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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Các nguồn TNTN và MT ñóng vai trò quan trọng trong quá 

trình phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH). Tốc ñộ phát triển kinh tế 

ngày càng tăng ñã mang lại rất nhiều lợi ích: mức sống cao hơn, giáo 

dục và sức khoẻ tốt hơn, kéo dài tuổi thọ…Tuy nhiên, ñi kèm theo ñó 

là tình trạng suy kiệt nguồn tài nguyên, suy thoái môi trường… Ngày 

nay, vấn ñề môi trường ñã ñược ñề cập nhiều hơn, ñược nhà nước và 

các ban ngành quan tâm hơn, nó ñược coi như một yếu tố phát triển 

song hành cùng kinh tế.  

Đà Nẵng là thành phố loại I trực thuộc Trung ương và là trung 

tâm KT-XH của miền Trung. Đà Nẵng ñang trong quá trình ñô thị 

hóa và công nghiệp hóa mạnh mẽ, một mặt góp phần ñáng kể vào 

công cuộc phát triển chung của thành phố, mặt khác ñã làm nảy sinh 

nhiều vấn ñề về MT. Đề tài: “Quản lý nhà nước về môi trường tại 

Tp.Đà Nẵng” ñưa ra một cái nhìn tổng quát về thực trạng QLMT ở 

Tp.Đà Nẵng, phân tích những thành tựu và hạn chế của công tác 

QLNN về MT. Từ ñó ñề ra các giải pháp ñể nâng cao hiệu quả công 

tác BVMT góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành “Thành 

phố môi trường” trong tương lai. 

2. Mục ñích nghiên cứu 

� Tìm hiểu hiện trạng môi trường thành phố Đà Nẵng. 

� Nghiên cứu tìm hiểu bộ máy tổ chức và công tác triển khai 

các hoạt ñộng QLNN về BVMT tại Tp.Đà Nẵng. 

� Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả QLNN về 

BVMT nhằm cải thiện MT, ñảm bảo sự PTBV. 
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3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

� Đối tượng nghiên cứu: Sự QLNN về MT bao gồm chính 

sách, biện pháp việc triển khai thực hiện công tác BVMT tại 

Tp. Đà Nẵng.  

� Phạm vi nghiên cứu:  

Về mặt nội dung: tập trung nghiên cứu sự QLNN về ôi 

trường tại Tp.Đà Nẵng chủ yếu dưới góc ñộ triển khai thực hiện việc 

quản lý của nhà nước về lĩnh vực BVMT. 

Về mặt không gian: nghiên cứu tại Tp.Đà Nẵng. 

Về mặt thời gian: từ năm 2005 – 2011 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Để ñạt ñược mục tiêu nghiên cứu, ñề tài kết hợp sử dụng 

nhiều phương pháp như: phương pháp thống kê mô tả, phân tích, so 

sánh, ñánh giá, kế thừa… 

5. Cấu trúc của ñề tài 

Phần nội dung của ñề tài gồm ba chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý nhà nước ñối với môi 

trường 

Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước về môi trườg tại 

Tp.Đà Nẵng 

Chương 3: Giải pháp quản lý nhà nước về môi trường tại 

Tp.Đà Nẵng 

6. Tổng quan nghiên cứu 

� Các công trình nghiên cứu, dự án trong nước về quản lý nhà 

nước trong lĩnh vực môi trường 
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Chương 1: CƠ SỞ LÍ LU ẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC  

ĐỐI VỚI MÔI TR ƯỜNG 

1.1 KHÁI NI ỆM VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐẶC ĐIỂM VÀ CH ỨC 

NĂNG CỦA MÔI TR ƯỜNG 

1.1.1 Khái niệm 

“MT bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh 

con người, có ảnh hưởng ñến ñời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển 

của con người và sinh vật.” (Luật BVMT Vi ệt Nam 2005). 
1.1.2  Đặc ñiểm môi trường 

Là hệ thống hở gồm nhiều cấp bao gồm 3 phân hệ: 

- Phân hệ sinh thái tự nhiên 

- Phân hệ xã hội nhân văn 

- Phân hệ các ñiều kiện 

1.1.3 Chức năng cơ bản của MT 

• Là không gian sống của con người và các loài sinh vật. 

• Cung cấp tài nguyên cần thiết cho cuộc sống và hoạt ñộng 

sản xuất của con người.  

• Nơi chứa ñựng các chất phế thải do con người tạo ra. 

• Giảm nhẹ các tác ñộng có hại của thiên nhiên tới con người 

và sinh vật trên trái ñất. 

• Nơi lưu trữ và cung cấp thông tin cho con người. 

1.2 KHÁI NI ỆM, VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM QUẢN LÝ NHÀ 

NƯỚC VỀ MÔI TRƯỜNG 

1.2.1 Khái niệm 

� Quản lý nhà nước về Môi tr ường là xác ñịnh rõ chủ thể là 

Nhà nước, bằng chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của mình 

ñưa ra các biện pháp, luật pháp, chính sách kinh tế, kỹ thuật, 
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xã hội thích hợp nhằm bảo vệ chất lượng Môi trường sống và 

phát triển bền vững. 

1.2.2  Vai trò của công tác quản lý nhà nước về môi trường  

� Được thể hiện trong việc chỉ ñạo tổ chức BVMT và phân 

phối nguồn lợi chung giữa chủ thể quản lý tài sản và XH. 

� Tổ chức khai thác và sử dụng tối ưu nguồn tài nguyên quốc gia 

và MT. Ngoài ra, còn phối hợp với quốc tế về BVMT và PTBV. 

1.2.3  Đặc ñiểm của quản lý nhà nước về môi trường 

a. Cơ sở của quản lý môi trường 

� Cơ sở triết học  

� Cơ sở Khoa học, công nghệ của QLMT  

� Cơ sở kinh tế của hoạt ñộng QLMT  

� Cơ sở luật pháp của QLMT 

b. Đối tượng, mục tiêu QLMT 

� Đối tượng QLMT: ñiều tiết các lợi ích sao cho hài hòa 

trên nguyên tắc ưu tiên lợi ích của quốc gia, của toàn XH. 

� Mục tiêu của QLMT:  

Một là: khắc phục và phòng chống suy thoái. 

Hai là: PTBV theo 9 nguyên tắc của một XH bền vững. 

Ba là: xây dựng các công cụ QLMT có hiệu lực quốc gia và 

các vùng, lãnh thổ. 

c. Các nguyên tắc QLMT 

- Hướng tới sự PTBV 

- Dựa trên nguyên tắc “Người gây ô nhiễm phải trả tiền”.  

1.3 NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ MÔI TRƯỜNG 

1.3.1 Hoạch ñịnh chính sách và chiến lược BVMT 

Là chức năng quan trọng nhất, nhằm ñịnh ra mục tiêu, chính 

sách, chiến lược, chương trình kế hoạch BVMT cho quốc gia và từng 
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ñịa phương. Bao gồm việc ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản 

pháp quy về BVMT, ban hành hệ thống tiêu chuẩn MT; xây dựng, 

chỉ ñạo thực hiện chiến lược, chính sách BVMT, kế hoạch phòng 

chống, khắc phục suy thoái, ô nhiễm và sự cố MT. 

1.3.2 Tổ chức thực hiện công tác BVMT 

Thiết lập và sử dụng các công cụ quản lý môi trường như: 

Công cụ Luật pháp và chính sách; Công cụ kinh tế và Công cụ kỹ 

thuật ñể thực hiện các mục tiêu, triển khai thực hiện các chính sách 

và chiến lược MT. Bao gồm:  

� Tổ chức, xây dựng, quản lý hệ thống quan trắc, ñịnh kỳ ñánh 

giá hiện trạng môi trường, dự báo diễn biến môi trường. 

� Thẩm ñịnh các báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường của các 

dự án và các cơ sở sản xuất kinh doanh. 

� Đào tạo cán bộ về khoa học và quản lý môi trường.  

� Cấp và thu hồi giấy chứng nhận ñạt tiêu chuẩn môi trường. 

1.3.3 Kiểm tra, ñiều chỉnh việc thực hiện BVMT 

Giám sát, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về 

BVMT, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về BVMT, xử lý 

vi phạm pháp luật về BVMT. 

1.4 KINH NGHI ỆM CỦA CÁC NƯỚC TRONG VIỆC QUẢN 

LÝ NHÀ NƯỚC VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ MỘT SỐ ĐỊA 

PHƯƠNG TẠI VI ỆT NAM  

1.4.1 Kinh nghiệm QLNN về môi trường ở một số nước trên 

thế giới 

1.4.2 Kinh nghiệm QLNN về MT ở các ñịa phương trong 

nước  
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC  

VỀ MÔI TRƯỜNG TẠI THÀNH PH Ố ĐÀ NẴNG 

2.1 TỔNG QUAN VỀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG THÀNH 

PHỐ ĐÀ NẴNG 

2.1.1 Hiện trạng môi trường nước 

Tài nguyên nước ở Đà Nẵng bao gồm tài nguyên nước mặt và 

nước ngầm. Chất lượng nước ngầm ở Đà Nẵng hiện tại chưa có dấu 

hiệu ô nhiễm, ñảm bảo dùng cho sinh hoạt và công nghiệp. Tuy 

nhiên, ô nhiễm nước mặt diễn ra khá nghiêm trọng. Đặc biệt ô nhiễm 

nước diễn ra ở KCN Dịch vụ Thủy sản Đà Nẵng - Cảng cá Thọ 

Quang là khá trầm trọng ảnh hưởng lớn ñến việc sản xuất và sinh 

hoạt của người dân. 

2.1.2 Hiện trạng môi trường không khí 

Hình 2.1: Đồ thị Diễn biến ô nhiễm bụi trên ñịa bàn thành phố Đà 

Nẵng trong giai ñoạn 2005-2009 

Môi trường không khí ở Đà Nẵng còn tương ñối tốt, chưa có 

dấu hiệu ô nhiễm CO; NO2 và SO2. Tại ñây ô nhiễm chủ yếu là ô 

nhiễm bụi và tiếng ồn xảy ra ở các khu thương mại, nút giao thông 

và lân cận các cơ sở công nghiệp, ñặc biệt là ở làng nghề Non Nước. 

2.1.3 Hiện trạng môi trường ñất 

Ô nhiễm MT ñất chủ yếu diễn ra ở một số nơi như gần bãi rác, 

lân cận các trạm xử lý nước thải, KCN, cơ sở CN. Trong ñó tình 
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trạng ô nhiễm do chất thải từ KCN Hòa Khánh tại thôn Trung Sơn xã 

Hòa Liên và ô nhiễm do nước rỉ rác từ bãi rác ở khu vực dân cư gần 

bãi rác Khánh Sơn diễn ra khá trầm trọng. 

Bảng 2.4: Kết quả quan trắc khu vực bãi rác Khánh Sơn 

So với QCVN 24:2008/BTNMT 
Năm 

Vị trí quan trắc 

COB BOD N tổng P tổng 

2007 
Nước rỉ rác trước khi 

vào HTXL 

9.08 21.1

8 

8.80 50.00 

2007 

Nước rỉ rác sau khi 

vào HTXL trước khi 

thải ra môi trường 

1.56 4.62 4.67 3.82 

2008 
Nước rỉ rác trước khi 

vào HTXL 

5.14 19.0

0 

- 1.94 

2008 

Nước rỉ rác sau khi 

vào HTXL trước khi 

thải ra môi trường 

0.81 9.72 0.63 0.71 

2009 
Nước rỉ rác trước khi 

vào HTXL 

3.79 14.3

3 

8.42 - 

2009 

Nước rỉ rác sau khi 

vào HTXL trước khi 

thải ra môi trường 

0.95 5.20 4.67 - 

2.1.4 Hiện trạng tài nguyên sinh vật và ña dạng sinh học 

Đà Nẵng là nơi ña dạng sinh học với nhiều loài ñộng thực vật 

quý hiếm. Tuy nhiên do quá trình phát triển du lịch, xây dựng cơ sở 

hạ tầng và ô nhiễm MT ảnh hưởng nhiều ñến sự ña dạng sinh học và 

hệ sinh thái nơi ñây. 
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2.1.5 Các vấn ñề môi trường khác 

Đà Nẵng là một trong 5 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng nhất của 

thiên tai và biến ñổi khí hậu, là nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp hoặc 

gián tiếp của nhiều cơn bão, mưa lớn và lũ lụt, hạn hán gây nhiều 

thiệt hại về người và tài sản. Vấn ñề ô nhiễm môi trường sau các ñợt 

thiên tai cũng là ñáng quan tâm. 

2.2. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ MÔI TRƯỜNG 

TẠI THÀNH PH Ố ĐÀ NẴNG 

2.2.1 Thực trạng quản lý nhà nước về môi trường tại Thành 

phố Đà Nẵng 

a. Cơ cấu tổ chức 

Công tác QLNN về MT ở thành phố chịu trách nhiệm chính là 

UBND thành phố. Dưới UBND có Sở TN&MT thực hiện chức năng 

chuyên môn về quản lý nhà nước, ngoài ra các Sở, Ban, Ngành theo 

chức năng nhiệm vụ chuyên môn của mình có trách nhiệm thực hiện 

công tác BVMT. Trong ñó, một số Sở thành lập phòng quản lý môi 

trường hoặc Thanh tra Sở làm công tác quản lý nhà nước về BVMT 

mang tính kiêm nhiệm theo ngành dọc. Từ giữa năm 2007, Đà Nẵng 

ñã tiến hành phân cấp trong QLNN về MT cho các Phòng TN&MT ở 

các quận/huyện. Ở cấp phường/xã ñã bố trí cho cán bộ ñịa chính 

hoặc cán bộ xây dựng – thủy lợi làm kiêm nhiệm công tác môi 

trường. Như vậy công tác QLNN về môi trường ở thành phố ñã kết 

hợp ñược với các tổ chức, ñoàn thể và các ngành chức năng trong 

công tác BVMT. Chương trình BVMT ñược lồng ghép vào các hoạt 

ñộng chuyên môn. 
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Hình 2.4. Sơ ñồ Tổ chức Bộ máy quản lý Nhà nước về MT t ại 

thành phố Đà Nẵng 

b.  Nguồn nhân lực quản lý môi trường tại Tp.Đà Nẵng 

Nguồn nhân lực hiện tại có khoảng 140 cán bộ hoạt ñộng trong 

lĩnh vực quản lý môi trường bao gồm cán bộ chuyên trách và kiêm 

nhiệm ở cấp thành phố ñến phường/xã, các KCN&CX.  

Bảng 2.5. Số lượng cán bộ làm công tác QL&BVMT 

tại Tp. Đà Nẵng năm 2011 

Cơ 

quan 

Sở 

TN&MT 

Ban 

QLCKCN 

& CX 

Các 

quận, 

huyện 

UBND 

phường

xã 

Cảnh 

sát MT 

Chi cục 

BVMT 

Số 

lượng 
22 6 21 56 18 17 

Như vậy, việc QLNN về MT ñược thực hiện chặt chẽ từ cấp 

thành phố ñến phường xã, có sự tham gia ñồng thời của nhiều ban 

ngành, tạo ñiều kiện thuận lợi cho công tác QLMT ñược sâu sát với 

từng ngành, từng ñịa phương. Tuy nhiên, cơ sở vật chất phục vụ 

công tác QLNN về MT chưa ñược hoàn thiện, trình ñộ năng lực hạn 

Công an Thành phố 

UBND 

tỉnh

Bộ TN&MT 

Sở TN&MT 

Chi cục BVMT Các Phòng chức năng 
khác 

Cảnh sát MT 
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chế, số lượng cán bộ còn khá mỏng sẽ dẫn ñến kết quả là hoạt ñộng 

này sẽ không thống nhất và mang tính lệ thuộc. 

c. Công tác hoạch ñịnh chính sách 

Nhìn chung các VBQPPL lĩnh vực QLNN về MT của thành 

phố ñã ban hành kịp thời, tập trung vào vấn ñề ô nhiễm nghiêm trọng 

như ô nhiễm nước mặt, ô nhiễm tại một số ñiểm nóng về môi trường 

như Âu thuyền Thọ Quang, bãi rác Khánh Sơn… tạo ñiều kiện thuận 

lợi cho công tác QLNN cấp ñịa phương. Tuy nhiên số lượng 

VBQPPL ở cấp thành phố chưa nhiều như: quản lý chất thải rắn, 

quản lý nước thải, khí thải và các chính sách khuyến khích phát triển 

dịch vụ BVMT, tái chế, tái sử dụng chất thải… 

Bảng 2.6.  Số lượng các văn bản về Môi tr ường ñược ban hành tại 

thành phố Đà Nẵng (tính ñến tháng 03/2012) 

Lĩnh vực 

liên quan 
2007 2008 2009 2010 2011 

Tổng 

cộng 

Đất 1 4  1 1 07 

Nước 2 4 1 2 1 10 

Không khí 1 3  1 1 6 

d. Công tác triển khai, thực hiện việc QLNN về môi trường 

� Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến và thực thi các 

văn bản pháp luật về MT 

Trong những năm qua, thành phố ñã tích cực ñẩy mạnh công 

tác thông tin tuyên truyền về chính sách và văn bản pháp luật trong 

lĩnh vực BVMT dưới nhiều hình thức như: tập huấn; phát ñộng các 

phong trào, chiến dịch và xây dựng các mô hình BVMT bước ñầu ñạt 

hiệu quả khá cao. Nhìn chung nhận thức của người dân và doanh 

nghiệp ñã ñược nâng cao ñáng kể, cộng ñồng ñã có những quan tâm 

và thái ñộ ñúng ñắn về MT trong giai ñoạn 2005-2011. 
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Hình 2.7.  Thống kê công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về 

BVMT t ừ năm 2008 – 2010 

� Thiết lập quan hệ quốc tế trong lĩnh vực BVMT 

Bước ñầu thực hiện có hiệu quả, ñã có kế hoạch và chính sách thu 

hút việc hợp tác quốc tế trong lĩnh vực môi trường ñể tận dụng ñược 

nguồn vốn, khoa học kỹ thuật, công nghệ và kinh nghiệm quản lý 

nhằm nâng cao chất lượng môi trường ở thành phố. 

� Xây dựng, quản lý và tiến tới xã hội hóa các công trình 

BVMT, các công trình có liên quan ñến BVMT 

Xã hội hóa công tác môi trường với mục tiêu nhằm nâng cao 

trách nhiệm của cộng ñồng ñối với việc BVMT ñồng thời tận dụng 

ñược nguồn lực vốn có của xã hội ñể ñầu tư, xây dựng và phát triển 

các công trình trong công tác BVMT bước ñầu khá hiệu quả ñã làm ô 

nhiễm ñược giảm ñáng kể, chất lượng môi trường ñược cải thiện hơn 

trước. 

Tuy nhiên, một số lĩnh vực chưa xã hội hóa như: cây xanh, năng 

lượng, thoát nước, quan trắc và phân tích môi trường, công nghệ môi 

trường…. ñiều này ñã làm giảm hiệu quả trong công tác QLMT. 
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� Công tác BVMT 

� Thu gom rác thải 

Hình 2.10. Khối lượng rác thải sinh hoạt ñược thu gom (tấn) 

từ năm 2005-20011 

� Thu phí BVMT 

Sự quản lý nhà nước về môi trường trong công tác thu phí BVMT 

khá hiệu quả, nguồn ngân sách từ thu phí BVMT ngày càng tăng góp 

phần tăng ngân sách chi cho các hoạt ñộng BVMT, tăng hiệu quả 

trong công tác BVMT, ngăn ngừa ô nhiễm. 

 

Hình 2.11. Thu phí BVMT tại thành phố Đà Nẵng từ năm 2008-

2010 (ñơn vị: tri ệu ñồng) 
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� Thẩm ñịnh các báo cáo ñánh giá tác ñộng MT của các dự án 

và các cơ sở sản xuất kinh doanh 

Chất lượng môi trường ñược cải thiện rõ rệt một phần nhờ vào 

công tác thẩm ñịnh báo cáo ĐTM và công tác cấp phép ñối với các 

hoạt ñộng trong lĩnh vực môi trường ñược thực hiện chặt chẽ, có hiệu 

quả và nhanh chóng. Hội ñồng thẩm ñịnh với thành viên mở nhằm 

thuận lợi cho việc mời chuyên gia phù hợp với mỗi loại dự án thẩm 

ñịnh. Ngoài ra, thành phố còn tổ chức nhiều lớp tập huấn nhằm nâng 

cao trình ñộ chuyên môn cho cán bộ thẩm ñinh và thành viên của Hội 

ñồng thẩm ñịnh.  

Bảng 2.11. Thống kê số lượng cấp phép, thẩm ñịnh ĐTM  

tại Tp.Đà Nẵng giai ñoạn 2008-2011 

Lĩnh vực 
Nhận 

mới 

Tham 

mưu cấp 
Trả lại 

Đang giải 

quyết 

Báo cáo ĐTM 35 34 01 12 

Đề án MT 01 01   

Dự án cải tạo MT 13 10 01 02 

Sự cố tràn dầu 01 02  01 

Một số hạn chế như:  

- Công tác triển khai cấp bản ñăng ký cam kết BVMT ở cấp 

huyện còn chậm. Quy trình cấp chưa ñúng và năng lực xem xét hồ sơ 

ñể cấp còn nhiều hạn chế. 

- Việc theo dõi quản lý sau khi cấp phép, cấp quyết ñịnh phê 

chuẩn ĐTM còn thiếu phần chặt chẽ. 

- Các văn bản hướng dẫn của Bộ về thủ tục MT cho các cơ sở 

ñang hoạt ñộng triển khai chậm. 
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Bảng 2.12. Thống kê số lượng cấp phép ñối với l ĩnh vực chất thải 

nguy hại giai ñoạn 2008 - 2011 

 Nhận mới 
Tham 

mưu cấp 
Trả lại 

Đang giải 

quyết 

Đăng kí chủ nguồn 

thải nguy hại 
86 82  04 

Cấp phép hành 

nghề quản lý chất 

thải nguy hại 

02 01   

Nhập khẩu phế liệu 20 13 01 06 

e. Công tác kiểm tra, thanh tra về BVMT 

� Quan trắc chất lượng MT 

Chương trình quan trắc MT tổng hợp trên ñịa bàn thành phố Đà 

Nẵng ñã ñược UBND thành phố phê duyệt tại Quyết ñịnh số 

2189/QĐ-UB ngày 04/5/2006, ñến nay ñã có tổng số 38 ñiểm quan 

trắc ñược tiến hành ñúng theo tiến ñộ với tần suất quan trắc từ 2-6 

lần/năm. Số liệu quan trắc ñược cập nhật, xử lý kịp thời phục vụ 

công tác theo dõi diễn biến chất lượng MT trên ñịa bàn Tp.Đà Nẵng, 

tạo ñiều kiện cho việc ñánh giá chất lượng MT của thành phố, ñồng 

thời làm cơ sở ñể thẩm ñịnh các báo cáo ĐTM. 
� Công tác thanh tra, kiểm tra MT 

Nhìn chung công tác kiểm soát ô nhiễm ñã ñược triển khai 

ñều ñặn hàng năm. Thành phố ñã tiến hành thanh tra, kiểm tra 

thường xuyên về việc thực hiện BVMT và sau khi cấp phép, thẩm 

ñịnh ở các cơ sở, ñơn vị sản xuất, tại các KCN và cụm dân cư. Đảm 

bảo việc thực hiện BVMT một cách ñồng bộ từ các ban ngành ñến 

các cộng ñồng dân cư.  
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Bảng 2.14. Tình hình vi phạm pháp luật MT giai ñoạn 2008-2010 

Vi phạm Số vụ 

Thu gom vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại 02 

Quy ñịnh về bảo vệ ñộng vật hoang dã 08 

Khai thác tài nguyên trái phép 02 

Xả nước thải gây ô nhiễm môi trường 11 

Nhập phế liệu gây ô nhiễm môi trường 01 

Hàng thực phẩm kém chất lượng và thuốc BVMT giả 02 

Tuy nhiên thủ tục thanh tra, kiểm tra còn quá rườm rà, xử 

phạt nhiều khung không rõ ràng, yêu cầu báo cáo quá nhiều gây lãng 

phí thời gian và phiền hà cho các cơ sở công nghiệp. Việc ñình chỉ 

sản xuất, buộc di dời hàng loạt các cơ sở trong vùng trong cùng một 

lúc sẽ tạo ra một môi trường XH khá phức tạp với nhiều doanh 

nghiệp bị phá sản và tăng số lượng lao ñộng thất nghiệp.  

2.2.2 Đánh giá chung về QLMT trên ñịa bàn Đà Nẵng 

a. Thành tựu 

- Lồng ghép chương tình BVMT vào kế hoạch phát triển KT-

XH của thành phố. 

- Chất lượng môi trường ñược cải thiện ñáng kể hơn trước. 

Nhiều ñiểm nóng môi trường ñã ñược giải quyết triệt ñể 

- Công tác thu gom rác thải, thu phí BVMT ñạt hiệu quả cao. 

- Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về 

BVMT ñã ñược triển khai sâu rộng, ña dạng các hình thức 

tuyên truyền và phối hợp nhiều cơ quan tổ chức thực hiện 

b. Hạn chế 

- Tình hình QLMT chưa ñáp ứng với yêu cầu phát triển của 

thành phố.  
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- Các chính sách, thể chế của thành phố về BVMT triển khai 

còn chậm. 

- Năng lực cán bộ QLMT còn thiếu về số lượng, yếu về 

chuyên môn, kinh nghiệm.  

c. Các nguyên nhân ảnh hưởng ñến quản lý của Nhà nước 

về MT 

� Nhận thức của cán bộ quản lý và người dân về MT 
� Công tác tổ chức nhà nước về QLMT 

 

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ MÔI 

TRƯỜNG TẠI THÀNH PH Ố ĐÀ NẴNG 

 
3.1 QUAN ĐIỂM VÀ M ỤC TIÊU QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ 

MÔI TR ƯỜNG TẠI ĐÀ NẴNG 

3.2 GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ MÔI TRƯỜNG 

TẠI THÀNH PH Ố ĐÀ NẴNG 

3.2.1 Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về BVMT 

- Xây dựng hệ thống các VBQPPL, các chế tài phù hợp về 

QLMT và ñô thị trên ñịa bàn thành phố theo ñịnh hướng phát triển 

bền vững, xây dựng “Thành phố môi trường”. 

- Xây dựng kế hoạch, chương trình hành ñộng cụ thể ứng 

phó với tình hình biến ñổi khí hậu và nước biển dâng cho Tp.Đà 

Nẵng. 

- Xây dựng và ban hành các VBQPPL kiểm soát và xử lý ô 

nhiễm bụi và tiếng ồn tại các làng nghề. 
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3.2.2 Đẩy mạnh tri ển khai thực hiện các văn bản quy phạm 

pháp luật về BVMT 

a. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận 

thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường 

- Tăng cường giáo dục truyền thông, phát ñộng phong trào 

quần chúng tham gia BVMT, tổ chức các lớp tập huấn nâng 

cao nhận thức về môi trường cho cộng ñồng dân cư. Công 

tác này phải ñược thực hiện thường xuyên, tránh làm theo 

phong trào. 

- Lồng ghép chương trình giáo dục về BVMT, triển khai các 

văn bản quy phạm pháp luật về BVMT ñến từng người dân. 

- Tổ chức các khóa ñào tạo trình ñộ chuyên môn của cán bộ 

quản lý môi trường và nhận thức môi trường cho các nhà 

quản lý doanh nghiệp, cộng ñồng dân cư ở ñịa phương.  

b. Đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác môi trường 

- Xây dựng chính sách khuyến khích mọi thành phần tham gia 

trong công tác BVMT như thu gom, vận chuyển, tái chế, xử 

lý chất thải và các dịch vụ khác về BVMT. 

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân ñóng góp nguồn tài chính 

cho ñầu tư thực hiện các quy chế về BVMT, phòng ngừa và 

khắc phục ô nhiễm, tạo lập môi trường sống xanh, sạch, ñẹp 

tại nơi làm việc và nơi cư trú.  
c. Tăng cường hợp tác quốc tế trong các dự án và trong việc 

quản lý môi trường 

- Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực, giáo dục ñào tạo, 

khoa học công nghệ, ñặc biệt là chuyển giao các công nghệ sản xuất 

sạch và thân thiện môi trường. 
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- Xây dựng chính sách khuyến khích thu hút các dự án ñầu tư 

trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp BVMT. Tăng tỷ lệ ñầu 

tư cho BVMT trong nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức. 

d. Đẩy mạnh công tác quản lý thực hiện bảo vệ môi trường 

- Cần xác ñịnh số chỉ tiêu MT ñưa vào Niêm giám thống kê 

nhằm công bố hàng năm. UBND thành phố cần ban hành quy ñịnh 

thu thập, quản lý và chia sẻ cơ sở dữ liệu về môi trường thành phố. 

- Áp dụng các chính sách, cơ chế hỗ trợ về vốn, khuyến khích 

về thuế, trợ giá ñối với các hoạt ñộng BVMT. Nghiên cứu áp dụng 

công cụ kinh tế trong hoạt ñộng BVMT.  

- Tăng nguồn quỹ MT và mức chi ngân sách cho các hoạt 

ñộng MT bảo ñảm ưu tiên cho công tác thực hiện BVMT. 

- Vận ñộng các ngân hàng hỗ trợ vốn, giới thiệu các kênh tín 

dụng không lãi cho các cơ sở sản xuất có nguyện vọng áp dụng, ñầu 

tư triển khai công nghệ sản xuất ít chất thải với lãi suất ưu ñãi. 

3.2.3 Tăng cường công tác kiểm tra, ñánh giá 

a.  Hoàn thiện hệ thống Quan trắc chất lượng môi trường 

- Xây dựng Quy hoạch mạng lưới quan trắc MT tự ñộng trên ñịa 

bàn thành phố ñến năm 2015 và ñịnh hướng ñến năm 2020.  

- Xây dựng thêm các ñiểm quan trắc môi trường với tần suất quan 

trắc nhiều hơn ñảm bảo công tác theo doi diễn biến chất lượng MT. 

bên cạnh ñó, cần ñầu tư trang thiết bị hiện ñại phục vụ trong công tác 

phân tích môi trường. 

b.  Phát triển hệ thống quản lý môi trường 

- Phát triển lực lượng cán bộ QLMT tại các phòng TN&MT ở cấp 

quận, huyện theo hướng kết hợp quản lý tài nguyên với QLMT.  

- Đào tạo cán bộ có chuyên môn về môi trường ở cấp phường, xã. 
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- Thành lập Phòng cảnh sát môi trường thuộc Công an Thành phố, 

thường xuyên kiểm tra, thanh tra, ngăn chặn các sự cố môi trường, 

tội phạm môi trường.  

c. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện BVMT ở 

các cơ sở sản xuất. Xử phạt nghiêm minh ñối với những cơ sở, cá 

nhân gây ô nhiễm môi trường, buộc các cơ sở gây ô nhiễm phải thực 

hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm.  

- Triển khai tiếp tục kế hoạch xử lý triệt ñể các cơ sở gây ô nhiễm 

môi trường và các ñiểm nóng về môi trường như Bãi rác Khánh Sơn, 

khu Âu thuyền Thọ Quang, làng nghề Non Nước…  

- Phân cấp trách nhiệm và có cơ chế phối hợp chặt chẽ, ñồng bộ 

giữa các ngành, các cấp trong việc tăng cường các hoạt ñộng QLNN 

về MT. 

- Tăng cường kiểm tra, phối hợp với Thanh tra Sở thanh tra việc 

lập báo cáo giám sát, báo cáo công tác BVMT của cơ sở, cập nhật số 

liệu, phân loại ñánh giá chất lượng môi trường của cơ sở ñể kịp thời 

hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu, phát thải, khống 

chế ô nhiễm môi trường. 

- Chỉ ñạo, hướng dẫn Phòng TN&MT trong công tác kiểm tra thực hiện 

nhiệm vụ BVMT; xác nhận Bản cam kết BVMT. Tăng cường công tác 

thanh tra, kiểm tra các nội dung ñã ghi trong Bản cam kết của các cơ sở hay 

dự án ñã ñược phê duyệt. 

- Cơ cấu phân bổ hợp lý ngân sách sự nghiệp dành cho ñầu tư MT 

và sự nghiệp MT như tăng kinh phí bố trí sự nghiệp môi trường hàng 

năm cho các tổ chức ñoàn thể, quận, huyện, phường, xã. 
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3.3 KIẾN NGHỊ 

3.3.1 Kiến nghị ñối với Chính phủ và các Bộ ngành liên quan 

3.3.2 Yêu cầu ñối với các Sở, Ban ngành, quận, huyện 

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức hệ thống quản lý môi trường 

ñến cấp phường, xã; KCN&CX. Phấn ñấu không còn cán bộ kiêm 

nhiệm hoạt ñộng QLMT.  

- Phải có chính sách ñảm bảo hoàn tất ñấu nối nước thải 

toàn bộ và ñảm bảo xử lý chung ñạt yêu cầu trước năm 2015 cho tất 

cả các KCN trên ñịa bàn. 

- Tăng cường thực thi pháp luật về BVMT trên ñịa bàn, chú 

trọng công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát chất lượng MT trong 

thời gian ñến. 

- Đề nghị UBND thành phố trong việc tăng cường các ñiểm 

quan trắc, tần suất và kinh phí thực hiện quan trắc môi trường. Đẩy 

mạnh công tác xử lý các ñiểm nóng môi trường, thực hiện có hiệu 

quả ñề án thành phố môi trường giai ñoạn 2011 -2015 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức 

bảo vệ môi trường, giáo dục môi trường, làm cho ý thức bảo vệ môi 

trường trở thành thói quen, ñi sâu vào nếp sống của mọi tầng lớp 

trong xã hội. 
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KẾT LUẬN 

 

Trong thời gian qua, trong bối cảnh tình hình kinh tế trong 

nước có nhiều biến ñộng, cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái 

kinh tế toàn cầu… ñã ảnh hưởng tiêu cực ñến tiến trình hội nhập của 

thành phố, nhưng với vị thế là một trong số các ñộ thị loại I của Việt 

Nam, là thành phố ñộng lực của vùng kinh tế Miền Trung – Tây 

Nguyên, Đà Nẵng ñã có bước phát triển khá nhanh về KT-XH. Diện 

mạo thành phố ñã khang trang, văn minh, sạch ñẹp và ñầy sức sống, 

thể hiện rõ bản chất của một thành phố trẻ năng ñộng. Các ñề án về 

xây dựng và phát triển môi trường ñặc biệt là ñề án “Xây dựng Đà 

Nẵng – Thành phố môi trường” ñã tạo nên những hướng phát triển 

sáng tạo của thành phố, với mục ñích lớn nhất là phát triển KT-XH 

bền vững và phấn ñấu ñạt thành phố thân thiện môi trường, ñảm bảo 

các yêu cầu về chất lượng môi trường. 

Quản lý nhà nước về môi trường là một nội dung quan 

trọng trong chiến lược và kế hoạch phát triển bền vững của mỗi một 

ñịa phương. Nếu không ñặt ñúng vị trí của bảo vệ môi trường thì 

không thể ñạt ñược mục tiêu phát triển và từng bước nâng cao ñời 

sống của nhân dân. Thực tế cho thấy quản lý nhà nước về bảo vệ môi 

trường là một nhân tố quan trọng bảo ñảm cho việc sử dụng các 

nguồn tài nguyên một cách hợp lý và luôn giữ ñược môi trường ở 

trạng thái cân bằng. 

Với tầm nhìn trở thành “Thành phố MT”, chiến lược 

BVMT của Đà Nẵng là bộ phận cấu thành không thể tách rời của 

chiến lược phát triển KT - XH, là cơ sở quan trọng bảo ñảm phát 

triển kinh tế bền vững. Từ năm 2010, Đà Nẵng ñã chuyển ñổi cơ cấu 

kinh tế, ưu tiên phát triển du lịch và dịch vụ ñể phát triển thành phố 
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theo hướng hiện ñại hóa. Và "Thành phố môi trường" là một thương 

hiệu ñã ñược Đảng bộ, nhân dân thành phố Đà Nẵng lựa chọn và 

quyết tâm phấn ñấu ñạt ñược vào năm 2020. Đây là ñơn vị ñầu tiên 

trong cả nước ta xây dựng “Thành phố môi trường”.  

Trong những năm qua chất lượng môi trường của thành 

phố Đà Nẵng cũng chịu những sức ép do quá trình phát triển KT-XH 

của thành phố Đà Nẵng, việc phát triển ñô thị và mở rộng không gian 

thành phố làm ô nhiễm môi trường không khí cục bộ, quy hoạch và 

phát triển du lịch khu vực vùng bờ có nhiều ñiểm chưa hợp lý ảnh 

hưởng ñến chất lượng môi trường nước và ña dạng sinh học trên cạn 

và dưới nước. Quy hoạch và phát triển các khu công nghiệp chưa 

ñồng bộ dẫn ñến việc kiểm soát ô nhiễm cục bộ các khu vực nguồn 

tiếp nhận như Âu thuyền Thọ Quang, sông Phú Lộc… Các hoạt ñộng 

khác như: giao thông vận tải, thủy sản.. cũng có những sức ép ñáng 

kể lên môi trường thành phố. Tuy nhiên, dưới sự quản lý chặt chẽ 

của các cấp nên chất lượng MT thành phố ñã ñược giữ vững và có 

bước cải thiện ñáng kể so với giai ñoạn 2001-2004, công tác BVMT 

ñã ñược nâng cao cả về chất và lượng. Việc quản lý chất thải rắn của 

toàn thành phố khá tốt góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành một 

trong những thành phố sạch nhất trong cả nước trong thời gian qua 

với tỷ lệ thu gom ñạt 88%. Công tác xử lý các cơ sở gây ô nhiễm MT 

ñã ñược triển khai quyết liệt hoàn thành năm 2010 và ñược Trung 

ương ñánh giá cao. Cơ sở hạ tầng giao thông và hệ thống thoát nước 

ñã ñược hoàn thiện theo hướng hiện ñại, tình trạng nước thải chưa 

ñược xử lý thải ra môi trường ñã ñược hạn chế, ô nhiễm tại các sông 

hồ cũng ñược giảm thiểu ñáng kể. Lĩnh vực hợp tác quốc tế về môi 

trường ñã ñược chú trọng, nhiều dự án ñầu tư hợp tác với nước ngoài 

ñã ñược triển khai. Nhận thức chung về MT của người dân thành phố 
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ñược nâng cao, người dân ñã tự nguyện và tích cực tham gia các hoạt 

ñộng BVMT tại các cộng ñồng dân cư, từ bỏ các thói quen ảnh 

hưởng xấu ñến môi trường. Đặc biệt trong việc thực hiện Luật 

BVMT, việc triển khai các Nghị quyết, Quyết ñịnh, Chỉ thị của 

Đảng, Chính phủ trong việc BVMT ñã ñược thành phố ñặc biệt chú 

trọng thông qua nhiều hình thức tuyên truyền phổ biến, tập huấn, sử 

dụng các phương tiện truyền thông như báo ñài, pano áp phích và tổ 

chức các buổi mitting, phát ñộng phong trào BVMT ñến từng cụm 

dân cư, các doanh nghiệp. 

Hệ thống cơ quan QLNN về MT của thành phố ñã ñược 

hình thành và ñi vào hoạt ñộng có hiệu quả. Về cơ chế quản lý môi 

trường và tổ chức bộ máy quản lý ñã có những thay ñổi rõ rệt, nâng 

cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý môi trường. Công 

tác ñào tạo nâng cao trình ñộ chuyên môn của cán bộ quản lý môi 

trường ñã ñược chú trọng thông qua việc mở các lớp ñào tạo, tập 

huấn các kỹ năng chuyên môn… Bên cạnh việc chỉ ñạo sát sao thực 

hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, thành phố còn 

ban hành các văn bản dưới luật, ñặc biệt sự lồng ghép chương trình 

BVMT với chiến lược phát triển KT-XH. Tuy nhiên công tác quản lý 

nhà nước về môi trường của Tp.Đà Nẵng vẫn còn một số hạn chế 

như tình trạng ban hành các văn bản dưới luật chưa kịp thời, chưa sát 

với tình hình thực tiễn. 

Việc kiểm tra, giám sát và thẩm ñịnh ĐTM của các dự án, 

khu công nghiệp, công trình xây dựng, ñặc biệt là việc nghiên cứu, 

áp dụng công nghệ mới, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực BVMT ñã 

ñược thực hiện và bước ñầu có hiệu quả. Hấu hết tất cả các dự án, 

công trình ñều phải có báo cáo ĐTM trước khi xây dựng và hoạt 

ñộng, công tác ñăng ký hoạt ñộng các dịch vụ thu gom vân chuyển 
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chất thải nguy hại ñều ñược ñăng ký nhanh chóng và ñảm bảo các 

yêu cầu. Tuy nhiên, vẫn còn một số ñề án việc thẩm ñịnh, ĐTM của 

nó ñối với môi trường còn mang tính hình thức, thiếu tính chính xác 

gây ảnh hưởng nghiêm trọng ñến môi trường. 

Công tác tổ chức bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về 

môi trường ñã ñi vào hoạt ñộng có nề nếp và bước ñầu phát huy hiệu 

quả tích cực.  Bộ máy quản lý cấp quận, huyện, xã ñã ñược hình 

thành và phân cấp trong hoạt ñộng, ñảm bảo ở tất cả các cấp ngành 

ñều có các bộ hoạt ñộng quản lý về vấn ñề môi trường.  

 Bên cạnh những thành tựu ñã ñạt ñược, công tác BVMT ở 

thành phố còn nhiều tồn tại: nhiều văn bản hướng dẫn của Trung 

ương còn chồng chéo, các quy ñịnh, chính sách ở ñịa phương chưa 

ban hành kịp thời với yêu cầu thực tiễn, thiếu các chính sách khuyến 

khích kêu gọi tư nhân ñầu tư BVMT, trang thiết bị quan trắc, phân 

tích chưa ñược ñầu tư tương xứng, tốc ñộ triển khai ñề án thành phố 

MT còn chậm và chưa sâu sát ñến tất cả các lĩnh vực liên quan, công 

cụ thông tin chưa ñầu tư ñúng mức. Thành phố vẫn thiếu một quy 

hoạch tổng thể về quản lý chất thải rắn có tầm chiến lược, công tác 

xã hội hóa và huy ñộng bên ngoài tham gia còn chậm, chưa tương 

xứng với thành phố môi trường…. 

Từ những phân tích tình hình thực tế, dựa vào ñịnh hướng 

và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, tác giả ñã ñưa ra một số giải 

pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý Nhà 

nước về môi trường, từ ñó nâng cao chất lượng môi trường tại thành 

phố Đà Nẵng, góp phần trong việc “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố 

Môi trường” thành công. 

 

 


