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Vai trò của minh bạch thông tin và sự 
gia của cộng đồng trong BVMT

Trần Thanh Thủy

Phòng Nghiên cứu Chính sách
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Nội dung trình bày

Thực trạng công tác BVMT ở Việt Nam

Tham nhũng trong BVMT

Các nguyên tắc cơ bản trong BVMT và một số 
khuyến nghị sửa đổi chính sách.
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Tiến trình tiếp cận
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Hội nghị LHQ về 
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26/8/2002
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5/6/1972
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Các công cụ chính sách trong BVMT ở Việt Nam

Phục hồi môi trường

ĐMC - ĐTM

Quy chuẩn MT

Thuế và phí

Quan trắc

Quản lý chất thải

Xử lý vi phạm

Quan trắc
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Thực trạng ô nhiễm môi trường
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Thực thi CS không hiệu quả và những nguyên nhân chính

Tốc độ gia tăng dân số và đô thị hóa nhanh.

Đặt nhiều sự ưu tiên hơn cho phát triển.

Sử dụng công nghệ sản xuất lạc hậu.

Chính sách chưa thực sự phù hợp với thực tiễn.

Hệ thống thanh tra giám sát thực thi chính sách BVMT còn yếu kém.

Cơ chế xử phạt chưa đủ sức răn đe.

Tham nhũng trong công tác BVMT.
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Các nguy cơ tham nhũng trong BVMT 

Quá trình Nguy cơ tiềm ẩn

Quá trình xây dựng chính sách pháp 
luật

• Chính sách được xây dựng theo hướng “thiên 
vị” cho một số nhóm đối tượng.

Quá trình thẩm định báo cáo ĐTM và 
cấp phép cho dự án.

• Cấp phép đầu tư dựa trên các mối quan hệ cá 
nhân, ít chú trọng năng lực tài chính và công 

nghệ của chủ đầu tư.

• Thông qua ĐTM các dự án có tiềm ẩn nhiều rủi 
ro không thể kiểm soát về môi trường.

Quá trình giám sát thực thi chính sách 
pháp luật BVMT

• Né tránh việc xử lý các dự án không tuân thủ 
pháp luật BVMT và gây các tác động MT.

Sử dụng các nguồn tài chính liên 
quan đến BVMT

• Phân bổ các nguồn tài chính không đúng mục 
đích và đối tượng.
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Một số đánh giá về tham nhũng trong BVMT

� Tham nhũng môi trường đặc biệt phổ biến ở các quốc gia đang 

phát triển.

�Các quốc gia phụ thuộc tài nguyên thường có mức độ tham nhũng 

môi trường cao hơn. 

� Sự yếu kém về trình độ quản lý làm gia tăng nguy cơ tham nhũng 

môi trường.

� Sự độc quyền tạo các cơ hội cho tham nhũng môi trường.

Nguồn: Transparency International, 2006
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Một số đánh giá về tham nhũng trong BVMT

�Theo khảo sát năm 2000 tại 
Romania, tham nhũng trong 
BVMT đứng thứ 17 trong 18 lĩnh 
vực có mức độ tham nhũng cao 
nhất. 

�3% doanh nghiệp thừa nhận  
thường xuyên hối lộ để nhận các  
giấy phép môi trường.

�Theo khảo sát tại Slovakia năm 
1999, 13% doanh nghiệp  thừa 
nhận đã hối lộ các cơ quan quản 
lý môi trường.

�Theo khảo sát tại Peru 2001, 
8% doanh nghiệp thừa nhận đã 
hối lộ để nhận các giấy phép 
môi trường.

�Theo khảo sát tại Indonesia 
năm 2002, Bộ Lâm Nghiệp đứng 
thứ 11 trong số những cơ quan 
có mức độ tham nhũng nhiều 
nhất.

�Theo khảo sát tại Honduras 
năm 2002, 4% doanh nghiệp lớn 
thừa nhận hối lộ môi trường. 2% 
cho rằng việc hối lộ là cần thiết 
để đạt các chứng chỉ môi 
trường.

Nguồn: USAID, 2002
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Các tác động của tham nhũng môi trường

Làm gia tăng suy thoái môi trường.

Tác động đến cộng đồng.

Gia tăng xung đột về môi trường và tài nguyên.

Gây ảnh hưởng không tốt đối với hình ảnh quốc gia và môi 

trường đầu tư.
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Các cách tiếp cận nhằm hạn chế tham nhũng trong BVMT

� Cải cách hệ thống chính sách theo hướng tăng cường sự minh bạch, 

trách nhiệm giải trình và sự tham gia của quần chúng.

� Xây dựng các quy định cụ thể nhằm tăng cường sự minh bạch và 

trách nhiệm giải trình (như cơ chế báo cáo, công khai thông tin …)

� Tăng cường sự tham gia của các nhóm sát độc lập và cộng đồng.

� Tạo cơ chế cho sự đối thoại giữa các bên liên quan.

� Điều chỉnh các tiêu chuẩn và yêu cầu về môi trường cho phù hợp với 

thực tế.

2. Tham nhũng trong BVMT 
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3. Các nguyên tắc cơ bản trong BVMT và kiến nghị

Tuyên bố Rio 1992 về Môi trường và Phát triển

“ Các vấn đề môi trường được giải quyết tốt nhất với sự tham gia phù 

hợp của tất cả các bên quan tâm. Ở cấp quốc gia, cần đảm bảo mỗi 
cá nhân đều có cơ hội tiếp cận các thông tin liên quan đến môi 

trường như vật chất nguy hại, các hoạt động phát triển, và cơ hội 

tham gia và quá trình hoạch định chính sách. Chính quyền cần 
khuyến khích sự tham gia của công chúng bằng cách cung cấp thông 

tin rộng rãi và cải cách hệ thống hành chính để dễ dàng hơn cho việc 

tiếp cận thông tin”

(Theo điều 10 – Tuyên bố Rio)
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3. Các nguyên tắc cơ bản trong BVMT và kiến nghị

Các nguyên tắc nguyên tắc cơ bản trong BVMT

BẢO VỆ
MÔI TRƯỜNG
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Lợi ích của nguyên tắc tham gia – công khai trong BVMT

Đảm bảo ra các quyết định tốt, hài hòa lợi ích giữa các bên liên 

quan và phản ánh nguyện vọng của cộng đồng.

Góp phần giảm thiểu các xung đột. 

Huy động các nguồn lực từ cộng đồng trong việc giám sát thực thi 
việc tuân thủ chính sách pháp luật BVMT.

Góp phần giảm thiểu tham nhũng môi trường.

Góp phần cải thiện hình ảnh quốc gia, doanh nghiệp và môi trường 

đầu tư.

3. Các nguyên tắc cơ bản trong BVMT và kiến nghị
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Một số quy định về công khai thông tin và sự tham gia ở VN

Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện ĐTM nặng tính hình 

thức.

Chưa có các cơ chế cho sự tham gia của Xã hội dân sự trong 
ĐTM và giám sát thực thi pháp luật BVMT.

Các thông tin về ĐTM và việc thực thi chính sách pháp luật BVMT 

mới chủ yếu được công khai trong phạm vi hạn hẹp giữa các cơ 
quan quản lý nhà nước.

3. Các nguyên tắc cơ bản trong BVMT và kiến nghị
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Tham vấn ý kiến: Thực tiễn ở Việt Nam

Gửi văn bản và tài liệu 

cho UBND xã

UBND xã phản hồi 

bằng văn bản

UBND yêu cầu tổ chức 

đối thoại nếu cần thiết 

< 10 

ngày

< 15 

ngày

TRUNG TÂM CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Thời gian quy định quá ngắn.

Cơ quan được tham vấn chưa có tính đại diện. 

Không có cơ chế giám sát việc thực hiện tham vấn.

Chưa mở rộng việc tham vấn một cách công khai 
và rộng rãi .

3. Các nguyên tắc cơ bản trong BVMT và kiến nghị
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Công khai thông tin: Thực tiễn ở Việt Nam

Dự án do Bộ TNMT thẩm định: Sở TNMT (01 bản)

Dự án do các bộ khác thẩm định: Bộ TNMT (01 bản), Sở TNMT(01 

bản)

Dự án do UBND tỉnh thẩm định:  UBND huyện (01 bản)

Chủ dự án phải niêm yết Kế hoạch quản lý môi trường tại  UBND 

cấp xã.

3. Các nguyên tắc cơ bản trong BVMT và kiến nghị
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Một số góp ý cụ thể cho quá trình sửa đổi Luật BVMT

� Cải thiện quy trình tham vấn, tham khảo các nguyên tắc Đồng 
thuận tự nguyện, báo trước và được cung cấp thông tin (FPIC) 
cho một số loại hình dự án tiềm ẩn nhiều rủi ro môi trường – xã hội 

như khai khoáng và thủy điện.

� Đảm bảo sự tham gia của Xã hội dân sự trong quá trình thẩm định 

báo cáo ĐTM đối với một số loại hình dự án.

� Lập website công khai các báo cáo ĐTM, các thông tin về môi 
trường, các vụ vi phạm môi trường và quá trình xử lý vi phạm.

� Tạo cơ chế mở cho người dân phản hồi về các vụ việc vi phạm 
môi trường ở địa phương.

� Cải thiện quy trình khiếu kiện và xử phạt vi phạm môi trường.

3. Các nguyên tắc cơ bản trong BVMT và kiến nghị
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Xin chân thành cảm ơn!


