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Insert LOGO

Nguyễn Hoàng Phượng

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)

Một số khuyến nghị nhằm đảm bảo quyền

môi trường trong chính sách ĐTM

• Cơ sở pháp lý của quyền môi trường;

• Một số hình thức biểu hiện của quyền

môi trường trong quá trình thực hiện ĐTM;

• Những điểm mới của Nghị định 18/2015 

và Nghị định 19/2015;

• Một số khuyến nghị chính sách

Nội dung

• Điều 43: “Mọi người có quyền được

sống trong môi trường trong lành và có

nghĩa vụ bảo vệ môi trường”.

• (Hiến pháp 2013, hiệu lực từ 1/1/2014)

Cơ sở pháp lý của Quyền

môi trường
Quyền thực chất

• Quyền sống trong
môi trường trong
lành

• Quyền thực phẩm, 
nước sạch, VSAT

• Quyền được hưởng
lợi một cách công
bằng từ việc bảo
tồn và sử dụng bền
vững nguồn tài
nguyên thiên nhiên

Quyền thủ tục

• 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

Quyền Môi trường
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ĐTM

Tham vấn

Tiếp cận
thông tin

Tham gia
Giám sát

Bảo vệ
quyền lợi/ 

BTTH

Biểu hiện của Quyền môi

trường trong ĐTM Đối tượng Cộng đồng dân cư Tổ chức Cơ quan

Tiêu chí xác định

(Đ.21 Luật BVMT)

Chịu tác động trực tiếp của dự án

Đ.12 NĐ 18/2015 Chịu tác động trực tiếp của dự án UBND cấp xã

Hình thức Họp cộng đồng với

sự tham gia của đại

diện cho UBMTTQ

xã, các tổ chức chính

trị - XH, tổ chức XH

nghề nghiệp, tổ dân 

phố, thôn, bản được

UBND xã triệu tập.

? Văn bản

Thời gian ? ? 15 ngày làm việc

Giá trị của kết qu

ả tham vấn

CĐT 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.

Điểm mới về tham vấn ĐTM

Tác động
MT

Mất đất, tài
sản

Khói, bụi, 
hỏng đường

Khí thải, 
nước thải,..

Dự án GPMB Xây dựng Vận hành

Tác động
XH

Sinh kế
Nhập cư

Tệ nạn XH

Nhập cư

Tệ nạn XH

Ai được tham vấn?

• Họp cộng đồng dân cư bao nhiêu lần?

• Thời gian tối đa để tổ chức họp?

• Tổ chức chính trị - XH, XH- 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, tiếp thu thể hiện như

thế nào?

Một số vấn đề chưa rõ trong

tham vấn
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Đối tượng

• a) Các văn bản QPPL về MT;

• b) Báo cáo hiện trạng MT quốc gia, địa
phương; các báo cáo chuyên đề về MT

• c) Danh sách các cơ sở gây ÔNMT
nghiêm trọng, các khu vực MT bị ÔN, bị
suy thoái nghiêm trọng; khu vực có nguy 
cơ xảy ra sự cố MT;

• d) Danh sách, thông tin về các nguồn thải, 
các loại chất thải có nguy cơ gây hại đến
sức khỏe con người và MT;

•Do CQQLNN về TN&MT xây dựng
và công bố;

• đ) Các xuất bản phẩm, ấn phẩm theo 
chuyên đề về MT, tài liệu truyền thông về
MT và các vấn đề liên quan;

• e) 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;

• g) Hoạt động BVMT của cơ sở sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn dân cư;

• h) 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.

Hình thức

• a) Tài liệu, ấn phẩm, xuất bản phẩm được
thông báo rộng rãi địa chỉ phát hành trên 
các phương tiện thông tin đại chúng;

• b) Đăng tải trên trang thông tin điện tử
chính thức của CQQLNN về TN&MT; 
chủ đầu tư dự án; chủ cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ; (tối thiểu 30 ngày)

• c) Niêm yết công khai tại cơ sở sản xuất, 
kinh doanh dịch vụ; trụ sở UBND cấp xã;
(tối thiểu 30 ngày);

• d) Tổ chức họp báo công bố công khai;

• đ) Họp phổ biến thông tin cho cộng đồng
dân cư;

• e) Các hình thức khác theo quy định của
pháp luật.

Tiếp cận thông tin

Thông tin được cung cấp

định kỳ, ít nhất 1 năm/ lần

• Tự lựa chọn và đề cử đại diện cộng

đồng;

• Đại diện cộng đồng hoạt động trên cơ

chế ủy quyền;

• 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;

Giám sát (Nghị định 19/2015)

Đối tượng Chủ đầu tư Chủ cơ sở SX-KD-DV Cá nhân

ĐTM X

CBM/ KBM x X

GP liên quan đến k

hai thác, sử dụng

và bảo vệ TN&MT

x x x

Biện pháp khắc

phục hậu quả

trong QĐ xử phạt

VPHC

x x X

Đại diện cộng đồng tham gia

đánh giá kết quả BVMT

Tiêu chí đánh giá: ĐÚNG & ĐỦ 

nội dung

Ý nghĩa: là một trong những căn cứ

cho việc khen tặng thành tích trong 

công tác BVMT của cơ sở SX-KD-DV

• Xác định rõ đối tượng tham vấn;

• Xác định cách thức tham vấn (thông tin, 

cách thể hiện, ngôn ngữ);

• Xác định thời gian tham vấn;

• Xây dựng quy trình cung cấp thông tin, 

tiếp nhận ý kiến và phản hồi;

• Minh bạch và đa dạng hóa nguồn cung

cấp thông tin (Cơ sở dữ liệu, truyền thông, 

đối thoại,…)

• Cơ chế giám sát đa bên (cộng đồng, tổ

chức XH, CQQLNN, DN)

Một số kiến nghị chính sách
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Xin trân trọng cảm ơn!


