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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài  

Hiện nay, môi trường đang là vấn đề được mọi quốc gia quan tâm, dù đó là 

quốc gia phát triển hay đang phát triển. Bảo vệ môi trường (BVMT) đang là vấn đề 

thách thức lớn nhất đối với toàn cầu, khu vực và mỗi quốc gia trong thế kỷ 21, đặc 

biệt ở những những quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Phát triển kinh tế - xã 

hội gắn kết với BVMT là mục tiêu và cũng là định hướng cơ bản để đạt tới sự phát 

triển bền vững. Không thể đo đếm sự hơn kém về tầm quan trọng giữa môi trường 

và phát triển nên cũng không thể có sự đánh đổi của môi trường cho phát triển hay 

ngược lại. BVMT theo đó trở thành một vấn đề mang tính tất yếu khách quan trong 

thời đại phát triển ngày nay. Chính vì vậy, Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác 

đều xác định BVMT và phát triển có tầm quan trọng ngang nhau. 

Ở Việt Nam, công tác BVMT đã được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. 

Ngày 15/11/2004, Bộ chính trị đã ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW về BVMT 

trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, Nghị quyết đã nêu rõ quan 

điểm: “BVMT là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi tổ chức, mọi gia đình và của mỗi 

người, là biểu hiện của nếp sống văn hóa, đạo đức, là tiêu chí quan trọng của xã hội 

văn minh và là sự nối tiếp truyền thống yêu thiên nhiên, sống hài hòa với tự nhiên 

của cha ông ta” [16]. Đại hội Đảng lần thứ XII cũng đã khẳng định: “BVMT phải là 

trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và nghĩa vụ của mọi công 

dân” [62, tr.42]. Nhiều văn bản pháp luật về BVMT cũng đã được ban hành và tổ 

chức thực hiện như Luật BVMT năm 1993 (sửa đổi, bổ sung năm 2005), Luật tài 

nguyên nước năm 1998, Luật đa dạng sinh học năm 2008; Luật năng lượng nguyên 

tử năm 2008, Luật Khoáng sản năm 2010, Luật BVMT năm 2014,… Trong đó, 

quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là BVMT gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội, 

BVMT để phát triển bền vững; BVMT là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi tổ chức, 

mọi gia đình và của mỗi người. Nhờ có những chủ trương, chính sách pháp luật 

đúng đắn, công tác BVMT đã có những chuyển biến tích cực cả trong nhận thức lẫn 

hành động.  
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Trên bình diện quốc tế nói chung và Việt Nam nói riêng, các tổ chức xã hội 

(TCXH) đang ngày càng góp phần quan trọng vào những nỗ lực chung của cộng 

đồng trong đó có BVMT. Trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, hàng loạt 

các TCXH đã ra đời và phát triển mạnh góp phần đáng kể trong việc tăng cường vai 

trò tham gia của người dân vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, trong đó 

có sự nghiệp BVMT. Do vậy, vai trò của các TCXH trong BVMT ở Việt Nam rất 

quan trọng. Các TCXH đã chung sức cùng với Nhà nước tham gia quá trình giám 

sát, BVMT. Tuy nhiên, do chưa có một khung pháp lý đồng bộ và một cơ chế thực 

thi hiệu quả nên sự tham gia của các TCXH trong BVMT còn nhiều hạn chế. Một 

trong những khó khăn của các TCXH trong việc BVMT đó là nhận thức của chính 

quyền, ban, ngành địa phương, thậm chí của xã hội nói chung, về vị trí, vai trò và 

nhiệm vụ của các TCXH còn chưa đầy đủ. Vì vậy, các TCXH ở Việt Nam hoạt 

động trong lĩnh vực BVMT chưa thực sự tạo ra được sức mạnh góp phần hỗ trợ 

Nhà nước quản lý, BVMT; đặc biệt là chưa mang lại nhiều tác động hiệu quả từ 

hoạt động vận động chính sách, tư vấn, phản biện xã hội đối với những chính sách 

phát triển kinh tế - xã hội ở cấp trung ương và địa phương có tác động đến môi 

trường. Trong khi đó, nhiều vụ vi phạm pháp luật về môi trường diễn ra hàng ngày 

và thường xuyên, với cấp độ ngày càng nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng trầm trọng 

đến an ninh môi trường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội làm cho Việt 

Nam phải đối mặt với những vấn đề rất lớn và nghiêm trọng về BVMT.  

Nguyên nhân chủ yếu của thực trạng trên là do khâu triển khai, tổ chức 

thực hiện pháp luật BVMT rất yếu, đồng thời chưa tạo được cơ chế pháp lý huy 

động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội tha gia BVMT, trong đó có sự tham gia 

của các TCXH.  

Về mặt lý luận, mặc dù đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về cơ chế 

pháp lý liên quan đến các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội nhưng cho đến 

nay vẫn chưa có công trình nghiên cứu nào đề cập một cách có hệ thống, trực tiếp 

liên quan đến cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT ở Việt 

Nam hiện nay.  

Tình hình nêu trên cho thấy việc triển khai nghiên cứu các vấn đề liên quan 

đến lý luận và thực tiễn, đề xuất quan điểm giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý về 
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sự tham gia của các TCXH trong BVMT ở Việt Nam hiện nay mang tính thời sự, 

cấp bách. Bởi vậy, nghiên cứu sinh đã lựa chọn đề tài: “Cơ chế pháp lý về sự tham 

gia của các tổ chức xã hội trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay” làm đề 

tài nghiên cứu luận án tiến sĩ của mình. 

2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu  

2.1. Mục đích nghiên cứu  

Trên cơ sở phân tích và làm sáng tỏ luận cứ khoa học của cơ chế pháp lý về 

sự tham gia của các TCXH trong BVMT, luận án có mục đích đề xuất các quan 

điểm, giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH 

trong BVMT ở Việt Nam hiện nay.  

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Luận án có các nhiệm vụ cụ thể sau: 

Một là, xây dựng cơ sở lý luận của cơ chế pháp lý về sự tham gia của các 

TCXH trong BVMT ở Việt Nam hiện nay dựa trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực 

trạng quy định pháp luật BVMT liên quan đến sự tham gia của các TCXH trong 

BVMT trên thế giới và ở Việt Nam.  

Giải quyết nhiệm vụ này, luận án tập trung nghiên cứu, phân tích đưa ra khái 

niệm, đặc điểm, vai trò, các thành tố và các tiêu chí hoàn thiện cơ chế pháp lý về sự 

tham gia của các TCXH trong BVMT, nghiên cứu cơ chế pháp lý về sự tham gia 

của các TCXH trong BVMT của một số nước trên thế giới và những giá trị tham 

khảo cho Việt Nam. 

Hai là, phân tích, đánh giá thực trạng cơ chế pháp lý về sự tham gia của các 

TCXH trong BVMT ở Việt Nam; trên cơ sở chỉ ra được những ưu điểm, hạn chế và 

nguyên nhân của thực trạng này.  

Giải quyết nhiệm vụ này, luận án tập trung làm rõ thực trạng các thành tố của 

cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT và mối quan hệ thực tế 

của các yếu tố này. Trên cơ sở đó, đánh giá, phân tích những kết quả đạt được, 

những tồn tại, bất cập trong cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong 

BVMT và những nguyên nhân của tồn tại, bất cập đó.  

Ba là, xây dựng nhận thức chung về vai trò tham gia BVMT của các TCXH 

và cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT ở Việt Nam, nghiên 
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cứu, luận giải các quan điểm, đề xuất các giải pháp tiếp tục hoàn thiện cơ chế pháp 

lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT ở Việt Nam.  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 

3.1. Đối tượng nghiên cứu của đề tài 

- Quan điểm khoa học liên quan đến cơ chế pháp lý về sự tham gia của các 

TCXH trong BVMT. 

- Các quy định pháp luật thể hiện cơ chế pháp lý về sự tham gia của các 

TCXH trong BVMT. 

- Thực tiễn vận hành cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH 

trong BVMT. 

- Cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT của một số 

quốc gia trên thế giới.  

3.2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài 

Là một đề tài thuộc chuyên ngành lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật, 

đề tài tập trung nghiên cứu trong phạm vi: 

- Về không gian: Đề tài xác định phạm vi nghiên cứu là trên toàn quốc.  

- Về nội dung: Các TCXH ở Việt Nam hiện nay bao gồm nhiều nhóm tổ 

chức được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau và nhiều cách hiểu khác nhau. 

Trong luận án này, khái niệm TCXH được hiểu theo nghĩa hẹp, không bao gồm các 

tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, TCXH nghề nghiệp. Vì vậy, Luận án chỉ 

tập trung nghiên cứu cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT 

vơi tính cách là những hội theo quy định tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP về tổ chức 

hoạt động của các tổ chức hội.  

- Về thời gian: Chủ yếu nghiên cứu từ năm 1986 đến nay. 

4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 

4.1. Cơ sở lý luận 

Luận án nghiên cứu các vấn đề thuộc nội dung của đề tài dựa trên cơ sở lý 

luận là quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm 

của Đảng ta về Nhà nước pháp luật, về dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN), về quyền 

làm chủ của nhân dân, về hệ thống chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 
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xã hội, về sự tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của nhân dân và các tổ chức 

chính trị - xã hội, tổ chức xã hội. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

Luận án sử dụng phương pháp luận của triết học Mác-Lênin để nghiên cứu 

các vấn đề liên quan đến nội dung đề tài. 

Trên cơ sở phương pháp luận nói trên, luận án sử dụng các phương pháp 

nghiên cứu cụ thể như: phương pháp phân tích, tổng hợp; phương pháp thống kê; 

phương pháp kết hợp lý luận với thực tiễn; phương pháp lịch sử; phương pháp so 

sánh… để nghiên cứu các nội dung cụ thể trong từng chương của luận án. 

Các phương pháp được sử dụng nhằm làm rõ nội dung cơ bản của đề tài, 

đảm bảo tính khoa học và logic giữa các vấn đề của đề tài trong các chương. Do 

tính chất của từng chương, từng phần nên trong mỗi chương, mỗi nội dung nghiên 

cứu của đề tài sẽ sử dụng một trong các phương pháp trên làm chủ đạo. Phương 

pháp phân tích tổng hợp sẽ được sử dụng xuyên suốt trong các Chương 1, Chương 

2, Chương 3 và Chương 4. Phương pháp kết hợp lý luận với thực tiễn, thống kê, so 

sánh sẽ được sử dụng chủ yếu trong Chương 3 và Chương 4. 

Ngoài những phương pháp cụ thể nêu trên, luận án còn kết hợp sử dụng các 

phương pháp khác dưới đây: 

- Phương pháp phân tích tài liệu: Phương pháp này được áp dụng để phân 

tích cả tài liệu sơ cấp và tài liệu thứ cấp. Tài liệu sơ cấp bao gồm các văn bản pháp 

luật và Văn kiện của Đảng có liên quan, các vụ việc, các số liệu thống kê chính thức 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng như số liệu thống kê do tác giả thực hiện 

thông qua phỏng vấn và điều tra sử dụng bảng hỏi. Tài liệu thứ cấp bao gồm các bài 

báo, tạp chí, kết luận phân tích đã được các tác giả khác thực hiện.  

- Phương pháp chuyên gia: Phương pháp này được sử dụng để thu thập 

thông tin và ý kiến của những chuyên gia, các nhà khoa học Việt Nam và nước 

ngoài đã và đang nghiên cứu về Luật BVMT và Lý luận Nhà nước và pháp luật. 

Phương pháp này được thực hiện thông qua việc tác giả luận án liên lạc trực tiếp với 

các chuyên gia, các nhà khoa học trong nước và liên hệ gián tiếp với các chuyên gia 

nước ngoài thông qua các cuộc hội thảo mà tác giả tham dự hoặc qua trao đổi bằng 

thư điện tử. Thông tin thu được qua trao đổi với các chuyên gia sẽ là cơ sở quan 
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trọng để tác giả nghiên cứu những vấn đề lý luận, đánh giá thực trạng và đưa ra các 

giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tham gia của các TCXH trong BVMT. 

- Phương pháp tổng hợp: Phương pháp này được sử dụng để tổng hợp các số 

liệu, tri thức có được từ hoạt động phân tích tài liệu, phỏng vấn, hỏi chuyên gia. 

Việc tổng hợp nhằm mục đích đưa ra những luận giải, nhận xét và đề xuất của 

chính tác giả luận án.  

- Phương pháp luật học so sánh: Phương pháp này được áp dụng để nghiên 

cứu kinh nghiệm nước ngoài, qua đó rút ra bài học và lựa chọn những hạt nhân hợp 

lý, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh để áp dụng đối với Việt Nam.  

- Phương pháp tiếp cận hệ thống: Những thông tin thu thập được về vấn đề 

nghiên cứu của đề tài luận án sẽ được tác giả hệ thống hóa theo một cấu trúc logic 

khoa học qua đó giúp tác giả có được nhận thức một cách biện chứng, tổng thể, khái 

quát nhất về cơ chế pháp lý đảm bảo sự tham gia của các TCXH trong BVMT ở 

Việt Nam hiện nay.  

- Phương pháp tham vấn, hội thảo khoa học: Vấn đề nghiên cứu mang tính 

thời sự rất cao, nhiều diễn đàn, hội nghị, hội thảo đã và vẫn tiếp tục được mở ra, vì 

vậy có thêm các thông tin liên quan đến cơ chế pháp lý đảm bảo sự tham gia của 

các TCXH trong BVMT ở Việt Nam hiện nay, nghiên cứu sinh chủ động tham gia 

các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học có liên quan đến nội dung của luận án để tham 

vấn, thu thập thông tin nhằm bổ sung thông tin đầy đủ cho luận án... 

- Phương pháp tổng kết thực tiễn: Trong quá trình thực hiện luận án, tác giả 

đã thu thập, nghiên cứu tổng hợp các tài liệu phản ánh thực tiễn về cơ chế pháp lý 

đảm bảo sự tham gia của các TCXH trong BVMT ở Việt Nam hiện nay. 

5. Đóng góp mới của luận án 

Luận án là công trình khoa học nghiên cứu một cách hệ thống về cơ chế 

pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT ở Việt Nam hiện nay. Những 

đóng góp mới về lý luận và thực tiễn của luận án bao gồm:  

- Luận án xây dựng được cơ sở lý luận về cơ chế pháp lý về sự tham gia của 

các TCXH trong BVMT với các vấn đề như: khái niệm, đặc điểm, vai trò, các thành 

tố, tiêu chí hoàn thiện cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT.  
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- Đánh giá thực trạng cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong 

BVMT ở Việt Nam, nêu được những hạn chế và nguyên nhân hạn chế của cơ 

chế này. 

- Luận án đề xuất quan điểm và giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý về sự 

tham gia của các TCXH trong BVMT trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam.  

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án 

- Về lý luận, kết quả của luận án đóng góp phần hoàn thiện lý luận về quyền 

lực nhân dân, quyền làm chủ của nhân dân, về kiểm soát quyền lực nhà nước, góp 

phần làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận, chỉ rõ thực trạng và đề xuất những giải 

pháp nhằm hoàn thiện cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT ở 

Việt Nam hiện nay.  

- Về thực tiễn, luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong việc nghiên 

cứu, giảng dạy, học tập lý luận chung về nhà nước và pháp luật trong các cơ sở đào 

tạo, làm tài liệu tham khảo nghiên cứu đối với các cơ quan chức năng trong quá 

trình hoạch định chính sách, pháp luật, dự án kinh tế - xã hội để xây dựng và hoàn 

thiện nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Luận 

án còn góp phần nâng cao nhận thức cho các cơ quan, tổ chức và nhân dân về 

BVMT và sự tham gia của toàn xã hội trong việc BVMT. Những kiến thức khoa 

học của đề tài sẽ có giá trị tham khảo trong công tác nghiên cứu, giảng dạy ở các 

đơn vị đào tạo chuyên môn liên quan để đề tài và có giá trị tham khảo cho những ai 

quan tâm đến lĩnh vực này. 

7. Bố cục của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục các công trình của tác giả đã công 

bố liên quan đến đề tài luận án, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung 

luận án được kết cấu làm 4 chương, 10 tiết. 
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Chương 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 

VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU 

1.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 

1.1.1. Khái lược tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 

1.1.1.1. Tình hình nghiên cứu trong nước 

* Nhóm các công trình nghiên cứu về tổ chức xã hội 

- Nhóm các công trình nghiên cứu về các TCXH với tư cách là các tổ chức 

không được nhận trợ cấp thường xuyên từ ngân sách - nhiều nhà nghiên cứu gọi là 

các TCXH dân sự, cũng có nhiều công trình đề cập đến như sách "Xã hội dân sự - 

Một số vấn đề chọn lọc" của Vũ Duy Phú và các cộng sự [142], "Một số vấn đề lý 

luận và thực tiễn về xã hội dân sự ở Liên Minh châu Âu" của Đinh Công Tuấn 

[194], "Phản biện xã hội và phát huy dân chủ pháp quyền" của Hồ Bá Thâm, 

Nguyễn Tôn Thị Tường Vân [171], “Cơ sở lý luận và các nguyên tắc cơ bản để 

hình thành và quản trị các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam” của Nguyễn Mạnh 

Cường [52], “Vai trò của các tổ chức xã hội đối với phát triển và quản lý xã hội” 

của Thang Văn Phúc, Nguyễn Minh Phương [143], "Hội và Tự do hiệp hội - một 

cách tiếp cận dựa trên quyền" của Lã Khánh Tùng, Nghiêm Hoa và Vũ Công Giao 

[196],… Các công trình khoa học vừa nêu tập trung nhiều vào khai thác các khía 

cạnh khái quát chung về TCXH nói chung và xã hội dân sự ở Việt Nam nói riêng 

chứ không đề cập đến vai trò của các TCXH trong các quá trình xã hội nói chung và 

trong BVMT nói riêng hầu như chưa được đề cập đến. Các kết quả nghiên cứu này 

có giá trị tham khảo đối với luận án của nghiên cứu sinh khi tiếp cận các quan niệm 

khác nhau về TCXH trên thế giới và ở Việt Nam.  

* Nhóm các công trình nghiên cứu về vai trò của các tổ chức xã hội trong 

bảo vệ môi trường gồm có:  

Sách "Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh công tác bảo vệ tài 

nguyên, môi trường - một số vấn đề lý luận và thực tiễn" [103] tập trung nghiên cứu 

vào các vấn đề như: thực trạng và các giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí 

hậu, đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên môi trường; Thích ứng và giảm nhẹ biến 
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đổi khí hậu đối với Việt Nam; Kinh nghiệm quốc tế trong công tác bảo vệ tài 

nguyên và môi trường; Thích nghi với biến đổi khí hậu: doanh nghiệp thực thi chiến 

lược tăng trưởng xanh; xã hội hóa công tác BVMT; Vai trò và trách nhiệm tham 

mưu của các cơ quan Đảng Trung ương trong việc chủ động ứng phó với biến đổi 

khí hậu, đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên môi trường; thực trạng và giải pháp 

công tác tuyên truyền ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên, môi trường; 

quan điểm và định hướng chiến lược trong công tác chủ động ứng phó với biến đổi 

khí hậu ở Việt Nam.  

Tuyển tập báo chí môi trường "Phát triển và đánh đổi: Lựa chọn giữa lợi ích 

kinh tế và bảo vệ môi trường" của Trung tâm Con người và Thiên nhiên [188] có 

nội dung tập trung chọn lọc một số bài viết đã đăng tải trên các báo, tạp chí các vấn 

đề về quy hoạch, quản lý môi trường, quản trị tài nguyên thiên nhiên,… Tuy nhiên, 

các bài viết này chưa đề cập hết các khía cạnh khác nhau của vấn đề, chưa đưa ra 

được những phân tích, kết luận thấu đáo về vấn đề liên quan đến BVMT nói chung. 

Các nội dung liên quan đến vai trò của các TCXH trong BVMT hầu như là khoảng 

trống trong các bài viết này.  

Sách “Phản biện xã hội về bảo vệ thiên nhiên và môi trường” của Nguyễn 

Đình Hòe [99] đã phân tích, đánh giá những vấn đề cơ bản về phản biện xã hội nói 

chung và phản biện xã hội về bảo vệ thiên nhiên và môi trường ở Việt Nam nói 

riêng, đưa ra những phương pháp và các bước thực hiện phản biện xã hội về bảo vệ 

thiên nhiên và môi trường. Ngoài ra, công trình còn đưa ra một số nội dung khái 

quát về thực trạng phản biện xã hội về bảo vệ thiên nhiên và môi trường ở Việt 

Nam qua kinh nghiệm của Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam. Công 

trình có nhiều nội dung có ý nghĩa tham khảo thực tiễn quan trọng đối với đề tài 

nghiên cứu của nghiên cứu sinh. 

Nghiên cứu "Cộng đồng với môi trường - Kết quả thử nghiệm phương pháp 

đánh giá quyền tiếp cận môi trường của cộng đồng tại Việt Nam" của Hội Bảo vệ 

thiên nhiên và môi trường Việt Nam [100] đã chỉ ra được vai trò của cộng đồng và 

các TCXH đại diện cho cộng đồng trong BVMT nhưng nghiên cứu này mới dừng 

lại ở việc nêu lên các vai trò cũng như sự cần thiết phỉ đề cao vai trò của các TCXH 

và cộng đồng trong BVMT thông qua một số trường hợp nghiên cứu điển hình.  



 
 

 

10 

Nghiên cứu “Liên kết bảo tồn đa dạng sinh học cho phát triển bền vững” 

của Trịnh Lê Nguyên [136] đã chỉ ra được để đảm bảo phát triển bền vững, không 

thể không có sự liên kết các chủ thể khác nhau trong đó các TCXH có vai trò rất 

quan trọng.  

Nghiên cứu “Môi trường với quyền con người và vận dụng quyền con 

người trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam” của Tường Duy Kiên [117] cũng đề 

cập đến vai trò và ý nghĩa quan trọng của các TCXH, cộng đồng trong việc 

BVMT ở Việt Nam hiện nay.  

Nghiên cứu “Vai trò của cộng đồng trong sự nghiệp bảo vệ môi trường” của 

Vũ Hoan, Nguyễn Ngọc Sinh và Lương Hùng [95] đã đề cập đến vai trò của nhiều 

TCXH trong BVMT ở Việt Nam hiện nay và đưa ra một số đề xuất về mô hình 

BVMT của các TCXH và các chính sách pháp luật để các tổ chức này hoạt động.  

Nghiên cứu của Mai Hải Đăng trong bài viết "Bảo đảm thực thi quyền môi 

trường trong Hiến pháp 2013" [65] đã khái quát quyền môi trường trong pháp luật 

quốc tế và pháp luật Việt Năm. Đây là công trình khá sâu sắc khi viết về môi 

trường tiếp cận dưới góc độ quyền, chỉ ra được nội dung quyền môi trường theo 

pháp luật quốc tế và thực trạng quyền môi trường ở Việt Nam. Từ đó, tác giả đã 

đưa ra một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về quyền môi trường ở Việt 

Nam. Kết quả nghiên cứu của công trình có ý nghĩa quan trọng đối với đề tài luận 

án bởi nó giúp cho luận án có thêm cách thức tiếp cận từ góc độ quyền của các 

TCXH khi nghiên cứu về vai trò của các tổ chức này trong BVMT. Tuy nhiên, 

cũng bởi xuất phát từ góc độ nghiên cứu này mà công trình này hoàn toàn không 

đề cập đến các nội dung liên quan đến cơ chế pháp lý về sự tham gia của các 

TCXH trong BVMT ở Việt Nam.  

Hội thảo “Vai trò của các cơ quan tổ chức, trong việc giải quyết vụ việc ô 

nhiễm môi trường do Công ty Vedan gây ra” của Hội Luật gia Việt Nam [104]. Kết 

quả hội thảo cho thấy vai trò của các cơ quan, tổ chức trong việc giải quyết các vấn 

đề vi phạm pháp luật BVMT rất quan trọng nhưng thiếu cơ chế pháp lý để các cơ 

quan, tổ chức này tham gia.  
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Kết quả các tham luận và thảo luận của Hội thảo “Sự tham gia của các tổ 

chức xã hội trong việc bảo vệ pháp luật môi trường và tranh tụng vì lợi ích cộng 

đồng” của Hội Luật gia Việt Nam [105], cũng đề cập đề vấn đề bức thiết hiện nay 

đó là vai trò ngày càng quan trọng của các TCXH trong việc BVMT ở Việt Nam 

hiện nay và sự cần thiết phải có cơ chế, chính sách nâng cao vai trò của các TCXH 

trong BVMT.  

Hội thảo “Phát triển bền vững ở Việt Nam và vai trò của cộng đồng” của Hội 

Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam phối hợp với Viện Chiến lược Chính 

sách Tài nguyên và Môi trường [101] với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà 

khoa học thuộc Viện Chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường, Hội Bảo vệ 

Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE), Tổng cục Môi trường; đại diện 

một số cơ quan quản lý, cơ quan nghiên cứu: Viện Môi trường và Phát triển bền 

vững, Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Điều tra quy hoạch rừng, Hội Kinh tế Môi 

trường Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Luật Hà Nội... và nhiều cơ 

quan thông tấn, báo chí. Tại Hội thảo, các đại biểu đều khẳng định vai trò quan 

trọng của cộng đồng trong BVMT chưa được đánh giá đúng mức. Cộng đồng còn 

thiếu thông tin cần thiết về môi trường, chưa tạo được cơ chế tối thiểu cho việc chủ 

động tham gia, chưa tăng cường được năng lực để cộng đồng có đủ sức BVMT như 

các quy định hiện hành của pháp luật yêu cầu. Do đó, cần phải có bước đột phá 

trong việc phát huy sức mạnh cộng đồng BVMT. Để làm được điều đó, rất cần có 

một cơ chế pháp lý hữu hiệu để cộng đồng nói chung và các TCXH nói riêng phát 

huy hết vai trò của mình trong việc BVMT. 

Các Hội thảo "Sự tham gia của cộng đồng và các tổ chức xã hội: Kinh 

nghiệm thực tiễn và nhu cầu thể chế hóa cho Luật Bảo vệ môi trường" do Trung tâm 

Con người và Thiên nhiên (PanNature), Vụ Chính sách và pháp chế thuộc Tổng Cục 

Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tháng 7/2015 [189]; "Quản lý 

nhà nước về bảo vệ môi trường" của Tổng cục Môi trường [186] cũng đều đề cập 

đến vai trò ngày càng quan trọng trong BVMT của các TCXH nhưng thiếu một cơ 

chế pháp lý hữu hiệu cho sự tham gia của các TCXH trong BVMT.  

Ngoài các cuốn sách chuyên khảo và các hội thảo chuyên sâu về vai trò của 

các TCXH trong BVMT nói trên, các tạp chí khoa học gần đây cũng đã xuất hiện 
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rất nhiều bài viết chuyên đề liên quan đến một số khía cạnh về vai trò của cộng 

đồng và các TCXH trong BVMT. Có thể kể đến hàng loạt các nghiên cứu trong các 

tạp chí như là:  

- "Sự tham gia của các tổ chức khoa học và công nghệ ngoài Nhà nước trong 

kiểm soát ô nhiễm nước" của Ngô Thuần Khiết [113]. 

- "Vai trò của cộng đồng trong công tác bảo vệ hồ Hà Nội" của Đào 

Thu Thủy [185]. 

- "Phong trào, mô hình xã hội hóa bảo vệ môi trường trên thế giới và bài học 

kinh nghiệm cho Việt Nam" của Nguyễn Song Tùng [197]. 

- "Mô hình cộng đồng giám sát chất lượng nguồn nước" của Đoàn Thanh 

Phương, Lê Thị Mai Anh [146]. 

- "Vai trò của giám sát xã hội đối với hoạt động bảo vệ môi trường" của Trần 

Thị Giang, Tạ Thùy Linh [71]. 

- "Tham vấn cộng đồng trong tiến trình thực hiện luật Lâm nghiệp ở miền 

Trung" của Trần Nam Thắng, Trương Sỹ Hoài Nhân [172]. 

- "Một số quy định của pháp luật về vai trò của cộng đồng dân cư với bảo vệ 

môi trường nước" của Nghiêm Xuân Bạch [9]. 

- "Vai trò của các tổ chức xã hội trong bảo vệ môi trường" của Nguyễn Văn 

Phương[145]. 

- "Bảo vệ môi trường làng nghề: Huy động sự vào cuộc của các tổ chức 

chính trị - xã hội" của Phạm Trọng Duy [56]. 

- "Hoạt động phản biện xã hội về môi trường - nhu cầu và xu thế phát triển 

tất yếu" của Phạm Văn Tân [168]. 

- "Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam: tăng cường gắn kết cộng 

đồng bảo vệ môi trường phát triển bền vững" của Nguyễn Ngọc Sinh [162]. 

- "Hoạt động giám sát và phản biện xã hội góp phần thực hiện nghiêm các 

quy định về bảo vệ môi trường" của Phạm Đình Tuyên [198]. 

- "Tăng cường sự tham gia của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam 

trong công tác bảo vệ môi trường" của Linh Hằng [82].  

Các công trình công bố trên các tạp chí nêu trên chủ yếu đề cập vai trò, mô 

hình các TCXH, cộng đồng dân cư tham gia BVMT, có những công trình đề cập 
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đến các chủ thể cụ thể và đối tượng bảo vệ cụ thể như bảo vệ hồ ở Hà Nội, giám sát 

nguồn nước, BVMT làng nghề, bảo vệ môi trường nước v.v.. Kết quả nghiên cứu 

trong các công trình này là tài liệu tham khảo, gợi mở để NCS nghiên cứu các nội 

dung của đề tài luận án. 

Thực hiện đề tài này là tâm huyết của bản thân nghiên cứu sinh. Để thực hiện 

đề tài, trước đây nghiên cứu sinh đã có các công trình nghiên cứu về những vấn đề 

liên quan như: 

- Bài viết "Xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường hướng tới nền kinh tế 

xanh" của Nguyễn Thị Tố Uyên [208]. Trong bài viết này, tác giả đã đánh giá khái 

quát quan điểm xã hội hóa công tác BVMT và thực trạng xã hội hóa công tác 

BVMT ở Việt Nam hiện nay và qua đó đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh xã hội 

hóa công tác BVMT ở Việt Nam hiện nay.  

- Bài viết "Hoàn thiện pháp luật nhằm tăng cường vai trò của các tổ chức 

xã hội trong việc đảm bảo an ninh môi trường ở Việt Nam" của Nguyễn Thị Tố 

Uyên [203]. Qua bài viết, tác giả thông qua việc đánh giá vai trò của các TCXH 

trong BVMT, khái quát các quy định pháp luật về BVMT liên quan đến sự tham 

gia của các TCXH để từ đó nhấn mạnh sự cần thiết phải hoàn thiện hệ thống pháp 

luật về môi trường nhằm tăng cường vai trò của các TCXH trong BVMT ở Việt 

Nam hiện nay.  

- Bài viết "Hoàn thiện quy định pháp luật trong phân công quản lý nhà nước 

về môi trường" của Nguyễn Thị Tố Uyên [205]. Qua rà soát, nghiên cứu các quy 

định của pháp luật về phân công, phân cấp quản lý nhà nước về môi trường, bài viết 

đã trao đổi một số vấn đề còn chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu hụt của các quy định 

pháp luật hiện hành trong phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về BVMT của 

Bộ Tài nguyên và môi trường, các bộ, ngành khác có liên quan và chính quyền địa 

phương. Đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm phân công cụ thể, khoa học hơn 

về trách nhiệm quản lý nhà nước trong BVMT. 

- Bài viết “Kinh nghiệm phân công, phân cấp quản lý nhà nước về môi 

trường của một số nước trên thế giới và sự vận dụng đối với Việt Nam” của Nguyễn 

Thị Tố Uyên [207]. Trong bài viết này, tác giả đề cập đến một số kinh nghiệm về 

phân công, phân cấp quản lý nhà nước về BVMT của một số nước trên thế giới trên 
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cơ sở đó rút ra một số vấn đề có ý nghĩa đối với Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam 

đang tiến hành nhất là việc sửa đổi, bổ sung Luật BVMT năm 2005. 

- Bài viết “Giải pháp xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường ở nước ta hiện 

nay” của Nguyễn Thị Tố Uyên [204]. Qua bài viết, tác giả cũng đề cập đến tầm 

quan trọng của việc xã hội hóa công tác BVMT và bước đầu đưa ra một số giải 

pháp để đẩy mạnh xã hội hóa công tác này ở Việt Nam. 

- Bài viết “Hoàn thiện pháp luật về vai trò của các tổ chức xã hội trong giám 

sát bảo vệ môi trường" của Nguyễn Thị Tố Uyên [206]. Qua bài viết, tác giả đánh 

giá vai trò của các TCXH trong giám sát BVMT và đề xuất một số giải pháp nhằm 

hoàn thiện pháp luật để nâng cao vai trò giám sát của các TCXH trong công tác 

BVMT hiện nay.  

* Nhóm các công trình nghiên cứu liên quan đến cơ chế pháp lý 

Đối với nhóm các công trình nghiên cứu về cơ chế pháp lý nói chung, hiện 

đã có khá nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề cơ chế pháp lý trên các lĩnh vực 

khác nhau của đời sống kinh tế - xã hội. Có thể kể đến các công trình tiêu biểu như:  

- “Cơ chế pháp lý giám sát hoạt động tư pháp ở Việt Nam” của Nguyễn Chí 

Dũng [55], tiếp cận, phân tích cơ sở lý luận về cơ chế pháp lý giám sát hoạt động tư 

pháp như: các khái niệm quyền tư pháp, hoạt động tư pháp, giám sát, giám sát hoạt 

động tư pháp, cơ chế, cơ chế pháp lý, các yếu tố cấu thành và mối quan hệ mật thiết 

của các yếu tố tạo nên hệ thống cơ chế pháp lý giám sát hoạt động tư pháp. Trong 

hệ thống cơ chế pháp lý giám sát hoạt động tư pháp bao gồm ba yếu tố cấu thành: 

phương thức tổ chức giám sát, yếu tố pháp lý, mối quan hệ tương tác giữa chủ thể 

giám sát tác động đến đối tượng giám sát. Mỗi yếu tố trong hệ thống cơ chế là tiền 

đề của nhau và là điều kiện bổ sung cho nhau để hoàn thiện. Trên cơ sở phân tích cơ 

sở lý luận của cơ chế pháp lý giám sát hoạt động tư pháp, luận án tập trung phân 

tích thực trạng cơ chế pháp lý giám sát hoạt động tư pháp, yêu cầu khách quan, 

quan điểm chỉ đạo và các giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát hoạt động tư 

pháp hiện nay. 

Luận án này là một công trình nghiên cứu có hệ thống về cơ chế pháp lý 

giám sát hoạt động tư pháp, phân tích các yếu tố cấu thành của cơ chế này và sự vận 
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hành, mối quan hệ tương tác giữa các yếu tố đó. Tuy không đề cập đến cơ chế pháp 

lý đảm bảo sự tham gia của các TCXH trong BVMT nhưng một số vấn đề lý luận 

về cơ chế pháp lý cũng có ý nghĩa tham khảo đối với đề tài nghiên cứu của nghiên 

cứu sinh. 

- “Hoàn thiện cơ chế pháp lý bảo đảm chức năng giám sát của Quốc hội” 

của Trương Thị Hồng Hà [74], tiếp cận, phân tích về cơ chế, làm sáng tỏ khái niệm 

cơ chế pháp lý, các yếu tố cấu thành và mối quan hệ mật thiết giữa các yếu tố tạo 

nên hệ thống cơ chế pháp lý. Trong hệ thống cơ chế pháp lý bao gồm bốn yếu tố 

cấu thành: những quy định của pháp luật, hình thức và phương pháp pháp lý, trình 

tự và thủ tục pháp lý, hậu quả pháp lý. Mỗi yếu tố trong hệ thống cơ chế là tiền đề 

của nhau, bổ sung cho nhau, không thể có cái này mà không có cái kia mà nếu 

không như vậy thì chỉ là hình thức bề ngoài, không có nội dung thực chất. Cho nên, 

để hoàn thiện cơ chế pháp lý, phải xác định rõ mỗi yếu tố đóng một vai trò xác định 

và các yếu tố hợp thành mới tạo nên cơ chế pháp lý vận hành có hiệu quả. Mặc dù 

trong phạm vi nghiên cứu của mình, tác giả chỉ đề cập đến chức năng giám sát của 

Quốc Hội, không đề cập đến cơ chế pháp lý đảm bảo sự tham gia của các TCXH 

trong BVMT ở Việt Nam. Tuy nhiên một số vấn đề lý luận về cơ chế pháp lý, các 

yếu tố cấu thành của cơ chế pháp lý có ý nghĩa tham khảo đối với việc thực hiện 

luận án này. 

- “Hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát xã hội đối với việc thực hiện quyền lực 

nhà nước ở Việt Nam hiện nay” của Nguyễn Mạnh Bình [14], phân tích rõ cơ sở lý 

luận về hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát xã hội đối với việc thực hiện quyền lực 

nhà nước như: khái quát giám sát xã hội đối với việc thực hiện quyền lực nhà nước, 

khái niệm và các bộ phận cấu thành của cơ chế pháp lý giám sát xã hội đối với việc 

thực hiện quyền lực nhà nước. Theo tác giả thì có năm yếu tố cấu thành: hệ thống 

thiết chế giám sát xã hội đối với việc thực hiện quyền lực nhà nước, hệ thống thể 

chế giám sát xã hội đối với việc thực hiện quyền lực nhà nước, hình thức và phương 

pháp pháp lý giám sát xã hội đối với việc thực hiện quyền lực nhà nước, trình tự và 

thủ tục pháp lý giám sát xã hội đối với việc thực hiện quyền lực nhà nước,hậu quả 

giám sát xã hội đối với việc thực hiện quyền lực nhà nước. Các yếu tố này đều có 

vai trò quan trọng nhất định trong cơ chế pháp lý giám sát xã hội đối với việc thực 
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hiện quyền lực nhà nước.Trên cơ sở phân tích cơ sở lý luận của cơ chế pháp lý giám 

sát xã hội đối với việc thực hiện quyền lực nhà nước, luận án tập trung phân tích 

thực trạng cơ chế pháp lý giám sát xã hội đối với việc thực hiện quyền lực nhà 

nước, yêu cầu khách quan, quan điểm chỉ đạo và các giải pháp hoàn thiện cơ chế 

pháp lý giám sát xã hội đối với việc thực hiện quyền lực nhà nước. 

- “Cơ chế pháp lý đảm bảo giải quyết tranh chấp hành chính ở Việt Nam" 

của Trần Quang Hiển [89], phân tích cơ sở lý luận về cơ chế pháp lý đảm bảo giải 

quyết tranh chấp hành chính như: các khái niệm tranh chấp hành chính, giải quyết 

tranh chấp hành chính, cơ chế pháp lý, các yếu tố cấu thành và mối quan hệ mật 

thiết của các yếu tố tạo nên hệ thống cơ chế pháp lý đảm bảo giải quyết tranh chấp 

hành chính cũng như vai trò và các tiêu chí hoàn thiện cơ chế này. Trong hệ thống 

cơ chế pháp lý bảo đảm giải quyết tranh chấp hành chính bao gồm bốn yếu tố cấu 

thành: các nguyên tắc pháp lý cơ bản trong giải quyết tranh chấp hành chính, những 

quy định pháp luật về giải quyết tranh chấp hành chính, thủ tục và phương thức 

pháp lý giải quyết tranh chấp hành chính, con người trong cơ chế bảo đảm giải 

quyết tranh chấp hành chính và mối quan hệ giữa các chủ thể có thẩm quyền giải 

quyết tranh chấp hành chính. Mỗi yếu tố trong hệ thống cơ chế là tiền đề của nhau 

và là điều kiện bổ sung cho nhau để hoàn thiện. Trên cơ sở phân tích cơ sở lý luận 

của cơ chế pháp lý bảo đảm giải quyết tranh chấp hành chính, luận án tập trung 

phân tích thực trạng cơ chế pháp lý bảo đảm giải quyết tranh chấp hành chính, yêu 

cầu khách quan, quan điểm chỉ đạo và các giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý bảo 

đảm giải quyết tranh chấp hành chính hiện nay. Luận án này là một công trình 

nghiên cứu có hệ thống về cơ chế pháp lý bảo đảm giải quyết tranh chấp hành 

chính, phân tích các yếu tố cấu thành của cơ chế này và sự vận hành, mối quan hệ 

tương tác giữa các yếu tố đó. Nghiên cứu sinh sẽ tham khảo luận án này về cấu trúc 

và việc tiếp cận vấn đề dưới góc độ lý luận về cơ chế pháp lý nói chung. 

- Nghiên cứu về cơ chế pháp lý còn có công trình “Hoàn thiện cơ chế pháp 

lý nhân dân kiểm soát quyền lực nhà nước” của Nguyễn Quang Anh [3]... Đây là 

công trình góp phần xây dựng cơ sở lý luận khoa học cho việc hoàn thiện cơ chế 

pháp lý nhân dân giám sát quyền lực nhà nước trong xây dựng nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Những phân tích về thực trạng từ đó đưa ra 
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những giải pháp của công trình góp phần khắc phục những hạn chế, bất cập của cơ 

chế pháp lý nhân dân giám sát quyền lực nhà nước hiện nay bằng việc hoàn thiện cơ 

chế pháp lý nhân dân giám sát quyền lực nhà nước theo tinh thần và nội dung mới 

của Hiến pháp năm 2013. Tuy nhiên, các công trình vừa nêu chỉ nghiên cứu cơ chế 

pháp lý bảo đảm giải quyết tranh chấp hành chính, hình thức giám sát xã hội đối với 

các cơ quan tư pháp hoặc nghiên cứu cơ chế nhân dân giám sát quyền lực nhà nước 

trên cả ba quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Đối tượng nghiên cứu của các công 

trình này hoàn toàn độc lập và khác với đối tượng, nội dung nghiên cứu mà đề tài 

luận án nghiên cứu sinh đang tập trung nghiên cứu. Mặc dù vậy, một số vấn đề lý 

luận về cơ chế pháp lý cũng có ý nghĩa tham khảo đối với đề tài nghiên cứu của 

nghiên cứu sinh. 

* Nhóm các công trình nghiên cứu liên quan đến cơ chế pháp lý về sự tham 

gia của các tổ chức xã hội trong bảo vệ môi trường 

Sách "Thực thi một số Điều ước quốc tế cơ bản về bảo vệ môi trường ở Việt 

Nam" của Nguyễn Lan Nguyên [135] nghiên cứu về một số nét cơ bản về điều 

chỉnh pháp lý quốc tế về BVMT (những thách thức về môi trường đối với toàn nhân 

loại, sự hình thành luật quốc tế về BVMT, các nguyên tắc của luật quốc tế về 

BVMT, những điều chỉnh pháp lý quốc tế về môi trường); các điều ước quốc tế cơ 

bản về BVMT mà Việt Nam đã tham gia ký kết và gia nhập, Việt Nam với việc 

thực thi các điều ước quốc tế về BVMT.  

Đề tài cấp bộ “Pháp luật môi trường Việt Nam - Thực trạng và định hướng 

hoàn thiện” của Hoàng Thế Liên [121] đã phân tích, đánh giá sâu sắc thực trạng 

pháp luật môi trường Việt Nam. Từ đó, đề tài cũng đề xuất nhiều giải pháp hoàn 

thiện pháp luật môi trường Việt Nam. Một trong các giải pháp đáng chú ý của đề tài 

là: xây dựng cơ chế bảo đảm thực thi pháp luật và các thiết chế khác liên quan đến 

việc bảo đảm thực thi pháp luật về môi trường. Tuy không trực tiếp đề cập đến cơ 

chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT ở Việt Nam hiện nay song 

kết quả nghiên cứu đề tài, nhất là giải pháp nêu trên là tư liệu tham khảo quan trọng 

đối với nghiên cứu sinh trong việc nghiên cứu luận án của mình. Luận án “Quản lý 

nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ rừng ở Việt Nam hiện nay”của Hà 

Công Tuấn [195] đã làm rõ cơ sở lí luận về quản lý nhà nước bằng pháp luật trong 
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lĩnh vực bảo vệ rừng; đánh giá thực trạng quản lý nhà nước bằng pháp luật trong 

lĩnh vực bảo vệ rừng ở Việt Nam hiện nay và nêu các quan điểm, đề xuất các giải 

pháp chủ yếu đảm bảo quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ rừng 

ở Việt Nam đến năm 2020. Tuy nhiên, đối tượng nghiên cứu của luận án tập trung 

vào vấn đề quản lý và bảo vệ rừng chứ không đề cập đến cơ chế pháp lý về sự tham 

gia của các TCXH trong BVMT nói chung.  

Tương tự “Đảm bảo vai trò của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ rừng ở Việt 

Nam” của Võ Mai Anh [4] cũng chỉ tập trung nghiên cứu vào đối tượng là vai trò 

của pháp luật trong bảo vệ rừng ở Việt Nam mà chưa nói đến cơ chế pháp lý như đề 

tài mà nghiên cứu sinh đang say mê, muốn nghiên cứu. 

Nghiên cứu “Hoàn thiện pháp luật về đánh giá tác động môi trường ở Việt 

Nam” của Lê Thị Hồng [106] đã phân tích rất sâu sắc cơ sở lý luận hoàn thiện 

pháp luật về đánh giá tác động môi trường, quá trình phát triển và thực trạng pháp 

luật về đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam. Sau khi xác định đầy đủ quan 

điểm và đánh giá yêu cầu khách quan hoàn thiện pháp luật về đánh giá tác động 

môi trường, luận văn đã đưa ra nhiều giải pháp rất khả thi nhằm hoàn thiện pháp 

luật về đánh giá tác động môi trường. Trong số các giải pháp được đưa ra, tác giả 

cũng đề cập đến giải pháp: nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cộng 

đồng, doanh nghiệp và các nhà quản lý… Giải pháp này có nói đến việc nâng cao 

nhận thức để lôi kéo, thu hút đông đảo các lực lượng khác nhau của xã hội tham 

gia BVMT nhưng chưa đề cập đến cơ chế pháp lý đảm bảo sự tham gia của các 

TCXH trong BVMT.  

Luận văn Thạc sỹ “Pháp luật về bảo vệ môi trường ở Việt Nam - Thực trạng 

và giải pháp” của Đinh Phượng Quỳnh [160] cũng tiếp tục phân tích các nội dung 

bất cập hiện có của pháp luật BVMT ở Việt Nam hiện nay và đề xuất một hệ thống 

các giải pháp liên quan đến việc hoàn thiện các nội dung cụ thể của Luật BVMT. 

Tuy nhiên, luận văn cũng chưa đề cập đến vấn đề cơ chế pháp lý và những nội dung 

liên quan đến sự tham gia của các TCXH trong BVMT. 

Ngoài ra, còn có nhiều luận văn Thạc sỹ khác cũng nghiên cứu về pháp luật 

môi trường ở những địa phương khác nhau, đối tượng khác nhau trong lĩnh vực 
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pháp luật môi trường khác như: “Trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường ở Việt Nam” của Nguyễn Thị Tố Uyên [202]; “Thực hiện pháp luật môi 

trường ở Nam Định” của Nguyễn Thị Thu Hương [110]; “Quản lý việc khai thác tài 

nguyên thiên nhiên vùng ven biển tỉnh Thải Bình theo hướng phát triển bền vững” 

của Trần Thị Bích Hằng [83]; “Quản lý nhà nước bằng pháp luật về bảo vệ môi 

trường trong hoạt động khoáng sản than ở tỉnh Quảng Ninh” của Nguyễn Thành 

Vinh [217]; “Pháp luật bảo vệ môi trường nước lưu vực sông ở Việt Nam” của Tiêu 

Thị Hà [75]; “Bảo vệ đất nông nghiệp theo pháp luật đất đai của Việt Nam” của 

Nguyễn Thanh Hoa [90], “Những vấn đề pháp lý về bảo vệ môi trường trong quy 

hoạch kinh tế - xã hội ở Việt Nam hiện nay” của Nguyễn Đức Đình [67]; “Trách 

nhiệm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay” của 

Nguyễn Văn Việt [215]; “Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường không khí 

Việt Nam nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu” của Dương Thị Minh Thúy [183]… 

Các công trình này đều có những đánh giá, phân tích khả sâu sắc về đối tượng 

nghiên cứu và đưa ra nhiều giải pháp khả thi. Tuy nhiên, hầu hết các công trình này 

đều chỉ nghiên cứu về pháp luật môi trường ở một lĩnh vực nhất định và với một địa 

bàn cụ thể chứ chưa đề cập sâu đến vấn đề đang cấp thiết hiện nay là xây dựng và 

hoàn thiện cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT ở Việt Nam 

hiện nay.  

1.1.1.2. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài có liên quan đến đề tài 

* Các công trình nghiên cứu về tổ chức xã hội  

Do cách tiếp cận khác với Việt Nam về TCXH, nên hầu hết các các nghiên 

cứu ở nước ngoài đều tập trung nghiên cứu vào quá trình hình thành, tồn tại và phát 

triển của xã hội dân sự ở những quốc gia ở cả hai khu vực phát triển và đang phát 

triển. Các nghiên cứu này đã có bề rộng và chiều sâu từ những đầu thế kỷ 19 cùng 

với quá trình truyền bá dân chủ, sản phẩm nghiên cứu rất nhiều và tập trung vào 

phân tích đánh giá các khía cạnh cơ bản của xã hội dân sự như khái niệm, vai trò, 

cấu trúc, quá trình hình thành và phát triển, tổ chức và hoạt động... Số lượng các 

nghiên cứu này rất phong phú và đa dạng trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Điển hình 

cho các nghiên cứu này là:  
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- “Civil Society” in John T. Ishiyama and Marijke Breuning" (eds), "21st 

Century Political Science: A Reference Handbook" (“Xã hội dân sự” in trong sách 

"Sổ tay chuyên khảo: Khoa học Chính trị thế kỷ 21") của Ryan Salzman [276];  

- "Alternate Civilities: Democracy and Culture in China and Taiwan" (Xã 

hội dân sự kiểu mới: Dân chủ và văn hóa ở Trung Quốc và Đài Loan) của Robert 

Weller [273]; 

- "Making Democracy Work: Civil Traditions in Modern Italy" (Thúc 

đẩy nền dân chủ: Truyền thống dân sự trong xã hội Ý đương đại) của Robert 

Putnam [274]; 

- “Nonprofit organisations and policy advocacy” (Các tổ chức phi lợi nhuận 

và vận động chính sách) in trong tập sách của Powell, The Nonprofit Sector: A 

Research Handbook (Khu vực phi lợi nhuận: Sách hướng dẫn nghiên cứu) của JC 

Jenkins [253];  

- "Getting to the 21st Century: Voluntary Action and the Global Agenda" 

(Bước vào thế kỷ 21: Các hoạt động tự nguyện và chương trình hành động toàn cầu) 

của David Korten [235]; 

- "The Politics of Environment in Southeast Asia" (Chính trị trong vấn đề 

môi trường ở Đông Nam Á) của Hirsch, Warren [243];  

Bên cạnh đó, gần đây cũng có khá nhiều các công trình nghiên cứu nước 

ngoài về TCXH hoặc xã hội dân sự ở Việt Nam, có thể kể đến các công trình 

nghiên cứu như:  

- Sách "Getting Organized in Vietnam. Moving in and around the Socialist 

State" (Tổ chức ở Việt Nam: Chuyển dịch bên trong và bên ngoài nhà nước xã hội 

chủ nghĩa) của của Kerkvliet, Ben J.T., Russel H.K. Heng and David W.H. Koh eds  

[257] Công trình này trình bày các nghiên cứu tình huống ban đầu về phạm vi của 

các tổ chức ở Việt Nam hiện nay và phân tích các mối quan hệ của họ với các tổ 

chức nhà nước đang phát triển. Nghiên cứu đề cập đến lịch sử hình thành những tổ 

chức - dạng như XHDS đầu tiên ở Việt Nam trong bối cảnh trước những năng 1980 

không có nhiều cơ hội để thành lập các tổ chức và hiệp hội tự nguyện phi nhà nước 

ngoài một số trường hợp được Đảng Cộng sản Việt Nam và các cơ quan nhà nước 

khác thành lập. Quá trình đổi mới đã là cho bối cảnh hình thành và phát triển của 
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các tổ chức XHDS thay đổi đáng kể. Từ các hiệp hội tự lực chủ động cho người 

khuyết tật đến các tổ chức đoàn thể, bán chính phủ hoặc phi chính phủ, người dân 

Việt Nam đang cùng nhau tuyên bố những lợi ích tập thể và cụ thể của họ đối với 

nhà nước. Quá trình kết hợp, phát biểu ý tưởng, diễn xuất, và cố gắng gây ảnh 

hưởng tới chính sách trong một số trường hợp đang được tiến hành và liên tục. 

Công trình cũng thể hiện những nỗ lực đầu tiên nhằm cung cấp một khuôn khổ để 

đánh giá và phân loại số lượng lớn các tổ chức phức tạp ở Việt Nam: đó là những 

yếu tố liên kết yếu với nhà nước, cái nào là độc lập với nhà nước, nhưng có lẽ phụ 

thuộc vào các cơ quan tài trợ bên ngoài. Công trình cũng cho thấy sự thay đổi chính 

trị và xã hội ở Việt Nam và các nền kinh tế chuyển đổi khác. 

- Công trình “An Approach for Analysing State-Society Relations in 

Vietnam” (Một cách tiếp cận đối với việc phân tích quan hệ Nhà nước - xã hội ở 

Việt Nam) [224] xem xét bốn lĩnh vực trong đời sống chính trị của Việt Nam, trong 

đó các mối quan hệ giữa các quốc gia có vấn đề là các thể chế và quy trình quản lý, 

truyền thông đại chúng, tập thể nông nghiệp và tham nhũng. Mỗi quốc gia đều có 

bằng chứng ủng hộ hai cách giải thích chung, lập luận rằng nhà nước và các tổ chức 

khác trong xã hội điều hành chương trình chính trị ở Việt Nam. Tuy nhiên, cũng có 

bằng chứng cho một giải thích thứ ba, nêu bật các hoạt động chính trị trong xã hội 

ngoài tầm với của nhà nước và các tổ chức của nó. Nghiên cứu cũng chỉ ra các tranh 

luận đang được diễn ra ở mỗi lĩnh vực về mối quan hệ giữa nhà nước và xã hội. 

- “The Relationship between Civic and Governmental Organizations in 

Vietnam” (Mối quan hệ giữa các tổ chức dân sự và cơ quan Nhà nước ở Việt Nam) 

của Wischermann, Joerg and Bui The Cuong, Nguyen Quang Vinh [292].  

- "The Emerging Civil Society. An Initial Assessment of Civil Society 

in Vietnam" (Hình thành xã hội dân sự. Đánh giá ban đầu về xã hội dân sự ở 

Việt Nam) [282]. 

- "Civic organisations in Vietnam" (Các tổ chức dân sự ở Việt Nam). 

Reprinted in In CSI-SAT Vietnam. The Emerging Civil Society, Hanoi, VIDS, 

UNDP, SNV and CIVICUS, Annex 5. (In trong tập tài liệu Tài liệu Dự án nghiên 

cứu về xã hội dân sự của Chương trình phát triển Liên Hợp quốc phối hợp với Bộ 

Nội vụ - 2005) của Bui The Cuong [232]. 
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- "Filling the Gap: The Emerging Civil Society in Vietnam" (Lấp đầy khoảng 

trống: Đẩy mạnh việc hình thành xã hội dân sự ở Việt Nam) [238]. 

- "Vietnam’s Civil Society in the area of economic sustainable 

development and integration" (Xã hội dân sự Việt Nam trong phát phiển bền 

vững và hội nhập) [288]. 

- "Informal pathbreakers: civil society networks in China and Vietnam" 

(Nghiên cứu lát cắt về mạng lưới xã hội dân sự ở Việt Nam và Trung Quốc) [248].  

- “Translating, interpreting and practicing civil society in Vietnam: A tale of 

calculated misunderstandings” (Diễn giải về xã hội dân sự và thực hành của xã hội 

dân sự ở Việt Nam: Câu chuyện về sự hiểu lầm có chủ ý) của Oscar Salemink trong 

tập sách của Lewis D và Mosse D Development Brokers and Translators (Những 

người môi giới và phiên dịch trong lĩnh vực phát triển) [267]. 

- “Vietnam and the Challenge of Political Civil Society” (Việt Nam và 

thách thức của xã hội dân sự chính trị) của Carlyle Thayer trong sách 

Contemporary Southeast Asia [233]. 

- “The Emergence of a Nonprofit Sector and Philanthropy in the Socialist 

Republic of Vietnam” (Sự xuất hiện của khu vực phi lợi nhuận và hoạt động nhân 

đạo ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của Mark Sidel trong tập sách 

“The Emergence of a Nonprofit Sector and Philanthropy in the Socialist Republic of 

Vietnam” (Sự xuất hiện của xã hội dân sự trong cộng đồng châu Á Thái Bình 

Dương) của Yamamoto [264]. 

- “International analyses and views on Civil Society in Vietnam” (Phân tích 

quốc tế và các quan điểm về xã hội dân sự ở Việt Nam) của Irene Nørlund [250].  

- "Approaching Civil Society in Vietnam" (Tiếp cận xã hội dân sự ở Việt 

Nam), Luận án tiến sỹ  của Joseph Hannah, Đại học Washington [254]. 

- “Forms of Engagement Between State Agencies and Civil Society 

Organizations in Vietnam” (Hình thái tương tác giữa các cơ quan nhà nước và 

các Tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam) của Ben Kerkvliet, Nguyễn Quang A, 

Bạch Tân Sinh [231]. 

- "Training Needs Assessment of Civil Society Organizations in Vietnam" 

(Đánh giá nhu cầu đào tạo của các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam) của Asia 

Foundation [228]. 
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Về cơ bản, những công trình nghiên cứu nước ngoài về xã hội dân sự ở 

nước ngoài hoặc về TCXH ở Việt Nam đều nghiên cứu theo hướng mở, với nhiều 

vấn đề khác nhau song đều hướng đến tăng cường, khuyến khích phát triển, phát 

huy tối đa vai trò của xã hội dân sự ở Việt Nam, dần dần thay thế quyền lực, vai 

trò Nhà nước trên một số lĩnh vực. Nghiên cứu cho thấy, kết quả của các công 

trình trên có cả những điểm tích cực và tiêu cực, nghiên cứu sinh sẽ tham khảo có 

chọn lọc những kết quả tích cực phù hợp với thực tiễn ở Việt Nam cho việc 

nghiên cứu luận án của mình. 

* Nhóm các công trình nghiên cứu về vai trò của các tổ chức xã hội trong 

bảo vệ môi trường  

- Nghiên cứu tựa đề "Tương lai của chúng ta" (tựa tiếng Anh: Our Common 

Future và tiếng Pháp là Notre avenir à tous, ngoài ra còn thường được gọi là Báo 

cáo Brundtland) được Ủy ban Môi trường và Phát triển Thế giới xuất bản năm 1987 

[201]. Bản nghiên cứu này lần đầu tiên công bố chính thức thuật ngữ "phát triển bền 

vững", sự định nghĩa cũng như một cái nhìn mới về cách hoạch định các chiến lược 

phát triển lâu dài. "Tương lai chung của chúng ta", có mục tiêu là chủ nghĩa đa 

phương và phụ thuộc lẫn nhau của các quốc gia trong việc tìm kiếm một con đường 

phát triển bền vững. Bản báo cáo đã tìm cách lấy lại tinh thần của Hội nghị Liên 

hợp quốc về Môi trường con người - Hội nghị Stockholm - đã giới thiệu mối quan 

tâm về môi trường để phát triển các lĩnh vực chính trị chính thức. Báo cáo đã đặt 

vấn đề môi trường vững chắc trên các chương trình nghị sự chính trị; nó nhằm mục 

đích để thảo luận về môi trường và phát triển như là một vấn đề duy nhất. Một trong 

những đóng góp quan trọng của báo cáo là việc công nhận rằng sự cần thiết phải có 

sự tham gia tích cực của tất cả các lĩnh vực của xã hội trong việc tham vấn và các 

quyết định liên quan đến phát triển bền vững. 

Sách “Environmental Governance in Asia: Independent Assessements of 

National Implimentation of Rio Declaration’s Principle 10” (Quản lý môi trường ở 

Châu Á: Đánh giá độc lập về Hành động Quốc gia đối với Nguyên tắc số 10, Tuyên 

bố Rio) [280] đã đưa ra cách tiếp cận khá đầy đủ và sâu sắc về các hình thức tham 

gia BVMT của các thành phần khác nhau trong xã hội trong đó chú trọng đến sự 

tham gia BVMT của các tổ chức cộng đồng. Các kết quả nghiên cứu, phân tích của 

cuốn sách có ý nghĩa tham khảo quan trọng đối với đề tài nghiên cứu của nghiên 
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cứu sinh đặc biệt là về các kết quả nghiên cứu liên quan hình thức tham gia BVMT 

của các TCXH.  

Nghiên cứu: “Environmental Communications Assessment. A framework of 

analysis for the environmental governance” (Sự đánh giá môi trường của truyền 

thông. Một khuôn khổ phân tích cho quản lý môi trường) (2003) tại Hội thảo 

“Communication and the Environment” (Truyền thông và môi trường) của tác giả 

Emmanuele Santi và Lucia Grenna đã đưa ra cách tiếp cận mới về BVMT trong 

đó đề cao vai trò thông tin và giám sát BVMT của các TCXH trong lĩnh vực 

truyền thông.  

- Nghiên cứu “Environment Law, Regulation and Governance: Shifting 

Architectures” (Luật Môi trường, các Quy định và Quản lý: Sự chuyển đổi cấu 

trúc”) (2009, tạp chí Environment Journal Law số - Tạp chí Luật Môi trường của 

Trường Đại học Oxford của tác giả Neil Gunningham đã phân tích về vấn đề liên 

quan đến việc xây dựng các quy định bảo đảm sự tham gia của toàn xã hội trong 

việc BVMT trong đó chú trọng đến vai trò của nhà nước, doanh nghiệp và các 

TCXH trong BVMT nói chung.  

- Nghiên cứu “Civil society and environmental policy in Vietnam: A new 

source of governance” (Xã hội dân sự và chính sách môi trường ở Việt Nam: một 

nguồn lực quản lý mới) của tác giả Bùi Hải Thiêm - Đại học Queensland đã đưa ra 

cách tiếp cận mới về vai trò của các TCXH dân sự ở Việt Nam trong BVMT.  

- Nghiên cứu “Vai trò của các tổ chức phi chính phủ trong vấn đề bảo vệ 

môi trường” (Role of NGOs in the protection of environment) [226] của Anjali 

Agarwal đã chỉ ra vai trò quan trọng của các tổ chức XHDS đối với việc giải quyết 

những vấn đề xã hội mà nhà nước hoạt động kém hiệu quả. Các tổ chức phi chính 

phủ đã và đang có những hoạt động nhằm nâng cao nhận thức BVMT cho cộng 

đồng, về sự phát triển bền vững, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và phục hồi hệ sinh 

thái; tổ chức các khóa đào tạo BVMT; tiến hành nghiên cứu về môi trường và 

những vấn đề liên quan đến phát triển.  

- Nghiên cứu “Tăng cường vai trò của các tổ chức XHDS để bảo vệ môi 

trường và thúc đẩy phát triển bền vững” (Boost the Role of Environmental CSOs to 

Safeguard the Environment and Promote Sustainable Development, All China 
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Environment Federation (ACEF)) [263] của LI Lei cho thấy, các tổ chức XHDS hỗ 

trợ nhà nước đạt được những mục tiêu môi trường quốc gia, thúc đẩy hoạt động 

giám sát và BVMT của người dân, tham gia BVMT toàn cầu thông qua thông qua 

hợp tác với các tổ chức XHDS, chính phủ và tổ chức quốc tế khác. 

- Nghiên cứu “Vai trò của Xã hội Dân sự trong Quản lý Môi trường ở Hoa 

Kỳ và Trung Quốc” (The Role of Civil Society in Environmental Governance in the 

United States and China) [245] của Huiyu Zhao, Robert V Percival đã so sánh vai 

trò của xã hội dân sự trong các giai đoạn khác nhau trong Quản lý môi trường của 

Hoa Kỳ và Trung Quốc, so sánh lịch sử phát triển của các TCXH dân sự của các tổ 

chức phi chính phủ về môi trường ở Hoa Kỳ và Trung Quốc, so sánh quá trình 

thông qua luật môi trường ở hai nước, thảo luận về ảnh hưởng của xã hội dân sự đối 

với quá trình ban hành các quy định để thực hiện luật môi trường ở Hoa Kỳ và 

Trung Quốc, đánh giá việc xem xét lại các quy định về môi trường và thảo luận về 

vai trò của xã hội dân sự trong việc thực thi các quy định về môi trường ở Hoa Kỳ 

và Trung Quốc. Trong nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong những năm gần đây, các tổ 

chức phi chính phủ đã mở rộng sử dụng các chiến lược để thúc đẩy BVMT bao 

gồm các sáng kiến minh bạch nhằm khuyến khích các công ty tự nguyện cải tiến 

thực tiễn môi trường và những kinh nghiệm mà các nước có thể học hỏi lẫn nhau về 

cải thiện quản trị môi trường thông qua việc trao quyền cho xã hội dân sự. Kinh 

nghiệm của Trung Quốc minh họa rằng tránh "cuộc chạy đua đến tận cùng" là một 

lý do quan trọng để duy trì các cơ quan môi trường mạnh mẽ ở cấp liên bang. Mặc 

dù Trung Quốc có khả năng ban hành các luật môi trường khắc nghiệt nhưng không 

có sự phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng được quy định, việc thiếu các cuộc chiến 

tranh lập pháp cứng rắn tạo ra sự thỏa hiệp với ngành công nghiệp cũng có thể là 

một yếu tố góp phần vào vấn đề lớn hơn của Trung Quốc trong việc thực thi luật 

môi trường. 

- Nghiên cứu “The Role of NGOs in the protection of environment” (Vai trò 

của các tổ chức Phi chính phủ trong bảo vệ môi trường) [281] của Syed Tanvir 

Badruddin đã chỉ ra rằng càng ngày người ta càng nhân ra vai trò của cộng đồng và 

các NGO trong BVMT, nếu chỉ có cơ chế của Chính phủ thì có thể sẽ không hiệu 

quả trong việc BVMT. Nghiên cứu chỉ ra những dẫn chứng tại Ấn Độ chứng tỏ sự 
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phát triển và hiệu quả tham gia BVMT của các NGO. Các NGO này đóng vai trò 

rất quan trọng trong việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và BVMT, đưa ra các sáng 

kiến địa phương, quốc gia và quốc tế và đẩy mạnh sự tham gia của cộng đồng vào 

việc cải thiện chất lượng cuộc sống nói chung, giúp chính phủ thu thập thông tin 

liên quan để thúc đẩy và tạo điều kiện cho việc thực hiện các chương trình môi 

trường… Nghiên cứu này phác thảo vai trò quan trọng của các NGO trong việc 

giúp giải quyết các vấn đề môi trường ở Ấn Độ. 

- Nghiên cứu “The Role of NGOs and Civil Society in Global 

Environmental Governance” (Vai trò của các tổ chức phi chính phủ và xã hội dân 

sự trong quản trị môi trường toàn cầu) [229] của Barbara Gemmill and Abimbola 

Bamidele-Izu xác định năm vai trò chính mà xã hội dân sự có thể đóng trong quản 

trị môi trường toàn cầu: (1) thu thập, phổ biến và phân tích thông tin; (2) cung cấp 

đầu vào cho các quá trình xây dựng chương trình nghị sự và xây dựng chính sách; 

(3) thực hiện các chức năng hoạt động; (4) đánh giá các điều kiện môi trường và 

giám sát việc tuân thủ các thỏa thuận môi trường; Và (5) vận động công lý môi 

trường. Ba nghiên cứu điển hình - Crucible Group, TRAFFIC và các quy trình 

đánh giá hệ sinh thái toàn cầu - minh hoạ cho các tổ chức phi chính phủ thành 

công trong việc thực hiện các vai trò này. 

Các quá trình ra quyết định quốc tế tìm kiếm sự hợp pháp thông qua sự tham 

gia của xã hội dân sự, nhưng các cơ chế chính thức cho sự tham gia của NGO trong 

hệ thống liên hợp quốc còn hạn chế. Cần phải thay thế sự tham gia của xã hội dân 

sự ad-hoc bằng một cơ chế thể chế được củng cố và được chính thức hóa hơn để 

tham gia. Chương này đưa ra các gợi ý cụ thể cho các biện pháp đó, bao gồm: Sử 

dụng mô hình "hoa hồng" một cách rộng rãi hơn để tham gia lâu dài vào xã hội dân 

sự trong các quá trình hoạch định chính sách toàn cầu; Hỗ trợ phát triển các mạng 

lưới NGO; Xây dựng các tiêu chuẩn cho sự tham gia của xã hội dân sự và tham gia 

vào quá trình ra quyết định quốc tế; Xây dựng cơ sở dữ liệu toàn diện về thông tin 

và phân tích tại các cấp địa chính và chính trị khác nhau; Sự tham gia của một phần 

rộng lớn hơn của công chúng trong vấn đề phát hiện đánh giá, và các chức năng 

giám sát; Hỗ trợ các tổ chức tạo tri thức trong việc phát triển Quốc gia.  
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1.1.2. Nhận xét về tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án 

Thông qua việc hệ thống các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài lựa 

chọn, nghiên cứu sinh có một số đánh giá như sau: 

1.1.2.1. Nhận xét tổng quát 

Số lượng các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án rất lớn, 

phong phú và đa dạng, được tiếp cận từ nhiều hướng với các mức độ liên quan khác 

nhau. Đây là một thuận lợi đồng thời cũng là một thách thức lớn đối với việc triển 

khai nghiên cứu đề tài luận án.  

Kết quả của các công trình nghiên cứu đã cung cấp một lượng kiến thức 

quan trọng liên quan đến những vấn đề lý luận về TCXH (khái niệm, đặc trưng, quá 

trình hình thành và phát triển,…) và vai trò của các TCXH trong các lĩnh vực kinh 

tế xã hội (KTXH); hệ thống lý luận về cơ chế pháp lý nói chung như khái niệm, vai 

trò, đặc điểm, các yếu tố cấu thành của cơ chế pháp lý nói chung… những vấn đề 

pháp lý đặt ra từ thực tiễn thực BVMT và sự tham gia của các TCXH. Đây là nguồn 

tư liệu vật chất cần thiết, rất quan trọng để tiếp tục triển khai nghiên cứu sâu về 

những nội dung trọng yếu của đề tài luận án.  

Tuy nhiên, các quan điểm nghiên cứu liên quan đến cơ chế pháp lý về sự 

tham gia của các TCXH trong BVMT đang có nhiều khoảng trống, nhận thức về 

TCXH còn nhiều sự khác biệt, thậm chí trái chiều nhau, cộng với các thông tin đa 

chiều, thiếu thống nhất và tính phức tạp của vấn đề lại là những trở lực không nhỏ, 

đồng thời đặt ra trách nhiệm nặng nề cho công việc nghiên cứu đề tài. 

Nhìn một cách tổng thể, có thể thấy, mặc dù số lượng các công trình nghiên 

cứu liên quan tới đề tài luận án khá lớn nhưng chưa có một công trình nghiên cứu 

nào nghiên cứu một cách hệ thống và đầy đủ, toàn diện về cơ chế pháp lý về sự 

tham gia của các TCXH trong BVMT để từ đó đề xuất những phương hướng, giải 

pháp hoàn thiện cơ chế này trong bối cảnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp 

quyền XHCN Việt Nam, trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế 

của đất nước đòi hỏi phải đảm bảo yếu tố bền vững, tăng trưởng xanh. Nói cách 

khác, hiện chưa có công trình nghiên cứu nào ở trong và ngoài nước nghiên cứu 

trực tiếp cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT với tư cách là 

đối tượng nghiên cứu chính. Trên thực tế, việc nghiên cứu về lý luận, đánh giá về 
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thực trạng cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT ở Việt Nam 

chưa được nghiên cứu một cách thấu đáo dẫn đến tình trạng thiếu các giải pháp 

đồng bộ, có tính hệ thống bảo đảm hoàn thiện vấn đề pháp lý quan trọng này. 

1.1.2.2. Những ưu điểm, những nội dung nghiên cứu được luận án kế 

thừa, phát triển trong nghiên cứu đề tài  

Căn cứ tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến chủ đề luận 

án, có thể nhận thấy một số nội dung liên quan đến đề tài luận án đã được giải 

quyết, đạt được sự thống nhất cao và đề tài có thể kế thừa, tiếp thu hoàn thiện, phân 

tích, làm sáng tỏ thêm. 

 Trên phương diện lý luận, nhận thức chung về cơ chế pháp lý đã được làm 

sáng tỏ có thể kế thừa, tiếp tục để nghiên cứu cơ chế pháp lý về sự tham gia của các 

TCXH trong BVMT. Các công trình nghiên cứu trong nước đã thể hiện sự đồng 

nhất trong nhận thức về khái niệm, đặc điểm, vai trò của cơ chế pháp lý nói chung, 

về các thành tố cơ bản của cơ chế pháp lý và những yếu tố ảnh hưởng đến sự vận 

hành của cơ chế pháp lý. Theo các tác giả, cơ chế pháp lý có thể được tiếp cận từ 

nhiều góc độ khác nhau nhưng luôn luôn là tổng hợp của nhiều yếu tố hợp thành có 

mối quan hệ tác động qua lại với nhau.  

Cũng trên phương diện nhận thức lý luận, đã có sự thừa nhận chung về sự 

cần thiết phải xây dựng và hoàn thiện các loại cơ chế pháp lý khác nhau đối với 

từng đối tượng nghiên cứu khác nhau. Nhận thức về vai trò của pháp luật trong việc 

chế định hóa các thành tố cũng như nội dung, hình thức phương pháp, trình tự, thủ 

tục hoạt động trong cơ chế pháp lý cũng như nhu cầu tìm kiếm các phương án hoàn 

thiện pháp luật để hiện thực hoá sự vận hành của các loại cơ chế pháp lý là những 

vấn đề đã được chấp nhận trong hầu hết các công trình nghiên cứu. 

Các công trình đều nghiên cứu về vấn đề liên quan đến pháp luật BVMT nói 

chung. Các tác giả đã tập trung, khai thác, làm rõ vấn đề lý luận và thực tiễn về 

những lĩnh vực cụ thể liên quan đến pháp luật BVMT, cung cấp những thông tin có 

giá trị cho luận án để thực hiện khảo cứu và đánh giá thực trạng cơ chế pháp lý về 

sự tham gia của các TCXH trong BVMT. Một số kết quả nghiên cứu sẽ gợi mở, 

cung cấp thông tin, sự kiện để nghiên cứu sinh tham khảo làm luận cứ khoa học cho 

đề tài của mình.  
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Trên phương diện thực tiễn, bức tranh thực trạng về tổ chức và hoạt động 

của các TCXH đã có những đường nét cơ bản. Các công trình nghiên cứu đã tổng 

kết quá trình hình thành và phát triển của các TCXH trong và ngoài nước qua nhiều 

lăng kính khác nhau. Vai trò của các TCXH trong BVMT cũng được nhận thức khá 

đầy đủ và toàn diện trong hầu hết các công trình nghiên cứu. Trên cơ sở đó, các yêu 

cầu đòi hỏi phải có sự ghi nhận, công nhận bằng pháp luật về vai trò cũng như hoạt 

động của các TCXH trong BVMT đã được minh định trong nhiều nghiên cứu.  

Trên phương diện đề xuất, kiến nghị, phần lớn các nghiên cứu đề xuất các 

giải pháp độc lập phù hợp với các đối tượng nghiên cứu chính của các công trình đó 

thiếu đồng bộ, toàn diện gắn với cơ chế pháp lý.  

1.1.2.3. Những vấn đề liên quan đến đề tài luận án nhưng chưa được giải 

quyết thấu đáo hoặc chưa được đặt ra nghiên cứu 

Một là, các công trình nêu trên dù cùng nghiên cứu về cơ chế pháp lý nhưng 

là cơ chế pháp lý của từng lĩnh vực, đối tượng nghiên cứu khác nhau như là cơ chế 

pháp lý bảo đảm giải quyết tranh chấp hành chính, hình thức giám sát xã hội đối với 

các cơ quan tư pháp hoặc nghiên cứu cơ chế nhân dân giám sát quyền lực nhà nước 

trên cả ba quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Đối tượng nghiên cứu của các công 

trình này hoàn toàn độc lập và khác với đối tượng, nội dung nghiên cứu mà đề tài 

luận án nghiên cứu sinh đang tập trung nghiên cứu. Mặc dù vậy, một số vấn đề lý 

luận về cơ chế pháp lý cũng có ý nghĩa tham khảo đối với đề tài nghiên cứu của 

nghiên cứu sinh. 

Hai là, vấn đề cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT ở 

Việt Nam chưa được nghiên cứu một cách có chiều sâu trong những công trình luận 

văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, đề tài cấp Bộ, cấp Nhà nước hay sách chuyên khảo. Nội 

dung gần gũi với đề tài nghiên cứu sinh lựa chọn thì mới chỉ được nghiên cứu một 

cách rất sơ sài, số liệu, dẫn liệu đưa ra đánh giá thực trạng cũng không phải là số 

liệu mới. 

Ba là, trong tất cả các đề tài, công trình đã công bố liên quan đến pháp luật 

BVMT, không những chưa có công trình nào nghiên cứu một cách đầy đủ và sâu 

sắc về cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT ở Việt Nam mà 

còn chưa có một công trình nào đưa ra được những giải pháp khả thi để hoàn thiện 
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cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT ở Việt Nam và để cơ 

chế này có thể được đảm bảo trong thực tiễn, nhằm khắc phục những khoảng trống 

pháp lý và làm hoàn thiện hơn nữa hệ thống pháp luật Việt Nam. 

Bốn là, với rất nhiều nghiên cứu về vai trò của các TCXH nêu trên cho thấy 

vấn đề về sự tham gia của các TCXH trong BVMT đang ngày càng được quan tâm, 

tìm hiểu và đặt ra những yêu cầu bức thiết cả về lý luận và thực tiễn đối với việc 

xây dựng cơ chế pháp lý hữu hiệu cho sự tham gia BVMT của các TCXH. Tuy 

nhiên, các nghiên cứu vừa nếu vẫn mới chỉ ở mức độ Hội thảo, bài viết đăng tạp chí 

chứ chưa mang tính hệ thống, khái quát cả về lý luận và thực tiễn liên quan đến cơ 

chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT ở Việt Nam.  

Tác giả cho rằng, trong đề tài này, ngoài nội dung lý luận có thể kế thừa một 

phần từ những công trình khác thì những nội dung về thực trạng và quan điểm, giải 

pháp sẽ thể hiện sự đóng góp mới của đề tài cho vấn đề nghiên cứu. 

Với tổng quan tình hình nghiên cứu nêu trên, có thể khẳng định đề tài “Cơ 

chế pháp lý về sự tham gia của các tổ chức xã hội trong bảo vệ môi trường ở Việt 

Nam hiện nay" hoàn toàn mới, không trùng lặp với bất cứ công trình khoa học nào 

đã công bố.  

1.2. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU, GIẢ 

THUYẾT VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 

1.2.1. Những vấn đề đặt ra cần nghiên cứu trong luận án 

Trong luận án, nghiên cứu sinh đặt ra những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, 

làm sáng tỏ như sau: 

- Về mặt lý luận, các vấn đề cần phải giải quyết là: 

+ Xác định rõ khái niệm TCXH được đề cập trong đề tài, từ đó nghiên cứu lý 

luận của cơ chế pháp lý và sự tham gia của các TCXH trong BVMT. 

+ Xây dựng khái niệm, đặc điểm, nội dung, vị trí vai trò, các bộ phận cấu 

thành, mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành của cơ chế pháp lý về sự tham gia 

của các TCXH trong BVMT ở Việt Nam hiện nay.  

- Về thực tiễn: Ở Việt Nam hiện nay, vấn đề cơ chế pháp lý về sự tham gia 

của các TCXH trong BVMT chưa được nghiên cứu, khảo sát và tổng kết đúc rút 

kinh nghiệm một cách đầy đủ, có hệ thống, vì thế, cần nghiên cứu khảo sát để tìm ra 
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những tồn tại, thiếu sót, bất cập và nguyên nhân; xác định quan điểm, giải pháp 

hoàn thiện cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT ở nước ta 

hiện nay.  

1.2.2. Giả thuyết nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu đề tài luận án  

 Với kết quả tổng quan tình hình nghiên cứu và căn cứ vào các lý thuyết có 

liên quan đến chủ đề nghiên cứu, luận án đặt ra giả thuyết nghiên cứu như sau: 

Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ chung của tất cả các chủ thể trong toàn xã 

hội. Mỗi chủ thể có những vai trò khác nhau và được đảm bảo thực hiện bằng các 

quy định pháp luật. Các TCXH có vai trò rất quan trọng trong BVMT vì TCXH hiện 

diện ở mọi nơi; chịu tác động trực tiếp của các hành vi vi phạm pháp luật BVMT, 

lôi cuốn, thu hút được sự tham gia đấu tranh BVMT của đông đảo nhân dân, thành 

viên của các TCXH nhưng hiện vẫn còn một khoảng trống trong pháp luật về sự 

tham gia của các TCXH trong BVMT và cơ chế để các quy định pháp luật này vận 

hành trong thực tế. Trước những đòi hỏi cấp bách của thực tiễn BVMT, cơ chế 

pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT đang bộc lộ rõ những bất cập, 

hạn chế trên cả phương diện nhận thức và thực tiễn quy định thực hiện. Yêu cầu 

nhận thức đầy đủ và nâng cao hiệu quả sự tham gia của các TCXH trong BVMT ở 

Việt Nam đặt ra một cách cấp bách, là một trong những yếu tố góp phần quan 

trọng vào công cuộc BVMT theo hướng bền vững với sự tham gia của tất cả các 

chủ thể có liên quan.  

 Từ đó, luận án đứng trước một số câu hỏi nghiên cứu quan trọng cần phải 

trả lời: 

 1. Quan niệm như thế nào về TCXH và vai trò của TCXH trong BVMT 

được đánh giá như thế nào? 

2. Nhận thức như thế nào là cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH 

trong BVMT?  

3. Cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT có những đặc 

điểm, vai trò gì?  

4. Cơ chế pháp lý này gồm những thành tố nào? Mối quan hệ giữa các thành 

tố này được thể hiện như thế nào?  
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5. Tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện của cơ chế pháp lý về sự tham gia 

của các TCXH trong BVMT là những tiêu chí nào? 

 6. Cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT được vận 

hành ra sao trong thực tiễn Việt Nam? Những kết quả đạt được và những tồn tại, bất 

cập cũng những nguyên nhân của thực trạng này là gì?  

7. Hoàn thành cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT ở 

Việt Nam cần xuất phát từ những quan điểm mang tính định hướng nào? Các giải 

pháp cần được áp dụng để hoàn thiện cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH 

trong BVMT hiện nay ở Việt Nam là những giải pháp gì? 

 

Kết luận chương 1 

1. Tổng quan tình hình nghiên cứu cho thấy gần đây trong một số diễn đàn 

hội nghị, hội thảo đã đề cập đến vấn đề vai trò của các TCXH trong BVMT ở Việt 

Nam với tư cách là thành phần quan trọng đáng kể trong BVMT. Các nghiên cứu 

này hầu hết chỉ tiếp cận theo hướng vai trò của cộng đồng và các TCXH trong 

BVMT mà vắng bóng các nghiên cứu về cơ chế pháp lý đảm bảo sự tham gia của 

các TCXH trong BVMT ở Việt Nam. Điều đó minh chứng khẳng định đây là vấn 

đề hoàn toàn mới, chưa được quan tâm nghiên cứu ở Việt Nam mặc dù trong các 

nghiên cứu chung của thế giới, vấn đề này được đặt ra từ thế kỷ 19, trong những 

nghiên cứu khởi xướng cho phong trào BVMT của toàn thế giới như Báo cáo 

"Tương lai chung của chúng ta" năm 1987.  

2. Ở Việt Nam, cộng đồng nói chung và các TCXH nói riêng có vai trò vô 

cùng quan trọng trong BVMT, được xem như là yếu tố vừa trực tiếp tham gia 

BVMT, vừa giám sát việc thực hiện bảo vệ hoặc phát hiện, tố giác các vi phạm về 

BVMT. Tuy nhiên, mặc dù thể chế quy định về sự tham gia của họ đã có nhưng 

dường như các quy định này còn thiếu vắng những quy trình, thủ tục hoặc hoặc điều 

kiện pháp lý nhất định nên việc tham gia còn khá thụ động hoặc không hiệu quả. 

Cũng chính bởi vì thế mà các nghiên cứu liên quan đến cơ chế pháp lý về sự tham 

gia của các TCXH này ở Việt Nam chủ yếu mới ở dạng các bài nghiên cứu trên các 
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tạp chí, bài tham luận Hội thảo, Hội nghị. Hầu như chưa có công trình nào đáng kể 

trực tiếp nghiên cứu một cách có hệ thống cả về mặt lý luận cũng như thực tiễn về 

vấn đề này.  

3. Đây chính là những nội dung chính đang bị "bỏ trống" trong nghiên cứu 

về cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT ở Việt Nam, cũng 

chính là những nội dung chính mà luận án sẽ tập trung xem xét, luận giải và làm 

sáng tỏ cả về lý luận cũng như thực tiễn ở các chương tiếp theo của Luận án. Trên 

cơ sở cách nhìn tổng quan, tác giả đã xác định các nội dung cơ bản cần tiếp tục 

nghiên cứu trong luận án, đặt ra giả thuyết nghiên cứu và các câu hỏi nghiên cứu 

nhằm thực hiện được mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của luận án, đảm bảo được 

giá trị khoa học và thực tiễn của luận án. 
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Chương 2 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CỦA CƠ CHẾ PHÁP LÝ VỀ SỰ THAM GIA 

CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI TRONG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

2.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ CỦA CƠ CHẾ PHÁP LÝ VỀ SỰ 

THAM GIA CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI TRONG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

2.1.1. Khái niệm cơ chế pháp lý về sự tham gia của các tổ chức xã hội 

trong bảo vệ môi trường 

* Khái niệm tổ chức xã hội 

Trên thế giới hiện có rất nhiều quan niệm, định nghĩa khác nhau về TCXH. 

Theo nghĩa rộng, TCXH là khái niệm dùng để chỉ bất cứ tổ chức nào trong xã hội. 

Theo nghĩa hẹp, TCXH là "lĩnh vực, ở bên ngoài gia đình, nhà nước và thị trường, 

nơi người dân kết hợp hoạt động nhằm đạt được các lợi ích chung" [283]. 

Theo đó, TCXH được hiểu là tập hợp của những công dân hoặc quan hệ 

công dân bên ngoài khu vực nhà nước và thị trường. Đó là một tập hợp của các tổ 

chức là sự liên kết của những công dân với tính cách là cá nhân và nhóm người nhất 

định, bao gồm các tổ chức cộng đồng, TCXH tự nguyện của công dân, các tổ chức 

cộng đồng cư dân và các nhóm lợi ích hoặc các phong trào được tổ chức bởi sự tự 

nguyện của công dân, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức phi lợi nhuận,… Với 

quan niệm như vậy, TCXH thường có những đặc điểm như là: i) Độc lập về tài 

chính, phi chính trị, không đại diện cho bất cứ một kết cấu chính trị, quan điểm nhà 

nước nào; ii) Phi lợi nhuận (phi lợi ích kinh tế), trái lại theo đuổi mục tiêu phúc lợi 

cộng đồng và dịch vụ xã hội; iii) Được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự 

quản (bao gồm tự quản lý, điều hành, độc lập về tài chính, không lệ thuộc vào ngân 

sách của chính phủ hay bất cứ đảng phái chính trị nào...); iv) Là liên kết xã hội hoàn 

toàn mang tính tự nguyện của các thành viên (công dân); 

Ở mỗi quốc gia khác nhau, tùy thuộc vào việc những đặc trưng trên biểu hiện 

như thế nào trong thực tế mà việc xác định và cách hiểu về các TCXH ở mỗi quốc 

gia có sự khác nhau. Với những quốc gia phát triển và có truyền thống dân chủ lâu 

đời như Bắc Âu và một số nước Tây Âu và Bắc Mỹ, đặc trưng về tính độc lập được 

tôn trọng, bảo đảm và thực thi hiệu quả. Tuy nhiên, ở nhiều quốc gia đang phát triển 

hiện nay, đặc trưng này được thực hiện còn tương đối hạn chế.  
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Ở Việt Nam, TCXH hiểu theo nghĩa rộng tức là bao hàm tất cả các tổ chức 

hợp thành xã hội và trong xã hội. Với ý nghĩa đó, TCXH ở Việt Nam trước hết bao 

gồm: (1) Tổ chức chính trị (Đảng, Nhà nước); (2) Tổ chức chính trị - xã hội (Mặt trận 

Tổ quốc (MTTQ), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân, Hội Cựu 

chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên…); (3) Tổ chức chính trị - xã hội nghề 

nghiệp (Hội Luật gia, Hội Nhà Báo, Hội Nhà Văn,…); (4) TCXH - nghề nghiệp: 

(Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt 

Nam…); (5) Tổ chức kinh tế: Liên minh hợp tác xã Việt Nam,…; (6) TCXH (hay 

còn gọi là tổ chức cộng đồng, đoàn thể nhân dân) gồm hàng loạt các tổ chức (dưới tên 

hội, viện nghiên cứu, trung tâm khoa học, quỹ…tư nhân, tự chủ và tự quản) đăng ký 

trực thuộc thành viên của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam,... 

Theo nghĩa hẹp TCXH được hiểu như khái niệm về hội được quy định tại 

Điều Nghị định 45/2010/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7/2010: 

Hội là tổ chức tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam cùng ngành 

nghề, cùng sở thích, cùng giới, có chung mục đích tập hợp, đoàn kết hội 

viên, hoạt động thường xuyên, không vụ lợi nhằm bảo vệ quyền, lợi ích 

hợp pháp của hội, hội viên, của cộng đồng; hỗ trợ nhau hoạt động có 

hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, 

được tổ chức và hoạt động theo Nghị định này và các văn bản quy 

phạm pháp luật khác có liên quan. 

Như vậy, theo nghĩa này, TCXH là tập hợp của các hình thức phi nhà nước 

và phi chính trị, bao gồm các tổ chức phi chính phủ, TCXH, tổ chức tự quản, cộng 

đồng, hội nghề nghiệp và từ thiện. TCXH dùng chỉ một hình thức liên kết giữa các 

cá nhân và nhóm xã hội không dựa trên bất cứ mối liên kết chính trị nào mà dựa 

trên mối liên kết dân sự giữa họ-mối liên kết giữa những thành viên tự nguyện, tự 

quản thành các tổ chức của các cộng đồng, đoàn thể nhân dân. Đây chính là các tổ 

chức của các cộng đồng, đoàn thể nhân dân (Quy định này chỉ ra hội được hiểu ở 

đây là hình thức tổ chức phi chính trị và phi nhà nước, hay chính là một hình 

thức của TCXH). 

Tổ chức xã hội theo nghĩa hẹp ở Việt Nam thường được gọi dưới nhiều tên 

khác nhau: tổ chức quần chúng, tổ chức đoàn thể nhân dân, tổ chức nhân dân và tổ 
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chức cộng đồng, hội và hội có tính chất đặc thù [179]... bao gồm các tổ chức có tên 

gọi dưới các hình thức như hội, hội liên hiệp, câu lạc bộ hay những hình thức tổ chức 

tự nguyện, tự quản khác của cộng đồng không bao gồm các hình thức tổ chức chính 

trị - xã hội chính thống (như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng liên đoàn Lao động 

Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt Nam, Hội 

Cựu Chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và các Tổ chức giáo hội).  

Xuất phát từ những cách tiếp cận trên đây, TCXH đề cập trong luận án sẽ 

được hiểu theo nghĩa hẹp, đó là tổ chức tập hợp tự nguyện của công dân, tổ chức 

dưới hình thức các hội cùng nghề nghiệp, cùng sở thích, cùng hoàn cảnh,... có 

chung mục đích tập hợp đoàn kết hội viên, hoạt động thường xuyên không vụ lợi, 

nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội, hội viên, của cộng đồng, hỗ trợ, 

giúp đỡ nhau trong hoạt động nghề nghiệp và trong cuộc sống góp phần xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc.  

Nếu coi các mối liên hệ trong xã hội là liên kết giữa nhà nước, thị trường và 

xã hội thì các TCXH theo nghĩa này là một trong ba trụ cột phát triển của xã hội. 

TCXH theo nghĩa này không phải là một thiết chế chính trị (nhà nước) hay thiết chế 

dựa trên lợi ích kinh tế và lợi nhuận (thị trường) mà nó được hiểu là một “một dạng 

thức trung gian của nhà nước và công dân, giúp công dân có thể đối thoại nhằm bảo 

đảm được những quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong trường hợp có sự xung 

đột với lực lượng thị trường và với chính những đại diện của mình trong liên kết 

chính trị (tức nhà nước)” [184, tr.69].  

Với tư cách là một trong ba trụ cột đóng góp cho sự phát triển của xã hội, các 

TCXH có các vai trò cơ bản sau đây:  

- Với số lượng đông đảo và có hệ thống tổ chức liên kết khắp nơi, trải dài, 

rộng, các TCXH có thể tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, góp phần 

thực hiện đại đoàn kết dân tộc, động viên nhân dân tham gia vào giải quyết các vấn 

đề xã hội thúc đẩy xã hội phát triển; 

- Các TCXH tích cực phát triển, cung cấp các dịch vụ, thực hiện các chương 

trình, dự án, các chương trình xã hội hóa giáo dục, y tế, văn hóa, khoa học, BVMT, 

xoá đói giảm nghèo, từ thiện nhân đạo, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm…; Ở 

khía cạnh này, các TCXH là lực lượng tích cực tham gia khỏa lấp khiếm khuyết của 
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nền kinh tế thị trường, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng và 

phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng công bằng, văn minh bởi lĩnh vực hoạt 

động của các TCXH rất đa dạng, địa bàn hoạt động khắp cả nước và đối tượng thụ 

hưởng các hoạt động của các TCXH cũng vô cùng đa dạng nhưng tập trung nhiều 

vào các nhóm đối tượng yếm thế, dễ bị tổn thương… 

- Các TCXH tham gia vận động chính sách và đại diện cho hội viên và cộng 

đồng trong giải quyết quyết các vấn đề xã hội. Ở vai trò này, các TCXH không chỉ 

tập hợp quần chúng và động viên mọi người tham gia vào giải quyết các vấn đề xã 

hội, tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt chính sách, pháp luật 

của Nhà nước mà còn là cầu nối giữa nhà nước với người dân, phản ảnh nguyện 

vọng của người dân, tham gia đóng góp, xây dựng chính sách, giám sát và thực thi 

chính sách, góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh;  

- Các TCXH còn góp phần thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết trong nước và đối 

ngoại quốc tế, là lực lượng đối ngoại nhân dân. Ở khía cạnh này, các TCXH có vai 

trò lớn trong công tác đối ngoại khi có mối quan hệ rộng rãi với nhân dân các nước, 

góp phần làm cho các nước hiểu và tăng cường hợp tác với Việt Nam, tranh thủ sự 

ủng hộ của bạn bè trên thế giới cũng như vận động sự ủng hộ vật chất, tinh thần 

trong qua trình xây dựng đất nước thông qua các hoạt động hỗ trợ phát triển như 

xoá đói, giảm nghèo, phát triển hệ thống y tế, giáo dục, từ thiện, nhân đạo,…  

- Ngoài ra, các TCXH còn có vai trò giám sát và đưa ra các tiêu chuẩn như: 

minh bạch giải trình, quản trị tốt, các nguyên tắc đạo đức và ứng xử trong công 

việc, trong kinh doanh…  

* Môi trường và bảo vệ môi trường 

Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh 

con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con 

người và sinh vật. 

Bảo vệ môi trường là những hoạt động gìn giữ môi trường trong lành, 

sạch đẹp; phục hồi, cải thiện môi trường, đảm bảo cân bằng sinh thái; ngăn chặn 

khắc phục các hậu quả xấu do con người và thiên nhiên gây ra cho môi trường; 

khai thác, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa dạng 

sinh học. 
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* Vai trò của các tổ chức xã hội trong bảo vệ môi trường 

Không giống như nhà nước hoặc doanh nghiệp, các TCXH bao gồm những 

nhóm đối tượng hoạt động xung quanh những mối quan tâm, lợi ích, mục đích và 

giá trị chung, với mức độ hình thức khác nhau. Có thể là các nhóm cộng đồng 

không được tổ chức chính thức đến các tổ chức quốc tế có hoạt động trên phạm vi 

rộng lớn. Sự tham gia của các TCXH thu hút sự tham gia của các bên liên quan đa 

dạng vào các hoạt động phát triển, đóng vai trò then chốt trong việc tăng cường 

quan hệ giữa nhà nước và người dân và xây dựng trách nhiệm giải trình của tổ chức. 

Trong lĩnh vực BVMT, các TCXH có các vai trò cơ bản sau đây:  

Một là, các TCXH tham gia BVMT thông qua việc vận động các thành 

viên của mình thực hiện các quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công 

dân trong BVMT 

Hai là, các TCXH tham gia xây dựng chủ trương, chính sách, kế hoạch và 

các quy định về BVMT 

Ba là, các TCXH tham gia hoạt động tư vấn, phản biện xã hội trong lĩnh 

vực BVMT 

Bốn là, các TCXH tham gia hoạt động giám sát, phát hiện hành vi vi phạm 

pháp luật BVMT, cưỡng chế, thi hành pháp luật BVMT 

Năm là, các TCXH tham gia hoạt động BVMT thông qua các hoạt động 

dịch vụ BVMT 

 Sáu là, các TCXH tham gia phổ biến, tuyên truyền, giáo dục, pháp luật về 

BVMT và thu hút sự tham gia của cộng đồng vào việc BVMT 

* Khái niệm cơ chế pháp lý về sự tham gia của các tổ chức xã hội trong bảo 

vệ môi trường 

Ngày nay, cơ chế là thuật ngữ phổ biến trong xã hội, là đối tượng nghiên cứu 

của nhiều ngành khoa học khác nhau dưới những dạng thức như cơ chế tự nhiên 

hoặc cơ chế xã hội. 

Theo từ điển tiếng Việt phổ thông thì "Cơ chế là cách thức theo đó một quá 

trình được thực hiện" [214, tr.194] và theo Đại từ điển tiếng Việt thì: “Cơ chế là 

cách thức, sắp xếp tổ chức để làm đường hướng, cơ sở theo đó mà thực hiện” [221, 
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tr.463]. Các cơ chế này phản ánh cách thức tác động của quy luật vận động, phát 

triển của thế giới tự nhiên hoặc quy luật phát triển của các quá trình, sự vật, hiện 

tượng phát sinh trong đời sống nhà nước, xã hội. Bởi vậy, nghiên cứu "cơ chế" 

chính là nghiên cứu sự vật, hiện tượng, quá trình trong trạng thái động. Đối với việc 

nghiên cứu các cơ chế xã hội thì đó chính là nghiên cứu sự tác động của con người 

bằng các hình thức, công cụ, phương thức khác nhau lên các quá trình xã hội, trên 

cơ sở nhận thức đúng đắn các quy luật vận động, phát triển của chúng, định hướng 

quá trình phát triển theo những mục tiêu, phù hợp với những điều kiện lịch sử xã 

hội cụ thể nhất định. Theo tác giả, cơ chế là “thứ” điều chỉnh hoạt động của một chủ 

thể nhất định. Có rất nhiều loại cơ chế bởi trong mỗi lĩnh vực cụ thể lại có những 

thuật ngữ "cơ chế" được áp dụng linh hoạt dưới dạng gắn liền với chuyên ngành cụ 

thể tạo thành những khái niệm chuyên môn trong từng lĩnh vực như là “cơ chế đạo 

đức”, "cơ chế kinh tế", "cơ chế quản lý", "cơ chế điều tiết".  

Trong khoa học pháp lý, các thuật ngữ liên quan thường có là "cơ chế điều 

chỉnh pháp luật", "cơ chế thực hiện pháp luật", "cơ chế giám sát", "cơ chế phản 

biện", "cơ chế pháp lý",…  

Cơ chế pháp lý thường được hiểu khái quát là cơ chế tổ chức hoạt động của 

một hệ thống tổ chức, thiết chế chính trị, kinh tế xã hội được đảm bảo bằng pháp 

luật. Điều đó có nghĩa khái niệm cơ chế pháp lý luôn gắn liền với pháp luật và khả 

năng điều chỉnh của pháp luật. Trước hết cơ chế pháp lý phải được pháp luật ghi 

nhận ở các cấp độ khác nhau trong các văn bản pháp luật có hiệu lực pháp lý khác 

nhau điều chỉnh những lĩnh vực khác nhau của đời sống kinh tế - xã hội.  

Gần đây, trong các công trình nghiên cứu của khoa học pháp lý, thuật ngữ cơ 

chế pháp lý thường được đưa ra nhằm giải quyết một số vấn đề thực tiễn đòi hỏi sự 

vận hành của cả hệ thống nào đó. Các công trình này đều có những điểm chung về 

cơ chế pháp lý là:  

Về nội dung, cơ chế pháp lý bao gồm hệ thống các quy định pháp luật ghi 

nhận các quy tắc ứng xử của các cá nhân và tổ chức liên quan đến việc thực hiện 

mục tiêu của một quá trình xã hội cụ thể. 

Về tổ chức, cơ chế pháp lý bao gồm hệ thống các quy định về tổ chức và 

hoạt động của các thiết chế tham gia vào quá trình thực hiện mục tiêu đó.  
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Về thủ tục, cơ chế pháp lý là sự hợp thành của các phương pháp, trình tự, 

bước đi, hậu quả pháp lý do pháp luật ghi nhận để đảm bảo tính hợp pháp của quá 

trình thực hiện mục tiêu. 

Như vậy, cơ chế pháp lý được hiểu là hệ thống các yếu tố pháp lý, quy phạm 

pháp luật và các phương tiện pháp lý khác hợp thành, có quan hệ tác động qua lại 

mật thiết với nhau theo một trật tự xác định nhằm điều chỉnh, tác động đến một đối 

tượng hay quan hệ xã hội để đạt được hiệu quả pháp lý nhất định.  

Vận dụng khái niệm cơ chế pháp lý nêu trên, có thể làm sáng tỏ khái niệm cơ 

chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT từ những căn cứ sau đây:  

Thứ nhất, cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT là hệ 

thống các yếu tố pháp lý hợp thành bảo đảm cho các TCXH tham gia có kết quả 

vào quá trình BVMT. Như vậy, yếu tố pháp lý hợp thành ở đây chính là cơ sở pháp 

lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT. Đó là các quy định pháp luật về 

quyền, nghĩa vụ, hình thức phương pháp, trình tự, thủ tục, phạm vi, mục đích tham 

gia BVMT của các TCXH. Các quy định về những vấn đề nêu trên phải đồng bộ, 

nhất quán, có tính hệ thống mới tạo nên sức mạnh cộng hưởng khi các TCXH tham 

gia BVMT.  

Thứ hai, cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT phải thể 

hiện mối quan hệ giữa các TCXH trong BVMT với các chủ thể BVMT khác. Đó là 

quan hệ giữa các TCXH với các chủ thể BVMT mang tính quyền lực nhà nước, các 

chủ thể BVMT mang tính chính trị, xã hội, cộng đồng. Mối quan hệ này có tính 

hướng đích là đạt được mục tiêu BVMT. Vì thế nó phải có tính chất phối hợp, ủng 

hộ, hỗ trợ.  

Thứ ba, sự tham gia của các TCXH trong BVMT là sự tham gia của các lực 

lượng xã hội trong BVMT không phải là lực lượng chuyên trách BVMT nhưng nằm 

trong hệ thống các chủ thể BVMT nên nguyên lý vận hành trong cơ chế này phải 

đảm bảo tính ràng buộc trong cộng đồng trách nhiệm thì sự tham gia của các TCXH 

trong BVMT mới thực sự có hiệu quả xã hội.  

Sự tham gia các các TCXH trong BVMT cùng với chủ thể mang tính quyền 

lực nhà nước trong BVMT và chủ thể mang tính chính trị, xã hội, cộng đồng phải 

ràng buộc trách nhiệm bởi vì kết quả tham gia của các TCXH trong BVMT là các 
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yêu cầu, kiến nghị, đề nghị, khiếu nại, tố cáo, thạm chí là phản đối vi phạm môi 

trường thông qua biểu tình và các biện pháp khác; Kết quả này có tác dụng uốn 

nắn, điều chỉnh hoạt động của các chủ thể vi phạm pháp luật BVMT, hỗ trợ cho 

các hoạt động BVMT của các chủ thể mang tính chính trị - xã hội khác, đồng thời 

bắt buộc các chủ thể mang tính quyền lực nhà nước trong BVMT phải có những 

quyết định xử lý, ngăn chặn hành vi vi phạm môi trường của các chủ thể vi phạm 

pháp luật BVMT. 

Thứ tư, tính hợp pháp của cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH 

trong BVMT: căn cứ pháp lý về sự tham gia, mối quan hệ phối hợp và sự ràng buộc 

trách nhiệm của các TCXH của các cơ quan nhà nước khi các TCXH tham gia 

BVMT phải được quy định trong luật.  

Từ những dẫn luận nêu trên, có thể đưa ra khái niệm cơ chế pháp lý về sự 

tham gia của các TCXH trong BVMT như sau:  

Cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT là hệ thống các 

yếu tố pháp lý hợp thành, có mối quan hệ mật thiết với nhau, bao gồm các quy định 

về quyền nghĩa vụ, nội dung tham gia, mối quan hệ của các TCXH với các chủ thể 

BVMT khác khi tham gia BVMT theo những hình thức, phương pháp, trình tự, thủ 

tục và hậu quả pháp lý xác định nhằm quan hệ xã hội phát sinh khi các TCXH tham 

gia, hỗ trợ cho hoạt động BVMT của các tổ chức chính trị - xã hội và nhà nước, 

đồng thời ràng buộc trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - 

xã hội trong việc ủng hộ, hỗ trợ sự tham gia của các TCXH trong BVMT, xử lý các 

chủ thể vi phạm pháp luật BVMT, BVMT, bảo vệ lợi ích của quốc gia, xã hội, quyền 

và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể và của công dân. 

2.1.2. Đặc điểm cơ chế pháp lý về sự tham gia của các tổ chức xã hội 

trong bảo vệ môi trường 

Từ khái niệm về cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT 

nói trên, có thể rút ra các đặc điểm cơ bản sau đây: 

Thứ nhất, cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT là một 

dạng cụ thể của cơ chế pháp lý nói chung. Bởi vậy, cơ chế này cũng có đầy đủ 

những đặc điểm chung của cơ chế pháp lý nói chung về mặt nội dung, tổ chức, thủ 

tục. Cơ chế này luôn gắn liền với pháp luật và điều chỉnh pháp luật. Nếu không gắn 
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với pháp luật, không thể có tính pháp lý của cơ chế. Hơn nữa, sự tham gia của các 

TCXH trong BVMT không phải chỉ là phát động phong trào toàn xã hội tham gia 

BVMT hay chỉ là lời nói suông mà phải được thể hiện thông qua hình thức pháp lý, 

được ghi nhận, giới hạn và đảm bảo thực hiện bởi pháp luật. Điều đó có nghĩa là cơ 

chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT phải gắn với pháp luật, tồn 

tại và vận hành dưới hình thức pháp luật.  

Hệ thống pháp luật bao gồm nhiều văn bản có cấp độ giá trị khác nhau, cao 

nhất là Hiến pháp, tiếp đó là các luật và văn bản dưới luật. Quy định pháp luật về sự 

tham gia của các TCXH trong BVMT không chỉ được thể hiện trong một văn bản 

mà được thể hiện trong nhiều văn bản trên các lĩnh vực khác nhau. Chính vì vậy, từ 

góc độ pháp lý, nói đến cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT 

là nói đến sự thể hiện ra bên ngoài thông qua việc cụ thể hóa quyền và nghĩa vụ cơ 

bản của các TCXH trong BVMT gắn liền với các phương pháp, hình thức, thủ tục 

thực hiện quyền và nghĩa vụ nói trên.  

Sự tham gia của các TCXH trong BVMT được đảm bảo sẽ giúp cho việc 

đảm bảo thực hiện tốt quyền môi trường của các cá nhân nói riêng và cộng đồng nói 

chung. Vì vậy, phải có những đảm bảo vệ mặt pháp lý cho các tổ chức này thực 

hiện tốt vai trò tham gia của mình trong BVMT. 

Thứ hai, cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT có cấu 

trúc phức tạp, nhiều yếu tố cấu thành và các yếu tố này có mối quan hệ gắn bó mật 

thiết, tác động qua lại với nhau. Cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong 

BVMT bao gồm các bộ phận: thể chế, thiết chế và các điều kiện bảo đảm cho 

TCXH tham gia BVMT. Mỗi một bộ phận có vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ 

khác nhau, nhưng chúng đều có mục đích chung là công cụ, phương tiện đảm bảo 

hiệu quả trên thực tế về vai trò tham gia BVMT của các TCXH. Các thành tố cơ chế 

pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT có mối liên hệ mật thiết với 

nhau, hợp thành trong một chỉnh thể, vận hành một cách đồng bộ được pháp luật 

quy định. Hệ thống các TCXH có vai trò vô cùng quan trọng trong BVMT và là bộ 

phận thiết chế quan trọng trong cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong 

BVMT. Nếu các quy định thuộc về thể chế chứa đựng những hình thức và phương 

pháp pháp lý bảo đảm sự tham gia của các TCXH trong BVMT và chúng được các 
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TCXH sử dụng một cách hợp lý, khoa học thì cơ chế này hoạt động mới đạt hiệu 

quả cao trong quá trình BVMT. Hậu quả pháp lý, là kết quả của việc các TCXH 

tham gia BVMT phụ thuộc vào hệ thống thiết chế, thể chế; hình thức; phương pháp 

pháp lý và các điều kiện bảo đảm khác. Để thực hiện tốt cơ chế pháp lý về sự tham 

gia của các TCXH trong BVMT, các bộ phận phải có mối liên hệ gắn chặt với nhau, 

chi phối, phụ thuộc lẫn nhau và phải được vận dụng, áp dụng một cách đồng bộ. 

Nếu chỉ chú trọng một bộ phận này, không chú trọng bộ phận khác, không tiến hành 

một cách đồng bộ thì cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT 

chỉ mang tính hình thức, thậm chí không thể vận hành được hoặc bất động.  

Thứ ba, cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT vận hành 

phụ thuộc vào sự phát triển của các hình thức, phương thức tham gia BVMT, 

phương thức thực hiện và đảm bảo quyền tham gia BVMT của các chủ thể trong 

một nhà nước, sự phát triển của xã hội dân sự, ý thức và kỹ năng thực hiện quyền 

của từng công dân, trách nhiệm của nhà nước trước các vấn đề môi trường và xã 

hội, trong khi hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về môi trường lại phụ thuộc 

chủ yếu vào mức độ hoàn thiện của mô hình tổ chức bộ máy và hoạt động của các 

cơ quan nhà nước trong BVMT, tính hợp lý của cơ chế quản lý nhà nước về 

BVMT, tính chuyên nghiệp trong tổ chức lao động của các công chức nhà nước 

trong thực hiện công vụ liên quan đến BVMT… Các hình thức, phương pháp đó 

được pháp luật quy định và được bảo đảm trên thực tế cho quá trình thực hiện sự 

tham gia BVMT của TCXH nói riêng và của mọi người trong xã hội nói chung. Chỉ 

có như vậy, cơ chế mới có thể trở thành cơ chế pháp lý về sự tham gia của các 

TCXH trong BVMT và mới vận hành được trên thực tế.  

Thứ tư, sự phát triển của cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong 

BVMT gắn với sự phát triển của xã hội, đặc biệt là sự tiến bộ của xã hội trong việc 

ghi nhận vai trò, tầm quan trọng của các TCXH trong các quá trình xã hội. Điều đó 

có nghĩa là cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT chỉ vận hành 

có hiệu quả trong môi trường dân chủ, pháp quyền của đất nước và trên cơ sở các 

chủ thể trong xã hội đều tham gia vận hành cơ chế này một cách đồng bộ, đảm bảo 

sự công nhận quyền môi trường của cá nhân và cộng đồng cả về mặt quyền nội 

dung lẫn quyền thủ tục. Vì thế, nâng cao dân chủ, phát huy vai trò của cộng đồng và 
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các TCXH trong xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân, 

phát huy quyền làm chủ của nhân dân và dân chủ XHCN ngày càng được tăng 

cường thì cơ chế pháp cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT 

mới vận hành tốt và hiệu quả. 

Thứ năm, cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT thể hiện 

trách nhiệm của Nhà nước, các chủ thể khác và yêu cầu của TCXH trong việc thực 

thi quyền tham gia BVMT. Các thiết chế trong cơ chế pháp lý về sự tham gia của 

các TCXH trong BVMT gồm có các TCXH, nhà nước, doanh nghiệp và cả cộng 

đồng dân cư trong đó các TCXH là thiết chế trung tâm. Thực tế, BVMT luôn là sự 

nghiệp của toàn xã hội, là quyền và trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân. “BVMT 

là trách nhiệm của toàn xã hội, là nghĩa vụ của mọi người dân; phải được thực hiện 

thống nhất trên cơ sở xác định rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành, phân cấp cụ thể 

giữa Trung ương và địa phương; kết hợp phát huy vai trò của cộng đồng, các tổ 

chức quần chúng và hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới” [180]. Để 

nâng cao vai trò tham gia BVMT của các TCXH thì tất cả các thiết chế còn lại trong 

cơ chế pháp lý nếu phải có trách nhiệm nhất định trong việc bảo đảm cho TCXH 

tham gia có hiệu quả vào BVMT, trong đó trách nhiệm của Nhà nước có vai trò 

quan trọng nhất.  

Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm sự tham gia của các TCXH 

trong BVMT được hiểu là Nhà nước tạo ra các điều kiện thuận lợi để các TCXH 

tham gia BVMT và giải quyết các yêu cầu, đề nghị, khiếu nại, tố cáo, phản ứng của 

TCXH, xử lý hành vi vi phạm môi trường của các chủ thể vi phạm pháp luật 

BVMT, xử lý các vi phạm đối với quyền tham gia BVMT của các TCXH.  

Quyền tham gia BVMT của các TCXH có thể được tiếp cận từ các quyền bộ 

phận như quyền tiếp cận thông tin về môi trường (quyền được biết), quyền tham gia 

của TCXH trong các hoạt động BVMT (quyền được làm), quyền tiếp cận tư pháp 

trong các vấn đề môi trường (quyền được kiểm tra, giám sát). Với cách tiếp cận như 

vậy thì cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT phải thể hiện 

được sự thống nhất các quyền nói trên. Mỗi quyền lại được thể hiện bằng nhiều 

hình thức và phương pháp khác nhau nên phương thức, thủ tục pháp lý trong cơ chế 

có sự đa dạng, phong phú từ việc được tiếp cận thông tin về môi trường, tham gia 



 
 

 

45 

giám sát, phản biện, tư vấn, thẩm định, kiến nghị, đề xuất, góp ý kiến, áp lực công 

luận đối với các quyết định chính sách, các dự án ảnh hưởng đến môi trường; kiểm 

tra, giám sát các hoạt động BVMT; thực hiện tự quản và phát triển các dịch vụ môi 

trường đến đòi bồi thường thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường… Như vậy, 

trách nhiệm bảo đảm sự tham gia BVMT đòi hỏi Nhà nước phải ghi nhận các quyền 

và phương thức thực hiện tham gia BVMT của các TCXH trong Hiến pháp và hệ 

thống pháp luật. Đó là cơ sở quan trọng để tạo lập các thủ tục pháp lý gắn với thiết 

chế, phương tiện và quy trình cụ thể trong việc tham gia BVMT; kiểm tra, giám sát 

và xử lý vi phạm pháp luật trong việc tham gia BVMT; tạo điều kiện để các chủ thể 

khác tham gia, hỗ trợ trong việc thực hiện quyền tham gia BVMT của các TCXH.  

Thứ sáu, cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT ra đời 

muộn. Đặc điểm này xuất phát từ nguyên nhân chủ yếu là hệ thống pháp luật về 

BVMT ở Việt Nam ra đời muộn. Cũng với sự phát triển của kinh tế xã hội và môi 

trường chính trị ngày càng tiến bộ, quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được 

nâng cao thì vai trò của các TCXH nói chung mới được nâng cao. 

2.1.3. Vai trò của cơ chế pháp lý về sự tham gia của các tổ chức xã hội 

trong bảo vệ môi trường 

Cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT có vai trò đặc 

biệt quan trọng trong xây dựng và phát triển đất nước. Vai trò đó thể hiện cụ thể 

sau đây: 

Thứ nhất, việc xây dựng và thực hiện cơ chế pháp lý về sự tham gia của các 

TCXH trong BVMT khẳng định trách nhiệm của nhà nước trong việc đảm bảo các 

quyền con người, quyền công dân thông qua việc đảm bảo các quyền và nghĩa vụ 

tham gia BVMT của cộng đồng và các TCXH. Các quyền này của các TCXH và 

cộng đồng được thực hiện trên cơ sở bảo đảm các quyền tiếp cận thông tin về môi 

trường, bảo đảm quyền tham gia của các TCXH vào các hoạt động BVMT, bảo 

đảm các quyền về tiếp cận tư pháp trong các vấn đề về môi trường. 

Việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin trong BVMT thể hiện ở trách nhiệm 

của các cơ quan nhà nước trong việc thu thập, xử lý, thống kê và lưu trữ dữ liệu, 

thông tin về môi trường, đảm bảo nguyên tắc công khai thông tin về môi trường, 

nhà nước phải xác lập nghĩa vụ cung cấp, công bố thông tin về môi trường, bảo đảm 



 
 

 

46 

hỗ trợ nâng cao năng lực tiếp cận thông tin của các TCXH và cộng đồng trong các 

vấn đề về môi trường. 

Các TCXH thực hiện quyền tham gia của các TCXH các TCXH vào các 

hoạt động BVMT thông qua các hình thức được hỏi ý kiến về các quyết định liên 

quan đến môi trường, tham gia hoặc gửi yêu cầu, kiến nghị đối với các quyết định 

liên quan đến môi trường, đối thoại về môi trường, kiểm tra, giám sát các hoạt động 

BVMT, tự quản và phát triển các dịch vụ BVMT. 

Các quyền về tiếp cận tư pháp trong các vấn đề về môi trường của các 

TCXH được thể hiện ở chỗ các TCXH cũng như mọi người trong cộng đồng đều có 

quyền tự bảo vệ theo quy định của pháp luật và có quyền khiếu nại, tố cáo hoặc 

khởi kiện nhằm yêu cầu cơ quan có thẩm quyền.  

Hiệu quả công tác BVMT trước hết phụ thuộc vào quyền tiếp cận thông tin, 

sự tham gia tích cực của người dân và tiếp cận tư pháp trong lĩnh vực môi trường. 

Khắc phục ô nhiễm và suy thoái môi trường hiện nay là công việc chung của nhiều 

ngành, nhiều đoàn thể, nhưng trách nhiệm trước hết thuộc về các cơ quan có thẩm 

quyền. Bởi vậy, xây dựng và hoàn thiện cơ chế pháp lý về sự tham gia của các 

TCXH trong BVMT không chỉ có ý nghĩa khẳng định sự thừa nhận và bảo đảm các 

quyền con người trong đó của quyền môi trường của Nhà nước mà còn tăng cường 

giáo dục về các quyền con người và môi trường và thúc đẩy mạnh mẽ công tác 

BVMT trong thực tế cuộc sống. 

Thứ hai, cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT góp 

phần nâng cao vai trò của các TCXH trong BVMT. Các TCXH có vai trò quan 

trọng trong việc BVMT thông qua các hoạt động tư vấn chính sách, truyền thông và 

giáo dục nâng cao nhận thức. Sự tham gia của các TCXH vào hoạt động BVMT là 

quyền và nghĩa vụ được quy định bằng luật; Nhà nước có nghĩa vụ đáp ứng và tạo 

điều kiện thuận lợi cho sự tham gia của các TCXH vào BVMT. Các TCXH là cầu 

nối cho sự tham gia rộng rãi của mọi tầng lớp nhân dân vào BVMT. Những hoạt 

động của các TCXH có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả và tác động tích cực tới việc 

BVMT. Với những ý nghĩa quan trọng như vậy, việc xây dựng và thực hiện cơ chế 

pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT có vai trò vô cùng quan trọng 

nhằm nâng cao vai trò của các TCXH trong BVMT ở Việt Nam.  
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Thứ ba, cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT góp phần 

đảm bảo quyền làm chủ của người dân trong BVMT. Việc ghi nhận và bảo đảm vai 

trò tham gia của các TCXH với tư cách là đại diện của các cộng đồng dân cư, đại 

diện cho nhân dân là một biểu hiện cụ thể của việc bảo đảm quyền làm chủ của 

người dân. Quyền làm chủ của người dân được thưc thi trên nguyên tắc dân biết, 

dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Các nguyên tắc này được cụ thể hoá trong quá trình 

trong các quy định pháp luật ghi nhận các quyền tiếp cận của công dân, quyền tiếp 

cận luật pháp và quyền được tham gia của người dân và các TCXH. Trong tình hình 

hiện nay, các TCXH đóng vai trò là một kênh giám sát hữu hiều và cũng là cầu nối 

quan trọng giữa Nhà nước, khu vực tư nhân và người dân. Các TCXH cần phải 

tham gia hoạt động hiệu quả hơn, giúp cơ quan Nhà nước tăng cường năng lực xây 

dựng và thực thi pháp luật về BVMT, bảo đảm quyền tham gia của người dân vào 

hoạt động BVMT.  

Thứ tư, cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT là một 

trong những phương tiện góp phần bảo đảm cho tính pháp quyền của Nhà nước 

được tăng cường, nhân tố làm cho nhà nước mạnh. Nhờ đó, các chủ thể khác 

trong xã hội trong đó bao gồm cả nhà nước, doanh nghiệp hoạt động trong khuôn 

khổ của hiến pháp và pháp luật, làm đúng, làm đủ nhiệm vụ, quyền hạn được mà 

pháp luật quy định về BVMT. Vì thế, cơ chế pháp lý về sự tham gia của các 

TCXH trong BVMT có vai trò góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN 

ngày càng vững mạnh. 

Thứ năm, cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT phối 

hợp với các cơ chế BVMT khác hợp thành sức mạnh tổng hợp đảm bảo cho hoạt 

động BVMT hiệu quả. Cơ chế bảo đảm sự tham gia của các TCXH trong BVMT 

do các TCXH thực hiện hầu như không mang tính quyền lực nhà nước, phối hợp 

với cơ chế quản lý nhà nước về môi trường do các cơ quan trong bộ máy nhà 

nước thực hiện bảo đảm cho công tác BVMT đạt kết quả tốt hơn. Mặc dầu, hoạt 

động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước trong BVMT giữ vai trò quyết 

định trong BVMT, nhưng nếu thiếu cơ chế pháp lý về sự tham gia của các 

TCXH trong BVMT thì hoạt động BVMT thiếu toàn diện, không tạo thành sức 

mạnh tổng hợp.  
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2.2. CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH CƠ CHẾ PHÁP LÝ VỀ SỰ THAM GIA CỦA 

CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI TRONG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Từ lý luận về khái niệm, đặc điểm, vai trò của cơ chế pháp lý về sự tham 

gia của các TCXH trong BVMT trình bày trên đây, có thể xác định cơ chế pháp lý 

về sự tham gia của các TCXH trong BVMT được cấu thành bởi những thành tố 

sau đây: 

- Các quy định của pháp luật về nội dung tham gia và quyền, nghĩa vụ của 

TCXH khi tham gia BVMT. 

- Hình thức, phương pháp tham gia BVMT của các TCXH. 

- Trình tự, thủ tục tham gia BVMT của các TCXH. 

- Tổ chức xã hội và mối quan hệ giữa TCXH với các chủ thể BVMT khác. 

- Hậu quả pháp lý của việc tham gia BVMT của các TCXH.  

Các yếu tố cấu thành cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong 

BVMT nêu trên có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, được quy định và vận hành một 

cách đồng bộ bảo đảm sự tham gia của các TCXH trong BVMT. Nhận thức các 

thành tố của cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT là cơ sở để 

phân biệt cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT với các khái 

niệm cơ chế điều chỉnh pháp luật, cơ chế thực hiện pháp luật… Nhưng điều quan 

trọng hơn việc nhận thức đầy đủ từng thành tố của cơ chế pháp lý về sự tham gia 

của các TCXH trong BVMT cùng với các tiêu chí hoàn thiện cơ chế này chính là 

các căn cứ để đánh giá thực trạng và xác định các quan điểm, giải pháp hoàn thiện 

cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT - những nội dung chủ 

yếu của luận án này.  

2.2.1. Các quy định của pháp luật về nội dung tham gia và quyền, nghĩa 

vụ của tổ chức xã hội khi tham gia bảo vệ môi trường 

Về cấu trúc, các quy định về sự tham gia của các TCXH trong BVMT gồm 

hai bộ phận chủ yếu: 1/ các quy định chính thức - sản phẩm của Nhà nước, bao 

gồm: Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật như: các bộ luật, đạo luật, nghị 

quyết, nghị định, thông tư... Bộ phận này bao gồm: Hiến pháp và các văn bản quy 

phạm pháp luật như: các bộ luật, đạo luật, nghị quyết, nghị định, thông tư... có nội 

dung quy định về vị trí, vai trò, chức năng, thẩm quyền, nội dung, hình thức, trình 
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tự, thủ tục và hậu quả pháp lý để các TCXH tham gia BVMT. Trong đó, hiến pháp 

là thể chế gốc, căn bản, có vai trò định khung, định hướng và tạo lập nguyên tắc cơ 

bản làm căn cứ cho hệ thống pháp luật về BVMT được ban hành đồng bộ, thống 

nhất, khả thi, có hiệu lực và hiệu quả. Hệ thống pháp luật về môi trường bao gồm 

các ngành luật cụ thể liên quan đến việc khai thác, sử dụng, bảo vệ các thành tố cụ 

thể của môi trường. Ngoài Hiến pháp là văn bản gốc, có giá trị định hướng cho cả 

hệ thống pháp luật thì hệ thống pháp luật về BVMT cũng chứa đựng một khối 

lượng vô cũng lớn các quy phạm pháp luật điều chỉnh ở nhiều lĩnh vực khác nhau 

thuộc các thành tố môi trường khác nhau. Hệ thống các văn bản này là những bộ 

phận của hệ thống thể chế của cơ chế; 2/ Quy định không chính thức - sản phẩm của 

các tổ chức phi nhà nước và được nhà nước thừa nhận. Bộ phận này thể hiện ở các 

quy tắc, quy định của cộng đồng và các tổ chức của xã hội, góp phần xác lập các 

quyền và khả năng để đảm bảo thực hiện quyền lực nhân dân tại cộng đồng. Ở Việt 

Nam, bộ phận này thể hiện chủ yếu ở các quy tắc cộng đồng - hương ước, quy ước 

làng văn hóa.  

Về mặt nội dung, các quy định về sự tham gia của các TCXH trong BVMT 

gồm có các quy định về quyền và nghĩa vụ tham gia BVMT. Có nhiều chủ thể tham 

gia BVMT, trong đó có các chủ thể là các cơ quan nhà nước mà trong hoạt động 

của nó được sử dụng quyền lực nhà nước, các chủ thể là các tổ chức chính trị - xã 

hội, TCXH, các phương tiện thông tin đại chúng, các tổ chức kinh tế và công dân. 

Cũng giống các chủ thể khác, khi tham gia BVMT các TCXH được pháp luật quy 

định chặt chẽ về quyền và nghĩa vụ. 

Những nội dung tham gia BVMT của các TCXH hiểu theo nghĩa rộng bao 

gồm các hoạt động tham gia xây dựng, hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật 

về môi trường và bảo vệ môi trường, hoạt động đấu tranh với những hành vi vi 

phạm pháp luật BVMT và các hoạt động góp phần giữ gìn, khôi phục môi trường. 

Vì vậy trong hoạt động tham gia BVMT của các TCXH quyền và nghĩa vụ luôn 

luôn gắn bó với nhau. 

* Về quyền tham gia bảo vệ môi trường của các tổ chức xã hội: Các TCXH 

tham gia đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật gây tổn hại môi trường 

dưới nhiều hình thức hoạt động. Vì thế, quyền tham gia BVMT của các TCXH 
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cũng rất đa dạng. Đó là quyền tiếp cận thông tin về môi trường, thông tin về hoạt 

động BVMT của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, của các tổ chức khác; quyền tiến 

hành các hoạt động nghiên cứu đánh giá về môi trường, quyền tiếp xúc, yêu cầu 

cung cấp thông tin vi phạm môi trường cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tham 

gia các phiên điều trần, chất vấn các chủ thể vi phạm môi trường, thậm chí là khiếu 

nại, tố cáo, khởi kiện, biểu tình v.v.. nêu các yêu cầu, đòi hỏi chấm dứt hoạt động 

gây tác hại môi trường, đền bù khôi phục môi trường, bồi thường thiệt hại do sự cố 

môi trường v.v.. Các quyền này do tính chất đa dạng của nó nên được quy định 

trong nhiều văn bản pháp luật như pháp luật về Hội, pháp luật về quyền tiếp cận 

thông tin, pháp luật về BVMT, pháp luật về khiếu nại, pháp luật về tố cáo, pháp luật 

về biểu tình, pháp luật về tổ chức, hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân 

(HĐND) v.v.. Các quyền này tuy được quy định trong nhiều văn bản pháp luật 

nhưng đòi hỏi phải đồng bộ, nhất quán theo hướng tạo thuận lợi cho các TCXH, 

trong đó có những tổ chức được thành lập nhằm mục đích trực tiếp BVMT (chẳng 

hạn như tổ chức hòa bình xanh, tổ chức bảo vệ động vật hoang dã v.v..) trong hoạt 

động BVMT. 

* Về nghĩa vụ của các tổ chức xã hội khi tham gia đấu tranh với những hành 

vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường: pháp luật cũng phải quy định rõ ràng cụ 

thể nghĩa vụ của các TCXH khi tham gia đấu tranh với các hành vi gây tổn hại môi 

trường. Đó là các nghĩa vụ không vi phạm các điều cấm, tuân thủ quy định về trình 

tự, thủ tục về khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, về chất vấn, về biểu tình, về tiếp cận 

thông tin, tiếp xúc và cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền v.v.; 

nghĩa vụ trung thực, khách quan trong cung cấp thông tin, không được vu khống, 

xuyên tạc, bóp méo thông tin về sự cố môi trường v.v.. Những quy định về nghĩa vụ 

của các TCXH khi tham gia đấu tranh BVMT hướng đến việc ngăn chặn các hoạt 

động lợi dụng quyền tham gia BVMT của các TCXH để gây rối, bạo loạn, ảnh 

hưởng trật tự công cộng và sản xuất - kinh doanh, đời sống xã hội nói chung. Để 

bảo đảm yêu cầu nêu trên các quy định về nghĩa vụ của các TCXH khi tham gia 

BVMT phải kèm theo chế tài xử lý nếu có vi phạm. Chẳng hạn phải xử lý nghiêm 

các hành vi lợi dụng đấu tranh BVMT để gây rối trật tự công cộng, đập phá hủy 

hoại tài sản của các tổ chức, cá nhân; chống người thi hành công vụ v.v.. 
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Những quy định về quyền và nghĩa vụ khi tham gia đấu tranh BVMT phải rõ 

ràng, cụ thể để dễ nhớ, dễ thực hiện và thuận lợi cho việc kiểm soát khi thực hiện. 

Mặt khác phải công khai, minh bạch để tránh tùy tiện, lạm dụng khi thực hiện cũng 

như kiểm soát việc thực hiện. 

Pháp luật còn phải quy định về quyền, nghĩa vụ của các TCXH khi tham gia 

BVMT thông qua các hoạt động tích cực như đóng góp hoặc gây quỹ BVMT, tham 

gia trồng cây, thu gom rác; phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho các hội 

viên, thành viên và cho cộng đồng v.v..  

Về quyền thực hiện các hoạt động này Nhà nước cần phải có quy định 

khuyến khích, hoan nghênh, tôn vinh các hoạt động BVMT của các TCXH để kịp 

thời động viên khen thưởng.  

Về nghĩa vụ, cũng phải có quy định khi tiến hành nhiều hoạt động này phải 

liên hệ với chính quyền sở tại để phối hợp, tuân theo các quyết định của chính 

quyền địa phương, không làm ảnh hưởng đến các hoạt động khác, không ép buộc 

các hội viên, thành viên phải tham gia, không huy động quá mức trong đóng góp 

tiền, ngày công lao động. Huy động các hội viên thành viên tham gia các hoạt động 

này phải trên nguyên tắc tuyên truyền vận động, tôn trọng tính tự nguyện, không 

được gò ép. Tất cả những yêu cầu nêu trên phải được quy định trong pháp luật. 

Như vậy, các quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của TCXH khi tham 

gia BVMT là thành tố cơ bản tạo nên cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH 

trong BVMT. Các quy định này thể hiện mức độ tiến bộ, dân chủ, chú ý đến quyền, 

nghĩa vụ và khả năng thực hiện quyền và nghĩa vụ của các chủ thể mà nó điều chỉnh 

và tạo ra khả năng thực hiện quyền của các chủ thể đó thì cơ chế đó cũng tiến bộ, ưu 

việt và hiệu quả đến đó. Không có một hệ thống các quy định pháp luật tiến bộ, 

khoa học thì sẽ không có một cơ chế tương ứng đảm bảo sự tham gia của các 

TCXH trong BVMT một cách hiệu quả.  

2.2.2. Hình thức, phương pháp tham gia bảo vệ môi trường của các tổ 

chức xã hội 

Hình thức, phương pháp tham gia BVMT của các TCXH là những cách 

thức, biện pháp mà các TCXH sử dụng theo quy định của pháp luật để tham gia 
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BVMT trong cả hoạt động đấu tranh với các hành vi vi phạm môi trường và hoạt 

động xây dựng môi trường. 

Hình thức, phương pháp tham gia BVMT của các TCXH phải thích hợp với 

chủ thể là TCXH, không sử dụng quyền lực nhà nước tham gia BVMT với tư cách 

là thành viên xã hội, được thụ hưởng môi trường và gánh chịu các sự cố môi 

trường. Mặt khác các hình thức, phương pháp tham gia BVMT còn phải thích hợp 

với hoạt động đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật BVMT cũng như hoạt 

động đóng góp vào việc xây dựng môi trường trong lành, an toàn cho mọi thành 

viên trong xã hội. Nên có quy định rõ ràng, cụ thể và khi tham gia BVMT các 

TCXH sử dụng các hình thức, phương pháp một cách đúng đắn, phù hợp sẽ tạo 

được hiệu ứng xã hội mạnh mẽ góp phần BVMT. 

Các TCXH bao gồm cả các tổ chức chuyên hoạt động để BVMT và các 

TCXH theo nghề nghiệp, sở thích, hoàn cảnh, mục đích v.v.. khi tham gia BVMT 

với tư cách là thành viên xã hội, được thụ hưởng môi trường và chịu hậu quả của sự 

cố môi trường. Vì vậy hình thức tham gia BVMT thích hợp là những hình thức 

phản kháng thông qua kiến nghị, đề nghị, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện các hành vi vi 

phạm pháp luật môi trường hoặc các hình thức tích cực khác tham gia giữ gìn, xây 

dựng môi trường như phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật BVMT cho thành 

viên, hội viên và cộng đồng, huy động thu gom rác, trồng cây, dọn dẹp, làm vệ sinh 

nơi cư trú v.v.. Các TCXH trực tiếp BVMT có thể sử dụng các hình thức chuyên 

nghiệp hơn như tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm về môi trường với các phương 

pháp vận động tuyên truyền, khuyến khích, động viên, tư vấn. Trong nhiều trường 

hợp cần thiết, sau khi đã thực hiện các hình thức phản kháng khác không có kết quả, 

có thể sử dụng hình thức biểu tình - một quyền hiến định - để bày tỏ sự phản kháng 

của mình. 

Các hình thức kiến nghị, đề nghị, khiếu nại, tố cáo, đấu tranh với những hành 

vi vi phạm pháp luật môi trường có thể thông qua phương pháp gián tiếp gửi cho 

Quốc hội, HĐND, đại biểu Quốc hội, HĐND hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền; hình thức khởi kiện được sử dụng thông qua phương pháp trực tiếp giải 

quyết tại TAND; hình thức biểu tình, chất vấn sử dụng phương pháp trực diện đấu 

tranh với các chủ thể vi phạm pháp luật BVMT. 
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Các TCXH còn tham gia BVMT thông qua các hình thức tham gia xây dựng 

chính sách, pháp luật; phản biện xã hội đối với chính sách, pháp luật về BVMT, các 

dự án kinh tế - xã hội liên quan đến môi trường. Phương pháp ở nhóm này chỉ là 

kiến nghị, đề nghị, góp ý kiến. 

2.2.3. Trình tự, thủ tục tham gia bảo vệ môi trường của các tổ chức 

xã hội 

Theo "Đại từ điển tiếng Việt" trình tự được hiểu là "sự sắp xếp lần lượt thứ 

tự trước sau" [221, tr.1037], thủ tục được hiểu là "những việc cụ thể phải làm theo 

một trật tự quy định để tiến hành một công việc nào đó" [221, tr.960]. Trình tự, thủ 

tục tham gia BVMT của các TCXH cũng được hiểu theo nội dung của Đại từ điển 

tiếng Việt về trình tự, thủ tục. Theo đó khi tham gia BVMT ngoài việc tuân theo 

những hình thức, phương pháp do pháp luật BVMT quy định, các TCXH nhất thiết 

phải tuân thủ trình tự, thủ tục tương ứng mà pháp luật quy định. Chẳng hạn khi 

khiếu nại, tố cáo về sự vi phạm môi trường của chủ thể nào đó các TCXH phải tuân 

thủ trình tự, thủ tục về khiếu nại, tố cáo được quy định trong luật khiếu nại, luật tố 

cáo. Trình tự các hoạt động khởi kiện, giám sát, tư vấn, phản biện xã hội v.v.. đều 

phải tuân theo trình tự thủ tục mà pháp luật tương ứng quy định. 

Trong quá trình tham gia BVMT có thể có những hoạt động mà trình tự thủ 

tục đơn giản chỉ cần đăng ký, thông báo cho chính quyền như hoạt động tuyên 

truyền phổ biến giáo dục pháp luật BVMT cho hội viên, cho cộng đồng, hoạt động 

tham gia góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật về BVMT, hoạt động kiến nghị 

với chính quyền v.v.. Tuy nhiên cũng có nhiều hoạt động mà trình tự, thủ tục phức 

tạp hơn, chẳng hạn hoạt động khởi kiện đòi khắc phục sự cố môi trường, bồi thường 

thiệt hại do sự cố môi trường gây ra, hoạt động biểu tình phản đối hành vi vi phạm 

môi trường v.v.. 

Để bảo đảm cho các TCXH tham gia BVMT, pháp luật về dân chủ ở cơ sở, 

pháp luật về tổ chức, hoạt động của Quốc hội, HĐND, pháp luật BVMT v.v.. phải 

quy định rõ trình tự, thủ tục để nhân dân, các TCXH tham gia xây dựng chủ trương, 

chính sách, pháp luật về BVMT. Trình tự, pháp luật về khiếu nại, tố cáo, pháp luật 

về biểu tình v.v.. phải quy định chặt chẽ, cụ thể về trình tự, thủ tục khởi kiện, tố cáo, 

biểu tình phản kháng trước những hành vi vi phạm pháp luật BVMT gây sự cố môi 
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trường. Nếu pháp luật không quy định cụ thể, rõ ràng hình thức, phương pháp và 

trình tự, thủ tục tham gia BVMT cũng như thực hiện các nội dung khác thì các 

TCXH và nhân dân sẽ gặp khó khăn, không thuận lợi trong việc thực hiện quyền 

làm chủ của mình.  

2.2.4. Tổ chức xã hội và mối quan hệ giữa tổ chức xã hội với các chủ thể 

bảo vệ môi trường khác  

Cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT không thể 

thiếu yếu tố TCXH với tư cách là chủ thể tham gia BVMT, thực hiện quyền, 

nghĩa vụ, các hình thức, phương pháp, trình tự thủ tục do pháp luật quy định khi 

tham gia BVMT. 

Cơ chế này cũng không thể thiếu sự có mặt của các chủ thể BVMT khác. 

Tuy nhiên, trong cơ chế này thì các TCXH là chủ thể chính.  

Tổ chức xã hội và các chủ thể BVMT khác tham gia vào cơ chế tạo thành 

thiết chế thực hiện sự tham gia của các TCXH vào BVMT. Đó là toàn bộ các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quá trình tham gia BVMT của các TCXH, 

được tổ chức và hoạt động trên cơ sở pháp luật, góp phần đảm bảo vai trò của các 

TCXH trong BVMT. Trong đó, TCXH tồn tại với tư cách là chủ thể trực tiếp thực 

hiện các quyền tham gia BVMT cùng với các chủ thể BVMT khác. Các chủ thể 

BVMT khác có thể vừa là chủ thể tham gia BVMT vừa là chủ thể tổ chức triển 

khai, đảm bảo việc thực hiện quyền quyền tham gia BVMT của các TCXH.  

Trong BVMT, ngoài chủ thể là Nhà nước và các TCXH, để các TCXH 

tham gia BVMT có hiệu quả không thể không nói đến các chủ thể khác có liên 

quan đến BVMT như doanh nghiệp, cộng đồng bởi cơ chế pháp lý về sự tham gia 

của các TCXH trong BVMT chỉ có thể vận hành hiệu quả khi các chủ thể có liên 

quan cùng thực hiện đúng những quy định pháp luật đảm bảo quyền tham gia 

BVMT của các TCXH.  

Để tham gia có hiệu quả trong BVMT các TCXH phải được thừa nhận và 

có đầy đủ tư cách pháp lý tham gia các quan hệ xã hội, phải khẩn trương ban hành 

luật về hội trong đó xác định rõ địa vị pháp lý, các quyền, nghĩa vụ của hội, trách 

nhiệm xã hội, phạm vi giới hạn hoạt động v.v.. nhưng quan trọng hơn cả là luật về 

hội phải bảo đảm quyền tự do lập hội theo đúng nguyên tắc tự nguyện liên kết, 
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phát huy quyền tự do, dân chủ, quyền làm chủ của các hội viên vừa với tư cách là 

thành viên của hội vừa với tư cách là công dân trong một nhà nước pháp quyền, 

dân chủ. Trên tinh thần đó luật về hội phải tạo thuận lợi cho việc thực hiện quyền 

lập hội gắn với việc xác định tôn chỉ, mục đích hướng đến trách nhiệm bảo vệ 

quyền, lợi ích của hội viên, của nhà nước, xã hội, góp phần xây dựng, phát triển 

đất nước. Khi có đầy đủ tư cách pháp lý các TCXH mới có khả năng phát huy vai 

trò của mình trong các quan hệ xã hội nói chung cũng như quan hệ BVMT nói 

riêng với tư cách là chủ thể BVMT. 

Ngoài việc xác định địa vị pháp lý trong luật về hội của các TCXH còn phải 

xác định rõ các hình thức, phương pháp, trình tự thủ tục tham gia BVMT của các 

TCXH trong các văn bản pháp luật liên quan như pháp luật dân chủ ở cơ sở, pháp 

luật khiếu nại, tố cáo, pháp luật BVMT, pháp luật biểu tình, pháp luật về tổ chức 

hoạt động của Quốc hội, HĐND v.v.. Tất cả những quy định đó tạo cơ sở pháp lý 

cho hoạt động tham gia BVMT của các TCXH. 

Hiệu quả tham gia BVMT của các TCXH còn được xác định ở mối quan hệ 

của TCXH với các chủ thể BVMT khác. Mối quan hệ này cũng phải được xác lập 

thông qua các quy định của pháp luật để có cơ sở pháp lý khi thực hiện. 

Về mối quan hệ giữa các TCXH với các tổ chức chính trị - xã hội: Khi tham 

gia BVMT các TCXH có thể là thành viên của Mặt trận Tổ quốc trong đội hình 

tham gia BVMT của khối Mặt trận Tổ quốc và các thành viên của Mặt trận. Trong 

trường hợp này quan hệ giữa TCXH và Mặt trận là quan hệ phối hợp. Mặt khác các 

TCXH còn có thể độc lập tương đối trong hoạt động BVMT. Trong trường hợp này 

quan hệ giữa Mặt trận với các thành viên của Mặt trận với các TCXH là quan hệ 

vừa có tính phối hợp vừa có tính chất khuyến khích, ủng hộ. 

Về mối quan hệ giữa các TCXH với các cơ quan nhà nước: Trong quan hệ 

này các TCXH vừa là đối tượng bị quản lý vừa là đối tượng được phục vụ. Các cơ 

quan nhà nước tạo thuận lợi cho các TCXH tham gia BVMT đồng thời thực hiện 

chức năng quản lý nhà nước bảo đảm cho hoạt động BVMT của các TCXH diễn ra 

theo đúng quy định của pháp luật, ngăn chặn hạn chế những lệch lạc của TCXH 

cũng như những hành vi lợi dụng hoạt động BVMT của các TCXH để gây rối trật 

tự công cộng, bạo loạn, chống người thi hành công vụ. Mối quan hệ này rất nhạy 
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cảm vì thế pháp luật phải quy định rõ ràng, cụ thể quyền, nghĩa vụ cũng như phạm 

vi giới hạn hoạt động của các TCXH khi tham gia BVMT, nhất là tham gia đấu 

tranh với những hành vi vi phạm pháp luật BVMT, gây sự cố môi trường. Quy định 

càng cụ thể, rõ ràng về mối quan hệ về quyền, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước và 

TCXH càng tạo thuận lợi cho TCXH tham gia BVMT, ngăn chặn được những hành 

vi lợi dụng của các thế lực thù địch, bảo đảm hoạt động đúng đắn của các TCXH 

khi tham gia BVMT.  

Ngoài ra, các TCXH trong mối quan hệ với Nhà nước như một lực lượng 

đứng đối diện với Nhà nước, song hành với nhà nước để “canh chừng” các chính 

sách kinh tế - xã hội mà Nhà nước quyết định có nguy cơ gây tổn hại đến môi 

trường. Ở vị trí này, các TCXH tạo ra một cơ chế giám sát hữu hiệu làm hạn chế 

việc làm dụng quyền lực trong các hoạt động sử dụng quyền lực của nhà nước. Bởi 

vậy, nếu không nhận thức đúng, các TCXH rất dễ bị coi là lực lượng đối trọng, 

chống đối Nhà nước và cũng bởi vậy mà các TCXH dễ bị lợi dụng vào việc tham 

gia BVMT để thực hiện các hoạt động chống đối Nhà nước.  

Về mối quan hệ giữa các TCXH với doanh nghiệp: Trong quan hệ này, các 

TCXH dường như cũng là một lực lượng đứng đối diện với các doanh nghiệp bởi 

hoạt động của các doanh nghiệp luôn đứng trước nguy cơ vì mục tiêu lợi nhuận mà 

có thể dẫn đến những vi phạm pháp luật về môi trường, gây tổn hại cho môi trường. 

TCXH tham gia BVMT lại là những chủ thể tích cực trong việc phát hiện, tố giác, 

yêu cầu xử lý các hành vi vi phạm môi trường từ phía doanh nghiệp. Bởi vậy, nếu 

không có các quy định ghi nhận và tôn trọng tiếng nói cũng như các kiến nghị của 

các TCXH khi phát hiện vi phạm môi trường từ phía doanh nghiệp thì các TCXH 

cũng khó có thể phát huy vai trò của mình trong tham gia BVMT.  

2.2.5. Hậu quả pháp lý của việc tham gia bảo vệ môi trường của các tổ 

chức xã hội  

Cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT sẽ trở nên vô 

nghĩa nếu thiếu yếu tố hậu quả pháp lý của việc tham gia này. Các TCXH tham 

gia BVMT với đầy đủ quyền, nghĩa vụ, theo các hình thức, phương pháp, trình tự, 

thủ tục do pháp luật quy định nhưng phải dẫn đến hậu quả (kết quả gì?). Nói khác 
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đi là hoạt động tham gia BVMT tác động ảnh hưởng như thế nào đối với các chủ 

thể vi phạm môi trường, đối với cơ quan nhà nước nói chung và cơ quan nhà nước 

quản lý về môi trường nói riêng. Nếu pháp luật không xác định rõ hậu quả pháp lý 

từ việc tham gia BVMT của các TCXH thì hoạt động này không có giá trị gì, 

không thực hiện được quyền làm chủ của nhân dân trong đấu tranh bảo vệ những 

quyền hiến định của mình. Không có hậu quả pháp lý xảy ra khi các TCXH tham 

gia BVMT thì hoạt động này chỉ là hình thức, tô điểm một cách vụng về cho chế 

độ dân chủ, nhân quyền và giống như Dongkisot đánh nhau với cối xay gió không 

mang lại kết quả gì. 

Việc tham gia BVMT của các TCXH dẫn đến những hậu quả pháp lý gì. 

Đó là những bản kiến nghị, yêu cầu, đơn thư khiếu nại, tố cáo, đơn khởi kiện, sự 

phản kháng đối với những vi phạm pháp luật BVMT gây tổn hại môi trường sống 

của cộng đồng và những quy định về trách nhiệm giải quyết những kiến nghị, yêu 

cầu, khiếu nại, tố cáo, phản kháng đó. Nếu kiến nghị, yêu cầu của các TCXH gửi 

tới đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND thì trách nhiệm của Đoàn ĐBQH, HĐND phải 

chuyển đến UBTVQH, thường trực HĐND hoặc các cơ quan có thẩm quyền, gửi 

ngay cho các chủ thể vi phạm để xử lý những vi phạm đã diễn ra. Nếu đó là đơn 

thư khiếu nại, tố cáo thì các cơ quan có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo 

phải thụ lý, giải quyết trả lời các TCXH, còn nếu đó là đơn khởi kiện thì cơ quan 

điều tra, VKSND, TAND hoặc cơ quan hành chính nhà nước phải có trách nhiệm 

giải quyết. 

Đối với những hoạt động tham gia tích cực góp phần giữ gìn, xây dựng môi 

trường của các TCXH như tham gia phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật 

BVMT; trồng cây, thu gom rác thải, góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật 

BVMT; hội nghị, hội thảo, tư vấn v.v.. thì phải bảo đảm những ý kiến của các 

TCXH phải được tiếp thu, giải trình, phúc đáp đối với các TCXH. 

Đề cập đến hậu quả pháp lý của việc tham gia BVMT của các TCXH là 

muốn nhấn mạnh trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, các chủ thể vi phạm môi 

trường trong việc tiếp thu, xử lý, trả lời những ý kiến, phản kháng của nhân dân, của 

các TCXH cũng như có biện pháp khắc phục sự cố môi trường. Trách nhiệm này 
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phải được quy định cụ thể, rõ ràng đối với từng chủ thể tương ứng bảo đảm cho 

việc tham gia BVMT của các TCXH có hiệu quả trên thực tế. 

Hậu quả pháp lý của việc tham gia BVMT của các TCXH còn một khía cạnh 

nữa đó là việc xử lý các vi phạm về quyền của các TCXH tham gia BVMT của các 

tổ chức và cá nhân trong xã hội. Sự vi phạm này dẫn đến hạn chế, ngăn cản, vô hiệu 

hóa sự tham gia của các TCXH trong BVMT phải bị xử lý. 

Như vậy hậu quả pháp lý của việc tham gia BVMT là điều kiện đủ bảo đảm 

sự tham gia BVMT của các TCXH có kết quả, không hình thức, phát huy được sức 

mạnh của nền dân chủ XHCN góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường 

pháp chế trong lĩnh vực BVMT. 

2.3. TIÊU CHÍ HOÀN THIỆN CƠ CHẾ PHÁP LÝ VỀ SỰ THAM GIA CỦA 

CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI TRONG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  

Từ những vấn đề lý luận về khái niệm, đặc điểm, vai trò; các yếu tố cấu 

thành cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT trình bày trong 

tiết 2.1 và 2.2 nêu trên vấn đề đặt ra là đánh giá sự hoàn thiện của cơ chế pháp lý về 

sự tham gia của các TCXH trong BVMT dựa trên những tiêu chí nào? Nói cách 

khác thế nào là một cơ chế pháp lý hoàn thiện bảo đảm sự tham gia của các TCXH 

trong BVMT?  

Tiêu chí là những chuẩn mực, dấu hiệu làm căn cứ để nhận biết, xếp loại một 

sự vật, hiện tượng. Tiêu chí hoàn thiện của cơ chế pháp lý về sự tham gia của các 

TCXH trong BVMT là những dấu hiệu, chuẩn mực dựa vào đó để nhận biết, đánh 

giá được mức độ đạt được của cơ chế là tốt hay chưa tốt, đạt hay chưa đạt, thể hiện 

mức độ tác động của cơ chế đối với việc hiện thực hóa quyền tham gia BVMT của 

các TCXH. Xác định tiêu chí hoàn thiện của cơ chế pháp lý về sự tham gia của các 

TCXH trong BVMT có ý nghĩa hết sức quan trọng cả về lý luận và thực tiễn trong 

quá trình xây dựng pháp luật, thúc đẩy quyền môi trường và tạo lập các điều kiện 

thực hiện quyền môi trường ở nước ta hiện nay.  

Trên cơ sở khái niệm, đặc điểm, vai trò, nhất là các yếu tố cấu thành cơ chế 

pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT có thể xác định những tiêu chí 

dưới đây: 
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2.3.1. Bảo đảm thể chế thuận lợi cho việc tham gia bảo vệ môi trường 

của các tổ chức xã hội  

Thể chế của việc tham gia BVMT của các TCXH là toàn bộ các quy định 

của pháp luật tạo cơ sở pháp lý cho quá trình tham gia của các TCXH trong BVMT. 

Đó là các quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ, hình thức, phương pháp, trình 

tự, thủ tục khi các TCXH tham gia BVMT. Các quy định này phải cụ thể, rõ ràng, 

khả thi tạo thuận lợi cho TCXH khi tham gia BVMT. Mặt khác những quy định về 

quyền, nghĩa vụ, hình thức, phương pháp, trình tự thủ tục lại được quy định ở nhiều 

văn bản và nhiều quy định dùng chung cho các hoạt động ở các lĩnh vực khác nhau, 

chẳng hạn cũng là quy định về trình tự, thủ tục khiếu nại, tố cáo nhưng dùng chung 

cho nhiều nội dung khiếu nại, tố cáo, có thể về vi phạm pháp luật môi trường; khiếu 

nại, tố cáo về công tác cán bộ v.v.. Vì vậy cần có quy định, hướng dẫn cụ thể phù 

hợp với lĩnh vực môi trường, nếu không sẽ rất khó thực hiện trên thực tế. Chẳng hạn 

người dân kiện Vedan gây ô nhiễm sông Thị Vải nhưng lại bắt buộc họ phải có 

bằng chứng về mặt khoa học là nước sông Thị Vải đã ô nhiễm gây chết cá, chết vịt, 

chết lúa v.v.. như vậy không khác gì đánh đố nông dân. Phải chăng trong trường 

hợp này quy định cơ quan điều tra phải xác định mức độ ô nhiễm để buộc Vedan 

phải bồi thường cho nông dân. Hay như việc các tổ chức BVMT đưa ra các đánh 

giá tác động môi trường của một đề án, dự án cụ thể thì cũng phải có quy định về 

trách nhiệm thụ lý, kiểm chứng, giải trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có 

như vậy hoạt động của họ mới có ý nghĩa. 

2.3.2. Bảo đảm cho các tổ chức xã hội thực hiện được vai trò là chủ 

thể bảo vệ môi trường trong quan hệ chặt chẽ với các chủ thể bảo vệ môi 

trường khác  

Tham gia BVMT các TCXH phải có địa vị pháp lý bảo đảm họ là chủ thể 

chính thống, chính thức đại diện cho các học viện cùng nghề nghiệp, sở thích, mục 

đích, hoàn cảnh, giới để giúp đỡ, hỗ trợ nhau, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính 

đáng của các hội viên, thành viên trong đó có quyền được sống trong môi trường 

trong lành. Muốn thế pháp luật nói chung và pháp luật hội nói riêng phải khẳng 

định vị trí, vai trò quan trọng của hội trong đời sống xã hội, phát huy vai trò của hội 

trong các hoạt động xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giúp đỡ nhau trong cuộc 
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sống và sản xuất kinh doanh, hòa nhập cộng đồng có hiệu quả hơn, đóng vào công 

cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Nghị định 45/2010/NĐ-CP chưa thể hiện đầy 

đủ vai trò của hội, nặng về quản lý, hạn chế hoạt động của hội. Ngoài tôn chỉ, mục 

đích nêu trên nếu có quy định của luật về hội các TCXH còn phát huy vai trò của 

mình tham gia xây dựng đường lối, chính sách pháp luật nói chung và trong lĩnh 

vực môi trường nói riêng. Việc tham gia của các TCXH trong BVMT sẽ đưa lại 

hiệu quả xã hội rộng lớn bởi vì các TCXH có số lượng đông đảo, trải rộng trên khắp 

đất nước, trên mọi lĩnh vực, nếu khéo tổ chức, khuyến khích động viên sẽ huy động 

được sức mạnh to lớn trong BVMT. 

Hoạt động tham gia BVMT của các TCXH sẽ có kết quả tốt hơn nếu thực 

hiện tốt mối quan hệ của TCXH với các chủ thể BVMT khác. Ở đây chủ thể BVMT 

còn là các cơ quan nhà nước nói chung, các cơ quan chuyên nghiệp BVMT, là các 

cơ quan sử dụng quyền lực nhà nước, có đội ngũ cán bộ, công chức được đào tạo 

chuyên nghiệp, có trang thiết bị hiện đại để cân đo đong đếm môi trường. Bảo đảm 

sự liên kết phối hợp chặt chẽ với các cơ quan này thì hoạt động BVMT của các 

TCXH sẽ có kết quả tốt hơn, hiệu quả hơn. Mặt trận và các tổ chức thành viên của 

Mặt trận cũng là chủ thể BVMT có số lượng thành viên, đoàn viên, hội viên đông 

đảo từ Trung ương đến cơ sở. Việc kết hợp của TCXH với tư cách là thành viên của 

Mặt trận sẽ nhân gấp bội sức mạnh của TCXH trong BVMT. Pháp luật phải có quy 

định về các mối quan hệ này. 

2.3.3. Bảo đảm hiệu quả hoạt động tham gia bảo vệ môi trường của các 

tổ chức xã hội  

Cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT sẽ trở nên vô 

nghĩa nếu không bảo đảm hiệu quả hoạt động tham gia BVMT của các TCXH. 

Hiệu quả hoạt động tham gia BVMT được thể hiện ở chỗ pháp luật quy định 

trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc thụ lý, tiếp thu, giải quyết các kiến 

nghị, yêu cầu, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, biểu tình phản kháng v.v.. của các 

TCXH như thế nào? Nếu không có các quy định chặt chẽ, rõ ràng, cụ thể về trách 

nhiệm này thì mọi hoạt động BVMT của các TCXH trở thành công cốc. Cụ thể hơn 

khi các TCXH tham gia xây dựng đường lối, chính sách, pháp luật về BVMT phản 

biện xã hội đối với các dự án, chủ trương phát triển kinh tế - xã hội nhưng tác động 
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xấu đến môi trường thì phải có quy định bảo đảm ý kiến của các TCXH phải đến 

được các cơ quan quyền lực, đại biểu của nhân dân, đến Quốc hội, HĐND và phải 

được xem xét thấu đáo trước khi các cơ quan này quyết định chính sách. Khi TCXH 

khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật môi trường phải có cơ quan cụ thể 

thụ lý, giải quyết, thậm chí khi TCXH biểu tình phản kháng hành vi vi phạm gây sự 

cố môi trường phải quy định rõ trách nhiệm của chính quyền trong việc xử lý hành 

vi vi phạm, bồi thường thiệt hại cho nhân dân nếu có, chính quyền không thể thờ ơ, 

vô cảm trước bức xúc của nhân dân, của các TCXH. Nếu có những vấn đề TCXH 

chưa hiểu phải giải thích, trình bày chứng minh làm rõ các hành vi sai phạm hay 

không sai phạm. Bảo đảm hiệu quả hoạt động tham gia BVMT của cơ chế pháp lý 

về sự tham gia của TCXH trong BVMT. 

2.3.4. Bảo đảm xử lý nghiêm minh, kịp thời mọi hành vi vi phạm quyền 

tham gia bảo vệ môi trường của các tổ chức xã hội  

Sự hoàn thiện của cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong 

BVMT còn đòi hỏi mọi hành vi vi phạm quyền tham gia BVMT của TCXH như: 

hạn chế, ngăn cản, vô hiệu hóa hoạt động tham gia BVMT của các TCXH. Nhà 

nước, pháp luật công nhận quyền tham gia BVMT của các TCXH, tạo thuận lợi cho 

việc tham gia của các TCXH trên lĩnh vực này, có những quy định bảo đảm cho 

việc tham gia này được thực hiện trên thực tế. Tuy nhiên do BVMT là vấn đề nhạy 

cảm đụng chạm đến lợi ích nhóm và lợi nhuận của các doanh nghiệp, nhà đầu tư 

v.v.. nên khó tránh khỏi tình trạng ngăn cản, hạn chế, vô hiệu hóa hoạt động BVMT 

của các TCXH. Thực tế cho thấy vì lợi ích nhóm, có lúc, có nơi chính quyền lại ra 

sức bảo vệ cho việc làm sai trái của các nhà đầu tư ở các dự án. Nhân dân và các 

TCXH rất bất bình trước những tổn hại môi trường do các dự án gây ra nhưng đều 

được giải thích là việc thẩm định, phê duyệt được thực hiện đúng quy trình (dự án ở 

bán đảo Sơn Trà). 

Cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT phải bao hàm cả 

các biện pháp phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời mọi hành vi vi phạm quyền 

tham gia BVMT của các TCXH thì cơ chế này mới bảo đảm nhiệt tình, tích cực 

tham gia của các TCXH trong BVMT. Các TCXH đấu tranh BVMT nhưng những 

đề nghị đúng đắn của họ không được tiếp thu, giải quyết trái lại họ lại bị trù dập, vô 
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hiệu hóa thì không thể có nhiệt tình, trách nhiệm trong BVMT. Ngay cả trường hợp 

các dự án đã được thẩm định phê duyệt đúng quy trình nhưng khi có ý kiến đúng 

đắn của các TCXH thì các cơ quan nhà nước phải thực sự cầu thị xem xét lại và giải 

trình, trả lời nhân dân các TCXH. Pháp luật phải quy định cụ thể vấn đề này mới 

bảo đảm hiệu quả tham gia BVMT của các TCXH. 

Có biện pháp xử lý nghiêm minh kịp thời mọi hành vi ngăn cản, hạn chế, vô 

hiệu hóa hoạt động tham gia BVMT của các TCXH mới bảo đảm hiệu lực, hiệu quả 

của cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT. 

2.4. CƠ CHẾ PHÁP LÝ VỀ SỰ THAM GIA CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI 

TRONG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ NHỮNG 

GIÁ TRỊ THAM KHẢO ĐỐI VỚI VIỆT NAM 

Việc TCXH tham gia BVMT ở nhiều quốc gia phát triển là một trong những 

hoạt động có bề dày lịch sử. Hoạt động này gắn liền với sự xuất hiện các hội và 

phong trào BVMT từ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 ở các quốc gia phát triển (nhất là 

các quốc gia đang tiến hành mạnh mẽ quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa và đang 

gặp nhiều vấn đề về môi trường như Anh, Mỹ v.v..). Trong bối cảnh toàn cầu hoá, 

tất cả các quốc gia kể cả các quốc gia phát triển và đang phát triền đều nhận thức rất 

rõ và chú trọng đến công tác BVMT, coi việc BVMT là trách nhiệm của toàn xã 

hội, bao gồm cả các TCXH. Vì vậy, nội dung này luận án sẽ đánh giá khái quát cơ 

chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT của các quốc gia, nghiên 

cứu một số điển hình về vai trò của TCXH và cộng đồng trong BVMT và rút ra 

những gợi ý mang tính tham khảo cho Việt Nam.  

2.4.1. Cơ chế pháp lý về sự tham gia của các tổ chức xã hội trong bảo vệ 

môi trường của một số nước trên thế giới  

2.4.1.1. Ở Vương quốc Anh 

Các TCXH BVMT thường được gọi là các nhóm vận động và gây áp lực để 

bảo vệ những lợi ích cụ thể nhất định (interest groups). Các nhóm này có thiên chức 

chủ yếu là chuyển tải những mối quan ngại của người dân (công chúng), cộng đồng 

về một vấn đề hoặc nhóm vấn đề cụ thể nào đó lên các cơ quan nhà nước có trách 

nhiệm giải quyết vấn đề (lên Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, chính quyền địa phương 

v.v..) [275]. Các hội, nhóm như vậy sử dụng rất nhiều kênh khác nhau để tiếng nói 
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của nhóm được lắng nghe và được hiện thực hóa vào quá trình xây dựng và thực thi 

chính sách, pháp luật của quốc gia. Những kênh cơ bản phải kể đến gồm: truyền 

thông báo chí (góp phần kiến tạo dư luận hoặc thu hút sự chú ý của dư luận về vấn 

đề mà hội, nhóm theo đuổi), các cơ quan hoạch định và thực thi chính sách (bao 

gồm Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, tòa án v.v..). Kinh nghiệm các nước phát triển 

cho thấy, chính sách công trong các lĩnh vực (nhất là các lĩnh vực như bảo vệ người 

tiêu dùng, BVMT v.v..) là sản phẩm tương tác của bộ ba có cấu kết chặt chẽ với 

nhau (còn gọi là “tam giác sắt” - iron triangles) là: (1) các hội, nhóm vận động xã 

hội trong lĩnh vực; (2) bộ quản lý ngành trong lĩnh vực có liên quan và (3) ủy ban 

chuyên trách của Quốc hội về lĩnh vực. Các hội, nhóm có thể sử dụng các hình thức 

tác động chủ yếu như: vận động hành lang (cung cấp thông tin, thảo luận với các 

nhà hoạch định chính sách), cung cấp thông tin cho báo chí để tạo dư luận hoặc thu 

hút sự quan tâm của dư luận. Ở những quốc gia chấp nhận cơ chế khởi kiện tập thể 

(class action), các hội, nhóm hoạt động xã hội còn có thể trực tiếp đứng ra tiến hành 

khởi kiện tập thể hoặc bảo trợ cho tổ chức, cá nhân tiến hành khởi kiện tập thể. 

Kinh nghiệm của các quốc gia cho thấy, sự thành công trong hoạt động của các 

nhóm, hội như vậy phụ thuộc vào 4 yếu tố chính là: (1) tính hợp pháp trong hoạt 

động của hội, nhóm; (2) số lượng thành viên và sự tích cực trong hoạt động của các 

thành viên; (3) nguồn lực về tài chính, quan hệ, thông tin mà hội, nhóm có được 

hoặc có thể huy động được và (4) khả năng sử dụng các biện pháp chế tài, trả đũa 

đối với các đối tượng không hành xử theo hướng mà hội, nhóm mong muốn (chẳng 

hạn tẩy chay tiêu thụ hàng hóa, đình công v.v..). 

Trong thực tế, hầu hết các hội BVMT ở các nước phát triển đều tận dụng tối 

đa vị thế là các hội, nhóm vận động, gây áp lực và giám sát xã hội của mình để thúc 

đẩy việc bảo vệ các lợi ích nhất định về môi trường. Tổ chức BVMT vương quốc 

Anh (Environmental Protection UK) có tổ chức tiền thân được thành lập từ năm 

1898. Đây là tổ chức phi lợi nhuận hoạt động ở quy mô toàn quốc được thành lập 

với mục đích cung cấp các phân tích và tư vấn chính sách chuyên nghiệp về các vấn 

đề như chất lượng không khí, chất lượng đất, việc quản lý chất thải, tiếng ồn và tác 

động của những thứ này lên cuộc sống của con người và cộng đồng (từ các khía 

cạnh như sức khỏe cộng đồng, giao thông, năng lượng, khí hậu). Tổ chức này cũng 
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cung cấp các diễn đàn để các nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp, chính 

quyền địa phương, giới nghiên cứu gặp gỡ, trao đổi, hợp tác vì mục tiêu BVMT. 

Hiện tại, chỉ tính riêng ở Anh đã có hàng chục tổ chức BVMT với nhiều tên gọi 

khác nhau được thành lập, trong số đó phải kể đến các tổ chức như: Campaign to 

Protect Rural England (Vận động để bảo vệ nông thôn nước Anh), ClientEarth, 

Earth Trust, Healthy Planet (Hành tinh khỏe mạnh), the Environment Network for 

Manchester, Friends of Richmond Park (Hội những người bạn của Công viên 

Richmond), Waste Watch (Tổ chức Theo dõi chất thải) v.v.. 

2.4.1.2. Ở Mỹ 

Hiện ở Mỹ có hàng trăm loại TCXH (phi lợi nhuận) khác nhau được thành 

lập với mục đích BVMT (hoặc bảo vệ một thành tố môi trường nào đó). Các tổ 

chức có ảnh hưởng lớn nhất bao gồm Defenders of Wildlife (Hội những người bảo 

vệ động vật hoang dã), “Quỹ bảo vệ vệ môi trường” (Environmental Defense 

Fund), Liên đoàn đời sống hoang dã quốc gia (National Wildlife Federation), Hội 

những người bạn của trái đất (Friends of the Earth) v.v.. Các hội BVMT này thu hút 

được hàng trăm ngàn hội viên tham gia ủng hộ cho các hoạt động của Hội. Hoạt 

động chủ yếu của các TCXH này là vận động hành lang, cung cấp thông tin, gây áp 

lực, ảnh hưởng tới việc xây dựng và thực thi các chính sách, pháp luật về BVMT. 

Hầu hết các hội BVMT này được thành lập trước năm 1960 [252]. Số lượng hội 

viên của một số hội BVMT ở Hoa Kỳ hiện nay cụ thể như sau [252]: 

Lượng hội viên 
Hội 

Năm 
thành lập Năm 1995 Năm 2010 

Siera Club 1892 570.000 1.300.000 

National Audubon Society 1905 570.000 500.000 

National Parks Conservation Association 1919 450.000 325.000 

Wilderness Society 1935 310.000 400.000 

National Wildlife Federation 1961 1.200.000 4.000.000 

Nature Conservancy 1951 825.000 1.000.000 

World Wildlife Fund 1961 1.200.000 1.200.000 

Environmental Defense 1967 300.000 500.000 

Natural Resources Defense Council 1970 185.000 1.200.000 
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Hội những người bạn của Trái đất tại Hoa Kỳ rất tích cực trong việc giám 

sát, vận động chính phủ thông qua các chính sách có lợi cho môi trường. Chẳng 

hạn, hiện tại Hội đang tập trung vào 4 lĩnh vực chính: 

- Dự án khí hậu và năng lượng (Climate and Energy Project): Với mục tiêu 

xóa bỏ những khoản trợ cấp đối với các hoạt động gây hại cho môi trường, gây hại 

cho sức khỏe cộng đồng và gây hại cho tài nguyên thiên nhiên với lý lẽ rằng không 

thể dùng tiền thuế của dân để cổ vũ cho các hoạt động gây hại cho môi trường 

(cũng là gây hại cho dân). Dự án cũng hướng tới việc cổ vũ cho các giải pháp chống 

hiện tượng ấm nóng toàn cầu, cải cách việc quản lý các lò phản ứng hạt nhân và cải 

cách hạ tầng giao thông. 

- Dự án Thực phẩm và Năng lượng (Food and Technology Project): Dự án 

này được triển khai để cổ vũ cho việc bảo đảm thực phẩm an toàn và bảo đảm cho 

các sản phẩm chăm sóc con người là an toàn, giáo dục công chúng về vấn đề an 

toàn hóa học và an toàn công nghệ sinh học.  

- Dự án về Đại dương và Giao thông trên đại dương (Ocean and Vessels 

Project): Dự án này được triển khai với nỗ lực làm giảm các loại thiệt hại cho môi 

trường biển từ các loại tàu chở hàng thương mại, các hoạt động giao thông hàng hải 

và đường thủy. 

- Dự án về chính sách kinh tế (Economic Policy Project): dự án này được 

tiến hành nhằm bảo đảm rằng những quan ngại về môi trường phải được tích hợp để 

coi là một phần của hệ thống thương mại toàn cầu và đề cao trách nhiệm quản trị 

doanh nghiệp trong các doanh nghiệp theo hướng thân thiện với môi trường. 

Cho tới nay, nhờ sự hoạt động tích cực của các hội viên, Hội đã thu được 

nhiều thành quả hoạt động đáng ghi nhận như: Hội đã vận động và thuyết phục để 

Quốc hội đưa vào chương trình giám sát của mình đối với việc chính phủ cấp các 

khoản tín dụng liên bang dành cho các chương trình năng lượng hạt nhân. Hội cũng 

đã gây áp lực để buộc Chính phủ của Tổng thống Bush phải xây dựng và công bố 

báo cáo về hiện tượng ấm nóng toàn cầu nhờ một vụ kiện vào năm 2006 với cáo 

buộc chính phủ của Bush đã không tuân thủ đầy đủ một đạo luật được ban hành 

năm 1990 về việc chính phủ phải xây dựng và công bố các báo cáo khoa học về 

hiện tượng ấm nóng toàn cầu. Kết quả là, Tòa án liên bang đã nhất trí xác nhận 
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chính phủ của Tổng thống Bush có sự vi phạm như vậy (vi phạm Luật nghiên cứu 

về những thay đổi toàn cầu ban hành năm 1990 - the Global Change Research Act 

of 1990). Dưới áp lực ấy, Chính phủ của Tổng thống Bush đã phải công bố báo cáo 

về hiện tượng ấm nóng toàn cầu và ghi nhận quan điểm mà nhiều nhà khoa học đã 

khẳng định từ rất lâu rằng các khí gây hiệu ứng nhà kính được thải ra từ các nhiên 

liệu hóa thạch rất có khả năng là nguyên nhân lớn nhất của hiện tượng ấm nóng 

toàn cầu. Hội cũng đã vận động chính quyền ở California để thông qua chính sách 

hạn chế việc phát thải chất gây ô nhiễm từ các loại tàu thuyền ở các khu vực đông 

dân cư, theo đó, các loại tầu thuyền cũ sẽ buộc phải thay thế các loại động cơ gây ô 

nhiễm của mình bằng loại động cơ thân thiện hơn với môi trường. Hội cũng đã vận 

động để đưa quy định về BVMT vào các hiệp định tự do mà Hoa Kỳ ký với các 

nước (chẳng hạn đưa các quy định về chống phá rừng trái phép trong Hiệp định 

thương mại tự do giữa Hoa Kỳ và Peru). Hội cũng vận động 10 ngân hàng lớn nhất 

toàn cầu không cấp tín dụng ưu đãi cho các dự án đập thủy điện lớn gây thiệt hại 

cho môi trường. 

2.4.1.3. Ở Nhật Bản  

Nhật Bản là một trong những nước có nền kinh tế phát triển mạnh, có trình 

độ khoa học kỹ thuật tiên tiến. Việc tái kiến thiết của Nhật Bản sau chiến tranh đã 

dẫn đến tăng trưởng kinh tế nhanh nhưng cũng làm nảy sinh các vấn đề lớn về môi 

trường. Chính phủ nước này đặc biệt quan tâm đến vấn đề BVMT, ngăn chặn 

những rủi ro môi trường có thể xảy ra trong quá trình phát triển, trong đó quản lý 

chất thải rắn đô thị là một trong những ưu tiên hàng đầu. Nhật Bản đã có những 

biện pháp cả về quản lý và công nghệ để giải quyết vấn đề chất thải rắn ngày càng 

gia tăng cùng với sự phát triển. Chính phủ nước này đã có những chính sách thúc 

đẩy và khuyến khích việc quản lý chất thải rắn trên cơ sở sự tham gia tích cực và tự 

nguyện của các cộng đồng dân cư khác nhau thông qua các TCXH. 

Chính phủ Nhật Bản đã sớm nhận ra rằng tăng trưởng kinh tế là điều cốt yếu 

để giảm nạn nghèo khổ, nhưng tăng trưởng kinh tế thường gây ra những nguy hại 

về môi trường rất nghiêm trọng. Để ngăn ngừa những tác động xấu đối với môi 

trường thì việc đổi mới thể chế, tăng cường hiệu lực chính sách, tăng thu nhập và 
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khuyến khích sự tham gia tích cực của cộng đồng sẽ cho phép có được những 

nguồn lực để cải tiến việc quản lý môi trường. 

Hệ thống quản lý chất thải rắn đô thị của Nhật Bản nhận được sự trợ lực của 

một hệ thống tổ chức thu gom hình thành trên cơ sở các tổ chức của khu vực (Hội 

đồng thành phố, Hội thiếu niên và Hội cha mẹ học sinh v.v...) Các tổ chức hội này 

tiến hành thu gom và bán các chất thải có thể tái sử dụng cho các công ty tái sản 

xuất chất thải. Thu nhập từ việc thu gom như vậy được sử dụng để tài trợ cho các 

hoạt động của khu vực. Vào năm 1993, có tới 82.000 các tổ chức loại này tại 92 

thành phố của Nhật Bản. Việc thu lại các vật liệu thải từ các hộ gia đình bởi các tổ 

chức cộng đồng và các hợp tác xã có chi phí thấp hơn so với các cơ sở thu gom của 

Nhà nước. 

Kết quả là với sự phối hợp của nhân dân địa phương các chất thải được thu 

gom, đường phố sạch sẽ, các dịch vụ vệ sinh được cải thiện và chi phí cho việc thu 

gom chất thải đã giảm đi rất nhiều so với việc đầu tư cho các công ty công cộng thu 

gom chất thải. 

2.4.1.4. Ở Thuỵ Điển  

Ở Thuỵ Điển cũng như nhiều nước khác trên thế giới, việc đánh giá tác động 

môi trường được coi là cơ sở quan trọng nhằm cung cấp những thông tin cần thiết 

để ra quyết định và thực hiện các chương trình, dự án. Chính phủ nước này nhận ra 

rằng khi lập các kế hoạch về đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng lớn, việc lắng nghe 

ý kiến của quần chúng ngay ở giai đoạn đầu của dự án là một cách tốt nhất để trỏnh 

những khó khăn sau này. Nếu không thực hiện được điều này, sự phản kháng của 

dân chúng có thể tăng lên và gây chậm trễ hoặc phải ngừng dự án. Một đánh giá 

động về môi trường là cần thiết để giúp cho mọi người hiểu rõ những tác động khả 

dĩ về xã hội và môi trường. 

Trong suốt thời gian, Đánh giá tác động môi trường (EIA) tại Thuỵ Điển đã 

được đưa vào hệ thống luật pháp và trở thành một yêu cầu bắt buộc của luật. Yêu 

cầu của EIA được mô tả như sau: 

-  Dự đoán trước tác động mà các hoạt động của con người tác động lên 

môi trường. 

-  Làm cho nước và đất được sử dụng có hiệu quả hơn nữa. 
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-  Ngăn chặn sự suy thoái môi trường. 

-  Thu hút cộng đồng. 

Sự tham gia của các TCXH được coi là quan trọng vỡ cộng đồng có thể đóng 

giúp hiểu biết riêng liên quan đến khu vực mà họ đang sinh sống và ước lượng các 

hậu quả và điều này sẽ làm căn cứ cho các quyết định. 

Quá trình EIA tại Thuỵ Điển thành công hơn khi nó hướng đến mục tiêu trở 

thành một quá trình dân chủ. Những công bố gần đây cũng chỉ ra rằng không chỉ 

duy nhất tại Thuỵ Điển mà ở Hungary, sự tham gia của cộng đồng vào việc đánh 

giá tác động môi trường cũng được áp dụng có hiệu quả. Kinh nghiệm tại một số 

nước đã cho thấy rằng EIA không thành công khi không tính đến yếu tố cộng đồng 

trong quá trình thực hiện. 

Cần phải nhấn mạnh rằng EIA không chỉ là tài liệu về tác động môi trường 

của hoạt động đã được lập kế hoạch mà còn có khả năng lôi cuốn cộng đồng để họ 

được tham gia vào quá trình ra các quyết định. 

2.4.1.5. Ở Trung Quốc 

Kinh nghiệm ở Trung Quốc cho thấy, các tổ chức phi chính phủ được quyền 

khởi kiện tại Tòa án môi trường để bảo vệ lợi ích môi trường chung hoặc đại diện 

cho việc khởi kiện tập thể cho các nạn nhân của ô nhiễm môi trường [139].  

Ngoài ra, Cục BVMT quốc gia (SEPA) thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ với 

các TCXH. Các TCXH về môi trường được xem là đối tác liên minh, đóng một 

vai trò quan trọng như là những người giám hộ (watchdog) cho chính phủ, khi có 

quá nhiều dự án xây dựng đang được tiến hành thì chính phủ không thể giám sát 

được tất cả các dự án đó. SEPA đã tạo điều kiện cho các TCXH và sự tham gia 

của TCXH trong quản lý môi trường. Ví dụ như thúc đẩy phiên xét xử công cộng 

như là một biện pháp cho sự tham gia rộng rãi vào quá trình ban hành chính sách 

môi trường, như xem xét tác động môi trường của một dự án năm 2005 công bố 

rộng rãi trên internets. SEPA cũng triệu tập 30 nhà lãnh đạo các TCXH vào một 

hội đồng điều hành (the executive council of the all china environmental 

federation) và cấp ngân quỹ cho các chương trình xây dựng năng lực cho các 

TCXH về môi trường [293]. 
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Về chính sách thuế, Trung Quốc có chính sách cho phép giảm thuế đóng 

góp cho tất cả các TCXH và quỹ vì phúc lợi xã hội được thông qua vào tháng 

1/2007 [255]. 

Về kinh nghiệm thành lập tòa án môi trường ở Trung Quốc: từ năm 2007, 

Trung Quốc đã thành lập các tòa án môi trường, với 11 tòa án thành lập tại cấp 

huyện và khu vực. Thủ tục tại tòa án đổi mới và các số lượng các vụ án tăng rõ rệt 

cùng với sự thành lập của tòa án môi trường mới. Tòa án có thể quyết định bồi 

thường cho những người khiếu kiện trong các vụ kiện tập thể. Tòa án có một số quy 

định tạo điều kiện thuận lợi cho người khởi kiện. Điểm đáng lưu ý dưới góc độ của 

cộng đồng và TCXH dân sự là quyền khởi kiện được đảm bảo cho tất cả các hiệp 

hội, liên đoàn môi trường, một tổ chức phi chính phủ và cơ quan kiểm sát, khởi kiện 

các vụ án. Các tổ chức phi chính phủ như Trung tâm trợ giúp pháp lý cho các nạn 

nhân ô nhiễm môi trường (CLAPV) có thể kiện vụ việc trước tòa. Có thể khởi kiện 

tập thể (đại diện kiện cho tập thể) - đến 5 đại diện có thể kiện thay mặt cho một tập 

thể nhất định. Thời hiệu khởi kiện dài hơn 3 năm (so với 2 năm đối với các vụ bồi 

thường thiệt hại ngoài hợp đồng thông thường khác). Nghĩa vụ chứng minh là của 

người gây ô nhiễm để phản bác mối quan hệ nhân quả. Nguyên đơn không cần có 

trách nhiệm về chứng minh việc vi phạm pháp luật hay lỗi của người gây ô nhiễm 

mà chỉ cần nêu ra các thiệt hại do người gây ô nhiễm gây ra [266].  

2.4.2. Những giá trị tham khảo đối với Việt Nam  

Như vậy, qua nghiên cứu kinh nghiệm của một số quốc gia khác nhau trên 

thế giới, có thể thấy các TCXH BVMT ở các nước phát triển đã khá tích cực và có 

nhiều điều kiện để tiến hành các hoạt động trên lĩnh vực BVMT.  

Ở tầm quốc tế, với sự nỗ lực của nhiều nước nhất là các quốc gia châu Âu, 

Liên hợp quốc đã xây dựng được Công ước Aarhus năm 1998 (Aarhus Convention) 

quy định về quyền của công chúng tham gia vào quá trình quản trị môi trường sống. 

Tên đầy đủ của Công ước này là “Công ước về quyền tiếp cận thông tin, quyền 

tham gia của công chúng vào quá trình ra quyết định và quyền tiếp cận công lý 

trong các vấn đề về môi trường” (Convention on Access to Information, Public 

Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters). 

Các quy định của công ước dựa trên 3 trụ cột cơ bản là: (1) quyền tiếp cận thông tin 
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về môi trường (theo đó, mọi công dân đều có quyền tiếp cận một cách rộng rãi và 

dễ dàng các thông tin về hiện trạng môi trường. Các cơ quan công quyền có trách 

nhiệm cung cấp các thông tin môi trường mà người dân yêu cầu, thu thập và phổ 

biến các thông tin này một cách kịp thời và minh bạch, ngoại trừ các thông tin liên 

quan tới quốc phòng, an ninh quốc gia); (2) quyền tham gia của công chúng vào quá 

trình ra quyết định quản trị môi trường (theo đó, công chúng phải được thông tin về 

tất cả các dự án có liên quan và có cơ hội tham gia vào quá trình ra quyết định quản 

trị môi trường và quá trình hoạch định chính sách, pháp luật về BVMT); (3) quyền 

tiếp cận công lý (tức là quyền tiếp cận các biện pháp tư pháp hoặc hành chính khi có 

chủ thể vi phạm pháp luật môi trường).  

Ngoài ra, các nước cũng có một cơ chế để bảo đảm cho người dân, các 

TCXH tham gia vào quá trình ra quyết định quản trị môi trường. Cụ thể là:  

- Về phạm vi hoạt động: không chỉ giới hạn ở các hoạt động tuyên truyền, 

nâng cao nhận thức mà còn hoạt động tiếp cận thông tin kiểm tra, giám sát, kiến 

nghị, khiếu nại và khởi kiện bảo vệ lợi ích chung về môi trường, đại diện cho khởi 

kiện tập thể trong vụ án môi trường. 

- Về cơ chế đảm bảo thực hiện; cần có các quy định về nguồn lực cho hoạt 

động của cộng đồng, TCXH dân sự như về ưu đãi về thuế, phí; bổ sung các quyền 

tiếp cận thông tin chủ động (được chủ động yêu cầu cung cấp thông tin), quyền 

kiểm tra, giám sát, quyền đối thoại, quyền khiếu nại và tố cáo, quyền khởi kiện vì 

lợi ích môi trường chung, và các quyền khác để có thể đấu tranh với các hành vi vi 

phạm pháp luật môi trường bảo vệ quyền được sống trong môi trường trong lành 

như phản đối trong hòa bình, tẩy chay hàng hóa,… 

- Về thiết chế thực hiện: có thể hình thành một “ủy ban quốc gia phản biện 

về môi trường” để có thể đưa ra ý kiến của cộng đồng, của các TCXH dân sự này 

khi cơ quan quản lý nhà nước có quyết định ban hành chính sách, kế hoạch, chiến 

lược, dự án, chương trình sẽ được đóng góp phản biện đầy đủ, thống nhất; một “ủy 

ban quốc gia điều tra ý kiến của người dân, cộng đồng” để theo dõi, giám sát đảm 

bảo các ý kiến đóng góp của người dân đối với các chủ dự án, chủ doanh nghiệp 

phải được tiếp thu, thực hiện nghiêm túc. Hình thành Tòa án Môi trường hoặc các 

quy tắc tố tụng riêng để giải quyết các tranh chấp môi trường ngày càng phát sinh 
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nhiều và bức xúc của người dân, cộng đồng, trong đó tạo điều kiện thực hiện quyền 

tiếp cận tư pháp cho cộng đồng, TCXH.  

Điều đáng lưu ý là các TCXH tham gia BVMT có sự vận động rất tích cực 

và sử dụng nhiều công cụ, phương tiện, kênh gây ảnh hưởng khác nhau để thực hiện 

mục tiêu, sứ mệnh của mình. Những chiến lược vận động hoạt động cụ thể của các 

hội này bao gồm: 

- Trực tiếp tiến hành các vận động hành lang để yêu cầu các cơ quan trong 

chính quyền kịp thời thay đổi các chính sách không phù hợp. 

- Trực tiếp dự thảo các chính sách và quy định để đệ trình cho các cơ quan 

trong chính quyền nhằm hỗ trợ cho các nghị sỹ hoặc các cơ quan chuyên môn có 

thêm sự ủng hộ trong việc thay đổi chính sách, pháp luật hiện hành mà các hội cho 

rằng không còn phù hợp. 

- Tiến hành các nghiên cứu và công bố báo cáo nghiên cứu để gây chú ý và 

tác động tới nhận thức trong xã hội. 

- Tham gia các phiên điều trần hoặc tham gia các hội thảo, hội nghị ở các 

cơ quan, ở các ủy ban của Quốc hội để kịp thời nêu tiếng nói của mình, cung cấp 

thông tin. 

- Tiến hành khởi kiện các cơ quan trong chính quyền đã không chấp hành 

đầy đủ các quy định pháp luật quy định buộc phải chấp hành. 

- Liên kết với các hội BVMT hoặc các hội khác có liên quan để tăng sức 

mạnh cho tiếng nói của hội. 

- Truyền thông, tăng cường nhận thức cho hội viên, cho công chúng về vấn 

đề mà hội quan tâm. 

- Liên hệ với báo chí để cung cấp thông tin, đồng hành với báo chí để phản 

ánh vấn đề mà hội quan tâm [291].  

Một số nét khái quát về cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong 

lĩnh vực BVMT ở một số quốc gia và ở tầm quốc tế vừa nêu có thể đưa lại nhiều 

gợi ý có giá trị tham khảo đối với Việt Nam, cụ thể như sau: 

Một là, pháp luật phải ghi nhận, thúc đẩy, khuyến khích sự tham gia của các 

TCXH vào hoạt động BVMT. Ở Việt Nam là hoàn toàn phù hợp với xu thế chung 

trong BVMT ở các nước. 



 
 

 

72 

Hai là, trong cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH vào BVMT, chủ 

thể chính là các TCXH quan tâm tới lĩnh vực BVMT và vai trò của các tổ chức này 

ngày càng quan trọng, có ảnh hưởng sâu rộng đến việc BVMT. 

Ba là, cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT cần một 

hành lang pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho các TCXH hoạt động trong lĩnh vực 

môi trường tiến hành các hoạt động của mình. Hành lang pháp lý ấy phải tạo điều 

kiện thuận lợi để các TCXH này thực hiện được nhiều hình thức hoạt động khác 

nhau trong đó có việc truyền thông nâng cao ý thức của công chúng, tiến hành các 

hoạt động nghiên cứu, đánh giá, thực hiện các hoạt động tiếp xúc, cung cấp thông 

tin cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức các hội thảo, hội nghị, tham 

gia các phiên điều trần, chất vấn và thậm chí có thể tiến hành khởi kiện. 

Bốn là, kinh nghiệm quốc tế cũng cho thấy, để các hoạt động giám sát xã hội 

được tiến hành thuận lợi, một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu là công dân, 

các TCXH phải được quyền tiếp cận thông tin về môi trường một cách thuận lợi, dễ 

dàng. Ngoài ra, cơ chế để bảo đảm cho người dân, các TCXH tham gia vào quá 

trình ra quyết định quản trị môi trường cũng rất quan trọng. Cụ thể như là mở rộng 

phạm vi hoạt động, không chỉ giới hạn ở các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận 

thức mà còn hoạt động tiếp cận thông tin kiểm tra, giám sát, kiến nghị, khiếu nại và 

khởi kiện bảo vệ lợi ích chung về môi trường, đại diện cho khởi kiện tập thể trong 

vụ án môi trường; xây dựng cơ chế đảm bảo thực hiện các quyền môi trường của 

TCXH và cộng đồng về mặt thủ tục, cần có các quy định về nguồn lực cho hoạt 

động của cộng đồng, TCXH dân sự như về ưu đãi về thuế, phí; bổ sung các quyền 

tiếp cận thông tin chủ động (được chủ động yêu cầu cung cấp thông tin), quyền 

kiểm tra, giám sát, quyền đối thoại, quyền khiếu nại và tố cáo, quyền khởi kiện vì 

lợi ích môi trường chung, và các quyền khác để có thể đấu tranh với các hành vi vi 

phạm pháp luật môi trường bảo vệ quyền được sống trong môi trường trong lành 

như phản đối trong hòa bình, tẩy chay hàng hóa,…; xây dựng các thiết chế bảo đảm 

thực hiện quyền môi trường của TCXH và cộng đồng như hình thành một “ủy ban 

quốc gia phản biện về môi trường”, “ủy ban quốc gia điều tra ý kiến của người dân, 

cộng đồng”, Tòa án Môi trường hoặc các quy tắc tố tụng riêng… 
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Kết luận chương 2 

Chương 2 của luận án tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận về cơ chế pháp lý 

về sự tham gia của các TCXH trong BVMT. Qua việc nghiên cứu các công trình 

khoa học, các quan điểm có liên quan, tác giả đã xây dựng một số nội dung lý luận 

cơ bản như khái niệm, đặc điểm, vai trò, các yếu tố cấu thành của cơ chế pháp lý về 

sự tham gia của các TCXH trong BVMT. Từ đó, luận án đã đi sâu phân tích nội 

dung, phương thức, điều kiện bảo đảm sự tham gia của các TCXH trong BVMT. 

Theo đó, cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT là hệ thống các 

yếu tố pháp lý hợp thành, có mối quan hệ mật thiết với nhau, bao gồm các quy 

định về quyền nghĩa vụ, nội dung tham gia, mối quan hệ của các TCXH với các 

chủ thể BVMT khác khi tham gia BVMT theo những hình thức, phương pháp, 

trình tự, thủ tục và hậu quả pháp lý xác định nhằm điều chỉnh, uốn nắn hành vi 

vi phạm pháp luật BVMT của các chủ thể, hỗ trợ cho hoạt động BVMT của các 

tổ chức chính trị - xã hội và nhà nước, đồng thời ràng buộc trách nhiệm của các 

cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc ủng hộ, hỗ trợ sự 

tham gia của các TCXH trong BVMT, xử lý các chủ thể vi phạm pháp luật 

BVMT, BVMT, bảo vệ lợi ích của quốc gia, xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của tập thể và của công dân. 

Trong Chương 2, luận án cũng khái quát các đặc điểm cơ bản của cơ chế 

pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT như là: đó là một dạng cụ thể 

của cơ chế pháp lý nói chung nhưng ra đời muộn; có cấu trúc phức tạp, nhiều yếu tố 

cấu thành và các yếu tố này có mối quan hệ gắn bó mật thiết, tác động qua lại với 

nhau; vận hành phụ thuộc nhiều vào sự phát triển của các hình thức, phương thức 

tham gia BVMT; sự phát triển của cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH 

trong BVMT gắn với sự phát triển của xã hội, đặc biệt là sự tiến bộ của xã hội trong 

việc ghi nhận vai trò, tầm quan trọng của các TCXH trong các quá trình xã hội; cơ 

chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT thể hiện trách nhiệm của 

Nhà nước, các chủ thể khác và yêu cầu của TCXH trong việc thực thi quyền tham 

gia BVMT. 
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Các yếu tố cấu thành cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong 

BVMT luôn có mối quan hệ tác động lẫn nhau, hỗ trợ, bổ sung cho nhau và vận 

hành hướng đích làm cho cơ chế hoạt động có hiệu quả. Cơ chế pháp lý về sự tham 

gia của các TCXH trong BVMT có hình thức, phương pháp, trình tự, thủ tục riêng 

do hiến pháp và pháp luật quy định, có vai trò quan trọng trong xây dựng và phát 

triển đất nước bền vững.  

Trên cơ sở khái niệm, đặc điểm, vai trò, các yếu tố cấu thành, chương 2 cũng 

đã có thể xác định những tiêu chí hoàn thiện cơ chế pháp lý về sự tham gia của các 

TCXH trong BVMT như là: Bảo đảm thể chế thuận lợi cho việc tham gia bảo vệ 

môi trường của các tổ chức xã hội; Bảo đảm cho các tổ chức xã hội thực hiện được 

vai trò là chủ thể bảo vệ môi trường trong quan hệ chặt chẽ với các chủ thể bảo vệ 

môi trường khác; Bảo đảm hiệu quả hoạt động tham gia bảo vệ môi trường của các 

tổ chức xã hội; Bảo đảm xử lý nghiêm minh, kịp thời mọi hành vi vi phạm quyền 

tham gia bảo vệ môi trường của các tổ chức xã hội. 

Ngoài ra, trong chương này, tác giả cũng khái quát cơ chế pháp lý về sự 

tham gia của các TCXH trong BVMT của một số nước trên thế giới như Anh, Mỹ, 

Thuỵ Điển, Nhật Bản, Trung Quốc, từ đó đã rút ra những giá trị tham khảo hữu ích 

cho Việt Nam. 

Những nội dung trong Chương 2 của Luận án không chỉ có ý nghĩa đối với 

việc hoàn thiện lý luận về cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong 

BVMT ở Việt Nam mà còn có tác dụng định hướng nghiên cứu thực trạng cơ chế 

này, đồng thời định hướng hoạt động của các TCXH trong thực tiễn BVMT.  
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Chương 3 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ THỰC TRẠNG 

CƠ CHẾ PHÁP LÝ VỀ SỰ THAM GIA CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI 

TRONG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM 

3.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN CỦA CƠ CHẾ PHÁP LÝ VỀ 

SỰ THAM GIA CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI TRONG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT có quá trình hình 

thành và phát triển trên cơ sở thể chế chính trị, pháp lý và điều kiện lịch sử cụ thể 

của đất nước theo từng giai đoạn. Có thể phân kỳ nghiên cứu như sau: 

3.1.1. Trước năm 1986 

3.1.1.1. Bối cảnh xã hội 

 Như chúng ta biết, sau nhiều năm chiến tranh kéo dài, đất nước bị tàn phá 

nặng nề. Việt Nam đã phải đối phó với vô vàn khó khăn. Những hậu quả và tệ nạn 

xã hội do chiến tranh để lại, dòng người tị nạn, chiến tranh ở biên giới Tây Nam, 

chiến tranh ở biên giới phía Bắc, bao vây, cấm vận của Mỹ và các nước phương 

Tây, thêm vào đó thiên tai liên tiếp xảy ra… đã đặt Việt Nam trước những thử thách 

khắc nghiệt. Hơn nữa, những khó khăn càng trầm trọng do xuất phát từ các nguyên 

nhân chủ quan, nóng vội và duy ý chí muốn xây dựng lại đất nước nhanh chóng mà 

không tính đến những điều kiện cụ thể. Điều này đã dẫn đến đầu những năm 80, 

nước ta lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng và bị cô lập về 

ngoại giao. Nhân tình hình đó, các thế lực chống đối đã lợi dụng những khó khăn 

của Việt Nam để câu kết với nhau, chống phá. Một số nước trước đây ủng hộ Việt 

Nam trong kháng chiến chống Mỹ đã xa lánh ta. Quan hệ giữa Việt Nam với các 

nước ASEAN và các nước lớn (trừ Liên Xô và Ấn Độ) gặp nhiều vướng mắc và 

không giải tỏa được khiến cho nền an ninh nước ta bấp bênh khi phải đối phó với sự 

căng thẳng ở cả hai đầu biên giới. Trong lúc đó, những khó khăn về kinh tế lại càng 

chồng chất vì phải chi tiêu rất lớn cho quân sự, quốc phòng.  

 Trước bối cảnh xã hội nêu trên, vấn đề bảo vệ môi trường chưa được quan 

tâm đúng mức.  
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Trong giai đoạn này, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà 

nước cũng không gắn với việc BVMT. Một mặt do bối cảnh xã hội, mặt khác vấn 

đề ô nhiễm, suy thoái môi trường lúc đó cũng chưa biểu hiện rõ nét như các biến 

động xấu của thiên nhiên, sự hủy hoại môi trường chưa thể hiện ở mức cao. Sự ô 

nhiễm trong các đô thị và vùng nông thôn chưa đến mức báo động do số lượng ô tô, 

xe máy, các thiết bị, máy móc có chứa chất thải độc hại chưa được sử dụng nhiều. 

Phân bón, thuốc trừ sâu trong sản xuất nông nghiệp cũng được sử dụng ở mức hạn 

chế. Số lượng Nhà máy, xí nghiệp chưa nhiều do công nghiệp chưa phát triển… 

Tình hình nêu trên dẫn đến tâm lý chủ quan chung, thiếu quan tâm đến việc BVMT.  

Hệ thống pháp luật Viêt Nam trước năm 1986 cũng chưa hoàn chỉnh. Cơ chế 

tập trung bao cấp với sự chi phối của hệ thống chỉ tiêu kế hoạch trong các quan hệ 

kinh tế, xã hội đã hạn chế sự phát triển của pháp luật, yêu cầu ban hành một đạo luật 

chuyên biệt về BVMT chưa thật sự gay gắt. Mặc dù đã có một số văn bản pháp luật 

điều chỉnh song các quy định đó cũng chỉ liên quan đến một số khía cạnh của 

BVMT chứ chưa nhằm trực tiếp vào việc bảo vệ các yếu tố môi trường. Vấn đề môi 

trường chỉ là phần thứ yếu, phái sinh trong hệ thống pháp luật lúc đó.  

Hơn nữa do bị cô lập về ngoại giao nên quan hệ của Việt Nam với các nước 

trên thế giới càng trở nên khó khăn. Vì vậy việc hợp tác quốc tế rất hạn chế. Những 

quy định của pháp luật môi trường ở giai đoạn này chỉ xuất phát từ yêu cầu quản lý 

nhà nước và giới hạn trong phạm vi quốc gia, Việt Nam chưa tham gia một điều 

ước quốc tế nào về BVMT.  

3.1.1.2. Các văn bản pháp luật về môi tường, bảo vệ môi trường 

Xuất phát từ bối cảnh của giai đoạn lịch sử trước năm 1986, pháp luật môi 

trường trong giai đoạn này mới ở mức độ hình thành, chưa phát triển có hệ thống, 

đầy đủ. Khó có thể tìm thấy văn bản pháp luật riêng nào về vấn đề môi trường 

nhưng Nhà nước cũng đã có những quy định liên quan đến vấn đề BVMT trong các 

văn bản dưới đây: 

+ Văn bản sớm nhất có đề cập đến vấn đề BVMT là sắc lệnh số 142/SL 

do chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 21/12/1949 quy định việc kiểm soát lập biên 

bản các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ rừng.  
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Sau đó lần lượt là sự xuất hiện của các văn bản điều chỉnh các vấn đề liên 

quan đến môi trường như: Nghị quyết 36/CP ngày 11/03/1961 của Hội đồng Chính 

phủ về việc quản lý, bảo vệ tài nguyên dưới lòng đất; Chỉ thị số 07/TTg ngày 

16/01/1964 về thu tiền bán khoán lâm sản và thu tiền nuôi rừng; Nghị quyết số 

183/CP ngày 25/09/1966 về công tác trồng cây gây rừng; Chỉ thị số 127/CP ngày 

24/05/1971 của Hội đồng Chính phủ về công tác điều tra cơ bản tài nguyên và điều 

kiện thiên nhiên; Pháp lệnh về bảo vệ rừng ban hành ngày 11/09/1972. 

+ Điều 36 Hiến pháp năm 1980 quy định: “Các cơ quan nhà nước, xí nghiệp, 

hợp tác xã, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân đều có nghĩa vụ thực hiện chính 

sách bảo vệ cải tạo và tái sinh các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ cải tạo môi 

trường sống”. 

Pháp luật Việt Nam về BVMT trong giai đoạn này có những đặc điểm 

sau đây: 

+ Các văn bản trong thời kỳ này chủ yếu được ban hành dưới dạng văn bản 

dưới luật; 

+ Các quy định pháp luật chỉ liên quan đến một số khía cạnh của BVMT 

xuất phát từ yêu cầu quản lý nhà nước, nhằm đảm bảo sự kiểm soát chặt chẽ các 

quan hệ xã hội của Nhà nước chứ chưa trực tiếp nhắm vào mục tiêu bảo vệ các 

thành tố của môi trường hay nói cách khác, khía cạnh môi trường chỉ mang tính 

chất phái sinh xuất phát từ các quan hệ xã hội được điều chỉnh. Từ đó, cách tiếp cận 

mang tính môi trường như các quan điểm phổ biến trên bình diện quốc tế chưa được 

thể hiện; 

+ Nội dung các quy định nói chung còn lạc hậu, không những chưa phản ánh 

và đáp ứng được các đòi hỏi khách quan về hợp tác quốc tế trong BVMT mà còn 

chưa tiệm cận với các quan điểm hiện đại được thể hiện trong các công ước quốc tế.  

3.1.1.3. Đánh giá cơ chế pháp lý về sự tham gia của các tổ chức xã hội 

trong bảo vệ môi trường giai đoạn trước năm 1986 

 * Ưu điểm 

Do pháp luật về BVMT mới dừng ở quy định chung chung nên cơ chế pháp 

lý về bảo vệ môi trường nói chung và sự tham gia của các TCXH nói riêng trong 
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BVMT còn mờ nhạt, chưa đầy đủ, cụ thể. Pháp luật BVMT mới dừng ở các quy 

định chung về bảo vệ rừng, về quản lí, bảo vệ tài nguyên dưới lòng đất; điều tra cơ 

bản tài nguyên và điều kiện thiên nhiên... Trong các quy định nêu trên chỉ đề cập 

trách nhiệm chung của chính quyền các cấp. 

 * Nhược điểm 

+ Chưa có pháp luật về hội nên các TCXH ra đời tự phát, chưa có địa vị 

pháp lý để tham gia BVMT, vì thế cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH 

trong BVMT rất mờ nhạt. 

+ Các quy định của pháp luật chỉ liên quan đến một số khía cạnh của BVMT 

xuất phát từ yêu cầu quản lý nhà nước. Các quy định này nhằm trực tiếp vào việc 

bảo vệ một số yếu tố thiên nhiên (rừng, tài nguyên v.v..) chưa bao quát đầy đủ các 

yếu tố tác động đến môi trường. 

+ Các quy định về môi trường hoặc liên quan đến môi trường nằm rải rác 

trong các văn bản pháp luật đơn hành được ban hành để điều chỉnh các quan hệ xã 

hội khác nhau với mục tiêu là đảm bảo sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước trên lĩnh 

vực ấy chứ chưa trực tiếp hướng đến mục tiêu BVMT.  

+ Nội dung của pháp luật môi trường ở giai đoạn này chưa phản ánh và đáp 

ứng những đòi hỏi khách quan hợp tác quốc tế trong BVMT.  

+ Vai trò, trách nhiệm của các chủ thể BVMT, nhất là của các TCXH chưa 

rõ ràng, chưa đầy đủ, hậu quả pháp lý của việc tham gia BVMT của các TCXH 

cũng chưa được xác định. 

Tình trạng kém phát triển của pháp luật môi trường và cơ chế pháp lý về 

BVMT trong giai đoạn này, do các nguyên nhân sau: 

+ Hoàn cảnh lịch sử của đất nước trong thời kì này đòi hỏi tập trung cho việc 

giành độc lập dân tộc. Sau khi thống nhất đất nước cũng chưa quan tâm BVMT, yêu 

cầu tập trung cho việc thống nhất nước nhà về mặt nhà nước, hàn gắn vết thương 

chiến tranh, đối phó với hai cuộc chiến tranh ở biên giới phía Bắc và phía Nam.  

+ Trong giai đoạn trước 1986, các biến động xấu của thiên nhiên do sự hủy 

hoại môi trường chưa thể hiện ở mức độ cao. Sự ô nhiễm trong các đô thị và vùng 

nông thôn chưa đến mức báo động, phân bón, thuốc trừ sâu trong sản xuất nông 

nghiệp cũng được sử dụng một cách hạn chế.  
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+ Hệ thống pháp luật Việt Nam trước năm 1986 chủ yếu phục vụ cơ chế tập 

trung bao cấp, chưa phải là hệ thống pháp luật hoàn thiện;  

3.1.2. Từ năm 1986 đến 2005 

3.1.2.1. Bối cảnh xã hội 

Khủng hoảng kinh tế xã hội cuối những năm 70 và đầu những năm 80 đã dẫn 

đến những cuộc cải cách kinh tế sâu sắc bằng việc xóa bỏ cơ chế tập trung bao cấp 

và chuyển sang cơ chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. Bên cạnh việc mang 

lại những kết quả tốt đẹp, kinh tế thị trường cũng là nguyên nhân của nhiều hiện 

tượng kinh tế xã hội tiêu cực, trong đó có suy thoái môi trường. Vì chạy theo lợi 

nhuận, làm giàu bằng mọi giá nên các nguồn tài nguyên của đất nước bị khai thác 

bừa bãi. Nạn dân chúng đua nhau đi đào vàng, khai thác trầm, gỗ quý, đá quý diễn 

ra ở quy mô lớn đã làm cho môi trường ở nhiều nơi trở nên suy thoái nghiêm trọng. 

Quá trình đô thị hóa dưới tác động của kinh tế thị trường cũng làm tăng sức ép môi 

trường ở các thành phố và thị xã. Số lượng máy móc thiết bị, ô tô, xe máy tăng lên 

gấp nhiều lần so với 10 năm trước đó, lượng khí thải từ các máy móc thiết bị này đã 

làm cho môi trường, nhất là môi trường đô thị bị ô nhiễm.  

Sức ép của vấn đề ô nhiễm môi trường tăng lên cùng với việc sử dụng rộng 

rãi các hóa chất trừ sâu bệnh, các chất kích thích tăng trọng. Nhiều vụ ngộ độc thức 

ăn đã liên tiếp xảy ra ở nhiều nơi.  

Hậu quả của chiến tranh và sự phá hoại của con người đối với rừng đã tác 

động, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của con người. Những cơn lũ 

quét diễn ra liên tục ở những nơi rừng bị phá trụi là bằng chứng cho sự trả thù 

của thiên nhiên.  

Tất cả những nguyên nhân trên đã làm cho vấn đề BVMT trở thành thách 

thức lớn của xã hội. Kể từ 1986, đặc biệt là những năm đầu của thập kỉ 90, BVMT 

trở thành nguyên tắc hiến định. Luật môi trường được coi là một lĩnh vực quan 

trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam.  

3.1.2.2. Các văn bản pháp luật về môi trường và bảo vệ môi trường 

Luật môi trường được coi là một lĩnh vực quan trọng trong hệ thống pháp 

luật Việt Nam. Ngay từ năm 1986, Chiến lược bảo tồn quốc gia được soạn thảo và 5 
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năm sau, vào năm 1991 Việt Nam đã thông qua Kế hoạch Hành động Quốc gia về 

Môi trường và Phát triển bền vững (NPESD), ngay trước khi Hội nghị Rio diễn ra. 

Bốn năm tiếp theo, hai kế hoạch được soạn thảo, đó là Kế hoạch Hành động Môi 

trường Quốc gia, đón trước các yêu cầu bắt buộc của Ngân hàng Thế giới (WB); và 

Kế hoạch Hành động Đa dạng sinh học (BAP) sau khi Việt Nam phê chuẩn Công 

ước Đa dạng Sinh học, năm 1993. Ngoài ra, nhiều chương trình cải cách luật pháp 

và thể chế về môi trường đã được thực hiện.  

Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 10/1/1994. Có thể nói đây là 

thời điểm mà công tác Bảo vệ môi trường của Việt Nam đã chuyển sang một giai 

đoạn mới, phát triển cả về chất và lượng. Lần đầu tiên, các khái niệm cơ bản có liên 

quan tới BVMT đã được định nghĩa, được xác định một cách chuẩn xác làm cơ sở 

cho việc vận dụng vào hoạt động quản lý môi trường; các nghĩa vụ, quyền lợi và 

trách nhiệm BVMT của Nhà nước, cá nhân và các tổ chức được ràng buộc bằng 

pháp lý.  

Cùng với Luật BVMT, và một loạt các văn bản pháp luật quan trọng đã được 

ban hành từ trước 1990 như: Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân (1989), Pháp lệnh về 

thu thuế tài nguyên (1989), Pháp lệnh Bảo vệ đê điều (1989), Pháp lệnh bảo vệ 

nguồn lợi thuỷ sản (1989); từ năm 1986 đến nay Nhà nước Việt Nam đã ban hành 

thêm nhiều bộ luật, pháp lệnh khác có liên quan đến công tác Bảo vệ môi trường, đó 

là: Bộ Luật Hình sự sửa đổi (1999), Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Bảo vệ và 

phát triển rừng (1991), Luật Đất đai (1993), Luật Dầu khí (1993), Luật Khoáng sản 

(1996), Luật Tài nguyên nước (1998), Luật Đầu tư nước ngoài (1997), Luật Khuyến 

khích đầu tư trong nước (1999), Pháp lệnh Thú y (1993), Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm 

dịch thực vật (1993), Pháp lệnh An toàn và kiểm soát bức xạ (1996), Pháp lệnh Phí 

và lệ phí (2001)...  

Để thúc đẩy quá trình pháp chế hoá công tác BVMT và phát triển bền vững, 

sau Luật Bảo vệ môi trường, hàng loạt các Nghị định, Chỉ thị, Thông tư cấp Bộ và 

liên Bộ, và các Quyết định liên quan, đã được ban hành, tạo thành một hệ thống các 

quy định dưới luật, phục vụ việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường.  

Nghị định 175/CP năm 1994 của Chính phủ đã cụ thể hoá trách nhiệm của 

chính quyền trung ương và địa phương trong việc thực hiện Luật Bảo vệ môi 



 
 

 

81 

trường; lần đầu tiên đưa vào áp dụng một loạt các quy định liên quan đến công tác 

đánh giá tác động môi trường (ĐTM), kiểm toán đối với các cơ sở mới của quốc 

gia và áp dụng kiểm soát xuất, nhập khẩu và vận chuyển các loài quý hiếm. Đồng 

thời, Nghị định này đã đề xuất quyền thanh tra và áp dụng các khoản lệ phí và 

phạt hành chính môi trường, tuy nhiên khái niệm này vẫn còn gây tranh cãi và khó 

đưa vào áp dụng.  

Nghị định 26/CP, ban hành năm 1996, đã nâng khung phạt hành chính đối 

với các vi phạm pháp luật môi trường liên quan đến những lĩnh vực: ĐTM và kiểm 

soát môi trường; bảo tồn tài nguyên thiên nhiên; buôn bán các loài quý hiếm; khai 

thác mỏ; cũng như hàng loạt những hành vi vi phạm gây ô nhiễm.  

Tháng 6 năm 1998, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 36-CT/TƯ về Tăng 

cường BVMT trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Chỉ thị phản 

ánh mức độ cam kết cao của Nhà nước đối với Bảo vệ môi trường. Chỉ thị đề ra một 

Chương trình hành động bao gồm: xây dựng chiến lược quốc gia về Bảo vệ môi 

trường và phát triển bền vững thời kỳ 2001-2010; hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý 

nhà nước về Bảo vệ môi trường; đưa các vấn đề môi trường vào hệ thống giáo dục 

quốc dân; xây dựng Nghị định của Chính phủ về đa dạng hoá đầu tư cho công tác 

Bảo vệ môi trường; xây dựng kế hoạch giải quyết các nguyên nhân sâu xa của ô 

nhiễm môi trường nghiêm trọng do các xí nghiệp công nghiệp gây ra; và sửa đổi 

Luật Bảo vệ môi trường, góp phần quan trọng trong nỗ lực BVMT của quốc gia.  

+ Nghị định số 88/2003/NĐCP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về 

Tổ chức, hoạt động và quản lý Hội tạo điều kiện cho sự ra đời các TCXH. Nhiều tổ 

chức hội trực tiếp nghiên cứu, BVMT ra đời, thậm chí trước Nghị định 88 như Hội 

Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, Hội Khoa học kỹ thuật bảo vệ thực vật 

Việt Nam, Hội Khoa học đất Việt Nam (thuộc VUSTA) v.v.. 

3.1.2.3. Đánh giá cơ chế pháp lý về bảo vệ môi trường và sự tham gia của 

các tổ chức xã hội trong bảo vệ môi trường giai đoạn 1986-2005 

* Ưu điểm 

Pháp luật BVMT Việt Nam giai đoạn 1986 - 2005 đã có sự phát triển vượt 

bậc cả về số lượng lẫn chất lượng. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch quốc gia về 
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môi trường và phát triển lâu bền 1991-2000, chúng ta đã đạt được những kết quả 

quan trọng. Trong thời gian này đã hình thành được hệ thống tổ chức BVMT cùng 

lúc với hành lang pháp lý khá đồng bộ. Đây là những thành công to lớn, có ý nghĩa 

quyết định và là tiền đề cho các giai đoạn tiếp theo. Cụ thể: 

- Các quy định pháp luật về môi trường đã có nội dung cụ thể và trực tiếp 

hơn về các vấn đề BVMT. Nhiều quy định pháp luật, kể cả các quy định của Hiến 

pháp năm 1992 đã xác định cụ thể và chi tiết quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của cá 

nhân, tổ chức trong việc BVMT. Các chính sách phát triển kinh tế xã hội đề ra được 

gắn kết với các vấn đề BVMT, phát triển bền vững. Nhà nước ta đã đề ra đạo luật 

riêng điều chỉnh các quan hệ xã hội gắn liền với các yếu tố môi trường.  

- Nội dung pháp luật về môi trường giai đoạn này đã mang tính toàn diện và 

hệ thống hơn. Các quy định pháp luật về môi trường đã đề cập đến hầu hết các yếu 

tố và các vấn đề của môi trường và BVMT từ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của 

hệ thống cơ quan quản lí nhà nước về môi trường đến quyền và nghĩa vụ của cá 

nhân, tổ chức trong khai thác, sử dụng và bảo vệ các yếu tố khác nhau của môi 

trường. Hệ thống tiêu chuẩn môi trường cũng đã được ban hành để làm cơ sở pháp 

lí cho việc xác định trách nhiệm nghĩa vụ của các chủ thể tham gia quan hệ pháp 

luật môi trường.  

- Các quy định pháp luật về môi trường đã chú trọng tới khía cạnh toàn cầu 

của vấn đề môi trường. Tính tương đồng giữa các quy định pháp luật môi trường 

VN với các quy định trong công ước quốc tế về môi trường được nâng cao. Hệ 

thống pháp luật môi trường VN đã khẳng định tính ưu tiên của các quy định trong 

công ước quốc tế mà chính phu VN đã ký trước các quy định của pháp luật nội địa 

trong việc giải quyết các vấn đề cụ thể.  

+ Nghị định số 88/2003 ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về Tổ chức, 

hoạt động của Hội tạo cơ sở pháp lý cho việc ra đời của các TCXH tham gia quản 

lý nhà nước, quản lý xã hội. Thời gian này có tới 22 Tổ chức xã hội trực tiếp nghiên 

cứu, giáo dục, BVMT ra đời [xem phụ lục 1]. 

Những thành công trong công tác quản lí môi trường đã góp phần hạn chế ô 

nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường, cải thiện một bước chất lượng môi trường. 

Một số vấn đề bức xúc được khắc phục. Độ che phủ của rừng tăng, nhiều hệ sinh 
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thái được khoanh vùng bảo vệ, một số giống loài quý hiếm được bảo vệ nghiêm 

ngặt… Nhiều doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, xây dựng hệ thống xử lý 

chất thải cải thiện môi trường. Phong trào quần chúng tham gia BVMT được đẩy 

mạnh, công tác xã hội hóa BVMT đã được hình thành ở một số nơi, nhiều điển hình 

tiêu biểu trong công tác BVMT, các mô hình tự quản về môi trường ở cộng đồng đã 

xuất hiện và đang phát huy tác dụng tích cực… 

* Nhược điểm 

Mặc dù đã đạt được những bước tiến ban đầu, nhưng nhìn chung pháp luật 

về BVMT ở Việt Nam giai đoạn này vẫn còn nhiều tồn tại và yếu kém. Hệ thống 

pháp luật chưa hoàn thiện; còn thiếu một số văn bản luật quan trọng như Luật về 

không khí sạch, Luật về an toàn hóa chất, Luật đa dạng sinh học… cũng như 

nhiều văn bản hướng dẫn khác chưa được ban hành. Hệ thống cơ quan quản lí môi 

trường còn nhiều bất cập, lực lượng cán bộ làm công tác môi trường vừa thiếu, 

vừa yếu về năng lực chuyên môn... Việc phân công phân nhiệm chưa rõ ràng vừa 

chồng chéo vừa để lại nhiều khoảng trống thiếu sự quản lí của nhà nước. Ý thức tự 

giác BVMT của người dân còn thấp, đầu tư cho BVMT chưa đáp ứng yêu cầu, 

còn dàn trải và thiếu hiệu quả. Trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ 

chức xã hội khác tuy đã trực tiếp đề cập đến vấn đề BVMT nhưng vẫn còn chung 

chung; các tổ chức xã hội trực tiếp BVMT đã ra đời nhưng kết quả hoạt động chỉ 

là những kiến nghị, chưa có chế tài trong hậu quả pháp lý đối với những hoạt động 

của các tổ chức này nên hiệu quả thấp. 

3.1.3. Giai đoạn 2005-2013 

3.1.3.1. Bối cảnh xã hội 

Giai đoạn này Việt Nam đã thực hiện thành công bước đầu công cuộc đổi mới, 

đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển; đời sống nhân dân được cải thiện rõ 

rệt. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố, tăng cường. Độc 

lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ 

vững, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Sức mạnh 

tổng hợp của đất nước đã tăng lên rất nhiều, tạo tiền đề để Việt Nam tiếp tục phát 

triển mạnh mẽ hơn theo con đường xã hội chủ nghĩa.  
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Bên cạnh những thành tựu đã nêu trên, Việt Nam đang đứng trước những 

thách thức trong lĩnh vực môi trường như: đất đai bị xói mòn, thoái hoá; chất lượng 

các nguồn nước suy giảm mạnh; không khí ở nhiều đô thị, khu dân cư bị ô nhiễm 

nặng; khối lượng phát sinh và mức độ độc hại của chất thải ngày càng tăng; tài 

nguyên thiên nhiên trong nhiều trường hợp bị khai thác quá mức, không có quy 

hoạch; đa dạng sinh học bị đe doạ nghiêm trọng; điều kiện vệ sinh môi trường; cung 

cấp nước sạch ở nhiều nơi không bảo đảm. Việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp, 

quá trình đô thị hoá, sự gia tăng dân số trong khi mật độ dân số quá cao, tình trạng 

đói nghèo chưa được khắc phục tại một số vùng nông thôn, miền núi, các thảm hoạ 

do thiên tai và những diễn biến xấu về khí hậu toàn cầu đang tăng, gây áp lực lớn 

lên tài nguyên và môi trường, đặt công tác BVMT trước những thách thức gay gắt. 

3.1.3.2. Cơ chế pháp lý về sự tham gia của tổ chức xã hội trong bảo vệ môi 

trường giai đoạn 2005-2013 

Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung năm 2001) đã có những quy 

định mang tính nguyên tắc về BVMT. Điều 29 của Hiến pháp nước ta quy định: 

“Cơ quan Nhà nước, đơn vị vũ trang, tổ chức kinh tế, TCXH và mọi cá 

nhân phải thực hiện các quy định của Nhà nước về sử dụng hợp lý tài nguyên 

thiên nhiên và BVMT. Nghiêm cấm mọi hành động làm suy kiệt tài nguyên và 

hủy hoại môi trường”. 

Như vậy, Hiến pháp đã quy định nghĩa vụ “BVMT” là một nghĩa vụ pháp lý 

của mọi tổ chức, cá nhân trong xã hội. Môi trường có tầm quan trọng đặc biệt đối 

với đời sống con người, sinh vật và sự phát triển đất nước. Hoạt động BVMT nhằm 

bảo vệ sức khoẻ nhân dân,bảo đảm quyền con người sống trong môi trường trong 

lành và góp phần phục vụ sự phát triển bền vững của xã hội Việt Nam. BVMT là sự 

nghiệp của toàn dân. Mọi tổ chức cá nhân có trách nhiệm BVMT,thực hiện trách 

nhiệm BVMT, thực hiện pháp luật BVMT. Trong Hiến pháp 1992 đã nghiêm cấm 

mọi hành động làm suy kiệt tài nguyên và huỷ hoại môi trường. 

Hiện thực hoá Hiến pháp 1992, Luật BVMT 2005 đã được ban hành. Đồng 

thời, Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị khẳng định rõ: 

“BVMT là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi tổ chức, mọi gia đình và mỗi người, là 

biểu hiện của nếp sống văn hóa, đạo đức, là tiêu chí quan trọng của xã hội văn 
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minh và là sự tiếp nối truyền thống yêu thiên nhiên, sống hài hòa với tự nhiên của 

cha ông ta”. 

“Bảo vệ môi trường vừa là nhiệm vụ phức tạp, vừa cấp bách, có tính liên 

ngành và liên vùng rất cao, vì vậy cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp 

ủy Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể nhân dân”. 

“Công tác BVMT là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân; là nội dung cơ bản 

không thể tách rời trong đường lối, chủ trương và kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội của tất cả các cấp, các ngành...". 

Chiến lược quốc gia về BVMT đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 

còn nêu rõ: “BVMT mang tính quốc gia, khu vực và toàn cầu cho nên phải kết hợp 

giữa phát huy nội lực và tăng cường hợp tác quốc tế trong BVMT và phát triển bền 

vững”. Tuy nhiên, liên quan đến quy định về sự tham gia của TCXH, cộng đồng 

trong BVMT trong Luật BVMT 2005, vẫn có những khoảng trống cần giải quyết 

như là: Luật chưa có biện pháp cụ thể hóa khuyến khích như thế nào và tạo điều 

kiện như thế nào, chưa có một cơ chế tạo điều kiện cho người dân, công chúng thực 

hiện việc phản biện, đóng góp ý kiến hiệu quả. Nếu không có một cơ quan, thể chế 

độc lập, đứng ra xem xét, đảm bảo những ý kiến khách quan của người dân được 

thực hiện, xem xét thì với cơ chế hiện nay ý kiến, kiến nghị được gửi đến hội đồng 

thẩm định cơ quan phê duyệt dự án khó có thể tự xem xét các ý kiến phản biện 

khách quan (vừa đá bóng vừa thổi còi), để hữu hiệu cần phải có một cơ chế đối 

trọng, thiếu các ý kiến của các hiệp hội, hội, tổ chức BVMT, các tổ chức liên quan 

tại nơi đặt dự án tại địa phương, cơ chế để người dân, cộng đồng có thể chủ động 

yêu cầu cung cấp thông tin môi trường, quyền khi bị từ chối cung cấp thông tin môi 

trường, đối thoại về môi trường… cũng không được quy định. Luật BVMT 2005 

chỉ quy định trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên 

về BVMT. Rõ ràng, MTTQ không bao gồm hết tất cả các TCXH dân sự và đảm 

bảo sự tham gia của công chúng đầy đủ. MTTQ chỉ bao gồm có tổ chức chính trị - 

xã hội, năm tổ chức thành viên mà không bao gồm các TCXH khác như các hội, hội 

hoạt động bảo vệ MT, các hiệp hội nghề nghiệp khác đối chiếu với Điều 100, Điều 
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102 - tổ chức chính trị xã hội, TCXH, TCXH nghề nghiệp, Quỹ xã hội, quỹ từ thiện 

Bộ luật Dân sự 2005 và Nghị định 45/2010 về các hội. Đây là một hạn chế của Luật 

về phạm vi chủ thể tham gia. Ngoài ra, quy định trên cũng hạn chế về phạm vi hoạt 

động, chỉ quy định về tuyên truyền vận động, giám sát, trong khi cộng đồng và 

TCXH dân sự có thể thực hiện quyền tố cáo, khiếu nại vi phạm, quyền khởi kiện, 

thực hiện quyền cả bên đừng ra yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại môi trường: quyền 

đứng tên nguyên đơn, đại diện cho quyền lợi chung về môi trường, quyền lợi của cả 

cộng đồng. Luật có khoảng trống lớn về cơ chế thực hiện quyền điều tra, giám sát, 

đối thoại, quyền đại diện cho thành viên của mình đứng ra yêu cầu đòi bồi thường 

thiệt hại về môi trường đối với bên gây ô nhiễm mà thực tế qua vụ Vedan là điển 

hình cho việc thiếu cơ chế thực hiện quyền này của các TCXH và cộng đồng… 

Luật BVMT giai đoạn này cũng thiếu các cơ chế để TCXH thực thi các quy định 

của Luật BVMT và kiểm tra và giám sát việc tuân thủ và các vi phạm pháp luật môi 

trường, về tiếp cận tư pháp để giải quyết các tranh chấp và các vụ kiện về môi 

trường, các hỗ trợ pháp lý cho các nạn nhân trong các vụ thiệt hại về môi trường và 

bảo vệ lợi ích môi trường công cộng trong các vụ tranh chấp về môi trường; Luật 

cũng gần như bỏ trống mảng bảo đảm quyền tiếp cận tư pháp để giải quyết các 

tranh chấp và các vụ kiện về môi trường, các hỗ trợ pháp lý cho các nạn nhân trong 

các vụ thiệt hại về môi trường và bảo vệ lợi ích môi trường công cộng trong các vụ 

tranh chấp về môi trường (Chưa có thủ tục tố tụng riêng cho tranh chấp môi trường; 

Chưa có tòa xét xử riêng cho tranh chấp môi trường; Chưa có quy định về khởi kiện 

tập thể cho vụ án môi trường; Hạn chế về áp dụng thời hiệu khởi kiện chung trong 

các vụ án dân sự cho vụ đòi bồi thường thiệt hại về môi trường; Hạn chế về áp dụng 

nghĩa vụ chứng minh thiệt hại chung trong các vụ án dân sự là nghĩa vụ thuộc về 

nguyên đơn - người bị thiệt hại; Hạn chế về việc áp dụng các hỗ trợ tư pháp cho vụ 

tranh chấp môi trường như việc tiếp nhận đơn khởi kiện, vấn đề nộp tạm ứng án 

phí; Hạn chế về tư cách khởi kiện, không có quy định cho phép cộng đồng, TCXH 

dân sự có quyền khởi kiện để đòi bồi thường thiệt hại cho những thiệt hại lợi ích 

môi trường công cộng; Không được xác định là một bên trong tranh chấp môi 

trường, trong trường hợp TCXH dân sự muốn đại diện đứng ra bảo vệ lợi ích môi 
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trường chung hoặc quyền lợi của cộng đồng. Đây là một hạn chế cho hoạt động 

BVMT của TCXH, khi họ không được xác định là một bên trong tranh chấp thì 

không được giải quyết, nhất là yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại môi trường chung; 

Không có quyền yêu cầu cung cấp thông tin, quyền kiểm tra, giám sát nên cộng 

đồng, TCXH cũng không có quyền khởi kiện chống lại những vi phạm này. Qua vụ 

việc Vedan, sự tham gia của các luật sư, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia là hoàn toàn 

trên tinh thần tự nguyện hoặc do huy động từ các cơ quan đoàn thể, mà chưa có một 

cơ chế chung cho các TCXH nghề nghiệp hoặc các TCXH dân sự khác tham gia 

vào việc giải quyết các tranh chấp môi trường. 

3.1.4. Giai đoạn từ 2013 đến nay 

3.1.4.1. Bối cảnh xã hội 

Thành công trong công cuộc đổi mới nhưng Việt Nam vẫn tiếp tục đứng 

trước nhiều vấn đề môi trường có tính toàn cầu và khu vực, vì vậy nhận được nhiều 

quan tâm của quốc tế. Các vấn đề môi trường toàn cầu và khu vực bao gồm: đa 

dạng sinh học tiếp tục suy giảm, biến đổi khí hậu đang ngày một hiện hữu, ô nhiễm 

hóa chất và chất thải tiếp tục đe dọa hệ sinh thái và sức khỏe con người, tiếp tục mất 

rừng và suy thoái đất, tài nguyên nước và sức khỏe đại dương suy giảm. Các vấn đề 

môi trường này đều là vấn đề nóng ở Việt Nam. 

Trước tình hình đó, Việt Nam đã đề cao công tác BVMT và coi đây là một 

trong những vấn đề sống còn; là nhân tố bảo đảm sức khoẻ và chất lượng cuộc sống 

của nhân dân; góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, ổn định 

chính trị, an ninh quốc gia và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta; BVMT 

vừa là mục tiêu, vừa là một trong những nội dung cơ bản của phát triển bền vững, 

phải được thể hiện trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh 

tế - xã hội của từng ngành và từng địa phương. Khắc phục tư tưởng chú trọng phát 

triển kinh tế - xã hội mà coi nhẹ BVMT. Đầu tư cho BVMT là đầu tư cho phát triển 

bền vững. Hội nhập quốc tế sâu rộng cũng đòi hỏi Việt Nam phải nâng cao chất 

lượng thể chế kinh tế - xã hội nói chung trong đó có các thể chế về BVMT. Bởi vậy, 

bối cảnh kinh tế - xã hội hiện nay đòi hỏi Việt Nam phải nhanh chóng hoàn thiện 

các quy định, chính sách để phục vụ yêu cầu phát triển đất nước một cách bền vững.  
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3.1.4.2. Pháp luật bảo vệ môi trường và cơ chế pháp lý về sự tham gia của 

các tổ chức xã hội trong bảo vệ môi trường 

Giai đoạn hiện nay, việc bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật 

về BVMT tiếp tục được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng và Nhà nước. Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW 

ngày 03/6/2013 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài 

nguyên và BVMT, Nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng đề cập một cách toàn diện các quan điểm, chủ trương, chính sách đối với 

công tác BVMT. Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Chiến lược BVMT quốc 

gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 [181]; Chiến lược quốc gia về đa dạng 

sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 [182] và đặc biệt là Nghị quyết số 

35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực 

BVMT cùng nhiều chương trình, chiến lược, kế hoạch chuyên ngành khác. 

Hệ thống pháp luật về BVMT cũng đã có những bước phát triển mới với việc 

Quốc hội đã thông qua Luật BVMT năm 2014, sửa đổi và thay thế Luật BVMT năm 

2005 với nhiều quy định mới đề cập đến những vấn đề nóng đang đặt ra trong công 

tác BVMT giai đoạn hiện nay như: vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu; thúc đẩy 

tăng trưởng xanh, cơ sở, sản phẩm thân thiện với môi trường gắn với phát triển bền 

vững; xây dựng quy hoạch môi trường; bổ sung quy định nội dung quản lý nhà nước 

về BVMT, cụ thể hóa quyền hạn và nghĩa vụ của các TCXH, xã hội nghề nghiệp và 

cộng đồng dân cư trong BVMT. Ngay sau khi Luật BVMT năm 2014 được thông 

qua, hàng loạt văn bản hướng dẫn thi hành đã được ban hành bao gồm: (1) Nghị định 

số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

BVMT; (2) Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định về quy hoạch 

BVMT, đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC), đánh giá tác động môi trường 

(ĐTM) và kế hoạch BVMT; (3) Nghị định số 03/2015/NĐ-CP ngày 06/01/2015 quy 

định về xác định thiệt hại đối với môi trường; (4) Nghị định số 127/2014/NĐ-CP 

ngày 31/12/2015 quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trường; (5) Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 quy định về quản lý chất 

thải và phế liệu; (6) Quyết định số 78/2014/QĐ-TTg ngày 26/12/2014 về tổ chức và 
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hoạt động của Quỹ BVMT Việt Nam; (7) Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 

19/12/2014 quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm 

nguyên liệu sản xuất; (8) Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg ngày 22/5/2014 quy định 

về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ; (9) Nghị định về xử lý vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực BVMT (thay thế Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính 

phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT)...  

Việc Luật BVMT 2014 dành riêng chương 15 quy định về trách nhiệm và 

quyền hạn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, TCXH 

nghề nghiệp và cộng đồng dân cư trong công tác BVMT thể hiện một bước tiến lớn 

trong ghi nhận vai trò của các TCXH trong BVMT. Hơn nữa, các Nghị định hướng 

dẫn thi hành nêu trên cũng phần nào cụ thể hoá các hình thức, nội dung tham gia 

BVMT của TCXH. Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tiễn hiễn nay, dường như vẫn 

còn những khoảng trống mà hệ thống các quy phạm này chưa đáp ứng được.  

Do yêu cầu của luận án, việc đánh giá thực trạng cơ chế pháp lý về sự tham 

gia của các TCXH trong BVMT được tách thành phần riêng, được trình bày trong 

tiết 3.2 dưới đây:  

3.2. THỰC TRẠNG CƠ CHẾ PHÁP LÝ VỀ SỰ THAM GIA CỦA CÁC TỔ 

CHỨC XÃ HỘI TRONG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Nghiên cứu cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT cho 

thấy các yếu tố cấu thành cơ chế này đều được thể hiện trong các quy định pháp 

luật. Dưới đây nghiên cứu sinh phân tích thực trạng các quy định của pháp luật về 

nội dung tham gia của các TCXH trong BVMT gắn liền với quyền và nghĩa vụ của 

các TCXH trong BVMT, hình thức, phương pháp, trình tự, thủ tục, hậu quả pháp lý 

của việc tham gia BVMT của các TCXH.  

3.2.1. Thực trạng các quy định về quyền, nghĩa vụ và nội dung tham gia 

của các tổ chức xã hội trong bảo vệ môi trường 

3.2.1.1. Thực trạng quy định về quyền, nghĩa vụ của các tổ chức xã hội 

trong bảo vệ môi trường 

Luật Bảo vệ Môi trường được Quốc hội thông qua ngày 23/6/2014 đã có 

bước tiến lớn khi dành riêng Chương 15 quy định về trách nhiệm và quyền hạn của 
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Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề 

nghiệp và cộng đồng dân cư trong công tác BVMT cụ thể ở Điều 144, 145, 146. 

Bước tiến này thể hiện ở việc Nhà nước trao quyền cho các TCXH và cộng đồng 

dân cư để thực thi một số chức năng trong quá trình tham vấn, góp ý, phản biện, 

giám sát các quyết định liên quan đến môi trường cũng như quá trình thực thi các 

quy định về BVMT của các bên liên quan. Yêu cầu quan trọng là làm thế nào để các 

quy định này được thể chế hóa toàn diện, cụ thể, rõ ràng để TCXH và cộng đồng có 

thể chủ động và tích cực tham gia BVMT hiệu quả.  

Ngoài ra, nội dung này cũng được lồng ghép trong các văn bản khác hướng 

dẫn khác, đặc biệt là văn bản liên quan đến ĐTM, ĐMC và công tác thanh tra, kiểm 

tra. Lấy ví dụ về quyền được yêu cầu cung cấp thông tin: khi chúng ta trao quyền 

cho cộng đồng là được cung cấp thông tin thì đối tượng khác (cơ quan nhà nước) có 

nghĩa vụ cung cấp thông tin (cụ thể NĐ19), tứ quyền của đối tượng này là trách 

nhiệm, nghĩa vụ của đối tượng kia. Về quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền khởi 

tố và xử lý các vi phạm về môi trường thì cộng đồng có quyền được khởi kiện. 

Trong khoa học quốc tế có quyền khởi kiện mang tính chất công. Nếu coi môi 

trường là tài sản công thì môi trường là đồng sở hữu. Về quyền được thanh tra, 

kiểm tra - đây là quyền rất mới.  

Ngoài ra, trong chương 2 của Luật BVMT về ĐTM, ĐMC thì có quy định về 

trách nhiệm tham vấn cộng đồng trong quá trình lập ĐTM. Mục đích tham vấn 

ĐTM là để hoàn thiện báo cáo ĐTM và trong báo cáo ĐTM có một mục thể hiện 

kết quả tham vấn. Tuy nhiên, hiện vẫn có những sức ép rất lớn về việc quy định cụ 

thể về tham vấn cộng đồng trong ĐTM. Về nguyên lý, ĐTM là của một dự án cụ 

thể và dự án cụ thể thì có đối tượng tác động cụ thể. Tuy nhiên, trong thực tế thì rất 

phức tạp. Thế giới thì có khái niệm tham vấn công khai, nhưng chúng ta gọi là tham 

vấn cộng đồng. Khi xây dựng Luật, nhà làm luật mong muốn tất cả đối tượng người 

dân chịu tác động được tham vấn. Nhưng có những trường hợp, đặc biệt là đối với 

ngành giao thông vận tải, họ đưa ra ví dụ và văn bản hướng dẫn là không thể thực 

hiện được (chẳng hạn như dự án cao tốc Bắc - Nam với mức độ ảnh hưởng trên 

khắp vùng miền cả nước hay dự án truyền tải điện). Vấn đề tham vấn các TCXH sẽ 

được đề cập dưới đây. 
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* Về quy định liên quan đến tổ chức xã hội và cộng đồng trong các nghị 

định có liên quan  

Trong Nghị định 03/2015/NĐ-Cp quy định về phương pháp tính toán bồi 

thường thiệt hại môi trường. Trong đó, Điều 3 có nói về trách nhiệm của tổ chức, cá 

nhân - nếu phát hiện vụ việc gây thiệt hại môi trường, thậm chí chỉ cần phát hiện vụ 

việc có dấu hiệu suy thoái thì thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền yêu cầu 

bồi thường thiệt hại (UBND cấp xã trên phạm vi xã, UBND cấp huyện với phạm vi 

liên xã, UBND tỉnh với vụ việc liên tỉnh). Đây là trách nhiệm nhưng cũng là quyền 

của từng cá nhân trong xã hội. 

Với Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về ĐTM, ĐMC, Kế hoạch BVMT 

thì sự tham gia của cộng thể hiện rõ nhất ở hai nội dung: 1- Với ĐTM, ĐMC, trong 

quá trình thẩm định, cơ quan thẩm định có quyền xin ý kiến phản biện độc lập của 

các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, chuyên gia trong lĩnh vực 

chuyên ngành; 2 - Đối với ĐTM, Nghị định quy định rõ trách nhiệm tham vấn cộng 

đồng của chủ dự án trong quá trình lập ĐTM.  

Nghị định 19/2015 thì dành riêng chương 7 (từ điều 50 - 54) quy định về 

việc cung cấp thông tin cho cộng đồng (công khai web, họp báo, họp dân cư) và sự 

tham gia của cộng đồng trong quá trình giám sát, thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh dịch vụ. Ngoài ra, Nghị định cũng quy định việc xây dựng, thực 

hiện mô hình BVMT dựa vào cộng đồng dân cư. 

Những văn bản pháp luật trên đây mở ra cơ hội để sự tham gia của các 

TCXH và cộng đồng trong lĩnh vực BVMT được cụ thể hóa bằng hành lang pháp 

lý. Về nguyên tắc Luật BVMT 2015 đã tôn trọng, tạo điều kiện tốt để các TCXH 

tham gia mọi hoạt động về BVMT: Điều 145, Chương XV của Luật đã quy định 

chung về 2 trách nhiệm và 5 quyền hạn của các TCXH và giao cho cơ quan quản lý 

môi trường các cấp tạo điều kiện cho các TCXH thực hiện các quyền hạn đó. Trong 

5 quyền hạn có quyền về “tham vấn đối với dự án có liên quan đến chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình” [38]. Tuy nhiên, tại các nghị định trên, TCXH chỉ 

có thể trở thành đại diện cho cộng đồng dân cư thực hiện các hoạt động BVMT chỉ 

trong phạm vi được cộng đồng uỷ quyền và chịu trách nhiệm trước cộng đồng dân 

cư và pháp luật về những hoạt động của mình.  
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Ngoài ra, trong một hoạt động có liên quan đến chức năng đã quy định cho 

các TCXH lại hoàn toàn không đề cập đến vai trò của các TCXH. Hoạt động đó là 

việc tham vấn các báo cáo ĐTM của các dự án phát triển KTXH. Điểm 2, điều 21 

về Tham vấn trong quá trình thực hiện ĐTM quy định chủ dự án chỉ phải tổ chức 

tham vấn cơ quan, tổ chức, cộng đồng chịu tác động trực tiếp của dự án, chứ không 

đề câp đến các TCXH liên quan. Các TCXH thường không phải là đối tượng trực 

tiếp chịu tác động môi trường của dự án. Do đó theo quy định pháp luật, dù có khả 

năng tham vấn về các vấn đề môi trường cũng không được tham gia tham vấn các 

báo cáo ĐTM của các dự án phát triển KTXH. Với quy định như vậy điều 21 của 

Luật BVMT 2015 đã vô hiệu hoá điều 145 trong luật này về nhiệm vụ tham vấn 

BVMT. Đó là một điểm yếu nghiêm trọng của Luật BVMT 2015. Chẳng hạn như 

đối với các dự án thuỷ điện vừa và nhỏ với đập ngăn sông và hồ chứa nước tại các 

vùng trung du và miền núi. Trong những năm gần đây một số tỉnh đã đề xuất và 

thực hiện các quy hoạch các mạng lưới với khá nhiều hồ chứa nước vừa và nhỏ. 

Theo quy luật thuỷ lực và thuỷ văn các hồ này chỉ có tuổỉ thọ khoảng10, 15 năm, 

nhiều nhất là 20 năm. Sau tuổi đó hồ chứa sẽ bị cát, sỏi, đá lấp kín và trở thành một 

vùng đất hoang tàn đầy bùn, cát, sỏi, đá, lớn nhỏ. Không còn nước, không còn phù 

sa, đất đai để canh tác, trồng trọt. Hồ thuỷ điện trở thành các hồ mà thuật ngữ ngữ 

thuỷ văn học gọi là “hồ chết”. Nhiều TCXH về thuỷ văn, thuỷ lực đã tham vấn về 

diễn biến tình hình đó với một sô tỉnh, nhưng chẳng mấy ai nghe. Hoặc nghe nhưng 

cho biết là nhiệm vụ quan trọng nhất trong nhiệm kỳ đó của câp uỷ là “công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá”. Họ cho biết là ngoài việc xây dựng các thuỷ điện cấp uỷ của tỉnh 

không có hoạt đông CNH, HHĐH nào quan trọng hơn nên đành quyết định thực 

hiện và trong tương lai sẽ tìm giải pháp.  

Với điều 145 của luật BVMT 2015 TCXH có quyền nói về các báo cáo ĐTM 

của các dự án, nhưng với điều 21 cũng trong luật này thì chẳng cơ quan, tổ chức nào 

cần tham vấn TCXH về báo cáo ĐTM. Đó là một thiếu sót quan trọng của luật.  

Hiện nay, một trong những khó khăn của các TCXH trong việc bảo vệ, giám 

sát môi trường đó là nhận thức của chính quyền, ban, ngành địa phương, thậm chí 

của xã hội nói chung, về vị trí, vai trò và nhiệm vụ của các TCXH còn chưa đầy đủ. 

Vì chưa có luật về tiếp cận thông tin nên các TCXH nhất là các tổ chức XHDS 
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không dễ dàng tiếp cận thông tin cần thiết cho hoạt động giám sát, BVMT. Thêm 

vào đó, sự liên kết và mối quan hệ tương tác giữa các tổ chức XHDS trong lĩnh vực 

bảo vệ môi trường còn rời rạc, thiếu hệ thống và thiếu cơ chế điều phối, hợp tác nên 

hiệu quả thu được còn hạn chế.  

Về điểm mới trong tham vấn ĐTM, chúng ta có thể nhìn thấy một số điểm 

mới trong tiêu chí xác định đối tượng được tham vấn; Hình thức tham vấn; Thời 

gian tham vấn và Giá trị kết quả tham vấn. Đối với Tiêu chí xác định đối tượng 

được tham vấn, Điều 21 Luật BVMT nêu: cộng đồng dân cư, tổ chức, cơ quan chịu 

tác động trực tiếp của dự án là những đối tượng mà chủ dự án phải thực hiện tham 

vấn. Điều 12 Nghị định 18/2015 thì quy định cụ thể nhóm đối tượng cơ quan ở đây 

là UBND cấp xã (đơn vị có trách nhiệm quản lý khu vực nơi thực hiện dự án). Tuy 

nhiên, điểm mới ở đây là tổ chức được tham vấn. Song, hiện chưa có văn bản nào 

quy định cụ thể về tổ chức được tham vấn và tổ chức là đối tượng chịu tác động 

trực tiếp của dự án. Về hình thức tham vấn, đối với UBND cấp xã thì tham vấn 

bằng văn bản trong 15 ngày làm việc và nếu không có ý kiến phản hồi thì được cho 

là đồng ý. Quy định này không có gì khác so với Luật BVMT 2005 và các văn bản 

hướng dẫn dưới Luật nhưng điểm mới là cộng đồng dân cư được trực tiếp tham gia 

tham vấn so với trước đây là đại diện cộng đồng. Hình thức họp cộng đồng với sự 

tham gia của đại diện cho Ủy ban MTTQ xã, các tổ chức chính trị - xã hội, TCXH 

nghề nghiệp, tổ dân phố, thôn, bản được UBND xã triệu tập. Tuy nhiên, với đối 

tượng là tổ chức XH nói chung thì chưa có quy định về hình thức tham vấn. Câu hỏi 

đặt ra là liệu những tổ chức môi trường ở cấp Trung ương có chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn phù hợp nhưng không ở địa phương thì có được coi là đối tượng được 

tham vấn? Về thời gian tham vấn, hiện mới có quy định đối với UBND cấp xã là 15 

ngày, còn cộng đồng dân cư và tổ chức thì chưa có quy định cụ thể, cả trong Luật 

lẫn nghị định. Về giá trị kết quả tham vấn, Nghị định 18 nêu rõ chủ đầu tư phải 

nghiên cứu, tiếp thu những ý kiến khách quan, kiến nghị hợp lý để hạn chế thấp 

nhất tác động bất lợi của dự án đến môi trường tự nhiên đa dạng sinh học và sức 

khỏe cộng đồng. Quay trở lại vấn đề xác định đối tượng được tham vấn, còn một 

điểm chưa được làm rõ trong Luật và nghị định lẫn dự thảo thông tư hướng dẫn 
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hiện nay, đó là những người dân mới chịu tác động trực tiếp của các tác động môi 

trường trong quá trình dự án triển khai, vận hành có được coi là đối tượng được 

tham vấn không? Thông thường những người được tham vấn là những người dân 

mất đất nhưng nhóm đối tượng này sẽ được di dời đến một khu vực khác, họ chủ 

yếu quan tâm tới vấn đề được bồi thường bao nhiêu. Trong khi đó, những người dân 

sống lâu dài tại khu vực dự án mới là đối tượng chịu tác động trực tiếp. Ngoài ra, 

còn một số điểm chưa được làm rõ trong quá trình tham vấn, gồm: Họp cộng đồng 

dân cư bao nhiêu lần? Thời gian tối đa để tổ chức họp? Tổ chức chính trị - xã hội, 

xã hội - nghề nghiệp được UBND xã triệu tập là ai? Trường hợp không được triệu 

tập có được tham gia? Thế nào là những ý kiến khách quan và kiến nghị hợp lý 

được nghiên cứu, tiếp thu? Hình thức nghiên cứu tiếp thu thể hiện như thế nào? 

Những nội dung này cũng cần được quy định cụ thể hơn trong thông tư hướng dẫn.  

Về Quyền tiếp cận thông tin, theo Nghị định 19/2015NĐ-CP, có 8 nhóm đối 

tượng thông tin người dân được tiếp cận, gồm: 1 - Các văn bản quy phạm pháp luật 

về môi trường; 2- Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia, địa phương; các báo cáo 

chuyên đề về môi trường; 3 - Danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm 

trọng, các khu vực môi trường bị ô nhiễm, bị suy thoái nghiêm trọng; khu vực có 

nguy cơ xảy ra sự cố môi trường; 4 - Danh sách, thông tin về các nguồn thải, các 

loại chất thải có nguy cơ gây hại đến sức khỏe con người và môi trường; 5 - Các 

xuất bản phẩm, ấn phẩm theo chuyên đề về môi trường, tài liệu truyền thông về môi 

trường và các vấn đề liên quan; 6 - Kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối 

với cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn dân cư; 7 - Hoạt động BVMT 

của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn dân cư; 8 - Giấy phép liên quan 

đến khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên, môi trường của cơ sở sản xuất, kinh 

doanh dịch vụ trên địa bàn dân cư. Với 8 nhóm đối tượng này, cần lựa chọn thông 

tin để người dân có thể tiếp cận, tham gia, thường thì người dân sẽ quan tâm các 

thông tin gần họ hơn (chẳng hạn kết quả xử lý vi phạm đối với cơ sở sản xuất, kinh 

doanh) thay vì những nội dung vĩ mô như báo cáo môi trường quốc gia. Về hình 

thức tiếp cận, có 6 hình thức: 1 - Tài liệu, ấn phẩm, xuất bản phẩm được thông báo 

rộng rãi địa chỉ phát hành trên các phương tiện thông tin đại chúng; 2 - Đăng tải trên 
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trang thông tin điện tử chính thức của Cơ quan quản lý Nhà nước về tài nguyên và 

môi trường; chủ đầu tư dự án; chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (tối thiểu 30 

ngày); 3 - Niêm yết công khai tại cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ; trụ sở UBND 

cấp xã (tối thiểu 30 ngày); 4 - Tổ chức họp báo công bố công khai; 5 - Họp phổ 

biến thông tin cho cộng đồng dân cư; 6 - Các hình thức khác theo quy định của 

pháp luật. Những hình thức này khá phong phú nhưng cũng cần lựa chọn hình thức 

phù hợp nhất với cộng đồng. Ngoài ra, nên quy định thông tin được cung cấp định 

kỳ, ít nhất 1 năm/ lần để tạo điều kiện cho các bên (người dân, cơ quan Nhà nước và 

doanh nghiệp).  

Về Quyền tham gia giám sát, điểm rất tích cực là người dân được tự lựa chọn 

và đề cử đại diện cộng đồng; đại diện cộng đồng hoạt động trên cơ chế ủy quyền; 

và hoạt động giám sát đầu tư công về BVMT của cộng đồng được thực hiện theo 

quy định của pháp luật về đầu tư công. Về đại diện cộng đồng, vị đại diện được 

tham gia cùng cơ quan Nhà nước để đánh giá Báo cáo ĐTM, Báo cáo Cam kết 

BVMT/Kế hoạch BVMT; giấy phép liên quan đến khai thác, sử dụng và bảo vệ tài 

nguyên, môi trường; biện pháp khắc phục hậu quả trong quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính. Đặc biệt, kết quả giám sát của đại diện cộng đồng được xem là một 

trong những căn cứ cho việc khen tặng thành tích trong công tác BVMT của cơ sở 

sản xuất - kinh doanh - dịch vụ. Đây là nội dung rất ý nghĩa. 

Ngoài ra, việc tham vấn ở đây phải là tham vấn các TCXH và/hoặc là với tư 

cách là đại diện cộng đồng dân cư chứ không phải là tham vấn cấp xã. Trong đó cần 

có các cơ quan quản lý tài nguyên môi trường liên quan cấp quận huyện, tỉnh..., các 

tổ chức xã hội, dân sự, tổ chức xã hội nghề nghiệp, cơ quan thông tin, báo chí, tổ 

chức quốc tế, khu vực về tài nguyên môi trường liên quan, cá nhân các nhà khoa 

học Việt Nam và nước ngoài có hiểu biết về các vấn đề tài nguyên môi trường liên 

quan dự án và có nguyện vọng đóng góp vào quá trình tham vấn và lập báo cáo 

ĐTM của dự án. Thực tế, việc thực hiện một dự án phát triển kinh tế xã hội thường 

có nhiều tác động tài nguyên môi trường trên phạm vi rộng lớn và phức tạp. Chính 

quyền cấp xã và nhân dân địa phương chỉ có thể nhận biết một số tác động trên một 

số địa bàn theo một số phạm vi hoạt động nhất định và không thể xem là đại diện 
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đầy đủ của cả cộng đồng liên quan đến dự án. Ngoài ra, ĐTM các dự án đòi hỏi 

thông tin, kiến thức trên nhiều nội dung, nhiều địa bàn khoa học, công nghệ mà 

chính quyền và TCXH cấp xã không thể bao quát, am hiểu hết. Thực tế hiện nay 

nhiều nơi ở nước ta cấp xã thường chỉ hỏi về tác động, đất đai, giá cả đền bù. Kinh 

nghiệm cụ thể ở nước ta cũng như ở hầu hết các nước trên thế giới nói chung không 

thể làm tốt tham vấn báo cáo ĐTM của dự án phát triển KTXH trong 30 ngày làm 

việc. Thông thường thời gian đó phải là hàng tháng, thậm chí hàng năm. Trong 

thực tế ở Việt Nam, nhiều báo cáo ĐTM của dự án phát triển lớn đã được tham 

vấn qua nhiều năm. Quy định dành 30 ngày cho tham vấn trong thực tế đã vô hiệu 

hóa việc tham vấn, làm cho tham vấn báo cáo ĐTM mang tính hình thức. Một số 

dự án đã chuẩn bị sẵn và trao cho UBND cấp xã nội dung trả lời tham vấn theo 

hướng nhất trí với báo cáo ĐTM mà dự án đã chuẩn bị. Lúc này, ý kiến của các 

TCXH và cộng đồng gần như bị bỏ qua. Bởi vậy, TCXH và cộng đồng cũng cần 

được tham vấn trong giai đoạn hậu thẩm định báo cáo ĐTM để giúp kiểm tra việc 

chủ dự án đã thực hiện đúng quyết định về báo cáo ĐTM đã được thẩm định. 

3.2.1.2. Thực trạng quy định về nội dung tham gia của các tổ chức xã hội 

trong bảo vệ môi trường 

* Tham gia xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường  

Chủ trương, chính sách, kế hoạch và các quy định về BVMT có thể được xây 

dựng ở nhiều cấp độ khác nhau: cấp độ quốc gia, cấp địa phương (cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã). Do đó, sự tham gia của TCXH trong những hoạt động này cũng có 

những hình thức, mức độ khác nhau.  

Ở cấp độ quốc gia, sự tham gia của các TCXH trong hoạt động xây dựng chủ 

trương, chính sách, kế hoạch và pháp luật môi trường thông qua ba hình thức là sự 

tham gia thông qua đại diện (Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp) và trực 

tiếp tham gia theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015. Điều 6 Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 quy định về việc tham gia góp ý kiến 

xây dựng văn bản quy phạm pháp luật như sau: 

1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 

Nam, các tổ chức thành viên khác của Mặt trận và các cơ quan, tổ chức 
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khác, cá nhân có quyền và được tạo điều kiện góp ý kiến về đề nghị xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự thảo văn bản quy phạm pháp 

luật. 2. Trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan, 

tổ chức chủ trì soạn thảo và cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm 

tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý kiến về đề 

nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật; tổ chức lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của 

văn bản quy phạm pháp luật. 3. Ý kiến tham gia về đề nghị xây dựng văn 

bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải được 

nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình chỉnh lý dự thảo văn bản [155].  

Về việc trình, kiến nghị dự án luật, Hiến pháp năm 2013 quy định về thẩm 

quyền trình, kiến nghị các dự uật, dự án pháp lệnh như sau: 

1. Chủ tịch nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Uỷ ban 

của Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và cơ quan trung ương của các tổ chức thành viên của Mặt trận 

có quyền trình dự án luật trước Quốc hội, trình dự án pháp lệnh trước Ủy 

ban thường vụ Quốc hội. 

2. Đại biểu Quốc hội có quyền trình kiến nghị về luật, pháp lệnh và dự án 

luật, dự án pháp lệnh trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội [153]. 

Như vậy, những chủ thể đại diện cho nhân dân (cộng đồng) có quyền trình 

dự án luật là Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận, Đại biểu 

Quốc hội. Trên thực tế, các chủ thể này chưa thực hiện quyền này. Các dự án luật 

liên quan đến BVMT đều do Chính phủ trình. Ngoài ra, luật hiện nay cũng có quy 

định các TCXH có thể tham gia vào quy trình lập pháp của Quốc hội, tham gia 

phản biện các chính sách của Đảng và Nhà nước nói chung và về BVMT nói riêng 

phải thông qua vai trò phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức thành viên. Các 

tổ chức thành viên này bao gồm các thành viên nào của Mặt trận. Vì theo Điều lệ 

của Mặt trận: “MTTQ Việt Nam ... là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự 

nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã 

hội - nghề nghiệp, các TCXH, các TCXH - nghề nghiệp, các cá nhân tiêu biểu 
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trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam 

ở nước ngoài”. Điều này dường như còn khoảng trống ở chỗ các TCXH nằm 

ngoài MTTQ hầu như không thể có vai trò trong việc tham gia xây dựng và phản 

biện chính sách, pháp luật.  

Như vậy, mặc dù đã có những bước tiến trong quy trình xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật pháp luật nhưng trên thực tế cho thấy, quan niệm tuyệt đối hoá 

vai trò làm luật của cơ quan nhà nước, coi việc xây dựng luật là "của riêng" của các 

cơ quan này vẫn còn tồn tại một cách phổ biến. Do đó, các sáng kiến xây dựng pháp 

luật chủ yếu thông qua đề xuất của cơ quan quản lý nhà nước mà những ý kiến từ 

phía người dân, từ phía cộng đồng và các tổ chức chính trị - xã hội chưa được coi 

trọng mội cách đúng mức.  

Trên thực tế, việc lấy ý kiến các TCXH và người dân thông qua việc đăng 

các dự án pháp luật trong lĩnh vực BVMT trên mạng Internet để lấy ý kiến cũng 

mang tính hình thức và chỉ đăng dự thảo luật.  

Các chủ thể đại diện cho người dân là các TCXH tham gia vào quá trình hình 

thành pháp luật cũng chưa thực hiện hết trách nhiệm của mình trong các giai đoạn 

khác nhau.  

Thẩm tra là hoạt động mang tính chất phản biện và hoạt động này là cần 

thiết, đặc biệt là những chính sách mà Chính phủ đệ trình trong dự án, dự thảo. Tuy 

nhiên, số lượng Đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm chiếm đa số và không ít đại biểu 

trong các UB, Hội đồng dân tộc lại đang là cán bộ, công chức của cơ quan trình dự 

án luật, pháp lệnh. Do đó, các đại biểu này ít khi có những ý kiến trái chiều mang 

tính phản biện.  

Trên thực tế, các luật được xem xét, thảo luận tại hai kỳ họp Quốc hội. Tuy 

nhiên, do thời gian họp Quốc hội ngắn nên các Đại biểu Quốc hội không được nghe 

giải trình, phản biện đầu đủ, nhiều chiều cũng như thời gian không đủ để thảo luận 

sâu các vấn đề của dự thảo luật nên các ý kiến liên quan đến dự thảo luật chưa thực 

sự thực chất, trên cơ sở tranh luận thẳng thắn để đạt đến sự thoả hiệp trong việc cân 

bằng các nhóm lợi ích trong xã hội mà chỉ mang vốn của ngành, của địa phương 

mình "xài" được chừng nào thì "xài", kể cả đại biểu chuyên trách.  
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Theo quy định hiện hành, các TCXH thuộc Mặt trận Tổ Quốc mới là chủ thể 

chính thức được lấy ý kiến khi hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch phát 

triển kinh tế xã hội chứ không phải là TCXH dân sự nói chung hay cộng đồng. Việc 

quyết định có hay không sự tham gia của các TCXH, người dân, cộng đồng vào quá 

trình hoạch định chủ trương, chính sách, kế hoạch phụ thuộc vào các cơ quan có 

thẩm quyền lập và phê duyện chiến lược, chính sách, kế hoạch. Quyết định mở rộng 

thủ đô, sát nhập Hà Tây vào Hà Nội là một chủ trương lớn nhưng người dân chỉ biết 

khi mọi phương án đã "an bài". Thực tế này có thể đã đi ngược lại quan điểm "dân 

biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" của Đảng và Nhà nước và từ đó có thể chưa 

tạo được sự đồng thuận của toàn dân. 

Để bảo đảm sự tham gia thực sự của TCXH, cộng đồng trong hoạt động xây 

dựng chủ trương, chính sách, kế hoạch và pháp luật về BVMT, bên cạnh sự đại diện 

theo thể chế quyền lực cần xây dựng cơ chế đại diện theo TCXH (đại diện của cộng 

đồng, đại diện của các TCXH).  

Điều 23 Nghị định 45/2010/NĐ - CP quy định về tổ chức, hoạt động và 

quản lý Hội, các TCHX chỉ có quyền “Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm 

pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của hội theo quy định của pháp 

luật. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan 

tới sự phát triển hội và lĩnh vực hội hoạt động” [46]. Theo quy định quy này, cùng 

với quy định tại điều 6 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các TCXH 

thông thường (không phải là tổ chức chính trị - xã hội) chỉ có thể tham gia tư vấn, 

phản biện các vấn đề xã hội (trong đó có vấn đề BVMT) khi thoả mãn đồng thời 2 

điều kiện: 

- Vấn đề tham gia tư vấn, phản biện thuộc phạm vi hoạt động của Hội 

- Có đề nghị (mời) của tổ chức, cá nhân có liên quan 

Với các điều kiện như vậy, hoạt động tư vấn, phản biện của các TCXH thông 

thường mang tính bị động cao. Hoạt động này chỉ có thể được thực hiện khi có “đề 

nghị của tổ chức, cá nhân” có thẩm quyền. 

* Tham gia tư vấn, phản biện xã hội về môi trường 

Tư vấn, phản biện xã hội trong lĩnh vực môi trường là một khái niệm rộng, 

bao gồm tư vấn, phản biện trong quá trình xây dựng và thực hiện những chủ trương, 
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chính sách, kế hoạch và pháp luật lên quan đến BVMT ở cấp quốc gia, cấp vùng, 

cấp địa phương. Nội dung tư vấn, phản biện ở cấp quốc gia đã được trình bày ở 

phần trên. Do đó trong nội dung này chúng tôi chỉ trình bày những vấn đề liên quan 

đến tư vấn, phản biện xã hội ở cấp địa phương.  

Sự tham gia của của các TCXH trong hoạt động tư vấn, phản biện xã hội 

những vấn đề liên quan đến BVMT ở cấp địa phương được thể hiện ở các khía cạnh 

sau đây: 

Thứ nhất: Xây dựng những quy định mang tính cộng đồng 

Ở cấp độ địa phương, sự tham gia của TCXH trong việc hình thành chủ 

trương, chính sách, kế hoạch và các quy định của cấp tỉnh và cấp huyện của có tình 

trạng tương tự như ở cấp quốc gia. Sự tham gia của TCXH và cộng đồng ở cấp xã 

có quy định chi tiết hơn. Cụ thể, theo Điều 143 Luật BVMT 2014, UBND cấp xã có 

trách nhiệm tổ chức vận động nhân dân xây dựng nội dung bảo vệ môi trường trong 

hương ước; hộ gia đình và cá nhân phải thực hiện các quy định BVMT trong hương 

ước. Theo quy định hiện hành, Hội đồng nhân dân và UBND cấp xã có quyền ban 

hành các quy định về BVMT của địa phương. Trong quá trình ban hành các quy 

định này, UBND có trách nhiệm lấy ý kiến của cộng đồng dân cư tại thôn, bản, ấp... 

Hình thức phổ biến của văn bản quy định về vấn đề BVMT là Quyết định của 

UBND cấp xã ban hành Quy ước BVMT trên địa bàn cấp xã. 

Như vậy, về cùng một vấn đề có thể có 02 văn bản: Quy ước và Hương ước. 

Hai văn bản này có giá trị pháp lý khác nhau. Quy ước là văn bản quy phạm pháp 

luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, có hiệu lực và tính chất cưỡng 

chế chung và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (UBND cấp xã) bảo đảm 

việc thực hiện. Trong khi đó, Hương ước là văn bản cam kết mang tính tự nguyện 

của cộng đồng dân cư. Việc thực hiện mang tính cộng đồng cao. Vi phạm Hương 

ước không được giải quyết bằng con đường Nhà nước mà mang tính cộng đồng. 

Cũng cần thấy rằng, trong một địa bàn hành chính cấp xã chỉ có một Quy ước 

nhưng có thể có nhiều Hương ước. 

Mặc dù có tính chất pháp lý khác nhau nhưng cả hai loại văn bản này đều 

phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Các quy định cụ thể trong các văn bản này 
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vừa phải phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương nhưng đồng thời không được 

trái với các quy định của pháp luật.  

Cho tới thời điểm hiện nay, chưa có văn bản pháp luật nào quy định về 

những nội dung cơ bản của Hương ước, Quy ước. Do đó, trên thực tế có những 

Hương ước, Quy ước chỉ mang tính sao chép các quy định của pháp luật. Ngược lại, 

cũng có những Hương ước, Quy ước chứa đựng những quy định vi phạm pháp luật, 

đặc biệt là những Hương ước dựa theo phong tục, tập quán của địa phương. 

Các quy định hướng dẫn để tăng cường vai trò của TCXH và cộng đồng 

trong BVMT cần có những quy định hướng dẫn những nội dung cơ bản của Quy 

ước, Hương ước nhằm bảo đảm tính tự chủ của cộng đồng nhưng đồng thời bảo 

đảm tính hợp pháp của các quy định này. 

Pháp lệnh dân chủ ở xã phường thị trấn 2007 cũng có những quy định về 

những nội dung như: những nội dung công khai đề nhân dân biết, những nội dung 

nhân dân bàn và quyết định, những nội dung nhân dân bàn, biểu quyết và cấp có 

thẩm quyền quyết định và hình thức thực hiện các nội dung công khai, bàn và quyết 

định của nhân dân. Các quy định này rất có ích khi xây dựng các quy định hướng 

dẫn xây dựng Quy ước, Hương ước để tăng cường vai trò của cộng đồng trong 

BVMT. Một trong những nội dung dân biết, dân biểu quyết được quy định tại Điều 

13 của Pháp lệnh này là Quy ước, Hương ước. 

Thứ hai: Trong quá trình thực hiện dự án phát triển cụ thể (Quá trình ĐTM) 

Điều 22 Luật BVMT 2014 quy định về nội dung của báo cáo ĐTM có phần 

kết quả tham vấn. Theo đó, ý kiến của các cơ quan, tổ chức hữu quan như Ủy ban 

nhân dân (UBND) xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp 

xã), TCXH, đại diện cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án; các ý kiến không tán 

thành việc đặt dự án tại địa phương hoặc không tán thành đối với các giải pháp 

BVMT phải được nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

Trong trường hợp cơ quan nhà nước, tổ chức hoặc cá nhân thực hiện 

những hoạt động phát triển hoặc hoạt động BVMT, tổ chức, cộng đồng dân cư, 

cá nhân khác có quyền đưa ra kiến nghị, yêu cầu nhằm bảo vệ mội trường 

chung. Trong hoạt động thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược 
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hoặc Báo cáo đánh giá tác động môi trường, tổ chức, cá nhân có quyền gửi yêu 

cầu, kiến nghị về BVMT đến cơ quan tổ chức việc thẩm định. Cơ quan tổ chức 

thẩm định có trách nhiệm xem xét yêu cầu, kiến nghị đó trước khi đưa ra kết 

luận, quyết định. 

Theo quy định tại Điều 1 của Luật MTTQ năm 2015 thì: 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự 

nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, TCXH và các 

cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; 

đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập 

hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, 

tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây 

dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc [155]. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã là cơ quan chấp hành của Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam cấp xã, do Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc cấp xã hiệp thương cử ra, có 

trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hình thức 

đại diện của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã là hình thức “đại diện của đại diện”. 

Theo quy định tại chương 14 Luật BVMT 2014 và Nghị định 19/2015/NĐ-CP về 

việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVMT 2014 thì 

cộng đồng dân cư chỉ có quyền thể hiện biết về nội dung ý kiến “của mình” - thông 

qua người đại diện là Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã - sau khi người đại diện này 

đã gửi ý kiến tới cơ quan, tổ chức có liên quan.  

Xu hướng “hành chính hoá” hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã 

[20] có thể làm cho ý kiến của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã trùng hợp và “phụ 

thuộc” vào ý kiến của UBND cấp xã mà không đại diện cho ý trí đích thực của cộng 

đồng dân cư. 

Như vậy, có thể có những ý kiến của người dân không được phản ánh thông 

qua ý kiến của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và ngược lại ý kiến của Uỷ ban Mặt 
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trận Tổ quốc cấp xã có thể không phản ảnh ý kiến đích thực và đa số của người dân, 

cộng đồng dân cư.  

Để bảo đảm ý kiến của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã phản ánh trung thực 

ý kiến đa số của cộng đồng dân cư, cần có những quy định chi tiết về việc lấy ý kiến 

của nhân dân trong trường hợp này và các TCXH dân sự nằm ngoài mặt trận có thể 

là những đại diện hợp pháp cho cộng đồng dân cư tại khu vực phát triển dự án. 

Thứ ba: Tham gia vào quá trình phản biện những vấn đề xã hội có liên quan 

BVMT ở địa phương. 

Luật BVMT quy định: Tổ chức, cá nhân quản lý khu sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ tập trung, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ quan chuyên môn, 

cán bộ phụ trách về BVMT có trách nhiệm công khai với nhân dân, người lao động 

tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ về tình hình môi trường, các biện pháp 

phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đối với môi trường và biện pháp khắc phục ô 

nhiễm, suy thoái bằng một trong các hình thức như phát hành rộng rãi dưới hình 

thức sách, bản tin trên báo chí và đưa lên trang web của đơn vị, báo cáo trong các 

cuộc họp Hội đồng nhân dân, thông báo trong các cuộc họp khu dân cư, niêm yết tại 

trụ sở của đơn vị và của ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đơn vị. Cơ quan 

chuyên môn về BVMT của ủy ban nhân dân các cấp, Ban Quản lý khu kinh tế, khu 

công nghiệp, khu chế xuất; chủ cơ sở sản xuất, dịch vụ thực hiện trách nhiệm công 

khai thông tin, dữ liệu về môi trường. 

Như vậy, cộng đồng dân cư, theo quy định này, được các chủ thể khác nhau 

công khai những thông tin có liên quan đến môi trường. Trong trường hợp này, 

cộng đồng được tiếp nhận thông tin một cách bị động. 

Nếu chỉ bị động tiếp nhận thông tin về môi trường, người dân và cộng đồng 

khó có thể chủ động để có thể tham gia vào quá trình phát triển của địa phương, tự 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trước những ảnh hưởng bất lợi về môi 

trường do những hoạt động khác nhau gây ra cho mình. 

Do đó, những vấn đề trong khi xây dựng quy định hướng dẫn về thông tin 

môi trường nhằm tăng cường năng lực cộng đồng trong hoạt động BVMT cần phải 

giải quyết là: người dân (cộng đồng dân cư) có quyền chủ động yêu cầu các chủ thể 
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cung cấp thông tin môi trường không? Phạm vi thông tin mà người dân (cộng đồng) 

có quyền yêu cầu, nghĩa vụ của người dân (cộng đồng) khi yêu cầu cung cấp thông 

tin, trách nhiệm của những chủ thể có liên quan khi không thực hiện yêu cầu cung 

cấp thông tin về môi trường của người dân (cộng đồng). 

* Tham gia giám sát, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường 

+ Hoạt động giám sát thông qua đại diện 

Hoạt động giám sát thông qua đại diện được thực hiện theo Luật về hoạt 

động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp 2015 và Luật Mặt trân tổ 

quốc Việt Nam 2015. 

+ Tổ chức xã hội trực tiếp thực hiện hoạt động giám sát trong lĩnh 

vực BVMT 

Hoạt động giám sát của TCXH và người dân còn được quy định tại Pháp 

lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn 2007. Điều 23 Pháp lệnh thực hiện 

dân chủ ở xã, phường quy định những nội dung nhân dân giám sát bao gồm những 

hoạt động được quy định tại Điều 5, 10, 13, 19 của Pháp lệnh này. Trong các hoạt 

động liệt kê không có nội dung BVMT. Điều 24 Pháp lệnh này quy định về hình 

thức thực hiện việc giám sát của nhân dân thông qua hoạt động của Ban thanh tra 

nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng và thông qua việc thực hiện quyền 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc kiến nghị 

thông qua Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận 

cấp xã. Chỗ này lại có điểm bất cập như trên đã phân tích về vấn đề đại diện của đại 

diện và vấn đề Ủy ban MTTQ cấp xã bị hành chính hoá và thiếu khả năng khách 

quan với đối tượng bị giám sát do vấn đề tài chính phụ thuộc ngân sách.  

Có thể thấy rằng, trong lĩnh vực BVMT, chưa có quy định nhằm bảo đảm 

cho hoạt động giám sát của TCXH dân sự và người dân. Do đó, ngoài những quy 

định trên đây, pháp luật hiện hành cần có những quy định nhằm cụ thể hoá hoạt 

động giám sát trong BVMT của người dân, cộng đồng dân cư.  

+ Phát hiện hành vi vi phạm pháp luật BVMT, cưỡng chế, thi hành tuân thủ 

pháp luật BVMT 

Thông qua hoạt động của mình TCXH có thể phát hiện những hành vi vi 

phạm pháp luật và có thể tố cáo những hành vi vi phạm này với cơ quan quản lý 
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nhà nước, người có thẩm quyền theo quy định tại Điều 162 Luật BVMT 2014. Theo 

đó, người dân có quyền tố cáo những hành vi gây ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi 

trường và những hành vi xâm phạm quyền, lợi ích của Nhà nước, cộng đồng dân 

cư, tổ chức, gia đình và cá nhân. Các văn bản hướng dẫn thi hành cho tới thời điểm 

này không có những quy định cụ thể, chi tiết hướng dẫn  

Quyền khiếu nại, tố cáo về BVMT được quy định tại Điều 162 Luật BVMT 

2014 và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo Luật khiếu nại 2011 

và Luật Tố cáo 2011. 

Một trong những điểm mới của Luật BVMT 2014 là đã trao quyền mới cho 

tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, cộng đồng dân cư, dó là quyền yêu 

cầu cơ quan nhà nước xử lý vi phạm pháp luật BVMT (Điều 145 khoản 2 điểm đ 

Luật BVMT 2014) và quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước có liên quan cung 

cấp kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật BVMT (Điều 146 khoản 2 

Luật BVMT 2014). Tuy nhiên, vẫn còn vấn đề liên quan đến giải quyết các tranh 

chấp môi trường chưa được giải quyết, cần hoàn thiện, bổ sung như là: Điều 145, 

Điều 146 Luật BVMT 2014 quy định về quyền của các tổ chức chính trị - xã hội, xã 

hội - nghề nghiệp, cộng đồng dân cư nhưng vẫn thiếu cơ chế để thực hiện và cơ chế 

buộc công chức, cơ quan nhà nước thực hiện nghĩa vụ của mình.  

Tăng cường vai trò của TCXH trong BVMT thì việc tăng cường năng lực 

trực tiếp cho TCXH thông qua hoạt động giám sát có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. 

Các vấn đề cần được xem xét trong quá trình ban hành văn bản nhằm tăng cường 

vai trò của cộng đồng trong BVMT có thể bao gồm: Những trường hợp trong lĩnh 

vực BVMT cần có hoạt động giám sát của cộng đồng dân cư, quyền đưa kiến nghị 

của cộng đồng dân cư về các vấn đề môi trường, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức 

tiếp nhận kiến nghị. 

Với tình hình môi trường và việc giải quyết các vấn đề môi trường, vấn đề vi 

phạm pháp luật môi trường của tổ chức, cá nhân như hiện nay, cũng cần nghiên cứu 

những quyền mà TCXH và cộng đồng có thể thực hiện nhằm phản ứng lại tình 

trạng môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng tới đời sống, sức khoẻ, kinh 

tế của cộng đồng dân cư.  
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Có thể thấy rằng, ở đâu đó hiện nay xuất hiện tình trạng “doanh nghiệp thì cố 

tình vi phạm, chính quyền thì vô cảm và đoàn thể thì thờ ơ” trước tình trạng bức 

xúc của người dân về vấn đề môi trường. Nếu chỉ sử dụng những công cụ pháp lý 

được nêu trên đây thì người dân, cộng đồng dân cư khó có thể thực hiện được 

Quyền được sống trong môi trường trong lành. 

Do đó đã xuất hiện những xung đột giữa người dân và doanh nghiệp. Có 

những trường hợp, do không còn biện pháp nào khác, người dân, cộng đồng đã có 

những hành vi vi phạm pháp luật (Điển hình như vụ việc biểu tình chống Formosa 

vì vi phạm pháp luật bảo vệ mội trường hiện nay).  

Cũng cần thấy rằng, có những yêu cầu của người dân là hợp lý và hợp pháp 

và do không được giải quyết nên đã có những phản ứng nhất định. Tuy nhiên, cũng 

từ đó, người dân và cộng đồng dân cư đạt được mục đích của mình thông qua việc 

doanh nghiệp phải thay đổi hành vi của mình trước sức ép của cộng đồng dân cư. 

Bên cạnh đó, cũng có những phản ứng của người dân là vô lý và không hợp pháp. 

Thực tế đã có trường hợp như việc đòi tiền hỗ trợ “ô nhiễm sẽ xảy ra trong tương 

lai” của nhân dân tại Sóc Sơn Hà Nội khi xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải 

Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội.  

Một hình thức phản ứng mà có thể tham khảo, xem xét vận dụng là quyền 

được đình công của người lao động theo quy định của Luật lao động. Tất nhiên, 

cộng đồng dân cư và doanh nghiệp không có mối quan hệ lao động. Có thể xem xét 

những hình thức phản ứng của cộng đồng như tuyên truyền vận động không sử 

dụng sản phẩm của doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường, tuyên truyền, phản đối 

trong hoà bình những hành vi vi phạm với mục đích làm suy giảm hình ảnh, uy tín 

của doanh nghiệp trước công chúng và đối tác... Cần xem những hành vi này là biện 

pháp cuối cùng của cộng đồng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình nếu 

xảy ra tình trạng “doanh nghiệp thì cố tình vi phạm, chính quyền thì vô cảm và đoàn 

thể thì thờ ơ”.  

* Tham gia hoạt động dịch vụ bảo vệ môi trường 

Việc quy định đầy đủ sự tham gia của các TCXH trong BVMT không chỉ ở 

vị trí giám sát BVMT một cách hữu hiệu mà còn trực tiếp tham gia thông qua việc 
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bản thân các TCXH có làm thay Nhà nước những công việc liên quan đến BVMT 

như một chủ thể cung ứng dịch vụ BVMT cho xã hội.  

Điều 54 của Nghị định số 19/2015/NĐ-CP quy định về việc Nhà nước 

khuyến khích phát triển hình thức tự quản về môi trường của cộng đồng dân 

cư, theo đó Nhà nước khuyến khích và có cơ chế chính sách hỗ trợ cộng đồng 

dân cư xây dựng và tổ chức thực hiện các mô hình cộng đồng bảo vệ tài 

nguyên và môi trường, phát triển bền vững, bảo tồn và sử dụng hợp lý tài 

nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu. Cộng đồng dân cư có 

quyền chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện các mô hình bảo vệ tài nguyên 

và môi trường dựa vào cộng đồng, cùng với các cơ quan quản lý nhà nước về 

tài nguyên và môi trường tham gia giám sát, kiểm tra việc quản lý các khu 

bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia. Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên 

và môi trường chủ trì, phối hợp và hướng dẫn cộng đồng dân cư xây dựng các 

mô hình bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng, 

mô hình sản xuất và tiêu thụ bền vững; ban hành cơ chế khuyến khích cộng 

đồng bảo vệ môi trường, bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, 

các mô hình sản xuất và tiêu thụ bền vững.  

Các tổ chức tự quản về môi trường đã xuất hiện trên thực tế từ trước khi có 

Luật BVMT 2005. Những hình thức này phát triển thông qua việc thực hiện thí 

điểm thông qua nhưng dự án, những chủ trương của địa phương. Hiệu quả của 

chúng phụ thuộc vào sự tham gia của cộng đồng, của các tổ chức chính trị, chính 

trị - xã hội, các TCXH và đặc biệt là sự ủng hộ của chính quyền địa phương. Cho 

tới thời điểm hiện nay, những quy định mang tính pháp lý về những đặc thù, 

những nội dung được Nhà nước khuyến khích... đối với việc phát triển mô hình 

này chưa được quy định. Do đó, việc phát triển những dịch vụ môi trường do cộng 

đồng thực hiện vẫn gặp những khó khăn nhất định và từ đó chưa huy động được 

sức mạnh của cộng đồng. Có thể thấy rằng, việc giải quyết những vấn đề môi 

trường sẽ tốt hơn khi chúng ta huy động được sức mạnh của các TCXH cộng đồng 

trong việc thực hiện những dịch vụ môi trường.  
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3.2.2. Thực trạng quy định về hình thức, phương pháp tham gia bảo vệ 

môi trường của các tổ chức xã hội 

Hình thức, phương pháp cụ thể khi tham gia BVMT của các TCXH đã được 

quy định trong luật như đã nêu trong phần thực trạng các quy định pháp luật về sự 

tham gia BVMT của các TCXH ở trên đây.  

Thực tiễn cho thấy, tuy có nhiều loại hình tổ chức và tham gia vào lĩnh vực 

BVMT dưới nhiều hình thức khác nhau, bằng nhiều con đường khác nhau, nhưng 

tựu chung lại đều ở các hình thức: (1) Phát hiện, tố giác vi phạm về BVMT, (2) 

Phản biện xã hội về môi trường, (3) Tư vấn, vận động chính sách về môi trường, (4) 

Kiểm tra, giám sát môi trường, (5) Đào tạo, phổ biến, tuyên truyền về BVMT. Tuy 

nhiên, các hình thức này đều mang tính tự phát từ phía các TCXH chứ chưa thực sự 

được ghi nhận trong các văn bản quy phạm pháp luật. Điều đó cho thấy mặc dù vai 

trò của các TCXH trong BVMT hiện nay ngày càng lớn nhưng thực tiễn cho thấy 

vẫn chưa có quy định rõ ràng, cụ thể.  

Ngoài ra, các TCXH còn sử dụng những hình thức thông qua kiến nghị, đề 

nghị, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện các hành vi vi phạm pháp luật môi trường của các 

doanh nghiệp hoặc các dự án kinh tế - xã hội có nguy cơ ô nhiễm môi trường (các 

vụ xây dựng). Điển hình như vụ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên đã phát hiện, tố 

giác 2 công ty Tung-Kuang và Ve-dan, Công ty hoá chất Nicotex Thành Thái,… có 

hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường.  

Các hình thức tích cực khác như tham gia giữ gìn, xây dựng môi trường như 

phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật bảo vệ môi trường cho thành viên, hội 

viên và cộng đồng, huy động thu gom rác, trồng cây, dọn dẹp, làm vệ sinh nơi cư 

trú v.v.. đang được thực hiện một cách phổ biến, rộng rãi trên khắp cả nước, ở tất cả 

các địa bàn, tổ chức được nghiên cứu.  

Thực tế, hiện nay các TCXH đang phát huy rất tốt hoạt động tham gia 

BVMT của mình thông qua hình thức tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm về môi 

trường kết hợp với các phương pháp vận động tuyên truyền, khuyến khích, động 

viên, tư vấn. Điển hình cho các TCXH hoạt động mạnh ở đây là Trung tâm Con 

người và Thiên nhiên, Liên minh nước sạch, Trung tâm nghiên cứu Môi trường và 
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Cộng đồng, Hội Bảo vệ thiên nhiên môi trường Việt Nam, Trung tâm Giáo dục 

Thiên nhiên của Việt Nam,… Hình thức hoạt động này đã được ghi cụ thể trong 

điều lệ hoạt động của các tổ chức này. 

Các TCXH còn tham gia BVMT thông qua các hình thức tham gia xây dựng 

chính sách, pháp luật; phản biện xã hội đối với chính sách, pháp luật về bảo vệ môi 

trường, các dự án kinh tế - xã hội liên quan đến môi trường. Điển hình cho hoạt 

động này hiện nay ở Viẹt Nam chính là hoạt động của các tổ chức như Liên minh 

nước sạch. Tổ chức này đã trực tiếp tổ chức rất nhiều cuộc hội thảo, toạ đàm, thảo 

luận để lấy ý kiến xây dựng dự thảo Luật kiểm soát ô nhiễm nước. Từ đó làm căn 

cứ trình các cơ quan có thẩm quyền của Chính phủ và Quốc hội đề nghị đưa vào 

chương trình xây dựng luật. Việc làm này không mới với các quốc gia khác trên thế 

giới nhưng là một hình thức mạnh dạn ở Việt Nam. Ngoài ra, các tổ chức như 

Trung tâm Con người và Thiên nhiên Việt Nam hiện cũng đã rất tích cực tổ chức rất 

nhiều diễn đàn, hội thảo và tập hợp ý kiến về các chính chính sách kinh tế - xã hội 

ảnh hưởng đến môi trường để gửi đến các cơ quan như Quốc hội, Chính phủ tước 

khi các chính sách này được thông qua (như là các Dự án phát triển Thuỷ điện, Dự 

án phát triển các khu nghỉ đưỡng, du lịch ảnh hưởng đến môi trường sinh thái…). 

Các TCXH hoạt động về BVMT còn cung cấp các dịch vụ pháp lý miễn phí 

cho các cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng, thiệt hại về môi trường. Điển hình là Trung 

tâm nghiên cứu Pháp luật và chính sách phát triển bền vững (LPSD). Với mục tiêu 

là chia sẻ thông tin về hoạt động, củng cố niềm tin cho cộng đồng, thu thập các 

quan điểm về sự tham gia của các tổ chức xã hội, kêu gọi sự quan tâm, ủng hộ của 

các bên liên quan, trung tâm đã có rất nhiều hoạt động với những hình thức và 

phương pháp đa dạng, phong phú như là: Tư vấn thành lập các tổ tự nguyện hoạt 

động bảo vệ, Nghiên cứu và tìm giải pháp xử lý tranh chấp môi trường, Tập huấn 

nâng cao kiến thức pháp luật môi trường cho cộng đồng, kêu gọi sự hỗ trợ của các 

cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức trong và ngoài nước trong quá trình đảm 

bảo các quyền và lợi ích hợp pháp về môi trường của người dân và cộng đồng; Đại 

diên cho người dân làm việc với các cơ quan chức năng và các bên liên quan trong 

quá trình xử lý tranh chấp môi trường; Soạn thảo các tài liệu cần thiết cho việc yêu 

cầu đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân… 
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Từ thực tiễn trên cho thấy hình thức và phương pháp tham gia BVMT của 

các TCXH hiện nay rất đa dạng, phong phú và gắn liền với các diễn biến, các quá 

trình kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, dù với nhiều hình thức đa dạng và 

phong phú như vậy nhưng do nguồn lực hạn chế, cộng với việc thiếu những công cụ 

ghi nhận vị trí, vai trò cũng như tiếng nói của các TCXH này trong BVMT nên các 

TCXH thường chỉ hoạt động mạnh ở một số ít tổ chức, ở một số ít vụ việc trong khi 

hoạt động vi phạm môi trường lại đang diễn ra rất phổ biến, hầu khắp các địa 

phương và các dự án phát triển kinh tế xã hội của đất nước.  

3.2.3. Thực trạng quy định về trình tự, thủ tục tham gia bảo vệ môi 

trường của các tổ chức xã hội 

Việc quy định trong luật thủ trình tự, thủ tục tham gia BVMT vừa bảo đảm 

quyền và nghĩa vụ của các TCXH tham gia BVMT vừa làm căn cứ pháp lý để từ đó 

các chủ thể tham gia BVMT cũng với các TCXH xác định trách nhiệm cụ thể, mức 

độ tham gia BVMT của mình.  

Thực tế nghiên cứu các quy định pháp luật về sự tham gia của các TCXH 

trong BVMT như nêu trong nội dung thực trạng các quy định pháp luật về vấn đề 

này trên đây cho thấy hiện vẫn còn rất nhiều bất cập về trình tự, thủ tục tham gia 

BVMT của các TCXH. Cụ thể là:  

- Luật chưa có biện pháp cụ thể hóa khuyến khích như thế nào và tạo điều 

kiện như thế nào, chưa có một cơ chế tạo điều kiện cho người dân, công chúng thực 

hiện việc phản biện, đóng góp ý kiến hiệu quả. Nếu không có một cơ quan, thể chế 

độc lập, đứng ra xem xét, đảm bảo những ý kiến khách quan của người dân được 

thực hiện, xem xét thì với cơ chế hiện nay ý kiến, kiến nghị được gửi đến hội đồng 

thẩm định cơ quan phê duyệt dự án khó có thể tự xem xét các ý kiến phản biện 

khách quan (vừa đá bóng vừa thổi còi), để hữu hiệu cần phải có một cơ chế đối 

trọng, thiếu các ý kiến của các hiệp hội, hội, tổ chức BVMT, các tổ chức liên quan 

tại nơi đặt dự án tại địa phương, cơ chế để người dân, cộng đồng có thể chủ động 

yêu cầu cung cấp thông tin môi trường, quyền khi bị từ chối cung cấp thông tin môi 

trường, đối thoại về môi trường… cũng không được quy định.  

- Dù Luật BVMT 2014 đã dành riêng chương 15 quy định về trách nhiệm và 

quyền hạn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã 
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hội nghề nghiệp và cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ môi trường thể hiện một 

bước tiến lớn trong ghi nhận vai trò của các TCXH trong BVMT, các Nghị định 

hướng dẫn thi hành nêu trên cũng phần nào cụ thể hoá các hình thức, nội dung tham 

gia BVMT của TCXH nhưng so với yêu cầu thực tiễn hiễn nay, dường như vẫn còn 

những khoảng trống mà hệ thống các quy phạm này chưa đáp ứng được. Điều này 

thể hiện ở chỗ các văn bản này vẫn đề cao trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc Việt 

Nam và các tổ chức thành viên về BVMT. Rõ ràng, MTTQ không bao gồm hết tất cả 

các tổ chức xã hội dân sự và đảm bảo sự tham gia của công chúng đầy đủ. MTTQ chỉ 

bao gồm có tổ chức chính trị - xã hội, năm tổ chức thành viên mà không bao gồm các 

tổ chức xã hội khác như các hội, hội hoạt động bảo vệ MT, các hiệp hội nghề nghiệp 

khác đối chiếu với Điều 100, Điều 102 - tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, tổ 

chức xã hội nghề nghiệp, Quỹ xã hội, quỹ từ thiện Bộ luật Dân sự 2005 và Nghị định 

45/2010 về các hội. Đây là một hạn chế của Luật về phạm vi chủ thể tham gia.  

- Ngoài ra, quy định trên cũng hạn chế về phạm vi hoạt động, chỉ quy định 

về tuyên truyền vận động, giám sát, trong khi cộng đồng và tổ chức xã hội dân sự 

có thể thực hiện quyền tố cáo, khiếu nại vi phạm, quyền khởi kiện, thực hiện quyền 

cả bên đứng ra yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại môi trường: quyền đứng tên nguyên 

đơn, đại diện cho quyền lợi chung về môi trường, quyền lợi của cả cộng đồng. 

Trình tự, thủ tục thực hiện những quyền này chỉ ghi chung chung là theo quy định 

của Luật Khiếu nại, tố cáo, chưa xác định rõ chủ thể có trách nhiệm thụ lý và giải 

quyết khiếu nại, tố cáo của TCXH khi tham gia BVMT. Luật còn có khoảng trống 

lớn về trình tự, thủ tục thực hiện quyền điều tra, giám sát, đối thoại, quyền đại diện 

cho thành viên của mình đứng ra yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại về môi trường đối 

với bên gây ô nhiễm mà thực tế qua vụ Vedan là điển hình cho việc thiếu cơ chế 

thực hiện quyền này của các TCXH và cộng đồng…  

- Hiện nay cũng thiếu các cơ chế để TCXH thực thi các quy định của Luật 

BVMT, nhất là trình tự, thủ tục kiểm tra và giám sát việc tuân thủ và các vi phạm 

pháp luật môi trường, về tiếp cận tư pháp để giải quyết các tranh chấp và các vụ 

kiện về môi trường, các hỗ trợ pháp lý cho các nạn nhân trong các vụ thiệt hại về 

môi trường và bảo vệ lợi ích môi trường công cộng trong các vụ tranh chấp về 

môi trường;  
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- Luật cũng gần như bỏ trống mảng bảo đảm quyền tiếp cận tư pháp để giải 

quyết các tranh chấp và các vụ kiện về môi trường, các hỗ trợ pháp lý cho các nạn 

nhân trong các vụ thiệt hại về môi trường và bảo vệ lợi ích môi trường công cộng 

trong các vụ tranh chấp về môi trường (Chưa có thủ tục tố tụng riêng cho tranh chấp 

môi trường; Chưa có tòa xét xử riêng cho tranh chấp môi trường; Chưa có quy định 

về trình tự, thủ tục khởi kiện tập thể cho vụ án môi trường; Hạn chế về áp dụng thời 

hiệu khởi kiện chung trong các vụ án dân sự cho vụ đòi bồi thường thiệt hại về môi 

trường; Hạn chế về áp dụng nghĩa vụ chứng minh thiệt hại chung trong các vụ án 

dân sự là nghĩa vụ thuộc về nguyên đơn - người bị thiệt hại; Hạn chế về việc áp 

dụng các hỗ trợ tư pháp cho vụ tranh chấp môi trường như việc tiếp nhận đơn khởi 

kiện, vấn đề nộp tạm ứng án phí; Hạn chế về tư cách khởi kiện, không có quy định 

cho phép cộng đồng, tổ chức xã hội dân sự có quyền khởi kiện để đòi bồi thường 

thiệt hại cho những thiệt hại lợi ích môi trường công cộng; Không được xác định là 

một bên trong tranh chấp môi trường, trong trường hợp tổ chức xã hội dân sự muốn 

đại diện đứng ra bảo vệ lợi ích môi trường chung hoặc quyền lợi của cộng đồng. 

Đây là một hạn chế cho hoạt động BVMT của TCXH, khi họ không được xác định 

là một bên trong tranh chấp thì không được giải quyết, nhất là yêu cầu đòi bồi 

thường thiệt hại môi trường chung;  

Quyền yêu cầu cung cấp thông tin, quyền kiểm tra, giám sát của cộng đồng 

đã được ghi nhận nhưng nếu chủ thể được yêu cầu không thực hiện thì cũng chưa 

có thủ tục, chế tài hay biện pháp nào đảm bảo thực hiện quyền này và TCXH cũng 

không có quyền khởi kiện chống lại những vi phạm này. Qua vụ việc Vedan, sự 

tham gia của các luật sư, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia là hoàn toàn trên tinh thần tự 

nguyện hoặc do huy động từ các cơ quan đoàn thể, mà chưa có một cơ chế chung 

cho các tổ chức xã hội nghề nghiệp hoặc các tổ chức xã hội dân sự khác tham gia 

vào việc giải quyết các tranh chấp môi trường. 

3.2.4. Thực trạng các quy định về quan hệ của các tổ chức xã hội với các 

chủ thể bảo vệ môi trường khác 

Đối với thiết chế Nhà nước, ngoài việc ban hành các quy định pháp luật 

nhằm bảo đảm sự tham gia của các TCXH trong BVMT ở các cấp độ từ cung cấp 

thông tin, thực hiện BVMT, tham gia xây dựng phản biện chính sách BVMT, tham 
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gia giám sát BVMT đến việc quy định các chế tài cần thiết nếu quyền tham gia 

BVMT của các TCXH bị vi phạm. Tuy nhiên, chất lượng cũng như mức độ bảo 

đảm sự tham gia của các TCXH bằng pháp luật được thể hiện trong hệ thống pháp 

luật về BVMT vẫn còn những tồn tại hạn chế như đã được trình bày trong phần 

thực trạng thể chế về sự tham gia của các TCXH trong BVMT nêu trên. Chất lượng, 

hiệu lực, hiệu quả các công cụ, biện pháp quản lý nhà nước về môi trường còn bất 

cập, chưa đáp ứng yêu cầu; hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước chưa 

cao, đặc biệt trong phòng ngừa, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường. Quy 

hoạch BVMT chậm được ban hành làm căn cứ thẩm định, quyết định chủ trương 

đầu tư; chất lượng của các báo cáo ĐTM đối với các dự án đầu tư, đặc biệt là một 

số dự án đầu tư lớn chưa cao, chưa phát huy tốt hiệu quả của công cụ phòng ngừa ô 

nhiễm. Trong khi đó, còn thiếu các cơ chế, tiêu chí về môi trường để sàng lọc hiệu 

quả các loại hình sản xuất, công nghệ sản xuất, các dự án đầu tư vào khu vực nhạy 

cảm về môi trường. Thiếu cơ chế thúc đẩy khu vực kinh tế xanh, đầu tư vào các loại 

hình sản xuất thân thiện với môi trường. Đang xuất hiện ngày càng nhiều dự án đầu 

tư có quy mô lớn được cấp phép song thiếu tính toán về quy hoạch, chưa được đánh 

giá đầy đủ các tác động tới môi trường; việc kiểm soát, phòng ngừa, ứng phó với 

các sự cố môi trường trong các dự án đầu tư chưa được quan tâm thích đáng. Với 

những hạn chế như vậy, có thể thấy thiết chế Nhà nước chưa phát huy được vai trò 

của các TCXH và các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực BVMT và giám sát chặt 

chẽ công tác quản lý, việc chấp hành pháp luật về BVMT của các cơ quan, tổ chức 

và doanh nghiệp. Trên thực tế, BVMT dường như vẫn đang được xem là trách 

nhiệm của Nhà nước. Quan điểm BVMT là trách nhiệm của toàn xã hội vẫn chưa 

được thực thi một cách đầy đủ do thiếu những quy định xác định rõ vai trò, quyền 

hạn, trách nhiệm, phân định nhiệm vụ giữa Nhà nước với các tổ chức chính trị - xã 

hội, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư. 

Đối với các doanh nghiệp, theo báo cáo tại Hội nghị môi trường toàn quốc 

năm 2015, thực tế mới chỉ có một số rất ít các doanh nghiệp Việt Nam, thường là 

các tập đoàn, công ty lớn thực sự đưa nhiệm vụ BVMT vào cốt lõi chiến lược và 

chương trình hoạt động của mình. Còn lại đa số doanh nghiệp, đặc biệt là những 

doanh nghiệp vừa và nhỏ (chiếm gần 98% tổng số doanh nghiệp trên cả nước) vẫn 
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chưa gắn liền hoạt động sản xuất, kinh doanh với BVMT, hoặc chỉ thực hiện qua 

loa với mục đích đối phó với các cơ quan chức năng. Về mặt chế tài, Việt Nam đã 

ban hành hơn 300 văn bản pháp luật về BVMT và công tác xử lý vi phạm không 

phải lúc nào cũng thực sự nghiêm túc dẫn đến việc kinh doanh vẫn có thể lách luật 

một cách dễ dàng [34]. 

Về phía doanh nghiệp, một trong số các nguyên nhân chính nằm ở yếu tố 

nhận thức. Với mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận, nhiều doanh nghiệp thường thẳng tay 

cắt bỏ những chi phí “không cần thiết” như chi phí liên quan đến BVMT, bất chấp 

thực tế rằng họ thuộc nhóm đối tượng phụ thuộc đáng kể vào môi trường (dựa trên 

nhu cầu tiêu thụ tài nguyên), đồng thời cũng góp phần tạo ra nhiều tác động tiêu cực 

nhất lên môi trường (dựa trên khối lượng chất thải). Tuy nhiên, ngay cả khi vấn đề 

nhận thức được giải quyết, nhiều doanh nghiệp lại vướng phải rào cản về nguồn lực. 

Để có thể khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguyên, nhiên liệu, cũng như xử lý 

triệt để chất thải, doanh nghiệp cần trang bị hệ thống máy móc hiện đại, đồng bộ, đi 

kèm với nguồn nhân lực đủ khả năng quản lý và vận hành hệ thống này. Trên thực 

tế, rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang thiếu trầm trọng năng lực kỹ thuật và tài 

chính để có thể triển khai sản xuất sạch hơn, chưa bàn đến nguồn lực để đầu tư cải 

tạo cảnh quan môi trường tại địa phương nơi công ty hoạt động. 

Với thực trạng trực tiếp tham gia BVMT của các doanh nghiệp như vừa nêu 

thì việc coi trọng sự tham gia của các TCXH trong BVMT từ phía doanh nghiệp 

gần như vắng bóng. Các vụ việc liên quan đến ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 

vừa qua như vụ Công ty Vedan gây ô nhiễm sông Thị Vải, Công ty Tung Kuang ở 

Hải Dương thải nước thải chưa xử lý ra ngoài môi trường… dù hầu hết là do sự 

tham gia mạnh mẽ của các TCXH nhưng các TCXH phải rất khó khăn mới có thể 

đưa tiếng nói của mình đến doanh nghiệp và phải rất mất rất nhiều thời gian.  

Việc thực hiện chính sách và pháp luật BVMT, hay trách nhiệm với xã hội 

tại các doanh nghiệp Việt Nam còn tồn tại nhiều khó khăn và bất cập như: doanh 

nghiệp chưa nhận thức được vấn đề BVMT, hoặc không quan tâm đến cải thiện môi 

trường; việc đầu tư xử lý ô nhiễm môi trường tại doanh nghiệp chỉ mang tính chất 

đối phó với các cơ quan chức năng chứ chưa xuất phát từ ý thức; thiếu chiến lược 

quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp về công tác BVMT đối với thị trường trong 
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nước và quốc tế. Tính hiệu quả trong công tác thực thi các yêu cầu pháp luật trong 

BVMT từ phía nhà nước và xã hội nói chung và từ phía các TCXH nói riêng còn 

chưa cao dẫn tới nản lòng và thiệt thòi cho những tổ chức quan tâm và đầu tư cho 

công tác BVMT. 

Chất lượng, hiệu lực, hiệu quả các công cụ, biện pháp quản lý nhà nước về 

môi trường còn bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu; hiệu lực, hiệu quả của công tác quản 

lý nhà nước chưa cao, đặc biệt trong phòng ngừa, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm 

môi trường. Quy hoạch BVMT chậm được ban hành làm căn cứ thẩm định, quyết 

định chủ trương đầu tư; chất lượng của các báo cáo ĐTM đối với các dự án đầu tư, 

đặc biệt là một số dự án đầu tư lớn chưa cao, chưa phát huy tốt hiệu quả của công 

cụ phòng ngừa ô nhiễm. Trong khi đó, còn thiếu các cơ chế, tiêu chí về môi trường 

để sàng lọc hiệu quả các loại hình sản xuất, công nghệ sản xuất, các dự án đầu tư 

vào khu vực nhạy cảm về môi trường. Thiếu cơ chế thúc đẩy khu vực kinh tế xanh, 

đầu tư vào các loại hình sản xuất thân thiện với môi trường. Đang xuất hiện ngày 

càng nhiều dự án đầu tư có quy mô lớn được cấp phép song thiếu tính toán về quy 

hoạch, chưa được đánh giá đầy đủ các tác động tới môi trường; việc kiểm soát, 

phòng ngừa, ứng phó với các sự cố môi trường trong các dự án đầu tư chưa được 

quan tâm thích đáng. 

3.2.5. Thực trạng các quy định về hậu quả pháp lý từ hoạt động tham 

gia của các tổ chức xã hội trong bảo vệ môi trường  

Các quy định về hậu quả pháp lý từ hoạt động tham gia của các TCXH 

trong BVMT trong hơn 30 năm đổi mới vừa qua đã có nhiều thành tựu, ưu điểm 

thể hiện sự phát triển, tiến bộ rõ nét so với trước đây, cụ thể như sau: 

- Quy định ngày càng rõ hơn hậu quả pháp lý từ hoạt động tham gia BVMT 

của các TCXH. Khi các TCXH tham gia góp ý kiến, giám sát, phản biện các quy 

định về BVMT sẽ dẫn đến hậu quả pháp lý là các bản góp ý kiến, kiến nghị, yêu 

cầu sửa đổi, bổ sung các quy định về BVMT. Khi các TCXH tổ chức đấu tranh 

với những hành vi của các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật BVMT, xâm hại 

môi trường sẽ dẫn đến hậu quả pháp lý là các cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

phải điều tra, đình chỉ ngay các hành vi xâm hại, xác định mức độ thiệt hại, có 
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biện pháp xử lý các hành vi xâm hại, bồi thường cho các cá nhân và tổ chức bị 

thiệt hại v.v.. Hơn nữa sự tham gia của các TCXH trong đấu tranh BVMT còn dẫn 

đến hậu quả là làm rõ trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, cán bộ công chức 

nhà nước trong việc BVMT. Chẳng hạn việc góp ý, đấu tranh của Hiệp hội du lịch 

Đà Nẵng trong việc ngừng các dự án du lịch ở bán đảo Sơn Trà đòi hỏi Chính phủ 

và chính quyền Đà Nẵng phải xem xét lại các quy hoạch đã được phê duyệt và sẽ 

phê duyệt ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan bán đảo Sơn Trà, hơn nữa nếu ý 

kiến của Hiệp hội là đúng thì phải xem xét trách nhiệm của các cơ quan đã thẩm 

định, phê duyệt các dự án du lịch ở khu vực này, bất chấp việc phê duyệt là đúng 

quy trình, đúng thẩm quyền. Cần xem xét xem có lợi ích nhóm chi phối ở đây 

không? bởi vì đúng thẩm quyền, đúng quá trình nhưng không đếm xỉa đến lợi ích 

BVMT, lợi ích chung trong bảo vệ Sơn Trà v.v. khi các TCXH tổ chức biểu tình 

phản đối hành vi xâm hại môi trường của các tổ chức kinh tế, các nhà đầu tư trong 

và ngoài nước thì hậu quả pháp lý ở đây là chính quyền sở tại và các tổ chức kinh 

tế, các nhà đầu tư phải giải trình, phải có trách nhiệm làm rõ có sự xâm hại hay 

không, phải đình chỉ ngay các hoạt động gây ô nhiễm môi trường, có biện pháp 

khắc phục hậu quả do hành vi gây ô nhiễm môi trường gây ra v.v.. 

- Quy định ngày càng rõ hơn trách nhiệm và biện pháp xử lý của các cơ 

quan nhà nước hữu quan (Quốc hội, Chính phủ, HĐND, UBND các cấp), Viện 

Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc tiếp nhận, thụ lý ý kiến yêu cầu, 

kiến nghị, tư vấn, góp ý, giám sát, phản biện các quy định về BVMT và các hành 

vi vi phạm pháp luật, xâm hại môi trường của các TCXH. 

 Bên cạnh những thành tựu, ưu điểm tiến bộ nêu trên, các quy định về hậu 

quả pháp lý từ hoạt động tham gia BVMT của các TCXH vẫn còn những hạn chế, 

bất cập sau đây: 

- Nhìn chung, các quy định về hậu quả pháp lý từ hoạt động tham gia 

BVMT của các TCXH vẫn còn chung chung, chưa triệt để nên hiệu quả tham gia 

BVMT của các TCXH còn thấp, không rõ ràng. Chẳng hạn các TCXH tham gia 

góp ý kiến, giám sát, phản biện nhưng pháp luật chỉ ghi nhận chung chung là các 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải "nghiêm túc tiếp thu" hoặc "có trách nhiệm 
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giải quyết". Vấn đề này cần rõ ràng hơn, thế nào là "nghiêm túc tiếp thu"? có lẽ 

cần quy định rõ hơn, cụ thể hơn là trách nhiệm giải trình, hoặc nêu biện pháp khắc 

phục, trả lời các TCXH v.v.. cho đến khi các TCXH không còn ý kiến gì nữa. 

- Các quy định về hậu quả pháp lý từ hoạt động tham gia BVMT của các 

TCXH chưa quy định về chế tài xử lý các hành vi thiếu trách nhiệm, vô cảm của 

các cơ quan nhà nước hữu quan, các cá nhân, tổ chức có hành vi xâm hại môi 

trường. Thực tế vừa qua cho thấy những ý kiến góp ý, yêu cầu, kiến nghị của các 

TCXH trong BVMT là rất chính đáng nhưng hiệu quả thấp, không có ai trả lời, 

giải trình, không có biện pháp khắc phục nào hoặc đùn đẩy trách nhiệm. Cuộc đấu 

tranh của các TCXH trong BVMT chẳng khác gì Đônkixốt đánh nhau với cối xay 

gió, chẳng có tác dụng gì. 

3.2.6. Đánh giá chung cơ chế pháp lý về sự tham gia của các tổ chức xã 

hội trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam 

3.2.6.1. Ưu điểm và nguyên nhân 

* Ưu điểm 

Trong những năm qua cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong 

BVMT có nhiều ưu điểm, tiến bộ, thể hiện trên các nội dung sau đây: 

Thứ nhất, cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT cho 

thấy Nhà nước và các chủ thể khác trong BVMT đã đề cao trách nhiệm bảo vệ 

quyền môi trường của cộng đồng thông qua việc khẳng định vai trò của cộng đồng 

tham gia BVMT.  

Hiện nay, Luật BVMT năm 2014 đã có bước tiến bộ lớn khi quy định Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam, các TCXH và cộng đồng dân cư có quyền tham gia trong 

công tác BVMT. Bước tiến này thể hiện ở việc Nhà nước trao quyền cho các 

TCXH và cộng đồng dân cư để thực thi một số chức năng trong quá trình tham 

vấn, góp ý, phản biện, giám sát các quyết định liên quan đến môi trường cũng như 

quá trình thực thi các quy định về BVMT của các bên liên quan. Đây cũng là 

những bảo đảm pháp lý quan trọng cho sự tham gia của các TCXH trong BVMT.  

Thứ hai, cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT đã tác 

động tích cực đến nhận thức của các chủ thể trong xã hội về tầm quan trọng vủa 

BVMT và vai trò của các TCXH trong BVMT. Từ cơ chế này, các chủ thể nhận 
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thức được các quyền và trách nhiệm BVMT của mình để từ đó có những hành vi 

tích cực trong BVMT và đã chủ động hơn trong việc thực hiện quyền tham gia của 

mình vào các hoạt động BVMT thông qua các hình thức được hỏi ý kiến về các 

quyết định liên quan đến môi trường, tham gia hoặc gửi yêu cầu, kiến nghị đối với 

các quyết định liên quan đến môi trường, đối thoại về môi trường, kiểm tra, giám 

sát các hoạt động BVMT, tự quản và phát triển các dịch vụ BVMT. Bởi vậy, cơ chế 

pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT không chỉ có tác động tốt về 

mặt xã hội đó là khẳng định sự thừa nhận và bảo đảm các quyền con người trong đó 

của quyền môi trường của Nhà nước mà còn tăng cường giáo dục về các quyền con 

người và môi trường và thúc đẩy mạnh mẽ công tác BVMT trong thực tế cuộc sống. 

Thứ ba, cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT đã góp 

phần nâng cao vai trò của các TCXH trong BVMT. Thực trạng trên đã cho thấy các 

TCXH hoạt động trong lĩnh vực BVMT không chỉ lớn mạnh về số lượng mà còn 

thể hiện vai trò tích cực của mình trong các hoạt động BVMT. Các TCXH đã thể 

hiện vai trò đó thông qua rất nhiều hoạt động, từ việc tuyên truyền, vận động nâng 

cao nhận thức của cộng đồng đến những hoạt động như tham gia xây dựng chính 

sách, pháp luật về BVMT. Lại không ở vai cơ quan quyền lực Nhà nước nên các 

TCXH có thế mạnh gần dân hơn và trở thành cầu nối cho sự tham gia rộng rãi của 

mọi tầng lớp nhân dân vào BVMT. Bởi vậy, những hoạt động của các TCXH có ý 

nghĩa thiết thực, hiệu quả và tác động tích cực tới việc BVMT.  

Thứ tư, cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT đã 

thúc đẩy bầu không khí dân chủ, đảm bảo quyền môi trường của người dân, góp 

phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, góp phần làm 

xanh hoá các dự án phát triển kinh tế xã hội có nguy cơ tác động tiêu cực, huỷ 

hoại môi trường.  

Thứ năm, cùng với các cơ chế BVMT khác, cơ chế pháp lý về sự tham gia 

của các TCXH trong BVMT góp phần tạo thành sức mạnh tổng hợp đảm bảo cho 

hoạt động BVMT hiệu quả tốt nhất.  

* Nguyên nhân 

Nguyên nhân của những ưu điểm, thành tựu nêu trên bắt nguồn từ những 

yêu cầu sau đây: 
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- Vấn đề BVMT đã trở thành yêu cầu bức xúc, đòi hỏi sự quan tâm thích 

đáng của Nhà nước và xã hội. 

- Yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền, xây dựng chế độ dân chủ, phát 

huy vai trò của pháp luật và sức mạnh của nhân dân trong BVMT. 

- Yêu cầu đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại môi 

trường, phải huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, trong đó có sức mạnh 

vô địch của nhân dân thông qua hoạt động của các TCXH trong BVMT. 

- Yêu cầu hoàn thiện pháp luật nói chung, hoàn thiện pháp luật về sự tham 

gia của các TCXH trong BVMT nói riêng bảo đảm cho cơ chế pháp lý về sự tham 

gia của các TCXH trong BVMT ngày càng có hiệu lực, hiệu quả. 

3.2.6.2. Những hạn chế, bất cập và nguyên nhân 

* Những hạn chế, bất cập 

Bên cạnh những tác động tích cực đã nêu, cơ chế pháp lý về sự tham gia của 

các TCXH trong BVMT vẫn còn những bất cập, hạn chế, gây tác động tiêu cực đến 

nhận thức và các kết quả BVMT ở Việt Nam. Từ thực trạng từng thành tố của cơ 

chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT ở Việt Nam thời gian qua 

như đã nêu trên cho thấy: Hiệu quả vận hành của cơ chế này nói chung không cao, 

tác động tích cực của cơ chế đối với xã hội chung và BVMT nói riêng hầu như 

không đáng kể. Trong khi đó, chính những tồn tại, hạn chế trong từng yếu tố cấu 

thành đã làm cho cơ chế này dường như chưa vận hành thực sự trên thực tế mặc dù 

các TCXH hoạt động trong lĩnh vực BVMT đã phát triển khá lâu nhưng vai trò lại 

không được ghi nhận. Cụ thể là nhận thức của TCXH, cộng đồng và các thiết chế 

khác về vai trò của các TCXH trong BVMT còn thấp; kết quả họat động của các 

TCXH chưa đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của xã hội cũng như chưa phát huy hết 

vai trò của các TCXH trong BVMT; tác động của cơ chế pháp lý về sự tham gia của 

các TCXH trong BVMT đến xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội còn hạn chế. 

* Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập 

Một là, một thời gian dài các chủ thể trong xã hội từ phía Nhà nước, 

doanh nghiệp lẫn cộng đồng đều chưa nhận thức đầy đủ vai trò, tác dụng của cơ 

chế này. Thực chất là chưa thực sự coi trọng vai trò của các TCXH trong các 
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hoạt động quản lý xã hội nói chung, BVMT nói riêng. Mặt khác, các thiết chế 

bảo đảm sự tham gia của các TCXH trong BVMT được thiết lập trên cơ sở thể 

chế, nhưng thể chế không đảm bảo được các điều kiện để các thiết chế đó phát 

huy được hết chức năng, nhiệm vụ được giao. Cụ thể là thẩm quyền, phạm vi, 

nội dung, hình thức, trình tự, thủ tục và hậu quả pháp lý của cơ chế đối với các 

thiết chế bảo đảm sự tham gia của các TCXH trong BVMT còn tản mạn trong 

nhiều văn bản quy phạm pháp luật khiến vừa khó thực hiện, vừa thực hiện ít hiệu 

lực; nhiều quy định chưa khoa học, mang tính tuỳ nghi, thiếu trách nhiệm pháp 

lý ngay cả với chính các TCXH.  

 Hai là, hệ thống pháp luật được xây dựng, ban hành tuy đã được đổi mới 

nhưng vẫn còn một số hạn chế như: tư duy lập pháp về quản lý nhà nước, xây dựng 

và phát triển kinh tế xã hội nói chung và pháp luật về BVMT nói riêng chưa đáp 

ứng được yêu cầu, kỹ thuật lập pháp còn chưa khoa học, hệ thống các quy định bảo 

đảm sự tham gia của các TCXH trong BVMT vừa thiếu, vừa thừa, vừa chưa đồng 

bộ, thống nhất và cụ thể. Các quy định của pháp luật về các TCXH còn thiếu và 

chậm được cụ thể hóa, ban hành làm cho việc thực hiện trên thực tế trở nên khó 

khăn, bất cập, hạn chế. 

 Ba là, các điều kiện bảo đảm để cơ chế pháp lý về sự tham gia của các 

TCXH trong BVMT vận hành, hoạt động chưa hoàn chỉnh, mối liên hệ giữa các bộ 

phận của cơ chế và giữa cơ chế bên trong với cơ chế bên ngoài bộ máy nhà nước 

chưa chặt chẽ, các yếu tố ảnh hưởng, tác động đến cơ chế như: môi trường dân chủ 

pháp quyền; trình độ dân trí và hiểu biết pháp luật của nhân dân; điều kiện kinh tế 

xã hội chưa đạt trình độ phát triển... là những nguyên nhân dẫn đến hạn chế hiệu 

quả hoạt động của cơ chế. 

 Bốn là, công cuộc đổi mới đất nước được thực hiện từ 1986 đến nay nhưng 

nhiều quy định cũ, mô hình cũ không phù hợp vẫn chưa được hủy bỏ. Điều đó nằm 

ngay ở cả trong thể chế, thiết chế và các yếu tố bảo đảm của cơ chế. Mặt khác, các 

yếu tố phong tục, tập quán, nếp sống, trình độ dân trí, mức độ hiểu biết pháp luật 

còn chi phối, ảnh hưởng nhiều đến tác phong, hành xử của mọi thành viên trong xã 

hội khiến cơ chế hoạt động chưa đạt được hiệu quả như yêu cầu đề ra. 
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Năm là, quyền tiếp cận thông tin và đối thoại với Nhà nước, các doanh 

nghiệp của các TCXH chưa được nhận thức đầy đủ, đúng đắn 

Việc các tổ chức của Chính phủ, doanh nghiệp chưa và chưa sẵn sàng cung 

cấp đủ thông tin và thông tin minh bạch, đủ tin cậy đã dẫn đến những hạn chế như 

TCXH và người dân không tự tin hơn và khó đi đến đồng thuận hơn trong quá trình 

thảo luận tham gia ý kiến. Việc đối thoại giữa TCXH và các cơ quan chính quyền 

các cấp kiểm tra, giám sát thực thi công tác BVMT còn chưa được chú trọng. Tăng 

cường đối thoại cũng là cách giúp TCXH, cộng đồng tiếp cận được các thông tin 

cần thiết mà họ quan tâm. Những cơ hội đối thoại này không chỉ giúp cho họ được 

bổ sung kiến thức, tiếp cận các văn bản pháp luật mới, mà còn cung cấp những 

thông tin phản hồi thực tế cho chính quyền tại các địa phương. 

 

Kết luận chương 3 

Hiến pháp và pháp luật môi trường Việt Nam đã có sự ghi nhận, quy định 

ngày càng đầy đủ, tiến bộ hơn nhằm bảo đảm sự tham gia của các TCXH trong 

BVMT ngày càng thực chất, hiệu quả. 

Chương 3 của luận án đã khái quát quá trình hình thành và phát triển cơ chế 

pháp lý về sự tham gia BVMT của các TCXH ở Việt Nam theo các phân kỳ tương 

ứng với quá tình phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam mà nền tảng là Hiến pháp 

Việt Nam. Đồng thời, trong Chương 3 luận án đã luận giải và đánh giá khá chi tiết 

thực trạng các yếu tố cấu thành cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong 

BVMT trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành về sự tham gia của các TCXH 

trong BVMT ở Việt Nam hiện nay và hiệu quả vận hành các quy định này trong 

thực tế từ khi Hiến pháp 2013 sửa đổi có hiệu lực đến nay. 

Trên cơ sở đó, Chương 3 luận án đã đánh giá rằng cùng với đổi mới hệ thống 

chính trị, hệ thống pháp luật, cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong 

BVMT đã có những đổi mới tích cực, toàn diện về các thể chế, thiết chế nhằm xác 

lập và thực thi các quyền và các điều kiện bảo đảm để các TCXH thực hiện đầy đủ 

quyền môi trường của mình một cách chặt chẽ, hiệu quả như là: cơ chế pháp lý về 

sự tham gia của các TCXH trong BVMT cho thấy Nhà nước và các chủ thể khác 
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trong BVMT đã đề cao trách nhiệm bảo vệ quyền môi trường của cộng đồng thông 

qua việc khẳng định vai trò của cộng đồng tham gia BVMT; tác động tích cực đến 

nhận thức của các chủ thể trong xã hội về tầm quan trọng vủa BVMT và vai trò của 

các TCXH trong BVMT; góp phần nâng cao vai trò của các TCXH trong BVMT; 

thúc đẩy bầu không khí dân chủ, đảm bảo quyền môi trường của người dân, góp 

phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, góp phần làm xanh 

hoá các dự án phát triển kinh tế xã hội có nguy cơ tác động tiêu cực, huỷ hoại môi 

trường; cùng với các cơ chế BVMT khác… 

Mặc dù đã có nhiều cố gắng và đã đạt những thành tựu nhất định về mặt xây 

dựng thể chế nhưng thực trạng cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong 

BVMT còn có những tồn tại, hạn chế làm cho hiệu quả vận hành của cơ chế không 

cao, nhận thức của TCXH, cộng đồng và các thiết chế khác về vai trò của các 

TCXH trong BVMT còn thấp; kết quả họat động của các TCXH chưa đáp ứng 

được yêu cầu, đòi hỏi của xã hội cũng như chưa phát huy hết vai trò của các TCXH 

trong BVMT; tác động của cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong 

BVMT đến xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội còn hạn chế. 

Ngoài ra, Chương 3 của luận án đã đưa ra nguyên nhân lí giải cho những mặt 

tích cực và hạn chế, bao gồm cả những nguyên nhân chủ quan và khách quan khác 

nhau, cả về mặt thể chế, thiết chế và các yếu tố bảo đảm làm ảnh hưởng đến kết quả 

vận hành, hoạt động của toàn bộ cơ chế. 

Đánh giá khách quan thực trạng, chỉ rõ hạn chế và nguyên nhân hạn chế của 

cơ chế là cơ sở để tác giả đề xuất các quan điểm, giải pháp tiếp tục hoàn thiện cơ 

chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT ở Việt Nam theo quan 

điểm, đường lối của Đảng và tinh thần, nội dung đổi mới của Hiến pháp năm 2013 

và Luật BVMT 2014. 
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Chương 4 

QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ PHÁP LÝ 

VỀ SỰ THAM GIA CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI 

TRONG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM 

 

4.1. QUAN ĐIỂM HOÀN THIỆN CƠ CHẾ PHÁP LÝ VỀ SỰ THAM GIA CỦA 

CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI TRONG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

4.1.1. Hoàn thiện cơ chế pháp lý về sự tham gia của các tổ chức xã hội 

trong bảo vệ môi trường phải quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng 

về bảo vệ môi trường 

Đối với lĩnh vực BVMT, trong giai đoạn tới cần quán triệt các nội dung, 

nhiệm vụ cơ bản sau: 

Thứ nhất: Đẩy mạnh công tác truyên truyền, giáo dục, quán triệt, triển khai 

sâu rộng các nội dung BVMT trong văn kiện Đại hội XII, các quan điểm chỉ đạo, 

nội dung của các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước: 

Chiến lược tăng trưởng xanh, Báo cáo chính trị, chiến lược phát triển kinh tế - xã 

hội giai đoạn 2016 - 2020, Chiến lược BVMT giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn 

2030, Quán triệt mục tiêu kiềm chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, suy giảm 

đa dạng sinh học nhằm bảo đảm chất lượng môi trường sống, duy trì cân bằng sinh 

thái, hướng tới nền kinh tế xanh, thân thiện với môi trường…; đổi mới mô hình tăng 

trưởng, chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”; đồng thời tuyên 

truyền thực hiện nghiêm Luật BVMT 2014… nhằm tạo sự chuyển biến căn bản 

trong nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.  

Thứ hai: Chú trọng nội dung BVMT ngay từ khâu ban hành các chính sách; 

thực hiện nghiêm việc lồng ghép nội dung BVMT trong các quy hoạch, kế hoạch và 

chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị trong giai đoạn 2016-

2020. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, ban hành các chế tài đủ mạnh để 

BVMT, ngăn chặn, xử lý theo pháp luật nhằm chấm dứt tình trạng gây ô nhiễm môi 

trường; tăng cường phòng ngừa và kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm môi 

trường. Ban hành các cơ chế, chính sách đẩy mạnh thực hiện việc áp dụng các biện 
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pháp kinh tế trong BVMT; thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công 

nghệ trong BVMT, phát triển ngành công nghiệp môi trường thành ngành có đóng 

góp quan trọng trong cơ cấu phát triển công nghiệp Việt Nam; phát triển các doanh 

nghiệp công nghiệp môi trường, tổ chức nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng công 

nghệ cao về môi trường có khả năng giải quyết hiệu quả nhiệm vụ BVMT, sử dụng 

bền vững tài nguyên. Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. 

Thứ ba: Đa dạng hóa các nguồn đầu tư cho công tác BVMT. Tăng tỷ lệ bố 

trí ngân sách sự nghiệp môi trường cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ BVMT 

trong tình hình mới. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách 

huy động sự tham gia, đóng góp và đầu tư kinh phí BVMT từ các tổ chức, doanh 

nghiệp và cá nhân. 

4.1.2. Hoàn thiện cơ chế pháp lý về sự tham gia của các tổ chức xã hội 

trong bảo vệ môi trường phải phát huy vai trò, huy động tối đa sự tham gia 

của các tổ chức xã hội trong bảo vệ môi trường 

Việc huy động tối đa sự tham gia của các TCXH trong việc giải quyết, chia 

sẻ trách nhiệm BVMT cho tất các các chủ thể trong xã hội chính là chủ trương xã 

hội hoá trong lĩnh vực BVMT. Chủ trương xã hội hóa này phù hợp với xu thế cải 

cách hành chính nhà nước ở các quốc gia trên thế giới, theo đó, chính phủ giảm 

thiểu sự can thiệp vào các công việc sản xuất kinh doanh, cung ứng các dịch vụ 

công cộng. Quan điểm “nhà nước nhỏ, xã hội lớn” hay “nhà nước cầm lái chứ 

không chèo thuyền” được thừa nhận và thực hành rộng rãi ở các nước. Những việc 

nào xã hội có thể đảm nhiệm được thì nhà nước không làm, trừ khi xã hội không thể 

làm được hoặc không làm vì lợi nhuận thấp.  

Xã hội hóa trong lĩnh vực BVMT là hoạt động chuyển giao công việc 

BVMT từ phía nhà nước sang xã hội, là việc huy động tất cả các nguồn lực từ các 

thành phần kinh tế ngoài thành phần kinh tế quốc doanh, các TCXH và cộng đồng 

xã hội tham gia vào hoạt động BVMT vì mục tiêu phát triển bền vững. Huy động 

tối đa sự tham gia cua xã hội trong việc BVMT chính là việc xây dựng cộng đồng 

trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong BVMT chung. Việc huy động tối đa sự 

tham gia của xã hội trong việc BVMT được thể hiện ở các khía cạnh: 
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- Huy động được sự tham gia BVMT của tất cả các chủ thể khác nhau trong 

đó có TCXH trong việc BVMT Mỗi chủ thể thực hiện việc BVMT theo những cách 

mà mình có được, kể từ hành vi nhỏ nhất của cá nhân là bỏ rác thải có sự phân loại 

vào thùng rác… 

- Tạo mọi điều kiện để các chủ thể trong đó có TCXH có thể tham gia vào 

các hoạt động giữ gìn, phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu đến môi trường; ứng 

phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái, cải thiện, phục hồi môi trường; 

khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên nhằm giữ môi trường trong lành. 

- Đa dạng hóa các hình thức BVMT như: giáo dục, vận động, nghiên cứu 

khoa học, công nghệ, đăng ký cơ sở, sản phẩm thân thiện với môi trường, thu gom, 

xử lý rác thải, phát triển các hình thức tự quản giữ gìn môi trường của cộng đồng 

dân cư v.v.. 

Việc huy động tối đa sự tham gia của xã hội vào công tác BVMT sẽ làm 

giảm gánh nặng cho Nhà nước, nhưng không giảm nhẹ trách nhiệm của Nhà nước. 

Nhà nước có trách nhiệm BVMT nhằm làm cho con người được sống trong môi 

trường trong lành khi triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội nhưng Nhà 

nước không nhất thiết phải tự mình tổ chức, thực hiện các hoạt động BVMT cụ thể, 

trách nhiệm chủ yếu của Nhà nước là quản lý để bảo đảm cho môi trường được bảo 

vệ tốt. Trách nhiệm quản lý của Nhà nước là mở rộng được các nguồn lực của xã 

hội tham gia BVMT, trong đó việc huy động sự tham gia của các TCXH trong 

BVMT sẽ góp phần không nhỏ bào kết quả BVMT nói chung.  

4.1.3. Hoàn thiện cơ chế pháp lý về sự tham gia của các tổ chức xã hội 

trong bảo vệ môi trường phải gắn với phát huy dân chủ, xây dựng môi trường 

công khai, minh bạch  

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng khẳng định: "Dân 

chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của 

sự phát triển đất nước. Xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ 

nghĩa, bảo đảm dân chủ được thực hiện trên thực tế cuộc sống ở mỗi cấp, trên tất cả 

các lĩnh vực” [62, tr.84-85]. Quan điểm đó tiếp tục được thể hiện trong Nghị quyết 

Đại hội Đảng lần thứ XII: “Phát huy mạnh mẽ quyền dân chủ của người dân 
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trong hoàn thiện và thực thi pháp luật, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội. 

Bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Xây dựng nền hành chính hiện đại, 

chuyên nghiệp, năng động, trách nhiệm, lấy phục vụ nhân dân và lợi ích quốc gia là 

mục tiêu cao nhất” [63, tr.85]. Để làm được điều đó cần có cơ chế, pháp luật để 

nhân dân và các tổ chức xã hội dân sự bày tỏ chính kiến, nguyện vọng và thực hiện 

quyền làm chủ của mình trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội nói chung và trong lĩnh 

vực BVMT nói riêng. Không có cơ chế khoa học, thuận tiện và pháp luật bảo đảm 

thì dân chủ và quyền làm chủ của người dân sẽ khó thực hiện hoặc thực hiện hình 

thức, không đến nơi, đến chốn.  

Hoàn thiện cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT phải 

đi đôi với việc xây dựng môi trường dân chủ, công khai, minh bạch của đất nước. 

Nhà nước phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nguyên tắc công khai, minh bạch, nhất 

là các vấn đề liên quan đến môi trường trước nhân dân. Bởi không có môi trường 

dân chủ, công khai, minh bạch thực sự thì cơ chế nào nhân dân cũng không thể thực 

hiện được quyền làm chủ của mình. Vì vậy, tạo lập môi trường, nguyên tắc thực sự 

dân chủ, công khai, minh bạch vừa là giải pháp, vừa là phương tiện bảo đảm để cơ 

chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT hoàn thiện và vận hành có 

hiệu quả. Môi trường đó đòi hỏi phải bảo đảm các yếu tố, điều kiện làm chủ của 

người dân thông qua hệ thống thể chế, thiết chế tương ứng có khả năng thực thi 

trong thực tế để nhân dân phát huy được mọi tiềm năng sáng tạo của mình trên tất 

cả các lĩnh vực của đời sống xã hội trong đó có lĩnh vực bảo vệ môi tường. Từ đó, 

thông qua đại diện của mình là các TCXH có thể phát huy tối đa vai trò của mình 

trong BVMT. 

4.1.4. Hoàn thiện cơ chế pháp lý về sự tham gia của các tổ chức xã 

hội trong bảo vệ môi trường phải đáp ứng với yêu cầu hội nhập quốc tế 

của đất nước 

Mở rộng hợp tác và hội nhập quốc tế là yêu cầu khách quan của công cuộc 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở nước ta. Trên cơ sở đường lối của Đảng, công cuộc 

đổi mới đất nước được thực hiện toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã 

hội. Hoàn thiện cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT đáp ứng 
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yêu cầu hội nhập quốc tế là nhằm xác lập các tiêu chuẩn chung về quyền con người, 

quyền công dân về môi trường, có ý nghĩa vừa là phương tiện, vừa là nội dung, 

cách thức phục vụ cho hội nhập quốc tế của đất nước. Xây dựng nhà nước dân chủ, 

pháp quyền; xã hội phát triển an toàn, bền vững vừa chứa đựng các giá trị của nhân 

loại vừa mang đặc điểm riêng của Việt Nam là một cách thức để đất nước hội nhập 

quốc tế sâu rộng. Hoàn thiện thể chế chính trị và hệ thống pháp luật, trong đó có 

pháp luật về BVMT; pháp luật thừa nhận và phát triển các TCXH dân sự nói chung 

và bảo đảm vai trò của các TCXH trong BVMT nói riêng; quy định về công khai, 

minh bạch và trách nhiệm, nghĩa vụ pháp lý của Nhà nước, quyền tự do ngôn luận, 

tiếp cận thông tin môi trường một cách đầy đủ là những cơ sở, điều kiện để các 

TCXH và cộng đồng tham gia BVMT và hội nhập quốc tế. Hoàn thiện cơ chế pháp 

lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT còn là tạo điều kiện để các TCXH và 

công đồng có quyền tiếp xúc, giao lưu với thế giới bên ngoài một cách tự do, rộng 

rãi về mọi mặt trong đó có môi trường đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế một cách 

sâu rộng của đất nước. 

4.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ PHÁP LÝ VỀ SỰ THAM GIA CỦA 

CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI TRONG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

4.2.1. Đổi mới nhận thức về vai trò của các tổ chức xã hội và cơ chế 

pháp lý về sự tham gia của các tổ chức xã hội trong bảo vệ môi trường 

Trên thực tế, Việt Nam đã lựa chọn mô hình kinh tế thị trường, trong tương 

lai cần phải hướng đến tính lành mạnh của mô hình kinh tế thị trường. Muốn làm 

được điều đó, trong điều kiện không đa nguyên, không đa đảng, Đảng cần nhanh 

chóng đổi mới tư duy phát triển, tư duy dân chủ. Sự phát triển nhanh chóng của nền 

kinh tế nhiều thành phần, tất yếu dẫn đến sự khác biệt tư tưởng và tồn tại tính đa 

chiều trong tư duy chính trị. Nhìn thấy trước thực tế này để củng cố quyền lực của 

Đảng là điều cực kỳ quan trọng. Đổi mới nhãn quan và nâng cấp chất lượng lãnh 

đạo toàn diện để khôi phục lại niềm tin trong dân là những công việc Đảng phải làm 

ngay, làm thật sự, không hình thức trước khi vai trò phản biện của XHDS - điều 

đang và sẽ là tất yếu khách quan - đủ mạnh để nhận ra tính đúng đắn trong đường 

lối chính sách do Đảng cầm quyền đưa ra, để chỉ có ủng hộ và ủng hộ mà thôi.  
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Bởi vậy, trong điều kiện thông tin mở và dân trí đang ngày càng nâng cao thì 

càng cần tạo điều kiện cho các TCXH dân sự phát triển theo đúng định hướng. Một 

giải pháp hữu hiệu là công nhận hoạt động của các TCXH dân sự trong môi trường 

luật pháp công bằng, tất cả các cá nhân, thể nhân đều phải nằm dưới luật. Sự công 

nhận này cần được thể hiện bằng thông qua Luật về Hội nhằm đảm bảo các hoạt 

động dân sự không đi trệch khỏi khuôn khổ luật pháp. Dân chủ thực sự cần được 

tôn trọng, khác biệt ý kiến không phải là chuyện nghiêm trọng, chân lý sẽ phát lộ 

trong quá trình khác biệt ý kiến được cọ sát - đó là nền tảng của tiến bộ và phát triển 

lâu dài. Thuyết phục và lôi cuốn quần chúng bằng giá trị tốt đẹp của Đảng cầm 

quyền, cảm ơn sự ủng hộ của quần chúng, cùng với quần chúng xây dựng đất nước 

là những điểm quyết định bảo toàn quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 

bất kỳ bối cảnh chính trị nào.  

Các TCXH không chỉ có vai trò như một trong ba trụ cột đóng góp cho sự 

phát triển kinh tế - xã hội (ba trụ cột này gồm: nhà nước, thị trường và xã hội dân 

sự) mà còn là nơi để cộng đồng tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội thông 

qua việc góp ý, xây dựng, phản biện chính sách, trực tiếp thực hiện các chính sách, 

pháp luật của nhà nước. Bởi vậy, Nhà nước cần khuyến khích và tạo điều kiện để 

các TCXH phát triển theo hướng tích cực, cộng tác với Đảng, Nhà nước trên nhiều 

khía cạnh, tạo ra khối đoàn kết dân tộc vững chắc. Thực tế đã cho thấy mô hình 

kinh tế tập trung bao cấp đã thất bại trong việc Nhà nước ôm lấy mọi hoạt động từ 

nhỏ đến lớn, từ riêng đến chung. Quản lý nhà nước tập trung cũng đã bộc lộ nhiều 

khiếm khuyết do quá tải, do thiếu năng lực điều hành, do chưa xác định được vai trò 

chính của mình. Điều này cũng phù hợp với xu thế chung của thế giới khi xác định 

quản lý nhà nước là quản lý đất nước một cách công khai, minh bạch, hợp lý, hiệu 

quả, với sự tham gia của các chủ thể có liên quan.  

Tuy nhiên, để các TCXH phát triển tích cực đóng góp vào quá trình quản lý 

đất nước, cũng đòi hỏi chính các TCXH và người dân tự ý thức được không chỉ 

quyền mà còn nghĩa vụ, trách nhiệm của mình với cộng đồng và dân tộc. Điều này 

đòi hỏi một nền tảng như những điều kiện bảo đảm cho các cơ chế thiết yếu trong 

xã hội vận hành như cơ chế pháp lý bảo đảm cho các TCXH tham gia BVMT. Các 
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điều kiện này gắn với môi trường pháp lý dân chủ, môi trường học đường chú trọng 

đạo đức xã hội... nuôi dưỡng qua thời gian hướng đến “văn hoá tham gia” của 

TCXH và cộng đồng phải cao, công dân hướng đến việc xây dựng các giá trị tích 

cực của bản thân và vì lợi ích quốc gia dân tộc là trên hết. Đó là cả sự dầy công vun 

đắp từ thế hệ này qua thế hệ khác nhằm xây dựng nhân cách người Việt theo hướng 

tối đa hoá bản sắc tích cực (trách nhiệm với cộng đồng, dám nghĩ dám làm, khả 

năng liên kết cộng đồng) đồng thời tối thiểu hoá những nét văn hoá tiêu cực (vô 

cảm, ích kỷ, ganh ghét...) vốn là trở ngại cho xây dựng xã hội dân sự thông thái và 

hướng thiện. Có tâm huyết, nhưng phải có văn hoá tham gia - tham gia một cách bài 

bản, trật tự và đúng cách, nhờ đó các hoạt động dân sự mới phát huy hiệu quả xã hội 

và khẳng định được chỗ đứng bên cạnh nhà nước và thị trường. 

Ngoài các TCXH theo nghề nghiệp, sở thích, hoàn cảnh nói chung, hiện nay 

ở Việt Nam đã có hàng chục TCXH chuyên hoạt động trên lĩnh vực BVMT (xem 

phụ lục 1). 

Các TCXH hoạt động trên lĩnh vực BVMT có thuận lợi hết sức lớn đó là vấn 

đề môi trường và phương thức bảo vệ đang là chủ đề nóng bỏng, bức xúc và được 

sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng; được ủng hộ mạnh mẽ từ lãnh đạo các cấp tới 

người dân. Các tổ chức này có vai trò đặc biệt quan trọng trong BVMT (xem phụ 

lục 2). Về mặt tổ chức, các TCXH về cơ bản độc lập, mang tính tự chủ (về tài chính 

và nguồn nhân lực), tự quản rất cao (vì thế có tiếng nói độc lập với chính phủ và 

doanh nghiệp); có cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, hợp lý. Về mặt mô hình hoạt động, các 

TCXH có mối liên kết chặt chẽ với người dân, cộng đồng, các đối tác tài trợ; là nhịp 

cầu hòa giải và điều phối giữa chính phủ, lực lượng thị trường và người dân.  

Đảng và Nhà nước Việt Nam đặc biệt quan tâm và thể hiện cam kết chính trị 

cao đối với việc phát triển bền vững, BVMT và bảo đảm các quyền con người. Nhu 

cầu chia sẻ thông tin và bày tỏ bức xúc, mối quan tâm về vấn đề BVMT của người 

dân và cộng đồng là hết sức cấp thiết. Cùng với các cơ quan nhà nước, các TCXH 

đóng vai trò là một kênh và cầu nối quan trọng giúp người dân thực hiện được sự 

tham gia hiệu quả và hoạt động BVMT. Đồng thời, chính các TCXH giúp các các 
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cơ quan nhà nước tăng cường năng lực thực thi pháp luật về BVMT và bảo đảm 

quyền tham gia của người dân vào BVMT.  

Không giống như nhóm các tổ chức chính trị xã hội có thể mạnh dựa trên 

quyền lực nhà nước nên việc tham gia các hoạt động xây dựng - phát triển kinh tế - 

xã hội được ngân sách bao cấp, sức mạnh của nhóm các TCXH không được ngân 

sách nhà nước bao cấp hoạt động trong lĩnh vực BVMT lại có các thế mạnh là 1) 

tiếp cận từ cơ sở, gắn chặt với người dân, cộng đồng (mạng lưới cộng tác viên sâu 

rộng trên toàn quốc như ENV); 2) nghiên cứu độc lập, phản biện, tư vấn và vận 

động chính sách (CODE, PanNature, ENV,CERC,ECO-ECO,…); 3) thông tin, 

truyền thông và giáo dục về môi trường (Chẳng hạn ENV có 50 nhà báo là cộng 

tác viên, hầu hết các TCXH trên lĩnh vực này đều có websites, bản tin, tạp chí 

hay trang tin điện tử làm công cụ hữu hiệu cho các hoạt động giáo dục, tuyên 

truyền); 4) Mạng lưới kết nối (Networking), các TCXH này sẽ ngày càng dễ dàng 

hoạt động hơn trong lĩnh vực BVMT.  

Thông qua mạng lưới kết nối, các TCXH cung cấp, hỗ trợ kỹ thuật, đào tào, 

tập huấn nâng cao năng lực và chia sẻ thông tin,… đặc biệt nó trở thành một diễn 

đàn thống nhất và điều phối chung mọi hoạt động của NGOs trên một lĩnh vực cụ 

thể. Mạng lưới các TCXH liên quan đến giám sát BVMT bắt đầu được hình thành 

và mở rộng. Chẳng hạn, trong lĩnh vực quản trị rừng, hiện nay cả nước có 25 NGOs 

làm việc trong lĩnh vực rừng trong số 87 NGOs làm về môi trường, bên cạnh đó 

Hội Khoa học Lâm Nghiệp hiện có chi hội ở tất cả các tỉnh, thành trong cả nước. 

Hội Lâm Nghiệp này đều có những đóng góp hiệu quả vào việc quản lý rừng và tài 

nguyên rừng, chẳng hạn trong việc phản biện chính sách, đóng góp vào các dự án 

xây dựng đường cao tốc vừa qua, đã buộc phải xây dựng một chiếc cầu bắc qua 

rừng Cúc Phương. 

Cơ chế trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan nhà nước và hệ thống 

chính quyền từ trung ương xuống địa phương chưa thực sự hiệu quả, yếu và thiếu, 

đặc biệt chưa sâu xát với tình hình thực tiễn và minh bạch. Trong khi đó, điểm 

mạnh của các TCXH là có được một cơ chế chia sẻ thông tin rất tốt giữa họ.  
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Hiện nay, thành viên nòng cốt của các TCXH này đã không chỉ bao gồm các 

cộng đồng dân cư địa phương, các tổ chức tự nguyện hay TCXH nói chung, mà còn 

là các nhà trí thức, chuyên gia khoa học độc lập. Chính sự tham gia, đóng góp của 

họ vào quá trình tư vấn, phản biện chính sách làm gia tăng chất lượng của sự tham 

gia và khẳng định địa vị của các TCXH trong một hệ thống xã hội, nhất là trong 

công tác GSBVMT. Các viện nghiên cứu độc lập ngày nay là một phần không thể 

thiếu được hợp thành TCXH, trong đó có khá nhiều viện nghiên cứu chuyên về lĩnh 

vực môi trường tham gia tích cực vào hoạt động phản biện, tư vấn và vận động 

chính sách liên quan đến môi trường.  

Ở đây cũng có sự khác biệt trong hoạt động của các TCXH được và không 

được ngân sách bao cấp. Như trên đã nói, nếu nhóm được ngân sách bao cấp tổ 

chức và hoạt động nặng về hành chính, các hoạt động bị hành chính hoá nhiều thì 

nhóm còn lại hoạt động rất năng nổ. Đặc biệt là các nhóm TCXH, tổ chức phi chính 

phủ, phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực BVMT như đã nêu trong phần thực 

trạng, do đòi hỏi của yêu cầu phát triển bền vững cũng như lĩnh vực hoạt động của 

các TCXH này tương đối ít nhạy cảm về chính trị. Họ đã rất năng động trong việc 

các hoạt động chuyên biệt của mình, vận động chính sách, phát triển phạm vi, lĩnh 

vực, nội dung hoạt động BVMT, góp phần giảm thiểu những tác đông không mong 

muốn của kinh tế thị trường như ô nhiễm môi trường, lao động di cư, đô thị hoá… 

Nhưng vị thế xã hội của những tổ chức này chưa cao do đó sự đóng góp cho các 

chính sách phát triển và giám sát hoạt đông của doanh nghiệp và nhà nước chưa 

tương xứng với khả năng của họ. Sẽ hiệu quả hơn nếu các nhóm này có thể liên kết 

để tạo ra những mạng lưới xử lý và theo dõi những chủ đề liên quan đến chính sách 

và thực thi chính sách, hỗ trợ cho sự phát triển bền vững. 

4.2.2. Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về nội dung tham gia 

và quyền, nghĩa vụ của các tổ chức xã hội trong bảo vệ môi trường 

Trong cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT thì nội 

dung tham gia và quyền, nghĩa vụ của các TCXH khi tham gia BVMT là những 

vấn đề quan trọng, có ý nghĩa quyết định, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả tham 

gia BVMT của các TCXH. 
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Về nội dung tham gia BVMT của các TCXH trong pháp luật hiện hành có 

quy định những nội dung như tham gia góp ý kiến xây dựng, chính sách, pháp luật 

về môi trường, BVMT; khiếu nại, tố cáo về những hành vi gây ô nhiễm môi trường 

của các tổ chức, cá nhân; trực tiếp đấu tranh với những hành vi gây tổn hại môi 

trường của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào. Ngoài ra các TCXH về môi trường còn 

tham gia bằng các hành động tích cực như nghiên cứu khoa học, theo dõi về môi 

trường, tổ chức, vận động thành viên của tổ chức và nhân dân tham gia các phong 

trào dọn vệ sinh, trồng cây, trồng rừng; bảo vệ động, thực vật quý hiếm v.v.. 

Tuy nhiên trong những nội dung tham gia nêu trên còn nhiều nội dung chưa 

gắn trực tiếp với BVMT, còn ẩn vào các quy định chung. Chẳng hạn về khiếu nại, 

tố cáo đối với những hành vi vi phạm pháp luật nói chung; góp ý kiến, xây dựng 

chính sách pháp luật nói chung trong đó có chính sách pháp luật BVMT v.v.. 

Trong điều kiện thực hiện chiến lược phát triển bền vững đất nước, vấn đề BVMT 

có ý nghĩa cực kỳ quan trọng vì vậy thiết nghị nên quy định nội dung tham gia 

BVMT của các TCXH cụ thể hơn, gắn trực tiếp với BVMT. Chẳng hạn quy định 

góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật về môi trường, BVMT; khiếu nại, tố 

cáo về vi phạm môi trường, gây ô nhiễm môi trường v.v.. không nên gộp chung 

vào ý kiến nói chung, khiếu nại tố cáo nói chung. Việc quy định này có thể nêu 

ngay trong luật BVMT hoặc quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các 

TCXH nói chung và TCXH về môi trường nói riêng. 

Về quyền, nghĩa vụ của các TCXH, TCXH về môi trường trong BVMT 

cũng cần được quy định cụ thể gắn với yêu cầu BVMT không để chung, lẫn lộn 

trong pháp luật về dân chủ, về khiếu nại, tố cáo. Nên quy định cụ thể quyền và 

nghĩa vụ trong BVMT. Cần làm rõ trong BVMT các TCXH nói chung và TCXH 

về môi trường nói riêng được làm gì, không được làm gì? và các nghĩa vụ của 

TCXH trong BVMT, không để lẫn trong quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, tố 

cáo. Chẳng hạn quy định khi tham gia đấu tranh BVMT các TCXH phải bảo đảm 

không làm ảnh hưởng đến hoạt động của xã hội (hoạt động giao tiếp, hoạt động 

của các bệnh viện, của cơ quan công quyền v.v..). 



 
 

 

133 

4.2.3. Sửa đổi, bổ sung và cụ thể hóa quy định về hình thức, phương 

pháp tham gia bảo vệ môi trường của các tổ chức xã hội 

Hình thức, phương pháp tham gia BVMT của các TCXH cũng giống như 

nội dung quyền, nghĩa vụ tham gia BVMT được quy định chung trong pháp luật 

về dân chủ, tham gia quản lý nhà nước, xây dựng chính sách, pháp luật, trong 

pháp luật khiếu nại, tố cáo v.v.. chưa có quy định riêng về hình thức, phương pháp 

tham gia BVMT của các TCXH. 

Do BVMT là vấn đề quan trọng, góp phần phát triển bền vững đất nước, 

môi trường lại liên quan đến lợi ích chung của xã hội, của nhiều người, vì vậy 

chúng tôi đề nghị phải có quy định riêng về vấn đề này và tốt nhất là quy định 

trong luật BVMT. Chẳng hạn quy định về góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp 

luật về môi trường và BVMT các TCXH nói chung và TCXH BVMT nói riêng có 

thể tham gia dưới hình thức hội nghị, hội thảo khoa học với phương pháp tham gia 

là gửi các bản kiến nghị, góp ý kiến cho cơ quan soạn thảo. Ở đây cần quy định rõ 

trách nhiệm tiếp thu, giải trình, trả lời của các cơ quan soạn thảo. Trong đấu tranh 

BVMT của các TCXH cũng xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức phải trả 

lời, giải trình về những đề nghị, yêu cầu của TCXH. 

Đối với các TCXH BVMT do hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực BVMT 

nên cần có quy định mới và cụ thể hơn về hình thức, phương pháp tham gia 

BVMT của họ. Chẳng hạn, quy định về hình thức tổ chức hội nghị, hội thảo khoa 

học, tổ chức điều tra, khảo sát môi trường v.v.. để có tài liệu khoa học tư vấn, 

phản biện các quyết định về chính sách, pháp luật tác động đến môi trường, đấu 

tranh với các tổ chức, đơn vị vi phạm pháp luật BVMT gây tác hại về môi trường. 

Một hình thức mới rất quan trọng cần phải tính đến đó là hình thức biểu 

tình để BVMT. Quyền tự do biểu tình, lập hội, tự do ngôn luận v.v.. là những 

quyền được Hiến pháp 2013 long trọng ghi nhận, cần được tiếp tục thể chế hóa 

trong luật biểu tình để bảo đảm cho công dân, tổ chức có cơ sở pháp lý thực hiện 

quyền này. Mặt khác, trong thực tiễn cuộc sống, biểu tình đang trở thành yêu cầu 

khách quan, bức xúc của nhân dân trước việc thờ ơ, thiếu trách nhiệm, vô trách 

nhiệm của chính quyền trong việc giải quyết yêu cầu của nhân dân về môi trường 
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sống của họ (chẳng hạn yêu cầu của nhân dân xung quanh các bãi rác thải ở Hà 

Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị khác v.v..); trước những việc làm sai 

trái, vi phạm pháp luật của các tổ chức, đơn vị kinh tế (chẳng hạn của Công ty 

Vedan, của Công ty Thành Thái, của Formosa Hà Tĩnh v.v..) gây ô nhiễm môi 

trường, ảnh hưởng đến sinh kế và môi trường sống của nhân dân - thì biểu tình là 

yêu cầu khách quan, bức xúc và rất chính đáng của nhân dân. Biểu tình là quyền 

hiến định được Hiến pháp 2013 công nhận thì không thể có lý do gì để chần chừ, 

do dự trong việc "tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm thực hiện" theo quy định của khoản 

1 điều 14 Hiến pháp 2013. 

Như vậy cần khẩn trương ban hành luật Biểu tình để nhân dân có cơ hội 

bày tỏ nguyện vọng, ý chí, yêu cầu mong muốn của họ về môi trường, BVMT 

sau khi thực hiện qua các "kênh" khác không có hiệu quả, không được phúc đáp 

(chẳng hạn thông qua yêu cầu kiến nghị với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, 

trực tiếp với Quốc hội và HĐND v.v..). Cần có hình thức này để gây áp lực 

mạnh đối với chính quyền và các tổ chức, đơn vị trong việc BVMT. Đương 

nhiên luật Biểu tình phải quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của các tổ chức, cá 

nhân tổ chức biểu tình, phải đăng ký biểu tình với chính quyền trong đó nêu rõ lý 

do, mục đích biểu tình, ngày giờ dự định biểu tình, hình thức là tuần hành hay 

biểu tình ngồi, đứng; nội dung băng rôn, biểu ngữ, khẩu hiệu sử dụng trong biểu 

tình; dự kiến số lượng người tham gia… Căn cứ vào tình hình cụ thể chính 

quyền có thể cho phép biểu tình trong phạm vi thời gian (từ 3 đến 5 giờ chẳng 

hạn) không gian (tuần hành từ đâu đến đâu, biểu tình ở quảng trường, cổng 

doanh nghiệp v.v..) và những điều kiện bảo đảm khác. Chính quyền không thể 

không cho phép những cuộc biểu tình nói chung và biểu tình BVMT nói riêng. 

Trường hợp hạn chế quyền này phải do luật quy định và chính quyền phải công 

khai giải trình với nhân dân. Đương nhiên trong luật biểu tình cũng cần khẳng 

định hình thức biểu tình hòa bình, nghiêm cấm bạo lực, bạo loạn, đập phá tài 

sản, phá hoại các công trình giao thông, trụ sở cơ quan, tổ chức, gây ách tắc giao 

thông v.v.. Được biểu tình nhưng không gây ảnh hưởng, tác hại đến hoạt động 

bình thường của Nhà nước và xã hội. 
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Cần lưu ý thêm rằng, thực hiện hình thức biểu tình để BVMT không chỉ có 

các cuộc biểu tình phản đối sự thiếu trách nhiệm của chính quyền trong việc 

BVMT, phản đối những hành vi vi phạm pháp luật BVMT, gây tác hại đến môi 

trường mà còn có các cuộc biểu tình hưởng ứng, ủng hộ các chủ trương, chính 

sách, pháp luật BVMT của Đảng và Nhà nước. 

4.2.4. Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về trình tự, thủ tục 

thực hiện các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường của các tổ chức xã hội 

Như đã trình bày trong phần đánh giá thực trạng cơ chế pháp lý về sự tham 

gia của các TCXH trong BVMT, những quy định về trình tự, thủ tục thực hiện các 

hoạt động tham gia BVMT của các TCXH vẫn nằm chung trong các quy định về 

thực hiện dân chủ, về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã 

hội, về khiếu nại, tố cáo v.v.. BVMT là vấn đề quan trọng bảo đảm phát triển bền 

vững đất nước, liên quan trực tiếp đến đời sống, môi trường sống của nhiều người; 

hơn nữa tham gia BVMT của các TCXH là tham gia của tập thể có tổ chức, có thể 

diễn ra trong những tình huống khẩn cấp, không giống như tham gia, khiếu kiện, 

tố cáo của từng cá nhân. Vì những dẫn luận nêu trên cần phải có những quy định 

riêng, thích hợp về trình tự, thủ tục tham gia BVMT của các TCXH. 

Trình tự, thủ tục của các hoạt động tham gia BVMT của các TCXH cần 

được cụ thể bảo đảm phù hợp với từng loại hoạt động, có thể được quy định trong 

luật BVMT hoặc các luật chuyên ngành khác. Tuy nhiên khi quy định trong các 

luật chuyên ngành khác, chẳng hạn trong luật khiếu nại, luật tố cáo cần có điều 

khoản riêng về trình tự, thủ tục khiếu nại, tố cáo về môi trường. Cụ thể như sau:  

- Khi tham gia góp ý kiến xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật, 

chương trình, kế hoạch về môi trường, BVMT thì các TCXH, tổ chức hội nghị, 

hội thảo khoa học hoặc tổ chức sinh hoạt tập thể góp ý theo chủ trương chung, sau 

đó tập hợp mọi ý kiến vào bản tổng hợp ý kiến gửi cơ quan soạn thảo tổ chức lấy 

ý kiến trong thời hạn quy định. Cần quy định là gửi cơ quan soạn thảo hoặc tổ 

chức lấy ý kiến để xác định rõ trách nhiệm tiếp thu, giải trình, trả lời của các cơ 

quan này, nếu chỉ ghi là cơ quan có thẩm quyền thì khó xác định trách nhiệm của 

họ trước TCXH. Khi tham gia hoạt động BVMT loại này, thủ tục đòi hỏi các cơ 
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quan soạn thảo, cơ quan tổ chức lấy ý kiến phải có trách nhiệm trả lời, giải trình 

bản tổng hợp ý kiến do các TCXH gửi đến. Thủ tục này làm rõ những vấn đề cơ 

quan soạn thảo tiếp thu hoặc không tiếp thu, vì sao không tiếp thu… để có căn cứ 

cho những hoạt động tiếp theo của các TCXH (tiếp tục gửi kiến nghị lên cơ quan, 

tổ chức cao hơn cơ quan soạn thảo, cơ quan tổ chức lấy ý kiến v.v..). 

- Khi tham gia đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật gây ô nhiễm 

môi trường bằng các hình thức gửi kiến nghị, yêu cầu, khiếu nại, tố cáo hoặc biểu 

tình cần phải tuân theo trình tự, thủ tục quy định trong luật Khiếu nại, luật Tố cáo 

hoặc luật Biểu tình nếu luật Biểu tình được thông qua. Tuy nhiên do các TCXH 

nói chung, TCXH về môi trường nói riêng là các tập thể, BVMT là bảo vệ lợi ích 

của xã hội, của nhiều người, vì vậy trong luật BVMT, luật Khiếu nại, luật Tố cáo, 

luật Biểu tình cần có quy định thêm về trình tự, thủ tục khiếu nại, tố cáo, biểu tình 

BVMT. Luật phải quy định trách nhiệm và thời hạn trả lời, giải trình của các chủ 

thể vi phạm môi trường, của cơ quan chính quyền đối với khiếu nại, tố cáo của các 

TCXH, nếu không đồng ý với giải trình, trả lời của các chủ thể vi phạm cũng như 

của chính quyền thì các TCXH tiếp tục được khiếu nại, tố cáo lên những cơ quan 

có trách nhiệm cao hơn hoặc kiện ra tòa án. 

- Khi tham gia BVMT bằng các hành động tích cực như tổ chức cho các 

thành viên, lôi cuốn người dân tham gia dọn vệ sinh môi trường, trồng cây ở ven 

biển, bãi bồi, đất trống đồi núi trọc v.v.. cũng cần có quy định về trình tự, thủ tục. 

Trong những trường hợp này các TCXH phải trực tiếp liên hệ với chính quyền địa 

phương đang quản lý khu vực mà TCXH dự định tiến hành các hoạt động BVMT, 

việc đồng ý cho các TCXH tiến hành những hoạt động này cũng phải bằng văn 

bản trong đó xác định trách nhiệm của các TCXH, trách nhiệm của chính quyền. 

4.2.5. Xây dựng Luật về Hội tạo cơ sở pháp lý cho tổ chức, hoạt động của 

tổ chức xã hội và tổ chức xã hội về môi trường tham gia bảo vệ môi trường  

Hiện nay ở Việt Nam có 6 tổ chức chính trị - xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, tổ chức Công đoàn, tổ chức Đoàn thể Thanh niên, tổ chức Phụ nữ, Hội Cựu 

chiến binh, Hội Nông dân) ngoài ra có hàng chục tổ chức chính trị - xã hội - nghề 

nghiệp, hơn 50.000 các hội do nhân dân tự nguyện thành lập theo nghề nghiệp, 
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theo sở thích, theo hoàn cảnh, theo mục đích hoạt động v.v.. được điều chỉnh bởi 

Nghị định 45/2010/NĐ-CP. Trong các TCXH này có 75 TCXH về môi trường 

(xem Phụ lục 1). Với nội dung của một Nghị định thì không thể đầy đủ các quy 

định điều chỉnh tổ chức, hoạt động của các hội vốn rất phong phú, đa dạng. Vì 

vậy, xây dựng, ban hành luật về Hội cũng là yêu cầu khách quan, bức xúc hiện 

nay. Luật về Hội sẽ tạo cơ sở pháp lý cho tổ chức, hoạt động của các TCXH nói 

chung và TCXH về môi trường nói riêng với tư cách là những thiết chế hoạt động 

xã hội trong đó có hoạt động BVMT, phát huy vai trò của các thiết chế xã hội này 

trong đời sống xã hội cũng như hoạt động BVMT. 

Các TCXH không phải là TCXH về môi trường ngoài hoạt động theo nghề 

nghiệp, sở thích, hoàn cảnh v.v.. của mình có thể tham gia hoạt động xã hội trong 

đó có hoạt động BVMT cùng với các TCXH khác để hưởng ứng, ủng hộ các 

TCXH về môi trường. 

Các TCXH hoạt động trong lĩnh vực BVMT (TCXH về môi trường) bắt 

đầu hình thành và phát triển từ nửa đầu thập niên 1990 và phát triển mạnh mẽ nhất 

từ năm 2000 đến nay. Những tổ chức này được ví như “cánh tay nối dài” của Nhà 

nước, có kết nối mạnh mẽ với cộng đồng và do đó có thể đóng vai trò như là một 

cầu nối giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân trong công tác BVMT. Trong 

các TCXH ra đời những năm qua có những TCXH ra đời có mục đích trực tiếp 

liên quan đến BVMT như: Hội bảo vệ Thiên nhiên Môi trường (VACNE), Trung 

tâm Giáo dục Thiên nhiên (EVN), Viện Môi trường và phát triển bền vững, Viện 

Tư vấn phát triển (CODE), Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), 

Viện Kinh tế sinh thái (ECO-ECO), Trung tâm nghiên cứu môi trường và cộng 

đồng (CECR) (xem phụ lục 1). Các tổ chức này đã tham gia tích cực, có vai trò 

quan trọng và có nhiều thành tựu, kết quả đáng kể trong BVMT, góp phần đáng kể 

vào chung sức cùng Nhà nước (khu vực công), thể hiện qua việc đảm trách tốt các 

vai trò như phát hiện, tố giác hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, phản biện 

xã hội liên quan đến các dự án luật, hoạch định chính sách kế hoạch, chương trình 

liên quan đến sự phát triển kinh tế xã hội nói chung và BVMT nói riêng, vận động 

tư vấn chính sách. Với số lượng đông đảo, trải rộng trên quy mô toàn quốc và có 
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những tổ chức trực tiếp nghiên cứu, đánh giá, hoạt động BVMT các TCXH khi 

tham gia BVMT sẽ có vai trò cực kỳ quan trọng, gây hiệu ứng xã hội sâu rộng 

trong BVMT. 

Các TCXH nói trên còn góp phần không nhỏ trong việc tăng cường sự 

tham gia của cộng đồng vào quá trình BVMT, giáo dục, tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật về BVMT, hình thành cơ chế hữu hiệu trong việc giám sát BVMT. Tuy 

nhiên, do chưa có một khung pháp lý đồng bộ và một cơ chế thực thi hiệu quả nên 

sự tham gia của các TCXH và vai trò của họ trong công tác BVMT còn có nhiều 

hạn chế. Vì vậy, các TCXH ở Việt Nam hoạt động trên lĩnh vực BVMT chưa thực 

sự tạo thành thế và lực có sức mạnh đáng kể đóng góp vai trò hỗ trợ chính phủ 

quản lý, bảo vệ, giám sát môi trường, đặc biệt là chưa mang lại những tác động 

hiệu quả từ hoạt động vận động chính sách, tư vấn, phản biện,... đối với những 

chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở cấp trung ương và địa phương có tác động 

đến môi trường.  

Một trong những khó khăn hiện nay của các TCXH trong bảo vệ, giám sát 

môi trường đó là nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và ban, ngành địa 

phương, thậm chí của xã hội nói chung, về vị trí, vai trò và nhiệm vụ của các 

TCXH. Thêm vào đó là sự liên kết và mối quan hệ tương tác giữa các TCXH trong 

cùng lĩnh vực BVMT còn hết sức rời rạc, thiếu hệ thống và thiếu cơ chế điều phối, 

hợp tác, phối hợp chung nên hiệu quả của các TCXH trong BVMT còn rất hạn chế. 

Ở cấp độ địa phương, chẳng hạn ở thành phố Hồ Chí Minh, có tới hàng chục TCXH 

hoạt động trên lĩnh vực GSBVMT, nhưng chưa bao giờ các TCXH này đưa ra một 

báo cáo hay khuyến nghị chung đệ trình chính quyền về tình trạng ô nhiễm môi 

trường và các sai phạm thực thi pháp luật môi trường của các cá nhân, tổ chức kinh 

doanh, sản xuất, dịch vụ địa phương [119]; [161]. Mặc dù đông về số lượng, chất 

lượng của các tổ chức này đặc biệt là năng lực, phẩm chất và kỹ năng vận động 

chính sách và phản biện các dự án, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội 

liên quan đến tác động môi trường còn rất hạn chế.  

Về những khó khăn, thách thức, tồn tại: các TCXH hoạt động trong lĩnh vực 

BVMT đặc biệt ở địa phương và hoạt động trong một số lĩnh vực có tính nhạy cảm 
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(như các dự án liên quan đến an ninh quốc gia, dự án ảnh hưởng đến lợi ích cục bộ, 

lợi ích nhóm) thường phải đối mặt với những thách thức từ phía rào cản về thể chế, 

khung chính sách và sự không thiện chí của các cấp lãnh đạo. Chẳng hạn, do chưa 

có luật về tiếp cận thông tin, các TCXH không dễ dàng tiếp cận thông tin cần thiết 

cho hoạt động BVMT. Hơn nữa, các TCXH này cũng đương đầu với những rủi ro 

tiềm tàng nếu không tuân thủ quy định của địa phương. Nhiều TCXH chia sẻ rằng 

nếu họ đi quá giới hạn sẽ bị ‘thổi còi’. Đồng thời, họ cũng luôn phải đối mặt với rủi 

ro tiềm tàng đó là đương đầu với nhóm tội phạm và tình trạng tham nhũng, cửa 

quyền và thái độ bất hợp tác của một bộ phận cán bộ, quản lý địa phương. Trong 

quản trị tài nguyên môi trường, có những hành vi thỏa hiệp và bao che, sự cấu kết 

chặt chẽ về lợi ích giữa doanh nghiệp và một số đại diện chính quyền trong các dự 

án tác động đến môi trường và PTBV. 

Hơn nữa, các TCXH còn đối mặt với tình trạng chảy máu chất xám khi phải 

cạnh tranh với thị trường lao động sử dụng những chuyên gia có trình độ, tâm huyết 

và thuộc về thế hệ thứ ba của TCXH. Một thách thức khác đó là đội ngũ nhân sự 

của các TCXH hiện nay vẫn chưa đáp ứng được công tác vận động, tư vấn chính 

sách, đặc biệt liên quan đến những chủ đề nhạy cảm, phức tạp và rộng lớn. Đồng 

thời chưa có sự kết nối và thống nhất chặt chẽ giữa các TCXH trong cả nước nói 

chung cũng như trong lĩnh vực giám sát BVMT nói riêng.  

Các hạn chế trong hoạt động của các TCXH này:  

- Hạn chế lớn nhất của các TCXH hiện nay là nguồn lực và năng lực thực 

hiện các hoạt động, chương trình. Do sự thiếu hụt và không bền vững về nguồn lực 

và tài chính, nhiều TCXH tỏ ra không hiệu quả trong việc thực hiện các chương 

trình, dự án và hoạt động.  

- Về tổng thể, tiếng nói của các TCXH chưa thực sự có trọng lượng, sự ảnh 

hưởng còn hạn chế. Đôi khi do không có nguồn kinh phí tự chủ, hay nguồn lực hạn 

chế nên tiếng nói và sự ảnh hưởng đến quá trình chính sách và GSBVMT của các 

TCXH còn hạn chế, không có vị thế trong việc tham gia vào những vấn đề, dự án 

lớn liên quan đến môi trường. Cùng với việc chưa có một tổ chức hay liên minh 

thống nhất của các TCXH, kể cả trong lĩnh vực GSBVMT, là sự liên kết lỏng lẻo 
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giữa các NGOs. Vì vậy các TCXH chưa tạo ra một tiếng nói thống nhất và có ảnh 

hưởng đối với các vấn đề lớn liên quan đến môi trường và PTBV. 

- Khung pháp luật, chính sách chưa đồng bộ và hoàn thiện về tổ chức và hoạt 

động của các TCXH nói chung, cũng như liên quan đến các TCXH trong BVMT 

nói riêng, đã ảnh hưởng đến sức mạnh của TCXH. Chẳng hạn, chưa có luật tiếp cận 

thông tin, luật về hội,… Về khung chính sách, chưa có chính sách miễn thuế cho 

các NGOs,… có sự bất cập về thể chế quản lý, nhiều đầu mối cơ quan nhà nước 

cùng tham gia quản lý. 

- Các TCXH chưa thực sự được tham gia sâu rộng vào toàn bộ quá trình 

hoạch định và thực thi chính sách, cũng như giám sát việc thực thi ấy. Sự tham gia 

của họ vào quá trình chính sách chưa trở thành cơ chế rõ rệt và chưa mang tính chế 

tài và thực thi cao. Tính minh bạch và trách nhiệm giải trình là một tiền đề quan 

trọng của nhà nước pháp quyền, của quản trị hiệu quả và bảo đảm quyền tự do, dân 

chủ của người dân. Điều này vô cùng quan trọng trong quá trình hoạch định và thực 

thi chính sách. Chỉ bằng việc được tham gia mạnh mẽ vào quá trình ấy, người dân 

và cộng đồng nói chung (trong đó có TCXH) mới góp phần hiệu quả vào BVMT. 

Cơ chế tham gia của TCXH vào quá trình chính sách còn chưa hoàn thiện và nhiều 

bất cập. Chẳng hạn, việc tham gia của các TCXH vào các dự án nhạy cảm (như dự 

án Bô-xít Tây Nguyên) còn rất hạn chế, trong khi đó đối với các dự án khác (như 

các dự án đập thủy điện trên dòng chính sông Mê-Kong) sự tham gia của các 

TCXH đã mang lại hiệu quả to lớn (chẳng hạn, trường hợp của Mạng Lưới Sông 

ngòi Việt Nam (VNR), WARECODE,…) đã minh chứng điều ấy.  

- Các TCXH chưa thực sự chú trọng đến việc đầu tư cho các nghiên cứu độc 

lập đối với những dự án, chương trình lớn tác động đến môi trường để làm luận cứ 

khoa học vững chắc cho việc tư vấn, vận động chính sách.  

- Các TCXH Việt Nam chưa có cơ sở, nền tảng hỗ trợ bền vững cho các hoạt 

động, chẳng hạn sự tham gia và đóng góp của các hội viên và các nhà tài trợ (Ở 

Việt Nam hiện nay, có rất ít hội có khoản ngân sách bền vững từ các hội viên, 

trong khi đó đây là điều phổ biến ở các quốc gia phát triển (chẳng hạn, tổ chức 

Birdlife của Anh có tới 1 triệu hội viên, với khoản đóng góp tương đối lớn và vì 

vậy họ có lợi thế, tiếng nói rất lớn và hoàn toàn độc lập)).  
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- Tính chuyên môn và chuyên nghiệp của các TCXH vẫn còn tương đối yếu. 

Hầu hết các tồn tại dưới các dạng NGOs và ở trạng thái bán độc lập hay chưa phải 

là thực thể đầy đủ của một TCXH. Điều này gồm nhiều nguyên nhân, trong đó có 

những rào cản về khung chính sách và pháp luật cũng như điều kiện và nguồn lực 

(chẳng hạn về tài chính, nguồn nhân lực,... còn hạn chế). 

- Còn thiếu TCXH ở địa phương (cấp cơ sở) hoạt động trên lĩnh vực BVMT.  

Xây dựng Luật về Hội hiện nay cần chú ý những nội dung sau đây: 

- Về đối tượng áp dụng:  

Hiện nay, cùng với việc dân chủ ngày càng mở rộng, các hội quần chúng 

phát triển nhanh, nhiều loại hình mang tính chất hội của người dân đã ra đời và phát 

triển mạnh mẽ. Do đó Luật về hội cần mở rộng phạm vi điều chỉnh đối tượng áp 

dụng Luật như sau: 

+ Các đoàn thể chính trị xã hội:  

+ Các hội không có hội viên: bao gồm các quỹ, viện, trung tâm, các tổ chức 

bảo trợ xã hội mà ở nước ta thường gọi chung là tổ chức phi chính phủ hay quỹ đáp 

ứng nhu cầu lập hội của công dân.  

+ Các tổ chức không đăng ký pháp nhân: thực tiễn hiện nay rất nhiều tổ chức 

không pháp nhân đã được thành lập trên địa bàn cả nước (thường gọi là tổ chức 

cộng đồng). Các tổ chức này hoạt động có hiệu quả, không vi phạm pháp luật và 

chính quyền cũng không ngăn cấm. Tuy nhiên, việc xác lập tư cách pháp nhân của 

hội là rất quan trọng vì chỉ có các hội có tư cách pháp nhân mới có thể tham gia các 

giao dịch dân sự và chịu trách nhiệm pháp lý về các giao dịch đó. Vì vậy, quy định 

pháp luật về đăng ký pháp nhân đơn giản hơn thì sẽ khuyến khích hội đăng ký với 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Điều này cũng giúp cho việc quản lý nhà nước 

đối với các hội tốt hơn, tránh tình trạng như hiện này, có hàng ngàn hội không đăng 

ký, không được công nhận vẫn đang tồn tại và hoạt động. 

- Về thủ tục thành lập hội: 

Bảo đảm sự đơn giản, thuận tiện, nhanh chóng trong việc thành lập hội. Nên 

áp dụng áp dụng “thủ tục mang tính thông báo” (mô hình đăng ký) hơn là “thủ tục 
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phê duyệt trước” (mô hình xin-cho) cho tất cả các loại hình hội, kể cả hội có thành 

viên hay hội không có thành viên (tổ chức phi chính phủ, quỹ) và để các tổ chức hội 

tự quyết định loại hình, cơ cấu tổ chức, phạm vi, lĩnh vực hoạt động của mình trên 

cơ sở quy định của pháp luật. 

- Về chính sách đối với hội:  

Luật về hội cần đảm bảo nguyên tắc tự chủ về tài chính, tự quyết về lãnh đạo 

và tự chịu trách nhiệm về Điều lệ và hoạt động của hội. Nhà nước cần có cơ chế 

chính sách để nâng cao tính tự chủ, tự quản và phát huy vai trò của hội trong phát 

triển kinh tế xã hội.  

- Về tổ chức, hoạt động của TCXH, theo đó, các TCXH được tổ chức và hoạt 

động bảo đảm đầy đủ yếu tố tự chủ và tự quản về kinh phí, cơ sở vật chất, tổ chức 

và hoạt động cho bộ máy của mình theo đúng quy định của luật. Nhà nước chỉ ban 

hành thể chế và thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo pháp luật. Hạn chế, tiến 

tới bãi bỏ các hình thức bao cấp của nhà nước cho các tổ chức đó, trừ phi việc tài 

trợ, hỗ trợ có mục đích phục vụ cho dân sinh, dân chủ và lợi ích cộng đồng mà tổ 

chức đó đảm nhận theo yêu cầu của nhà nước.  

- Về mặt quản lý nhà nước đối với các TCXH: Xác định rõ chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Chính phủ, các bộ và chính quyền địa phương. 

Trên cơ sở đó, nghiên cứu xác định rõ chức năng, nhiệm vụ vị trí việc làm, kiện 

toàn tổ chức làm công tác quản lý nhà nước về hội thuộc Bộ Nội vụ. Thống nhất 

một đầu mối quản lý, tránh chồng chéo quy định về phạm vi quản lý, khắc phục cơ 

chế "Bộ chủ quản" đối với hội của các bộ, ngành; giảm bớt các nội dung quản lý 

nhà nước đối với những hội không phải đăng ký và không có nhu cầu đăng ký, nhà 

nước không nên can thiệu sâu vào hoạt động, điều lệ, tổ chức của hội. Có cơ chế 

thanh tra, kiểm tra việc thực hiện điều lệ của các hội đã được đại hội thông qua và 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để kịp thời xử lý các vi phạm. 

Trong lĩnh vực BVMT, để TCXH có thể phát huy năng lực của mình, cần 

thiết phải đảm bảo những điều kiện cụ thể sau:  

- Bảo đảm thông tin: TCXH và cộng đồng cần được cung cấp đầy đủ các 

thông tin liên quan đến tài nguyên và môi trường của cả nước, của các ngành, các 
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địa phương, của các quy hoạch, kế hoạch, các dự án,… Phát huy vai trò tích cực của 

các cơ quan thông tin đại chúng, bằng cách khuyến khích và quản lý thích hợp, để 

cho việc truyền thông được chính xác, đầy đủ, khách quan, kịp thời tạo điều kiện 

cho công chúng nắm bắt được thông tin, phát biểu được ý kiến. 

- Bảo đảm sự tham gia: TCXH và người dân được tham gia trên thực tế và 

bằng các hình thức thích hợp vào mọi hoạt động liên quan đến hoạch định chính 

sách, ban hành pháp luật, xây dựng quy hoạch, dự án,… liên quan đến tài nguyên 

và môi trường. Tạo điều kiện để các tổ chức này được thực sự tham gia đóng góp 

ý kiến cho các chủ trương, chính sách, luật pháp của Nhà nước trong lĩnh vực môi 

trường, các hạng mục công trình quan trọng có thể tác động xấu tới tài nguyên, 

môi trường, sản xuất và đời sống tại những địa phương cụ thể. Nên phân một số 

công việc mà các tổ chức phi chính phủ đứng ra đảm nhiệm làm thì thích hợp hơn 

là các cơ quan nhà nước, như việc đề xuất các tiêu chuẩn và "sản phẩm xanh", 

việc vận động, khuyến khích các doanh nghiệp và việc công nhận danh hiệu 

"xanh" trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc xây dựng các mô hình bền 

vững cho cộng đồng, các mô hình bảo tồn dựa vào cộng đồng, các tổ chức xử lý 

chất thải ở cộng đồng... 

- Bình đẳng luật pháp: Trước pháp luật về tài nguyên và môi trường, mọi 

công dân đều bình đẳng. Đây là điều khó nhất trong tổ chức thực hiện trên thực tế ở 

tất cả các nước, nhưng lại đang là vấn đề mấu chốt để có thể quản lý tốt tài nguyên, 

BVMT, ứng phó hiệu quả với BDKH dựa vào các TCXH và cộng đồng. Tất cả các 

chủ thể từ nhà nước, doanh nghiệp đến các TCXH và người dân đều phải kiên quyết 

chấp hành các quy định của pháp luật về môi trường. Đã nói là làm, đã làm phải 

làm đến nơi đến chốn. Các cơ quan của Chính phủ phải nêu gương về việc này. 

Khen thưởng và xử phạt nghiêm minh và kịp thời, nhằm tạo thành công luận trong 

xã hội ủng hộ việc làm tốt, phản đối việc làm sai trái, đấu tranh với những người cố 

tình vi phạm pháp luật. 

- Tăng cường năng lực: TCXH và cộng đồng phải thật sự được tăng cường 

năng lực để đảm đương trọng trách. Có tiềm năng, có số đông, nhưng năng lực 

kém, tổ chức tồi thì khó có thể có được sức mạnh cần thiết. Tăng cường tuyên 
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truyền nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc 

tham gia các hoạt động BVMT, trước hết là nâng cao sự hiểu biết về chính sách và 

luật pháp có liên quan. Tạo điều kiện thuận lợi để TCXH và cộng đồng có thể dễ 

dàng tiếp cận các thông tin về môi trường, các vấn đề và các thành tựu khoa học 

công nghệ (KHCN) trong lĩnh vực môi trường, các quy hoạch và dự án đầu tư có 

liên quan,... để nâng cao năng lực của công chúng trong việc tham gia ý kiến một 

cách thiết thực với các cơ quan có thẩm quyền. 

4.2.6. Sửa đổi, bổ sung quy định về hậu quả pháp lý từ hoạt động tham 

gia bảo vệ môi trường của các tổ chức xã hội 

Hậu quả pháp lý khi tham gia BVMT của các TCXH là việc tiếp thu, trả lời 

của các cơ quan nhà nước đối với các kiến nghị, yêu cầu của TCXH khi tham gia 

xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật về môi trường, BVMT; tiếp thu, xử lý 

vi phạm pháp luật về môi trường, giải quyết hậu quả sự cố môi trường của các chủ 

thể vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi TCXH khiếu nại, tố cáo về 

vi phạm môi trường, gây tác hại môi trường; giải quyết yêu sách, đề nghị của các 

cuộc biểu tình BVMT của các TCXH.  

Hậu quả pháp lý khi tham gia BVMT của các TCXH cũng như các yếu tố 

khác của cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT, chưa được 

quy định riêng mà vẫn còn nằm chung trong các quy định khác (khi thực hiện quy 

chế dân chủ ở cơ sở, khi khiếu nại, tố cáo v.v..) hoặc chưa có (nếu biểu tình). Vì 

vậy tác động, ảnh hưởng của những hậu quả pháp lý này quá yếu, hiệu quả tham 

gia BVMT của các TCXH rất thấp. 

Để phát huy vai trò, hiệu quả tham gia BVMT của các TCXH cần quy định 

cụ thể về các hậu quả pháp lý khi tham gia BVMT của các TCXH, trong đó xác 

định rõ nghĩa vụ, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, các chủ thể vi phạm pháp 

luật môi trường. 

Khi các TCXH tham gia xây dựng, góp ý kiến vào chủ trương, chính sách, 

pháp luật, kế hoạch về môi trường, BVMT thì hậu quả pháp lý của hoạt động này 

là bản kiến nghị, góp ý của TCXH và tiếp thu, trả lời, giải trình của cơ quan soạn 

thảo và cơ quan có thẩm quyền. Lâu nay cơ quan soạn thảo chỉ phát động và thu 
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các bản kiến nghị, góp ý kiến, không thấy phản hồi cho các TCXH. Bao nhiêu ý 

kiến tâm huyết, trăn trở băn khoăn đều rơi vào im lặng. Hoàn thiện cơ chế pháp lý 

về sự tham gia của các TCXH trong BVMT cần quy định cụ thể trách nhiệm tiếp 

thu, trả lời, giải trình của cơ quan soạn thảo chính sách, pháp luật. Vấn đề này cần 

được quy định trong luật BVMT. Việc trả lời, giải trình phải gửi cho TCXH 

không gói chung trả lời chung cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Khi TCXH tham gia dưới hình thức khiếu nại, tố cáo về trách nhiệm của 

chính quyền trong BVMT, hay khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật 

BVMT gây ô nhiễm hoặc sự cố môi trường thì hậu quả pháp lý lâu nay chỉ là văn 

bản xin lỗi, rút kinh nghiệm chung chung hoặc hứa hẹn sẽ quyết tâm, tăng cường, 

đẩy mạnh các biện pháp cần thiết cũng rất chung chung, khó theo dõi, kiểm điểm, 

giám sát. Trong vấn đề này cần quy định rõ ràng, cụ thể hơn về trách nhiệm của 

chính quyền trong giải quyết các vấn đề đúng đắn nêu trong khiếu nại, tố cáo của 

nhân dân. Hậu quả pháp lý cuối cùng ở đây là các biện pháp của chính quyền, của 

chủ thể vi phạm sửa chữa như thế nào? có khắc phục được sự cố môi trường, ô 

nhiễm môi trường hay không? Có quy định triệt để như vậy thì việc khiếu nại, tố 

cáo của các TCXH mới có tác dụng, môi trường mới được khôi phục. 

Nếu Luật Biểu tình được ban hành thì hậu quả pháp lý của việc tham gia 

BVMT của các TCXH dưới hình thức biểu tình cũng cần được xác định cụ thể. Ý 

chí, nguyện vọng của các TCXH, của nhân dân được biểu thị qua yêu sách của 

cuộc biểu tình phải buộc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở địa phương, các 

chủ thể vi phạm pháp luật BVMT trả lời công khai trước công luận. Nếu hậu quả 

sự cố môi trường, ô nhiễm môi trường, hoặc hành vi vi phạm là cực kỳ nghiêm 

trọng, trên diện rộng, ảnh hưởng đến môi trường sống của nhiều người v.v.. thì 

pháp luật cần xác định thêm các hậu quả pháp lý của việc tham gia BVMT của các 

TCXH. Đó là các bản yêu sách kiến nghị gửi trực tiếp cho Quốc hội, HĐND, cơ 

quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho các đại biểu Quốc hội, HĐND 

để buộc các cơ quan này phải đưa vào chương trình nghị sự, thảo luận có chủ 

trương vq vấn đề. Trong trường hợp Quốc hội và HĐND chưa họp có thể gửi cho 
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Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND. Chẳng hạn các vụ phá rừng 

phòng hộ ở Phú Yên, chủ trương xây dựng thêm khu du lịch ở bán đảo Sơn Trà 

v.v.. nếu thêm tiếng nói của các TCXH sẽ gây thêm áp lực cho việc giải quyết của 

chính quyền, buộc chính quyền phải hành động để kiến tạo sự phát triển. 

 
Kết luận chương 4 

Trên cơ sở đánh giá thực trạng ở Chương 3, Chương 4 của luận án đã luận 

giải các quan điểm chủ yếu nhằm hoàn thiện cơ chế pháp lý về sự tham gia của các 

TCXH trong BVMT như là phải quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng về 

BVMT; phát huy vai trò huy động tối đa sự tham gia của các tổ chức xã hội trong 

BVMT; gắn với phát huy dân chủ, xây dựng môi trường công khai, minh bạch; đáp 

ứng với yêu cầu hội nhập quốc tế của đất nước... Đồng thời, luận án đã đưa ra các 

giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện cơ chế pháp lý bảo đảm sự tham gia của các 

TCXH trong BVMT ở Việt Nam. 

Trong tình hình hiện nay, vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu và BVMT là 

vấn đề chung của toàn xã hội, vì vậy để huy động được mọi nguồn lực tham gia vào 

công tác này thì cần có sự tham gia của tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xã 

hội với nhiều hoạt động khác nhau trên cơ sở những cơ chế pháp lý vận hành và 

hoạt động bảo đảm phát huy đầy đủ vai trò của từng nhóm chủ thể trong BVMT, 

trong đó có các TCXH. 

Vai trò của các TCXH trong BVMT được phát huy mạnh mẽ trong phát 

hiện, tố giác hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, phản biện xã hội liên quan 

đến các dự án luật, hoạch định chính sách kế hoạch, chương trình liên quan đến sự 

phát triển kinh tế xã hội nói chung và BVMT nói riêng, vận động tư vấn chính sách, 

nâng cao nhận thức cho cộng đồng, tập hợp người dân chủ động sáng tạo các mô 

hình cộng đồng, phát huy các nguồn lực “xã hội hóa”. Để thực hiện tốt vai trò này, 

các TCXH cần có tổ chức chặt chẽ, tích cực và chủ động tăng cường năng lực cho 

các TCXH, bao gồm: (a) Năng lực hiểu biết - Trí lực (về tác động của biến đổi khí 

hậu (BĐKH) và các văn bản pháp lý của Trung ương và địa phương về ứng phó 
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BĐKH), (b) Năng lực tổ chức cho thành viên tham gia một cách chủ động vào các 

chương trình mục tiêu của Trung ương và địa phương; (c) Năng lực sáng tạo các 

mô hình cộng đồng; (d) Năng lực Giám sát xã hội các chương trình, đề án liên quan 

của Trung ương và địa phương.  

Các TCXH tham gia BVMT bên cạnh những thuận lợi cơ bản bởi vấn đề 

BVMT, PTBV là vấn đề nóng bỏng, bức xúc và đặc biệt quan tâm của cả cộng 

đồng, cả phía nhà nước và nhân dân thì vẫn gặp phải những thách thức không nhỏ 

cả về mặt khách quan và chủ quan, dẫn đến vai trò tham gia BVMT của các TCXH 

vẫn còn những tồn tại, hạn chế, chưa phát huy hết các nguồn lực, tiềm lực có thể có. 

Trước những thách thức đó, các giải pháp hoàn thiện về thể chế, các thiết chế và các 

yếu tố bảo đảm sự tham gia của các TCXH trong BVMT là cần thiết để cơ chế này 

có thể vận hành hiệu quả trong thực tế.  
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KẾT LUẬN 

 
Trong bối cảnh toàn xã hội đang nóng với các vấn đề liên quan đến 

BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bên vững, thì việc đẩy mạnh 

sự tham gia của các TCXH vào BVMT thông qua việc xây dựng một cơ chế 

pháp lý vận hành hữu hiệu là điều vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, xét cả về lý luận 

và thực tiễn thì đây là một vấn đề chưa chưa được nghiên cứu một cách toàn diện 

để đưa ra một hệ thống các giải pháp nhằm nâng cao vai trò tham gia BVMT của 

các TCXH trong bối cảnh vấn đề BVMT đang rất nóng bỏng như hiện nay. Vì 

vậy, việc nghiên cứu “Cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong 

BVMT ở Việt Nam hiện nay” là cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn. 

Luận án đã làm rõ những vấn đề lý luận về cơ chế pháp lý về sự tham gia 

của các TCXH trong BVMT ở Việt Nam hiện nay, xây dựng khái niệm Cơ chế 

pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT là tổng thể các yếu tố hợp 

thành như thể chế, thiết chế và những bảo đảm về chính trị, pháp lý, kinh tế- xã 

hội có mối quan hệ gắn kết chặt chẽ với nhau vận hành trong một chỉnh thể 

thống nhất, thông qua đó khẳng định quyền tham gia và đảm bảo khả năng thực 

hiện quyền tham gia của các TCXH trong BVMT. Luận án cũng đã xác định đặc 

điểm, vai trò, các thành tố và nội dung tham gia của các TCXH trong BVMT.  

Luận án đã khái quát quá trình hình và phát triển của cơ chế pháp lý về sự 

tham gia của các TCXH trong BVMT ở Việt Nam và đánh giá thực trạng vận 

hành của cơ chế này trong tình hình hiện nay. Bên cạnh những mặt tích cực đã 

đạt được, luận án cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại của cơ chế pháp lý về sự 

tham gia của các TCXH trong BVMT ở Việt Nam chủ yếu thông qua phân tích 

những hạn chế tồn tại trong từng yếu tố cấu thành của cơ chế và đánh giá khái 

quát hiệu quả vận hành của cơ chế. Những tồn tại, hạn chế của từng yếu tố cấu 

thành làm cho hiệu quả vận hành của cơ chế không cao, nhận thức của TCXH, 

cộng đồng và các thiết chế khác về vai trò của các TCXH trong BVMT còn thấp; 

kết quả họat động của các TCXH chưa đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của xã hội 
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cũng như chưa phát huy hết vai trò của các TCXH trong BVMT; tác động của cơ 

chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT đến xây dựng, phát triển 

kinh tế - xã hội còn hạn chế. 

Trên cơ sở lí giải những nguyên nhân của những mặt tích cực và hạn 

chế, bao gồm cả những nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau, cả về 

mặt thể chế, thiết chế và các yếu tố bảo đảm làm ảnh hưởng đến kết quả vận 

hành, hoạt động của toàn bộ cơ chế, luận án đã đề xuất một số quan điểm hoàn 

thiện cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT ở Việt nam 

hiện nay bao gồm:  

1. Hoàn thiện cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT 

phải quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng về BVMT;  

2. Hoàn thiện cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong 

BVMT phải phát huy vai trò huy động tối đa sự tham gia của các tổ chức xã hội 

trong BVMT;  

3. Hoàn thiện cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT 

phải gắn với phát huy dân chủ, xây dựng môi trường công khai, minh bạch;  

4. Hoàn thiện cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT 

phải đáp ứng với yêu cầu hội nhập quốc tế của đất nước... 

Quán triệt các quan điểm trên, luận án đã đưa ra 6 giải pháp cụ thể nhằm 

hoàn thiện cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT, gồm có:  

1. Đổi mới nhận thức về vai trò của các tổ chức xã hội và cơ chế pháp lý 

về sự tham gia của các tổ chức xã hội trong bảo vệ môi trường 

2. Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về nội dung tham gia và 

quyền, nghĩa vụ của các tổ chức xã hội trong bảo vệ môi trường; 

3. Sửa đổi và cụ thể hóa quy định về hình thức, phương pháp tham gia 

bảo vệ môi trường của các tổ chức xã hội; 

4. Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về trình tự, thủ tục thực hiện 

các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường của các tổ chức xã hội; 
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5. Xây dựng Luật về Hội tạo cơ sở pháp lý cho tổ chức, hoạt động của tổ 

chức xã hội và tổ chức xã hội về môi trường tham gia bảo vệ môi trường; 

6. Sửa đổi, bổ sung quy định về hậu quả pháp lý từ hoạt động tham gia 

bảo vệ môi trường của các tổ chức xã hội;  

Là một công trình đầu tiên nghiên cứu về cơ chế pháp lý về sự tham gia 

của các TCXH trong BVMT, luận án có những đóng góp mới cả về lý luận và 

thực tiễn. Tuy nhiên trong quá trình nghiên cứu luận án, do gặp nhiều khó khăn 

cả về chủ quan và khách quan nên có những vấn đề tác giả chưa giải quyết thấu 

đáo như mong muốn và có những vấn đề luận giải trong điều kiện vẫn còn 

những tranh luận chưa thống nhất về mặt khoa học, còn nhiều ý kiến khác nhau. 

Nghiên cứu sinh rất mong được những ý kiến nhận xét, góp ý của các nhà khoa 

học, cán bộ thực tiễn, đồng nghiệp và những người có quan tâm đến vấn đề 

nghiên cứu để luận án được hoàn thiện hơn./. 
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khác 

1993 

37 

Trung tâm Nghiên cứu 

Môi trường và Cộng 

đồng  

CECR VUSTA Cả nước 2009 

38 

Trung tâm Nghiên cứu 

Quản lý và Phát triển bền 

vững  

MSD  

Hà Nội và 

các tỉnh 

khác 

2008 

39 

Trung tâm Nghiên cứu 

sản xuất các chế phẩm 

sinh học  

CBR VUSTA Hà Nội 1998 

40 

Trung tâm nghiên cứu 

Sinh thái -Nhân văn vùng 

cao  

CHESH VUSTA 
Hà Nội và 

miền trung 
1999 

41 

Trung tâm Nghiên cứu 

Sức khỏe cộng đồng và 

Phát triển  

COHED VUSTA 

Hà Nội, Hải 

Phòng, 

Quảng Ninh 

2002 

42 
Trung tâm Nghiên cứu Tài 

nguyên và Môi trường  
CRES 

VUSTA, 

VNGOs - CC 
Cả nước 1995 

43 

Trung tâm Nghiên cứu 

Ứng dụng Công nghệ 

mới và Môi trường  

ENVIC VUSTA Hà Nội 2007 

44 

Trung tâm Nghiên cứu 

Ứng dụng Công nghệ 

sinh học và Môi trường  

CRAIB E VUSTA Hà Nội 2005 
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STT Tên trung tâm 
Tên  

viết tắt 

Mạng lưới 

tham gia 

Địa bàn 

hoạt động 

Năm 

thành 

lập 

45 

Trung tâm Nghiên cứu và 

Chuyển giao Công nghệ 

và Môi trường Đô thị  

CUERT T  Cả nước 2005 

46 

Trung tâm Nghiên cứu và 

Đào tạo về Sức khoẻ Môi 

trường  

 
RA TCE H 

 

VUSTA 

 
Hà Nội và 

các tỉnh lân 

cận 

 

 
2006 

 

47 

Trung tâm Nghiên cứu và 

Phát triển Công nghệ hoá 

sinh  

CRTDB VUSTA 

Hà Nội, Phú 

Thọ và các 

tỉnh lân cận 

2005 

48 

Trung tâm Nghiên cứu và 

Phát triển Dân số, Xã hội 

và Môi trường  

CPSE VUSTA 

Hà Nội, Bắc 

Giang, Hòa 

Bình và các 

tỉnh khác 

2000 

49 

Trung tâm nghiên cứu và 

phát triển vùng cao  

  

CERDA 

Mạng lưới đói 

nghèo và môi 

trường 

Hà Nội, 

Lạng Sơn, 

Lào Cai, 

Thái 

Nguyên, 

Tuyên 

Quang 

2004 

50 

Trung tâm Nghiên cứu và 

Trợ giúp Phát triển cộng 

đồng  

CDS VUSTA 

Hà Nội và 

các tỉnh lân 

cận 

 
2004 

51 

Trung tâm Nghiên cứu và 

Tư vấn Quản lý Tài 

nguyên  

COREN 

ARM 
VUSTA 

Thừa Thiên 

Huế 
2006 

52 

Trung tâm Nghiên cứu và 

Ứng dụng Khoa học về 

Khoáng sản  

MISAR C VUSTA 

Hà Nội và 

các tỉnh lân 

cận 

1997 

53 

Trung tâm Nghiên cứu, 

Giáo dục Môi trường và 

Phát triển  

CERED 
VUSTA, 

VNGOs - CC 

 
Hà Nội và các 

tỉnh lân cận 

 
1993 
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STT Tên trung tâm 
Tên  

viết tắt 

Mạng lưới 

tham gia 

Địa bàn 

hoạt động 

Năm 

thành 

lập 

54 
Trung tâm Phát triển 

Cộng đồng Bền vững  

CSCD 

 
VUSTA 

Thanh Hóa, 

Lạng Sơn 

 

2006 

 

55 

Trung tâm Phát triển 

Công nghệ, Tài nguyên 

và Môi trường  

CTRED VUSTA 
Hà Nội và 

vùng dự án 
2004 

56 

Trung tâm phát triển 

công nghệ và bảo vệ môi 

trường  

COTDE P 

 
VUSTA 

Hà Nội và 

các tỉnh 

 

2006 

 

57 

Trung tâm phát triển kinh 

tế- xã hội và môi trường 

cộng đồng  

CSEED VUSTA 

Hà Nội, Hòa 

Bình và các 

tỉnh 

2006 

58 

Trung tâm Phát triển 

Kinh tế Môi trường (nay 

là Viện Khoa học Môi 

trường và Xã hội) 

CEED VUSTA Cả nước 2008 

59 
Trung tâm Phát triển 

Nông thôn miền trung  
CRD Mạng RDSC Huế 1995 

60 

Trung tâm Tư vấn, 

Chuyển giao Công nghệ, 

Nguồn lợi thuỷ sinh và 

Môi trường  

ACTTA 

RE 
VUSTA Cả nước 2002 

61 
Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ 

Phát triển Địa phương  
SLD VUSTA 

Hà Nội và 

các tỉnh lân 

cận 

2007 

62 

Trung tâm Tư vấn Quản 

lý Bền vững Tài nguyên 

và Phát triển Văn hóa 

Cộng đồng Đông Nam Á  

CIRUM SEARA V 
Hà Nội và 

vùng dự án 
2005 

63 

Trung tâm ứng dụng vật 

lý y sinh và kỹ thuật môi 

trường  

 
CPE 

VUSTA 
 

Hà Nội và 

vùng dự án 

 
2005 

64 

Trung tâm xúc tiến phát 

triển cộng đồng và bảo 

vệ môi trường  

CECOD 

PEP 
VUSTA 

Hà Nội, 

Ninh Thuận, 

Bình Thuận 

và các tỉnh 

2006 
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STT Tên trung tâm 
Tên  

viết tắt 

Mạng lưới 

tham gia 

Địa bàn 

hoạt động 

Năm 

thành 

lập 

65 Viện Địa kỹ thuật  VGI VUSTA Cả nước 1995 

66 
Viện Địa lý sinh thái môi 

trường  

IEGE 

 
VUSTA 

TP Hồ Chí 

Minh 

 

2005 

 

67 

Viện Khoa học Môi 

trường và Sức khỏe Cộng 

đồng  

IESH 

 
VUSTA 

Hà Nội và 

các tỉnh lân 

cận 

 

2007 

 

68 
Viện khoa học và công 

nghệ Phương Nam  
PNSTI VUSTA 

TP Hồ Chí 

Minh và các 

tỉnh đồng 

bằng sông 

Cửu Long 

2006 

69 Viện Kinh tế Sinh thái  
ECO- ECO 

  
VUSTA 

Cả nước 

 

1993 

 

70 

Viện Kỹ thuật Tài 

nguyên nước và môi 

trường  

IWRET E VUSTA 

TP Hồ Chí 

Minh và các 

tỉnh lân cận 

2003 

71 
Viện Môi trường và Phát 

triển bền vững  
VESDI VUSTA Cả nước 1995 

72 

Viện Nghiên cứu, Đào 

tạo và Tư vấn khoa học 

công nghệ  

ITC VUSTA 

Hà Nội và 

các tỉnh lân 

cận 

1993 

73 

Viện Nghiên cứu hợp tác 

khoa học kỹ thuật Châu 

Á - Thái Bình Dương  

IAP VUSTA Cả nước 1996 

74 
Viện Tài nguyên nước và 

Môi trường Đông Nam Á  
SAIWR E VUSTA 

Hà Nội và 

các tỉnh lân 

cận 

2007 

75 Viện Tư vấn Phát triển  CODE VUSTA Cả nước 
 

2007 

  
Nguồn: Nghiên cứu sự tham gia của một số tổ chức xã hội dân sự 

trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại Việt Nam [109] 
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Phụ lục 2 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ TCXH ĐIỂN HÌNH TRONG LĨNH 

VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

 

I. Hội bảo vệ Thiên nhiên Môi trường (VACNE)  

Hội bảo vệ thiên nhiên môi trường hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ thiên 

nhiên và môi trường, được thành lập theo Quyết định số 299/CT ngày 23/11/1988 

của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) với mục đích tập 

hợp và huy động cá nhân và TCXH ở Việt Nam tham gia các hoạt động phục vụ 

cho việc sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ và cải thiện môi 

trường, góp phần vào sự phát triển lâu bền của đất nước trong sự nghiệp công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa, và BVMT khu vực và thế giới. 

Một trong các hoạt động trọng tâm của Hội là phản biện xã hội về môi 

trường, đặc biệt đối với các vấn đề môi trường bức xúc. Phản biện ý tưởng dự án 

“Tam Đảo II” là một ví dụ được dư luận trong và ngoài nước đánh giá cao. “Tam 

Đảo II” là ý tưởng quy hoạch xây dựng Khu du lịch sinh thái tại 300 ha rừng lùn 

trên tổng diện tích từ 500 đến 600 ha khu Tam Đảo II, thuộc vườn quốc gia Tam 

Đảo, do công ty Vietnam Partner LLC và Belt Collin Hawaii Ltd. đề xuất bao gồm 

một loạt các công trình như villa, khách sạn, nhà nghỉ, sòng bài, chuồng ngựa, 

đường mới mở, cáp treo, v.v. 

Nhận thấy việc tiến hành dự án “Tam Đảo II” chắc chắn sẽ gây ra những tác 

động xấu đến toàn bộ diện tích còn lại của vườn quốc gia, đến các hệ sinh thái, các 

loài, các nguồn gen, trong đó có hệ sinh thái đất ngập nước trên núi cao duy nhất 

của Việt Nam, Hội đã lên tiếng nhằm mục đích ngăn chặn việc thực thi dự án này. 

Ngày 23/11/2006 Hội đã gửi Công văn đầu tiên số 241/HMTg cho UBND 

tỉnh Vĩnh Phúc và các Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), Bộ 

Tài nguyên & Môi trường (TN&MT), và Bộ Xây dựng. Hội cũng tổ chức một đoàn 

công tác gồm 15 chuyên gia tới làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Phúc ngày 

10/12/2006 nhằm phản biện kết quả của hai nghiên cứu đánh giá tác động môi 

trường của dự án do UBND tỉnh hợp đồng với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

(thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội) thực hiện, đồng thời khuyến cáo tỉnh không nên 

dựa vào kết quả của hai nghiên cứu này vì chúng quá đơn giản, dễ dãi, mang tính 
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minh họa dựa trên những lập luận không chính xác, thời gian quan trắc quá ngắn 

ngủi và thậm chí có khả năng xác định sai khu vực điều tra. 

Ngày 25/4/2007, Văn phòng Chính phủ đã phản hồi qua Công văn số 

2213/VPCP - NN (về việc kiểm tra ngăn chặn việc tác động làm thay đổi điều kiện 

tự nhiên của khu bảo vệ nghiêm ngặt vườn quốc gia Tam Đảo), truyền đạt ý kiến 

chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng “Giao Bộ NN&PTNT chủ trì cùng 

Bộ TN&MT kiểm tra thực tế việc chuẩn bị và triển khai Dự án Khu du lịch sinh thái 

Tam Đảo 2 tại vườn quốc gia Tam Đảo, báo cáo đề xuất biện pháp xử lý lên Thủ 

tướng Chính phủ trước ngày 20/5/2007”. 

Ngày 17/5/2007, Hội lại có Công văn thứ hai gửi Văn phòng chính phủ, Bộ 

NN&PTNT, Bộ TN&MT, Bộ Quốc phòng, cùng với UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Tuyên 

Quang, Thái Nguyên với nội dung chính Phản đối dự án Tam Đảo II. 

Ngày 25/9/2007 tại Khách sạn Công đoàn Việt Nam, 14 Trần Bình Trọng, 

Hà Nội, 85 khách mời đã đến dự cuộc Hội thảo các vấn đề môi trường liên quan 

đến ý tưởng Dự án “Tam Đảo 2” do Hội tổ chức với sự tài trợ của Cơ quan Hợp tác 

Phát triển Quốc tế Thụy Điển (Sida) để nghe các báo cáo tổng quan về vườn quốc 

gia Tam Đảo, bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề môi trường liên quan 

đến ý tưởng Dự án Tam Đảo II, và đồng thuận về các tác hại trước mắt và lâu dài 

liên quan đến đa dạng sinh học, môi trường, các vấn đề văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng, 

và vi phạm pháp luật hiện hành. 

Công tác phản biện của Hội đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của giới 

truyền thông. Theo thống kê chưa đầy đủ của Hội, 24 cơ quan truyền thông đã 

đăng tin, bài, bình luận về “Tam Đảo II” như Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền 

hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Hà Nội, Báo Nhân dân, 

Báo Lao động, Báo Tiền phong, Báo Thanh niên, Báo Khoa học và Đời sống, 

mạng Thanh tra Chính phủ, mạng Việt Nam Net, Mạng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, v.v. 

Ngày 2/10/2007, Hội đã gửi công văn số 203/HMTg lên Thủ tướng Chính 

phủ Nguyễn Tấn Dũng để kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các ngành, các địa phương 

liên quan không tiếp tục theo đuổi ý tưởng Dự án Tam Đảo II. Đến nay dự án “Tam 

Đảo II” đã không được thực hiện [6, tr.25].  
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II. Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) 

PanNature là một tổ chức phi lợi nhuận, được thành lập chính thức năm 

2006, hoạt động nhằm BVMT, bảo tồn sự đa dạng và phong phú của thiên nhiên, 

nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng địa phương thông qua tìm kiếm, 

quảng bá, thực hiện các giải pháp bền vững và thân thiện với môi trường. 

PanNature bắt đầu hình thành từ cuối năm 2004 khi một số người hoạt động trong 

lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên có cùng ý tưởng muốn thành lập một tổ chức phi chính 

phủ do chính người Việt Nam quản lý và điều hành.  

PanNature thuộc thế hệ TCXH thứ ba với tầm nhìn là góp phần xây dựng 

Việt Nam thành một xã hội bền vững và thân thiện với môi trường, tất cả mọi người 

có cuộc sống phồn vinh và hài hòa với thiên nhiên, những nguồn tài nguyên thiên 

nhiên sẽ được sử dụng hợp lý, đảm bảo cho mục tiêu phát triển bền vững của đất 

nước cho hôm nay và mai sau. 

Sứ mệnh của PanNature là nhằm BVMT, bảo tồn sự đa dạng và phong phú 

của thiên nhiên, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng địa phương thông 

qua tìm kiếm, quảng bá, thực hiện các giải pháp bền vững và thân thiện với môi 

trường. Chiến lược hoạt động của PanNature giai đoạn 2011-2015 hướng đến tăng 

cường tính minh bạch và quản trị tốt hơn trong lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên ở 

Việt Nam với các mục tiêu cụ thể như sau: 

1. Thúc đẩy quản trị tốt tài nguyên nhiên nhiên. 

2. Nâng cao nhận thức xã hội về môi trường. 

3. Tăng cường sự tham gia và minh bạch của quá trình xây dựng, thực hiện 

chính sách công về tài nguyên, môi trường. 

4. Hợp tác, phát triển mạng lưới và tác động ở khu vực Mê-kông và ASEAN; 

và (v) phát triển năng lực của tổ chức. Với mỗi mục tiêu trên, PanNature đã xây 

dựng các nhóm chiến lược thực thi ưu tiên dựa trên các chương trình chuyên trách 

về: (i) quản trị tài nguyên thiên nhiên qua dự án hiện trường; (ii) giáo dục và tư vấn 

đào tạo môi trường; (iii) truyền thông và báo chí môi trường; và (iv) nghiên cứu và 

vận động chính sách môi trường. 

Một số chương trình mà PanNature đã và đang thực hiện:  

1) Xây dựng các mô hình quản trị tài nguyên thiên nhiên tại hiện trường  

Từ năm 2008 PanNature đã triển khai các dự án thí điểm xây dựng mô hình 

tổ chức cộng đồng như là thiết chế xã hội dân sự địa phương để hỗ trợ quản lý hiệu 
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quả các khu bảo tồn thiên nhiên như thiết lập Ban phát triển cộng đồng cấp xã cho 

dự án Tiếp cận thị trường các sản phẩm nông-lâm sản cho các cộng đồng dân tộc 

vùng đệm Khu BTTN Hang Kia-Pà Cò (Hòa Bình); hay thí điểm thành lập các tổ 

chức cộng đồng tại thôn bản để phối hợp cùng Ban quản lý khu BTTN và chính 

quyền địa phương tham gia quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng tại các KBT Ngọc Sơn - 

Ngổ Luông (Hòa Bình), Mù Cang Chải (Yên Bái) và Khau Ca (Hà Giang). Đây là 

những sáng kiến quản trị mới, lần đầu tiên thí điểm tại Việt Nam, và phù hợp với 

định hướng phát triển chính sách đồng quản lý rừng đặc dụng của Việt Nam trong 

giai đoạn 2011-2015.  

2) Nâng cao năng lực cho đối tác địa phương  

Hoạt động này nhằm thúc đẩy việc hỗ trợ nâng cao năng lực cho các cán bộ và 

tổ chức địa phương. Chương trình tập huấn và nâng cao năng lực của PanNature bao 

gồm các khóa tập huấn cho cán bộ truyền thông và các tập huấn viên, cán bộ bảo tồn 

và cán bộ khuyến nông khuyến lâm; phát triển kỹ năng; đào tạo thông qua công việc; 

cung cấp các cơ hội thực tập và trao đổi công việc; cung cấp các chương trình học 

bổng cho sinh viên; hỗ trợ phát triển tổ chức cho các tổ chức TCXH. 

3) Mạng lưới - Đối tác 

Mục tiêu là nhằm hỗ trợ sự phát triển của TCXH trong lĩnh vực bảo vệ, giám 

sát môi trường và bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam 

PanNature tăng cường liên kết và chia sẻ giữa những người dân Việt Nam 

quan tâm đến môi trường. PanNature chủ trương xây dựng một mạng lưới liên kết 

những người có cùng mối quan tâm đến BVMT và bảo tồn thiên nhiên, đặc biệt chú 

trọng vào lớp trẻ và các TCXH; Hỗ trợ vật chất cho các nhóm bảo tồn trong nước, 

thông qua thiết lập một cơ chế quỹ nhỏ để hỗ trợ các nhóm và TCXH địa phương 

phát triển về tổ chức, thực hiện các dự án can thiệp tại địa phương và các sáng kiến 

về BVMT. 

Hiện nay PanNature đang triển khai xây dựng các nhóm cộng tham gia bảo 

vệ rừng đặc dụng ở cấp thôn bản (thực chất là xây dựng các NGOs ở cộng đồng). 

Các hoạt động (khu bảo tồn Hòa Bình, Mù Cang Chải (Hà Giang), Yên Bái),... 

PanNature là một trường hợp điển hình về việc xây dựng năng lực và kết nối các 

TCXH trong lĩnh vực GSBVMT.  
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PanNature tham gia tích cực vào các hoạt động GSBVMT, tăng cường năng 

lực GSBVMT của các NGOs ở địa phương và xây dựng mạng lưới kết nối nhằm 

bảo vệ hiệu quả các khu bảo tồn ở Việt Nam. 

4) Tham vấn chính sách 

Mục tiêu là nhằm góp phần thay đổi cơ chế, chính sách phục vụ mục tiêu bảo 

tồn thiên nhiên tốt hơn 

Thông qua kết quả của các nghiên cứu và dự án, PanNature sẽ đề xuất những 

mô hình tham khảo và những gợi ý về công tác hoạch định và quản lý phát triển bền 

vững lên các nhà hoạch định chính sách ở các cấp chính quyền. 

Trong việc tư vấn, vận động chính sách, PanNature mở rộng và tạo không 

gian, cơ hội cho các nhà chính trị, hoạch định chính sách và pháp luật cũng như các 

nhà khoa học ngồi lại với nhau để tăng cường sự tham gia vào tư vấn chính sách. 

PanNature chú trọng vào đánh giá tác động môi trường như ảnh hưởng của 

các dự án xây đập trên dòng Mê-kông, tham gia nguồn nước, thủy sản, điện,.. 

Những nghiên cứu của PanNature cũng chỉ ra cho thấy sự bất cập và chưa hoàn 

thiện của hệ thống pháp luật liên quan đến quản lý môi trường. Chẳng hạn, hiện nay 

Bộ Luật hình sự chưa điều chỉnh đến các tổ chức mà chỉ là cá nhân liên quan đến 

những vi phạm về môi trường. Vì vậy, trong trường hợp bị vi phạm các quyền và 

lợi ích hợp pháp của mình, người dân khó đạt được sự bồi thường thích đáng. Trong 

khi pháp luật quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ pháp lý đối với việc BVMT, xử lý 

ô nhiễm, tính minh bạch thông tin, trách nhiệm giải trình của các doanh nghiệp và 

cơ quan có thẩm quyền, việc GSBVMT vẫn thiếu hiệu quả nếu không có sự tham 

gia của các TCXH. Vì vậy, PanNature đã tích cực đóng vai trò là một kênh đối 

thoại giữa doanh nghiệp, nhà nước và người dân. PanNature chú trọng đến việc đưa 

vấn đề ô nhiễm nói riêng, GSBVMT nói chung, vào truyền thông báo chí, phỏng 

vấn các chuyên gia; tập huấn cho các phóng viên báo chí, các chuyên gia MT, về 

pháp luật MT,..PanNature đang phối hợp với các chuyên gia về Luật MT ở Đại học 

Quốc gia Hà Nội, đánh giá về quyền khiếu kiện của người dân trong các vụ vi phạm 

về pháp luật MT, công bố báo cáo hẹp và công bố báo chí,... 

Trong lĩnh vực tăng cường năng lực quản trị tài nguyên, PanNature giúp tăng 

cường năng lực quản trị tài nguyên của nhà nước và giúp người dân, cộng đồng tham 

gia hiệu quả vào quá trình GSBVMT. Những nghiên cứu, đánh giá chiến lược của 
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PanNature, cùng với những báo cáo khuyến nghị, tham vấn và vận động chính sách, 

đều được gửi đến Quốc hội và có sẵn đến trên các website và Quốc hội để các nhà 

hoạch định chính sách, cộng đồng và các bên có liên quan. Bên cạnh đó, PanNature 

phối hợp chặt chẽ với các TCXH khác, chẳng hạn với CODE, đưa sáng kiến EITI 

vào trong hệ thống quản trị tài nguyên ở Việt Nam, thúc đẩy Việt Nam tham gia vào 

tổ chức Theo dõi Thuế Tài nguyên Thế giới (Resources Revenue Watch). 

5) Nghiên cứu - Giáo dục 

Nhằm thúc đẩy sự hiểu biết về các vấn đề môi trường. Hoạt động này gồm 

các hoạt động như các chương trình nghiên cứu ứng dụng; Giáo dục môi trường 

trải nghiệm.  

Trong lĩnh vực nghiên cứu, PanNature quan tâm đến việc tác động của khai 

thác khoáng sản sẽ ảnh hưởng như thế nào đến nghèo đói, tác động môi trường ở 

VN,..; nghiên cứu, đánh giá về việc khai thác khoáng sản và giảm nghèo, ở Yên 

Bái, Tây Nguyên (Gia Lai); nghiên cứu đánh giá tác động môi trường, môi trường 

chiến lược,…. Những nghiên cứu của PanNature chỉ ra cho thấy khai thác khoáng 

sản không dẫn đến giảm nghèo và không có mối quan hệ gì với giảm nghèo ở vùng 

ấy. Đồng thời chỉ ra những hạn chế của việc quản trị tài nguyên và quá trình xây 

dựng, thực hiện các dự án liên quan đến khoáng sản. Chẳng hạn, các nhà đầu tư và 

chính quyền đã không đánh giá đúng mức: về tác động của khai thác than và 

khoáng sản đối với việc xóa đói giảm nghèo, vì tác động môi trường của nó quá lớn 

mà chi phí môi trường không phải lấy từ nguồn thu lợi từ khai thác,… 

6) Truyền thông - Xuất bản 

Nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về các vấn đề bảo tồn thiên nhiên.  

PanNature phát triển và xuất bản các loại ấn phẩm khác nhau, bao gồm các 

loại hình như sách tham khảo, sách bỏ túi, tờ rơi, áp phích quảng cáo, tài liệu hướng 

dẫn về thiên nhiên, môi trường, động thực vật hoang dã, giáo dục và truyền thông 

môi trường, vận động chính sách môi trường, quản lý và sử dụng bền vững các 

nguồn tài nguyên thiên nhiên. 

PanNature giáo dục, tuyên truyền những kiến thức về môi trường, chia sẻ 

thông tin và góp phần thúc đẩy công lý môi trường Thông qua truyền thông trực 

tuyến và các sản phẩm truyền thông đa phương tiện, đặc biệt là Internet, với mạng 

www.ThienNhien.Net trực tuyến, trong năm 2010 đã 800.000 lượt truy cập. 
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PanNature phối hợp chặt chẽ với các hãng thông tấn và các đài truyền hình 

trung ương và địa phương để nâng cao nhận thức cộng đồng về các vấn đề môi 

trường và phát triển bền vững thông qua các bộ phim khoa học và giáo dục.  

III. Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên: 

Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) là một tổ chức TCXH chuyên về 

giáo dục BVMT và động vật hoang dã được thành lập năm 2002 với 30 nhân viên, 

có 3 văn phòng (Đà Nẵng, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh). ENV có 3 phòng 

chức năng: giáo dục-tuyên truyền; phòng bảo vệ động vật hoang dã; phòng tư vấn 

và vận động chính sách. Hoạt động trên 2 mảng chính: giáo dục và nâng cao nhận 

thức môi trường góp phần bảo vệ động vật hoang dã. 

Mục đích của ENV là nhằm 1) Nâng cao nhận thức của cộng đồng, công 

chúng đối với việc sử dụng động vật hoang dã; 2) Hỗ trợ các cơ quan chức năng, 

tăng cường bảo vệ động vật; 3) Tham vấn với các nhà hoạch định chính sách về bảo 

tồn động vật hoang dã, để tăng cường tính hiệu quả của hoạt động GSBVM. 

Các hoạt động chính: 1) Giám sát: thông qua mạng lưới các tình nguyện 

viên (hơn 2000 thành viên trên cả nước, ở 30 tỉnh, thành) đã được thành lập. Hầu 

hết trong số họ đã được tập huấn về kỹ năng giám sát; tham gia vào các chương 

trình giám sát tập trung. Họ cũng chính là những người kiểm tra giám sát thông 

tin mà người dân cung cấp (thông qua mạng lưới tình nguyện viên); 2) Điều tra, 

báo cáo và cung cấp các thông tin cho các cơ quan chức năng, hoàn toàn bảo 

mật; tổ chức hội thảo liên ngành; 3) Tăng cường sự tham gia của cộng đồng 

thông qua mạng lưới kết nối và tình nguyện viên (TNV): nhằm Khuyến khích 

cộng đồng vào hoạt động BVMT (thông qua bảo vệ động vật hoang dã), nâng 

cao nhận thức cộng đồng và tiến tới sự tham gia của chính họ vào hoạt động 

BVMT. Sự tham gia của cộng đồng đã mang lại những kết quả tích cực cho 

BVMT. Chẳng hạn, nhờ có sự phát hiện của cộng đồng và đã chuyển giao được 

7 con khỉ, vượn ở Huế (trong đó có 5 con do TVN chuyển thông tin); Phân cấp 

sao đối với các tình nguyện viên (từ 1-5 sao): hội thảo thường niên dành cho 

TNV xuất sắc, với phần thưởng nhỏ, như ‘chiếc máy ảnh’),..; 4) Chiến lược 

truyền thông: nhắm đến các thông điệp cho cộng đồng, chẳng hạn: thông điệp 

không bảo vệ động vật hoang dã (phim kêu gọi 30 giây trên đài truyền hình, 

chương trình 13 phút hàng tháng trên đài tiếng nói. 
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Thành tích nổi bật trong phát hiện và tố giác vi phạm pháp luật môi trường:  

- Từ năm 2005, thành lập đường dây nóng giúp mọi người cung cấp thông 

tin, là một cơ chế dễ dàng để người dân cung cấp thông tin hơn là các cơ quan chức 

năng. Với đường dây nóng này, ENV đã phát hiện và tố giác được hơn 3300 vụ việc 

vi phạm. ENV thực hiện những chức năng tương tự như các cơ quan thực thi pháp 

luật (như điều tra, tố giác, cảnh cáo với các mức độ nghiêm trọng tăng dần, gửi đến 

hạt kiểm lâm, UBND Tỉnh,… 

- Chiến dịch Chợ Đồng Xuân (năm 2005-6), nơi bán những động vật hoang 

dã (như chim rừng, rùa, khỉ,....): thông qua ban đầu tuyên truyền, giáo dục, sau đó 

giám sát; làm việc với Ban Quản lý chợ, thông qua hình thức thuyết phục tuyên 

truyền và cam kết giữa thương nhân và chủ chợ; giám sát (1 tuần, 3 lần cho đến nay 

2-3 tháng/lần);  

- Góp phần chấm dứt tình trạng công khai nuôi giữ gấu, chích, bán trái phép 

mật gấu ở Quảng Ninh (gọi là Du lịch trại Gấu ở Quảng Ninh). Đây là chương trình 

thực hiện trong gần 4 năm, phối hợp với các cơ quan chức năng (hạt kiểm lâm địa 

phương, cảnh sát môi trường, làm việc với đại biểu Quốc hội Nguyễn Đình Xuân 

(Ủy ban Khoa học công nghệ môi trường ở Quốc hội) và Cục Cảnh sát Môi trường 

xuống trực tiếp. 

- Các con gấu đã được gắn chip (từ thời điểm năm 2005), 27 con gấu con đã 

được bảo vệ và quản lý theo chương trình này. Thành công của các chương trình là 

thu hút sự quan tâm tham gia giám sát của công luận. Với sự đóng góp của ENV 

thông qua hoạt động ‘vận động hành lang’,..đã dẫn đến kết quả, từ kinh nghiệm của 

Trại Gấu ở Quảng Ninh, Tổng cục du lịch: có công văn gửi tất cả các công ty lữ 

hành ở Việt Nam không được phép đưa khách du lịch đến thăm quan trại gấu như là 

một biện pháp ngăn ngừa tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã.  

- Vụ bán đấu giá 2,77 kg cao hổ cốt ở Thanh Hóa: từ trường hợp tịch thu con 

hổ chết để nấu cao, UBND tỉnh có kế hoạch đem bán đấu giá số cao này. Với sự 

can thiệp của EVN đã dẫn đến nhiều cơ quan chức năng vào cuộc và hủy phiên bán 

đấu giá này. 

- Nâng cao nhận thức cộng đồng: là một trong những hoạt động quan trọng 

của ENV. Các chương trình triển lãm công cộng nói chuyện tại các trường đại học. 

Hiện tại có tới 92.000 người đã tự nguyện cam kết không sử dụng ĐVHD.  
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IV. Viện Tư vấn phát triển (CODE) 

Viện Tư vấn Phát triển là đơn vị khoa học công nghệ, hoạt động trong lĩnh 

vực tư vấn phát triển, phân tích và vận động chính sách trong bối cảnh nền kinh tế 

mở cửa và hội nhập Quốc tế ở Việt Nam và các quốc gia lưu vực Mê Kông. CODE 

là tổ chức tiên phong chuyên nghiệp trong lĩnh vực vận động chính sách ở Việt 

Nam. Tôn chỉ của CODE đó là giúp làm cầu nối giữa người dân, cộng đồng với 

các cấp chính quyền, doanh nghiệp và thị trường liên quan đến quá trình hoạch 

định và thực thi chính sách và pháp luật nói chung và bảo vệ, giám sát môi trường 

nói riêng. Mục tiêu của CODE là nghiên cứu về hoạt động của các NGOs trong 

quản lý, BVMT; nghiên cứu, tư vấn, đánh giá phát triển bền vững. CODE góp 

phần vào quá trình hoạch định, thực thi và giám sát chính sách của nhà nước, hài 

hòa giữa môi trường, xã hội và kinh tế; cân bằng lợi ích giữa nhà nước, doanh 

nghiệp và người dân.  

Các hoạt động của CODE bao gồm: 

1. Tham gia vào chương trình Bô-xít Tây Nguyên 

Trong hoạt động vận động, tư vấn chính sách và giám sát BVMT, CODE đã 

tham gia tích cực vào dự án Boxit Tây Nguyên từ giai đoạn khởi đầu của dự án cho 

đến nay. Từ tháng 7-11/2007, CODE tham gia vào việc tiến hành các nghiên cứu 

nhằm đánh giá nhanh vấn đề các xã hội trong chương trình Bô-xít Tây Nguyên. 

CODE phối hợp và làm việc chặt chẽ với các nhà hoạch định chính sách và pháp 

luật cũng như các cấp có thẩm quyền ở Trung ương và địa phương. Tháng 10/2007, 

CODE đã phối hợp với UBND Tỉnh Đắc Nông (địa phương có dự án sẽ được triển 

khai) tổ chức toạ đàm khoa học với sự tham dự của các nhà lãnh đạo, quản lý địa 

phương và các nhà khoa học và các TCXH liên quan đến giám sát, BVMT. Tháng 

10/2008, CODE đồng tổ chức hội thảo khoa học với Tỉnh Đắc Nông, Tập đoàn 

Công nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam. Hội thảo đã thu hút sự tham gia của 

trên 160 đại biểu, bao gồm đại diện các Bộ, ngành trung ương, các đại biểu Quốc 

hội, lãnh đạo và quản lý ở địa phương, các nhà khoa học, TCXH và giới truyền 

thông. Hội thảo đã tạo ra nhịp cầu kết nối giữa các nhà khoa học, TCXH với các 

cấp chính quyền và nhà hoạch định, thực thi chính sách liên quan đến vấn đề Bô-xít 

Tây Nguyên nói riêng và giám sát, BVMT nói chung. Sau khi Bộ Chính trị có Nghị 

quyết về Bô-xít Tây Nguyên (24/4/2009), CODE tiếp tục tham gia tích cực đóng 

góp ý kiến, tư vấn và phản biện để thực hiện tốt kết luận quan trọng này. Trong quá 

trình hoạt động của mình CODE cung cấp các luận cứ khoa học và đưa ra những 
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khuyến nghị, theo đó đề nghị Chính phủ cần có đánh giá môi trường chiến lược; 

làm thí điểm từ một đến hai nhà máy trước khi tiến hành đồng loạt để đánh giá tác 

động đầy đủ đến sinh kế và môi trường; điều chỉnh lại quy hoạch; hoàn thổ lại đất 

đai sau khi khai thác,… Những đề xuất của CODE đã tác động và ảnh hưởng đến 

các quyết sách của Đảng và Nhà nước. Chẳng hạn trong việc nghiên cứu, đánh giá 

về tác động đối với môi trường trong việc khai thác bô-xít Tây Nguyên, khoáng sản 

nói chung. Nhiều nghiên cứu của CODE cũng như những khuyến nghị đã được các 

nhà lập pháp và hoạch định chính sách xem xét và kế thừa. CODE cũng đã tích cực 

tham gia đóng góp ý kiến cho quá trình dự thảo và ban hành luật khoáng sản sửa 

đổi, bổ sung. Cùng với PanNature, CODE đã đệ trình lên Quốc hội 4 bản khuyến 

nghị về tư vấn chính sách. 

Phương châm hoạt động của CODE hướng tới mục tiêu nghiên cứu, tư vấn 

và vận động chính sách một cách chuyên nghiệp. Hoạt động của CODE luôn hướng 

tới mục tiêu góp phần giúp Đảng và Nhà nước tạo ra những quyết sách mới phù hợp 

hơn (chẳng hạn đó là Nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Quyết định Thủ 

tướng,..). Các hoạt động tổ chức nghiên cứu thực địa, khảo sát, giám sát, vận động 

và tư vấn cho hoạch định chính sách về môi trường chiến lược của CODE trong 

thời gian qua liên quan đến dự án Bô-xít Tây Nguyên có những đóng góp to lớn và 

hết sức ý nghĩa. Cuốn sách chuyên khảo khoa học ‘Khai thác Bô-xít và PTBV ở 

Tây Nguyên’ do CODE tiến hành cung cấp góc nhìn đa chiều về Tây Nguyên; cung 

cấp luận cứ khoa học cho các nhà hoạch định và thực thi chính sách ở trung ương 

và địa phương. Có thể nói, CODE là cơ quan đầu tiên tư vấn trong vấn đề Bô-xít 

Tây Nguyên và là một trong những TCXH đóng vai trò hiệu quả trong hoạt động 

giám sát, BVMT, phản biện, vận động và tư vấn chính sách liên quan đến BVMT ở 

Việt Nam trong thời gian qua.  

2. Trong việc xây dựng Luật Khoáng sản 

CODE đã tham gia tích cực vào việc xây dựng Luật Khoáng sản thông qua 

việc cung cấp các luận cứ khoa học và thực tiễn về những vấn đề liên quan tác động 

của khai thác khoáng sản đối với sinh kế của người dân, quản trị khoáng sản, minh 

bạch và phát triển bền vững. Thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học, hội thảo, 

hội nghị và gửi báo cáo, kiến nghị, CODE đã đóng góp quan trọng vào việc trở thành 

một kênh thông tin tin cậy cho các nhà lập pháp trong quá trình xây dựng Luật này.  

CODE tiến hành lựa chọn 3 địa bàn nghiên cứu điển hình: khai thác than ở 

Quảng Ninh; khai thác Titan ở ven biển miền Trung và khai thác Bô-xít ở Tây 
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Nguyên vào 5/2010; tổ chức hội thảo tham vấn cấp quốc gia cùng với VUSTA về 

chủ đề ‘Tài nguyên khoáng sản và PTBV ở Việt Nam’ nhằm đưa ra những kiến nghị 

cho Quốc hội bàn thảo về dự luật khoáng sản, đóng góp cho những dự luật ấy bằng 

những kinh nghiệm và tư tưởng của CODE. CODE thực hiện nghiên cứu nền tảng về 

việc thực hiện Sáng kiến quốc tế về thúc đẩy minh bạch trong ngành khoáng sản ở 

Việt Nam, sau đó tổ chức hội thảo tham vấn để công bố nghiên cứu này với sự tham 

gia của VCCI đồng tổ chức. Đồng thời CODE phối hợp với PanNature tổ chức hội 

thảo lựa chọn chính sách trong khoáng sản. Các kết quả nghiên cứu của CODE là tài 

liệu tham khảo quan trọng trong quá trình xây dựng chính sách và luật của Quốc hội, 

chẳng hạn dự thảo Luật Khoáng sản, dự thảo Luật Tài nguyên nước,…  

3. Triển khai về minh bạch trong công nghiệp khai khoáng và đối thoại 

phòng chống tham nhũng 

CODE tham gia tích cực vào Sáng kiến quốc tế về thúc đẩy minh bạch trong 

ngành khoáng sản (EITI) - đây là một diễn đàn minh bạch hóa và quản trị về 

khoáng sản toàn cầu, cho đến nay đã có sự tham gia của 35 nước trên toàn Thế giới. 

Hoạt động của CODE góp phần giúp Việt Nam tìm hiểu và tham gia thực thi sáng 

kiến này. 

Nhằm tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan 

nhà nước và địa phương và hữu quan về BVMT, CODE cũng đã và đang tích cực 

tham gia vào đối thoại phòng chống tham nhũng năm 2011 trong lĩnh vực khai thác 

khoáng sản do ĐSQ Thụy Điển phối hợp với Thanh tra chính phủ đồng tổ chức. 

CODE đóng góp vào việc phân tích và đề xuất kiến nghị, giải pháp liên quan đến 

thực trạng ngành khoáng sản và khả năng tham gia sáng kiến EITI của Việt Nam 

thông qua các hoạt động như thế này.  

Tôn chỉ hoạt động của CODE là hướng tới phát triển bền vững. Những 

nghiên cứu về khoáng sản của CODE đã góp tích cực vào thực hiện vai trò phát 

hiện, giám sát và BVMT. Qua các hoạt động của mình, CODE đã phát hiện ra sự 

thiếu đồng bộ trong việc phát triển vùng, đánh giá tổng thể giữa các ngành. Chẳng 

hạn, đó là sự phối hợp giữa các tỉnh, các địa phương; vấn đề quy hoạch tổng thể 

phát triển vùng; vấn đề quản lý nguồn nước, đất nông nghiệp, khai thác khoáng 

sản,….CODE phối hợp với VUSTA, Viện Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc 

gia và Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS), xây dựng chương trình phát triển 

Tây Nguyên (chương trình KH trọng điểm cấp Nhà nước, ‘Chương trình Tây 

Nguyên 3’ do Viện KHCN chủ nhiệm (với sự tham gia của VUSTA và VASS).  
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V. Viện Kinh tế Sinh thái (ECO-ECO) 

ECO-ECO, thành lập năm 1990, là một tổ chức nghiên cứu, tập hợp của các 

nhà khoa học (ban đầu trực thuộc Ủy ban Khoa học Nhà nước - nay là Bộ Khoa học 

và Công nghệ), trực thuộc Hội Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) 

vào năm 1993. Viện có 19 thành viên sáng lập và 12 thành viên hoạt động, 10 cộng 

tác viên, 10 nhà khoa học quốc tế là thành viên danh dự.  

Năm 1995, Viện Kinh tế Sinh thái trở thành thành viên của nhiều tổ chức 

quốc tế: Bảo tồn thiên nhiên thế giới - IUCN, Liên hiệp phong trào nông nghiệp hữu 

cơ quốc tế - IFOAM (năm 1996) và đối tác của Tổ chức Công giáo vì sự Phát triển 

và chống Đói nghèo - CCFD (năm 1996). Từ năm 1995, Viện có tờ Tạp chí Kinh tế 

Sinh thái xuất bản định kỳ, được phát hành rộng rãi trong cả nước (đến nay đã xuất 

bản được 33 số). Viện có các chức năng chủ yếu đó là 1) nghiên cứu khoa học; 2) 

nâng cao nhận thức cộng đồng thông qua tập huấn, đào tạo, giáo dục và truyền 

thông; 3) tư vấn chính sách liên quan đến BVGSMT; 4) xây dựng và triển khai các 

mô hình PTBV, GSBVMT có sự tham gia của cộng đồng. 

Các lĩnh vực hoạt động của ECO-ECO bao gồm: 

1) Xây dựng làng sinh thái: ECO-ECO đã xây dựng được 16 làng sinh thái 

tại 3 hệ sinh thái nhạy cảm: đồi trọc, cồn cát và vùng ngập nước thuộc 14 tỉnh thành 

thuộc phạm vi miền Bắc và Bắc Trung Bộ, với sự tham gia của hàng nghìn hộ dân 

trực tiếp vào việc giám sát, BVMT. Chẳng hạn, Làng kinh tế sinh thái trên vùng cát 

hoang mạc tại huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình (với tài trợ của SIDA, IUCN, Ban 

Biên giới chính phủ), với sự tham gia của 200 hộ dân thuộc 3 thôn tham gia. Mô 

hình này được đánh giá cao và được địa phương nhân rộng. 

2) Xây dựng mô hình bảo tồn: 5 mô hình bảo tồn (cây thuốc nam, lâm sản 

ngoài gỗ và cây gỗ quý) tại 6 điểm hiện trường: Bảo tồn cây thuốc nam tại xã Bình 

Dương, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; Bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên 

Lâm sản ngoài gỗ tại xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn; xã Tuấn Đạo và 

xã Bồng Am huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang; Bảo tồn nguồn gen cây gỗ quý tại 

VQG Ba Vì - Hà Tây (cũ); Tái lập 30 ha rừng nhiệt đới, tôn tạo cảnh quan đền 

Gióng, huyện Sóc Sơn - Hà Nội.  

3) Tập huấn, nâng cao nhận thức và kỹ năng: Mở các lớp đào tạo tuyên 

truyền viên, người thực hiện dự án về các kiến thức, kỹ năng. Chẳng hạn, kỹ thuật 

nông lâm kết hợp, kỹ năng Lập kế hoạch kinh tế hộ, kỹ năng Lập kế hoạch phát 

triển thôn bản có sự tham gia, lập kế hoạch vi mô, kỹ năng truyền thông, kỹ năng 
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viết báo cáo, kỹ năng giám sát, xóa đói giảm nghèo, chống Biến đổi khí hậu và Sa 

mạc hóa….. 

4) Đào tạo, tư vấn: phối hợp với các trường đại học và Viện nghiên cứu đào 

tạo nghiên cứu sinh (Thạc sỹ, tiến sỹ) các chuyên ngành Nông, Lâm, Môi trường,.. 

và tiến hành tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ các cấp ở các địa phương về các 

phương pháp tiếp cận, quản lý vùng và quản lý tài nguyên trong các cộng đồng; 

tham gia các hội đồng thẩm định các dự án quan trọng của Nhà nước, các chương 

trình kinh tế - xã hội và chuyên gia tư vấn cho một số dự án quốc tế, xây dựng Luật 

Đa dạng sinh học, BVMT,... 

5) Nghiên cứu: tham gia các đề tài nghiên cứu Nhà nước, chẳng hạn, đề tài 

KT03 nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng thực tiễn (xây dựng Làng sinh thái vùng 

cát Triệu Vân, huyện Triệu Phong - Quảng Trị) và một số đề tài do VUSTA và các 

Sở KHCN bảo trợ,…  

6) Truyền thông: Qua kênh Tạp chí Kinh tế Sinh thái, trang web, và một số 

ấn phẩm, áp phích, Hội thảo, Hội nghị,... 

Hoạt động xây dựng làng sinh thái của ECO-ECO cho thấy vai trò đặc biệt 

quan trọng của các SCOs trong việc khuyến khích sự tham gia của cộng đồng và 

toàn xã hội vào công tác BVGSMT. Sự tham gia rộng rãi của các các cấp chính 

quyền, đoàn thể (như hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội nông dân, hội người cao 

tuổi) và cộng đồng địa phương là hết sức rõ rệt trong hoạt động xây dựng làng sinh 

thái và mô hình bảo tồn. Chẳng hạn, ECO-ECO đang tiến hành hoạt động ‘xây 

dựng một mô hình cho việc đánh giá tiềm năng của một TCXH đối với BVMT và 

phát triển bền vững’ trong khuôn khổ dự án ‘Cải thiện môi trường và nông nghiệp ở 

tỉnh Bắc Kạn và Lào Cai’ với sự tham gia của Hội người cao tuổi. 

VI. Trung tâm nghiên cứu môi trường và cộng đồng (CECR) 

CECR là một tổ chức tự nguyện, phi lợi nhuận và dựa vào cộng đồng, được 

thành lập năm 2009, có chức năng và nhiệm vụ là nghiên cứu, tư vấn, giáo dục tuyên 

truyền về BVMT. CECR chuyên về BVMT thông qua các hoạt động nâng cao nhận 

thức của cộng đồng, năng lực quản trị môi trường và kết nối sự tham gia rộng rãi của 

công chúng và các TCXH vào GSBVMT và phát triển bền vững ở Việt Nam.  

CECR đã tham gia xây dựng thông tin nền về ao hồ của 6 Quận nội thành Hà 

Nội (xuất bản tập tài liệu này nhân kỷ niệm nghìn năm Thăng Long - Hà Nội) với 

tài trợ của EU, thực hiện cùng với Đại sứ quán Cộng hòa Séc; xây dựng giáo trình 

16 modules, tổng quan về môi trường, hệ thống pháp luật Việt Nam về môi trường, 
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tác động môi trường đối với các dự án xây dựng nhà, khu ở, đô thị,… cho các công 

ty và chủ thầu các dự án. 

Các hoạt động đã và đang được thực hiện của CECR: 

- Xây dựng thông tin nền về ao hồ của 6 Quận nội thành Hà Nội, với sự tham 

gia rộng rãi của các cấp chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng dân 

cư ở Hà Nội. Dự án thí điểm này sẽ kỳ vọng được nhân rộng cho mô hình quản lý 

ao, hồ và GSBVMT trên phạm vi cả nước (năm 2010).  

- Công bố sách ‘thông tin nền về ao hồ Hà Nội’ với sự tham dự của hơn 400 

đại biểu, gồm đại diện các cấp chính quyền, TCXH, cộng đồng, 4 hãng truyền hình 

và 40 tờ báo (năm 2010);  

- Xây dựng dự án về ‘Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong việc bảo vệ 

ao, hồ Hà Nội’;  

- Xây dựng mạng lưới cộng đồng về quản lý ao, hồ và BVMT ở Hà Nội 

và cả nước; 

- Xây dựng và triển khai Website cung cấp và chia sẻ thông tin nền về ao hồ 

và BVGSMT; 

- Nghiên cứu lựa chọn tại 10 phường (gồm cả hồ Đền Lừ và Hữu Tiệp) để 

đưa vào các sáng kiến về môi trường để giữ gìn hồ và các nhà văn hóa phường 

thành nơi cộng đồng tham gia các khóa học về luật về môi trường và pháp lệnh về 

dân chủ ở cơ sở; giúp cho các phường xây dựng kế hoạch quản lý môi trường. 

- Xây dựng các cơ chế giám sát, chẳng hạn huy động sự tham gia của học 

sinh và hội phụ nữ, đoàn thanh niên vào hoạt động quản lý môi trường ở địa 

phương; xây dựng một mạng lưới các cơ quan, tổ chức, cộng đồng và cá nhân tham 

gia vào BVMT (gồm một network và website). 

- Nâng cao nhận thức và trình độ, kỹ năng GSBVMT cho các cán bộ địa 

phương và cộng đồng thông qua đào tạo, tập huấn, hội thảo, hội nghị,… 

- Tăng cường sự giám sát thông qua việc điều phối và triển khai giám sát 

dựa vào cộng đồng. 

Các hoạt động của CERC đã chứng tỏ cho thấy vai trò quan trọng của các 

TCXH trong việc huy động sự tham gia của người dân và cộng đồng vào hoạt động 

GSBVMT cũng như hiệu quả thiết thực của các hoạt động này. Hoạt động xây dựng 

mạng lưới dựa trên cộng đồng và minh bạch hóa thông tin trong việc quản lý ao hồ 

ở Hà Nội có ý nghĩa và ảnh hưởng sâu rộng đối với tăng cường sự tham gia của 

người dân và các TCXH vào việc GSBVMT.  
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VII. Liên hiệp các Hội KHKTVN (VUSTA) 

VUSTA tập trung chủ yếu vào điều tra tài nguyên thiên nhiên, tuyên truyền 

nâng cao nhận thức về BVMT cho cộng đồng, xây dựng các mô hình quản lý và xử 

lý ô nhiễm môi trường. Phát huy vai trò của các Liên hiệp Hội và các tổ chức thành 

viên với vai trò làm công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức, chính sách pháp luật, 

nâng cao dân trí, nghĩa vụ quyền lợi và trách nhiệm của công đồng về BVMT. Tổ 

chức các cuộc hội thảo về môi trường. Thực hiện các đề tài khoa học, các đề án và 

chuyển giao công nghệ về môi trường và xử lý ô nhiễm môi trường ở đô thị và môi 

trường nông thôn. Tư vấn phản biện và giám định xã hội về xây dựng các văn bản 

pháp luật, quy chế về BVMT, các đề án, dự án, công trình xử lý chất thải rắn, nước 

thải. Đưa công nghệ sinh học vào xử lý môi trường có hiệu quả. Trong lĩnh vực 

đánh giá tác động môi trường, đáng chú ý nhất là kết quả của các dự án “Đánh giá 

suy thoái môi trường ở tỉnh Sơn La”, “Đánh giá khả năng phát thải khí nhà kính”, 

“Đánh giá sự cố môi trường dải ven bờ Hòn Gai - Đồ Sơn”; điều tra tác động của 

chuyển đổi cơ cấu kinh tế xã hội đến vấn đề môi trường ở đồng bằng sông Hồng... 

Những dự án này đã cung cấp các cơ sở dữ liệu và thông tin quan trọng về môi 

trường, làm cơ sở cho việc quy hoạch phát triển và xây dựng các giải pháp phòng 

ngừa và khắc phục ô nhiễm môi trường. Với hệ thống các tổ chức KHCN được 

thành lập khắp trên cả nước, Liên hiệp Hội có nhiều thuận lợi trong việc thực hiện 

các hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên thiên nhiên và môi trường: Điều tra tình 

hình tân kiến tạo và tai biến tự nhiên vùng Trung Trung Bộ; khảo sát ô nhiễm nước 

sinh hoạt khu dân cư xung quanh các khu công nghiệp Sài Đồng và Nam Thăng 

Long (Hà Nội); điều tra tai biến môi trường (trượt lở đất, lũ lụt...) ở vùng núi phía 

Bắc; điều tra đa dạng sinh học ở vườn Quốc gia Xuân Sơn (Phú Thọ), Ba Vì (Hà 

Tây); điều tra tình hình ô nhiễm nước vùng nuôi trồng thủy sản ở Hải Phòng và 

Quảng Ninh...  

 

Nguồn: Tiếp cận Quyền con người trong bảo vệ môi trường [184] 

 

 


