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Với hơn 3.260 km bờ biển bao bọc 29 tỉnh, thành dọc theo chiều dài đất nước, 
Việt Nam là một quốc gia có lợi thế về phát triển kinh tế biển. Chiến lược biển Việt 
Nam đến năm 2020 xác định nước ta phải trở thành quốc gia giàu mạnh về biển, 
phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với an ninh – quốc phòng, bảo vệ môi trường, 
đảm bảo theo hướng quản lý tổng hợp, liên kết giữa các vùng biển, ven biển, hải 
đảo và nội địa. 

Với kỳ vọng đến năm 2020 kinh tế biển và ven biển sẽ đóng góp khoảng 53-55% 
GDP cả nước, nhiều chương trình, dự án phát triển đã và đang được triển khai, 
bao hồm hệ thống khu công nghiệp, khu chế xuất bám biển, các nhà máy nhiệt 
điện, hệ thống cảng biển, các khu du lịch nghỉ dưỡng ven biển, chương trình phát 
triển đánh bắt xa bờ v.v… Tuy nhiên, cùng với sự khởi sắc về kinh tế của nhiều khu 
vực biển, xu hướng phát triển nóng cũng đang bộc lộ nhiều bất cập và rủi ro đối 
với môi trường cũng như mục tiêu phát triển hài hòa mà Chiến lược biển đặt ra. 

Các hệ sinh thái biển Việt Nam trên thực tế đã trong trạng thái bị tác động mạnh 
mẽ từ lâu do các hoạt động của con người mà sự kiện ô nhiễm ven biển miền 
Trung năm 2016 là một phát lộ lớn nhất. Bất cập và yếu kém trong quản lý môi 
trường nội địa, thiếu kiểm soát xả thải công nghiệp, các phương thức khai thác, 
đánh bắt hủy diệt, các quyết định thay thế hệ thống rừng ngập mặn bằng trang 
trại nuôi trồng thủy sản…, tất cả đã làm thay đổi căn bản môi trường tự nhiên 
ven biển. Bên cạnh đó, tình trạng chồng lấn giữa các quy hoạch phát triển kinh tế, 
du lịch và bảo tồn cũng đe dọa nghiêm trọng sự tồn vong của những hệ sinh thái 
tự nhiên quý giá, ít ỏi còn lại. Khi buộc phải lựa chọn trong cùng một khu vực địa 
lý có nhiều tiềm năng thì “phe thắng” thường thuộc về các lĩnh vực khai khoáng, 
phát triển du lịch thay vì bảo tồn thiên nhiên hay đầu tư năng lượng tái tạo. Trong 
khi đó, cuộc đua cạnh tranh phát triển cấp tỉnh cũng không vô can, thậm chí góp 
phần phá vỡ các quy hoạch phát triển biển - một tình trạng được nhiều chuyên 
gia đánh giá là những cuộc đua xuống đáy. 

Đáng chú ý là với xu hướng chung của biến đổi toàn cầu, biển Việt Nam cũng 
không phải ngoại lệ. Nguồn lợi thủy sản đang trên đà giảm sút và nhiều loài có 
giá trị kinh tế lớn đang bị khai thác cạn kiệt, thậm chí bị tiêu diệt. Ngoài ra, với sự 
gia tăng không ngừng của chất thải từ đất liền, cộng với tình trạng ấm lên toàn 
cầu, hiện tượng thủy triều đỏ bùng phát ngày càng nhiều, tác động tiêu cực đến 
hệ sinh thái biển và con người. Các hệ sinh thái san hô và cỏ biển của Việt Nam 
dưới tác tác động gián tiếp và trực tiếp của con người đang trên đà suy thoái 
nghiêm trọng. Trong khi đó, hệ thống khu bảo tồn biển hiện cũng vẫn khá khiêm 
tốn và chưa đáp ứng nhu cầu duy trì, bảo tồn đa dạng sinh học và nguồn lợi biển. 

Biển rộng lớn nhưng không vô tận. Thế giới đang chứng kiến sự thay đổi nhanh 
chóng của biển và đại dương trong xu thế đáng báo động. Muốn phát triển dựa 
vào biển và hưởng lợi từ biển, Việt Nam cần phải cân bằng giữa khai thác và bảo 
tồn chính những giá trị mà biển mang lại. Đặc biệt, để có thể hiện thực hóa kỳ 
vọng của Chiến lược biển, cần có quy hoạch tổng thể cho phát triển ven biển Việt 
Nam và quy hoạch ấy phải tính đến các yếu tố bền vững môi trường, an ninh sinh 
thái biển, cân bằng giữa phát triển ven bờ và các ngành kinh tế dựa vào biển. 
Song song với đó, cần ưu tiên mở rộng hệ thống khu bảo tồn biển và hải đảo để 
kiến tạo những khu dự trữ về dài hạn, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế và khu 
vực nhằm giải quyết hòa bình các nguy cơ xung đột lợi ích từ biển, xây dựng các 
sáng kiến hợp tác chia sẻ nguồn lợi từ biển và bảo tồn biển để tìm kiếm sự thịnh 
vượng chung. 

ANNIVERSARY
th

Ảnh bìa: PanNature

2 Bản tin Chính sách     |     Tài nguyên  •  Môi trường  •  Phát triển bền vững



PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN 
BỀN VỮNG: 
Tiềm năng, thách thức 
& định hướng

Hà Thanh Biên*

* Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 

Khai thác tiềm năng biển, đảo là vấn đề quan trọng mang tính chiến lược 
ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, kể cả các quốc gia có biển và không 
có biển. Trong điều kiện các nguồn tài nguyên trên đất liền ngày càng cạn 
kiệt, các nước ngày càng quan tâm tới biển. Việc phát triển kinh tế biển 
trở thành xu thế tất yếu trên con đường tìm kiếm và đảm bảo các nhu cầu 
về nguyên, nhiên liệu, năng lượng, thực phẩm cũng như không gian sinh 
tồn cho loài người trong tương lai. Nhìn lại bức tranh kinh tế biển Việt 
Nam trong thời gian qua, tuy có những thành tựu đáng kể nhưng vẫn ẩn 
chứa nhiều nguy cơ, thách thức. Việc phát triển kinh tế biển ở một số nơi 
đã có những ảnh hưởng nhất định đến môi trường, kinh tế - xã hội… Vì 
vậy, yêu cầu về phát triển biển một cách hài hòa, bền vững đã và đang 
được đặt ra một cách cấp bách.
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Tiềm năng lớn

Vùng biển nước ta thuộc Biển Đông, nằm án ngữ trên 
các tuyến hàng hải và hàng không huyết mạch giao 
thương giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, giữa 
Châu Âu, Trung Cận Đông với Trung Quốc, Nhật Bản và 
các nước trong khu vực; ở cả bốn phía đều có đường 
thông ra Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương qua các eo 
biển. Ngoài Việt Nam, Biển Đông được bao bọc bởi 8 
nước khác là Trung Quốc, Philipines, Indonesia, Brunei, 
Malaysia, Singapore, Thái Lan và Campuchia. Theo ước 
tính sơ bộ, Biển Đông có ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc 
sống của hàng trăm triệu dân thuộc những quốc gia 
này.

Vùng biển Việt Nam có diện tích rộng, gấp hơn 3 lần 
diện tích đất liền, đường bờ biển dài trên 3.260 km 
(đứng thứ 27 về chiều dài bờ biển trong số 157 quốc 
gia ven biển, đảo quốc trên thế giới) và tỷ lệ mặt tiền 
hướng biển gấp 6 lần thế giới. Nước ta có lợi thế rất 
lớn trong phát triển kinh tế biển và giao lưu, hội nhập 
kinh tế quốc tế, trong đó Biển Đông đóng vai trò “cầu 
nối” quan trọng, là cửa mở với các nước trên thế giới, 
đặc biệt là với các nước trong khu vực Châu Á - Thái 
Bình Dương. So với các vùng khác trong nội địa, vùng 
ven biển gồm hầu hết các đô thị lớn có kết cấu hạ 
tầng khá tốt; có các vùng kinh tế trọng điểm của cả 
nước đang được đầu tư phát triển mạnh; có nguồn tài 
nguyên phong phú và đa dạng, trong đó một số loại có 
giá trị làm mũi nhọn để phát triển; có nguồn lao động 
dồi dào và hệ thống giao thông sắt, thủy, bộ thuận 
tiện… Đây là điều kiện hết sức thuận lợi để tiếp nhận 
các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, tiếp thu 
công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm quản lý hiện đại 
của nước ngoài, từ đó lan tỏa ra các vùng khác trong 
nội địa. 

Tiềm năng nổi bật của kinh tế biển Việt Nam là nguồn 
tài nguyên dầu khí, trữ lượng ước tính khoảng 3,0-
4,5 tỷ m3 quy dầu quy đổi, chủ yếu là khí (chiếm trên 
50%) và tập trung chủ yếu ở thềm lục địa. Trữ lượng tài 
nguyên dầu khí đã phát hiện vào khoảng 1,365 tỷ m3 
quy dầu, chiếm 30-35% tổng trữ lượng và tiềm năng 
dầu khí dự báo của Việt Nam, trong đó khí thiên nhiên 
chiếm trên một nửa. Các mỏ phát hiện dầu khí phân 
bố chủ yếu ở bốn bể là Sông Hồng, Phú Khánh, Cửu 
Long, Nam Côn Sơn và Malay - Thổ Chu; các bể còn lại 
là Tư Chính - Vũng Mây và cụm bể Trường Sa - Hoàng Sa 
chưa đủ số liệu để xác định chính xác diện tích bể cũng 
như các điểm khai thác. Trong số các mỏ đã phát hiện, 
mỏ Bạch Hổ ở bể Cửu Long được coi là lớn nhất với 
trữ lượng khoảng 340 triệu m3 quy dầu, tương đương 
khoảng 2,1 tỷ thùng, đóng góp vào 80% trữ lượng dầu 
khai thác hàng năm của Việt Nam.

Không chỉ sở hữu trữ lượng dầu phong phú, Việt Nam 
còn có tiềm năng lớn về giao thông thủy. Vùng ven 
bờ nước ta có tổng số 48 vũng vịnh với tổng diện tích 
khoảng 4.000 km2, phân bố từ Bắc vào Nam, trong đó 
vùng Nam Trung Bộ có nhiều nhất (31 vũng, vịnh), 

chiếm 64,6% tổng số vũng vịnh cả nước, tiếp đến là 
vùng Bắc Bộ (7 vũng vịnh), chiếm 14,6%, Bắc Trung Bộ 
và Nam Trung Bộ cùng có 5 vũng vịnh, chiếm 10,4%, 
còn vùng biển Nam Bộ không có vũng vịnh. Nhiều 
vũng vịnh tương đối sâu và kín, thuận lợi cho việc xây 
dựng các cảng nước sâu và cho việc trú ngụ của tàu 
thuyền. 

Về nguồn lợi hải sản, Việt Nam có mặt trong danh sách 
10 trung tâm đa dạng sinh học biển và danh sách 20 
vùng biển có lợi ích kinh tế lớn nhất toàn cầu do hải 
sản đem lại. Đến nay ở vùng biển Việt Nam đã phát 
hiện được chừng 12.000 loài sinh vật với trên 2.000 

Tiềm năng nổi bật của kinh tế biển Việt 
Nam là nguồn tài nguyên dầu khí, trữ 
lượng ước tính khoảng 3,0-4,5 tỷ m3 quy 
dầu quy đổi, chủ yếu là khí (chiếm trên 
50%) và tập trung chủ yếu ở thềm lục địa. 
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loài cá, trong đó khoảng 130 loài cá có giá trị kinh tế; 
trữ lượng cá biển của toàn vùng khoảng 4,2 triệu tấn; 
sản lượng cho phép khai thác chừng 1,7 triệu tấn/năm, 
bao gồm 850 nghìn tấn cá đáy, 700 nghìn tấn cá nổi 
nhỏ, 120 nghìn tấn cá nổi đại dương. Bên cạnh đó, biển 
Việt Nam còn nhiều nguồn lợi hải sản khác với khoảng 
1.600 loài giáp xác, sản lượng cho phép khai thác 50-
60 nghìn tấn/năm, trong đó hải sản có giá trị cao là 
tôm biển, tôm hùm, tôm mũ ni, cua, ghẹ; khoảng 2.500 
loài động vật thân mềm, trong đó có các loài có giá trị 
kinh tế cao nhất là mực và bạch tuộc (cho phép khai 
thác 60-70 nghìn tấn/năm)… 

Về du lịch và kinh tế hải đảo, với bờ biển dài 3.260 km 
cùng hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ và hàng trăm bãi 
tắm cát trắng trải dài từ Bắc vào Nam, Việt Nam có 
điều kiện vô cùng thuận lợi để phát triển du lịch biển, 
đảo, trong đó có những bãi, biển, vịnh đẹp nổi tiếng 
thế giới như Hạ Long, Nha Trang, Đà Nẵng được Tạp 
chí Forbes bầu chọn là một trong 6 bãi tắm quyến rũ 
nhất hành tinh… Ngoài ra, còn nhiều khu vực biển có 
tiềm năng lớn đã và đang được đầu tư như: vịnh Hạ 

Long - Hải Phòng - Cát Bà; Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam; 
Vân Phong - Đại Lãnh - Nha Trang; Vũng Tàu - Long Hải 
- Côn Đảo; Phan Thiết - Mũi Né; Hà Tiên - Phú Quốc. Đặc 
biệt, Việt Nam sở hữu nhiều khu vực ven biển có rừng 
ngập mặn (rừng ngập mặn Cà Mau, rừng ngập mặn 
cần Giờ…) cùng nhiều làng nghề, lễ hội độc đáo nên 
tạo điều kiện rất tốt cho phát triển du lịch. 

Ngoài những tiềm năng về tài nguyên – môi trường, 
biển Việt Nam còn có khoảng 3.000 hòn đảo lớn nhỏ, 
trong đó có 2.773 đảo ven bờ với tổng diện tích tự 
nhiên khoảng 1.720 km2, 02 quần đảo xa bờ là Hoàng 
Sa, Trường Sa (gồm hơn 200 đảo) và các đối tượng địa 
lý (187 đảo). Trong số 3.000 hòn đảo chỉ có 03 đảo rộng 
trên 100 km2 là Phú Quốc (558 km2), Cái Bầu (194 km2) 
và Cát Bà (160 km2); còn lại là các đảo nhỏ. Các đảo 
phân bố từ phía Tây vịnh Bắc Bộ đến phía Đông vịnh 
Thái Lan nhưng chủ yếu tập trung ở hai vùng biển 
Đông Bắc và Tây Nam. Trong đó, các tỉnh, thành phố 
có nhiều đảo nhất là Quảng Ninh (2.078 đảo, chiếm 
khoảng 75% tổng số đảo ven bờ Việt Nam), thành phố 
Hải Phòng (243 đảo, chiếm 8,8%), Kiên Giang (157 đảo, 
chiếm 5,7%) và Khánh Hòa (103 đảo, chiếm 3,7%)... Hệ 
thống đảo Việt Nam có vai trò to lớn trong sự nghiệp 
phát triển kinh tế - xã hội cả nước nói chung và phát 
triển kinh tế biển nói riêng. Với vị trí phân bố đặc thù, 
hệ thống đảo có lợi thế rất lớn về phát triển kinh tế 
biển, đảo. Đây được coi là ưu thế nổi bật, đặc thù của 
hệ thống đảo mà các vùng khác không có.

Thách thức không nhỏ 

Đi cùng với tiềm năng, cơ hội phát triển, lĩnh vực phát 
triển kinh tế biển cũng đang phải đối mặt với nhiều 
thách thức như: ô nhiễm vùng bờ, phát triển nóng 
không gian biển, quy hoạch tổng thể. 

Ô nhiễm khu vực biển ven bờ

Hiện có từ 70% đến 80% lượng rác thải trên biển có 
nguồn gốc từ nội địa khi các nhà máy, xí nghiệp, khu 
công nghiệp, khu dân cư xả nước thải, chất thải rắn 
không qua xử lý ra các con sông ở vùng đồng bằng 
ven biển hoặc xả thẳng ra biển. Đơn cử, chỉ riêng trong 
quá trình nuôi trồng thủy sản cũng làm phát sinh đáng 
kể lượng chất thải rắn trực tiếp ra biển, nguồn thải chủ 
yếu là các loại phân bón, thức ăn nhân tạo sử dụng 
trong nuôi trồng. Bình quân một ha nuôi tôm sẽ thải 
ra môi trường khoảng 5 tấn chất thải rắn và hàng chục 
nghìn m3 nước thải trong một vụ nuôi. Với tổng diện 
tích nuôi tôm hơn 600 nghìn ha, mỗi năm sẽ thải ra 
môi trường gần 3 triệu tấn chất thải rắn. Cụ thể: Tại các 
tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Bình, trên 37.000 ha đã 
được khai thác đưa vào nuôi trồng thủy sản (chiếm 30-
35% diện tích nước mặn lợ). Phần lớn cơ sở đã đi vào 
nuôi trên quy mô công nghiệp dẫn tới các nơi cư trú 
sinh vật, bãi đẻ, bãi giống bị hủy diệt, dịch bệnh xuất 
hiện tràn lan…

Ảnh: PanNature
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Một nguyên nhân gây ô nhiễm biển nữa là tràn dầu. 
Tốc độ tăng trưởng kinh tế lớn đã làm gia tăng rất 
mạnh lượng tiêu thụ xăng dầu. Lợi ích kinh tế dẫn đến 
tình trạng khai thác dầu quá mức. Trong khi đó, lượng 
dầu rất lớn bị rò rỉ ra môi trường biển do hoạt động 
của các tàu và do các sự cố hư hỏng hay đắm tàu trở 
dầu, do sự cố tại lỗ khoan thăm dò và dàn khoan khai 
thác dầu. Đáng chú ý là các vụ tràn dầu nghiêm trọng 
những năm gần đây có xu hướng gia tăng, gây thiệt hại 
nghiêm trọng cho môi trường biển, đặc biệt là vùng 
nuôi trồng thủy sản. Bên cạnh đó, vùng biển nước ta có 
hàng trăm giếng khoan thăm dò và khai thác dầu khí, 
ngoài việc thải nước lẫn dầu với khối lượng lớn, trung 
bình mỗi năm hoạt động này còn phát sinh 5.600 tấn 
rác thải dầu khí, trong đó có 20% đến 30% là chất thải 
rắn nguy hại còn chưa có bãi chứa và nơi xử lý. Đó là 
chưa kể tình trạng ô nhiễm dầu do khai thác và vận 
chuyển dầu khí trên biển không ngừng gia tăng.

Thời gian chụp tháng 7/2014

Thời gian chụp tháng 5/2014

Thời gian chụp tháng 7/2016

Thời gian chụp tháng 2/2016

Hình 1: Tình trạng phát triển ven biển Nha Trang (Nguồn: Google Earth)

Hình 2: Tình trạng phát triển khu vực bờ biển Bãi Cháy - Quảng Ninh (Nguồn: Google Earth)

Hàng năm, trên 100 con sông ở nước ta thải ra biển 
880 km3 nước và 270-300 triệu tấn phù sa, kéo theo 
nhiều chất có thể gây ô nhiễm biển như các chất hữu 
cơ, dinh dưỡng, kim loại nặng và nhiều chất độc hại từ 
các khu dân cư tập trung, các khu công nghiệp và đô 
thị, các khu nuôi trồng thủy sản ven biển và các vùng 
sản xuất nông nghiệp. Năm 2010, lượng chất thải đã 
gia tăng rất lớn ở các vùng nước ven bờ, trong đó dầu 
khoảng 35.160 tấn/ngày, nitơ tổng số 26-52 tấn/ngày 
và tổng amoni 15-30 tấn/ngày. Báo cáo hiện trạng môi 
trường đã chỉ ra rằng chất lượng môi trường biển và 
vùng ven biển tiếp tục bị suy giảm. Nước biển của một 
số khu vực có biểu hiện bị axit hóa do độ pH trong nước 
biển tầng mặt biến đổi. Nước biển ven bờ có biểu hiện 
bị ô nhiễm bởi chất hữu cơ, kẽm, một số chủng thuốc 
bảo vệ thực vật. Hiện tượng thủy triều đỏ xuất hiện tại 
vùng biển Nam Trung bộ, đặc biệt tại Khánh Hòa, Ninh 
Thuận, Bình Thuận làm chết các loại tôm cá đang nuôi 
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trồng tại vùng này. Chất lượng môi trường biển thay 
đổi dẫn đến nơi cư trú tự nhiên của loài bị phá hủy, gây 
tổn thất lớn về đa dạng vùng bờ. Khoảng 85 loài hải 
sản có mức độ nguy cấp khác nhau và trên 70 loài đã 
được đưa vào Sách Đỏ Việt Nam.

Phát triển nóng các không gian biển

Cùng với sự phát triển kinh tế, các mảnh đất sát biển 
được coi là mảnh đất vàng. Các hoạt động ở khu vực 
này vô cùng sôi động, đi dọc ven biển nhiều khu công 
nghiệp hiện đại gắn liền với các cảng biển nước sâu, 
các khu resort, sân gofl, nghỉ dưỡng phục vụ du lịch đã 
phần nào thay đổi bộ mặt các khu vực ven biển. Các 
khu vực trước kia là các làng chài nghèo ven biển, đồi 
cát hoang vu nay được thay đổi mới. Những điều này 
đã phần nào mang lại đời sống mới cho bộ phận các 
cư dân ven biển. Tuy nhiên, đi kèm với sự phát triển 
đó là nhiều bất cập. Đầu tiên là các công trình này làm 
giảm quyền được tiếp cận của người dân tới biển khi 

Hình 3: Nghiên cứu cho thấy việc xây dựng các công trình phải lùi sau vùng đụn cát thứ cấp

Thêm nữa, việc phát triển nóng các không gian ven 
biển còn tạo ra trầm tích lơ lửng trong nước. Sự xuất 
hiện các trầm tích này phát tán ra các khu vực biển 
xung quanh làm cho độ đục nước biển khu vực đó tăng 
lên, các sinh vật phù du không có ánh sáng mặt trời 
quang hợp dẫn đến chuỗi thức ăn bị thay đổi, xáo trộn 
thậm chí còn biến mất. Sự gia tăng các trầm tích trong 
nước cũng làm một số hệ sinh thái như rừng ngập 
mặn, cỏ biển bị chết. Việc mất đi các hệ sinh thái trên 
làm giảm khả năng giữ lại trầm tích, lại làm cho các hạt 
này phát tán xa hơn, có trường hợp đã gây ảnh hưởng 
đến rạn san hô cách đó hàng chục km.

Thiếu quy hoạch tổng thể khiến việc phân bổ nguồn 
lực chưa hợp lý 

Các quy hoạch khai thác sử dụng biển đã xây dựng 
trước đây đều là quy hoạch ngành. Do đặc điểm quản 
lý khai thác biển của chúng ta trước kia là quản lý biển 
theo ngành, mỗi Bộ được giao quản lý một ngành, vì 

chủ yếu phục vụ cho mục đích du lịch, phát triển công 
nghiệp... Trong khi đó, một trong những nguyên tắc 
được công nhận đó là tài nguyên biển là tài nguyên 
chia sẻ, việc độc chiếm không gian ven biển của các 
khu công nghiệp, khu resort, sân gofl… làm nảy sinh 
nhiều khó khăn cho người dân. Nhiều khu vực, người 
dân phải đi xa hàng chục km mới có thể ra biển. Thứ 
hai, việc phát triển ồ ạt các khu vực ven biển sẽ tác 
động đến môi trường, ảnh hưởng trước tiên là làm 
chết các sinh vật đáy, mất đi môi trường sinh sống, đẻ 
trứng của các loài thủy sinh, ngoài ra còn ảnh hưởng 
đến dòng chảy dẫn đến sạt lở ở các vùng xung quanh. 
Vùng ven biển luôn tồn tại dòng hải lưu ven bờ, khi địa 
hình một khu vực bờ biển nào đó bị thay đổi, nhô ra do 
việc lấn biển khiến các dòng hải lưu thay đổi, hệ quả 
là gây bồi tụ hoặc xói lở ở các vùng biển xung quanh, 
ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động hàng hải và 
các công trình, bãi biển khu vực đó.

vậy, mỗi Bộ xây dựng cho mình một quy hoạch riêng, 
trình Chính phủ phê duyệt và trên cơ sở quy hoạch 
được phê duyệt, các Bộ xây dựng kế hoạch cho việc 
khai thác sử dụng biển. Do có nhiều Bộ cùng tham gia 
quản lý biển theo chức năng, nhiệm vụ được Chính 
phủ giao nên có nhiều quy hoạch chuyên ngành khác 
nhau về biển. Việc quản lý theo ngành, quy hoạch 
ngành đã đem lại một số kết quả nhất định, tuy nhiên, 
việc chưa có một quy hoạch tổng thể, thống nhất về 
khai thác, sử dụng biển dẫn đến sự mâu thuẫn chồng 
chéo giữa các ngành, lĩnh vực, đồng thời tài nguyên 
biển bị sử dụng một cách thiếu bền vững, môi trường 
sinh thái bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Có thể lấy quy hoạch cảng biển làm ví dụ. Cả nước 
hiện được quy hoạch thành 5 nhóm cảng biển trải dài 
từ Bắc vào Nam và theo quy hoạch, lượng hàng hóa 
thông qua cảng chiếm từ 900-1.100 triệu tấn/năm vào 
năm 2020. Hệ thống cảng được quy hoạch phục vụ 
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cho sự phát triển của kinh tế. Tuy nhiên, hiện nay, hệ 
thống cảng ở nhiều nơi được xây dựng quá sát nhau, 
thiếu các hạ tầng hỗ trợ. Khu vực cảng lại chưa kết hợp 
được với các ngành khác như thủy sản, du lịch… Đặc 
biệt, không gian xây dựng cảng biển thường ở những 
nơi có các hệ sinh thái nhạy cảm và rất giá trị. Điều này 
khiến các hoạt động của cảng đều tác động tiêu cực 
đến sinh thái và môi trường tự nhiên như: làm mất 
các nơi sinh cư của động thực vật, gây ô nhiễm nước, 
không khí và đất xung quanh khu vực cảng. Những tác 
nhân gây ô nhiễm vùng cảng biển lớn nhất là dầu mỡ 
khoáng, các phế thải trên tàu và phế liệu xây dựng xả 
xuống biển. Do đó, hàm lượng dầu mỡ khoáng trong 
nước biển cũng có xu hướng gia tăng tại các khu vực 
vịnh và cảng biển.   

Định hướng phát triển và khuyến nghị 
chính sách

Nghị quyết Trung ương 4 khóa X đã xác định “đến năm 
2020, phát triển thành công, có bước đột phát về kinh 
tế biển, ven biển như sau: 1) Khai thác, chế biến dầu, 
khí; 2) Kinh tế hàng hải; 3) Khai thác và chế biến hải 
sản; 4) Du lịch biển và kinh tế hải đảo; 5) Xây dựng các 
khu kinh tế, các khu công nghiệp tập trung và khu chế 
xuất ven biển gắn với phát triển các khu đô thị ven 

biển. Sau năm 2020, thứ tự phát triển kinh tế biển có sự 
thay đổi: 1) Kinh tế hàng hải; 2) Khai thác, chế biến dầu, 
khí và các loại khoáng sản; 3) Khai thác và chế biến hải 
sản; 4) Du lịch biển và kinh tế hải đảo; 5) Các khu kinh 
tế, các khu công nghiệp tập trung và khu chế xuất ven 
biển gắn với phát triển các khu đô thị ven biển”. Như 
vậy có thể thấy từ mức độ vĩ mô việc phát triển kinh tế 
biển được định hướng theo xu hướng giảm dần khai 
thác các nguồn tài nguyên không tái tạo và thay bằng 
các cách thức khai thác sử dụng biển một cách bền 
vững hơn. 

Hiện nay, trong quá trình phát triển kinh tế biển, vấn 
đề khai thác tổng hợp kinh tế biển là một yêu cầu vô 
cùng cấp bách do môi trường biển là một môi trường 

Khai thác tổng hợp kinh tế biển đang là 
yêu cầu vô cùng cấp bách, tuy nhiên, hầu 
như chúng ta mới chỉ khai thác dưới 
dạng thô (dầu khí, cát biển, muối biển…); 
giao thông vận tải biển cũng chưa xứng 
với tiềm năng; du lịch biển chưa đủ 
mạnh, nguy cơ suy thoái và ô nhiễm môi 
trường biển ngày càng cao.

Ảnh: PanNature
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thống nhất, không chia cắt và rất nhạy cảm dưới tác 
động của con người. Việc khai thác không hợp lý dẫn 
đến hiệu quả kinh tế thấp. Khai thác tổng hợp kinh tế 
biển đang là yêu cầu vô cùng cấp bách, tuy nhiên, hầu 
như chúng ta mới chỉ khai thác dưới dạng thô (dầu khí, 
cát biển, muối biển…); giao thông vận tải biển cũng 
chưa xứng với tiềm năng; du lịch biển chưa đủ mạnh, 
nguy cơ suy thoái và ô nhiễm môi trường biển ngày 
càng cao. Do đó, để phát triển kinh tế biển bền vững, 
cần ưu tiên phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế biển 
chủ lực dựa trên cách tiếp cận dài hạn, bền vững, đồng 
bộ và gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ 
chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển đảo 
và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; chủ động ứng phó với 
biến đổi khí hậu.

Riêng với ngành tìm kiếm, thăm dò, khai thác, chế biến 
dầu khí, cần phát triển ngành dầu khí đồng bộ, trở thành 
bộ phận quan trọng của an ninh năng lượng quốc gia 
và hướng tới việc khai thác bảo đảm nhu cầu trong 
nước và có dự trữ bảo đảm cho phát triển dài hạn. Bên 
cạnh đó, cần phát triển ngành dựa trên nguyên tắc sử 
dụng tiết kiệm, hiệu quả, hợp lý nguồn tài nguyên; lấy 
mục đích cuối cùng và yêu cầu của kinh tế thị trường 
để tiến hành triển khai các hoạt động tìm kiếm thăm 
dò khai thác, chế biến. Thêm nữa, cần tập trung đầu 
tư cho chế biến sâu đối với ngành dầu khí, hướng tới 
việc thay thế nhập khẩu và cải thiện khả năng điều tiết, 
bình ổn giá. Với ngành vận tải biển, cảng biển, cần phát 
triển vận tải biển theo hướng hiện đại hóa với chất 
lượng ngày càng cao, chi phí hợp lý, an toàn, hạn chế 
ô nhiễm môi trường và tiết kiệm năng lượng; tăng sức 
cạnh tranh của vận tải biển để chủ động hội nhập và 
mở rộng thị trường vận tải biển trong khu vực và trên 
thế giới. Còn với ngành du lịch biển, cần phát triển du 
lịch biển phải đặt trong tổng thể Chiến lược phát triển 
du lịch Việt Nam gắn chặt với sự phát triển của các địa 
phương vùng ven biển. Phát triển du lịch biển có phân 
khúc, có trọng tâm, hướng tới sự bền vững và có chất 
lượng, đồng thời phát triển du lịch biển kết hợp chặt 
chẽ với mục tiêu bảo đảm quốc phòng - an ninh. Trong 
khi đó, ngành khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản 
cần phát triển phù hợp với chiến lược phát triển tổng 
thể của ngành nông nghiệp trên cơ sở khai thác, sử 
dụng hiệu quả lợi thế tiềm năng, theo hướng nâng cao 
giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Bên cạnh việc phát triển các ngành kinh tế biển chủ 
lực, cần thực hiện song song các giải pháp về bảo vệ 
môi trường, bảo vệ bờ biển và quy hoạch biển để thúc 
đẩy kinh tế biển phát triển bền vững. 

Hiện nay, lĩnh vực bảo vệ môi trường biển và hải đảo đã 
có nhiều văn bản quy phạm pháp luật đề cập như Luật 
Dầu khí, Luật Thủy sản, Luật Hàng hải, Luật Bảo vệ môi 
trường, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo… 
Tuy nhiên, để quản lý công tác bảo vệ môi trường biển 
tốt hơn, cần tăng cường hệ thống giám sát, xây dựng 
các báo cáo định kỳ hàng tháng về môi trường biển, 

phối hợp với các đơn vị để thu nhận thông tin kịp 
thời về các sự cố gây ô nhiễm môi trường biển. Mặt 
khác, thúc đẩy xây dựng quy định xử phạt đối với từng 
trường hợp gây ô nhiễm như hoạt động xả trộm chất 
thải ngoài khơi, hành vi cố ý gây ô nhiễm môi trường 
biển từ ngoài biên giới, hành vi nhận chìm không xin 
phép… Ngoài ra, cần tăng cường các hình thức tuyên 
truyền, giúp cho người dân, chính quyền hiểu được 
tầm quan trọng của biển, sự cần thiết của việc bảo vệ 
môi trường biển.

Song song với đó, khẩn trương tiến hành thiết lập 
hành lang bảo vệ bờ biển. Theo quy định của Luật Tài 
nguyên, môi trường biển và hải đảo, đến thời điểm 
tháng 2/2018, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương có biển có trách nhiệm thiết lập hành lang bảo 
vệ bờ biển thuộc phạm vi quản lý. Tuy nhiên, đến thời 
điểm hiện tại, chưa có địa phương nào thực thi nhiệm 
vụ này. Do vậy, trong thời gian tới cần nhanh chóng 
thúc đẩy việc thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển ở các 
địa phương.

Cuối cùng, đặc biệt chú ý vấn đề quy hoạch biển. Hiện 
đã có quy định về việc xây dựng và ban hành một số 
quy hoạch mang tính tổng thể ở biển như: Quy hoạch 
tổng thể sử dụng tài nguyên và bảo vệ  môi trường 
biển và hải đảo; Quy hoạch sử dụng biển Việt Nam; 
Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài 
nguyên vùng bờ hay gần đây là Quy hoạch không gian 
biển quốc gia. Các quy hoạch này tuy có khác nhau về 
tên gọi, phạm vi… song vẫn mang tính liên ngành, 
tổng thể và góp phần giảm bớt xung đột chồng chéo 
giữa các ngành, lĩnh vực sử dụng biển, đồng thời bảo 
vệ được các hệ sinh thái biển. Tuy nhiên, hiện chưa có 
quy hoạch nào trong số các quy hoạch nêu trên được 
ban hành. Do đó, nên gấp rút triển khai nhiệm vụ này 
nhằm đảm bảo hài hòa trong khai thác, sử dụng tài 
nguyên, bảo vệ môi trường biển, đồng thời đảm bảo 
quyền tiếp cận của người dân với biển. 
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Theo báo cáo đánh giá hiện trạng môi trường 
biển lần thứ nhất do Liên hiệp quốc phát 
hành năm 2016 (UN, 2016), trên 80% ô 
nhiễm biển có nguồn gốc từ đất liền, bao 

gồm lượng lớn các chất thải rắn, nước thải và rác thải. 
Trong số các chất làm ô nhiễm biển, nguy hiểm nhất là 
các kim loại nặng và chất ô nhiễm hữu cơ bền (POPs) 

vốn phát sinh từ các hoạt động công nghiệp hoặc từ 
các chất thải nguy hại không được quản lý và xử lý 
đúng cách. Các chất này có khả năng tích tụ sinh học 
và đặc biệt gây nguy hại cho môi trường, các hệ sinh 
thái biển cũng như sức khỏe con người. Ngoài ra, còn 
nhiều nguồn ô nhiễm khác cũng rất đáng báo động 
như các hóa chất độc, chất dinh dưỡng và các loại ký 
sinh trùng, vi trùng, virus độc hại hay các chất thải hữu 
cơ, chất thải rắn, đặc biệt là chất thải nhựa. Các nguồn 
thải này nếu không được quản lý, xử lý tốt sẽ không chỉ 

SỨC ÉP
CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN ĐỐI VỚI

HỆ SINH THÁI VEN BIỂN
PGS.TS Vũ Thanh Ca*

Tất cả các dự án, hoạt động phát triển, dù tại các lưu vực sông xa biển, trên bờ biển hay 
trên biển đều phá vỡ cân bằng tự nhiên vốn có và tác động bất lợi cho môi trường và các 
hệ sinh thái nói chung cũng như môi trường và hệ sinh thái biển nói riêng.

* Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường
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gây ô nhiễm biển mà còn có khả năng phá hoại những 
sinh cảnh quan trọng như rừng ngập mặn, rạn san hô, 
thảm cỏ biển và các sinh cảnh biển, vùng bờ biển khác, 
làm mất đi những chức năng quan trọng của các hệ 
sinh thái biển. 

Sinh cảnh tự nhiên bị phá hoại và ô 
nhiễm biển gia tăng

Nhìn chung, các dự án, hoạt động phát triển ven bờ với 
nguồn thải đồ sộ có tác động nghiêm trọng tới hệ sinh 
thái biển, có thể phá hoại các 
sinh cảnh tự nhiên và làm gia 
tăng tình trạng ô nhiễm biển, 
mặc dù xét ở một khía cạnh 
nhất định, các hoạt động này 
cũng góp phần tạo việc làm 
và duy trì sinh kế cho bộ phận 
người dân địa phương, qua đó 
giúp giảm áp lực khai thác trái 
phép tài nguyên biển. 

Về sinh cảnh, do khu vực bờ 
biển là nơi sinh sống của rất 
nhiều loài động vật biển như 
chim, thú, bò sát… nên sinh 
cảnh của các loài này rất dễ bị 
các hoạt động, dự án lấn biển 
xâm hại. Theo tính toán của các chuyên gia, dự án xây 
dựng các đảo nhân tạo của Trung Quốc trên Biển Đông 
đã tàn phá tới 125km2 rạn san hô do bồi lấp đè lên san 
hô, do nạo vét lấy chất bồi lấp và do phát tán bùn cát 
làm che phủ các rạn san hô. Sự phá hoại các sinh cảnh 
có thể gây ra những thiệt hại rất lớn về dịch vụ hệ sinh 
thái (Stoeckl và nnk, 2011). Thí dụ, các kết quả ước tính 
cho thấy các công trình đảo nhân tạo của Trung Quốc 
trên Biển Đông đã làm thiệt hại dịch vụ hệ sinh thái 
tính thành tiền khoảng 4 tỷ Đô la Mỹ/năm. Mất sinh 
cảnh, nhiều loài sinh vật biển mất môi trường sống, đẻ 

trứng và nuôi con non. Rất nhiều loài cá sống ở biển 
nhưng lại bơi vào các con sông để đẻ trứng như loài 
rùa biển hoặc ngược lại. Đáng chú ý là không chỉ có 
các dự án phát triển trên đất liền mà các dự án xa biển 
cũng có khả năng gây tác động xấu tới môi trường 
biển (UN, 2016). Do đó, khi xem xét tác động của các 
dự án, hoạt động phát triển tới môi trường và các hệ 
sinh thái biển, cần phải xem xét tác động của tất cả các 
dự án ở biển, trên bờ biển và các hải đảo. Đặc biệt, khi 
quy hoạch không gian biển, cần xem xét không gian 
trên vùng biển, không gian tại vùng bờ biển và trên 
các hải đảo như là một hệ thống liên tục, không thể 
tách rời và cần thực hiện quản lý tổng hợp trên toàn 
bộ không gian này. 

Về ô nhiễm biển, ngoài đất, cát cùng các loại rác thải 
được đổ từ sông ra biển sau mỗi trận mưa, bão, các 
chất ô nhiễm mà các dự án, hoạt động phát triển thải 
ra môi trường bao gồm chất thải lỏng và chất thải rắn. 
Chất thải lỏng chủ yếu là nước thải, có thể chứa các 
kim loại nặng hoặc chất ô nhiễm hữu cơ bền, hoặc các 
hoạt chất tiêu thụ ôxy trong nước (COD) rất mạnh mẽ 
hoặc nước nóng. Đặc biệt, các sự cố môi trường liên 
quan tới tràn dầu, hóa chất độc, hại sẽ gây những tác 
động rất nghiêm trọng tới môi trường và các hệ sinh 
thái biển. Ngay cả việc xả nước nóng cũng có thể có tác 
động rất xấu tới môi trường và các hệ sinh thái biển. 
Mỗi loài sinh vật chỉ sống và phát triển bình thường 
trong môi trường nước với nhiệt độ nhất định. Nhiệt 
độ nước tăng lên do xả nước nóng có thể tạo ra những 

áp lực cho sinh vật biển, làm ảnh 
hưởng xấu tới quá trình sinh 
trưởng, đẻ trứng và nuôi con non 
của động vật biển. Nước nóng 
cũng ảnh hưởng xấu tới các loài 
thực vật biển. Nước nóng chứa ít 
ôxy hơn và các khối nước nóng 
có xu hướng nổi lên, tạo thành 
một lớp nước nóng ngay trên mặt 
biển và ngăn trở sự trao đổi ôxy 
giữa lớp nước mặt biển và các lớp 
nước bên dưới. Như sẽ thảo luận 
dưới đây, nếu như các quá trình 
động lực biển không mạnh để tạo 
ra những xáo trộn lớp nước mặt 
và các lớp nước bên dưới và gần 
đáy biển có nhiều chất thải hữu 

cơ đang phân hủy, tiêu thụ nhiều ôxy, quá trình này 
sẽ làm cạn kiệt ôxy, tạo ra những “vùng chết” gần đáy 
biển và tiêu diệt các sinh vật biển.

Ngoài các chất thải vô cơ, các nhà máy, xí nghiệp chế 
biến nông sản, thủy, hải sản đều xả ra lượng chất thải 
hữu cơ rất lớn. Các khu đô thị mới, các khu dân cư tập 
trung, dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng có lượng chất thải 
sinh hoạt rất lớn, nếu không được thu gom, xử lý đạt 
chuẩn trước khi thải ra môi trường thì sẽ là nguồn ô 
nhiễm đáng kể. Chất thải hữu cơ khi phân hủy sẽ tiêu 
thụ một lượng ôxy rất lớn và trong hoàn cảnh xáo 

... kết quả ước tính 
cho thấy các công 
trình đảo nhân tạo của 
Trung Quốc trên Biển 
Đông đã làm thiệt hại 
dịch vụ hệ sinh thái 
tính thành tiền khoảng

TỶ 
Đô la Mỹ/năm
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trộn do động lực yếu, có khả năng tạo ra các “vùng 
chết” gần đáy biển. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu mà 
hậu quả là nóng lên toàn cầu, số lượng các vùng chết 
tại các vùng biển trên thế giới ngày càng tăng lên (UN, 
2016). Các chất thải hữu cơ sau khi phân hủy sẽ tạo ra 
chất dinh dưỡng và cùng với phân hóa học được các 
dòng sông mang ra biển hoặc bị rửa trôi từ các khu 
nghỉ dưỡng, sân golf…, gây nên ô nhiễm chất dinh 
dưỡng (hiện tượng phú dưỡng), làm bùng phát các 
loại tảo độc gây hại cho môi trường và các hệ sinh thái 
biển. Dư thừa chất hữu cơ cũng kích thích sự phát triển 
của tảo lớn trên rạn san hô và do vậy, làm tăng nguy cơ 
suy thoái các rạn san hô.

Một loại chất thải rắn rất quan trọng mà các dự án phát 
triển có thể xả ra biển là chất thải nhựa (Hammer và 
nnk, 2012). Các dự án phát triển tạo ra sự tập trung 
dân cư đông là nguồn lớn phát thải nhựa ở biển (UNEP, 
2009). Chất thải nhựa được phân thành 3 loại: chất 
thải nhựa lớn (có kích thước lớn hơn 20mm), chất thải 
nhựa trung (có kích thước từ 2mm tới 20mm) và chất 
thải nhựa micro (có kích thước nhỏ hơn 2mm). Chất 

thải nhựa có tác hại rất lớn tới môi trường và các hệ 
sinh thái biển. Các loại lưới đánh cá, dây thừng nhựa 
trôi nổi ở biển có thể làm rất nhiều sinh vật biển như 
tôm, cá, rùa, thú biển, thậm chí cá heo và cá voi, các 
loài chim biển mắc phải và bị giết chết. Nhiều loại sinh 
vật biển như chim biển, rùa, thú biển nhầm các mảnh 
nhựa với thức ăn nên nuốt phải (Laist 1997) và bị hóc 
hoặc không tiêu được, mắc trong ruột, dạ dày gây tắc 
ruột hoặc tạo cảm giác no giả tạo dẫn đến chết đói. 
Các mảnh nhựa cũng hấp thụ các chất ô nhiễm, đặc 
biệt là chất ô nhiễm hữu cơ bền (POPs) và do vậy ảnh 
hưởng tới các sinh vật biển nuốt phải chúng (Teuten và 
nnk, 2009). Khoảng 49% các mảnh nhựa lớn nổi trên 
biển (EPA, 2008), được dòng chảy biển và gió mang đi. 
Trong quá trình di chuyển, chúng cũng mang theo các 
sinh vật biển và do vậy làm phát tán các sinh vật ngoại 

Một loại chất thải rắn rất quan trọng mà 
các dự án phát triển có thể xả ra biển là 
chất thải nhựa (Hammer và nnk, 2012). 

Ảnh: PanNature
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lai có khả năng xâm hại, làm thay đổi thành phần loài của 
hệ sinh thái tại những khu vực quan trọng về môi trường, 
sinh thái, cần được bảo tồn (Aliani và Molcard 2003). Các 
mảnh nhựa nằm trong cát trên bãi biển sẽ ngăn nhiệt từ 
mặt bãi truyền xuống các lớp sâu, làm thay đổi giới tính tự 
nhiên của rùa con khi nở từ trứng được rùa mẹ vùi trong 
cát trên bãi biển (Carson và nnk, 2011). Dây thừng, lưới và 
các mảnh nhựa lớn còn cuốn vào chân vịt, tạo cảnh quan 
xấu gần các bãi tắm phục vụ du lịch. Các hạt nhựa rất nhỏ, 
có kích thước nhỏ hơn 1mm, được gọi là các hạt nhựa 
nano, là sản phẩm của công nghệ làm đẹp và do những 
hạt nhựa lớn hơn phân hủy mà tạo thành, thường chứa các 
chất ô nhiễm và được các loài sinh vật kiếm mồi bằng cách 
lọc nước nuốt phải (Fendall and Sewell, 2009; Gregory, 
1996). Những chất ô nhiễm và hạt vi nhựa này có khả năng 
thâm nhập vào tế bào các sinh vật biển và cuối cùng là ảnh 
hưởng tới sức khỏe con người.

Ngoài những tác động nêu trên, các dự án hạ tầng vùng 
bờ biển và trên biển còn làm tăng lượng bùn cát xả ra biển, 
làm đục nước, giảm chất lượng môi trường nước và có khả 
năng tàn phá các hệ sinh thái biển nhạy cảm như rạn san 
hô. Các công trình xây dựng của các dự án này có khả năng 
làm thay đổi trường sóng và dòng chảy tại các khu vực biển 
gần bờ và do vậy tác động xấu tới hệ sinh thái biển cũng 
như làm thay đổi cán cân bùn cát, làm gia tăng xói lở bờ 
biển. Các dự án nạo vét để lấy vật liệu lấn biển, xây dựng sẽ 
làm thay đổi điều kiện đáy biển và cán cân bùn cát cũng có 
thể gây ra xói lở bờ biển và tác động rất xấu tới môi trường 
và các hệ sinh thái biển.

Giải pháp phát triển bền vững kinh tế biển 

Phát triển bền vững kinh tế biển bao gồm khai thác, sử 
dụng hợp lý tài nguyên biển, đặc biệt là các tài nguyên 
tái tạo trong mức cho phép để tài nguyên biển có thể tự 
phục hồi, đồng thời quản lý tốt các tác động xấu của phát 
triển tới môi trường biển, đảm bảo môi trường biển luôn 
trong, sạch để thỏa mãn những nhu cầu cuộc sống của thế 
hệ hiện tại mà không làm ảnh hưởng tới các thế hệ tương 

lai. Phát triển bền vững kinh tế biển bao gồm các hoạt 
động để đạt được Mục tiêu phát triển bền vững số 14 
trong 17 Mục tiêu phát triển bền vững Liên hợp quốc 
theo Chương trình nghị sự 2030 (UN, 2015): bảo tồn 
và sử dụng bền vững biển, đại dương và các nguồn tài 
nguyên biển phục vụ phát triển bền vững. Mục tiêu 
này bao gồm việc quản lý để ngăn chặn và giảm đáng 
kể tất cả các dạng ô nhiễm biển, đặc biệt là ô nhiễm 
gây ra do các hoạt động có nguồn gốc đất liền và rác 
thải biển, ô nhiễm chất dinh dưỡng; quản lý và bảo vệ 
bền vững các hệ sinh thái biển và vùng bờ biển; khai 
thác, sử dụng bền vững tài nguyên biển. Công cụ rất 
quan trọng để đạt tới các mục tiêu nêu trên là quản 
lý tổng hợp theo cách tiếp cận hệ sinh thái các vùng 
biển, vùng bờ biển và hải đảo để phát triển nền kinh 
tế biển xanh. Nội dung của quản lý tổng hợp theo cách 
tiếp cận hệ sinh thái các vùng biển, vùng bờ biển và 
hải đảo để phát triển nền kinh tế biển xanh bao gồm:

 Xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện Quy 
hoạch sử dụng biển và vùng bờ biển trong đó có 
phân tích kỹ càng các chức năng của từng vùng 
biển và vùng bờ biển để đảm bảo khai thác hiệu 
quả, có lợi nhất một số chức năng quan trọng 
trong giới hạn không làm ảnh hưởng tới các chức 
năng khác và dẫn đến cạn kiệt tài nguyên, suy 
thoái, ô nhiễm môi trường, phá hủy các hệ sinh 
thái biển;

 Trên cơ sở Quy hoạch sử dụng biển và vùng bờ 
biển, xây dựng một hệ thống chính sách, quy định 
pháp luật và cơ cấu tổ chức nhằm đảm bảo khai 
thác, sử dụng khôn ngoan, hợp lý tài nguyên biển, 
vùng bờ biển và hải đảo. 

 Đảm bảo hài hòa lợi ích các ngành, các bên liên 
quan trong khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ, 
bảo tồn môi trường và các hệ sinh thái biển và 
vùng bờ biển. Giảm thiểu các xung đột lợi ích.

 Chú trọng quản lý các hệ sinh thái biển và vùng bờ 
biển quan trọng theo cách không cắt rời, chia nhỏ 
để đảm bảo duy trì cấu trúc, chức năng và năng 
suất sinh học của các hệ sinh thái; tiến tới khôi 
phục các hệ sinh thái và đa dạng sinh học đã bị 
suy thoái. Nhanh chóng xây dựng và đưa vào áp 
dụng trên diện rộng các mô hình cộng đồng tham 
gia bảo tồn và khai thác, sử dụng bền vững các hệ 
sinh thái biển.

 Tiếp tục hoàn thiện và và triển khai thực hiện một 
cách hiệu quả các chính sách, quy định pháp luật 
về phát triển nghề cá bền vững, chống đánh bắt 
hủy diệt, đánh bắt trái phép, không báo cáo và 
không được điều chỉnh (IUU fishing).

 Rà soát quy hoạch phát triển cảng biển, các khu, 
đặc khu kinh tế biển, các khu kinh tế mở và các 
ngành công nghệ biển để đảm bảo đầu tư hiệu 
quả, phù hợp với nguồn lực hiện có.

Một dự án lọc dầu được xây sát biển (Ảnh: PanNature) 
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 Tiếp tục hoàn thiện và đưa vào áp dụng hiệu quả một hệ 
thống pháp luật bảo vệ môi trường biển, chú trọng đảm bảo 
quản lý, xử lý tốt các nguồn thải từ bờ, giảm thiểu nguy cơ ô 
nhiễm từ các nguồn thải nguy hại như kim loại nặng, rác thải 
nhựa. Rà soát, sửa đổi các quy định về quy hoạch bảo vệ môi 
trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động 
môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (Luật số 55/2014/
QH13) để đảm bảo quản lý tốt, giảm thiểu triệt để các tác 
động xấu của các dự án phát triển.

 Xây dựng cơ sở hạ tầng bền vững để phòng chống thiên tai, 
đảm bảo giảm rủi ro thiên tai đến mức thấp nhất.

 Đảm bảo quyền sở hữu, sử dụng công cộng tại các bãi biển 
và các khu vực biển quan trọng để đảm bảo quyền tiếp cận 
của người dân với biển và sự liên tục của các hệ sinh thái từ 
dưới biển lên bờ. Thực hiện nghiêm chỉnh quy định của Luật 
Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (Luật số 82/2015/
QH13) về việc thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển, tiến tới xây 
dựng các khu vực công cộng tại vùng đất ngay sát biển.

 Áp dụng các công nghệ mới, tiên tiến nhằm giảm thiểu phát 
thải, giảm ô nhiễm môi trường.

 Tăng cường nghiên cứu, xây dựng những giải pháp tăng việc 
lưu giữ các-bon để giảm thiểu khí nhà kính, giảm nhẹ biến 
đổi khí hậu.

 Tăng cường khai thác, sử dụng các năng lượng sạch, năng 
lượng tái tạo từ biển.

 Chú trọng xây dựng và hoàn thiện các cơ chế tài chính với 
hệ thống thuế, phí hợp lý liên quan tới sử dụng không gian 
biển và các nguồn tài nguyên biển, phí môi trường và các 
loại thuế, phí khác để để đảm bảo tăng nguồn thu. Đầu tư 
xây dựng các cơ sở hạ tầng công cộng để đảm bảo chia sẻ 
phúc lợi từ biển một cách hợp lý, công bằng cho các tầng 
lớp nhân dân; tăng cường khả năng chống chịu của các hệ 
thống ven biển, đặc biệt là các cộng đồng dân cư ven biển 
đối với thiên tai biển và biến đổi khí hậu.

 Xây dựng các cơ chế tài chính sáng tạo để đảm bảo phát 
triển bền vững kinh tế, xóa đói giảm nghèo, khuyến khích 
bảo tồn, bảo vệ môi trường và các hệ sinh thái biển cũng 
như sử dụng các năng lượng sạch. Chú trọng việc lượng giá 
các dịch vụ sinh thái biển và vùng bờ biển, xây dựng và áp 
dụng các văn bản pháp luật để đảm bảo có thể thu được 
nguồn tài chính chi trả dịch vụ môi trường, hệ sinh thái từ 
các dự án phát triển để phục vụ công tác bảo tồn, khôi phục 
môi trường và các hệ sinh thái biển cũng như tăng cường 
phúc lợi cho người dân, xóa đói giảm nghèo và góp phần 
phát triển kinh tế - xã hội. Sử dụng các công cụ tài chính 
để điều chỉnh một cách hiệu quả các hành vi khai thác tài 
nguyên, bảo vệ, bảo tồn môi trường và các hệ sinh thái biển. 
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HOẠT ĐỘNG LẤN BIỂN

TS. Dư Văn Toán* 

Vùng biển ven bờ Việt Nam có 11.000 loài sinh vật cư trú 
với hơn 20 kiểu hệ sinh thái điển hình thuộc 6 vùng đa 
dạng sinh học biển khác nhau, trong đó ba vùng có mức 
đa dạng sinh học cao hơn hẳn là khu vực biển Móng Cái - 
Đồ Sơn, Hải Vân - Đại Lãnh và Đại Lãnh - Vũng Tàu.

& tác động môi trường sinh thái ven bờ

Trong tổng số loài được phát hiện, có khoảng 
6.000 loài động vật đáy, 2.038 loài cá, 653 loài 
rong, 657 loài động vật phù du, 537 loài thực 
vật phù du, 94 loài thực vật ngập mặn, 225 

loài tôm, 14 loài cỏ, 15 loài rắn, 12 loài thú, 5 loài rùa 
và 43 loài chim nước. Đáng chú ý là có tới 80% lượng 
thủy sản ở nước ta được khai thác ở vùng biển ven bờ, 
tuy nhiên, con số này chưa chắc là điều đáng mừng bởi 
việc gia tăng các hoạt động đánh bắt, đặc biệt là đánh 
bắt bằng phương pháp hủy diệt có dấu hiệu ngày càng 
tăng và được xem là một trong những nguyên nhân 
chính khiến các vùng biển đang phải đối mặt với tình 

trạng suy giảm đa dạng sinh học. Ngoài ra, các vấn đề 
về ô nhiễm chất thải trên biển, đặc biệt là tình trạng nở 
rộ các công trình lấn biển phục vụ xây dựng khách sạn, 
khu nghỉ dưỡng cao cấp, khu vui chơi… cũng là mối đe 
dọa lớn với môi trường và sinh thái ven bờ.  

Gắn liền với lịch sử chinh phục thiên tai, khai khẩn 
đất đai miền duyên hải từ lâu, song phải sau khi hòa 
bình lặp lại ở miền Bắc và nhất là khi thống nhất đất 
nước, việc lấn biển, khai thác các bãi bồi mới được chú 
trọng. Theo thống kê, từ năm 1958 đến 1994 đã có 56 
công trình quai đê lấn biển với 620km đê, chuyển đổi 
56.465 ha thành đất canh tác, tạo lập 29 xã mới, 4 nông 
trường mới và di dân lập ra 2 huyện mới ở vùng Đồng 
bằng sông Hồng là Kim Sơn và Tiền Hải. Tuy nhiên, 
do thiếu hiểu biết về quy luật tự nhiên của quá trình 
hình thành bãi bồi ở các vùng khác nhau nên 56 công 
trình áp dụng cùng một mô hình khai thác, lấn biển để 
trồng lúa, kết quả là phần lớn các công trình khai thác 
với hiệu quả quá thấp. Một số công trình bị đổ vỡ, số 
còn lại không phát huy tác dụng như thiết kế, gây lãng 
phí công sức, tiền của và ảnh hưởng đến đời sống của 
người dân di cư khi đặt chân đến vùng đất mới [3].

* Viện Nghiên cứu Biển và Hải đảo

Ảnh: PanNature 
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Ngày nay, các hoạt động lấn biển hướng đến các mục 
đích đa dạng hơn, ngoài phục vụ cho phát triển nông 
nghiệp (chủ yếu là thủy sản), nhiều hoạt động xây 
dựng đô thị, khu nghỉ dưỡng, khu công nghiệp... ven 
biển lần lượt mọc lên, gây những tác động không nhỏ 
tới môi trường sinh thái ven bờ. Tại rất nhiều khu vực 
lấn biển, chất thải sinh hoạt từ các khu đô thị, khu dân 
cư và các chất thải khác của các hoạt động sản xuất 
nông nghiệp, công nghiệp, nuôi trồng thủy sản có khả 
năng gây ô nhiễm trên diện rộng... cùng thải ra biển, 
làm suy thoái môi trường và ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến các hệ sinh thái biển ở khu vực lân cận. 

Tuy nhiên, điểm đáng ngại hơn cả là ngày càng nhiều 
công trình lấn biển phục vụ xây dựng khách sạn, khu 
nghỉ dưỡng cao cấp resort, bể bơi, khu vui chơi giải 
trí, nuôi trồng thủy hải sản, bến cầu cảng... được dựng 
lên tại các khu vực ven biển, gây tác động không nhỏ 
đến đa dạng sinh học, hệ sinh thái và làm ô nhiễm môi 
trường biển, thậm chí làm biến đổi cảnh quan khu vực. 

Không chỉ ở Việt Nam, tình trạng này khá phổ biến trên 
thế giới. Tại nhiều quốc gia, nhu cầu mở rộng diện tích 
của các cộng đồng dân cư ngày càng tăng cao khiến 
các chính phủ phải chọn lựa giải pháp khai hoang 
rừng, lấn biển, cải tạo các vùng đầm lầy ven biển để lấy 
đất xây dựng nhà ở và trồng trọt. Chính việc quá nôn 
nóng tăng nhanh diện tích canh tác và cư ngụ mà bỏ 
qua yếu tố bảo vệ môi trường đã khiến cho hệ sinh thái 
bị đảo lộn nghiêm trọng. 

Đối với Hàn Quốc, từ sau thập niên 70, ngành công 
nghiệp lấn biển chính thức bắt đầu và trong 30 năm 
qua, trên 40% diện tích vùng đất ngập nước nước lợ 
đã bị san lấp. Hàn Quốc tham gia Công ước Vườn quốc 
gia về vùng đất ngập nước mang vào năm 1997 và ban 
hành luật bảo tồn vùng đất ngập nước vào năm 1999. 
Tuy nhiên, ngay tại vùng đất ngập nước thuộc duyên 
hải miền Tây Hàn Quốc hiện vẫn đang diễn ra các công 
trình san lấp. Tháng 4/2010, Hàn Quốc khánh thành 
công trình đê biển lớn nhất thế giới có chiều dài 33km 
ở Saemangeum, thuộc tỉnh Jeolla, phía bắc Hàn Quốc. 
Tuy nhiên, theo các tổ chức bảo vệ môi trường, công 
trình này sẽ gây thiệt hại cho môi trường sinh thái. Khu 

vực ngập nước rộng lớn này là có đa dạng sinh học rất 
cao. Vùng đất bùn là nơi trú ẩn của hàng trăm ngàn 
loài chim sống ở vùng bùn lầy, còn các đầm nước là nơi 
sinh sống của khoảng 160 loài cá, các loài cua và tảo 
biển. Các loài động vật đang bị đe dọa như chim Dẽ gà 
con, Ác là, Moòng biển Saunders, chim Choắt đốm… 
cũng sẽ mất đi một điểm dừng quan trọng trên tuyến 
đường di cư của mình. Bên cạnh đó, lượng bê tông 
khổng lồ dùng để xây dựng bờ sông cùng với 16 dự 
án đập nước trên 4 con sông này sẽ làm thay đổi dòng 
chảy và hủy diệt các loài thủy sinh trên các con sông.

Sự phát triển của công nghiệp và sự gia tăng nhanh 
chóng của dân số khiến các vùng đất ngập nước đang 
bị khai thác với tốc độ nhanh chóng không chỉ riêng ở 
Hàn Quốc mà trên toàn thế giới. Kết quả là, 54% vùng 
đất ngập nước của Mỹ, 90% vùng đất ngập nước của 
New Zealand, 68% rừng đước Philipin đã biến mất do 
sự khai thác của con người. 

Trước bối cảnh các công trình lấn biển gia tăng gây 
ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hệ sinh thái và môi 
trường biển, một số quốc gia trên thế giới đã đưa ra 
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những quy định nhằm giảm thiểu thực trạng này. Tiêu 
biểu, ở cảng Victoria của Hồng Kông (Trung Quốc), các 
công trình lấn biển làm mất cân bằng về quy hoạch, 
thu hẹp khu cảng dẫn tới gây tắc nghẽn giao thông 
biển, đồng thời phá vỡ cảnh quan, làm ô nhiễm môi 
trường và nguồn nước… Vì vậy, ngay từ năm 1997, các 
nhà lập pháp ở Hong Kong đã thông qua Sắc lệnh bảo 
vệ Hải cảng. Nhờ sắc lệnh này, cảng Victoria được bảo 
vệ và gìn giữ như một tài sản công đặc biệt và một di 
sản tự nhiên của Hong Kong. Hay Cục Môi trường Ai 
Cập (Egyptian Environmental Affairs Agency - EEAA) 
đã ban hành hướng dẫn đánh giá tác động môi trường 
cho các dự án khai hoang đất đai (Environmental 
Impact Assessment Guidelines for Land Reclamation 

Projects), trong đó có hướng dẫn chi tiết hoạt động 
đánh giá tác động môi trường cho các dự án khai 
hoang đất đai đến các hệ sinh thái và chất lượng môi 
trường, đơn cử như: tập trung vào việc đánh giá mức 
độ ô nhiễm môi trường của hoạt động khai hoang đất 
đến: quần thể động thực vật trong khu vực, chế độ 
thủy động lực và chất lượng nước, vấn đề kinh tế - xã 
hội, chất lượng không khí…

Có thể thấy các hoạt động lấn biển có vai trò quan 
trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc 
gia, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, để phát triển bền 
vững vùng ven bờ, Nhà nước cần xây dựng chiến lược 
quốc gia về các hoạt động, công trình lấn biển phục 
vụ phát triển kinh tế, có tính đến quy hoạch khai thác 
sử dụng đất, mặt nước và các tài nguyên vùng bờ Việt 
Nam, quy hoạch môi trường và đa dạng sinh học; xây 
dựng các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp theo 
các Luật Biển Việt Nam, Luật Tài nguyên, môi trường 
biển, hải đảo, Luật  Bảo vệ môi trường, Luật Di sản, Luật 
Tài nguyên nước, Luật đa dạng sinh học, Luật thủy sản 
các văn bản khác về chính sách môi trường, kinh tế 
xanh và phát triển bền vững. 

Bên cạnh đó, cần kiểm kê, thống kê hiện trạng tài 
nguyên môi trường vùng ven bờ, hải đảo, lập các bản 
đồ về sinh vật và các hệ sinh thái ven bờ; dự báo biến 
động môi trường biển trong bối cảnh dài hạn có tính 
đến tác động của các kịch bản lấn biển. Riêng các tỉnh, 
thành phố ven biển, cần sớm ban hành quy hoạch 
vùng bờ, hành lang biển, chương trình quản lý tổng 
hợp vùng bờ, đồng thời huy động xã hội hóa công tác 
bảo vệ môi trường và phục hồi hệ sinh thái ven bờ của 
các cá nhân, tổ chức xã hội liên quan. 

Sự phát triển của công nghiệp và sự gia 
tăng nhanh chóng của dân số khiến các 
vùng đất ngập nước đang bị khai thác với 
tốc độ nhanh chóng không chỉ riêng ở 
Hàn Quốc mà trên toàn thế giới
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Việt Nam có đường bờ biển dài hơn 3.260km 
với 29 tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương giáp biển (chiếm 38,2% diện tích tự 
nhiên và 41,1% dân số cả nước) và hơn 

3.000 đảo lớn nhỏ cùng 125 bãi biển có bãi cát mịn, 
đẹp, có giá trị đặc biệt về phát triển du lịch biển.

Nhận thấy tiềm năng đầy triển vọng này, nhiều nhà 
đầu tư đã tiến hành xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, 
cơ sở hạ tầng tại các khu vực biển đảo với hệ thống 
resort - khu nghỉ dưỡng sang trọng, hiện đại, đặc biệt 
là tại các khu vực có vị trí biển, đảo đẹp và nổi tiếng 
như Hạ Long, Cát Bà, Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, 
Khánh Hòa… Việc mọc lên ngày càng nhiều các công 
trình này tuy góp phần “thay da đổi thịt” bộ mặt kinh 
tế của các vùng ven biển, song điều đáng quan ngại là 
sự phát triển ồ ạt của các dự án đã và đang khiến quy 
hoạch du lịch biển bị phá vỡ, ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến tài nguyên – môi trường biển cũng như an ninh - 
an toàn của các điểm đến du lịch biển.

Resort “mọc” như nấm

Trong số những thành phố du lịch biển nổi tiếng Việt 
Nam có số lượng resort – khu nghỉ dưỡng phát triển 
bậc nhất phải kể đến Đà Nẵng, Nha Trang, Mũi Né, 
Vũng Tàu, Phú Quốc, Sầm Sơn. Riêng tại Đà Nẵng, tính 
đến giữa năm 2016, thành phố có trên 535 khách sạn, 
khu nghỉ dưỡng với khoảng 20.166 phòng, trong đó 
có 35 khách sạn thuộc khối 4-5 sao với khoảng 6.084 

phòng. Cơ sở lưu trú du lịch giữa năm 2016 tăng 45 
cơ sở so với năm 2015. Điều này cho thấy cơn sốt về 
cơ sở hạ tầng du lịch tại thành phố biển bậc nhất của 
Việt Nam này. Sau Đà Nẵng là Nha Trang – Khánh Hòa. 
Trong 9 tháng đầu năm 2016, có khoảng 30 dự án với 
7.000 sản phẩm bất động sản tại Nha Trang được giới 
thiệu, trong đó có đến 70% là sản phẩm căn hộ nghỉ 
dưỡng. Ngoài ra, các khu vực như Sầm Sơn (Thanh 
Hóa), Hạ Long (Quảng Ninh), Cát Bà (Hải Phòng), Ninh 
Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hội An, Bình Định, Bình Thuận, 
Phú Quốc… cũng là nơi hội tụ hàng loạt resort nghỉ 
dưỡng từ trung cấp tới cao cấp. Đó là chưa kể đến 
những dự án đang trong quá trình lên kế hoạch hoặc 
xây dựng. Dự kiến hệ thống khu nghỉ dưỡng dọc bờ 
biển Việt Nam từ Bắc vào Nam sẽ còn tiếp tục tăng 
mạnh trong những năm tới. 

Nguyên nhân của sự gia tăng này, phần lớn xuất phát 
từ nhu cầu du lịch của người dân ngày càng tăng cao, 
không chỉ giới trí thức, doanh nhân mà cả công nhân, 
nông dân… và các điểm lựa chọn yêu thích thường 
ở vùng ven biển. Đây cũng là lý do khiến du lịch biển 
– đảo chiếm tới 70% khách du lịch cả nước mỗi năm. 
Theo thống kê của Tổng cục Du lịch Việt Nam, trong 
những năm gần đây, số lượt khách du lịch quốc tế và 
khách du lịch nội địa có sự tăng trưởng nhanh chóng. 
Nếu như năm 2014 mới có khoảng 7,8 triệu du khách 
quốc tế thì năm 2016, con số khách quốc tế là hơn 10 
triệu; khách du lịch nội địa năm 2014 là 38,5 triệu thì 

Du lịch biển

Phạm Hồng Long - Phạm Thị Anh*

Và hiện trạng bùng nổ các khu 
nghỉ dưỡng ven biển

* Khoa Du lịch học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
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năm 2016 là 62 triệu. Khi nhu cầu du lịch tăng cao kéo 
theo nhu cầu dịch vụ lưu trú và các dịch vụ khác tại các 
vùng biển gia tăng, nhiều vùng biển quá tải vào mùa 
cao điểm, không đáp ứng kịp nhu cầu phòng nghỉ cho 
du khách. Tuy nhiên, với mức thu nhập bình quân trên 
đầu người 50 triệu VNĐ/năm của người Việt, những 
khu resort nghỉ dưỡng cao cấp vẫn đa phần dành để 
phục vụ bộ phận khách có thu nhập cao chứ không 
phải nhu cầu của đại đa số người dân. 

Bên cạnh các nguyên nhân khách quan, việc xây dựng 
hàng loạt các khách sạn chuẩn 4-5 sao, khu nghỉ 
dưỡng - resort cao cấp ven biển Việt Nam còn chịu 
sự chi phối của các “ông trùm” bất động sản trong và 
ngoài nước. Điển hình như Tập đoàn khách sạn quốc 
tế tại Thái Lan (ONYX Hospitality Group) liên kết với HB 
Group đầu tư vào thị trường resort tại Hội An, Tập đoàn 
quản lý khách sạn Marriott International (trụ sở tại Mỹ) 
rót vốn xây dựng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay 
với sự kết hợp cùng Tập đoàn Sun Group. Và còn nhiều 
chủ đầu tư nước ngoài khác đã và đang “âm thầm rót 
vốn” xây dựng khu nghỉ dưỡng, resort lớn ven biển Việt 
Nam hiện nay… Đây cũng là kết quả của chính sách 
mở cửa và thu hút đầu tư nước ngoài của ngành khách 
sạn – lưu trú du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, liệu xu hướng 
này có thực sự bền vững?

… và thách thức của sự gia tăng

Sự bùng nổ của những khu nghỉ dưỡng ven biển phần 
nào phản ánh sự phát triển mạnh mẽ cũng như xu 
hướng tăng trưởng của du lịch biển, tuy nhiên, xét 
trên nhiều góc độ thì sự gia tăng chóng mặt các khu 
nghỉ dưỡng ven biển chưa hẳn là những tín hiệu đáng 
mừng bởi bên cạnh những lợi ích trước mắt về kinh tế, 
việc phát triển này cũng tồn tại nhiều thách thức lớn. 
Trước tiên là thách thức về quy hoạch biển. Quy hoạch 
nhiều bãi biển đẹp ở Việt Nam đã bị phá vỡ, phát triển 
manh mún và khó điều chỉnh. Đơn cử như bãi biển Mũi 
Né hiện đang kẹt cứng trong không gian ven bờ khi có 
quá nhiều khách sạn, resort chen dày ở mặt tiền biển 
hay như các khu nghỉ dưỡng mọc lên ồ ạt ở Đà Nẵng. 
“Thành phố đáng sống” này đang phải đối mặt với tình 
trạng các khách sạn, khu nghỉ dưỡng từ bình dân đến 
cao cấp mọc lên như nấm, báo hiệu tình trạng cung 
vượt xa cầu trong tương lai. Mặc dù đã nhận được cảnh 
báo từ trước năm 2015 nhưng các công trình vẫn thi 
nhau xây dựng.

Sự bùng nổ những khu nghỉ dưỡng ven biển ngoài ra 
còn gia tăng các áp lực lên môi trường ven biển, tăng 
nguy cơ xói mòn đường bờ biển và làm suy thoái hệ 
sinh thái biển đảo. Tại rất nhiều những khu nghỉ dưỡng 
ven biển hiện nay chưa có được hệ thống xử lý chất 
thải và nước thải chuyên nghiệp dẫn đến việc nước 
thải chưa qua xử lý xả thải trực tiếp ra biển. Dọc bờ 
biển Đà Nẵng hiện có tới 44 cửa xả thải trực tiếp ra 
biển. Đây thực sự là nguy cơ, thách thức về ô nhiễm 
môi trường, khiến du khách quan ngại. Đó là chưa kể 

đến những mâu thuẫn giữa người dân và chủ đầu tư 
trong công tác quy hoạch, thu hồi và bồi thường giải 
phóng mặt bằng phục vụ xây dựng resort cũng như 
việc tuyển dụng lao động địa phương vào làm việc 
tại các khu nghỉ dưỡng. Khi đi vào hoạt động, các khu 
resort cao cấp đòi hỏi người lao động có chất lượng, do 
đó chỉ một bộ phận nhỏ người dân địa phương được 
liệt vào danh sách tuyển dụng của các khu nghỉ dưỡng. 

Có thể khẳng định tiềm năng du lịch biển Việt Nam rất 
lớn, song thách thức phải đối mặt cũng không nhỏ. Do 
đó, để phát triển đồng bộ các khu nghỉ dưỡng biển 
theo hướng bền vững, cần đặc biệt chú trọng công tác 
quy hoạch phát triển các khu nghỉ dưỡng du lịch biển 
sao cho đảm bảo hài hòa giữa lợi ích phát triển kinh tế 
với lợi ích về sinh thái và nhân văn. Muốn vậy, cần phải 

Sự bùng nổ những khu nghỉ dưỡng ven 
biển không chỉ phá vỡ các quy hoạch 
phát triển mà còn gia tăng áp lực lên môi 
trường ven biển, tăng nguy cơ xói mòn 
đường bờ biển và làm suy thoái hệ sinh 
thái biển đảo.
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có những đánh giá tổng hợp và thường xuyên (trước 
và trong quá trình phát triển các khu nghỉ dưỡng) về 
những lợi ích cũng như những mặt trái của việc phát 
triển các khu nghỉ dưỡng, đồng thời có cơ chế khuyến 
khích (thuế, giá) các khu nghỉ dưỡng phát triển gắn với 
bảo tồn tự nhiên và văn hóa bản địa. 

Bên cạnh đó, việc xây dựng và phát triển các khu nghỉ 
dưỡng cần được phát triển đồng bộ với việc nâng 
cấp cơ sở hạ tầng (điện, nước, giao thông, thông tin 
liên lạc) và cơ sở vật chất kỹ thuật (các cơ sở cung 
ứng các dịch vụ du lịch như nhà hàng, các địa điểm 
bán hàng lưu niệm, các điểm cung cấp thông tin du 
lịch…) để tránh những áp lực từ các khu nghỉ dưỡng 
này đến cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du 
lịch ở địa phương. Mặt khác, cần chú trọng công tác 
bảo vệ các hệ sinh thái biển, nâng cao chất lượng môi 
trường nước biển thông qua việc quản lý và xử lý chất 
thải trong hoạt động du lịch của các khu nghỉ dưỡng 
biển; thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo để nâng 
cao nhận thức và kiến thức về môi trường cho các đối 
tượng liên quan đến khu nghỉ dưỡng như các nhà 
quản lý, các doanh nghiệp, cộng đồng địa phương với 
sự tham gia của các giảng viên, các nhà khoa học và 

quản lý môi trường, các chuyên gia có kinh nghiệm 
nước ngoài về môi trường... 

Ngoài ra, việc phát triển các khu nghỉ dưỡng phải có 
những chính sách phát triển, đào tạo nguồn nhân lực; 
huy động và hỗ trợ tối đa người dân địa phương tham 
gia làm việc ở các cấp bậc với trình độ tay nghề, nghiệp 
vụ và kiến thức khác nhau tại các khu nghỉ dưỡng. Đặc 
biệt, cần đình chỉ, thu hồi những khu nghỉ dưỡng khai 
thác không hiệu quả nhằm tránh láng phí nguồn tài 
nguyên của địa phương và quốc gia. 

Cuối cùng, việc các khu nghỉ dưỡng ven biển được 
đầu tư xây dựng nhằm khai thác tối đa tài nguyên du 
lịch biển vào phát triển du lịch là tín hiệu đáng mừng, 
song cần đầu tư xây dựng ở mức độ nào, số lượng bao 
nhiêu, thời điểm và địa điểm nào là hiệu quả thì cần 
có sự phối hợp chặt chẽ của các bên liên quan trên cơ 
sở chính sách quy hoạch và phát triển của nhà nước 
cũng như tham vấn cộng đồng để có hướng đi đúng 
đắn và phù hợp, từ đó, tạo nên sự hài hòa giữa bảo tồn 
và phát triển du lịch theo hướng bền vững, sinh thái, 
nhân văn. 

Ảnh: PanNature 
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Góc nhìn từ Sơn Trà 
Nguyễn Hoàng Phượng*

Có thể thấy việc phát triển các dự án trong 
hoặc sát vườn quốc gia, khu bảo tồn đang 
trở thành xu hướng dần thay thế những 
dự án thủy điện hay, khoáng sản hay nông 

nghiệp như trước đây. Tuy nhiên, liệu đây có phải là một 
xu hướng bền vững trong tương lai? Bài viết sau sẽ tập 
trung phân tích xu hướng bùng nổ các dự án du lịch 
trong vườn quốc gia, khu bảo tồn và những khoảng 
trống của chính sách trong việc phê duyệt, quản lý các 
dự án, dưới góc nhìn từ câu chuyện ở Sơn Trà. 

Bán đảo Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng thời gian qua đã 
trở thành chủ đề “nóng” giữa lựa chọn bảo tồn và phát 
triển. Bài toán phát triển bền vững không chỉ đặt riêng cho 
Khu Bảo tồn Thiên nhiên Sơn Trà mà còn với hàng loạt các 
khu bảo tồn, vườn quốc gia khác như VQG Phong Nha – 
Kẻ Bàng với đề xuất xây cáp treo vào Hang Én hay Dự án 
du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp tại huyện đảo Cát Bà, 
Dự án khu du lịch sinh thái, tâm linh và nghỉ dưỡng VQG 
Bạch Mã...

Khi du lịch đại trà xâm lấn 
rừng đặc dụng: 

* Trung tâm Con người và Thiên nhiên

Ảnh: PanNature
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Cách tiếp cận mới trong quản lý các 
vườn quốc gia, khu bảo tồn

Trước tiên, cần nhấn mạnh rằng việc coi các vườn quốc 
gia, khu bảo tồn (sau đây gọi chung là Khu bảo tồn 
thiên nhiên hay Khu BTTN) là các đơn vị kinh tế đóng 
vai trò quan trọng trong giảm nghèo, duy trì hệ sinh 
thái và hỗ trợ môi trường sống của các cộng đồng trên 
thế giới là cách tiếp cận được Chính phủ các nước công 
nhận tại Hội nghị thượng đỉnh về phát triển bền vững 
năm 1992. Quan điểm mới này về khu BTTN đòi hỏi 
phải có nhận thức đúng và hiểu rõ giá trị kinh tế của 
các khu BTTN như là một hình thức dịch vụ xã hội cũng 
như dịch vụ y tế, giáo dục, quốc phòng 1.

Các khu BTTN có thể cung cấp nhiều dịch vụ môi 
trường và là địa điểm lý tưởng cho các dịch vụ du lịch 
và giải trí. Do đó, việc khai thác bền vững các giá trị 
sinh thái của các vườn quốc gia, khu bảo tồn là một 
cách tiếp cận đúng đắn, đặc biệt trong bối cảnh các 
quốc gia đang phát triển sở hữu nhiều vùng có giá 
trị đa dạng sinh học cao nhưng eo hẹp về ngân sách. 
Trong khi đầu tư ngân sách của chính phủ cho các khu 
BTTN thường không đầy đủ và không ổn định thì việc 
đổi mới và đa dạng hóa các nguồn tài chính cho các 
khu BTTN là một hướng đi quan trọng. Và việc việc đầu 
tư vào các khu BTTN có thể đem lại lợi nhuận và lợi ích 
kinh tế nhiều mặt, chứ không chỉ thuần tuý là nơi tiêu 
thụ ngân sách.

Ở Việt Nam, từ cuối năm 2007, Bộ NN&PTNT đã bắt đầu 
có chính sách riêng theo Quyết định 104/20072 nhằm 
khuyến khích việc phát triển du lịch sinh thái tại các 
KBT ở Việt Nam. Theo đó, các hoạt động du lịch sinh 

thái được thực hiện thông qua ba hình thức (i) Hoạt 
động du lịch sinh thái do ban quản lý vườn quốc gia, 
khu bảo tồn thiên nhiên thực hiện; (ii) Cho thuê môi 
trường rừng kinh doanh du lịch sinh thái và (iii) Liên 
doanh, liên kết và các hình thức đầu tư phát triển du 
lịch sinh thái khác. 

Mặc dù được thực hiện dưới hình thức nào thì các 
hoạt động du lịch sinh thái cũng phải đảm bảo các 
nguyên tắc (i) không được làm ảnh hưởng đến diễn 
thế tự nhiên của các hệ sinh thái, đời sống tự nhiên 
của các loài động, thực vật hoang dã, cảnh quan thiên 
nhiên cũng như bản sắc văn hoá của cộng đồng dân 
cư ở địa phương tại các vườn quốc gia, khu bảo tồn 
thiên nhiên; (ii) Lợi nhuận từ các dịch vụ du lịch sinh 
thái được tái đầu tư cho công tác bảo tồn đa dạng sinh 
học trong các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên 
và (iii) Cộng đồng dân cư ở địa phương được tham gia 
và hưởng lợi từ các hoạt động du lịch sinh thái để nâng 
cao thu nhập cũng như nhận thức, trách nhiệm về bảo 
tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học.

1. Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế - IUCN Việt Nam. Hướng dẫn quản lý khu bảo tồn thiên nhiên: Một số kinh nghiệm và bài học quốc tế. 
2008, IUCN Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam, trang 45.

2. Quyết định 104/2007/QĐ-BNN ngày 27/12/2007 của Bộ NN&PTNT về ban hành Quy chế quản lý các hoạt động du lịch sinh thái các các vườn 
quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên.

Ảnh: PanNature
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Bảng 1 – Tổng hợp các dự án được cấp phép ở Bán đảo Sơn Trà4

TT Tên dự án Quy mô (ha) Tình hình triển khai

1
Khu du lịch Bãi Bắc (Da Nang Intercontinental 
Sun Peninsula Resort)

269,5 Hoàn thành giai đoạn 1 (197 buồng)

2
Khu dịch vụ du lịch sinh thái biển, biệt thự cao 
cấp Ghềnh Bàn - Bãi Đa

95,6
Đã bàn giao mặt bằng từ 2012 nhưng chủ đầu tư chưa liên 
hệ để hoàn thành các thủ tục thu hồi, cho thuê đất và nộp 
tiền thuê đất

3 KDL sinh thái biển kết hợp nuôi trồng hải sản 60,0
Đã có chủ trương 

Đã phê duyệt quy hoạch chi tiết

4
Banyan Cliffs Resort (KDL nghỉ dưỡng và Biệt 
thự sinh thái cao cấp Ghềnh Đa - Mũi Nghê)

229,8
Đã bàn giao đất tháng 11/2010. Ranh giới dự án đã duyệt 
lấn vào ranh giới rừng đặc dụng, đang điều chỉnh lại Tổng 
mặt bằng

5
Khu dịch vụ du lịch ven biển và biệt thự sinh 
thái cao cấp Hồ Xanh

33,0
Chủ đầu tư đang hoàn thiện thủ tục xin chấp thuận đầu tư 
và xin điều chỉnh tổng mặt bằng

6
Khu DVDL ven biển và biệt thự sinh thái cao 
cấp Hồ Xanh (mở rộng)

251,4
Đang triển khai công tác lập hồ sơ đánh giá tác động môi 
trường

7
KDL nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Tây Nam 
Suối Đá

52,3 Đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư

8 Khu DL Sơn Hải 4,33

 Đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 
1/500, chưa lập hồ sơ dự án đầu tư.

 Đã hoàn thiện hạ tầng nội bộ, nhà điều hành dự án, 
kè chắn sóng, chống sạt, san nền khối khách sạn, nhà 
hàng và biệt thự, mặt bằng bãi xe.

 Ngày 15/7/2015: Khởi công giai đoạn 1 khối nhà dịch 
vụ, nhà hàng.

9 Son Tra Resort & spa 16,5 Hoàn thành giai đoạn 1 (48 buồng)

10 KDL Biển Đông mở rộng 5
TP đã hủy chủ trương cho phép mở rộng dự án, thu hồi 
diện tích đất quy hoạch mở rộng.

11
Mercure Son Tra Resort (trước đây là KDL Bãi 
Nam)

5,77

Lễ khởi công dự án từ tháng 8/2010. Đã triển khai 80% 
khối lượng công việc xây dựng hạ tầng. Hoàn chỉnh các 
thủ tục đầu tư, hồ sơ thiết kế khách sạn. Dự án hiện đang 
xin cấp giấy chứng nhận đầu tư.

12 KDL Bãi Bụt 29,9

 Đã san lấp mặt bằng một số khu vực, hoàn chỉnh cơ 
bản đường giao thông nội bộ và hạ tầng kèm theo. 
Hoàn thành Nhà điều hành.

 Đã trồng cây xanh một số khu vực

13 KDL sinh thái Biển Tiên Sa 30,35
Đã hoàn thành toàn bộ hệ thống giao thông, thoát nước 
nội bộ và hệ thống cây xanh, cảnh quan.

14 KDL sinh thái Biển Tiên Sa (mở rộng) 142 Dự án hiện đang lập hồ sơ thiết kế & quy hoạch

Tổng cộng 1.225,45  

3. Báo cáo số 223/BC-UBND ngày 29/08/2017 của UBND Thành phố Đà Nẵng gửi Thủ tướng Chính phủ về việc liên quan đến rà soát các dự án và Quy hoạch tổng thể 
phát triển Khu Du lịch quốc gia Sơn Trà, thành phố  Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

4. Nguồn: Thuyết minh Quy hoạch tổng thể phát triển khu du  lịch quốc gia Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Tổng cục Du lịch, Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 2016 (trang 16-17).

Sự bùng nổ các dự án du lịch ở bán đảo Sơn Trà

Theo Báo cáo số 223/BC-UBND ngày 29/08/2017 của UBND Thành phố Đà Nẵng3, tính đến thời điểm tháng 
12/2012, tại khu vực bán đảo Sơn Trà, UBND thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 18 dự án để phát 
triển du lịch, nghỉ dưỡng với tổng diện tích quy hoạch khoảng 1.222,5 ha. Sự bùng nổ các dự án du lịch tại Khu 
BTTN Sơn Trà cho thấy du lịch sinh thái được thành phố ưu tiên và khuyến khích phát triển. 
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Bảng 2 – Sự thay đổi diện tích Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà giai đoạn 1976 – 2016 

Tuy nhiên, thay vì khai thác bền vững các giá trị đa dạng sinh học, hệ sinh thái Khu BTTN Sơn Trà ngày càng 
bị thu hẹp nhường chỗ cho các dự án du lịch và dịch vụ. Từ tổng diện tích 4.439 ha, Khu BTTN Sơn Trà hiện tại 
chỉ còn 2.591,1ha, tức giảm 1.847,9 ha tương đương 41%. Với 1.225,45 ha được cấp phép, rõ ràng 66% diện 
tích Khu BTTN bị thu hẹp nhường chỗ cho các dự án du lịch và dịch vụ. Bảng sau đây thống kê tiến trình thu 
hẹp này:

Năm Diện tích Nguồn Văn bản

1976 Chưa rõ diện tích
Quyết định 293/QĐ-UB ngày 25/6/1976 UBND cách mạng 
tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng về việc bảo vệ, khôi phục lại rừng 
ở Bán đảo Sơn Trà

1977
Diện tích khoảng 4.000 ha, gồm toàn bộ bán đảo Sơn 
Trà và vùng xung quanh chân núi kéo dài với bán kính 
500m

Quyết định 41/TTg ngày 21/01/1977 của Thủ tướng chính 
phủ ban hành về thành lập 10 khu rừng cấm của Việt Nam

1992

Khu rừng cấm được đổi thành khu BTTN Sơn Trà theo 
với quy mô lâm phận là 4.439 ha (trong đó phân khu 
bảo vệ nghiêm ngặt 2.595 ha và phân khu phục hồi sinh 
thái là 1.844 ha)

Quyết định 447/LN-KL ngày 02/10/1992 của Bộ Lâm nghiệp 
(nay là Bộ NN&PTNT) về phê duyệt Luận chứng Kinh tế-Kỹ 
thuật xây dựng KBTTN Sơn Trà thành phố Đà Nẵng

2004
Đề nghị xếp hạng là Khu bảo tồn sinh cảnh loài Sơn Trà 
và giữ nguyên diện tích lâm phận theo hiện trạng đã 
quy hoạch là 4.371 ha.

Văn bản số 5674/UB-VP của UBND Thành phố Đà Nẵng gửi Bộ 
NN&PTNT ngày 21/10/2004

2008

Diện tích rừng đặc dụng và đất rừng đặc dụng thuộc 
khu BTTN Sơn Trà còn 2.591,1 ha, trong đó: 2.320 ha 
diện tích rừng tự nhiên, 192,1 ha rừng trồng và 79 ha 
đất trống, đồi núi trọc.

Quyết định 6758/QĐ-UBND ngày 20/9/2008 của UBND thành 
phố Đà Nẵng về việc phê duyệt quy hoạch 03 loại rừng trên 
địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2008 – 2020

2014
Khu BTTN Sơn Trà đổi tên thành Khu dự trữ thiên nhiên 
với diện tích quy hoạch là 3.871 ha.

Quyết định 45/QĐ-TTg ngày 08/01/2014 của Thủ tướng 
Chính phủ về Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học 
của cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

2014
Khu dự trữ thiên nhiên (KBTTN) Sơn Trà có diện tích 
2.591,1 ha.

Quyết định 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng 
Chính phủ về quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng của cả 
nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

2014
Tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp của KBTTN Sơn 
Trà là 2.536,7 ha.

Quyết định 7263/QĐ-UBND ngày 14/10/2014 của UBND 
thành phố Đà Nẵng về việc giao rừng và đất lâm nghiệp ở 
khu BTTN Sơn Trà cho Hạt kiểm lâm Sơn Trà – Ngũ Hanh Sơn 
quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

2014
Tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp là 1.072,6 ha, 
trong đó phần lớn diện tích nằm ngoài khu bảo tồn.

Quyết định 7277/QĐ-UBND ngày 14/10/2014 của UBND 
thành phố Đà Nẵng về việc giao rừng và đất lâm nghiệp cho 
UBND phường Thọ Quang, quận Sơn Trà quản lý, bảo vệ và 
phát triển rừng

Điểm mốc lớn nhất trong quá trình thu hẹp diện tích Khu BTTN Sơn Trà là Quyết định 6758/QĐ-UBND năm 
2008 của UBND Thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt quy hoạch 3 loại rừng. Theo đó, diện tích rừng ưu tiên 
bảo vệ hay rừng đặc dụng Sơn Trà chỉ còn 2.591,1 ha thay vì 4.371 ha theo chính đề nghị của chính UBND 
Thành phố Đà Nẵng bốn năm trước đó. Thêm nữa, quy hoạch Khu BTTN Sơn Trà cũng không hề xác định rõ các 
phân khu chức năng như quy định của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004 trong khi việc xác định rõ phân khu 
bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái, phân khu dịch vụ - hành chính và vùng đệm là cơ sở để xác 
định mức độ bảo vệ cũng như mức độ can thiệp của con người (như xây nhà điều hành, điểm lưu trú, đường 
mòn,…) khác nhau theo từng phân khu. Việc chưa rõ ràng giữa các phân khu chức năng cũng tiềm ẩn rủi ro 
cho vùng lõi vốn được bảo vệ nghiêm ngặt vì bị “đánh đồng” với những phân khu có mức độ bảo vệ thấp hơn.
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Quy hoạch sử dụng đất – công cụ “vạn năng” cho quy trình phê duyệt các dự án 
du lịch trên bán đảo Sơn Trà

Thành phố Đà Nẵng đứng thứ hai cả nước về chuyển đổi rừng đặc dụng sang làm du lịch và dịch vụ. Với 1.086 
ha rừng đặc dụng bị chuyển đổi trong giai đoạn 2006 – 20135, riêng Đà Nẵng chiếm tới 20% tổng diện tích rừng 
đặc dụng của cả nước bị chuyển đổi. Thay vì cho thuê môi trường rừng hoặc liên doanh, liên kết phát triển du lịch 
sinh thái, UBND Thành phố Đà Nẵng đã chuyển mục đích sử dụng đất khu bảo tồn để hợp thức hóa việc giao đất 
và cho thuê đất thực hiện các dự án6 mà không bị hạn chế về hình thức và nguyên tắc của du lịch sinh thái theo 
Quyết định 104/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Quá trình chuyển mục đích đất từ trong Khu BTTN Sơn Trà thành ngoài Khu BTTN được thực hiện thông qua các 
Quy hoạch phát triển, đặc biệt là Quy hoạch sử dụng đất của thành phố Đà Nẵng. Việc chuyển đổi này cũng giúp 
UBND Thành phố dễ dàng hơn trong việc ra quyết định đối với các dự án phát triển vốn nằm trên đất trước đây 
là Khu BTTN Sơn Trà với những điều kiện nghiêm ngặt về sự can thiệp của con người trong khu bảo tồn. Chuyển 
đổi đất từ trong ra ngoài Khu BTTN còn có thể làm thay đổi thẩm quyền phê duyệt các dự án từ Quốc Hội xuống 
cấp thấp hơn, thậm chí về cấp tỉnh7. Bảng sau mô tả sự thay đổi về kế hoạch sử dụng đất tại bán đảo Sơn Trà 
trong năm 2015 và 2017:

Bảng 3 – So sánh Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 và 2017 của Phường Thọ Quang và Quận Sơn Trà, Thành phố 
Đà Nẵng8 (Đơn vị tính: ha)

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Phường Thọ Quang Quận Sơn Trà Chênh lệch

Năm 2015 Năm 2017 Năm 2015 Năm 2017 Thọ Quang Sơn Trà

Tổng diện tích đất tự nhiên
Không có 
thông tin

3.868,48 6.306,19 6.339,16 32,97

1 Đất nông nghiệp NNP 3.601,27 2.596,73 3.713,01 2.611,94 1.004,54 1.101, 07

1.1 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 2,38 1,11 3,4043 6,87 1,27 3,47

1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 3,71 4,52 9,5126 13,97 0,81 4,46

1.3 Đất rừng đặc dụng RDD 3.595,18 2.591,10* 3.700,0914 2.591,10** 1.004,08 1.108,99

2 Đất phi nông nghiệp PNN 1.119,54 1.271,75 2.428,80 2.379,56 152,21 49,24

3 Đất chưa sử dụng CSD 11,35 1.271,75 47,09 1.347,67 1.260,40 1.300,58

5. Phụ biểu 1 ban hành kèm theo Quyết định 829/QĐ-BNN-TCLN ngày 23/04/2014 của Bộ NN&PTNT về phê duyệt “Đề án trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử 
dụng rừng sang mục đích khác”

6. Theo Báo cáo số 223/BC-UBND ngày 29/08/2017 của UBND Thành phố Đà Nẵng thì trong tổng diện tích quy hoạch khoảng 1.222,5 ha: đất giao có thu tiền là 94,05 ha, 
đất thuê là 274,19 ha và phần còn lại giao quản lý không thu tiền. Tổng số tiền sử dụng đất đã thu (phần diện tích đất giao) từ năm 2003 đến năm 2012 là 698,37 tỷ 
đồng.

7. Trước ngày 1/7/2015 – ngày Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực – chưa có quy định về thẩm quyền của Quốc Hội trong việc quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án 
có chuyển mục đích sử dụng đất vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh quan, khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học từ 50 héc ta trở lên. Tuy 
nhiên, việc “chuyển đất” ra ngoài Khu BTTN đồng nghĩa với việc thẩm quyền quyết định đầu tư tại diện tích này sẽ không còn thuộc Quốc Hội. 

8. Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Quyết định số 4815/QĐ-UBND ngày 29/08/2017 của UBND Thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của 
quận Sơn Trà và Dự án lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2015, quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.

9. Các dự án du lịch được xác định thuộc Công trình, dự án để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của Quận Sơn 
Trà bao gồm Khu DLST kết hợp làng vila cao cấp cồn Mân Quang; Khu Công viên Đại Dương Sơn Trà; Khu Biệt thự bán đảo Sơn Trà; Khu du lịch sinh thái biển kết hợp 
nuôi trồng thủy sản; Vệt biệt thự Khu nghỉ mát và du lịch sinh thái Bãi Trẹm và Khu du lịch Biển Đông mở rộng.

Theo Kế hoạch sử dụng đất tại Sơn Trà thì diện tích đất rừng đặc dụng tại phường Thọ Quang năm 2017 bị giảm 
từ 3.595,18 ha năm 2015 xuống còn 2.591,10 ha – bằng đúng diện tích của Khu BTTN Sơn Trà bị thu hẹp. Toàn bộ 
diện tích đất rừng đặc dụng bị giảm (hơn 1.004 ha) đã được chuyển mục đích sử dụng đất sang thành Đất chưa sử 
dụng theo Quyết định số 4815/QĐ-UBND ngày 29/08/2017 của UBND Thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kế 
hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận Sơn Trà. Thậm chí, theo Kế hoạch sử dụng đất tại Sơn Trà năm 2015, một 
số dự án du lịch còn được xác định là Công trình, dự án để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng9.

Đáng lưu ý là Quyết định 4815/QĐ-UBND được ban hành ngày 29/08/2017 tức cùng ngày UBND Thành phố Đà 
Nẵng gửi Báo cáo số 223/BC-UBND lên Thủ tướng Chính phủ về việc liên quan đến rà soát các dự án và Quy hoạch 
tổng thể phát triển Khu Du lịch quốc gia Sơn Trà đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tuy nhiên, thông tin 
về việc chuyển mục đích sử dụng đất từ rừng đặc dụng sang đất chưa sử dụng không hề được báo cáo.

*,** Trong Quyết định số 4815/QĐ-UBND ngày 29/08/2017 của UBND Thành phố Đà Nẵng không nêu phần nội dung về đất rừng đặc dụng, 
tác giả bổ sung số liệu này vì phù hợp với tổng đất nông nghiệp được tính toán trong Quyết định.
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Sự biến tướng của các dự án mang tên 
“du lịch sinh thái”

Hầu hết các dự án được duyệt trên bán đảo Sơn Trà đều 
mang danh du lịch “sinh thái”, tuy nhiên cho đến nay, 
tiêu chí xác định thế nào là “sinh thái” vẫn chưa rõ ràng. 
Trong Luật Du lịch 2005, có một định nghĩa khá ngắn 
gọn - “Du lịch sinh thái là hình thức du lịch dựa vào 
thiên nhiên, gắn với bản sắc văn hoá địa phương với sự 
tham gia của cộng đồng nhằm phát triển bền vững”.  
Tuy nhiên, đến nay Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
chưa xây dựng các tiêu chí của dịch vụ du lịch sinh thái 
cũng như danh sách các cơ sở được coi là du lịch sinh 
thái ở Việt Nam. Do đó, các chủ đầu tư có thể “tự” đặt 
tên sinh thái cho dự án mình. Sự mập mờ giữa du lịch 
sinh thái và du lịch nghỉ dưỡng dẫn đến sự nhầm lẫn 
giữa du lịch sinh thái thật sự vốn được khuyến khích 
nhằm khai thác bền vững Khu BTTN với du lịch như 
nghỉ dưỡng, dịch vụ vui chơi giải trí thông thường vốn 
không được khuyến khích trong các khu vực nhạy cảm 
về môi trường và đa dạng sinh học.

Đặc biệt, theo quy chế quản lý các hoạt động du lịch 
sinh thái tại các Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên 
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nhiên do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành năm 
200710, Du lịch sinh thái được hiểu là “hình thức du lịch 
dựa vào thiên nhiên, gắn với bản sắc văn hóa địa phương 
với sự tham gia của cộng đồng dân cư ở địa phương 
nhằm phát triển bền vững”. Quy chế yêu cầu việc xây 
dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch sinh thái trong 
Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên phải không 
làm ảnh hưởng đến diễn thế sinh thái tự nhiên, không 
làm thay đổi sinh cảnh thực vật rừng, động vật hoang 
dã, dòng chảy sông suối, cảnh quan thiên nhiên trong 
khu vực. Việc xây dựng nhà nghỉ phục vụ du lịch chỉ 
được thực hiện trong phân khu dịch vụ hành chính, 
phân khu phục hồi sinh thái theo đề án đã được phê 
duyệt. Kiến trúc nhà nghỉ du lịch sinh thái theo truyền 
thống của địa phương, chiều cao tối đa cho xây dựng 
nhà nghỉ không quá 12m.

Chi tiết hơn, Thông tư 99/2006/TT-BNN11 đưa ra hướng 
dẫn về việc xây dựng công trình hạ tầng, tỷ lệ diện tích 
được xây dựng các công trình phục vụ du lịch sinh thái, 
nghỉ dưỡng trong rừng đặc dụng bao gồm:

(i) Trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt: Được lập các 
tuyến đường mòn, lều trú chân, cắm biiển chỉ dẫn để 
tuần tra kết hợp phục vụ dịch vụ du lịch sinh thái. Tuyệt 
đối không được làm thay đổi cảnh quan tự nhiên của 

khu rừng. Tuyến đường mòn quy định tối đa không 
quá 1,5 mét chiều rộng. Trong xây dựng, không được 
có những hành vi xâm hại đến sinh cảnh sống của 
những loài động vật.

(ii) Trong phân khu phục hồi sinh thái: Được mở các 
đường trục chính, xây dựng công trình điiể bảo vệ và 
phát triển rừng kết hợp phục vụ các hoạt động dịch vụ 
- du lịch. Mức độ tác động của các công trình hạ tầng 
phục vụ cho hoạt động du lịch sinh thái tối đa là 20% 
tổng diện tích được thuê môi trường rừng đặc dụng 
đối với diện tích thuê từ 50 ha trở xuống, trong đó cho 
phép sử dụng 5% diện tích được thuê để xây dựng các 
công trình kiến trúc cơ sở hạ tầng, 15% diện tích còn lại 
được làm đường mòn, điểm dừng chân, bãi đỗ xe; Đối 
với diện tích thuê lớn hơn 50 hecta, mức độ tác động 
tối đa là 15% tổng diện tích được thuê, trong đó cho 
phép sử dụng 5% diện tích được thuê để xây dựng các 
công trình kiến trúc cơ sở hạ tầng, 10% diện tích còn 

10. Quyết định 104/2007/QĐ-BNN ngày 27/12/2007 của Bộ trưởng 
Bộ NN&PTNT ban hành Quy chế quản lý các hoạt động du lịch 
sinh thái tại các Vườn quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên.

11.  Thông tư 99/2006/TT-BNN ngày 6/11/2006 hướng dẫn thực 
hiện Quy chế quản lý rừng theo Quyết định 186/2006/QĐ-TTg 
do Bộ NN&PTNT ban hành.
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“Sự xâm lấn” của các dự án du lịch và 
dịch vụ ở Khu BTTN Sơn Trà cho thấy 
một lỗ hổng lớn trong việc phân cấp, 
phân quyền cho địa phương và giám sát 
họ thực thi các quy hoạch về phát triển 
và sử dụng đất đai

lại được làm đường mòn, điểm dừng chân, bãi đỗ xe. 
Phần diện tích được thuê các công trình hạ tầng phải 
được xác định rõ trên bản đồ và phân định rõ ngoài 
thực địa, thông qua hệ thống biển báo.

(iii) Trong phân khu dịch vụ hành chính, khu bảo vệ cảnh 
quan, khu rừng nghiên cứu khoa học: Tỉ lệ diện tích đất 
được xây dựng các công trình kiến trúc cơ sở hạ tầng 
không vượt quá 20% diện tích để phục vụ du lịch. 
Ngoài ra, các dự án du lịch sinh thái được thực hiện 
theo quy chế này của Bộ NN&PTNT vẫn phải thực hiện 
Đánh giá tác động để đảm bảo giảm thiểu tối đa các 
tác động không đáng có đến hệ sinh thái từ hoạt động 
du lịch sinh thái. Rõ ràng, các dự án được duyệt tại Khu 
BTTN Sơn Trà không hề được thực hiện theo đúng hình 
thức, nguyên tắc và điều kiện của du lịch sinh thái được 
nêu tại Quyết định 104/2007 của Bộ NN&PTNT. Như đã 
phân tích ở trên, việc chuyển đổi đất cấp cho dự án ra 
ngoài Khu BTTN giúp cho các dự án không chịu bất kỳ 
hạn chế nào theo các quy định về phát triển du lịch 
sinh thái trong các vườn quốc gia, Khu BTTN ở Việt 
Nam. 

Thay cho lời kết

“Sự xâm lấn” của các dự án du lịch và dịch vụ ở Khu 
BTTN Sơn Trà cho thấy một lỗ hổng lớn trong việc 
phân cấp, phân quyền cho địa phương và giám sát họ 
thực thi các quy hoạch về phát triển và sử dụng đất 
đai. Song song với việc chuyển đổi mục đích sử dụng 

đất Khu BTTN Sơn Trà sang mục đích khác, các dự án 
phát triển được chính quyền địa phương hợp thức hóa 
dần thông qua các kế hoạch sử dụng đất được các cấp 
phê duyệt từng năm hoặc từng giai đoạn theo đúng 
trình tự pháp luật. Chính vì vậy, dù không hợp lý và có 
nhiều tác động đến môi trường – xã hội, các dự án này 
vẫn được duyệt theo “đúng quy trình”. Lỗ hổng “đúng 
quy trình” sẽ không chỉ là câu chuyện của riêng Khu 
BTTN Sơn Trà mà có thể là “con voi chui lọt lỗ kim” đe 
dọa các vườn quốc gia, khu bảo tồn khác ở Việt Nam. 
Do đó, cần tổng kiểm kê các diện tích đất rừng đặc 
dụng thuộc các vườn quốc gia, khu bảo tồn bị chuyển 
mục đích sử dụng trên địa bàn toàn quốc để đảm bảo 
không có một bán đảo Sơn Trà thứ hai phải “cầu cứu” vì 
bị “xâm lấn” tại Việt Nam. 

Cùng trong ngày 30/3/2017, Bộ NN&PTNT ban 
hành Quyết định 1053/QĐ-BNN-TCLN về thành 
lập đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động kinh 
doanh dịch vụ du lịch sinh thái tại các vườn quốc 
gia, khu bảo tồn thiên nhiên và Công văn 2694/
BNN-TCLN thông báo cho các địa phương về 
nội dung kiểm tra này. Trong thời gian 30 ngày, 
đoàn sẽ kiểm tra tại rừng quốc gia Yên Tử (Quảng 
Ninh); Vườn quốc gia Hoàng Liên (Lào Cai); Vườn 
quốc gia Ba Bể (Bắc Kạn); Vườn quốc gia Phong 
Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình); Khu bảo tồn thiên 
nhiên Bà Nà - Núi Chúa (Đà Nẵng); Vườn quốc gia 
Núi Chúa (Ninh Thuận); Vườn quốc gia Phú Quốc 
(Kiên Giang) và Vườn quốc gia Côn Đảo (Bà Rịa - 
Vũng Tàu). Nội dung kiểm tra liên quan đến hoạt 
động kinh doanh, dịch vụ du lịch sinh thái theo 
quy định tại Nghị định 117/2010/NĐ-CP về tổ 
chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng, Thông 
tư 78/TT-BNNPTNT hướng dẫn nghị định và một 
số quy định khác. 

 Thông tin chi tiết tại: http://bit.ly/btcs00504, 
http://bit.ly/btcs00505 
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Cần kiện toàn chính sách về quản lý
CHẤT THẢI NHỰA TRÊN BIỂN

Hội nghị Thượng đỉnh của Liên hiệp quốc về Phát triển bền 
vững (RIO+20) đã thông qua Tuyên bố chung “Tương lai 
chúng ta mong muốn” nhấn mạnh tầm quan trọng của 
việc bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, trong đó đặc 
biệt quan tâm đến việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường 
biển do vấn đề chất thải nhựa trên biển (marine plastic 
waste) gây ra. 

Dương Thị Phương Anh* 

Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển 
bền vững được Đại hội đồng Liên hiệp quốc 
thông qua ngày 25/9/2015 cũng đưa ra một 
kế hoạch hành động gồm 17 mục tiêu phát 

triển bền vững (SDGs) và 169 chỉ tiêu cụ thể, trong đó 
có những mục tiêu (11, 12 và 14) liên quan nhiều đến 
vấn đề rác thải nhựa trên biển. Việc xác định các nguồn 
phát sinh cũng như khối lượng chất thải nhựa trong 
môi trường biển và ven biển sẽ giúp cho việc quản lý 
chất thải, ngăn ngừa nguy hại tới đời sống thủy sinh. 
Tuy nhiên, ở Việt Nam, việc đánh giá thực trạng phát 
sinh, kiểm soát, quản lý chất thải nhựa trên biển còn 
chưa thực sự được quan tâm, trong khi đó chưa có 
những quy định cụ thể về quản lý chất thải nhựa biển. 

Chất thải nhựa thường bao gồm các đồ bọc, 
chứa thực phẩm, mũ, nắp đậy, chai, túi nhựa, vật 
dụng dùng một lần (như thìa, dĩa, dao,…). Do 
khối lượng rất nhẹ nên chúng bị phân tán trên 
toàn cầu từ châu lục này đến châu lục khác nhờ 
sóng biển, tồn tại dai dẳng trong môi trường và 
hầu như không chịu bất cứ thay đổi sinh học nào 
do tính chất khó phân hủy. Chất thải nhựa có xu 
hướng trở nên có kích thước nhỏ hơn thông qua 
quá trình vật lý, điều này khiến cho nhựa có kích 
thước dưới 5 milimet dễ dàng đi vào chuỗi thức 
ăn dưới nước. Ngoài ra nhiều loài động vật biển 
như rùa, chim biển lại nhầm tưởng chúng là cỏ 
biển. Điều này khiến hệ thống tiêu hóa của các 
con vật này bị gián đoạn hoặc ngăn chặn, gây 
thiếu chất dinh dưỡng cũng và nhiễm độc, có 
thể dẫn đến cái chết của các sinh vật. Trong Ngày 
Làm sạch bờ biển quốc tế (The International 
Coastal Cleanup) 21/9/2012 hơn 60% lượng chất 
thải là nhựa đã được ghi nhận trên tổng số 4.513 
tấn thải đã thu gom được. 

* Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường

Ảnh: PanNature

30 Bản tin Chính sách     |     Tài nguyên  •  Môi trường  •  Phát triển bền vững



Việt Nam hiện chưa có nhiều nghiên cứu 
lý luận, kinh nghiệm trong việc đánh giá 
thực trạng phát sinh, kiểm soát, quản lý 
chất thải nhựa trên biển

Nguồn gốc chất thải nhựa trên biển 

Việt Nam hiện chưa có nhiều nghiên cứu lý luận, kinh 
nghiệm trong việc đánh giá thực trạng phát sinh, kiểm 
soát, quản lý chất thải nhựa trên biển, song cũng đã có 
một số ít dự án liên quan đến quản lý chất thải biển. 
Đơn cử, dự án do Cục Điều tra và Kiểm soát Tài nguyên 
môi trường Biển thực hiện đã có hoạt động đánh giá 
các nguồn gây ô nhiễm biển từ đất liền và các hoạt 
động trên biển cùng một số hoạt động kiểm soát, 
quản lý chất thải biển đối với các vùng biển Quảng 
Ninh-Hải Phòng, Đà Nẵng-Quảng Nam và Bà Rịa Vũng 
Tàu-TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, các nguồn gây ô nhiễm 
chính liên quan đến chất thải nhựa biển gồm có nguồn 
thải trên đất liền và nguồn thải trên biển. 

Nguồn thải trên đất liền chủ yếu là nguồn thải gắn với 
các hoạt động đô thị hóa và công nghiệp hóa vùng ven 
biển. Cụ thể: ở khu vực Quảng Ninh-Hải Phòng, nước 
thải từ các cơ sở sản xuất công nghiệp hầu hết không 
qua xử lý khiến nước trên nhiều đoạn sông đen đặc 
nước thải với chất thải rắn bốc mùi hôi thối. Nước thải 
sinh hoạt cũng không qua xử lý được đổ thắng xuống 
các hồ, sông trên địa bàn làm gia tăng ô nhiễm môi 
trường nước. Trong khi đó, chất thải rắn sinh hoạt chưa 
được thu gom triệt để, việc xử lý chủ yếu là chôn lấp. 
Một số địa điểm chôn lấp rác của thành phố Hạ Long 
như Hà Lầm, Hà Khẩu luôn trong tình trạng quá tải. 
Ngoài ra, người dân sống bên bờ vịnh có thói quen 
đổ trực tiếp rác thải ra vịnh. Riêng ở khu vực Đà Nẵng-
Quảng Nam, mặc dù nước thải sinh hoạt của thành 
phố Đà Nẵng đã được thu gom, xử lý tập trung trước 
khi thải ra sông và biển, tuy nhiên, vẫn còn một số khu 
vực nước thải chưa được xử lý, một số vị trí cống đô thị 
riêng lẻ, nước thải được thải trực tiếp vào biển Đông và 
vịnh Đà Nẵng. Các khu kinh tế, cụm công nghiệp ven 
biển Đà Nẵng-Quảng Nam cũng có nhiều tác động đến 
chất lượng nước biển vùng ven bờ bởi vì lượng rác thải 

mang ra môi trường là rất lớn cũng như mức độ nguy 
hiểm của các chất thải.

Ngoài các hoạt động đô thị hóa và công nghiệp thì các 
hoạt động giao thông và vận tải thủy nội địa, các cảng 
biển, cảng sông cũng đóng góp không nhỏ vào việc 
gia tăng lượng chất thải trên biển, đơn cử tại khu vực 
Quảng Ninh-Hải Phòng, việc hàng chục nghìn lượt tàu 
thuyền ra vào cảng và phương tiện thủy nội địa hoạt 
động đã thải ra sông, biển hàng nghìn tấn chất thải 
sinh hoạt mỗi năm. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường 
Hải Phòng, tổng lượng chất thải rắn phát sinh tại các 
cảng của thành phố hơn 4.200 tấn/năm. Không chỉ 
hoạt động giao thông, quá trình tháo dỡ, nhận, xếp, 
bảo quản, vận chuyển, giao hàng hóa tại các bến cảng 
cũng tạo ra nhiều chất thải. Rác thải từ hàng hóa đổ vỡ, 
rơi vãi, vật liệu chèn lót, chằng buộc hàng cũng được 
đổ thẳng xuống biển sau khi kết thúc giao hàng. Trong 
khi đó, hầu hết các phương tiện thủy nội địa đều thiếu 
bộ phận thu gom chất thải, ý thức chấp hành quy định 
an toàn hàng hải và vệ sinh môi trường của các chủ 
phương tiện chưa cao nên thường gây ô nhiễm môi 
trường vùng nước biển ven bờ.

Với hoạt động du lịch, tình trạng ô nhiễm tại các khu 
du lịch và nghỉ dưỡng ven biển ở nước ta hiện nay rất 
phổ biến. Nguyên nhân là do các cơ sở kinh doanh du 
lịch chưa có hệ thống xử lý nước thải; du khách vứt 
rác bừa bãi; những người bán hàng rong không thu 
gom rác, đồ ăn thừa do khách vứt bỏ; lượng chất thải 
từ các khách sạn, nhà hàng ven bờ, nhà hàng nổi tăng 
nhanh theo lượng du khách gia tăng trong khi hầu hết 
lại chưa được xử lý hoặc xử lý thủ công... Nhiều điểm 
du lịch không có thùng rác công cộng, hệ thống xử 
lý nước thải, rác thải sinh hoạt yếu kém, vì vậy, ảnh 
hưởng rất lớn đến thẩm mỹ, cảnh quan tự nhiên, chất 
lượng các nguồn nước.

Một trong những nhân tố “đóng góp” không nhỏ nữa 
là hoạt động nông nghiệp. Rác thải nông nghiệp nhiều 
và đa dạng, từ rác thải sinh hoạt đến chất thải từ thu 
hoạch cây trồng, phân gia súc, gia cầm, bao bì phân 
bón, thuốc trừ sâu... Một số phụ phẩm nông nghiệp 
và phân gia súc, gia cầm được xử lý bằng chôn lấp, ủ 
làm phân bón hoặc biogas. Rác thải nông nghiệp còn 
lại hầu hết chưa được thu gom, xử lý hoặc xử lý không 
đúng cách. Đặc biệt, rác thải là bao bì phân bón, hóa 
chất bảo vệ thực vật thường bị vứt bỏ ngay ngoài đồng 
ruộng. Các loại rác này sẽ theo dòng nước mưa chảy 
vào các thủy vực, cửa sông ven bờ và đổ ra biển.

Cuối cùng, hoạt động nuôi trồng thủy sản và nguồn 
thải do sông cũng làm gia tăng lượng chất thải trên 
biển đáng kể. Hiện biển Cát Bà có tới 571 bè nuôi với 
hơn 10.000 ô lồng nuôi cá (cuối tháng 10/2008) và hầu 
hết rác thải sinh hoạt từ các hộ sống trên bè nuôi và các 
bè kinh doanh ăn uống đều thải xuống biển. Tại Quảng 
Ninh, các nhà bè trên biển (625 nhà bè trên vịnh Hạ 
Long) và dân cư các làng chài (khoảng 2.500 người) đã 
thải ra lượng lớn nước thải, rác thải... gây ô nhiễm 
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nguồn nước. Ngoài ra, nguồn ô nhiễm do sông mang 
ra vùng biển ven bờ QuảngNinh-Hải Phòng cũng rất 
lớn, đặc biệt có các loại rác thải khó phân hủy như túi 
ni lông, cao su, chai nhựa... được rửa trôi từ các khu 
đô thị, khu công nghiệp, các vùng đất gieo trồng và 
lượng nước thải từ các nguồn trên lưu vực trực tiếp đổ 
vào sông.

So với các nguồn thải chủ yếu từ đất liền thì nguồn 
thải trên biển (hoạt động vận tải trên biển, đánh bắt xa 
bờ; các sự cố, tai biến thiên nhiên, rác thải trôi nổi trên 
biển và các hoạt động khác) tuy đóng góp ít hơn, song 
cũng không hề nhỏ. Các phương tiện hoạt động vận 
tải trên biển đã tạo ra một lượng rác thải biển đáng kể, 
trong đó rác trên tàu bao gồm nhiều loại như các loại 
nhựa, thủy tinh, bao gói... Số lượng và tính chất của rác 
thải phụ thuộc nhiều vào kích cỡ và loại tàu. Những tàu 
đánh bắt xa bờ thường đi trên biển dài ngày nên phải 
sơ chế hải sản đánh bắt để bảo quản. Các chất hữu cơ 
sau khi sơ chế được thải trực tiếp xuống biển cùng với 
lượng rác và nước thải sinh hoạt trên các tàu cũng là 
một nguồn rác thải biển. 

Đối với các sự cố, tai biến thiên nhiên, rác thải trôi nổi 
trên biển và các hoạt động khác, do vị trí địa lý nên khu 
vực Đà Nẵng-Quảng Nam có sự thay đổi thất thường về 

thời tiết, hàng năm có từ 6-7 cơn bão và áp thấp nhiệt 
đới đi vào bờ biển của khu vực. Thiệt hại do bão gây ra 
là rất lớn về người và của, tác động lớn đến môi trường 
biển. Bão, lũ lụt có thể kéo theo các nguồn rác thải từ 
đất liền ra biển; làm hư hại cơ sở vật chất trên đất liền 
dẫn đến nguy cơ các chất nguy hại bị thất thoát cùng 
với các loại rác thải khác sẽ bị di chuyển ra vùng biển.

Đáng chú ý là mặc dù có thể xác định được nguồn gốc 
chất thải nhựa biển như vậy, hiện nay chưa có đánh 
giá về tổng lượng chất thải nhựa đi vào biển mỗi năm 
cũng như tổng lượng chất thải nhựa hiện có ở trên 
biển.

Thực trạng quản lý và giải pháp đề 
xuất 

Theo đánh giá hoạt động thu gom rác thải trôi nổi ở 
vùng biển Quảng Ninh-Hải Phòng, Đà Nẵng-Quảng 
Nam và Bà Rịa Vũng Tàu-TP. Hồ Chí Minh trong khuôn 
khổ Dự án thực hiện năm 2010-2013 của Cục Điều tra 
và Kiểm soát tài nguyên môi trường biển, khu vực ven 
bờ biển của các vùng này có rất nhiều loại chất thải trôi 
nổi trên biển từ chất thải đô thị, chất thải sinh hoạt, 
đến chất thải từ các hoạt động nông nghiệp, bệnh 
viện, chất thải từ những hoạt động đánh bắt, nuôi 
trồng thủy sản, từ giao thông vận tải trên biển, tảo độc, 
sinh vật từ các khu vực biển bị ô nhiễm phú dưỡng,… 
Trong các loại chất thải trên có nhiều loại khó phân hủy 
như túi ni-lông, cao su, nhựa,… trôi nổi trên biển gây ô 
nhiễm, suy thoái môi trường biển, ảnh hưởng đến sức 
khỏe của con người và mỹ quan. 

Điều đáng lo ngại nhất là rác thải trôi nổi còn bắt gặp 
nhiều ở các cửa sông, khu neo đậu tàu thuyền, khu 
dân cư và khu phát triển du lịch. Tại một số khu du lịch 
bãi tắm gần các khu dân cư như Bãi Cháy, Trà Cổ, Đồ 
Sơn..., rác thải tích tụ nhiều gây ô nhiễm môi trường. 
Một trong những nguyên nhân là do ý thức kém của cả 
du khách và các hộ kinh doanh dịch vụ. Tuy nhiên, hầu 
như rác thải trôi nổi trên biển không được thu gom, 
kiểm soát. Tại Hạ Long, hiện mới chỉ có Ban Quản lý 
Vịnh Hạ Long thực hiện dự án thu gom rác trôi nổi trên 
vịnh Hạ Long trong thời gian hai năm với kinh phí rất 
hạn hẹp nên hiệu quả thu gom chưa cao. Trong khi đó, 
toàn tỉnh Quảng Ninh chỉ có 6 phường ở thành phố Hạ 
Long có hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt. 
Tỷ lệ thu gom chất thải rắn cũng rất thấp, đặc biệt ở 
khu vực nông thôn. Chất thải rắn chủ yếu được xử lý 
bằng chôn lấp tại các bãi rác, có khả năng gây ô nhiễm 
môi trường lớn. 

Tại thành phố Đà Nẵng, công tác thu gom rác thải sinh 
hoạt khá tốt, việc di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng được thực hiện thành công. Một số điểm 
nóng đã cơ bản được giải quyết góp phần giảm thiểu 
ô nhiễm. Việc vận hành các trạm xử lý nước thải sinh 
hoạt đô thị góp phần ngăn ngừa cơ bản tình trạng xả 
nước thải đô thị ra các lưu vực sông, biển của thành 
phố.

Thu hồi lưới đánh cá sử dụng thợ lặn và túi khí tự do ở 
Papahānaumokuākea Marine National Monument, Tây Bắc đảo Hawaii 

(Nguồn: Kris McElee và Chương trình rác thải biển NOAA)
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Với khu vực Bà Rịa Vũng Tàu và TP. Hồ Chí Minh, các 
địa phương đã triển khai nhiều giải pháp để kiểm soát 
ô nhiễm công nghiệp, trong đó tập trung vào việc xử 
lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp, di dời và 
xử lý các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường. Bên 
cạnh việc xử lý chất thải rắn, trong đó có chất thải nhựa 
bằng phương pháp chôn lấp, đã có những cơ sở tái chế 
chất thải nhựa đặc biệt là túi ni lông thải thành các vật 
liệu xây dựng, vật liệu composite. Về phương pháp này, 
Viện Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng) cũng đã nghiên 
cứu và xây dựng thành công quy trình công nghệ xử lý 
tái chế rác thải ni lông làm ván ép nhựa dùng để thay 
thế gỗ, sắt thép cho một số lĩnh vực đặc thù nhất định 
trong xây dựng. Loại ván ép này đã được Viện vệ sinh 
an toàn lao động (Bộ Y tế) kiểm nghiệm, cho kết quả 
an toàn với môi trường và con người. Thiết bị của dây 
chuyền xử lý tái chế rác thải ni lông làm vật liệu xây 
dựng cũng khá đơn giản, gồm máy xé túi ni lông, máy 
sấy rửa, máy sấy và máy nghiền ni lông. Đặc biệt, công 
nghệ thiết bị này có thể được cung cấp từ các nguồn 
nhập khẩu hoặc do Việt Nam tự chế tạo. Việt Nam cũng 
đã xây dựng thành công công nghệ tái chế nhựa PET 
phế thải thành nhựa polyester không no để chế tạo 
vật liệu composite ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như 
giao thông vận tải, xây dựng, thủy sản và bưu chính 
viễn thông.

Ngoài các giải pháp về kỹ thuật, để quản lý, kiểm soát 
ô nhiễm chất thải nhựa trên biển, cần xử lý triệt để 
các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, xử 
lý tốt các loại nước thải, chất thải rắn, tăng cường tái 
chế chất thải nhựa giúp làm giảm lượng chất thải nhựa 
đi vào môi trường biển. Bên cạnh đó, cần từng bước 

xây dựng hệ thống các cơ quan quản lý, kiểm soát môi 
trường biển, đặc biệt là các lực lượng thực thi nhiệm 
vụ trên biển như Ủy ban tìm kiếm cứu nạn, Cảnh sát 
biển, Bộ đội biên phòng, Hải quân; thực thi các văn 
bản quy phạm pháp luật về kiểm soát môi trường như 
ĐTM, ĐMC, tiêu chuẩn môi trường đối với hoạt động 
trên biển, ven biển; thực hiện quan trắc, giám sát, 
thanh tra đối với các hoạt động trên biển; thu gom, xử 
lý chất thải có nguồn gốc từ các hoạt động trên biển, 
ven biển; điều tra, đánh giá hiện trạng rác thải trôi nổi 
không rõ nguồn gốc trên biển.

Về mặt chính sách pháp luật, cần hoàn thiện chính 
sách pháp luật, tổ chức bộ máy về kiểm soát ô nhiễm 
môi trường biển; kiện toàn hệ thống các cơ quan quản 
lý, kiểm soát môi trường biển, phân định rõ chức năng, 
nhiệm vụ của các bên liên quan trong quản lý, kiểm 
soát môi trường biển nói chung, quản lý, kiểm soát rác 
thải biển nói riêng; hoàn thiện mạng lưới quan trắc 
môi trường biển trong đó có quan trắc chất thải nhựa 
biển nhằm theo dõi xu hướng, diễn biến của chất thải 
nhựa trong các vùng biển và ven biển; xây dựng cơ sở 
dữ liệu về lượng (số lượng và khối lượng), thành phần 
chất thải nhựa có trên biển và lượng, thành phần chất 
thải nhựa đi vào biển hàng năm, lượng thu gom và xử 
lý chất thải nhựa biển. Bên cạnh đó, cần áp dụng các 
công cụ kinh tế để điều chỉnh hành vi của nhà sản xuất 
và người tiêu dùng, qua đó cắt giảm tối đa lượng chất 
thải nhựa phát sinh, đồng thời tăng cường nghiên cứu, 
phát triển khoa học và công nghệ phục vụ quản lý, 
kiểm soát hiệu quả chất thải nhựa biển; đa dạng hóa 
các hình thức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận 
thức về chất thải nhựa biển. 
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Nhựa trong ruột một con hải âu non Laysan tại đảo Green, Khu tưởng niệm quốc gia 
Papahanaumokuakea phía Tây Bắc quần đảo Hawaii  

(Nguồn: Claire Fackler, CINMS, NOAA)
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Tiếp cận quản lý tổng hợp vùng bờ: 

Thực tiễn triển khai 
& rào cản

Hoàng Nhất Thống* 

Hiện nay, nhiều quốc gia, trong đó có Việt 
Nam đã và đang triển khai phương thức 
quản lý tổng hợp vùng bờ nhằm đạt được 
mục tiêu phát triển bền vững trong việc sử 

dụng đa mục đích vùng bờ, duy trì đa dạng sinh học, 
giảm xung đột lợi ích cũng như thúc đẩy sự liên kết và 
cân đối giữa các ngành, các hoạt động liên quan đến 
khai thác, sử dụng tài nguyên, môi trường vùng bờ.

Thực tiễn triển khai

Quản lý tổng hợp vùng bờ (QLTHVB) là phương thức 
quản lý bao gồm việc đánh giá toàn diện và đặt ra các 

mục tiêu quy hoạch, quản lý hệ thống tài nguyên tại 
vùng bờ, có xét đến các yếu tố lịch sử, văn hóa trong 
việc giải quyết mâu thuẫn sử dụng; là quá trình liên tục 
tiến triển nhằm đạt được sự phát triển bền vững. Mục 
tiêu chung của QLTHVB là hạn chế đến mức thấp nhất 
xung đột giữa bảo vệ, bảo tồn với khai thác tài nguyên, 
phát triển kinh tế; tạo lập sinh kế bền vững cho các 
cộng đồng ven biển, tăng cường năng lực và khả năng 
ứng phó với sự cố môi trường, thiên tai và thích ứng với 
biến đổi khí hậu. 

Trong khoảng bốn thập kỷ qua, nhiều hoạt động 
QLTHVB của các khu vực, quốc gia, địa phương trên 
thế giới đã được triển khai. QLTHVB đã đạt được những 
thành công giúp tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi 
trường và phát triển xã hội như ở Hà Lan, Trung Quốc, 
Singapore, miền Tây Australia, Vịnh Batangas của 
Philippines…

Ở Việt Nam, QLTHVB  bắt đầu được quan tâm từ giữa 
những năm 90 của thế kỷ XX với việc thực hiện Đề tài 
“Nghiên cứu xây dựng phương án quản lý tổng hợp 
đới bờ Việt Nam, bảo đảm an toàn sinh thái và phát 
triển bền vững” trong khuôn khổ Chương trình biển 

Vùng bờ (hay còn gọi là đới bờ) là nơi tập trung sôi động 
các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội nên rất dễ bị tổn 
thương và phải đối mặt với nhiều vấn đề như tình trạng 
cạn kiệt tài nguyên, suy thoái hệ sinh thái biển, xói lở bờ 
biển, nhất là khi việc sử dụng các nguồn tài nguyên được 
quản lý theo cách tiếp cận đơn ngành. 

* Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 

Ảnh: PanNature
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quốc gia giai đoạn 1996 -2000. Kết quả đã xây dựng được 
47 báo cáo chuyên đề, một bộ atlat bản đồ và hồ sơ vùng 
bờ Việt Nam liên quan đến các lĩnh vực tài nguyên - môi 
trường vùng bờ, các vấn đề kinh tế - xã hội ở vùng bờ, thể 
chế - chính sách liên quan đến QLTHVB. Cùng với đó, Đề 
tài cũng xây dựng được phương pháp luận QLTHVB phù 
hợp với hoàn cảnh Việt Nam và một khuôn khổ hành động 
QLTHVB Việt Nam cũng như phương án QLTHVB hai khu 
vực thí điểm Quảng Ninh - Hải Phòng và Đà Nẵng.  

Bên cạnh sự đầu tư của Việt Nam, nhiều tổ chức quốc tế 
cũng sẵn sàng hỗ trợ cả về tài chính và kỹ thuật để giúp Việt 
Nam thực hiện QLTHVB. Với sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật 
của Hà Lan, Việt Nam đã tiến hành dự án “Quản lý tổng hợp 
đới bờ Việt Nam - Hà Lan” (VNICZM) từ năm 2000 - 2003 
(Pha 1) và từ 2003 - 2004 (Pha cầu nối). Một trong những 
kết quả đáng ghi nhận của dự án là đã xây dựng được dự 
thảo Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ cho Việt Nam đến 
năm 2020 - định hướng đến năm 2030 và dự thảo Hướng 
dẫn xây dựng Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ cho Việt 
Nam. Tuy những tài liệu này chưa được thông qua ngay, 
song đã tạo cơ sở ban đầu về phương pháp luận và phương 
pháp thực hiện để xây dựng chiến lược và kế hoạch hành 
động quốc gia về quản lý tổng hợp đới bờ sau này. Trong 
khuôn khổ dự án này, một số địa phương đã được chọn để 
thí điểm quản lý tổng hợp vùng bờ trên địa bàn như: Nam 
Định, Thừa Thiên - Huế, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngoài Hà Lan, Tổ chức Đối tác quản lý môi trường biển 

Đông Á (PEMSEA) cũng giới thiệu 
phương pháp tiếp cận QLTHVB và 
phương thức vận hành ở cấp tỉnh 
cho Việt Nam. Bắt đầu triển khai tại 
Đà Nẵng kể từ năm 1995, PEMSEA 
đã hỗ trợ tăng cường năng lực cho 
Đà Nẵng về quản lý tổng hợp đới bờ, 
trong đó có việc xây dựng chiến lược 
QLTHVB và kế hoạch QLTHVB cho 
địa phương. Từ Đà Nẵng, PEMSEA 
với sự tài trợ của UNDP/IMO/GEF đã 
mở rộng QLTHVB sang Quảng Nam 
và Thừa Thiên - Huế (2000 - 2011). 

Năm 2003, Ngân hàng Phát triển 
Châu Á (ADB) đã cung cấp hỗ trợ 
kỹ thuật cho việc nghiên cứu đánh 
giá và tăng cường các thể chế quản 
lý vùng ven biển. Một trong những 
sản phẩm của dự án là báo cáo phân 
tích về cơ quan chính phủ chủ chốt 
có liên quan đến QLTHVB, một số 
trách nhiệm và quan hệ giữa các 

cơ quan này, các bên liên quan, hệ thống chính sách, 
kế hoạch, khung pháp lý… Tuy nghiên cứu chỉ được 
thực hiện ở phạm vi 4 tỉnh Trung Bộ với Quảng Nam là 
tỉnh trọng điểm nhưng đã phần nào cung cấp một bức 
tranh tổng thể về hệ thống thể chế và chính sách cho 
QLTHVB và phương pháp đánh giá, phân tích phục vụ 
cho quá trình xây dựng chiến lược và kế hoạch QLTHVB.

Trong thời gian từ 2002 - 2009, Cơ quan khí quyển đại 
dương Hoa Kỳ (NOAA) và Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên 
quốc tế (IUCN) đã tài trợ cho Dự án “Tăng cường năng 
lực cho Việt Nam trong quản lý tổng hợp vùng đới bờ 
Vịnh Bắc Bộ” cho 2 địa phương Quảng Ninh và Hải 
Phòng. Kết quả của dự án là xây dựng được khuôn khổ 
Kế hoạch QLTHVB cho cả 2 địa phương và được lãnh 
đạo 2 địa phương cùng ký kết thông qua.

Trên cơ sở những kết quả và kinh nghiệm bước 
đầu triển khai QLTHVB ở một số địa phương, ngày 
10/9/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 
số 158/2007/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quản lý 
tổng hợp dải ven biển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải 
Trung Bộ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 
Chương trình đã được 3 bộ và 14 địa phương ven biển 
miền Trung tổ chức thực hiện. 

Để triển khai công tác quản lý tổng hợp vùng bờ trên 
phạm vi cả nước, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban 
hành Quyết định số 2295/QĐ-TTg ngày 17/12/2014  
phê duyệt Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt 
Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Quyết 
định số 914/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 phê duyệt Kế 
hoạch hành động thực hiện Chiến lược quản lý tổng 
hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 
2030. Thực hiện các quyết định này, Bộ Tài nguyên và 
Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục 
và Đào tạo cùng UBND các tỉnh có biển đang triển 

Bên cạnh sự đầu tư của Việt Nam, nhiều 
tổ chức quốc tế sẵn sàng hỗ trợ cả về tài 
chính và kỹ thuật để giúp Việt Nam thực 
hiện quản lý tổng hợp ven bờ
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khai thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ QLTHVB gồm: Xây dựng và ban 
hành chính sách, pháp luật về quản lý tổng hợp vùng bờ; Khai 
thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo tồn đa dạng sinh học 
vùng bờ; Phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm, giảm thiểu tổn thất do 
thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng; Đào tạo, 
tăng cường năng lực và nâng cao nhận thức về quản lý tổng hợp 
vùng bờ; Xây dựng và triển khai quản lý tổng hợp vùng bờ tại các 
địa phương ven biển.

Đặc biệt, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo được Quốc 
hội khóa XIII thông qua ngày 25/6/2015 đã quy định Chương 
trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ với các nội dung: 
phạm vi, nội dung chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên 
vùng bờ; nguyên tắc, căn cứ lập, điều chỉnh chương trình quản 
lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ; lập, thẩm định, phê duyệt, điều 
chỉnh chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ; lấy ý 
kiến và công bố chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng 
bờ; tổ chức thực hiện chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên 
vùng bờ. Đây được coi là luật hóa về QLTHVB, là hành lang pháp 
lý để triển khai QLTHVB. 

Qua thực tế triển khai, các hoạt động QLTHVB ở Việt Nam đã góp 
phần tạo ra hành lang pháp lý để triển khai một cách tiếp cận 
mới về quản lý tài nguyên biển là QLTHVB, đồng thời thúc đẩy 
xây dựng một hệ thống quản lý tổng hợp cả về cơ sở vật chất, kỹ 
thuật và tăng cường năng lực quản lý, bảo vệ, sử dụng và khai 
thác bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, phục vụ phát 
triển bền vững vùng bờ tại các địa phương có biển đã thực hiện 
QLTHVB. Ngoài ra, hoạt động này cũng góp phần thay đổi nhận 
thức, tư duy của các địa phương có biển về QLTHVB, khắc phục 
những mặt còn hạn chế của phương pháp quản lý truyền thống 
theo ngành và theo lãnh thổ, giải quyết những bất hợp lý trong 
sử dụng không gian tài nguyên vùng bờ giữa các ngành và cộng 
đồng. 

Rào cản và khuyến nghị 

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động QLTHVB ở Việt 
Nam còn một số hạn chế, tồn tại nhất định. Đó là nhận thức về 
QLTHVB của các bộ, ngành và địa phương chưa đầy đủ và toàn 
diện. Một số địa phương vẫn chưa coi trọng việc xây dựng các dự 
án, nhiệm vụ QLTHVB cũng như bố trí, ngân sách để triển khai 
thực hiện. QLTHVB liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực 

trong khi chưa có Quy hoạch tổng thể sử dụng biển (trong đó 
có vùng bờ) dẫn đến việc tổ chức không gian vùng bờ để thực 
hiện QLTHVB gặp những khó khăn. Vẫn còn thiếu những văn bản 
hướng dẫn kỹ thuật cho việc áp dụng QLTHVB một cách thống 
nhất. Nguồn lực cho QLTHVB ở các cấp còn hạn chế cả về nhân 
lực và cơ sở vật chất kỹ thuật.

Để QLTHVB trở thành công cụ hữu hiệu cho quản lý tổng hợp tài 
nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo trong thời gian tới, 
thiết nghĩ cần phải thực hiện đồng bộ 6 giải pháp sau:

Thứ nhất, cần có cách hiểu thống nhất về quản lý tổng hợp vùng 
bờ và quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ. Nói cho cùng thì 
quản lý tổng hợp vùng bờ cũng chính là quản lý tổng hợp tài 
nguyên vùng bờ vì cùng hướng tới mục tiêu quản lý việc khai 
thác tài nguyên theo hướng bền vững trong phát triển đa ngành 
và bảo vệ môi trường ở không gian vùng bờ. Có như vậy mới 
thống nhất được việc triển khai thực hiện Chiến lược quản lý 
tổng hợp vùng bờ (quy định tại Quyết định số 2295/QĐ-TTg ngày 
17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ) và Chương trình quản lý 
tổng hợp tài nguyên vùng bờ (quy định tại Luật tài nguyên, môi 
trường biển và hải đảo).

Ảnh: PanNature
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Thứ hai, các cơ quan hữu quan sớm hoàn thiện để trình Quốc hội 
thông qua Quy hoạch sử dụng biển Việt Nam đến năm 2050 và 
kế hoạch thực hiện giai đoạn 2017 - 2025. Từ đó, làm cơ sở để các 
ngành và địa phương tổ chức quy hoạch không gian vùng bờ 
hợp lý cho QLTHVB. Cùng với đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường 
sớm công bố “Danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước 
triều của vùng ven biển” và ban hành “Hướng dẫn kỹ thuật xác 
định đường triều cao trung bình nhiều năm và đường mép nước 
biển thấp nhất trung bình nhiều năm vùng ven biển Việt Nam” 
để phục vụ QLTHVB.

Thứ ba, chú trọng đến hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân 
lực và nâng cao nhận thức cộng đồng phục vụ QLTHVB.m

Thứ tư, tổ chức xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về tài 
nguyên, môi trường vùng bờ. Tăng cường tài chính, đầu tư cơ sở 
vật chất, trang thiết bị cho các hoạt động QLTHVB.

Thứ năm, phát triển khoa học, công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ thông tin trong QLTHVB.

Cuối cùng, đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm trao đổi, chuyển 
giao, chia sẻ kinh nghiệm và vận động hỗ trợ quốc tế cho các 
hoạt động QLTHVB. 

Ảnh: PanNature
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Trên thế giới, các khu bảo tồn biển đã xuất 
hiện từ lâu. Năm 1913, Khu bảo tồn biển đầu 
tiên được thành lập tại Công viên quốc gia 
Cabrillo, California và đến cuối năm 2013, 

Hoa Kỳ đã có hơn 1.700 khu bảo tồn biển [1]. Theo 
WWF, tính đến 2015 đã có 4% diện tích biển được bảo 
tồn[3]. Tại Việt Nam, khu bảo tồn biển được định nghĩa 
là loại hình khu bảo tồn thiên nhiên, được xác lập ranh 
giới trên biển, đảo, quần đảo, ven biển để bảo vệ đa 

HỆ THỐNG BẢO TỒN BIỂN:
Định hướng mở rộng & 
giải pháp đồng quản lý

Hà Thanh Biên*

dạng sinh học biển[4]. Chức năng bảo vệ đa dạng sinh 
học biển luôn được nhấn mạnh như một chức năng 
quan trọng nhất của các khu bảo tồn biển bởi chúng 
tạo môi trường, sinh cảnh thuận lợi để các loài cá, sinh 
vật sinh trưởng và phát triển. Bên cạnh đó, việc hình 
thành và phát triển các khu bảo tồn biển còn giúp tăng 
lượng cá đánh bắt được cả về số lượng và chất lượng 
ở các ngư trường xung quanh, tạo sinh kế ổn định cho 
người dân địa phương, đồng thời góp phần chống lại 
các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và các thảm 
họa thiên nhiên trên biển. 

* Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 

Hệ sinh thái san hô tại Côn Đảo
Nguồn: Nguyễn Văn Vững/Ban quản lý 

Vườn quốc gia Côn Đảo
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Định hướng mở rộng khu bảo tồn biển 

Năm 2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 742/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống 
khu bảo tồn biển Việt Nam đến năm 2020 với mục tiêu đến hết giai đoạn 2010-2015 thiết lập và đưa vào hoạt 
động 16 khu bảo tồn biển và đến năm 2015, có ít nhất 0,24% diện tích vùng biển Việt Nam nằm trong các khu 
bảo tồn biển và khoảng 30% diện tích của từng khu bảo tồn biển được bảo vệ nghiêm ngặt.

STT Tên gọi khu bảo tồn biển/tỉnh Tổng diện tích Trong đó diện tích biển (ha)

1 Đảo Trần/Quảng Ninh 4.200 3900

2 Cô Tô/Quảng Ninh 7.850 4000

3 Bạch Long Vĩ/Hải Phòng 20.700 10.900

4 Cát Bà/Hải Phòng 20.700 10.900

5 Hòn Mê/Thanh Hoá 6.700 6200

6 Cồn Cỏ/Quảng Trị 2.490 2.140

7 Hải Vân - Sơn  Chà/Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng 17.039 7.626

8 Cù Lao Chàm/Quảng Nam 8.265 6.716

9 Lý Sơn/Quảng Ngãi 7.925 7.113

10 Nam Yết/Khánh Hoà 35.000 20.000

11 Vịnh Nha Trang/Khánh Hòa 15.000 12.000

12 Núi Chúa/Ninh Thuận 29.865 7.352

13 Phú Quý/Bình Thuận 18.980 16.680

14 Hòn Cau/Bình Thuận 12.500 12.390

15 Côn Đảo/Bà Rịa - Vũng Tàu 29.400 23.000

16 Phú Quốc/Kiên Giang 33.657 18.700

Bảng 1: Danh sách các Khu bảo tồn biển Việt Nam đến năm 2015

Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, tính đến 
tháng 10/2014 cả nước mới có 9/16 khu bảo tồn biển 
được thành lập, gồm: Cát Bà, Bạch Long Vỹ, Cồn Cỏ, Cù 
Lao Chàm, Vịnh Nha Trang, Núi Chúa, Hòn Cau, Côn 
Đảo, Phú Quốc. Các khu bảo tồn này đã phát huy vai 
trò quan trọng trong việc bảo vệ sinh thái – môi trường 
biển, thúc đẩy phát triển kinh tế biển, cải thiện sinh 
kế của cộng đồng ngư dân các địa phương ven biển 
và cung cấp cơ sở pháp lý cho việc đấu tranh bảo vệ 
an ninh chủ quyền quốc gia trong phạm vi vùng đặc 
quyền kinh tế của nước ta, đồng thời giải quyết các vấn 
đề môi trường xuyên biên giới trong vùng Biển Đông 
mà các nước trong khu vực đang rất quan tâm.

Cũng theo Quyết định số 742/QĐ-TTg, trong giai đoạn 
2010 – 2015 sẽ xây dựng quy hoạch chi tiết, lập hồ sơ 
trình cấp có thẩm quyền thành lập và đưa vào hoạt 
động 11 khu bảo tồn biển; rà soát, điều chỉnh quy 
hoạch chi tiết 05 khu bảo tồn biển hiện có gồm: vịnh 
Nha Trang, Cù Lao Chàm, Phú Quốc, Cồn Cỏ, Núi Chúa. 
Giai đoạn 2016 – 2020 sẽ xây dựng quy hoạch chi tiết, 
lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thành lập và đưa 
vào hoạt động một số khu bảo tồn biển mới; phát triển 
mô hình quản lý cộng đồng do cộng đồng dân cư địa 
phương, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước 
tham gia xây dựng và quản lý khu bảo tồn biển Cá hề và hải quỳ

Nguồn: Nguyễn Văn Vững/Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo

Trung tâm Con người và Thiên nhiên     |     Số 25 39



nhằm khai thác, sử dụng các khu bảo tồn biển hiệu 
quả, tạo sinh kế cho cộng đồng dân cư, góp phần bảo 
vệ môi trường sinh thái. 

Nhằm thúc đẩy việc lập mới và mở rộng hệ thống khu 
bảo tồn biển, Chính phủ giao Bộ NN&PTNT chủ trì, 
phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng cơ 
sở dữ liệu hệ thống các khu bảo tồn biển; quy hoạch 
chi tiết, thiết lập và đưa vào hoạt động 16 khu bảo tồn 
biển thuộc giai đoạn I (2010-2015); nghiên cứu xây 
dựng cơ chế chính sách quản lý hệ thống các khu bảo 
tồn biển; giám sát biến động nguồn lợi thủy sản, đa 
dạng sinh học, hệ sinh thái biển tại từng khu vực bảo 
tồn biển được thiết lập, xây dựng cơ sở dữ liệu về hệ 
thống các khu bảo tồn biển Việt Nam. Bên cạnh đó, các 
hoạt động khác cũng được đẩy mạnh như: nâng cao 
năng lực đội ngũ làm công tác bảo tồn biển từ Trung 
ương đến địa phương; tập huấn cho cán bộ và cộng 
đồng dân cư tại các địa phương có khu bảo tồn về kiến 
thức cơ bản liên quan; phát triển mô hình quản lý cộng 
đồng do cộng đồng dân cư địa phương, các tổ chức, cá 
nhân trong và ngoài nước tham gia xây dựng và quản 
lý khu bảo tồn biển nhằm khai thác, sử dụng các khu 
bảo tồn biển có hiệu quả tạo sinh kế cho cộng đồng 
dân cư, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.

Để cụ thể hóa những mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên, Bộ 
NN&PTNT đã xây dựng, ban hành nhiều văn bản quy 
phạm pháp luật để phục vụ cho việc thành lập xây 
dựng các khu bảo tồn biển như: Nghị định 57/2008/
NĐ-CP về ban hành Quy chế quản lý các Khu bảo tồn 
biển Việt Nam có tầm quan trọng quốc gia, quốc tế; 
Thông tư 29/2013/TT-BNNPTNT về quy định thành 
lập và quản lý khu bảo tồn biển cấp tỉnh; Thông tư 
44/2013/TT-BNNPTNT về việc bãi bỏ Điều 6 và sửa đổi 
Điều 15 của Thông tư 29/2013/TT-BNNPTNT; Thông 
tư 14/VBHN-BNNPTNT về quy định thành lập và quản 
lý khu bảo tồn biển cấp tỉnh. Các văn bản quy phạm 
pháp luật này hướng tới việc xây dựng một hành lang 

pháp lý về các khu bảo tồn biển trong việc thành lập, 
quản lý, tổ chức thực hiện, quy chế tài chính, trách 
nhiệm của các Bộ, ngành và địa phương... 

Bên cạnh những thuận lợi về cơ sở pháp lý, về việc thực 
hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật cùng 
sự hỗ trợ tài chính của các tổ chức quốc tế, việc thành 
lập mới và mở rộng hệ thống khu bảo tồn biển Việt 
Nam vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: 
Sự ủng hộ của địa phương trong quá trình thành lập 
khu bảo tồn biển, sự xung đột về lợi ích của các bên 
liên quan trong quá trình thành lập này, việc hỗ trợ 
người dân chuyển đổi sinh kế, nguồn vốn đầu tư và 
nguồn tài chính để hỗ trợ cho các hoạt động trong khu 
bảo tồn biển… 

Đồng quản lý tài nguyên và môi trường 
tại khu bảo tồn biển

Để thực hiện được mục tiêu đề ra tại Quyết định số 
742/QĐ-TTg trong việc đưa 16 khu bảo tồn vào hoạt 
động và mở rộng khu bảo tồn biển hiện có, đồng thời 
điều tra, khảo sát, thiết lập và đưa vào hoạt động một 
số khu bảo tồn biển mới, công tác xây dựng văn bản 
quy phạm pháp luật là vô cùng cần thiết. Trước tiên, 
cần xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về phí và 
lệ phí trong việc các bên liên quan được hưởng các lợi 
ích từ khu bảo tồn biển, các quy định hỗ trợ người dân 
trong khu bảo tồn biển chuyển đổi sinh kế và cơ chế 

San hô cứng phát triển thành rạn tại khu bảo tồn biển Côn Đảo
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phối hợp giữa Bộ NN&PTNT cùng các bộ ban, ngành 
trong việc xây dựng, vận hành khu bảo tồn biển…

Bên cạnh đó, cần xây dựng phương án đồng quản lý 
nhằm khuyến khích sự tham gia của người dân địa 
phương trong công tác bảo tồn, phát triển khu bảo tồn 
biển. Luật Thủy sản 2017 đã xác định “Đồng quản lý” là 
phương thức quản lý, trong đó Nhà nước chia sẻ quyền 
hạn, trách nhiệm với tổ chức cộng đồng tham gia quản 
lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đồng thời hỗ trợ 
cho các hoạt động đồng quản lý. Trên thực tế, việc 
thiết lập các khu vực bảo tồn biển sẽ làm mất đi một 
số ngư trường truyền thống của ngư dân, tuy nhiên lợi 
ích mang lại cho người dân vẫn được đảm bảo đầy đủ. 
Thêm nữa, các khu vực biển cũng góp phần làm gia 
tăng số lượng các sinh vật biển ở trong và xung quanh 
khu vực cả về số lượng và chất lượng nên sẽ tạo thêm 
thu nhập cho người dân khi tiến hành đánh bắt ở các 
khu vực được phép. Ngoài ra, các khu vực vùng đệm 
của khu bảo tồn biển được phép diễn ra các hoạt động 
du lịch, nghiên cứu khoa học… , do đó cũng tạo thêm 
sinh kế mới cho người dân. 

Trong nhiều trường hợp, chính người dân là những 
nhân tố tích cực nhất trong việc bảo tồn, giám sát, 
quản lý các hoạt động trong khu vực biển. Do đó, mô 
hình đồng quản lý đã và đang được áp dụng rất thành 
công ở nhiều khu bảo tồn như: Cù Lao Chàm, Phú Quốc, 
Cồn Cỏ… Ở đây, giải pháp mà mô hình đồng quản lý 

hướng tới là thống nhất hoạt động giữa ba khối (khối 
Nhà nước với nhiệm vụ quản lý vĩ mô, khối các bên liên 
quan trong hoạt động thực nghiệm khoa học và khối 
cộng đồng địa phương) đúng theo phương châm “dân 
biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; kêu gọi cộng 
đồng cùng tham gia chia sẻ trách nhiệm quản lý và lợi 
ích với Nhà nước theo nguyên tắc Nhà nước và nhân 
dân cùng làm, cùng hưởng lợi. Mô hình không chỉ giúp 
nâng cao quyền và trách nhiệm của cộng đồng trong 
công tác bảo tồn biển và bảo vệ nguồn lợi thủy sản 
mà còn giúp tăng thu nhập của cộng đồng từ việc bảo 
vệ tốt tài nguyên và các mô hình sinh kế thay thế, các 
hoạt động dịch vụ du lịch cộng đồng).

Song song với hai giải pháp trên, cần thúc đẩy tuyên 
truyền và nâng cao nhận thức về hoạt động bảo tồn 
biển. Đặc điểm của các khu bảo tồn biển là không tạo 
ra giá trị vật chất trực tiếp (ngoại trừ một số hoạt động 
du lịch, nghiên cứu khoa học), tuy nhiên giá trị về hệ 
sinh thái, năng suất các loài thủy sản, giá trị bảo tồn 
nguồn gen… mang lại từ các khu bảo tồn biển vô 
cùng lớn. Do vậy, phải làm cho người dân, đặc biệt là 
các nhà quản lý hiểu được giá trị và từ đó thay đổi nhận 
thức về khu bảo tồn biển. 

Cuối cùng, cần chú trọng mở rộng hợp tác quốc tế 
trong lĩnh vực bảo tồn biển. Nhận thấy tầm quan trọng 
của các khu bảo tồn biển, các tổ chức quốc tế như Quỹ 
Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF), Liên minh Bảo tồn 
Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), Tổ chức Hàng hải Quốc 
tế (IMO) đã có nhiều hoạt động trên toàn thế giới để 
thúc đẩy việc thành lập và quản lý các khu vực biển 
có giá trị quan trọng. Tại Việt Nam, các hoạt động của 
IUCN, Trung tâm Bảo tồn Biển và Phát triển Cộng đồng 
(MCD)… đã phối hợp từ trung ương tới địa phương để 
giúp cho công tác bảo tồn biển. Do vậy trong thời gian 
tới cần tranh thủ sự hỗ trợ của quốc tế trong các lĩnh 
vực: nâng cao năng lực và nhận thức, hướng dẫn người 
dân chuyển đổi sinh kế… Ngoài ra, biển là không gian 
mở, do đó, cần xem xét cách thức thành lập bảo tồn 
biển xuyên biên giới nhằm tạo ra các khu vực bảo vệ 
môi trường biển, đa dạng sinh học biển và hợp tác 
quốc tế vì hòa bình - hữu nghị. 
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Bài viết dưới đây sẽ trình bày tổng quan các 
bài học kinh nghiệm và mô hình áp dụng 
PES biển trên thế giới nhằm phân tích các 
tiềm năng, cơ hội và cơ sở khoa học cho 

việc phát triển công cụ PES biển trong điều kiện cụ thể 
nhằm áp dụng cho công tác quản lý các khu bảo tồn 
biển của Việt Nam. Việc kết hợp giữa xây dựng các mô 
hình PES biển với các phương thức quản lý tổng hợp 
tài nguyên biển khác hứa hẹn sẽ nâng cao hiệu quả 

PHÁT TRIỂN CÔNG CỤ 
CHI TRẢ DỊCH VỤ 
HỆ SINH THÁI BIỂN
Nhằm hỗ trợ tài chính bền 
vững cho các khu bảo tồn biển

Nguyễn Văn Công*, Lê Trần Nguyên Hùng**, Nguyễn Văn Quân*** 

Chi trả dịch vụ hệ sinh thái (PES) là một công cụ kinh tế để 
quản lý các hệ sinh thái nhằm duy trì, phát triển bền vững 
các dịch vụ mà các hệ sinh thái mang lại cho đời sống con 
người. Về tổng thể, PES tác động đến tất cả các bên hưởng 
lợi liên quan tới việc sử dụng dịch vụ hệ sinh thái ở cấp địa 
phương, khu vực và rộng hơn nữa ở quy mô toàn cầu. PES 
thực sự trở thành công cụ chính sách quản lý môi trường 
quan trọng ở các quốc gia đã và đang phát triển. 

* Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ninh
** Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản, Bộ NN&PTNT
***  Viện Tài nguyên và Môi trường biển, Viện Hàn lâm Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam
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quản lý hệ thống các khu khu bảo tồn biển, từ đó giải 
quyết một cách triệt để mối tương quan giữa các nhu 
cầu bảo tồn và phát triển kinh tế biển theo hướng bền 
vững.

Dịch vụ hệ sinh thái biển và xu hướng 
áp dụng trên thế giới

Dịch vụ hệ sinh thái (HST) bao gồm những lợi ích mà 
con người khai thác hoặc hưởng lợi (trực tiếp hoặc gián 
tiếp) từ các HST. Các dịch vụ cơ bản nhất mà con người 
có thể khai thác bao gồm: (i) dịch vụ cung cấp thức ăn, 
nước uống, gỗ, vật liệu xây dựng, nguồn gen, nguyên 

liệu thô, cây thuốc dược phẩm, phân bón; (ii) dịch vụ 
điều hòa: khí hậu, chống xói lở bờ biển, làm sạch nước, 
bẫy trầm tích…; (iii) dịch vụ văn hóa: giáo dục, du lịch 
sinh thái, nghỉ ngơi…; (iv) dịch vụ hỗ trợ hình thành 
đất, hình thành đảo, năng suất sơ cấp, duy trì đa dạng 
sinh học. 

Đối với quốc gia ven biển như Việt Nam nói chung và 
vùng biển đảo nói riêng thì trong số các dịch vụ HST 
biển, dịch vụ hỗ trợ đóng góp một phần hết sức quan 
trọng đối với việc giảm nhẹ thiên tai do khu vực ven 
biển thường phải chống chịu với những cơn bão bất 
thường có cường độ lớn trong mùa mưa bão hàng 

Hệ sinh thái rừng ngập mặn ở Cà Mau 
(Ảnh: Nguyễn Văn Quân, Viện Tài nguyên và Môi trường Biển)
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năm. Mặt khác, trong bối cảnh của biến đối khí hậu 
toàn cầu với khả năng nước biển dâng cao, vai trò của 
các bức tường xanh chắn sóng để bảo vệ các công 
trình xây dựng công cộng và khu vực dân sinh có 
tầm quan trọng đặc biệt. Chi trả dịch vụ hệ sinh thái 
(Payments for Ecosystems Services - PES) hay còn gọi là 
chi trả dịch vụ môi trường (Payments for Environment 
Services - PES) là công cụ kinh tế được sử dụng để 
những người hưởng lợi từ các dịch vụ hệ sinh thái chi 
trả cho những người tham gia duy trì, bảo vệ và phát 
triển các chức năng của hệ sinh thái đó. Thí dụ, các 
thảm rừng ngập mặn ven biển có tác dụng chắn sóng, 
chống lại tác động của thiên tai, duy trì nguồn lợi thủy 
hải sản của khu vực… Vì vậy, những người được hưởng 
lợi thông qua việc khai thác trực tiếp các giá trị mà 
rừng ngập mặn tạo ra phải có trách nhiệm chi trả một 
khoản tương xứng cho những người trực tiếp tham gia 
duy trì và bảo vệ các chức năng của rừng ngập mặn 
(Forest Trend, 2011).

Việt Nam có khoảng 20 hệ sinh thái biển và ven bờ, 
phân bố trên 1 triệu km2 diện tích ở Biển Đông, cung 
cấp các dịch vụ hệ sinh thái đảm bảo sự phát triển bền 
vững về kinh tế - xã hội. Đặc biệt, các hoạt động kinh 
tế biển có gắn kết chặt chẽ với việc khai thác và sử 
dụng các dịch vụ hệ sinh thái. Chi trả dịch vụ hệ sinh 
thái được xem là cơ chế nhằm thúc đẩy việc tạo ra và 

sử dụng các dịch vụ sinh thái bằng cách kết nối người 
cung cấp dịch vụ và người sử dụng dịch vụ hệ sinh thái. 
Tuy nhiên, khái niệm PES biển đối với Việt Nam còn khá 
mới mẻ, cần có những nghiên cứu tìm hiểu thấu đáo 
để có thể áp dụng vào thực tiễn công tác quản lý tài 
nguyên và môi trường biển của Việt Nam.

Mặc dù là một khái niệm mới được đưa vào tư duy và 
thực tiễn bảo tồn gần một thập kỷ trở lại đây nhưng 
PES đã nhanh chóng được phổ biến ở nhiều quốc gia 
trên thế giới. Hiện nay, PES ngày càng phát triển lan 
rộng và được thể chế hóa trong các văn bản pháp luật 
bởi những nước coi trọng PES như một giải pháp chính 
sách để khuyến khích, chia sẻ các lợi ích trong cộng 
đồng và xã hội. Riêng việc áp dụng PES biển thì hiện 
nay các nước trên thế giới đã sử dụng một số phương 
thức như sau (Forest trends, 2011):

PES thông qua thu phí quyền sử dụng không gian 
biển

Đây là cách tiếp cận đã được Trung Quốc áp dụng 
thông qua luật hóa sử dụng không gian biển và ven 
biển. Cụ thể, theo Luật Bảo vệ Môi trường của Trung 
Quốc, đất đai và các đảo, biển thuộc sở hữu nhà nước 
và nhà nước sẽ giao cho các cá nhân, tổ chức sử dụng 
vào đúng mục đích dựa trên quy hoạch phát triển 
không gian biển đã được phê duyệt. Để sở hữu đất 

Hệ sinh thái cỏ biển Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam (Ảnh: Nguyễn Văn Quân, Viện Tài nguyên và Môi trường Biển)
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ven biển vào các mục đích phát triển khu thương mại, 
du lịch, nghỉ dưỡng..., chủ đầu tư phải đóng thuế sử 
dụng đất, trong đó 30% tiền thuế sử dụng đất được 
nhà nước sử dụng cho mục đích bảo vệ môi trường và 
tài nguyên biển.

PES thông qua thu phí dịch vụ

Ở các nước quanh vùng Đông Nam Á như Indonesia, 
Philippines, Malaysia, Thái Lan..., khách tham quan các 
KBT biển ngoài việc trả phí tham quan còn phải trả phí 
bảo tồn cho cơ quan quản lý sở tại. Kinh phí này được 
sử dụng để bảo vệ, phục hồi 
các hệ sinh thái đặc thù của 
KBT. Quan điểm thu phí bảo 
tồn trong ngành du lịch ở KBT 
Komodo, Indonesia là nhằm 
hạn chế số lượng quá đông 
số du khách không có nhu 
cầu thực sự ở lại KBT trong 
thời gian dài. Thị trường PES 
được thiết lập nhằm tạo điều 
kiện cho các du khách muốn 
hưởng thụ hoặc kéo dài thời 
gian tham quan ở KBT chi trả 
cho các giá trị đa dạng sinh 
học mà họ được thụ hưởng. 
Số tiền thu được sẽ chi tiêu cho các hoạt động bảo tồn 
và phát triển cộng đồng khu vực lân cận.

PES thông qua cấp phép khai thác: 

Các nước phát triển như Canada, Mỹ, Australia thực 
hiện việc cấp phép khai thác hải sản cho các tàu đánh 
cá với sản lượng cho phép khai thác nhất định vào các 
mùa trong năm. Giấy phép này sẽ được các cơ quan 
có thẩm quyền thanh tra hàng năm trước khi xét cho 
phép đổi mới, gia hạn. Điều kiện cho các tàu khai thác 
hoạt động là phải tuân thủ các quy định bảo vệ nguồn 
lợi thủy sản nghiêm ngặt. Tiền phí thu được từ các giấy 
phép khai thác này chỉ phục vụ cho các hoạt động tuần 
tra các hoạt động khai thác trái phép và bảo vệ các ngư 
trường quan trọng.

PES thông qua chuỗi thị trường

Một số chuỗi cửa hàng ở Mỹ như Wal Mart chỉ cho 
phép bán các sản phẩm hải sản khai thác từ tự nhiên 
sau khi đã được các cơ quan chức năng dán tem “thân 
thiện với môi trường” (Environmental Friendly). Các 
sản phẩm này được người tiêu dùng mua và trong đơn 
giá sản phẩm đã được tính có chi phí PES.

PES thông qua các hiệp định liên chính phủ

Hiện nay có rất nhiều hiệp định về đánh bắt, khai thác 
hải sản đã được ký kết. Ví dụ cá ngừ đại dương là đối 
tượng chịu sự chi phối, điều chỉnh của Hiệp định về 
đàn cá di cư quốc tế, nằm trong Công ước quốc tế Luật 
biển. Theo Hiệp định này, mỗi vùng biển trên thế giới 
đều được phân chia và quản lý theo vùng. Cá ngừ là 
loài di cư, khi đến vùng biển Việt Nam sẽ chịu sự điều 

hành của Ủy ban Nghề cá Đông Tây Thái Bình Dương. 
Tổ chức này chịu trách nhiệm cấp hạn ngạch khai thác, 
xuất khẩu cá ngừ hàng năm cho các nước trong khu 
vực. Các quốc gia không gia nhập tổ chức này thì sẽ 
không có hạn ngạch khai thác, và đương nhiên việc 
xuất khẩu cá ngừ của họ sẽ gặp rào cản thương mại 
quốc tế.

Nói chung, hiện nay trên thế giới có một số dạng thị 
trường PES biển chủ yếu như sau: 1/Mô hình công 
chi trả cho những người có sở hữu tư về nguồn lợi 
biển ven bờ để duy trì hoặc cải thiện các dịch vụ hệ 

sinh thái; 2/Thị trường chính 
thống được trao đổi tự do giữa 
những người bán và người 
mua với hai dạng: i/Sàn giao 
dịch về các mức độ dịch vụ hệ 
sinh thái có thể cung cấp, ii/ Tự 
nguyện; 3/ Tư nhân tự tổ chức 
và thỏa thuận trao đổi, trong 
đó các tổ chức hoặc cá nhân 
có các lợi ích liên quan tới sử 
dụng các dịch vụ hệ sinh thái 
sẽ hợp đồng trực tiếp với bên 
có khả năng cung cấp dịch vụ; 
và 4/ Các KBT biển được thiết 

lập phục vụ cho lợi ích cộng đồng bởi các cơ quan 
chính phủ, cộng đồng hoặc tư nhân có nhu cầu tìm 
kiếm nguồn tài chính để tự duy trì các hoạt động của 
KBT (IUCN, 2008).

Hiện trạng PES biển tại Việt Nam

Việt Nam đã đạt được một số thành tựu đáng kể về 
việc áp dụng PES ở trên cạn thông qua các mô hình, 
điểm trình diễn có kết quả khả quan. Một số vấn đề về 
chi trả phí bảo vệ môi trường cũng đã được luật hóa 
trong luật bảo vệ môi trường (2005). Tuy nhiên, các đối 
tượng phải chi trả chủ yếu là các lĩnh vực sản xuất gây 
ra nguồn ô nhiễm từ các hoạt động của nhà máy, công 
trường. Bên cạnh đó, Luật cũng chưa đề cập tới một 
cách cụ thể việc áp dụng PES đối với các hoạt động 
làm suy giảm các dịch vụ hệ sinh thái biển. Vì vậy, việc 
áp dụng PES biển ở Việt Nam còn hạn chế. Dưới đây là 
một số ví dụ điển hình về các hình thức áp dụng PES:

Thu phí từ dịch vụ tham quan du lịch tại KBT vịnh 
Nha Trang

Hiện nay, Nha Trang đang áp dụng hai loại phí tham 
quan áp dụng cho khách du lịch gồm: phí thắng cảnh 
được áp dụng cho toàn bộ du khách tham quan bằng 
tàu; phí bảo tồn là loại phí được áp dụng cho các du 
khách tham gia các hoạt động tại vùng lõi của KBT 
như lặn có bình khí, mặt nạ snorkeling để ngắm san 
hô. Theo Hoàng Minh Hà và nnk (2008), chỉ tính riêng 
năm 2006 phí bảo tồn đã thu được 150.000 USD, trong 
đó 115.000 USD được giữ lại cho các hoạt động bảo 
tồn của Ban quản lý. Số tiền còn lại được trích nộp vào 
ngân sách hoạt động của tỉnh.

PES ngày càng phát 
triển và được thể chế 
hóa trong các văn bản 
pháp luật bởi các quốc 
gia coi PES như một 
giải pháp chính sách để 
khuyến khích, chia sẻ 
các lợi ích trong cộng 
đồng và xã hội.
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Thu phí từ hoạt động tham quan du lịch tại vịnh Hạ 
Long

Trung bình một năm vịnh Hạ Long thu được 5,3 triệu 
USD từ các loại phí tham quan vịnh, phí thăm các hang 
động trong vịnh Hạ Long và được giữ lại 45% cho các 
hoạt động quản lý vịnh Hạ Long. Tuy nhiên, chưa có 
sự rõ ràng và minh bạch trong việc sử dụng phí tham 
quan đối với việc đầu tư cho các dự án bảo tồn các hệ 
sinh thái biển. Các hoạt động này lại dựa vào nguồn 
kinh phí cấp tỉnh, nhà nước hoặc từ các nguồn khác 
(Bernard OC, 2008).

Thu phí từ hoạt động tham quan du lịch tại VQG Côn 
Đảo

Sự khác biệt rõ nhất của vườn quốc gia Côn Đảo với các 
KBT khác là đây bãi đẻ tập trung của rùa biển cho nên 
có lợi thế được đón một lượng khách tham quan lớn 
hàng năm. Kinh phí để phục vụ cho công tác bảo tồn 
được thu từ rất nhiều nguồn như phí lưu trú, phí danh 
thắng, phí nghiên cứu khoa học... Bên cạnh đó Vườn 

quốc gia đã thành lập Quỹ bảo tồn rùa biển riêng. Đây 
là quỹ được thành lập từ nguồn ủng hộ, đóng góp tự 
nguyện của du khách tới thăm các bãi đẻ của rùa và chỉ 
sử dụng cho mục đích bảo vệ các bãi đẻ của rùa biển 
thuộc phạm vi Vườn quốc gia.

Xây dựng các thương hiệu thủy sản xanh (labeling 
green products)

Hiện nay một số địa phương đang xây dựng các 
thương hiệu thủy sản xanh nhằm tôn vinh những sản 
phẩm nuôi trồng thủy sản áp dụng các biện pháp kỹ 
thuật nuôi trồng thân thiện với môi trường như nghêu 
Bến Tre, ngao Nam Định. Khu dự trữ sinh quyển Cát Bà 
cũng đang xây dựng các sản phẩm mang danh hiệu và 
biểu tượng của “khu dự trữ sinh quyển thế giới Cát Bà” 
gắn với các tiêu chí bảo vệ môi trường biển như nước 
mắm, tu hài, bào ngư. Giá bán trên thị trường của các 
sản phẩm này đã bao gồm một phần phí để chi trả cho 
công tác bảo tồn tài nguyên sinh vật biển. 

UBND các huyện ven biển đã ký các hợp đồng giao 
rừng ngập mặn ven biển

người dân tham gia vào việc bảo vệ rừng ngập mặn 
được trả kinh phí bảo vệ rừng với mức chi trả của 
ngành nông nghiệp là 100.000 đồng/ha/năm. Trên 
thực tế định mức chi trả này là quá nhỏ để người dân 
yên tâm làm công việc này nên họ thường kết hợp các 
hoạt động kinh tế khác như nuôi trồng, khai thác hải 
sản trong rừng ngập mặn và phát triển du lịch sinh 
thái.

Trên cơ sở phân tích các đặc điểm của thị trường PES 
biển trên thế giới và hiện trạng phát triển kinh tế - xã 
hội của Việt Nam, có thể thấy để phát triển PES biển tại 
Việt Nam trước mắt cần lựa chọn các khu vực đã có sự 
xác lập rõ ràng về quyền sở hữu dịch vụ hệ sinh thái. 
Trong bốn kiểu loại thị trường PES biển liệt kê ở trên 
thì kiểu thị trường số 4 cần được ưu tiên áp dụng. Dưới 
đây là đề xuất các khu vực tiềm năng có thể phát triển 
PES biển trong thời gian tới ở Việt Nam:

STT Địa điểm
Đối tượng cung cấp 
dịch vụ hệ sinh thái

Mô hình quản lý

1 Đảo Trần/Quảng Ninh Rạn san hô KBT biển

2 Cô Tô/Quảng Ninh Rạn san hô KBT biển

3 Bạch Long Vĩ/Hải Phòng
Rạn san hô
Rừng trên đảo

KBT biển

4 Cát Bà/Hải Phòng*
Rạn san hô
Rừng trên đảo

KBT biển
VQG
Khu dự trữ sinh quyển

5 Hòn Mê/Thanh Hoá
Rạn san hô
Rừng trên đảo

KBT biển

6 Cồn Cỏ/Quảng Trị*
Rạn san hô
Rừng trên đảo

KBT biển

Hệ sinh thái rạn san hô ở Phú Quốc 
(Ảnh: Nguyễn Văn Quân, Viện Tài nguyên và Môi trường Biển)
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* Các địa điểm đã có Ban quản lý hoạt động

STT Địa điểm
Đối tượng cung cấp 
dịch vụ hệ sinh thái

Mô hình quản lý

7 Hải Vân - Sơn  Chà/Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng
Rạn san hô
Rừng trên đảo

KBT biển

8 Cù Lao Chàm/Quảng Nam*
Rạn san hô
Rừng trên đảo

KBT biển

9 Lý Sơn/Quảng Ngãi
Rạn san hô
Rừng trên đảo

KBT biển

10 Nam Yết/Khánh Hoà Rạn san hô KBT biển

11 Vịnh Nha Trang/Khánh Hoà Rạn san hô KBT biển

12 Núi Chúa/Ninh Thuận*
Rạn san hô
Rừng trên đảo

KBT biển
VQG

13 Phú Quý/Bình Thuận
Rạn san hô
Rừng trên đảo

KBT biển

14 Hòn Cau/Bình Thuận* Rạn san hô KBT biển

15 Côn Đảo/Bà Rịa - Vũng Tàu*
Rạn san hô
Rừng trên đảo

KBT biển - VQG

16 Phú Quốc/Kiên Giang*
Rạn san hô
Rừng trên đảo
Rạn san hô

KBT biển - VQG

17 Ba Mùn (tỉnh Quảng Ninh)* Rạn san hô VQG

18 VQG Xuân Thủy (cửa Ba Lạt, Sông Hồng)* Rừng ngập mặn VQG

19 Cần Giờ (thành phố Hồ Chí Minh)* Rừng ngập mặn Khu dự trữ sinh quyển

20 Mũi Cà Mau* Rừng ngập mặn VQG

21 U Minh*
VQG 
Khu dự trữ sinh quyển

Đề xuất phát triển PES biển 

Việt Nam là quốc gia có bờ biển dài và sở hữu một 
diện tích mặt biển rộng lớn nên việc giám sát quản lý 
các hoạt động khai thác tài nguyên sinh vật biển gặp 
rất nhiều khó khăn do nguồn lực và vật lực nhà nước 
đầu tư kinh phí cho đơn vị chức năng còn rất hạn chế. 
Chính vì vậy, việc áp dụng công cụ PES biển trong 
bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên 
là rất phù hợp. Tuy nhiên, các tác động từ tự nhiên và 
con người tới vùng biển ven bờ cũng hết sức nặng nề: 
lũ, lụt lớn, nước biển dâng, gây thiệt hại nặng nề đến 
tính mạng và tài sản của nhân dân. Theo kịch bản của 
biến đối khí hậu toàn cầu và của Việt Nam, khu vực 
cửa sông ven biển của Việt Nam là những vùng chịu 
tác động nặng nề nhất trong khi công tác quản lý lưu 
vực sông và biển ven bờ của nước ta còn nhiều bất 
cập, cần được điều chỉnh. Vì vậy, việc nghiên cứu, thực 
hiện chính sách PES ở Việt Nam là rất cần thiết và cấp 
bách nhằm tạo thêm nguồn tài chính hỗ trợ công tác 
bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần thúc đẩy kinh tế 
hoá tài nguyên và môi trường. 

Dựa vào thực tiễn áp dụng PES của các quốc gia trên 
thế giới và những bài học kinh nghiệm ban đầu về 

áp dụng PES ở Việt Nam, một số vấn đề về chính sách 
trong quản lý dưới đây cần được lưu tâm nhằm đưa 
PES trở thành một công cụ quan trọng đối với bảo tồn 
bền vững tài nguyên và môi trường biển:

 Luật Đa dạng sinh học đã đề cập đến các nguồn 
thu từ PES. Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban 
hành Quyết định số 380/TTg ngày 10/4/2008 về 
chính sách thí điểm PES rừng. Ngoài hệ sinh thái 
rừng, tiềm năng về PES ở Việt Nam còn chưa đề 
cập tới các hệ sinh thái biển và ven bờ như san hô, 
rừng ngập mặn và cỏ biển… Đây là vấn đề liên 
ngành, Chính phủ cần có khung quốc gia về PES 
cũng như các hướng dẫn chi tiết để đảm bảo điều 
phối và tránh các xung đột.

 Các địa phương trong cả nước cần sớm có quy 
hoạch bảo tồn tổng thể đa dạng sinh học (trong 
đó có đa dạng sinh học biển) theo những quy 
định chung của Luật Đa dạng sinh học. Trong quy 
hoạch tổng thể này phải xác định được các vùng 
sinh thái có tiềm năng PES, lượng hóa được giá trị 
kinh tế của các hệ sinh thái biển. Đồng thời tạo ra 
được thị trường trao đổi PES với việc xác định các 
đối tác cung cấp và sử dụng dịch vụ của các hệ 
sinh thái biển.
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 Cần thúc đẩy việc xây dựng các mô hình quản lý 
tổng hợp đới bờ biển do vùng bờ biển là khu vực 
có các hoạt động kinh tế, xã hội diễn ra năng động 
và nhanh chóng nhất. Các công cụ của quản lý 
tổng hợp đới bờ sẽ giúp dung hòa các lợi ích đa 
ngành, góp phần sử dụng có hiệu quả tài nguyên 
vị thế, không gian biển, các hệ sinh thái biển... bảo 
vệ môi trường và các dịch vụ hệ sinh thái biển; 
đồng thời góp phần phát triển bền vững sinh kế 
vùng bờ, từng bước tiếp cận nền kinh tế xanh, 
thân thiện với môi trường.

 Cần phân biệt rõ ràng về quyền sở hữu công/tư 
đối với việc sử dụng không gian biển, từ đó tạo cơ 
sở hành lang pháp lý cho việc xây dựng thị trường 
trao đổi PES lành mạnh. Đối với những khu vực 
không xác định được chủ sở hữu tài nguyên hoặc 
có sự khai thác tài nguyên ở mức độ liên ngành 
phức tạp, nhà nước phải là người đứng ra chịu 
trách nhiệm chi trả PES cho các cộng đồng sống 
quanh khu vực. Thông qua việc điều chỉnh các 
chính sách về thuế, tạo sinh kế thay thế nâng cao 
lợi tức cho người dân ở các khu vực bị thiệt hại.

 Cần có sự hỗ trợ ban đầu của nhà nước đối với việc 
thực hiện các đề án, nghiên cứu và triển khai áp 
dụng PES. Giúp cho các tổ chức dân sự nâng cao 
được năng lực, đa dạng hóa nguồn kinh phí và kỹ 
thuật hỗ trợ từ trong và ngoài nước.

 Hệ thống 16 KBT biển cấp quốc gia đã được Thủ 
tướng chính phủ phê duyệt năm 2010 là một trong 
những điều kiện để thực thi PES biển Việt Nam. Tuy 
nhiên không phải KBT nào cũng có thể trông cậy 
vào nguồn kinh phí thu từ các hoạt động du lịch 
sinh thái để đảm bảo một phần các hoạt động bảo 
tồn. Trong trường hợp này cần phải hiểu PES theo 
ý nghĩa rộng hơn, thông qua các hình thức khác 
như nâng cao cơ hội học tập cho người dân, đa 
dạng hóa sinh kế, tập huấn kỹ thuật, trợ giá xăng 
dầu đi biển... từ nhà nước hoặc các đối tác khác.

 Xây dựng chính sách về PES phải bảo đảm bù 
đắp được các chi phí cơ hội và mang lại lợi ích 
cho toàn cộng đồng và phải tạo được lòng tin để 
họ cung cấp các dịch vụ lâu dài. Khuyến khích xã 
hội hóa công tác bảo tồn tự nhiên đối với những 
KBT cấp tỉnh nhằm đưa cộng đồng dân cư tham 
gia vào PES. Từng bước nâng cao lợi tức của người 
dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương. Ngoài ra, cần ưu tiên nguồn kinh phí thu 
được từ PES cho các hoạt động phát triển cộng 
đồng do đây chính là nhóm người chịu tác động 
mạnh nhất từ các chính sách bảo tồn đa dạng 
sinh học biển. Chính vì vậy cần đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền để người dân hiểu về PES, đưa người 
dân tham gia vào các hoạt động của PES. Sự tham 
gia của người dân địa phương chính là mấu chốt 
của thành công trong bất kỳ hoạt động bảo tồn 
nào. 

 Tóm lại, các tiềm năng và cơ hội để áp dụng công 
cụ PES trong quản lý các KBT biển của Việt Nam 
mang tính khả thi cao. Dựa vào bài học kinh 
nghiệm của các quốc gia trên thế giới cho thấy, 
thông qua PES có thể giảm được đáng kế đầu tư 
tài chính trực tiếp từ nhà nước trong khi hiệu quả 
quản lý sẽ được nâng cao. Tuy nhiên, để thực hiện 
có hiệu quả PES đòi hỏi phải luật hóa phạm vi mà 
PES có thể được áp dụng. Sự tiếp cận quản lý liên 
ngành mà mô hình quản lý tổng hợp đới bờ đã 
được đánh giá có tính khả thi cao trong điều kiện 
Việt Nam.  

Tài liệu tham khảo

1. Tài liệu từ Đề tài Đánh giá tiềm năng nguồn lợi và bảo tồn 
hệ sinh thái gò, đồi ngầm vùng biển ven bờ tỉnh Thừa Thiên 
Huế. Mã số: TTH.2015-KC.04” và Dự án I.8b “Điều tra tổng 
thể hiện trạng và biến động đa dạng sinh học trong các hệ 
sinh thái ven biển Việt Nam”.

2. Bernard O Callagan, 2008. Sustainable Financing of MPAs: A 
Case Study from Nha Trang Bay MPA, Vietnam. In: Designing 
Payments for Ecosystem Services Report from the East Asian 
Regional Workshop (Hanoi, April 2008)

3. Forest trend foundation, 2011. Marine and Ecosystem 
Services Program.

4. Hoang Minh Ha, Meine Van Noordwijk , Pham Thu Thuy. 
2008. Payment for environmental services: Experiences and 
lessons in Vietnam. Hanoi, Vietnam. World  Agroforestry 
Centre (ICRAF). 33 p.

5. IUCN, 2008. Designing payments for ecosystem services: 
Report from East Asian regional workshop (Hanoi, April, 
2008)

6. Rili Djohani, 2010. Katoomba XVII: Taking the lead: 
Payments for ecosystem services in Southeast Asia , Hanoi 
23-24 June, 2010

7. Quan Nguyen Van, Hien Thi Than et al. (2010). Coastal 
and marine ecosystem services, their linkages with the 
poverty alleviation: a case study of Vietnam. Proceedings 
of International Conference on Marine Environment and 
Biodiversity Conservation in the South China Sea. 16-17 
July, pages: 55-73 Kaohshiung, Taiwan.

48 Bản tin Chính sách     |     Tài nguyên  •  Môi trường  •  Phát triển bền vững



Một số chính sách mới ban hành 
trong quý I năm 2017

Bên cạnh một số kết quả đạt được, công tác quản 
lý, bảo vệ và phát triển rừng còn nhiều hạn chế, 
yếu kém: Tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, 

khai thác lâm sản trái pháp luật, nhất là đối với rừng tự 
nhiên tiếp tục diễn ra phức tạp; diện tích rừng phòng hộ 
liên tục giảm qua các năm. Nhiều dự án phát triển kinh tế 
như thủy điện, khai thác khoáng sản, dịch vụ du lịch... chưa 
chú trọng đến bảo vệ, phát triển rừng, ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến môi trường sinh thái, làm suy giảm chất lượng 
rừng, đặc biệt là rừng tự nhiên. Việc chuyển đổi rừng tự 
nhiên, rừng nghèo kiệt sang trồng cao su, sản xuất nông 
nghiệp và thực hiện các dự án phát triển cũng chưa được 
kiểm soát chặt chẽ… Trước tình hình này, Ban Bí thư đã 
ban hành Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo 
vệ và phát triển rừng. 

Theo đó, Chỉ thị nêu rõ 6 nhiệm vụ, giải pháp: (i) đẩy mạnh 
tuyên truyền công tác bảo vệ và phát triển rừng; (ii) làm 
rõ chức năng, nhiệm vụ các cấp, ngành từ Trung ương tới 
cơ sở về lâm nghiệp; rà soát cơ chế, chính sách, khắc phục 

chồng chéo; (iii) các bộ, ngành phối hợp thanh kiểm tra, giám 
sát, xử lý vi phạm; kiểm soát chặt các quy hoạch, dự án phát 
triển có tác động tiêu cực đến diện tích, chất lượng rừng, đặc 
biệt là đối với rừng tự nhiên, rừng phòng hộ cũng như các dự 
án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, nhất là đối với các dự 
án phát triển thủy điện, khai thác khoáng sản, xây dựng các 
khu công nghiệp, dịch vụ du lịch...; (iv) đo đạc, xây dựng hồ sơ 
quản lý, phân định ranh giới các loại rừng trên bản đồ và thực 
địa; hoàn thành việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất lâm nghiệp vào năm 2018; (v) người đứng 
đầu cơ quan, tổ chức, địa phương chịu trách nhiệm chính đối 
với các vụ phá rừng, cháy rừng, mất rừng thuộc địa bàn quản 
lý; (vi) đẩy mạnh hợp tác song phương với các nước có chung 
đường biên giới nhằm trao đổi thông tin, bảo đảm công tác 
quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản hiệu quả. 

Chi tiết tham khảo tại: http://bit.ly/btcs00513

Chỉ thị của Ban Bí thư về quản lý, 
bảo vệ và phát triển rừng
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Ban hành danh mục 
các loài động, thực vật 
hoang dã trong phụ 
lục CITES

Thực hiện theo Thông báo số 2016/064 
của Ban Thư ký Công ước về buôn 
bán quốc tế các loài động vật, thực 

vật hoang dã nguy cấp (CITES) về hiệu lực áp 
dụng Phụ lục CITES sửa đổi, ngày 24/02/2017, 
Bộ NN&PTNT ban hành Thông tư 04/2017/TT-
BNNPTNT kèm Danh mục các loài trong phụ lục 
CITES.

So với Thông tư bị thay thế mang số hiệu 
40/2013/TT-BNNPTNT, Thông tư 04 xóa khỏi 
Phụ lục II (danh mục những loài động vật, thực 
vật hoang dã hiện chưa bị đe doạ tuyệt chủng, 
nhưng có thể dẫn đến tuyệt chủng, nếu việc 
xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội 
từ biển và quá cảnh mẫu vật từ tự nhiên từ tự 
nhiên vì mục đích thương mại những loài này 
không được kiểm soát) một số đơn vị phân loại, 
đồng thời chuyển các đơn vị phân loại từ Phụ 
lục I (danh mục những loài động vật, thực vật 
hoang dã bị đe dọa tuyệt chủng, nghiêm cấm 
xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội 
từ biển và quá cảnh mẫu vật từ tự nhiên vì mục 
đích thương mại) xuống Phụ lục II và ngược lại. 
Tương ứng với sự thay đổi này, phần chú giải 
đối với các loài/quần thể cũng được bổ sung 
chi tiết. 

Chi tiết tham khảo tại: http://bit.ly/
btcs00516 

Đề án phát triển ngành 
công nghiệp môi trường 
Việt Nam đến năm 2025

Nội dung Đề án do Bộ Công Thương chủ trì, căn cứ theo Nghị quyết 
63/NQ-CP ngày 22/7/2016 về ban hành Chương trình hành động 
của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020. 

Đề án được phê duyệt tại Quyết định 192/QĐ-TTg với mục tiêu đến năm 
2025, ngành công nghiệp môi trường sẽ phát triển các công nghệ xử lý, 
tái chế chất thải, phân tích, quan trắc, giám sát và kiểm soát ô nhiễm môi 
trường; phát triển sản xuất thiết bị và sản phẩm đáp ứng cơ bản nhu cầu 
bảo vệ môi trường trong nước, từng bước tiến tới xuất khẩu các sản phẩm 
có lợi thế và năng lực cạnh tranh; năng lực sản xuất trong nước đáp ứng 
khoảng 70 - 80% nhu cầu thiết bị xử lý nước cấp và nước thải, 60 - 70% nhu 
cầu thiết bị xử lý và tái chế chất thải rắn, 70 - 80% nhu cầu thiết bị xử lý khí 
thải, khoảng 50 - 60 % nhu cầu thiết bị thu gom, vận chuyển và phân loại 
chất thải, 40 - 50% nhu cầu thiết bị quan trắc môi trường; 60 - 70% nhu cầu 
sản phẩm bảo vệ môi trường; 40 - 50% thiết bị sản xuất năng lượng tái tạo; 
60 - 70% thiết bị và công nghệ tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng 
hiệu quả; 20 - 30% thiết bị, phương tiện sử dụng năng lượng tái tạo; xuất 
khẩu được 20 - 30% các sản phẩm của ngành công nghiệp môi trường.

Bên cạnh đó, Đề án cũng đề xuất một số giải pháp về chính sách, công 
nghệ và các dịch vụ môi trường cũng như vấn đề thị trường, nhân lực. 

Chi tiết tham khảo tại: http://bit.ly/btcs00514 
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Theo Nghị định 30/2017/NĐ-CP được Chính phủ ban hành 
ngày 21/3/2017, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên 
tai và tìm kiếm cứu nạn được giao là cơ quan tham mưu 

Chính phủ chỉ đạo, tổ chức phối hợp thực hiện công tác ứng phó 
sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong phạm vi cả nước và 
hợp tác khu vực, quốc tế, trực tiếp chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng, 
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ, ngành, địa phương 
và các đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm liên quan.

Một trong những điểm mới của Nghị định lần này là đưa giáo 
dục ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vào cơ sở giáo 
dục. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối 
hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ nhà giáo 
và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục về giáo dục ứng phó sự cố, thiên 
tai và tìm kiếm cứu nạn, đồng thời phối hợp xây dựng chương 
trình, nội dung, giáo trình và tài liệu giáo dục ứng phó sự cố, 
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

Tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, 
thiên tai & tìm kiếm cứu nạn 

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định chi tiết chính sách đặc thù 
với người tham gia ứng phó sự cố, thiên tai. Cụ thể: Người trực 
tại Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn các 
cấp được hưởng chế độ trực ban đêm. Với người được huy động 
làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, được 
nhận trợ cấp theo ngày công lao động hoặc được hưởng lương 
từ ngân sách nhà nước. Khi người tham gia ứng phó sự cố, thiên 
tai và tìm kiếm cứu nạn bị ốm đau, tai nạn, trong một số trường 
hợp sẽ được hưởng chế độ ốm đau, tai nạn lao động theo quy 
định. Với người tham gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu 
nạn khi làm nhiệm vụ cứu người, cứu tài sản của nhà nước, của 
nhân dân, nếu bị thương, hy sinh thì được xem xét để hưởng các 
chế độ, chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật. 

Chi tiết tham khảo tại: http://bit.ly/btcs00515
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CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VEN BIỂN Ở VIỆT NAM

Nguồn: ISCGM và Cục Đo đạc và Bản đồ (Bộ TN&MT). Biên tập: PanNature. Tham khảo thêm: http://bit.ly/btcs25


