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DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO 

Bảo vệ môi trường trong hệ thống các khu công nghiệp ở Việt Nam: Các lỗ hổng chính 
sách, vấn đề minh bạch thông tin và tác động đối với cộng đồng 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27/12/2013 

Giới thiệu 

Đổi mới năm 1986 đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bùng nổ của các ngành kinh tế. 
Trong đó, công nghiệp chế biến là lĩnh vực đã đạt được mức tăng trưởng ấn tượng và có những 
đóng góp rất tích cực cho kinh tế xã hội trong hai thập kỷ qua. Theo số liệu thống kê năm 2012, 
công nghiệp chế biến đóng góp 17,39% tổng GDP quốc gia. Để phục vụ hoạt động sản xuất, số 
lượng các khu công nghiệp (KCN) gia tăng nhanh chóng. Tính đến cuối năm 2012, cả nước có 
289 KCN do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. Ngoài ra, các cụm công nghiệp (CCN) 
cũng được hình thành theo cấp số nhân, đến cuối năm 2012 cả nước đã có 878 CCN.  

Có thể nói, việc thành lập các KCN-CCN là xu hướng tất yếu để quản lý tập trung hoạt động sản 
xuất. Tuy nhiên, công tác quy hoạch và quản lý các KCN - CCN ở Việt Nam còn nhiều bất cập. Theo một 
nghiên cứu gần đây, có một số nhóm lợi ích gắn liền với sự phát triển của các KCN – CCN gồm chính 
quyền các cấp, nhà đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, doanh nghiệp thuê đất, người lao động và người 
dân. Những nhóm lợi ích trên có những mối quan tâm khác nhau liên quan đến KCN-CCN. Điều này gây 
ra những khó khăn nhất định trong công tác quản lý và đôi khi dẫn đến những xung đột. Ngoài ra, hiện 
nay việc phân quyền quản lý cho các bên liên quan chưa thực sự rõ ràng; dẫn đến sự chồng chéo, những 
lỗ hổng cũng như  khó khăn trong công tác quản lý, đặc biệt trong công tác bảo vệ môi trường các KCN.  

Một phần do những lý do trên, trong những năm qua, có quá nhiều các KCN-CCN đã được thành lập mặc 
dù tỷ lệ điền đầy trong các khu đang hoạt động còn khá thấp. Thực trạng này không chỉ gây lãng phí đất 
đai mà còn tạo ra các hệ lụy cho sinh kế người dân. Bên cạnh đó, công tác BVMT đối với các KCN-CCN 
còn rất lỏng lẻo. Trên thực tế, ô nhiễm môi trường tại các KCN-CCN  diễn ra khá phổ biến và hết sức 
nghiêm trọng ở nhiều nơi, gây ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe cộng đồng và sinh kế của những người 
dân nghèo trực vốn tiếp phụ thuộc các nguồn tài nguyên như đất và nước. Mặc dù công cụ chính sách 
Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã được ban hành nhằm sàng lọc những dự án có nguy cơ gây ô 
nhiễm môi trường. Tuy nhiên thực tế, sau quá trình thẩm định ĐTM, một số dự án đầu tư trong KCN - 
CCN có trình độ công nghệ lạc hậu vẫn được chấp thuận đưa vào sản xuất, gây ô nhiễm môi trường kéo 
dài và rất khó giải quyết. 
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Thực trạng trên đặt ra những câu hỏi về tính hiệu quả của các công cụ quản lý cũng như sự minh bạch 
trong công tác bảo vệ môi trường. Cộng đồng địa phương là đối tượng ảnh hưởng nặng nề nhất do ô 
nhiễm môi trường. Tuy nhiên  hiện nay gần như chưa có cơ chế nào cho sự tham gia của cộng đồng 
trong các dự án trong đầu tư trong KCN. Theo quy định hiện hành, cộng đồng địa phương chỉ được tham 
vấn trong quá thành lập KCN.  Và thực tiễn thực hiện tham vấn cũng còn tồn tại nhiều vấn đề. Đối các dự 
án trong KCN, chủ đầu tư  không phải thực hiện tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động 
môi trường.  Ngoài ra trong trường hợp xảy ra các sự cố môi trường ở giai đoạn hoạt động, cộng đồng 
dân cư cũng rất khó có thể tiếp cận với các doanh nghiệp đầu tư trong KCN.  

Trong thời gian qua,  Quỹ Châu Á (TAF), PanNature và VFEJ đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ báo chí 
khai thác chủ đề BVMT và ĐTM, nhằm góp phần tăng cường minh bạch thông tin các dự án phát triển và 

đóng góp cho quá trình sửa đổi Luật BVMT 2005. Sau khi hoàn thành một số chuyến điền dã, Trung tâm 
Con người và Thiên nhiên, Viện Khoa học Môi trường và Phát triển phối hợp cùng các đối tác tổ 
chức hội thảo “Bảo vệ môi trường trong hệ thống các khu công nghiệp ở Việt Nam: Các lỗ 
hổng chính sách, vấn đề minh bạch thông tin và các tác động đối với cộng đồng ” nhằm chia 
sẻ một số kết quả điền dã báo chí, tạo diễn đàn mở để các bên liên quan cùng thảo luận về các 
bất cập trong chính sách bảo vệ môi trường nói chung và đánh giá tác tác động môi trường nói 
riêng. 

Thời gian và địa điểm 

• Thời gian: Ngày 27/12/2013. 

• Địa điểm: Khách sạn Sen Việt – Sài Gòn, số 33 Cao Thắng, Quận 3, TPHCM 

Mục tiêu 

• Chia sẻ kết quả điền dã báo chí về BVMT và ĐTM  

• Tạo diễn đàn mở để các bên liên quan cùng thảo luận về các bất cập trong chính sách 
BVMT nói chung và đánh giá tác động môi trường nói riêng. 

• Đóng góp các khuyến nghị chính sách cho tiến trình sửa đổi Luật Bảo vệ Môi trường 
2005. 

Thành phần tham dự 

• Đại diện các cơ quan báo chí (20 đại diện) 

• Đại diện các tổ chức nghiên cứu và xã hội (20 đại diện) 

• Đại diện một số cơ quan nhà nước (30 đại diện) 

• Đại diện doanh nghiệp (10 đại diện) 

Chương trình (dự kiến) 

8.00 – 8.30  Đăng ký đại biểu - PanNature 

8.30 – 8.45  Giới thiệu và khai mạc hội thảo. - Ông Nguyễn Việt Dũng, PanNature 

8.45 – 9.15 Tình hình thành lập các khu công nghiệp ở Việt Nam: Các bất cập trong 
công tác quy hoạch và chính sách quản lý - GS. Võ Thanh Thu, Trường Đại 
học Kinh tế TPHCM 
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9.15 – 9.45 Thực trạng ô nhiễm môi trường ở các dự án công nghiệp và tác động đối 
với cộng đồng (chia sẻ từ các chuyến điền dã báo chí tại Đông Bắc Bộ và 
Đông Nam Bộ) - Ông Hoàng Văn Chiên, PanNature 

9.45 – 10.00 Hỏi - đáp 

10.00 – 10.15 Nghỉ giữa giờ 

10.15 – 10.35 Các lỗ hổng chính sách và bất cập trong việc thực hiện ĐTM tại các KCN-
CCN ở Việt Nam - TS. Phùng Chí Sỹ, Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo vệ Môi 
trường 

10.35 – 10.55 Các thách thức trong công tác tư pháp môi trường ở Việt Nam và khuyến 
nghị sửa đổi chính sách - Ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Đoàn Luật 
sư TP.HCM 

10.55 – 12.00 Thảo luận: Các thách thức đối với công tác BVMT trong hệ thống các KCN-
CCN ở Việt Nam. 

12.00 – 13.30  Nghỉ ăn trưa 

13.30 – 13.45 Tóm tắt kết quả thảo luận phiên buổi sáng 

13.45 – 14.05 Vai trò của minh bạch thông tin và sự tham gia của cộng đồng trong công 
tác BVMT - Đại diện PanNature 

14.05 – 14.25 Các khó khăn và bài học kinh nghiệm trong điều tra báo chí về chủ đề 
BVMT và ĐTM các dự án phát triển, Nhà báo Trần Trung Thanh – Báo 
Pháp luật TP.HCM 

14.25 – 14.45 Hỏi đáp 

14.45 – 15.00  Nghỉ giữa giờ 

15.00 – 15.20 Các bất cập trong chính sách thực hiện ĐMC - ĐTM và một số góp ý cho 
quá trình sửa đổi Luật Bảo vệ Môi trường 2005. 

15.20 – 15.40 Kinh nghiệm quốc tế trong quản lý môi trường các khu công nghiệp và 
các gợi ý cho Việt Nam. 

 TS. Nguyễn Bình Giang, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới 

15.49 – 16.40  Thảo luận chung: Minh bạch trong BVMT và góp ý sửa đổi Luật BVMT 
2005. 

16.40 – 17.00 Tổng kết và bế mạc hội thảo 
 PanNature 

 


