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BÀI PHÁT BIỂU CỦA PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG MAI THANH DUNG   

 

TẠI HỘI THẢO 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 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

(Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2015) 
 

Thưa toàn thể quý vị đại biểu, 

Hôm nay tôi rất vinh hạnh được tham dự Hội thảo “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 Bảo vệ môi trường”.   

Thay mặt Lãnh đạo Tổng cục Môi trường, tôi nhiệt liệt chào mừng các 

quý vị đại biểu đã tham dự Hội thảo này, cảm ơn các phóng viên đã tới tham dự 

và đưa tin về Hội thảo.  

Thưa các quý vị đại biểu, 

Ngày 23 tháng 6 năm 2014, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIII đã 

thông qua Luật Bảo vệ môi trường 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, trách nhiệm và quyền của các tổ chức 

chính trị- xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, quyền và nghĩa vụ của cộng đồng 

dân cư trong công tác bảo vệ môi trường. Những quy định này đã góp phần thể 

chế hóa những quy định mới của Hiến pháp về bảo vệ môi trường. 

Trong thời gian qua, Tổng cục Môi trường đã xây dựng trình Bộ để trình 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 04 nghị định và 01 Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ quy định các điều khoản của Luật BVMT 2014. Trong đó 

Nghị định số 19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Bảo vệ Môi trường cũng đã dành riêng chương 8 quy định về cộng đồng dân cư 

tham gia BVMT. 

Để tạo hành lang pháp lý đồng bộ 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 đang tiến hành xây dựng các văn bản 

hướng dẫn triển khai Luật Bảo vệ môi trường 2014. Quá trình 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. 

Hôm nay, Tổng cục Môi trường phối hợp với Trung tâm Con người và 

Thiên nhiên (PanNature) tổ chức hội thảo “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 
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hóa cho thực thi luật Bảo vệ môi trường”. Mục tiêu của Hội thảo nhằm tạo diễn 

đàn trao đổi, thảo luận về việc xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, 

đặc biệt là các văn bản liên quan đến việc tăng cường thể chế hóa sự tham gia 

của cộng đồng trong bảo vệ môi trường.  

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 rằng những ý kiến tại cuộc họp này sẽ góp phần quan trọng cho 

việc xây dựng và hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thực thi Luật Bảo vệ môi 

trường 2014. 

Nhân dịp này, thay mặt Tổng cục Môi trường, tôi chân thành cảm ơn các 

quý vị đã có những đóng góp tích cực cho công tác bảo vệ môi trường thời gian 

qua và mong rằng trong thời gian tới các quý vị tiếp tục có những đóng góp quý 

báu hơn nữa.  

Xin chúc sức khỏe quý vị đại biểu, chúc cho hội thảo thành công tốt đẹp. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

 


