trên các phương tiện thông tin đại 
chúng; 2 - Đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của Cơ quan quản lý Nhà nước về tài 
nguyên và môi trường; chủ đầu tư dự án; chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (tối thiểu 30 
ngày); 3 - Niêm yết công khai tại cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ; trụ sở UBND cấp xã (tối thiểu 
30 ngày); 4 - Tổ chức họp báo công bố công khai; 5 - Họp phổ biến thông tin cho cộng đồng dân cư; 
6 - Các hình thức khác theo quy định của pháp luật. Những hình thức này khá phong phú nhưng 
cũng cần lựa chọn hình thức phù hợp nhất với cộng đồng. Ngoài ra, nên quy định thông tin được 
cung cấp định kỳ, ít nhất 1 năm/ lần để tạo điều kiện cho các bên (người dân, cơ quan Nhà nước và 
doanh nghiệp).  

Về Quyền tham gia giám sát, điểm rất tích cực là người dân được tự lựa chọn và đề cử đại diện cộng  

đồng; đại diện cộng đồng hoạt động trên cơ chế ủy quyền; và hoạt động giám sát đầu tư công về 
bảo vệ môi trường của cộng đồng được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công. Về 
đại diện cộng đồng, vị đại diện được tham gia cùng cơ quan Nhà nước để đánh giá Báo cáo ĐTM, 
Báo cáo Cam kết bảo vệ môi trường/Kế hoạch bảo vệ môi trường; giấy phép liên quan đến khai 
thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên, môi trường; biện pháp khắc phục hậu quả trong quyết định xử 
phạt vi phạm hành chính. Đặc biệt, kết quả giám sát của đại diện cộng đồng được xem là một trong 
những căn cứ cho việc khen tặng thành tích trong công tác bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất – 
kinh doanh – dịch vụ. Đây là nội dung rất ý nghĩa. 
 
Về một số kiến nghị, cần: 1- Xác định rõ đối tượng tham vấn; 2  - Xác định cách thức tham vấn 
(thông tin, cách thể hiện, ngôn ngữ); 3 - Xác định thời gian tham vấn; 4 - Xây dựng quy trình cung 
cấp thông tin, tiếp nhận ý kiến và phản hồi; 5 - Minh bạch và đa dạng hóa nguồn cung cấp thông 
tin (cơ sở dữ liệu, truyền thông, đối thoại…); 6 - Cơ chế giám sát đa bên (cộng đồng, tổ chức xã hội, 
cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp). 

* Trao đổi – Thảo luận phiên 2 

 
TS. Mai Thanh Dung:  Cái gọi là họp cộng đồng không phải trong vòng 15 ngày mà trong quá trình 
thực hiện ĐTM. Chủ dự án phải liên hệ với địa phương xem dự án đặt chỗ nào, có dân hay. Việc 
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tham vấn ĐTM không phải 15 ngày. 15 ngày là khi ĐTM đi đến hồi kết, Báo cáo ĐTM hoàn thiện để 
gửi UBND xã nhằm lấy ý kiến chính thức. Trước đó, UBND xã đã phải họp cộng đồng. Về đối tượng 
được tham vấn, đây cũng là điểm trăn trở nhiều năm nay vì một khi đưa vào quy định pháp quy 
thì phải đảm bảo tính khả thi, không thể quy định chung chung. Vì dự án rất đa dạng, nếu xây dựng 
dự án trong một khu vực cụ thể thì phạm vi ảnh hưởng không lớn nhưng có những dự án có phạm 
vi ảnh hưởng rất rộng (xây dựng dự án thủy điện có thể ảnh hưởng đến dòng chảy phía sau, thậm 
chí cả trăm nghìn người). Tất nhiên, trong thông tư có thể nói rõ hơn nhưng không kỳ vọng có thể 
nói hết những tham vọng trong bài của chị Phượng, kể cả trong hướng dẫn kỹ thuật.  
 
Ông Chử Văn Nguyên - Chuyên gia Hội Hóa học Việt Nam: Nội dung Tọa đàm cũng là trăn trở của 
Hội Hóa học. Kinh nghiệm cá nhân tôi cho thấy, nếu tham vấn cộng đồng đối với một dự án (khâu 
giải phóng mặt bằng, xây dựng, vận hành) thì người dân quanh khu vực chỉ quan tâm đến việc bị 
mất đất, còn vấn đề chuyên môn ít được quan tâm (xây dựng nhà máy hóa chất thì nên lựa chọn 
công nghệ, thiết bị như thế nào chẳng hạn). Do đó, cần có ý kiến phản biện bằng văn bản của các 
hiệp hội chuyên ngành phù hợp đối với từng dự án. Nếu chỉ tham vấn dưới cộng đồng thì chưa đủ 
mà cần các nhà chuyên môn thực hiện phản biện bằng văn bản để thể hiện tính trách nhiệm. Bên 
cạnh đó, nếu quá trình thanh tra, giám sát có sự tham gia của các Hội thì cũng rất tốt. Ngoài ra, 
trong khi ban hành chính sách, thông tư, nghị định, cần tránh trùng lặp, chồng chéo giữa các bộ, 
ngành.  
 
Ông Hoàng Đức Minh (Tổ chức Action4Future): Cần có không gian văn bản để quy định bao phủ 
hơn; Phải có cơ chế để các đơn vị độc lập được quyền tham gia hoạt động tham vấn; Phân cấp mức 
độ quy mô tài chính, vùng địa bàn để xem cần bên thứ ba giám sát hay không; Xem xét việc cấp 
phép chuyên gia ĐTM để doanh nghiệp phải thuê chuyên gia hợp pháp thực hiện ĐTM; Nên sửa 
đổi thời hạn phản hồi Báo cáo ĐTM từ 15 ngày thành “ít nhất 15 ngày” nhằm tạo không gian cho 
hoạt động tham vấn, đặc biệt cần yêu cầu công bố trước ngày bắt đầu tham vấn để có điều kiện huy 
động người dân cùng tham gia; Cần xây dựng website công bố danh sách dự án tham vấn; Nếu có 
khiếu nại về ĐTM thì có kéo dài thời gian làm ĐTM hay không? Trường hợp ĐTM làm giả số liệu, 
không chính xác hoặc làm không theo cam kết thì xử phạt như thế nào? Có thể lập Quỹ điều tra 
những sai phạm của chủ dự án trong quá trình lập ĐTM từ nguồn kinh phí xử phạt các chủ dự án 
sai phạm. 
  
Ông Trịnh Lê Nguyên - PanNature: Cảm ơn ý kiến bạn Minh. Tuy nhiên, xin đính chính ĐTM không 
phải là công cụ xử lý vi phạm mà nhằm hạn chế rủi ro. 
 
Bà Bùi Thị Kim - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển vì Phụ nữ và Trẻ em (DWC): Kinh nghiệm 
chúng tôi nhận thấy hình thức tham vấn cộng đồng hiệu quả nhất là họp dân. Một năm, chúng tôi 
tổ chức một lần đối thoại với người dân và tất cả các vấn đề đều được giải quyết. Chúng tôi có phụ 
lục cuộc họp. Đặc biệt, có một nhóm nòng cốt được nâng cao năng lực, trang bị về kỹ năng. Họ sẽ tư 
vấn mời đại diện người dân được tham vấn. Liệu có nguồn kinh phí nào để hỗ trợ nhóm nòng cốt 
thôn nhằm thúc đẩy quá trình tham vấn không?  
 
Nhà báo Lê Thành Ý - Chi hội Quản lý Kinh tế; Hội Nhà báo Việt Nam: Chừng nào chính sách và thực 
thi gặp gỡ thì sẽ phát huy tinh thần pháp luật dân chủ. Nhiều xã nông thôn mới về đích sớm không 
phải do nhà nước chọn mà người dân thấy bức xúc thì họ làm.  
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2.7. Tổng kết – Bế mạc  

TS. Mai Thanh Dung: Vấn đề liên quan đến cộng đồng rất nóng và có nhiều ý kiến nhưng thời gian 
ngắn nên tôi xin phép tổng kết như sau: Thứ nhất, phải thừa nhận Luật BVMT 2014 và nghị định 
hướng dẫn có nhiều điều khoản quy định về sự tham gia của cộng đồng về bảo vệ môi trường 
nhưng chỉ mức độ chung theo hướng vai trò, trách nhiệm cộng đồng được đề cao hơn so với Luật 
2005. Thứ hai, vai trò của cộng đồng cần được cụ thể hóa trong Thông tư, hướng dẫn kỹ thuật để 
làm rõ hơn nội dung, cách thức, đối tượng tham gia trong mảng bảo vệ môi trường ở từng lĩnh vực 
cụ thể (ĐTM, kiểm soát ô nhiễm, quản lý chất thải...). Với những ý kiến trong bài trình bày và phần 
trao đổi, thảo luận, Tổng cục xem xét, đưa vào văn bản hướng dẫn dưới Luật để làm rõ hơn, chi tiết 
hơn và đảm bảo tính khả thi của quy định đưa ra. Tọa đàm hôm nay là khởi đầu, sắp tới Tổng cục 
sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hội thảo theo từng lĩnh vực nhằm thể chế hóa sự 
tham gia của cộng đồng trong văn bản đang được Tổng cục xây dựng. Một lần nữa, cám ơn quý vị 
đại biểu đã có đóng góp ý kiến để sự tham gia của cộng đồng trong bảo vệ môi trường được chú ý 
hơn trong văn bản pháp luật và triển khai hiệu quả hơn trong thực tế.    


