
 

   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                          BỘ NỘI VỤ 
                                                          

 
 

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA 
 
 
 

 
 
 

   HÀ VĂN HÒA 
 

 

 

 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN  

VEN BỜ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH 

 
 

 

 

LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HÀ NỘI, 2015 



 

   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                          BỘ NỘI VỤ 
 
 

       HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA 
 
 
 
 

HÀ VĂN HÒA 

 

 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN  

VEN BỜ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH 

 
 
 

Chuyên ngành: Quản lý hành chính công 

Mã số: 62 34 82 01 
 

 

LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG 

 

 

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 

                                         

                                         

                                          1. PGS. TS  Nguyễn Đức Lương 

                                          2. PGS. TS  Đinh Thị Ngọc Quyên 

                                                      

 

HÀ NỘI, 2015 



 
 

LỜI CAM ĐOAN 
 
 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. 
Các số liệu trong Luận án là trung thực. Những kết luận khoa học của  

Luận án chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào. 
 
 
 
 
 
 

TÁC GIẢ LUẬN ÁN 
 
 
 
 
 
 

HÀ VĂN HÒA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 DANH MỤC VIẾT TẮT 
 
 

ADB Ngân hàng phát triển Châu Á 
ASEAN Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 
BASEL Công ước về kiểm soát, vận chuyển các chất thải  

độc hại xuyên biên giới  
BTTH Bồi thường thiệt hại 
BVB Biển ven bờ 
BVMT Bảo vệ môi trường 
B&HĐVN Biển và Hải đảo Việt Nam 
CCKT Công cụ kinh tế 
CTNH Chất thải nguy hại  
GDP Tổng sản phẩm quốc gia 
ĐTM Đánh giá tác động môi trường 
HĐND Hội đồng nhân dân 
IUCN Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế  
KBTB Khu bảo tồn biển 
KCN Khu công nghiệp 
KKT Khu kinh tế 
KH&CN Khoa học và Công nghệ  
KT-XH Kinh tế - xã hội 
MARPOL 73/78 Công ước về ngăn ngừa ô nhiễm dầu từ tầu  
NN&PTNT Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
ODA Tài trợ phát triển chính thức 
OECD Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế 
QCVN Quy chuẩn Việt Nam 
QHKGB Quy hoạch không gian biển 
QLNN Quản lý nhà nước 
QLTH Quản lý tổng hợp  
QLTHVB Quản lý tổng hợp vùng bờ 
TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 
TKV TĐ Công nghiệp than - Khoáng sản VN 
TN&MT Tài nguyên và Môi trường 
TP Thành phố 
UBND Ủy ban nhân dân 
UNEP Chương trình LHQ về môi trường 
UNESCO Tổ chức văn hoá, khoa học và giáo dục Liên Hiệp Quốc 
VHL Vịnh Hạ Long 
WB Ngân hàng Thế giới  
WWF Quỹ Bảo vệ thú hoang dã  

  

 

 

 

 



DANH MỤC SƠ ĐỒ, PHỤ LỤC 

TT Nội  dung Trang 

 SƠ ĐỒ  

Sơ đồ 2.1. Các nguồn gây ô nhiễm chính biển ven bờ 38 

Sơ đồ 2.2. Tầm quan trọng của môi trường biển ven bờ trong phát triển KTXH. 42 

Sơ đồ 2.3. Căn cứ lập quy hoạch BVMT BVB Quảng Ninh 54 

Sơ đồ 2.4. Quản lý các hoạt động vùng bờ 57 

Sơ đồ 3.1. Sơ đồ vùng nghiên cứu (Vùng biển ven bờ Quảng Ninh) 80 

Sơ đồ 3.2. Những áp lực về môi trường đối với BVB khu vực VHL  90 

Sơ đồ 3.3. Quy hoạch vùng đệm ven biển để bảo vệ khu vực Vịnh Bái Tử Long 96 

Sơ đồ 4.1. Đề xuất thành lập Hội đồng về  QLTH biển trực thuộc UBND tỉnh 138 

Sơ đồ 4.2. Đề xuất UBND tỉnh tạo điều kiện để ngư dân tham gia hoạt động 

BVMT BVB 

 

146 

Sơ đồ 4.3. Đề xuất mô hình quy hoạch theo phương thức QLTHVB tại Quảng Ninh 148 

Sơ đồ 4.4. Đề xuất các khu vực vành đai bảo vệ môi trường VHL 155 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 

Phụ lục 01 Quy chế pháp lý các vùng biển Việt Nam 44 

Phụ lục 02 Vòng luẩn quẩn: Nghèo khó - khai thác quá mức - suy thoái 45 

Phụ lục 03 Vòng luẩn quẩn từ việc quản lý không phù hợp vùng ven biển VHL 45 

Phụ lục 04 Sơ đồ ô nhiễm dầu ven biển Việt Nam năm 2007 57 

Phụ lục 05 Cách tiếp cận từng bước trong quy hoạch không gian biển 

và các bước trong chu trình quản lý tổng hợp 

60 

Phụ lục 06 Danh mục một số Công ước liên quan đến BVMT biển Việt Nam tham gia 62 

Phụ lục 07 Trữ lượng và phân bố khoáng sản của tỉnh Quảng Ninh 82 

Phụ lục 08 Các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 82 

Phụ lục 09 Một số hình ảnh về nguồn gây ô nhiễm và hoạt động BVMT biển  85 

Phụ lục 10 Số lượng nguồn ô nhiễm thực tế ở tỉnh Quảng Ninh   85 

Phụ lục 11 Sơ đồ khu vực xác định Thỏa thuận Thăm dò Chung Việt Nam - 

Trung Quốc tại Vịnh Bắc Bộ 

88 

Phụ lục 12 Biểu đồ về tình trạng ô nhiễm môi trường biển ven bờ Quảng Ninh 90 

Phụ lục 13 Một số văn bản liên quan đến BVMT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 91 

Phụ lục 14 Tổ chức của các cơ quan BVMT trên địa bàn Quảng Ninh 93 

Phụ lục 15 Điểm bình quân phản ánh nhu cầu đào tạo 94 

Phụ lục 16 Công tác lập, thẩm định, phê duyệt, hậu kiểm tra khai thác khoáng sản  95 

Phụ lục 17 Các địa điểm ứng viên khu Ramsar ở Quảng Ninh 96 

Phụ lục 18 Danh sách cơ sở được chứng nhận ra khỏi danh sách cơ sở gây ô nhiễm 96 

Phụ lục 19 Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở TN&MT  101 

Phụ lục 20 Thống kê thu chi và sử dụng các loại kinh phí trong BVMT 102 

Phụ lục 21 Tổng hợp danh mục các dự án ưu tiên BVMT tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 103 

Phụ lục 22 Về các hoạt động liên quan đến việc thanh tra, kiểm tra, xử phạt  104 

Phụ lục 23 Mẫu bảng hỏi tổng hợp 107 

Phụ lục 24 Mức độ phát triển bền vững ở Quảng Ninh 117 

Phụ lục 25 Quy hoạch không gian phát triển kinh tế tỉnh Quảng Ninh 130 

Phụ lục 26 Dự báo cơ cấu kinh tế, tăng trưởng GDP và GDP đầu người 131 

Phụ lục 27 Đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn ô nhiễm 149 

Phụ lục 28 Bài phỏng vấn lãnh đạo Sở TN&MT và Ban Quản lý Vịnh Hạ Long 154 

 
 



MỤC LỤC  

A. PHẦN MỞ ĐẦU  

B. PHẦN NỘI DUNG 

 Chương 1 

TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 
VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 

 

 

8 

1.1. Những công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án 8 

1.2. Tiếp thu, chọn lọc những nội dung nghiên cứu trong và ngoài nước  27 

1.3. Những vấn đề đặt ra của luận án cần tập trung giải quyết 29 

  Chương 2 

CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN VEN BỜ 

 

33 

2.1. Những vấn đề chung về bảo vệ môi trường biển ven bờ 33 

2.2. Các nhân tố ảnh hưởng và tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động quản lý nhà 

nước về bảo vệ môi trường biển ven bờ 

45 

2.3. Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường biển ven bờ  51 

2.4. Kinh nghiệm QLNN về BVMT biển ven bờ  66 

Chương 3 

THỰC TRẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC    
VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN VEN BỜ QUẢNG NINH 

 

80 

3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội Quảng Ninh 80 

3.2. Thực trạng môi trường biển ven bờ Quảng Ninh 85 

3.3. Thực trạng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường biển ven bờ Quảng Ninh 90 

3.4. Đánh giá hoạt động quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường biển ven bờ Quảng Ninh 108 

                                             Chương 4 

QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN 

LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN VEN BỜ QUẢNG NINH 

 

128 

4.1. Quan điểm của Đảng về bảo vệ môi trường biển ven bờ 128 

4.2. Phương hướng tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường biển ven bờ 130 

4.3. Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường biển ven bờ Quảng Ninh 135 

4.4. Một số Kiến nghị           157 

C. PHẦN KẾT LUẬN 165 

D. TÀI LIỆU THAM KHẢO  

E. PHỤ LỤC  



 1

A. PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài     

Phát triển bền vững là mục tiêu của mọi quốc gia. BVMT sống nói chung, 

môi trường biển, BVB nói riêng là một trong những vấn đề cấp bách hiện nay của 

toàn nhân loại, của mọi quốc gia cũng như các địa phương.  

Thế kỷ 21 được xem là thế kỷ của đại dương. Các quốc gia có biển đều rất 

quan tâm đến biển và coi trọng việc xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế biển gắn 

với quản lý môi trường và vùng ven biển. Khu vực Biển Đông, trong đó có Việt 

Nam, không chỉ có vị trí địa kinh tế và địa chính trị trọng yếu mà còn là nơi nảy 

sinh các vấn đề về chủ quyền và môi trường. Cùng với nguồn tài nguyên phong phú 

và đa dạng, biển ngày càng có vai trò to lớn đối với sự nghiệp phát triển đất nước. 

Các hoạt động kinh tế trên đất liền, trên biển ảnh hưởng trực tiếp đến môi 

trường biển và môi trường BVB. Để phát triển bền vững kinh tế biển, một trong 

những nhân tố quan trọng là phải kiểm soát, hạn chế các nguồn gây ô nhiễm, nâng 

giá trị sử dụng của môi trường BVB. 

Bởi vậy, để BVMT BVB cần quản lý, giải quyết có hiệu quả mối quan hệ 

giữa phát triển kinh tế và BVMT theo hướng phát triển bền vững. Giải quyết các 

mâu thuẫn giữa các chủ thể có liên quan đến sử dụng biển, BVB. 

Vùng BVB là nơi tập trung các hoạt động phát triển, chịu tác động mạnh mẽ, 

trực tiếp hàng năm của thiên tai và nhân tai, đặc biệt tác động từ đất liền và trên 

biển. Môi trường vùng ven bờ bị ô nhiễm, suy thoái, hệ thống tài nguyên vùng này 

không thế phục hồi hoặc phục hồi chậm…Điều này tiếp diễn và không được khắc 

phục kịp thời sẽ ảnh hưởng trở lại mục đích và mục tiêu phát triển bền vững. 

Có nhiều nguyên nhân khác nhau để giải thích cho tình trạng nói trên: 

- Yêu cầu phát triển kinh tế biển là tất yếu khách quan nhằm đáp ứng yêu cầu 

CNH, HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế đất nước với mục tiêu đến năm 2020 đưa tỷ 

trọng GDP của vùng ven biển lên 53- 55% trong tổng GDP của cả nước, GDP bình 

quân đầu người tăng gấp trên 5 lần hiện nay (Chiến lược biển Việt Nam đến năm 

2020 của Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương khoá X). 

- Tốc độ đô thị hoá, CNH, HĐH ngày càng tăng cùng với sức ép gia tăng dân số. 
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- Xây dựng quy hoạch, chính sách phát triển không gian biển nhằm QLTH, khai 

thác có hiệu quả tiềm năng biển còn chậm ở cấp quốc gia, cấp vùng và cấp tỉnh; trình 

độ KH&CN biển, hạ tầng kỹ thuật và nguồn nhân lực phát triển kinh tế biển thấp. 

- QLNN đối với biển, vùng ven biển và hải đảo nói chung, đối với môi 

trường vùng ven bờ nói riêng còn hạn chế và chưa hiệu quả. 

- Hoạt động của bộ máy QLNN còn chồng chéo; chính sách, pháp luật về 

BVMT BVB còn có những hạn chế nhất định. 

Quảng Ninh là một tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, 1/28 địa 

phương có biển, đang trong quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH, với nhiều thế mạnh 

vượt trội như: Khai thác than, phát triển cảng biển, du lịch biển trong đó nổi bật với 

VHL – kỳ quan thiên nhiên thế giới mới.  

Quảng Ninh là một trong những tỉnh có nguy cơ ô nhiễm môi trường biển rất 

cao do khai thác than, vận tải và du lịch, phát triển các KCN, KKT ven biển. Để vừa 

tăng trưởng kinh tế vừa bảo vệ được môi trường BVB là việc làm không hề đơn 

giản trong khi các hoạt động kinh tế trên đất liền, ở vùng BVB và ngoài vùng BVB 

đều có liên quan, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường BVB. 

Môi trường BVB ở Quảng Ninh bị xuống cấp. Có nhiều lý do của tình trạng 

này mà một lý do quan trọng là QLNN về BVMT BVB ở Quảng Ninh chưa được 

thực hiện tốt. 

Năng lực QLNN về BVMT biển chưa đáp ứng yêu cầu kiểm soát, phòng 

ngừa, thích ứng có hiệu quả trước những nguy cơ gây tổn thương đến BVB đặc biệt 

trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng, sự cố tràn dầu trên biển tại các 

khu vực đặc biệt nhậy cảm về đa dạng sinh học như khu vực biển của Quảng Ninh 

đang đặt ra những yêu cầu QLNN về BVMT BVB cần giải quyết. 

Vấn đề QLNN về BVMT BVB đặt ra là: 

- Mở rộng phát triển kinh tế, kinh tế biển, tiếp nhận đầu tư nước ngoài vào 

phát triển kinh tế mà vẫn bảo vệ được môi trường BVB.  

- Nâng cao hiệu quả QLNN thông qua: Hoàn thiện chính sách, quy hoạch 

BVMT; hoàn thiện bộ máy quản lý, hệ thống pháp luật; giám sát việc thực thi pháp 

luật có hiệu quả; kiểm soát các nguồn ô nhiễm đặc biệt từ đất liền;… 
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Tác giả lựa chọn đề tài: “Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường biển ven 

bờ trên địa bàn  tỉnh Quảng Ninh” nhằm đáp ứng một số đòi hỏi thực tiễn sau: 

Một là, Hoàn thiện, nâng cao hiệu quả QLNN về BVMT BVB trong đó tập 

trung vào hoàn thiện thể chế, đặc biệt về tổ chức và hoạt động của bộ máy; hoàn 

thiện chính sách, pháp luật, nhất là các quy định về nội dung, công cụ và phương 

thức QLNN BVMT BVB nhằm đáp ứng việc kiểm soát, hạn chế dần các nguồn gây 

ô nhiễm BVB; nâng giá trị sử dụng của môi trường BVB trong phát triển kinh tế 

biển ở tỉnh Quảng Ninh. 

Hai là, giúp giải quyết các mâu thuẫn giữa các bên liên quan (stakeholder) 

đến sử dụng biển, biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh; giúp địa phương ven biển, các 

ngành liên quan đến biển có cách tiếp cận, giải quyết vấn đề về phát triển bền vững 

và BVMT BVB (trên cơ sở áp dụng hệ thống giải pháp mà Luận án đề xuất). 

Ba là, bảo đảm mở rộng phát triển kinh tế biển, các KKT ven biển, tăng 

cường hội nhập kinh tế quốc tế trong phát triển kinh tế biển trong khi vẫn bảo vệ 

được môi trường biển. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN về BVMT BVB trên địa bàn 

Quảng Ninh nhằm bảo đảm phát triển bền vững. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt được mục đích nghiên cứu nêu trên, nhiệm vụ nghiên cứu của Luận 

án phải thực hiện các nội dung cụ thể sau: 

- Làm rõ thực trạng ô nhiễm biển ven bờ ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế 

- xã hội của tỉnh Quảng Ninh. 

- Tìm ra những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế làm tác động làm 

cho hiệu lực, hiệu quả QLNN BVMT BVB không cao. 

- Vận dụng, làm sáng tỏ một số khía cạnh lý thuyết trong và ngoài nước đã 

được áp dụng trong thực tiễn, đồng thời bổ sung một số luận điểm mới để tìm ra 

những nguyên nhân cơ bản là các điểm nghẽn, nút thắt trong QLNN BVMT BVB 

để đề xuất các giải pháp phù hợp với thực tiễn ở Quảng Ninh.  
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3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài 

3.1.  Đối tượng nghiên cứu 

Nghiên cứu hệ thống lý thuyết về QLNN về BVMT, BVMT biển và biển ven 

bờ. Phân tích thực tiễn QLNN về BVMT BVB tại Quảng Ninh để làm rõ những hạn 

chế và nguyên nhân.  

Vận dụng lý thuyết, khía cạnh lý thuyết trong và ngoài nước vào thực tiễn để 

phân tích, đánh giá nội dung, công cụ, phương thức (đặc biệt là các nội dung về thể 

chế, chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện) QLNN BVMT BVB tại tỉnh Quảng 

Ninh và đề xuất giải pháp giải quyết các nguyên nhân của hạn chế. 

3.2.  Phạm vi nghiên cứu 

*  Phạm vi không gian: 

- Luận án nghiên cứu trên phạm vi địa bàn tỉnh Quảng Ninh để giải quyết 

những vấn đề QLNN về BVMT BVB đặt ra. 

- Vùng BVB: giới hạn phía biển cách bờ 3 hải lý trở vào thuộc các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương có biển (bao gồm nghiên cứu vùng cửa sông tiếp 

giáp với vùng BVB; các vũng, vịnh ven bờ). 

- Vùng ven biển với các nguồn gây ô nhiễm từ lục địa và vùng biển ngoài 3 

hải lý với các nguồn ô nhiễm từ biển. 

 - Tuy nhiên, với nguồn gây ô nhiễm từ biển (nhất là vùng biển ngoài biển 

ven bờ) thì Luận án chỉ đề cập sơ bộ, không đi sâu phân tích (Vì với Quảng Ninh thì 

nguồn gây ô nhiễm BVB cơ bản có nguồn gốc từ đất liền).  

- Phần thực tiễn là QLNN về BVMT ở vùng biển ven bờ Quảng Ninh (trong 

đó có một phần thực tiễn liên quan đến việc quản lý môi trường VHL). 

*  Phạm vi thời gian: Luận án tập trung nghiên cứu trên cơ sở thông tin và tư 

liệu trong giai đoạn 2006 – 2012. 

* Phạm vi nội dung: Hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật có liên quan đến 

nội dung, công cụ và phương thức QLNN BVMT BVB trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

4.1. Phương pháp luận 

Luận án sử dụng phương pháp luận nghiên cứu duy vật biện chứng của chủ 
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nghĩa Mác – Lênin và các quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về QLNN trong BVMT và môi trường BVB. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

4.2.1.  Phương pháp phân tích và tổng hợp: Phân tích và tổng hợp tài liệu các 

công trình nghiên cứu trước đó; kết nối các thông tin để làm sáng tỏ những nội dung 

nghiên cứu. Việc tổng hợp chỉ được thực hiện trên những phân tích khoa học đối với 

những tài liệu có nguồn trích dẫn đáng tin cậy, các số liệu khảo sát thực tế về KT-XH 

ảnh hưởng đến QLNN về BVMT BVB. Phương pháp này được thực hiện đối với 

toàn bộ luận án, trong đó Chương 2 và Chương 3 được áp dụng nhiều nhất. 

4.2.2.  Phương pháp khảo sát thực tế: Trong thời gian thực hiện luận án, tác 

giả thực hiện một số lần đi khảo sát tổng hợp, để điều tra chung về các vấn đề kinh tế, 

xã hội, môi trường tại khu vực nghiên cứu đặc trưng như: Khu khai thác than, khu 

nuôi trồng thủy sản, khu vực BVB, các khu dân cư ven biển, khu vực chịu ảnh hưởng 

mạnh của sản xuất công nghiệp. Tiến hành khảo sát tổng hợp từ điều kiện tự nhiên, 

KT-XH và các vấn đề môi trường đặc thù. Phương pháp này được thực hiện nhiều 

nhất ở Chương 3 của Luận án. Tác giả đã khảo sát 03 đợt đối với cán bộ, công chức 

các cơ quan nhà nước, học viên các lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN và ngư dân các 

làng chài ven biển quanh VHL với khoảng 500 người với số phiếu thu về 445 phiếu 

(có phiếu khảo sát kèm theo). 

4.2.3. Phương pháp điều tra xã hội học 

Trong quá trình thực hiện đề tài tác giả đã xử dụng phương pháp điều tra xã 

hội học thông qua các bảng hỏi, phiếu khảo sát, các cuộc trao đổi, phỏng vấn với 

nhiều đối tượng khác nhau (từ những người ngư dân, cư dân ven biển, cán bộ công 

chức). Các kết quả thu được được phân tích xử lý đã tạo ra những kết quả khách 

quan cho việc đánh giá, kết luận. Việc thực hiện phương pháp được triển khai trong 

thực tiễn và có tài liệu kèm theo ở phần phụ lục. Phương pháp này được thực hiện 

nhiều nhất ở Chương 3 của Luận án. 

4.2.4. Phương pháp thống kê, dự báo 

Trong quá trình nghiên cứu tác giả xử lý hệ thống số liệu theo phương pháp 

thống kê trên cơ sở sử dụng bảng tính Excel. Việc thống kê tìm ra những kết quả 
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phản ánh thực tiễn trung thực nhất, đặc biệt là ở chương 3. Những kết quả thống kê 

được sử dụng làm cơ sở để phân tích, đánh giá, luận giải qua đó làm rõ hơn hệ 

thống lý thuyết căn bản. Phương pháp dự báo ngoại suy được sử dụng để đưa ra 

những nhận định khách quan về xu thế phát triển của lý thuyết, thực tiễn, cũng như 

dự báo những vấn đề thực tiễn có thể phát sinh để có giải pháp xử lý cho phù hợp.  

4.2.5. Phương pháp chuyên gia 

Trong quá trình nghiên cứu đề tài tác giả cũng đã có những trao đổi, phỏng 

vấn, nhờ các chuyên gia giúp đỡ trong việc chỉ dẫn phân tích, so sánh…các tài liệu đã 

thu được. Các chuyên gia, nhà khoa học thuộc Học viện Hành chính, Tổng cục Môi 

trường, Vụ Hợp tác Quốc tế thuộc Bộ TN&MT, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, 

những người có chuyên môn và kinh nghiệm của Sở TN&MT Quảng Ninh.   

4.2.6. Một số phương pháp nghiên cứu bổ trợ có tính kỹ thuật khác: tiếp cận 

dựa vào hệ sinh thái; lồng ghép biến đổi khí hậu và những vấn đề cấp bách vào kế 

hoạch quản lý môi trường vùng bờ biển theo cách tiếp cận từng bước (step by step); 

Bộ chỉ số đo đạc mức độ thành công của một kế hoạch quản lý; phương pháp phân 

tích SWOT. Những phương pháp nghiên cứu bổ trợ này được thực hiện lồng ghép 

trong một số phần, mục của Luận án. 

5. Giả thuyết khoa học và câu hỏi nghiên cứu của Luận án 

Biển Quảng Ninh đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, QLNN BVMT BVB kém 

hiệu lực, hiệu quả đang ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển bền vững. Tại sao lại 

có thực tế nêu trên? Có nhiều nguyên nhân khác nhau lý giải cho thực tiễn trên (do 

thiếu các quy định của pháp luật hoặc tổ chức quản lý kém hoặc thiếu các lý thuyết 

dẫn đường cơ bản hoặc do tổng hợp của nhiều nguyên nhân). 

Giả thuyết đặt ra là thực tiễn QLNN BVMT BVB Quảng Ninh đang cần vận 

dụng các lý thuyết đã có trong và ngoài nước vào điều kiện thực tiễn để tìm ra các 

điểm nghẽn, nút thắt để giải quyết tổng thể các nguyên nhân liên quan đến nội dung, 

công cụ, phương thức quản lý và giải quyết triệt để. Cụ thể các nội dung lý luận về 

QLTHVB; quy hoạch không gian biển; áp dụng các CCKT; các vấn đề về thể chế, 

chính sách, pháp luật;… khi triển khai tại Quảng Ninh (địa phương có những nét đặc 

thù cụ thể riêng biệt) cần có sự chọn lọc, áp dụng những khía cạnh hợp lý để nâng cao 



 7

hiệu lực, hiệu quả QLNNN. Vận dụng lý thuyết khoa học trong và ngoài nước, tìm 

đúng những điểm nghẽn, nút thắt trong quản lý và giải quyết triệt để vào điều kiện 

Quảng Ninh. Làm được như vậy, Luận án sẽ đạt được mục đích và nhiệm vụ đề ra. 

Để trả lời cho giả thuyết khoa học, Luận án đặt ra các câu hỏi nghiên cứu 

như: Biển ven bờ Quảng Ninh có đang ô nhiễm nghiêm trọng không? Quản lý nhà 

nước về bảo vệ môi trường biển, biển ven bờ hiện tại chưa đáp ứng được yêu cầu 

phát triển kinh tế của Tỉnh? Thực trạng ô nhiễm, thực tiễn quản lý nhà nước đang 

làm cho Quảng Ninh phát triển không bền vững và cần có giải pháp khắc phục? 

Quản lý nhà nước đang có những điểm nghẽn, nút thắt cơ bản về nội dung, công cụ, 

phương thức quản lý như: Vấn đề về thể chế, chính sách, pháp luật;… cần giải 

quyết? So với cơ sở lý thuyết, thực tiễn Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 

biển, BVB Quảng Ninh có những sai biệt cần có giải pháp khắc phục? 

6. Đóng góp mới của luận án 

* Đóng góp về mặt lý luận: Lý luận QLNN về BVMT BVB đã có được hệ 

thống hóa và tổng hợp lại có tính khái quát hơn. Hệ thống lý thuyết này được làm 

sáng tỏ hơn khi triển khai áp dụng vào thực tiễn, đồng thời được bổ sung một số 

quan điểm, cách tiếp cận giải quyết mới trong QLNN áp dụng cho Quảng Ninh. 

* Đóng góp về mặt thực tiễn: 

- Chỉ ra thực trạng QLNN về BVMT BVB tại Quảng Ninh còn những hạn 

chế so với lý thuyết và yêu cầu phát triển thực tiễn hiện nay. 

- Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện nội dung QLNN về BVMT BVB của 

Quảng Ninh. Đồng thời đề kiến nghị, xuất một số nội dung QLNN về BVMT BVB 

đối với tỉnh Quảng Ninh, với Bộ TN&MT. 

7. Kết cấu của luận án 

Luận án ngoài phần mở đầu, tổng quan nghiên cứu, kết luận, tài liệu tham 

khảo, phụ lục, thì nội dung chính bao gồm 4 chương: 

Chương 1: Tổng quan về tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến đề tài Luận án 

Chương 2: Cơ sở lý luận quản lý nhà nước về BVMT biển ven bờ 

Chương 3: Thực trạng quản lý nhà nước về BVMT biển ven bờ Quảng Ninh 

Chương 4: Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về BVMT BVB Quảng Ninh 
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B. PHẦN NỘI DUNG 

                                               Chương 1  

TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 

11. Những công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án 

1.1.1. Các nghiên cứu ngoài nước 

1.1.1.1. Một số công trình cụ thể 

Các nghiên cứu đề cập trực tiếp đến QLNN về BVMT BVB phần nhiều là 

các chương trình, dự án điều tra và nghiên cứu thực tiễn. Các chương trình, dự án 

này đã cung cấp nhiều tài liệu, số liệu về môi trường và tài nguyên biển phục vụ cho 

công tác QLNN đối với môi trường biển trong đó có BVB như: Bản ghi nhớ Châu 

Á - Thái Bình Dương về kiểm tra của quốc gia có cảng 1972; Dự án ASEAN-

Canada về ô nhiễm biển nhằm xác định các tiêu chí bảo vệ tài nguyên biển và quản 

lý sự ô nhiễm; Dự án ASEAN-Mỹ về quản lý tài nguyên ven biển nhằm phát triển 

kế hoạch quản lý tổng hợp vùng ven biển; Dự án quản lý môi trường biển và vùng 

ven biển ở Biển Đông của ngân hàng phát triển Châu Á (ADB5712-REG); Hiệp 

định BVMT Biển Đông và Vịnh Thái Lan ngày 28/3/2001. 

Bên cạnh đó đã có các công trình, bài báo, sách nghiên cứu đề cập về quá 

trình hình thành và phát triển QLNN về BVMT biển như: Thể chế, chính sách về 

BVMT biển, đặc biệt là hệ thống pháp luật; hoạt động phối hợp giải quyết sự cố 

tràn dầu; xu hướng áp dụng các CCKT trong BVMT và môi trường biển; 

QLTHVB; hợp tác quốc tế về BVMT biển. 

Có thể kể đến một số công trình nghiên cứu tiêu biểu như: Abrahamsson J. 

Bernhard (1977), Môi trường biển và vận tải biển; Biliana Cicin-Sain và Robert W. 

Knech (1998), quản lý tổng hợp vùng ven biển và biển, Đại học Delaware, Newark, 

Mỹ; Chanyut Sudtongkong, Edward L. Webb (2008), Kết quả của quản lý nhà nước 

đối với cộng đồng ngập mặn có trụ sở tại miền Nam Thái Lan, Bangkok; Chương 

trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP), Báo cáo Chương trình hành động toàn cầu 

về bảo hộ Môi trường biển từ các hoạt động trên đất liền, 2006, Tiến sĩ Veerle 

Vandeweerd Điều phối viên, UNEP/Văn phòng Điều phối GPA; Charles N. Ehler 
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(2002), Hướng tới một khuôn khổ chung cho quản lý tổng hợp vùng ven biển, Cục 

Đại dương Quốc gia (NOS), Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ 

(NOAA), Kỷ yếu hội thảo; Chua Thia-Eng (2002), Thực hành Quản lý tổng hợp vùng 

ven biển, Hạ Môn, Trung Quốc; Davor Vidas (2000), bảo vệ môi trường biển - Luật 

và chính sách phòng chống ô nhiễm, Đại học Cambridge, Vương quốc Anh; Môi 

trường Chương trình UNEP / GEF / SCS / RWG (2002), Đảo ngược xu hướng suy 

thoái môi trường ở Biển Đông và Vịnh Thái Lan, Bangkok; Cơ quan Bảo vệ Môi 

trường, Bộ Môi trường Đan Mạch và Năng lượng (1999), Công cụ kinh tế bảo vệ môi 

trường ở Đan Mạch; Habibur Rahman (2007), chế độ pháp lý của môi trường biển tại 

vịnh Bengal, xuất bản. New Delhi; Hideyuki Ihasi (2002), chính sách của Nhà nước 

về môi trường biển: 1972-2002, các vùng biển và ven biển, Nhật Bản, Tokyo; 

Howard S. Schiffman (2003), Luật quốc tế và bảo vệ môi trường biển, Đại học New 

York, Mỹ; Văn phòng Chính sách Môi trường và Bộ Kế hoạch Khoa học, Công nghệ 

và Môi trường tại Vương quốc Thái Lan (1999), ô nhiễm Chẩn đoán phân tích xuyên 

biên giới và khuôn khổ quốc gia sơ bộ của một chương trình hành động chiến lược 

Chiến lược Biển Biển, Bangkok; Patrick Christie, Alan (1997), xu hướng trong phát 

triển quản lý vùng ven biển ở các nước nhiệt đới: Từ trung tâm để định hướng cộng 

đồng; Shimizu (2003), Bảo vệ các đại dương và các tài nguyên sinh vật, Đại học 

Tokyo, Tokyo; Hội thảo về quản lý vùng ven biển (2003), Kế hoạch hành động vì 

môi trường biển và vùng ven biển của khu vực Đông Á, Manila và Phát triển. 

Nội dung một số công trình nghiên cứu cụ thể: 

Howard S. Schiffman (2003), Luật quốc tế và BVMT biển, Đại học New 

York, Mỹ. Cuốn sách giới thiệu một số nội dung chính yếu như: Chương trình Môi 

trường LHQ (UNEP) và một tuyên bố của chung nguyên tắc gọi đơn giản là "Tuyên 

bố Stockholm" đưa ra một số rộng, nhưng quan trọng, nguyên tắc có trở thành nền 

tảng của luật môi trường quốc tế và đặc biệt có liên quan đến bảo tồn biển:  Bảo vệ 

và cải thiện môi trường cho các thế hệ hiện tại và tương lai; bảo vệ và quản lý động 

vật hoang dã và môi trường sống của nó; chống lại sự cạn kiệt các nguồn tài nguyên 

thiên nhiên; thực hiện tất cả các bước có thể để ngăn ngừa ô nhiễm biển; chủ quyền 

của các quốc gia khai thác nguồn tài nguyên của riêng mình không gây ra thiệt hại 
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cho môi trường khác hoặc  khu vực vượt ra ngoài giới hạn của quyền tài phán quốc 

gia; trách nhiệm và bồi thường cho các nạn nhân của ô nhiễm. Giới thiệu quá trình 

đàm phán và những nội dung cơ bản của Công ước LHQ về Luật Biển 1982 

(UNCLOS). UNCLOS đôi khi được gọi là một "hiến pháp của các đại dương" bởi 

vì tính toàn diện và phạm vi đề cập của nó, đặc biệt Phần XII của UNCLOS đề cập 

đến nội dung Bảo vệ và Bảo tồn Môi trường biển với nghĩa vụ chung và nghĩa vụ cụ 

thể của các bên nhà nước để ngăn ngừa, giảm thiểu, và kiểm soát ô nhiễm.  

Hideyuki Ihasi (2002), chính sách của Nhà nước về môi trường biển: 1972-

2002, các vùng biển và ven biển, Nhật Bản, Tokyo. Theo đó cuốn sách đề cập đến 

một số nội dung cơ bản như: Suy thoái môi trường biển và ven biển gia tăng, các 

chính mối đe dọa đối với các đại dương như ô nhiễm biển, khai thác quá mức biển 

mất môi trường sống ven biển. Suy thoái biển và ven biển là do gia tăng áp lực từ lục 

địa, trên biển, việc sử dụng các đại dương, sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên; 

tăng dân số và tăng đô thị hóa, công nghiệp và du lịch ven biển khu vực này là 

nguyên nhân gốc rễ của áp lực gia tăng này. Các quốc gia, trên bình diện quốc tế đều 

đã hành động để giải quyết và cũng đạt những tiến bộ trong việc bảo vệ biển và ven 

biển; một số quan điểm, mối quan tâm mới trong quản lý biển và BVMT biển. Những 

tác động của ô nhiễm đến biển, vùng ven biển và kinh tế biển; những công ước quốc 

tế và chính sách các quốc gia trong việc phòng, chống, xử lý ô nhiễm. 

Davor Vidas (2000), BVMT biển - Luật và chính sách phòng chống ô nhiễm, 

Đại học Cambridge, Vương quốc Anh. Theo đó cuốn sách đề cập đến một số nội 

dung cơ bản như: Toàn cầu hoá và chủ nghĩa khu vực trong việc BVMT biển; Công 

ước LHQ về Luật Biển và vùng cực môi trường biển; BVMT môi trường biển toàn 

cầu; môi trường biển cực trong hợp tác khu vực; BVMT Nam Cực chống ô nhiễm 

biển theo Nghị định thư năm 1991; Tiểu hợp tác khu vực và bảo vệ của biển Bắc 

Cực môi trường: biển Barents; quan điểm trong nước và các quy định trong việc 

bảo vệ vùng cực môi trường biển: Australia, Canada và Hoa Kỳ; ô nhiễm biển trên 

đất liền và Bắc cực: cực giữa nguyên tắc và thực; Chất thải phóng xạ trong các 

Barents và biển Kara; Quy chế hàng hải và ô nhiễm nguồn tàu trong Biển Bắc. 

Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP), Báo cáo Chương trình 
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hành động toàn cầu về bảo hộ Môi trường biển từ các hoạt động trên đất liền, 

2006, Tiến sĩ Veerle Vandeweerd Điều phối viên, UNEP/Văn phòng Điều phối 

GPA. Đề cập một số nội dung cơ bản như: Ven biển và môi trường biển có nhiều 

vai trò khác nhau liên quan đến sức khỏe cộng đồng, an ninh, lợi ích kinh tế, xã hội, 

các giá trị văn hóa và sinh kế truyền thống. Trong cuộc họp đánh giá liên chính phủ 

đầu tiên của Chương trình hành động toàn cầu BVMT biển từ các hoạt động trên đất 

liền vào năm 2001, các chính phủ khẳng định cam kết của họ để sử dụng các môi 

trường biển và ven biển một cách bền vững. Hành động BVMT biển từ các hoạt 

động trên đất liền (NPAS) nhấn mạnh rằng tài chính, luật pháp, xã hội, và các khía 

cạnh kỹ thuật cần được giải quyết tiếp với mục tiêu, quan hệ đối tác phát triển bền 

vững, chiến lược giảm nghèo và ngành chính sách, và các mối liên kết giữa các khu 

vực ven biển và các lưu vực sông thượng nguồn. Huy động các bên liên quan và các 

nguồn lực để đảm bảo rằng các hoạt động phù hợp với thể chế, chính sách hiện có, 

xã hội và các khuôn khổ ngân sách. NPAS cung cấp hướng dẫn cho các nhà quản lý 

môi trường và các nhà hoạch định chính sách về cách thực hiện ở quốc gia của họ.  

Hội thảo về quản lý vùng ven biển (2003), Kế hoạch hành động vì môi trường 

biển và vùng ven biển của khu vực Đông Á, Manila và Phát triển. Theo đó các nội 

dung tham luận đề cập đến: Phối hợp, hỗ trợ giữa nước khu vực Đông Á xây dựng và 

thực hiện một cách nhất quán, một thoả thuận kế hoạch hành động; mục tiêu chính 

của kế hoạch hành động là việc bảo vệ và phát triển bền vững của môi trường biển và 

vùng ven biển; cung cấp một khuôn khổ cho một cách tiếp cận với môi trường toàn 

diện để phát triển khu vực ven biển đặc biệt thích hợp với các nhu cầu của khu vực; 

họp liên chính phủ về pháp luật về BVMT. Mục tiêu chính là việc bảo vệ và phát 

triển bền vững môi trường biển và vùng ven biển để bảo đảm cho các thế hệ hiện tại 

và tương lai. Kế hoạch hành động được thiết kế để cung cấp một khuôn khổ cho một 

cách tiếp cận với môi trường toàn diện để phát triển khu vực ven biển đặc biệt thích 

hợp với các nhu cầu của khu vực; họp liên chính phủ về pháp luật về BVMT. 

1.1.1.2. Nội dung nghiên cứu có liên quan 

* Nghiên cứu về ô nhiễm môi trường biển:  

Nghiên cứu về ô nhiễm biển đã được nhiều quốc gia ven biển nghiên cứu do 
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các quốc gia này tập trung phát triển các vùng ven biển, các ngành kinh tế biển từ 

rất sớm. Những nghiên cứu bàn về thực trạng, nguyên nhân gây ô nhiễm, biện pháp 

phòng chống,… Những nét chung nhất của những nghiên cứu này đều cho rằng do 

môi trường biển là đồng nhất không phân chia nên ô nhiễm biển, BVB có nguyên 

nhân tổng hợp từ nhiều nguồn gây ô nhiễm từ lục địa và trên biển. 

Nghiên cứu chỉ ra những tác động của ô nhiễm biển đến các hoạt động phát 

triển kinh tế biển cụ thể như: du lịch biển, nuôi trồng hải sản, làm muối, sức khỏe 

cộng đồng. “Ô nhiễm biển và ven biển đang gây thiệt hại nghiêm trọng đến ngành 

nuôi trồng hải sản do thủy triều đỏ gây nên…” [40]. Những hệ lụy từ ô nhiễm môi 

trường biển, BVB cần được hoạt động QLNN giải quyết. “Ô nhiễm biển ngày càng 

trở lên nghiêm trọng, Chính phủ cần có chính sách xử lý các ô nhiễm biển phục vụ 

phát triển KT-XH các địa phương ven biển” [36]. 

Trong những nguyên nhân gây ô nhiễm biển, trong đó có BVB đó là hoạt 

động vận tải biển. Vận tải biển là một trong những nguyên nhân gây ra các vụ tràn 

dầu với hậu quả vô cùng nghiêm trọng trong lịch sử. “Các quốc gia ven biển cần có 

những nỗ lực BVMT biển từ hoạt động vận tải biển; kiểm soát ô nhiễm từ tàu biển; 

tham gia các công ước quốc tế về phòng tránh ô nhiễm biển; đồng thời thể chế hóa 

pháp luật quốc gia cho phù hợp” [47]. 

*  Về tổ chức và hoạt động của bộ máy QLNN về BVMT biển 

Các nghiên cứu đều đề xuất việc xây dựng bộ máy và hệ thống pháp luật ở các 

nước có tính độc lập cao; những tổ chức quản lý tài nguyên, môi trường biển được 

thành lập có tính độc lập, thẩm quyền cao; có khả năng quản lý tổng hợp tốt; chủ 

động đề xuất cũng như giải quyết các nội dung quản lý nhanh chóng và hiệu quả; có 

khả năng điều hòa lợi ích. Cụ thể, bộ máy quản lý biển của nhiều nước được thành 

lập riêng với tư cách là một bộ về quản lý biển hoặc là một ủy ban ngang bộ do phó 

thủ tướng đứng đầu (đối với Trung ương); các hội đồng QLTH (đối với địa phương). 

*  Hệ thống pháp luật về BVMT biển, biển ven bờ 

Các công trình nghiên cứu ngoài nước về pháp luật BVMT biển đề cập đến 

nhiều lĩnh vực như quá trình hình thành và phát triển hệ thống pháp luật về biển, các 

quy định về BVMT biển, phối hợp giải quyết sự cố tràn dầu, tranh chấp về chủ quyền 
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trên biển,… Trong đó có nhiều nghiên cứu về Công ước của Liên hợp quốc về Luật 

biển 1982; Công ước về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu biển, MARPOL 1973 và Nghị 

định thư năm 1978; Công ước về các quy tắc quốc tế phòng tránh đâm va trên biển, 

COLREG 1972;... được đề cập khá nhiều. “Phát triển bền vững các vùng biển và ven 

biển, bao gồm các đặc khu kinh tế; giải quyết các tranh chấp môi trường; cơ chế giải 

quyết các tranh chấp và tạo điều kiện giải quyết các tranh chấp” [39]. Các nghiên cứu 

đã phân tích mô hình sử dụng biển, khu vực ven biển; đề cập đến các vấn đề về tài 

chính, thể chế, cũng như những công cụ áp dụng chủ yếu cho biển [48]. Nhiều nghiên 

cứu đề cập đến Công ước LHQ về Luật Biển trong giải quyết các vấn đề về tranh 

chấp biển; việc triển khai áp dụng các công ước về BVMT biển tại các quốc gia. Luật 

Quốc tế về bảo tồn môi trường biển; bảo vệ và bảo tồn môi trường biển; ô nhiễm 

biển; ô nhiễm từ hoạt động đáy biển; tai nạn hàng hải và vận chuyển [46]. 

*  Quản lý môi trường bằng công cụ kinh tế 

Các CCKT mới chỉ áp dụng nhiều ở các nước OECD; nay mở rộng sang các 

nước công nghiệp mới, Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc... với phạm vi còn hạn chế 

trong một số ngành, lĩnh vực. Những nước này không áp dụng các loại chi phí môi 

trường một cách riêng biệt mà luôn thực hiện nó trong sự phối hợp chặt chẽ với hệ 

thống pháp luật và biện pháp hành chính. “Cuối những năm 1980, Cơ quan BVMT 

Đan Mạch ủng hộ thuế môi trường và thừa nhận nguyên tắc người gây ô nhiễm trả 

tiền lấy đây là nguyên tắc quan trọng để xây dựng và áp dụng các CCKT” [41]. 

*  Quản lý tổng hợp vùng bờ 

Nghiên cứu QLTHVB được nhiều quốc gia đề cập đến như Mỹ, Đức, Nhật 

Bản, Canada, Trung Quốc, Indonesia,… cho thấy xu thế ngày càng coi trọng 

QLTHVB. Nội dung các nghiên cứu đều tập trung chỉ ra những vấn đề cơ bản mà 

QLTHVB đạt được như: giúp thúc đẩy, tăng cường sự tham gia và phối hợp giữa 

các bên liên quan và cân bằng giữa các nhóm cạnh tranh về lợi ích ở vùng ven biển; 

tối ưu hóa lợi ích; thành lập các cơ quan ở “tầm cao” điều phối hoạt động chung; 

trao quyền cho chính quyền địa phương QLTH ở những nội dung nhất định. 

Có nghiên cứu làm rõ những vấn đề về bản chất, khái niệm, các yếu tố cấu 

thành, nhân tố tác động đến QLTHVB. “Bản chất của quản lý vùng bờ; thế nào là 
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quản lý vùng bờ; phát triển kinh tế, chất lượng môi trường và QLTHVB; các yếu tố 

trong QLTH vùng bờ”… [50]; “Thúc đẩy QLNN trong khu vực; sử dụng bền vững 

vùng ven biển và đại dương; áp dụng phương thức QLTHVB…”[49]. 

* Hợp tác quốc tế  

Các nghiên cứu bàn đến những vấn đề căn bản của hợp tác quốc tế về BVMT 

biển như tính tất yếu có sự phối hợp của các quốc gia trong BVMT biển; sự phối 

hợp trong thực hiện các công ước quốc tế; trong giải quyết sự cố tràn dầu; trong giải 

quyết các vấn đề cụ thể khác như tranh chấp chủ quyền trên biển, khai thác dầu khí, 

khai thác hải sản, giao thông vận tải, du lịch quốc tế bằng đường biển và chống ô 

nhiễm, suy thoái môi trường biển; điều tra, đánh giá mức độ tổn thương TN&MT 

biển, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó sự cố tràn dầu với các nước trong khu vực.  

“Toàn cầu hoá với việc BVMT biển và quan điểm trong nước trong việc 

BVMT biển: Canada và Hoa Kỳ” [38], “Hợp tác giữa các nước trong khu vực trong 

việc cung cấp một cơ chế để trao đổi thông tin phối hợp giải quyết ô nhiễm môi 

trường biển ở Biển Đông và Vịnh Thái Lan” [42], “Hợp tác giữa các nước khu vực 

Đông Á trong xây dựng kế hoạch hành động phát triển bền vững của môi trường 

biển và vùng ven biển” [43]. 

1.1.2. Các nghiên cứu trong nước 

1.1.2.1. Một số công trình cụ thể 

Qua các thời kỳ khác nhau có những quan điểm, cách tiếp cận, nghiên cứu 

khác nhau về QLNN về BVMT biển nhưng tựu chung lại thì các nghiên cứu đều 

thống nhất với nhau QLNN về BVMT biển (trong đó có BVB) là Nhà nước thông 

qua các biện pháp, luật pháp, chính sách kinh tế, kỹ thuật, xã hội thích hợp nhằm 

bảo vệ chất lượng môi trường BVB phục vụ phát triển KT-XH vùng bờ và quốc gia. 

Trên thực tiễn, nghiên cứu về BVMT biển trong đó có BVB chỉ thực sự trở 

thành vấn đề cấp thiết trong hơn hai mươi năm nay. Các nghiên cứu ít đề cập đến 

nội dung QLNN về BVMT biển mà chủ yếu là nghiên cứu về điều tra tài nguyên 

môi trường biển, điều kiện khí hậu,… Từ năm 1976 đến 2004, Việt Nam đã có hai 

hội nghị toàn quốc về biển, bốn hội nghị khoa học (công nghệ) toàn quốc về biển và 

hàng loạt các hội nghị, hội thảo quốc tế, quốc gia về chính sách biển và môi trường 
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biển. Hội nghị toàn quốc về biển được tổ chức vào các năm 1977, 1995 đã đề cập 

đến các nội dung liên quan đến QLNN về BVMT biển như: Điều tra tình hình ô 

nhiễm do các KCN thải ra các con sông, ô nhiễm do hoạt động dầu khí, do vận tải 

biển, tìm phương án làm sạch, ban hành văn bản pháp luật; kinh tế biển, điều tra 

nghiên cứu khoa học về biển, các thảm họa về môi trường biển. 

Nhiều chương trình nghiên cứu, điều tra mặc dù không trực tiếp đề cập đến 

nội dung QLNN về BVMT biển nhưng đã cung cấp nhiều cứ liệu về môi trường và 

tài nguyên biển phục vụ cho công tác BVMT biển trong đó có BVB như: Chương 

trình điều tra nghiên cứu biển (KHCN 06) và Chương trình Khoa học công nghệ 

Nhà nước về TN&MT (KHCN 07), Chương trình cấp nhà nước về KHCN biển đã 

mở đề tài "Nghiên cứu xây dựng kế hoạch quản lý tổng hợp vùng bờ Việt Nam" 

(mã số KHCN 06-07).  

Với mục tiêu xây dựng luận cứ khoa học phục vụ quy hoạch, quản lý, khai 

thác tài nguyên biển đảo, đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh hải. Trong giai đoạn 

2011-2015, đã có 27 đề tài, dự án cấp nhà nước được phê duyệt trong khuôn khổ 

Chương trình KC09/2011-2015. Nội dung nghiên cứu cung cấp các luận cứ khoa 

học cho việc hoạch định và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về biển và 

khung thể chế QLTH và thống nhất về biển, vùng ven biển và hải đảo, bảo vệ chủ 

quyền quốc gia đối với các vùng biển và hải đảo của Việt Nam, Chương trình còn 

đề ra mục tiêu ứng dụng có hiệu quả các giải pháp KH&CN mới trong giám sát, 

điều tra TN&MT biển; phòng tránh thiên tai trên biển đảo, chú trọng triển khai 

KH&CN biển liên quan đến vùng nước sâu và xa bờ nhằm khẳng định chủ quyền và 

đảm bảo an ninh quốc phòng trên vùng biển và hải đảo Việt Nam. Ngoài ra, 

Chương trình còn có mục tiêu tạo bước chuyển biến mới về công nghệ nghiên cứu 

biển và nâng cao tiềm lực KH&CN biển thông qua việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế 

trong nghiên cứu một số vấn đề quan trọng của biển Đông.  

Trong gần hai mươi năm gần đây bắt đầu xuất hiện cuốn sách, bài viết trên 

tạp chí, đề tài, chuyên đề nghiên cứu các vấn đề liên quan đến QLNN về BVMT 

biển, BVB như: Thể chế, chính sách, pháp luật, thực tiễn quản lý về biển, ô nhiễm 

môi trường biển, áp dụng các CCKT, QLTHVB, tính chất liên ngành, liên khu vực, 
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liên quốc gia trong BVMT biển,… ở các góc độ và mức độ tiếp cận khác nhau. 

Có thể kể đến một số công trình nghiên cứu tiêu biểu có liên quan trực tiếp 

hoặc đến các khía cạnh của QLNN về BVMT biển như:  

- “Ô nhiễm môi trường biển Việt Nam luật pháp và thực tiễn” của tiến sĩ 

Nguyễn Hồng Thao đã đề cập đến nhiều nội dung như: Khái niệm môi trường biển và 

BVMT biển, tầm quan trọng của vấn đề BVMT biển, định nghĩa ô nhiễm môi trường 

biển, các nguồn gây bô nhiễm môi trường biển; các điều ước quốc tế và khu vực 

Đông Nam Á về môi trường biển và ô nhiễm môi trường biển; TN&MT và ô nhiễm 

biển tại Việt Nam: TN&MT biển Việt Nam, Thực trạng ô nhiểm biển Việt Nam, Các 

yếu tố khí tượng thủy văn ảnh hưởng đến ô nhiễm biển; chiến lược và hoạt động liên 

quan đến BVMT biển, phòng chống ô niễm môi trường biển. 

- “BVMT Biển Vấn Đề Và Giải Pháp” của tiến sĩ Nguyễn Hồng Thao đề cập 

đến: Những vấn đề chung, có tính cấp thiết của việc BVMT biển cùng những công 

ước quốc tế quan trọng liên quan đến vấn đề này. Đề cập tình hình ô nhiễm môi 

trường biển Việt Nam hiện nay, việc tổ chức phòng chống, hạn chế ô nhiễm. Đặc 

biệt cuốn sách còn giới thiệu một số văn bản luật quan trọng của Việt Nam về bảo 

vệ, phòng chống, đấu tranh đồi BTTH về ô nhiễm môi trường biển. 

- “Chính sách, pháp luật biển của Việt Nam và chiến lược phát triển bền 

vững” là công trình khoa học do PGS.TS. Nguyễn Bá Diến chủ biên, Trung tâm 

Luật biển và Hàng hải quốc tế (Khoa Luật, ĐHQGHN) được thực hiện trong khuôn 

khổ Dự án “Các nguyên tắc trong thực tiễn quản lý biển và đới bờ” (Principles in 

Practice: Ocean and Coastal Governance) giữa Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường 

Đại học Dalhousie (Canada) và Trường Đại học Visayas (Philippines) dưới sự tài 

trợ của Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế Canada (CIDA). Cuốn sách này được 

thiết kế và biên tập từ các bài viết tham luận và ý kiến được trình bày tại các cuộc 

hội thảo của các nhà khoa học đầu ngành, các giảng viên lâu năm, các nhà quản lý 

tâm huyết, các vị đại biểu Quốc hội giàu kinh nghiệm thực tiễn và kết quả nghiên cứ 

của các chuyên gia tại Trung tâm Luật biển và Hàng hải quốc tế. Nội dung cuốn 

sách trình bày tổng quan về: 

+ Chính sách, pháp luật về biển và nguyên tắc phát triển bền vững; phân tích 
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thực trạng và đề xuất một số kiến nghị, giải pháp hoàn thiện chính sách biển của 

Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; giới thiệu về một số hoạt động hợp tác quốc tế 

trong khai thác, quản lý biển giữa Việt Nam và các nước trong khu vực. 

+ Cuốn sách này cung cấp những kiến thức, thông tin cơ bản, toàn diện, hệ 

thống về biển của Việt Nam, về chiến lược phát triển bền vững trong lĩnh vực biển, 

tổng quan về chính sách và thực trạng, yêu cầu và một số giải pháp hoàn thiện hệ 

thống pháp luật hiện hành về quản lý biển và hàng hải của Việt Nam. Cuốn sách 

cũng bước đầu giới thiệu kinh nghiệm quản lý biển của một số nước, đặc biệt là 

Canada, Philippines – những quốc gia có rất nhiều kinh nghiệm trong việc hoạch 

định và thực thi chính sách, pháp luật về biển.  

- Sách chuyên khảo “QLTH và phân vùng QLTH đới bờ Việt Nam” của các 

tác giả Đào Mạnh Tiến, Nguyễn Thế Tưởng, Nguyễn Bá Diến. Cuốn sách đề cập 

đến các nội dung như: Các vấn đề lý luận về QLTH và phân vùng QLTH đới bờ Việt 

Nam; kết quả phân vùng QLTH đới bờ Việt Nam; các giải pháp phân vùng QLTH 

đới bờ Việt Nam. Đây là công trình hệ thống hoá và phát triển lý luận từ một khối 

lượng lớn các kết quả nghiên cứu cơ sở khoa học về điều kiện tự nhiên, tài nguyên, 

môi trường, tai biến thiên nhiên, kinh tế xã hội và cơ sở khoa học pháp lý liên quan 

đến QLTH đới bờ Việt Nam trong thời gian 30 năm trở lại đây của chính tập thể tác 

giả và của các nhà khoa học khác, trong đó có đề tài khoa học công nghệ cấp Nhà 

nước KC09.27/06-10 "Nghiên cứu cơ sở khoa học, pháp lý và phân vùng QLTH đới 

bờ Việt Nam". 

- “Quản lý môi trường bằng CCKT” của tiến sĩ Trần Thanh Lâm đã hệ thống 

hóa các đề tài nghiên cứu, giáo trình, bài viết trên các tạp chí… về CCKT trong 

BVMT. Công trình đề cập một cách tổng quan về quản lý môi trường; sử dụng 

CCKT trong quản lý môi trường; khái quát về môi trường toàn cầu, khu vực và Việt 

Nam; hiện trạng quản lý môi trường bằng CCKT ở Việt Nam; các giải pháp đẩy 

mạnh sử dụng các CCKT trong quản lý môi trường ở Việt Nam.   

Công trình cung cấp kiến thức cần thiết về quản lý, quản lý môi trường bằng 

CCKT và các giải pháp có tính khả thi cao trong việc áp dụng công cụ này cả ở tầm 

vĩ mô và vi mô; giúp các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách và quản lý môi 
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trường,…có cái nhìn tổng quan về một công cụ quản lý được đánh giá là mềm dẻo, 

dễ lựa chọn và hiệu quả trong quản lý môi trường trong nền kinh tế thị trường. 

- Cuốn sách “Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ 

môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” do Viện chiến lược, chính 

sách TN&MT thực hiện. Cuốn sách làm rõ hơn về biển, về tiềm năng, lợi thế và các 

tác động bất lợi từ biển; thúc đẩy khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên thiên 

nhiên biển theo hướng bền vững; gìn giữ chất lượng môi trường nước biển; duy trì 

chức năng sinh thái và năng suất sinh học của các hệ sinh thái biển, góp phần thực 

hiện thành công Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020, vì mục tiêu phát triển 

bền vững đất nước. 

- Cẩm nang QHKGB trên thế giới và ở Việt Nam và vùng bờ cấp địa phương 

của nhóm tác giả  trong đó Nguyễn Chu Hồi, nguyên phó Tổng cục trưởng Tổng 

cục Biển và Hải đảo Việt Nam chủ biên. Công trình được biên soạn thuộc khuôn 

khổ dự án “Nâng cao sức đề kháng và hồi phục trước biến đổi khí hậu của các khu 

dự trữ sinh quyển biển và ven biển ở Việt Nam thông qua tăng cường quản lý tài 

nguyên thiên nhiên và phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng” do Trung tâm 

Nghiên cứu Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng động (MCD) và Khoa Sinh 

thái học hệ thống - Đại học Stockholm Thuỵ Điển chủ trì thực hiện với sự tài trợ của 

tổ chức Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển (SIDA). Công trình đã đề cập và giải 

quyết một số nội dung QHKGB: QHKGB là gì; cung cấp các thông tin ban đầu, khái 

niệm và nhấn mạnh các đặc trưng cơ bản của QHKGB; các bước QHKGB, cách tiếp 

cận từng bước sẽ được thể hiện cụ thể trong phần này, nhấn mạnh các lưu ý và nội 

dung cần thiết cho mỗi bước thực hiện; QHKGB trên thế giới và Việt Nam với cái 

nhìn tổng thể, toàn diện về những thành công và thực trạng áp dụng; QHKGB cấp địa 

phương sẽ được làm rõ trong quá trình áp dụng công cụ QHKGB trong quản lý khai 

thác, sử dụng tài nguyên biển.    

Những nghiên cứu BVMT biển, BVB liên quan đến tỉnh Quảng Ninh:  

- “Sức tải môi trường VHL - Bái Tử Long” do nhóm tác giả thực hiện, trong 

đó Trần Đức Thạnh làm chủ biên. Cuốn sách được biên soạn chủ yếu dựa vào kết 

quả nghiên cứu của hai đề tài do tỉnh Quảng Ninh đặt hàng với Viện TN&MT biển. 
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Đó là đề tài: “Xây dựng mô hình lan truyền ô nhiễm khu vực VHL–Bái Tử Long” 

thực hiện trong các năm 2005 – 2006 và đề tài: “Nghiên cứu đánh giá sức tải môi 

trường và đề xuất các giải pháp quản lý, bảo vệ môi trường VHL - Bái Tử Long" 

được thực hiện trong các năm 2008 – 2010. Ngoài ra, cuốn sách đã kế thừa kết quả 

nghiên cứu của các công trình điều tra, nghiên cứu đã có tại khu vực này về điều 

kiện thuỷ động lực, hiện trạng môi trường nước, trầm tích và lan truyền ô nhiễm, 

biến động địa hình, khu hệ sinh vật và đa dạng sinh học v.v.   

Cuốn sách đề cập đến nhiều vấn đề liên quan đến môi trường khu vực VHL – 

Bái Tử Long, tuy nhiên trọng tâm nhằm vào đánh giá khả năng tự làm sạch và sức 

tải môi trường của thuỷ vực Vịnh. Do điều kiện còn hạn chế, trong phạm vi cuốn 

sách này sức tải môi trường được đánh giá cho một số thông số liên quan đến ô 

nhiễm hữu cơ, chất dinh dưỡng như BOD, COD, NH4+ , NO2- , PO43- và một số 

kim loại nặng như Cd, Cu, Pb, Zn, Hg, As. Ngoài ra, khả năng bồi lắng trầm tích 

đáy vịnh cũng được coi là vấn đề quan trọng được quan tâm. 

- Nippon Koei. Ltd, Metocean Co. Ltd (1999), Nghiên cứu quản lý môi trường 

VHL, Báo cáo cuối cùng, Tập IV - Báo cáo bổ trợ 2. Nghiên cứu đề cập đến thực 

trạng ô nhiễm môi trường VHL; các nguồn gây ô nhiễm từ lục địa (đặc biệt là khai 

thác, vận chuyển than), phát triển cảng biển, nuôi trồng thủy hải sản, lấn biển; vấn đề 

chính sách, pháp luật có liên quan đến BVMT VHL; việc tổ chức và hoạt động của bộ 

máy có trách nhiệm liên quan đến BVMT từ tỉnh đến cơ sở; cơ chế và hoạt động phối 

hợp trong kiểm soát các chất xả thải và hoạt động kiểm soát xử lý của các cơ quan có 

thẩm quyền;… 

1.1.2.2. Nội dung nghiên cứu có liên quan 

*  Nghiên cứu về ô nhiễm môi trường biển  

Tập trung vào một số nội dung cơ bản như: Tình hình ô nhiễm môi trường 

biển Việt Nam; các nguồn gây ô nhiễm biển, BVB có nguồn gốc từ đất liền, ngoài 

khơi và chính trong vùng BVB; vùng BVB hiện nay chịu sức ép rất lớn từ các nguồn 

thải lục địa; việc tổ chức phòng chống ô nhiễm môi trường biển. “Chìm đắm, tràn 

dầu, rò rỉ các chất độc hại từ hoạt động vận tải biển; việc sử dụng chất nổ, khai thác 

bằng mìn, xung điện đã phá nhiều rạn san hô; nước thải công nghiệp không qua xử 



 20

lý; thiên tai bão lũ làm xói lở bờ biển… đã gây thiện hại không nhỏ đối với môi 

trường biển nước ta” [5].  

Các nghiên cứu làm rõ những tình hình ô nhiễm môi trường biển, nguyên 

nhân. “Tại tất cả các điểm đo, hàm lượng dầu trung bình trong nước BVB giai đoạn 

2005-2009 biến đổi trong khoảng 0,02-13,57mg/l, không đạt QCVN đối với nước 

BVB cho nuôi trồng thuỷ sản, bảo vệ thuỷ sinh. Hầu hết các giá trị quan trắc đã 

vượt quy chuẩn cho mọi mục đích sử dụng (0,2mg/l)” [16]. Các nghiên cứu cũng 

chỉ ra nguyên nhân sâu xa, căn bản là do “Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt, công 

nghiệp và y tế ở vùng ven biển tăng mạnh qua các năm và ngày càng gây ô nhiễm 

trên diện rộng ở các vùng cửa sông, ven biển nước ta, làm ảnh hưởng đến tài 

nguyên nước, sinh vật, các ngành kinh tế gắn với biển” [15]. 

Nghiên cứu cũng đã lồng ghép giới thiệu các văn bản pháp luật có liên quan 

đến phòng chống ô nhiễm biển, sự cố tràn dầu, BVMT biển, BVB dưới góc độ 

QLNN, luật pháp và kỹ thuật. 

*  Về tổ chức và hoạt động của bộ máy QLNN về BVMT biển 

Các nghiên cứu đều chỉ ra những vấn đề cơ bản mà bộ máy QLNN về BVMT 

cần đạt được: bộ phận chuyên môn về BVMT được thành lập và hoạt động phù hợp 

theo hướng tinh gọn, hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực; bảo đảm lồng ghép việc thực 

hiện các nhiệm vụ về BVMT vào các chương trình, kế hoạch và hoạt động thuộc 

ngành, lĩnh vực. Hoạt động của bộ máy phải bảo đảm kết hợp hài hoà lợi ích giữa 

Trung ương và địa phương, giữa trước mắt và lâu dài, giữa kinh tế và quốc phòng, 

kết hợp quản lý theo ngành và theo lãnh thổ, phát huy sức mạnh tổng hợp trong 

quản lý, tăng cường vai trò và quyền hạn của các cấp chính quyền địa phương trong 

quản lý và phát triển kinh tế biển, BVMT biển ven bờ. Như vậy đòi hỏi cần có một 

cơ quan mới ra đời phải có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ở “tầm cao”, đủ để điều 

phối các hoạt động cũng như lợi ích chung từ Trung ương đến địa phương. 

Nghiên cứu cũng chỉ ra thực trạng quản lý chồng chéo, mâu thuẫn giữa các 

ngành trong quản lý biển. Việt Nam có tới 15 bộ, ngành đang khai thác và trực tiếp 

quản lý biển, đảo ở mức độ khác nhau. Công tác quản lý nhà nước liên quan đến 

lĩnh vực biển, đảo của Việt Nam lại được phân chia theo từng chuyên ngành và giao 
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cho nhiều bộ, ngành quản lý dựa trên khía cạnh khai thác tiềm năng, lợi thế của 

biển... Thực trạng quản lý này đã đem lại nhiều bất cập dẫn tới tiềm năng lợi thế của 

biển, đảo lại chưa được khai thác đúng cách. “Sự phân tán trong hoạt động QLNN về 

biển. Vì thiếu sự quản lý tập trung nên đã xuất hiện tình trạng "cát cứ” của từng lĩnh 

vực khi được giao nhiệm vụ quản lý, khai thác từng khía cạnh kinh tế tài nguyên 

biển; tài nguyên biển không được khai thác đúng cách, thậm chí còn nhanh chóng bị 

cạn kiệt” [20]. 

Một số nghiên cứu được tiếp cận dưới góc độ pháp luật về một số nội dung 

cụ thể như: Quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước; 

các chế định trong Luật môi trường 2015;… “Những vấn đề về môi trường theo luật 

môi trường hiện hành như kiểm soát các thành phần môi trường; giải quyết tranh 

chấp môi trường; đánh giá tác động môi trường; tham gia và thực thi các điều ước 

quốc tế về môi trường là những chế định cần được quy định rõ ràng hơn” [19]. 

*  Hệ thống pháp luật về BVMT biển, biển ven bờ 

Các nghiên cứu làm rõ quá trình hành thành phát triển của hệ thống pháp luật 

BVMT biển quốc tế và trong nước. Chỉ ra nội dung cơ bản của những công ước 

quốc tế quan trọng về biển và BVMT biển mà Việt Nam tham gia.  

Các công trình này chỉ ra vai trò, tầm quan trọng của chính sách và luật biển 

của Việt Nam qua các thời kỳ; tóm lược quá trình xây dựng và phát triển pháp luật 

quốc tế về biển với dấu mốc quan trọng là Công ước biển 1982 và việc Việt Nam 

gia nhập Công ước này. “Những lĩnh vực chính liên quan đến sử dụng biển, mở 

rộng biển của Việt Nam và có liên quan đến các quy định của Công ước 1982, 

những yêu cầu chính của Công ước 1982 đối với từng lĩnh vực và việc thực thi của 

Việt Nam” [7]. Giới thiệu về các văn bản pháp luật của Nhà nước trong việc xác 

định các vùng biển Việt Nam; các hiệp định phân định vùng biển với các quốc gia 

liên quan; chiến lược, mô hình quản lý biển ở một số nước; những nhân tố phát triển 

kinh tế biển [8]. 

Những công trình này cũng làm sáng tỏ một vấn đề lớn đó là hệ thống các 

quy định về cách xác định chủ quyền, quyền chủ quyền của quốc gia ven biển. Xác 

định các vùng biển Việt Nam; quy hoạch phát triển vùng biển Việt Nam; cung cấp 
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thông tin chi tiết về quá trình Việt Nam thực hiện các Công ước trên những lĩnh vực 

cụ thể như: an ninh quốc phòng; đối ngoại; giao thông vận tải biển; thuỷ sản; dầu 

khí; bảo vệ và gìn giữ môi trường biển; bưu chính viễn thông; xây dựng bản đồ biển 

và giải quyết các tranh chấp chủ quyền trên biển. “Tổng hợp, đánh giá và phân tích 

thực trạng quản lý biển, bảo vệ chủ quyền và các quyền lợi trên biển của Việt Nam. 

Cung cấp thông tin chi tiết về quá trình Việt Nam thực hiện các Công ước trên 

những lĩnh vực bảo vệ và gìn giữ môi trường biển” [7]. 

Một số nghiên cứu sâu vào nội dung luật môi trường và các tiêu chuẩn chất 

lượng môi trường – căn cứ để xác định kết quả BVMT. Làm rõ hệ thống tiêu chuẩn 

chất lượng môi trường là một khoa học mới ở nước ta, có liên quan tới nhiều lĩnh vực 

khoa học, kinh tế và xã hội khác nhau. Đồng thời chỉ ra những vấn đề quan trọng nhất 

của việc quản lý môi trường bằng pháp luật và hệ thống chỉ tiêu chất lượng môi 

trường đã được ban hành ở nước ta “Quản lý môi trường bằng pháp luật, tiêu chuẩn 

hoá cơ sở của quản lý môi trường, định hướng kế hoạch chiến lược và chương trình, 

chính sách về môi trường là việc làm cấp bách  hiện nay ở nước ta” [21]. 

*  Quản lý môi trường bằng công cụ kinh tế 

Các CCKT trong BVMT bao gồm chương trình thương mại - môi trường; 

động cơ tài chính; hệ thống đặt cọc - hoàn trả; trợ cấp tài chính để nghiên cứu khoa 

học; đầu tư cho BVMT; cơ chế thị trường khác. Các CCKT được xây dựng dựa trên 

các nguyên tắc cơ bản của nền kinh tế thị trường với mục đích điều hòa các xung 

đột giữa tăng trưởng kinh tế và BVMT. 

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng so với các công cụ khác, CCKT có những ưu 

điểm: Hướng dẫn và khuyến khích các hoạt động ngăn ngừa và hạn chế các chất 

thải gây đối với môi trường biển, đồng thời tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước; 

khuyến khích sản xuất, cải tiến công nghệ kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm; đạt 

được kết quả nhanh hơn, dễ điều tiết các loại hình sản xuất và thích ứng nhanh với 

sự phát triển của nền sản xuất. CCKT phù hợp với công cụ pháp lý và năng lực 

giám sát, kiểm soát, thanh tra, xử phạt của các cơ quan quản lý các cấp cũng như cơ 

quan nhà nước liên quan. Được các doanh nghiệp chấp nhận do dễ thực hiện, chi 

phí không cao. “CCKT giúp các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách và quản lý 
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môi trường có cái nhìn tổng quan về một công cụ quản lý được đánh giá là mềm dẻo, 

dễ lựa chọn và hiệu quả trong quản lý môi trường trong nền kinh tế thị trường” [28]. 

Khi ngân sách Nhà nước còn nhiều khó khăn, khả năng bố trí kinh phí cho 

quản lý, giữ gìn và BVMT biển thấp thì việc sử dụng các CCKT để huy động nguồn 

lực toàn xã hội tham gia BVMT là hướng đi đúng, vừa giúp giảm gánh nặng cho 

ngân sách nhà nước, vừa giúp đạt được các mục tiêu về BVMT biển. “Kinh tế học 

giúp xem xét chất lượng môi trường; đánh giá tác động môi trường; quản lý môi 

trường dưới góc độ kinh tế” [18]. 

*  Quản lý tổng hợp vùng bờ 

Những nghiên cứu đều chỉ ra QLTHVB là một cách tiếp cận để điều chỉnh 

hành vi phát triển liên ngành ở vùng bờ và các vùng đại dương, có sự tham gia giữa 

các chủ thể có liên quan để giải quyết hài hòa lợi ích, giảm thiểu mâu thuẫn lợi ích 

trong quá trình phát triển; tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành trong việc quyết 

định các vấn đề chung về vùng bờ. QLTHVB không thay thế lý theo ngành, theo 

lãnh thổ mà chỉ kết nối hai phương thức này lại với nhau để đạt hiệu quả cao hơn. 

Các nghiên cứu chỉ ra rằng quản lý đơn ngành luôn chỉ chú ý đến lợi ích của 

ngành mình mà không chú ý đến lợi ích của ngành khác; chỉ chú trọng đến mục tiêu 

phát triển mà quên bảo vệ TN&MT; chú trọng đến khai thác theo hướng tăng trưởng 

kinh tế nhiều hơn là theo hướng kế hoạch hóa... “Nếu ngành nào cũng lo lợi ích của 

ngành mình thì không thể khai thác, bảo vệ một cách hợp lý tài nguyên biển, đảo” 

[20]. Chỉ ra sự cần thiết phải xây dựng quy hoạch tổng thể vùng bờ; quy hoạch tổng 

thể phát triển KT-XH vùng ven biển; nội dung và phương pháp quy hoạch tổng thể 

phát triển KT-XH vùng đã và đang áp dụng. “Lồng ghép các mục tiêu phát triển và 

BVMT trong quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH các vùng ven biển…” [32]. 

Cùng với việc nghiên cứu về QLTHVB, từ năm 2009, các nhà khoa học Việt 

Nam đã mở thêm một hướng nghiên cứu tiếp cận mới đó là QHKGB. “QHKGB là vấn 

đề hoàn toàn mới đối với nước ta, nhưng lại là nhu cầu không thể thiếu đối với công 

tác QLNN tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo trong thời gian tới”[31]. 

*  Hợp tác quốc tế   

Các nghiên cứu đã đề cập đến mục đích, nội dung, yêu cầu trong hợp tác 
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quốc tế cần đạt được như: Giúp cho việc quản lý giám sát hiện tượng dầu tràn 

trên biển cũng như môi trường và tài nguyên sinh thái biển; ứng dụng các giải 

pháp KH&CN tiên tiến trong khai thác tiềm năng và bảo vệ TN&MT biển; cơ 

chế phân bổ và tổ chức sử dụng nguồn lực KH&CN đúng mục đích, xây dựng 

tiềm lực cho các cơ quan nghiên cứu, quản lý TN&MT biển; khắc phục tình 

trạng lạc hậu, thiếu đồng bộ về phương pháp, thiết bị khảo sát và phân tích. 

Đồng thời cũng đề ra những cách thức hợp tác với các đối tác nước ngoài 

“Những chính sách, khuôn khổ chiến lược và pháp lý quốc gia như: Chính sách 

phát triển và giảm nghèo, chính sách KT-XH, chính sách du lịch cần được giới 

thiệu rõ với các quốc gia khác trong quá trình hợp tác…” [14]. 

1.1.3.  Những nghiên cứu về QLNN trong BVMT biển ven bờ Quảng Ninh 

Các nghiên cứu về BVMT BVB Quảng Ninh gồm nhiều công trình nghiên 

cứu đề cập tới các khía cạnh có liên quan đến QLNN về BVMT biển, BVB.  

Các nghiên cứu đã xuất phát từ thực tiễn Quảng Ninh, bám sát các quy định, 

quy hoạch của tỉnh. Có thể kể đến các công trình như: Các giải pháp công nghệ 

phòng chống ô nhiễm môi trường do khai thác than ở vùng than Quảng Ninh; vấn 

đề xử lý nước thải trong công nghiệp than; nghiên cứu quản lý môi trường VHL; kế 

hoạch ứng phó sự cố tràn dầu khu vực biển Hải Phòng - Quảng Ninh; nghiên cứu 

quản lý môi trường VHL; đánh giá tải lượng ô nhiễm bồi lắng và ô nhiễm môi 

trường nước trên lưu vực vịnh Cửa Lục; quy hoạch bảo vệ phát triển tài nguyên 

nước các lưu vực sông ven biển Quảng Ninh; nghiên cứu biến động môi trường do 

khai thác khoáng sản vùng Quảng Ninh - Hải Phòng; QHKGB;... 

Bên cạnh đó còn có những đề án, dự án, báo cáo, bản quy hoạch,... của 

Trung ương và của tỉnh có liên quan đến QLNN về BVMT biển, BVB. Trong đề án, 

dự án, báo cáo, bản quy hoạch đề cập thống kê và hiện trạng môi trường. “Báo cáo 

đã đề cập một cách toàn diện các nội dung KT-XH; điều kiện tự nhiên; thực trạng 

các thành phần môi trường trong đó có môi trường BVB; các nội dung QLNN như 

thực trạng quản lý, kết quả đạt được, những tồn tại và giải pháp khắc phục” [1].  

Một số nội dung nghiên cứu về QLNN trong BVMT biển ven bờ Quảng Ninh: 

* QLTH  vùng bờ Quảng Ninh:  
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Nghiên cứu chỉ ra rằng, bước đầu Quảng Ninh chú trọng tới áp dụng nội 

dung QLTHVB thông qua lập quy hoạch tổng thể, dự án đánh giá tác động môi 

trường tổng thể; xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống quản lý thông tin tổng hợp 

phục vụ QLTH dải ven biển của Tỉnh; mở rộng liên kết vùng với Hải Phòng qua 

đó phối hợp giữa các ban ngành liên quan đến các nỗ lực quản lý vùng bờ ở từng 

tỉnh và liên tỉnh; kết nối để các ngành, địa phương bàn bạc thống nhất là khó; xây 

dựng hệ thống quy định gặp nhiều trở ngại... “Sự cần thiết làm rõ các nội dung 

liên quan đến QLTH vùng bờ tại địa phương Quảng Ninh và các ưu tiên về QLTH 

vùng bờ cho tương lai của VHL” [35]. “Nội dung, cách thức phối hợp, cơ chế phối 

hợp, ... giữa các bên liên quan nhằm bảo đảm tính thống nhất, hiệu quả trong 

QLTH đối với vùng bờ Quảng Ninh – Hải Phòng” [30]. 

* Nghiên cứu quản lý môi trường VHL:  

Nghiên cứu đề cập đến quy hoạch bảo vệ rừng ngập mặn, các rạn san hô, đa 

dạng sinh thái vùng bờ, khu vực vùng vùng đệm VHL; nghiên cứu ô nhiễm môi 

trường VHL; nghiên cứu quy hoạch quản lý môi trường VHL; nghiên cứu và triển 

khai các hoạt động xây dựng Vườn quốc gia Bái Tử Long; quản lý của các ngành 

liên quan trong bảo tồn Di sản;... Việc BVMT VHL có liên quan đến nhiều cơ quan 

như: Ban quản lý VHL, Cảng vụ Quảng Ninh, Sở Giao thông Vận tải, Sở TN&MT, 

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch,... Cho nên việc hình thành một cơ chế phối hợp 

liên ngành có hiệu quả trong BVMT VHL là một điều cấp thiết. “Có nhiều cơ quan, 

tổ chức cùng chia sẻ trách nhiệm quản lý môi trường VHL, tạo nên sự chồng chéo 

trong hoạt động quản lý và BVMT Vịnh” [24]. Một trong những yêu cầu đối với 

quy hoạch phát triển kinh tế Quảng Ninh có liên quan đến BVMT VHL đó là những 

lồng ghép các quy định BVMT trong kế hoạch phát triển kinh tế. “Trong những dự 

án mới cần quan tâm đến yếu tố môi trường, lồng ghép những cân nhắc về môi 

trường vào trong các hoạt động KT-XH trong khu vực” [25]. 

* Nghiên cứu quản lý nguồn thải từ lục địa: 

Các nghiên cứu chỉ ra nguồn tổng hợp từ lục địa gây ô nhiễm biển, BVB 

như: Nguồn thải công nghiệp chưa được xử lý triệt để; xử lý CTNH phát sinh hàng 

năm vẫn chưa được triệt để; lấn biển, nạo vét đổ thải vẫn còn hiện tượng đổ thải 
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không theo quy hoạch, không theo đúng thiết kế kỹ thuật; nuôi trồng thuỷ hải sản 

không theo quy hoạch và không đúng kỹ thuật chưa đáp ứng được yêu cầu lồng ghép 

để BVMT BVB. Kết quả đánh giá sơ bộ lượng chất gây ô nhiễm nguồn lục địa đưa ra 

một số vùng BVB (VASI-IMER-UNEP, 2010) cho thấy: Vùng BVB Hải Phòng – 

Quảng Ninh mỗi năm tiếp nhận khoảng 206,4 nghìn tấn COD; gần 39 nghìn tấn 

BOD; 38,8 nghìn tấn nitơ tổng số (N-T); 20,7 nghìn tấn phốt pho (P-T); 17,24 triệu 

tấn tổng chất rắn lơ lửng (TSS); 51,5 tấn hóa chất bảo vệ thực vật (HCBVTV) và hơn 

7,8 nghìn tấn kim loại nặng (KLN). 

* Nghiên cứu quản lý hoạt động khai thác than: 

Đề cập phần nhiều đến các nội dung như: Chấm dứt khai thác lộ thiên, lộ vỉa, 

đổ thải không đúng quy định; giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường các hồ nước; 

giải toả các bến xuất than trái phép, ngăn chặn đất đá rửa trôi từ khai trường; dừng 

đổ thải quá cao trình cho phép; chấm dứt hoạt động chuyển tải than trên VHL. nạo 

vét sông, suối, chống sạt lở, cải tạo bãi thải của mỏ;... Bên cạnh đó cũng có một số 

nghiên cứu về giải pháp chống ô nhiễm do khai thác than [9]. 

1.1.4. Qúa trình nghiên cứu của tác giả 

Từ lúc còn là sinh viên của Học viện Hành chính, tác giả cũng đã ấp ủ với đề 

tài BVMT biển. Đến khi là học viên cao học của Học viện, tác giả đã lựa chọn đề tài 

nghiên cứu: “Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường vùng BVB của các đô thị qua 

thực tiễn tại Quảng Ninh, Hải Phòng”. Đến nay khi là nghiên cứu sinh, tác giả vẫn 

tiếp tục lựa chọn hướng nghiên cứu này với tên đề tài là: “Quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”. Phạm vi nghiên 

cứu của đề tài được tác giả giới hạn lại trên địa bàn Quảng Ninh để có điều kiện đi 

sâu nghiên cứu, qua đó làm rõ những vấn đề thuộc về lý luận, thực tiễn và giải 

pháp. Trong quá trình nghiên cứu đề tài, nghiên cứu sinh đã có một số bài viết trên 

các tạp chí Trung ương về BVMT biển, BVB như: Hoạt động QLNN về BVMT 

sinh thái VHL; Giải pháp xử lý các nguồn gây ô nhiễm ven bờ thành phố Hạ Long; 

Sở TN&MT với hoạt động BVMT; hoàn thiện hệ thống pháp luật về BVMT biển. 

Như vậy, có thể khẳng định đề tài “Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 

biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”. của tác giả không trùng lặp với bất kỳ 
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nghiên cứu trong và ngoài nước nào về đối tượng, phạm vi nghiên cứu cũng như nội 

dung, tính chất, mức độ. Mỗi công trình trong và ngoài nước tiêu biểu có liên quan 

đến biển, BVMT biển nêu ra chỉ giải quyết một khía cạnh nhất định, ở một mức độ 

nhất định so với đề tài luận án. Đặc biệt, nội dung QLNN về BVMT BVB chưa 

được đề cập và giải quyết.  

1.2. Tiếp thu, chọn lọc những nội dung nghiên cứu trong và ngoài nước  

Trên cơ sở nội dung các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước, so sánh 

với đề tài Luận án cho thấy có một số nội dung có thể nghiên cứu, chọn lọc để hoàn 

thiện QLNN về BVMT BVB tại Quảng Ninh mà đề tài nêu ra. 

Về thực trạng ô nhiễm môi trường BVB: Thống nhất quan điểm về các 

nguồn ô nhiễm biển ngày càng nghiêm trọng, trong đó ô nhiễm có nguồn gốc từ đất 

liền chiếm tỉ lệ cao. Ô nhiễm môi trường biển tác động lớn đến sự phát triển của các 

ngành kinh tế như: Du lịch biển, đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản, làm muối,… 

Thực tiễn này đặt ra cho các quốc gia ven biển yêu cầu tăng cường QLNN về 

BVMT BVB phù hợp, có hiệu quả hơn. Tuy nhiên một số nội dung cần tiếp tục làm 

sáng tỏ đó là: Nghiên cứu cơ chế, phương thức gây ô nhiễm môi trường biển và 

BVB; những thiệt hại mà ô nhiễm môi trường biển tác động đến sự phát triển của các 

ngành kinh tế. Sự hình thành phát triển của các nguồn gây ô nhiễm; vấn đề xả thải ra 

môi trường; thống kê những tài liệu, số liệu về thiệt hại do ô nhiễm biển gây ra.  

Đề cao xu hướng xây dựng bộ máy có tính độc lập, thẩm quyền cao; có khả 

năng QLTH tốt; một số nước thành lập riêng với tư cách là một bộ về quản lý biển 

hoặc là một ủy ban ngang bộ do phó thủ tướng đứng đầu (đối với Trung ương); các 

hội đồng QLTH (đối với địa phương). Có sự quản lý chồng chéo, mâu thuẫn giữa các 

ngành trong quản lý biển. Việt Nam có tới 15 bộ, ngành đang khai thác và trực tiếp 

quản lý biển, đảo ở mức độ khác nhau. Sự phân tán trong hoạt động QLNN về biển 

xuất hiện tình trạng "cát cứ” của từng lĩnh vực khi được giao nhiệm vụ quản lý, khai 

thác từng khía cạnh kinh tế tài nguyên biển. Một số nội dung cần tiếp tục nghiên cứu, 

làm sáng tỏ trong tổ chức và hoạt động của bộ máy: Cần thành lập và hoạt động phù 

hợp theo hướng tinh gọn, hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực; bảo đảm lồng ghép việc 

thực hiện các nhiệm vụ về BVMT vào các chương trình, kế hoạch và hoạt động thuộc 
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ngành, lĩnh vực. Nhưng thực tiễn bộ máy hiện nay từ Trung ương xuống địa phương 

khi muốn xây dựng cơ quan QLTH ở Trung ương và địa phương đang vấp phải nhiều 

rào cản; nếu thành lập thì cơ tổ chức, hoạt động, phối hợp như thế nào. 

Nghiên cứu về hệ thống pháp luật đề cập tới: Quá trình hình thành và phát 

triển hệ thống pháp luật về biển, các quy định về BVMT biển, phối hợp giải quyết 

sự cố tràn dầu, tranh chấp về chủ quyền trên biển,… Nhiều nghiên cứu đề cập tới 

Công ước Luật biển 1982, Công ước về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu biển, MARPOL 

1973 và Nghị định thư năm 1978;... xu hướng phát triển; bền vững các vùng biển và 

ven biển; hoàn thiện các quy định liên quan đến bảo tồn, BVMT biển, giải quyết các 

tranh chấp môi trường; cơ chế giải quyết các tranh chấp và tạo điều kiện giải quyết 

các tranh chấp. Nghiên cứu  quá trình hành thành phát triển của hệ thống pháp luật 

BVMT biển quốc tế và trong nước. Làm sáng tỏ hệ thống các quy định về cách xác 

định chủ quyền, quyền chủ quyền của quốc gia ven biển; xác định các vùng biển Việt 

Nam; quy hoạch phát triển vùng biển Việt Nam; an ninh quốc phòng; đối ngoại; giao 

thông vận tải biển; thuỷ sản; dầu khí; bảo vệ và gìn giữ môi trường biển; bưu chính 

viễn thông; xây dựng bản đồ biển và giải quyết các tranh chấp chủ quyền trên biển. 

Một số nội dung cần tiếp tục nghiên cứu, làm sáng tỏ đó là việc luật hóa pháp luật 

trong nước cho phù hợp với các văn bản pháp luật quốc tế; việc mâu thuẫn, không 

phù hợp của pháp luật trong nước; việc pháp điển hóa thành hệ thống quy định thống 

nhất gặp khó khăn do có nhiều cơ quan ban hành văn bản liên quan đến biển và 

BVMT biển; việc quy định chất lượng, tiêu chuẩn môi trường; cụ thể hóa ở cấp địa 

phương, phân cấp quản lý cho địa phương. 

Nghiên cứu về hệ thống các CCKT; quá trình phát triển công cụ này ở các 

nước OECD; các nước công nghiệp mới, Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc,... ; 

những ưu điểm và hạn chế của loại công cụ này; xu hướng kết hợp giữa công cụ này 

với hệ thống pháp luật và biện pháp hành chính. Trình bày hệ thống các CCKT, 

phân tích ưu, nhược điểm của từng loại; việc triển khai trong thời gian qua tại Việt 

Nam. Một số nội dung cần tiếp tục nghiên cứu, làm sáng tỏ: Cần có hệ thống các 

quy định mang tính thị trường phù hợp cho CCKT; cơ chế hỗ trợ, ưu đãi với các 

đơn vị áp dụng; mức độ áp dụng CCKT với các biện pháp mang tính kinh tế, hành 
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chính như thế nào (mức độ, tỉ lệ); những thuận lợi khó khăn có thể gặp phải; hướng 

áp dụng công cụ này vào điều kiện thực tiễn hiện nay.   

  QLTHVB là một phương thức quản lý mới mà nhiều quốc gia đã nghiên 

cứu và áp dụng có hiệu quả. Cách thức quản lý này giúp thúc đẩy, tăng cường sự 

tham gia và phối hợp giữa các bên liên quan và cân bằng giữa các nhóm cạnh tranh 

về lợi ích ở vùng ven biển; tối ưu hóa lợi ích. Quá trình nghiên cứu, tiếp thu và vận 

dụng phương thức QLTHVB cũng như triển khai tại một số vùng, tỉnh của Việt 

Nam; nội hàm cơ bản của phương thức này. Một số nội dung cần tiếp tục nghiên 

cứu, làm sáng tỏ: Những ưu điểm, nhược điểm, tồn tại, hạn chế khi áp dụng phương 

thức này tại Quảng Ninh; cơ chế phối hợp liên ngành trong việc quyết định các vấn 

đề chung về vùng bờ như thế nào trong khi QLTHVB không thay thế quản lý theo 

ngành, theo lãnh thổ mà chỉ kết nối hai phương thức này lại với nhau để đạt hiệu quả 

cao hơn; cơ quan nào sẽ thống nhất thực hiện chính sách QLTHVB; việc kết hợp giữa 

các phương thức quản lý; một số khâu yếu trong quá trình áp dụng phương thức. 

Hợp tác quốc tế trong BVMT biển là một xu thế tất yếu hiện nay. Theo đó 

các quốc gia phối hợp giải quyết nhiều nội dung như: thực hiện các công ước quốc 

tế; trong giải quyết sự cố tràn dầu; tranh chấp chủ quyền trên biển, khai thác dầu 

khí, vận tải và du lịch biển; chống ô nhiễm, suy thoái môi trường biển; tìm kiếm 

cứu nạn, ứng phó sự cố tràn dầu. Hợp tác quốc tế đang trở thành nhu cầu cấp thiết 

hiện nay trong BVMT biển vì biển Việt Nam ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng 

trong khi các giải pháp tổng hợp cần đến sự giúp đỡ từ các quốc gia, tổ chức phi 

chính phủ. Một số nội dung cần tiếp tục nghiên cứu, làm sáng tỏ: Điều kiện trong 

hợp tác; cách thức tiếp nhận và triển khai các chương trình, dự án đạt hiệu quả cao 

nhất (sức sống của các dự án, chương trình khi kết thúc); cơ chế, cách thức phối hợp 

giám sát, giải quyết hiện tượng dầu tràn trên biển; việc tiếp nhận các giải pháp 

KH&CN cho các cơ quan nghiên cứu, quản lý TN&MT biển; tăng cường kinh 

nghiệm quản lý, nguồn lực đầu tư; đào tạo cán bộ, chuyên gia. 

1.3. Những vấn đề đặt ra của luận án cần tập trung giải quyết 

Qua tổng quan về tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến đề tài 

luận án cho thấy các nghiên cứu ngoài nước là những nghiên cứu có tính chuyên sâu 
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về từng lĩnh vực, khía cạnh như: QLTHVB, quy hoạch không gian biển, áp dụng 

các CCKT,… Các nghiên cứu này được triển khai và áp dụng thành công tại các địa 

phương của nhiều quốc gia ven biển. 

Các thành tựu nghiên cứu được áp dụng hiệu quả trên thế giới đã và đang 

được triển khai ở Việt Nam. Song việc áp dụng chưa đạt được kết quả như mong 

muốn. Điều này có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan như vấn đề nhận thức, 

sự tương đồng của thể chế, chính sách, hệ thống pháp luật, điều kiện triển khai,…  

Tổng hợp các các công trình nghiên cứu trong, và ngoài nước cho thấy các 

nghiên cứu này chưa đề cập đến các nội dung QLNN về BVMT biển, trong đó có 

biển ven bờ một cách tổng hợp, toàn diện. Hơn thế, với các công trình ngoài nước 

xuất phát từ điều kiện thực tế của các quốc gia đó (điều kiện địa lý, điều kiện kinh tế 

- xã hội, luật pháp, chính sách, văn hóa, truyền thống dân tộc...).  

Giải quyết được những điểm hạn chế trên là Đề tài đã bổ sung, làm sáng tỏ 

những luận điểm quan trọng khi được triển khai áp dụng vào Quảng Ninh; tổng hợp 

có tính hệ thống hơn các luận điểm cơ bản về QLNN về BVMT biển, biển ven bờ; 

hoàn thiện các nội dung hoạt động QLNN về BVMT ven bờ.  

Những hạn chế của các nghiên cứu trong và ngoài nước so với Đề tài nghiên 

cứu ở những điểm như sau: 

Một là, Những vấn đề thuộc về lý luận: Hầu hết các công trình chưa đề cập 

đến lý luận QLNN về BVMT BVB một cách hệ thống, nếu có chỉ là giới thiệu khía 

cạnh mà chưa có cách tiếp cận tổng thể. Trên bình diện quốc gia, các nội dung lý 

luận về QLTHVB, sử dụng các CCKT, vai trò, nội dung, phương thức, công cụ 

QLNN về BVMT biển, BVB … chưa được đề cập hoặc có đề cập nhưng chưa được 

làm rõ. Những vấn đề lý luận QLNN về BVMT BVB chưa được so sánh, phân tích 

với thực tiễn một cách sâu sắc để rút ra những luận điểm khoa học cần thiết; chưa 

đề cập những nội dung mới cần bổ sung hoặc những nội dung QLNN đã được áp 

dụng nhưng chưa mang lại kết quả mong muốn.  

Tại Quảng Ninh, việc áp dụng nội dung về QLTHVB; quy hoạch không gian 

biển; áp dụng các CCKT; các vấn đề về thể chế, chính sách, pháp luật trong QLNN 

có nhiều hạn chế. Cụ thể, việc áp dụng các nội dung như QLTHVB kết quả chưa 
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cao; việc QHKGB chỉ ở bước khảo sát ban đầu; chưa có sự phối hợp có hiệu quả 

giữa các chủ thể liên quan trong sử dụng tài nguyên biển và BVMT biển;… 

Như vậy trong phần lý luận cơ bản này, tác giả có thể bổ sung, làm sáng tỏ 

thêm những vấn đề về nội dung, các công cụ, phương thức quản lý sau: Một số khái 

niệm gốc, QLTHVB, sử dụng các CCKT, xây dựng và hoạt động của tổ chức bộ 

máy, cách tiếp cận xây dựng chính sách và hệ thống pháp luật, quản lý các nguồn 

gây ô nhiễm. Bổ sung, làm sáng rõ về nhân tố ảnh hưởng, tiêu chí đánh giá, nghiên 

cứu và đưa ra những kinh nghiệm BVMT BVB tại một số quốc gia, đặc biệt là một 

số quốc gia trong khu vực,… 

Hai là, Những vấn đề về thực tiễn quản lý: Những công trình nghiên cứu 

trong và ngoài nước đều chưa phân tích thực tiễn QLNN về BVMT biển so với lý 

luận cơ bản như: Sử dụng các CCKT, kinh phí BVMT; tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục về BVMT biển; chiến lược, chính sách và hệ thống pháp luật về BVMT biển; 

giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về 

BVMT biển. Đồng thời việc phân tích chỉ ra các hạn chế, nguyên nhân của hạn chế 

trong QLNN là chưa sát mang tính tổng hợp và khái quát cao. 

Nội dung những công trình nêu trên về thực tiễn quản lý mà Luận án quan tâm 

giải quyết còn có nhiều luận điểm, nhiều khía cạnh chưa được giải quyết tổng hợp và 

triệt để. Cụ thể, những thực tiễn quản lý vẫn còn những hạn chế so với nội dung mà đề 

tài quan tâm như: Đề cập tới các nguồn ô nhiễm, cơ chế gây ô nhiễm nhưng lại chưa 

thật sự làm sáng tỏ ảnh hưởng của nó tới phát triển KT-XH quốc gia cũng như địa 

phương hiện tại và trong tương lai; đề cập đến hệ thống luật pháp nhưng lại chủ yếu 

nghiêng về khía cạnh lập pháp hay quá thiên về đề cập tới các quy định cụ thể của các 

văn bản pháp luật, ít chú trọng phân tích dưới khía cạnh thực tiễn áp dụng vào quản 

lý;… Việc phân tích chỉ ra các hạn chế, nguyên nhân của QLNN là chưa mang tính 

tổng hợp, khái quát cao. 

Phần này, tác giả sẽ phải làm rõ những nội dung QLNN về BVMT BVB của 

Quảng Ninh so với lý luận cơ bản. Phân tích chỉ ra các hạn chế, nguyên nhân của 

hạn chế trong QLNN làm cơ sở cho việc đề xuất giải pháp đối với Quảng Ninh. 

Ba là, Về hệ thống các giải pháp: Các công trình nghiên cứu trong và ngoài 



 32

nước có liên quan hầu hết thường đề cập tới giải pháp BVMT nói chung hoặc đề 

cập tới khía cạnh này hay khía cạnh khác về BVMT biển. Những giải pháp này chủ 

yếu nêu tên giải pháp và mang tính định hướng, tính nguyên tắc, nội dung giải pháp 

chung chung, không nêu được nguồn lực để thực hiện, điều kiện thực hiện, lộ trình 

của giải pháp cũng như thứ tự ưu tiên trong việc kết hợp cùng giải pháp khác. Nói 

cách khác các công trình nghiên cứu hầu hết không đưa ra hệ thống giải pháp hoặc 

có nhưng lại là giải pháp cho BVMT nói chung hoặc đưa giải pháp nhưng không có 

tính tổng hợp, hệ thống, khái quát cao.  

Một số nêu những yêu cầu cần giải quyết; các giải pháp nhưng không có tính 

tổng hợp, hệ thống, khái quát cao. Một số đưa ra giải pháp nhưng chưa bám sát vào 

những hạn chế, nguyên nhân từ phân tích đánh giá thực trạng QLNN về BVMT 

BVB. Một số công trình ngoài nước nghiên cứu đưa ra giải pháp nhưng lại áp dụng 

cho BVMT biển nói chung, không xuất phát từ các điều kiện thực tiễn của một đơn 

vị cấp tỉnh ở Việt Nam. 

Nhiệm vụ của tác giả trong phần này là: Đưa ra những giải pháp ấy xuất phát 

từ những hạn chế, nguyên nhân của hạn chế đã được phân tích đánh giá tại phần thực 

tiễn quản lý của Quảng Ninh. Giải pháp bao gồm giải pháp cụ thể cho Quảng Ninh 

(tùy từng vấn đề có đề xuất nhân rộng cho các điều kiện tương tự). Khi đưa ra giải 

pháp phải bám vào điều kiện thực tiễn Quảng Ninh và căn cứ vào những kết quả mà 

phần lý luận cơ bản đã chỉ ra. Có những đề xuất, kiến nghị với Quảng Ninh, Bộ 

TN&MT, Trung ương. 

Như vậy QLNN về BVMT biển, trong đó có BVB cần quan tâm giải quyết 

hài hòa những nội dung lý luận quản lý khoa học trên thế giới vào thực tiễn Quảng 

Ninh và đây cũng chính là nội dung mà Đề tài cần giải quyết. Cụ thể các nội dung 

như QLTHVB; QHKGB; áp dụng các CCKT; các vấn đề về thể chế, chính sách, 

pháp luật khi triển khai tại Việt Nam mà cụ thể là tại một địa phương như Quảng 

Ninh có những nét đặc thù cụ thể riêng biệt cần có sự chọn lọc, áp dụng những khía 

cạnh hợp lý. Đồng thời chỉ ra những nút thắt, điểm nghẽn mà QLNN BVMT BVB 

chưa thực hiện có hiệu quả và đề xuất giải pháp phù hợp với thực tiễn địa phương. 
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Chương 2 

 

CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN VEN BỜ 
 

2.1. Những vấn đề chung về bảo vệ môi trường biển ven bờ 

2.1.1. Các khái niệm cơ bản  

Môi trường là tổng thể các thành tố sinh thái tự nhiên, xã hội nhân văn và các 

điều kiện tác động trực tiếp hay gián tiếp lên phát triển, lên đời sống và hoạt động của 

con người trong thời gian bất kỳ” (Bách khoa toàn thư về môi trường năm 1994). 

Môi trường là hệ thống các yếu tố vật chất tự nhiên và nhân tạo có tác động 

đối với sự tồn tại và phát triển của con người và sinh vật (Khoản 1 Điều 3 Luật 

BVMT năm 2015). 

Thành phần môi trường là yếu tố vật chất tạo thành môi trường gồm đất, 

nước, không khí, âm thanh, ánh sáng, sinh vật và các hình thái vật chất khác (Khoản 

2 Điều 3 Luật BVMT năm 2015). 

Hoạt động bảo vệ môi trường là 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 (Khoản 3 Điều 3 Luật BVMT năm 2015). 

Môi trường biển: “Môi trường biển là vùng bao gồm  các đại dương, các 

biển cả và các vùng ven biển tạo thành một tổng thể, một thành phần cơ bản của hệ 

thống duy trì sự sống toàn cầu và là tài sản hữu ích tạo cơ hội cho sự phát triển bền 

vững” (Chương 17 trong Hành động 21). 

Môi trường biển: bao gồm các tài nguyên sinh vật, các hệ sinh thái biển, chất 

lượng nước biển và cảnh quan biển (Điều 1, Khoản 4 Công ước của Liên hợp quốc 

về Luật biển 1982). 

Phát triển bền vững là phát triển đáp ứng được nhu cầu của hiện tại mà 

không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu đó của các thế hệ tương lai trên cơ 

sở kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ xã hội và bảo 

vệ môi trường (Khoản 4 Điều 3 BVMT năm 2015). 
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Tiêu chuẩn môi trường là mức giới hạn của các thông số về chất lượng môi 

trường xung quanh, hàm lượng của các chất gây ô nhiễm có trong chất thải, các yêu 

cầu kỹ thuật và quản lý được các cơ quan nhà nước và các tổ chức công bố dưới dạng 

văn bản tự nguyện áp dụng để BVMT (Khoản 6 Điều 3 Luật BVMT năm 2015). 

Ô nhiễm môi trường là sự biến đổi của các thành phần môi trường không phù 

hợp với quy chuẩn kỹ thuật môi trường và tiêu chuẩn môi trường gây ảnh hưởng 

xấu đến con người và sinh vật (Khoản 8 Điều 3 Luật BVMT năm 2015). 

Môi trường nước biển của một quốc gia: Xét về phương diện địa lý là nước 

biển thuộc vùng biển, đại dương trải rộng từ bờ biển và các hải đảo cho tới ranh giới 

trên biển được thỏa thuận hoặc tới giới hạn 200 hải lý của vùng đặc quyền kinh tế 

hoặc tới ranh giới ngoài cùng của thềm lục địa quốc gia đó (Nguyễn Hồng Thao, 

2004, BVMT biển vấn đề và giải pháp, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội). 

Vùng biển Việt Nam bao gồm nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, 

vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và 

quyền tài phán quốc gia của Việt Nam, được xác định theo pháp luật Việt Nam, 

điều ước quốc tế về biên giới lãnh thổ mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam là thành viên và phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 

1982 (Khoản 1 Điều 3, Luật Biển Việt Nam năm 2013). 

Ô nhiễm môi trường biển (Pullution du milieu marin) là việc con người trực 

tiếp hoặc gián tiếp đưa các chất liệu hoặc năng lượng vào môi trường biển, bao gồm 

cả các cửa sông, khi việc đó gây ra hoặc có thể gây ra những tác hại như gây tổn hại 

đến nguồn lợi sinh vật, và đến hệ động vật và hệ thực vật biển, gây nguy hiểm cho 

sức khỏe con người, gây trở ngại cho các hoạt động ở biển, kể cả việc đánh bắt hải 

sản và các việc sử dụng biển một cách hợp pháp khác, làm biến đổi chất lượng nước 

biển về phương diện sử dụng nó và làm giảm sút các giá trị mỹ cảm của biển; (Điều 

1, Khoản 4 Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982). 

Quy hoạch không gian biển là một quá trình phân tích và phân bổ (do cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện) không gian cho các hoạt động khai thác, 

sử dụng theo thời gian trong một vùng biển nhất định để đạt được các mục tiêu kinh 

tế, xã hội và sinh thái, và thường được cụ thể hóa dưới dạng các quy định chính 
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sách (IOC-UNESCO, 2009). 

Biển ven bờ: Trong Luận án được hiểu là nước BVB (nước biển ở vùng vịnh, 

cảng và những nơi cách bờ trong vòng 03 hải lý tương đương khoảng 5,5 km (quy 

chuẩn QCVN 10: 2008/BTNMT). 

Vùng bờ là khu vực chuyển tiếp giữa đất liền hoặc đảo với biển, bao gồm 

vùng biển ven bờ và vùng đất ven biển (Khoản 6, Điều 3, Luật Tài nguyên, Môi 

trường biển và Hải đảo). 

Quản lý tổng hợp tài nguyên biển và hải đảo, là việc hoạch định và tổ chức 

thực hiện các chính sách, cơ chế, công cụ điều phối liên ngành, liên vùng để bảo 

đảm tài nguyên biển và hải đảo được khai thác, sử dụng hiệu quả, duy trì chức năng 

và cấu trúc của hệ sinh thái nhằm phát triển bền vững, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ 

quyền, quyền tài phán quốc gia Việt Nam trên biển, bảo đảm quốc phòng, an ninh 

(Khoản 2, Điều 3, Luật Tài nguyên, Môi trường biển và Hải đảo). 

Phát triển bền vững là sự phát triển lâu dài phù hợp với yêu cầu của thế hệ 

hôm nay mà không gây ra những khả năng nguy hại đến các thế hệ mai sau trong 

việc thỏa mãn nhu cầu riêng và trong việc lựa chọn ngưỡng sống của họ (Uỷ ban 

Môi trường và Phát triển của Liên Hợp Quốc, năm 1987). 

Bảo vệ môi trường biển là việc ngăn chặn ảnh hưởng tiêu cực của các hoạt 

động của con người và của tự nhiên đến môi trường biển, làm ô nhiễm và suy thoái 

môi trường  biển (quan điểm tác giả). 

Bảo vệ môi trường biển ven bờ  là việc ngăn chặn ảnh hưởng tiêu cực của các 

hoạt động của con người và của tự nhiên đến môi trường biển, làm ô nhiễm và suy 

thoái môi trường  biển khu vực biển ven bờ (quan điểm tác giả). 

Quản lý môi trường là tổng hợp các biện pháp, luật pháp, chính sách kinh tế, kỹ 

thuật, xã hội thích hợp nhằm bảo vệ chất lượng môi trường sống và phát triển bền vững 

kinh tế xã hội quốc gia (quan điểm nghiên cứu về môi trường phổ biến hiện nay). 

Quản lý nhà nước về môi trường là Nhà nước sử dụng tổng hòa có chọn lọc các 

biện pháp, luật pháp, chính sách kinh tế, kỹ thuật, xã hội thích hợp nhằm bảo vệ chất 

lượng môi trường sống và phát triển bền vững KT-XH quốc gia (quan điểm tác giả). 

Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường biển là Nhà nước sử dụng tổng hòa 
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có chọn lọc các biện pháp, luật pháp, chính sách kinh tế, kỹ thuật, xã hội thích hợp 

nhằm bảo vệ chất lượng môi trường biển phục vụ phát triển KT-XH vùng bờ và 

quốc gia (quan điểm tác giả). 

Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường biển ven bờ là Nhà nước sử dụng 

tổng hòa có chọn lọc các biện pháp, luật pháp, chính sách kinh tế, kỹ thuật, xã hội 

thích hợp nhằm bảo vệ chất lượng môi trường biển ven bờ phục vụ phát triển kinh 

tế xã hội vùng bờ và quốc gia (quan điểm tác giả). 

Những khái niệm nêu trên được trích dẫn từ công ước quốc tế, Luật BVMT 

2015, các văn bản pháp luật hiện hành và có thể là theo quan điểm của tác giả (được 

xây dựng trên các văn bản pháp lý, các nghiên cứu về khoa học môi trường hiện 

hành). Như vậy thông qua các khái niệm cơ bản nêu trên, Đề tài sẽ tập trung nghiên 

cứu và làm rõ những vấn đề cơ bản về QLNN đối với BVMT biển trong đó có BVB. 

2.1.2. Bảo vệ và quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, môi trường 

biển và môi trường biển ven bờ 

2.1.2.1. Sự khác biệt giữa bảo vệ và QLNN về BVMT, BVMT biển, BVMT BVB 

BVMT, BVMT biển và BVMT BVB ở đây là đề cập đến yêu cầu, nội dung, 

cách thức cần làm để có thể bảo vệ, giữ gìn cho môi trường được trong lành và nằm 

trong giới hạn các tiêu chuẩn môi trường đề ra. Theo nội dung các khái niệm có liên 

quan nêu trên thì giữa các thuật ngữ này có sự khác biệt về phạm vi tác động của hoạt 

động bảo vệ. Theo đó, BVMT có nội dung tác động, phạm vi điều chỉnh rộng nhất. 

Đối với BVMT biển và BVMT BVB do phạm vi cần bảo vệ, tác động gọn lại là biển 

và BVB, nên nội dung và phạm vi tác động gắn với việc BVMT biển và BVB.  

QLNN về BVMT, môi trường biển và môi trường BVB theo các khái niệm 

nêu trên thì cơ bản đều thống nhất với nhau ở phương thức quản lý, biện pháp tác 

động. Cụ thể đều là việc Nhà nước sử dụng tổng hòa có chọn lọc các biện pháp, luật 

pháp, chính sách kinh tế, kỹ thuật, xã hội thích hợp nhằm bảo vệ chất lượng môi 

trường sống và phát triển bền vững KT-XH. Tuy nhiên, do đối tượng, phạm vi tác 

động của mỗi trường hợp quản lý là có sự khác nhau mà nội dung, tính chất, biện 

pháp, có sự khác nhau nhất định. QLNN về BVMT mang tính chất rộng lớn, bao 

trùm và bao hàm trong nó QLNN về BVMT biển và môi trường BVB. BVMT biển 
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và BVB về cơ bản là giống nhau về nội dung và cách thức quản lý, song có sự khác 

nhau ở phạm vi quản lý, tác động. 

2.1.2.2. Một số đặc điểm cơ bản của QLNN về BVMT BVB 

Xuất phát từ những đặc điểm mang tính đặc thù của môi trường BVB như: 

Môi trường BVB chịu sự tác động của nhiều nguồn ô nhiễm (lục địa, BVB, ngoài 

Biển ngoài khơi) do nhiều chủ thể gây ra; môi trường BVB chịu sự tác động từ 

nhiều cửa sông; chất lượng nước BVB một số nơi đã vượt quá giới hạn cho phép; 

môi trường biển là đồng nhất không phân chia do vậy QLNN về BVMT BVB có 

một số đặc điểm cơ bản sau:  

- Có liên quan đến lợi ích và sự tham của nhiều chủ thể (các bộ ngành Trung 

ương, địa phương), có liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực (khai thác khoáng sản, 

nuôi trồng và đánh bắt hải sản, du lịch, dầu khí, vận tải biển,…) 

- Chịu tác động của nhiều nhân tố: Chính trị, pháp luật, kinh tế, văn hóa, xã 

hội, đầu tư, thương mại quốc tế, an ninh, quốc phòng biển, tổ chức thực hiện QLNN 

(nội dung cụ thể của các nhân tố tác động sẽ được trình bày kỹ ở phần sau). 

- Chịu sự tác động và sức ép ngày càng lớn từ việc phát triển các ngành kinh 

tế biển (khai thác dầu khí, vận tải biển, du lịch biển, cảng biển,…). Phát triển kinh 

tế biển đưa quốc gia thành một cường quốc biển thì phải tất yếu phát triển kinh tế 

biển và hệ quả là gia tăng áp lực cho việc BVMT biển đối với các cơ quan QLNN. 

- QLNN về BVMT BVB mang tính tổng hợp. Do xuất phát từ đặc điểm đặc 

trưng của môi trường biển, liên quan đến lợi ích và sự tham gia của nhiều chủ thể 

mà quản lý ở đây phải mang tính tổng hợp để điều phối, tạo sự phát triển hài hòa; 

đồng thời áp dụng nhiều cách thức quản lý tổng hợp mới, đặc biệt là QLTHVB. 

- QLNN càng dựa trên khung pháp lý ngày càng hoàn thiện. Đến nay nhiều 

văn bản liên quan đến BVMT biển đã được ban hành như: Luật Biển Việt Nam, 

Luật BVMT, Luật Bảo vệ tài nguyên và môi trường biển và hải đảo. Những luật cơ 

bản này là cơ sở pháp lý nền tảng cho việc quản lý có hiệu quả. 

2.1.3. Đặc điểm và tính cấp thiết BVMT biển ven bờ  

2.1.3.1. Đặc điểm môi trường biển ven bờ  

Môi trường BVB Việt Nam (trong đó có Quảng Ninh) ngày càng ô nhiễm 
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nghiêm trọng. Môi trường biển Việt Nam có gắn bó chặt chẽ với môi trường Biển 

Đông, các hoạt động gây ô nhiễm môi trường Biển Đông cũng đồng thời gây ô 

nhiễm đến môi trường biển và BVB Việt Nam (các nguồn ô nhiễm theo gió mùa 

đưa vào BVB Việt Nam). 

Khu vực biển ven bờ Khai thác
dầu khí

Khu 
vực 
biển 
ngoài  
biển 
ven 
bờ

Nuôi
trồng hải

sản

Hoạt động khai thác 
khoáng sản

Vận tải biển

Hoạt động 
cảng biển

 

Nguồn: Tác giả xử lý trên nền sơ đồ có sẵn 

Để BVMT BVB có hiệu quả thì việc nghiên cứu các đặc điểm có ý nghĩa 

quan trọng. Từ những đặc điểm của đối tượng mà QLNN cần bảo vệ sẽ giúp cho 

hoạt động quản lý có những quyết định quản lý phù hợp với thực tiễn tình hình.  

Theo QCVN 10: 2008/BTNMT, vùng nước BVB được hiểu cách bờ 03 hải 

lý trở vào của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển. Vùng này qua các 

thống kê, nghiên cứu khoa học cho thấy có một số đặc điểm cơ bản: 

- Môi trường BVB chịu sự tác động từ nhiều cửa sông: Phù sa, các chất hữu 

cơ, dinh dưỡng, kim loại nặng và nhiều chất độc hại khác từ các khu dân cư tập 

trung; từ các KCN và đô thị; từ các khu nuôi trồng thuỷ sản ven biển và từ các vùng 

sản xuất nông nghiệp theo các cửa sông đổ ra biển.  

- Môi trường BVB chịu sự tác động của nhiều nguồn ô nhiễm, trong đó có 

nguồn ô nhiễm ngoài khơi của các nước có biển liên quan trực tiếp đến Biển Đông: 

Vùng ven biển là nơi phát triển kinh tế năng động và có mật độ, tốc độ phát triển 

dân số cao; chịu tác động của nước thải sinh hoạt, nước xả thải từ các KCN, KKT, 

khai thác khoáng sản, cảng biển, vận tải biển,… chưa được xử lý.  
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- Chất lượng nước BVB một số nơi: Nước biển có dấu hiệu ô nhiễm ngày càng 

nghiêm trọng; hàm lượng các chất hữu cơ, chất dinh dưỡng, kim loại nặng, hoá chất 

bảo vệ thực vật ở một số nơi đã vượt tiêu chuẩn cho phép.  

- Môi trường BVB có sự tham gia quản lý của nhiều chủ thể: Hệ thống tài 

nguyên biển ở vùng bờ đều thuộc hệ thống tài nguyên chia sẻ, không thuộc riêng 

một ngành nào nên nhiều ngành kinh tế cùng khai thác, sử dụng trên một không 

gian bờ và đại dương. Cụ thể, Công thương khai thác dầu khí, cảng biển; Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn khai thác thủy hải sản;... chưa kể đến hệ thống ngang 

là các tỉnh có biển, bờ biển, đảo...  

2.1.3.2. Tính cấp thiết phải BVMT biển ven bờ  

Xuất phát từ đặc điểm môi trường, nguồn và cơ chế gây ô nhiễm BVB, khía 

cạnh BVMT cần thực hiện sẽ cho thấy tính cấp thiết BVMT. 

BVMT BVB gồm các lĩnh vực chính: Bảo vệ các hệ sinh thái (rừng ngập 

mặn; rạn san hô; cỏ biển; bãi triều; cửa sông, đầm phá, vũng vịnh; đất ngập nước); 

bảo vệ tài nguyên sinh vật, chống khai thác quá mức; bảo vệ chất lượng nước biển, 

môi trường biển, chống ô nhiễm ở khu vực và BVB.  

Các nguồn và cơ chế gây ô nhiễm đối với BVB: Nguồn thải lục địa như hoạt 

động công nghiệp, lấn biển xây dựng hạ tầng; rửa trôi theo hệ thống các con sông 

chảy ra khu vực cửa sông ven biển; nguồn thải ngoài khu vực BVB từ các nguồn 

chính như khai thác dầu khí, vận thải biển; các nguồn gây ô nhiễm tại khu vực BVB 

như nuôi trồng hải sản, hoạt động cảng biển, du lịch biển.   

Về cơ bản BVMT biển, BVB có cùng cách thức tiến hành (vì môi trường 

biển là đồng nhất không phân chia). Tuy nhiên, BVB có một số đặc trưng riêng cần 

cấp thiết bảo vệ là: 

- Nơi tập trung của đa dạng sinh học cần được bảo vệ: Các hệ sinh thái (rừng 

ngập mặn; rạn san hô; cỏ biển; bãi triều; cửa sông, đầm phá, vũng vịnh; đất ngập 

nước); tài nguyên sinh vật. 

- Môi trường BVB nơi có những hoạt động KT-XH đặc trưng riêng như: 

Cảng biển, vận tải biển, du lịch biển, nuôi trồng hải sản, làm muối; nơi chịu tác 

động trực tiếp và lâu dài của các nguồn ô nhiễm lục địa và ngoài khơi (xả thải của 
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các KCN, KCX, KKT; xả thải của khu dân cư; trôi dạt của ô nhiễm dầu…). 

- BVB là nơi có thể kiểm chứng rõ nhất kết quả của quá trình BVMT biển 

(kiểm chứng kết quả QLNN trong kiểm soát và xử lý các nguồn thải từ lục địa, bên 

ngoài vùng BVB và chính tại vùng BVB).  

- Vùng BVB là nơi chuyển tiếp giữa lục địa và biển, nơi chịu nhiều áp lực về 

môi trường bởi những hoạt động KT-XH từ lục địa. Nguồn thải từ lục địa ra biển 

chiếm khoảng 52% ô nhiễm biển nên vùng BVB là vùng nhạy cảm, chứa đựng 

những "điểm nóng" ô nhiễm biển.  

2.1.4. Sự cần thiết tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 

biển ven bờ 

QLNN về BVMT BVB là một yêu cầu cấp thiết, có tính khách quan do đòi 

hỏi từ nhiều yếu tố. Việc quản lý cần tiến hành sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện những 

điểm còn bất cập trong những yếu tố đó. 

2.1.4.1. Yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội 

* Yêu cầu tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn hiện nay: Việt Nam có chỉ số 

biển gấp 6 lần giá trị trung bình của thế giới. Trong khi đó yêu cầu phát triển kinh tế 

biển (Hội nghị Trung ương 4 khóa X) đề ra: “Phấn đấu đưa kinh tế biển đóng góp 

khoảng 53% - 55% GDP và 55% - 60% kim ngạch xuất khẩu của cả nước”. Do vậy 

các hoạt động khai thác dầu khí, phát triển kinh tế hàng hải, nuôi trồng thuỷ hải sản, 

phát triển du lịch biển, xây dựng hệ thống các cảng ven biển, phát triển nhiều KKT, 

KCN, KCX, khu đô thị ven biển đang được cả nước đẩy mạnh. 

* Yêu cầu kết hợp hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế, BVMT BVB và giải 

quyết các vấn đề xã hội: Ba mục tiêu phát triển bền vững là tăng trưởng kinh tế, 

công bằng xã hội và BVMT cần phải đạt được trong thực tiễn quản lý. Giữa chúng 

có mối quan hệ biện chứng và không phải là hoàn toàn đối kháng nhau.  

Hoạt động phát triển kinh tế là một tất yếu và có cả ảnh hưởng tích cực và 

tiêu cực. Quá coi trọng vấn đề kinh tế thì đất nước sẽ phải gánh chịu các hệ quả về 

môi trường; ngược lại quá coi trọng vấn đề môi trường và buộc các doanh nghiệp 

đáp ứng hệ thống tiêu chí khắt khe thì kinh tế cũng khó phát triển được. Nếu QLNN 

có giải pháp phù hợp thì cùng với việc đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, môi trường 
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vẫn được bảo đảm và ngược lại. “Phát triển kinh tế là một tất yếu khách quan nhưng 

giữa sự phát triển kinh tế và môi trường có mối quan hệ mật thiết, tác động qua lại 

lẫn nhau nên BVMT trong phát triển kinh tế cũng là tất yếu khách quan” [13]. 

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, GDP tăng 1%, chất thải tăng 3%. 

Trong 10 năm tới, khi GDP của Việt Nam tăng gấp đôi, nếu không có giải pháp 

thì ô nhiễm môi trường sẽ tăng 3 lần, đến năm 2020 có thể gấp 4 đến 5 lần mức 

độ ô nhiễm hiện nay. 

2.1.4.2. Năng lực QLNN về BVMT 

*  Quản lý các nguồn ô nhiễm chưa tốt: Nguồn ô nhiễm phát sinh từ các hoạt 

động: Đô thị hoá; công nghiệp đổ thải trực tiếp ra biển hoặc qua các cửa sông; đánh 

bắt, nuôi trồng thuỷ hải sản; du lịch biển; các vụ dầu tràn trên các tuyến hàng hải; 

thăm dò, khai thác dầu khí. Báo cáo hiện trạng môi trường hàng năm của Trung 

ương và Quảng Ninh đã chỉ ra chất lượng môi trường biển và vùng ven biển tiếp tục 

bị suy giảm ảnh hưởng đến phát triển bền vững vùng bờ. 

*  Những yếu kém trong tổ chức, hoạt động của bộ máy: QLNN về BVMT 

BVB hiện nay có nhiều lực lượng hoạt động trên biển với các chức năng nhiệm 

vụ chồng chéo và mâu thuẫn nhau, nhưng lại chưa có một cơ quan thực hiện điều 

phối hoạt động QLTHVB ở tầm cao dẫn đến mâu thuẫn lợi ích (chẳng hạn giữa 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ TN&MT trong quản lý tài 

nguyên nước); chưa có cơ chế phối hợp liên ngành một cách hiệu quả; quy 

hoạch, kế hoạch tổng thể; kiểm soát, xử lý ô nhiễm, BTTH thiếu các quy định 

cần thiết.  

*  Những yếu kém trong áp dụng các phương thức quản lý: QLTHVB chưa 

được áp dụng trên diện rộng; những nơi đã triển khai còn gặp nhiều khó khăn trong 

tạo cơ chế ràng buộc phối hợp và quy định trách nhiệm, áp dụng chế tài. 

*  Những yếu kém trong áp dụng công cụ quản lý: Khung pháp luật chưa 

hoàn thiện như chậm ban hành một bộ luật riêng về BVMT biển; hệ thống tiêu 

chuẩn về BVMT biển; nội luật hóa cam kết quốc tế về BVMT biển còn chậm. 

Hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát còn bị buông lỏng, tạo ra sự “nhờn” 

luật, qua đó các doanh nghiệp không ngại vi phạm các quy định về BVMT biển 
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và chấp nhập nộp phạt khi vi phạm,… thiếu sự kết hợp tổng thể các biện pháp 

hành chính, kinh tế. 

2.1.5. Vai trò quản lý nhà nước và nguyên tắc, mục tiêu về bảo vệ môi 

trường biển ven bờ   

2.1.5.1. Môi trường biển ven bờ trong phát triển kinh tế-xã hội 

Biển và môi trường BVB đóng góp các nguồn tài nguyên quan trọng để phát 

triển kinh tế - xã hội vùng ven biển; đóng góp của kinh tế biển, ven biển vào tổng 

GDP không ngừng tăng lên. 

Sơ đồ 2.2. Tầm quan trọng của môi trường BVB trong phát triển kinh tế - xã hội 
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Đầu tư trở lại để BVMT biển ven bờ

 

Nguồn: Theo Tác giả 

Môi trường BVB trong sạch là cơ sở để phát triển một số ngành, lĩnh vực: 

Phát triển du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ hải sản, làm muối, bảo vệ sức khoẻ 

cộng đồng. BVMT biển tốt dẫn đến giảm chi phí xã hội cho hoạt động BVMT biển 

và là cơ sở tăng nguồn tài chính cho hoạt động khác. 

Ô nhiễm môi trường BVB làm suy giảm nguồn lợi thuỷ hải sản, du lịch..., do 

vậy, làm giảm thu nhập của dân ven biển. Bởi vậy BVMT BVB là cơ sở phát triển 

bền vững vùng bờ, góp phần xoá đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống 

cho tất cả các tầng lớp dân chúng, nhất là cộng đồng dân cư ven biển.  

2.1.5.2.  Vai trò quản lý nhà nước đối với bảo vệ môi trường biển ven bờ  

QLNN nhằm bảo đảm sự phát triển hài hòa giữa xã hội, kinh tế, môi trường 
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theo hướng phát triển bền vững nhằm không ngừng nâng cao chất lượng sống của 

con người. Để thực hiện được vai trò trên, Nhà nước hướng dẫn, định hướng, tổ 

chức, thúc đẩy mọi chủ thể, mọi nguồn lực vào BVMT BVB. “QLNN tổng hợp và 

thống nhất về biển và hải đảo trên cơ sở xác lập một cơ chế phối hợp liên ngành 

trong quản lý biển, đảo, vùng ven biển để giải quyết đồng bộ các quan hệ khác nhau 

trong phát triển” [18]. 

Trong quản lý, Nhà nước sử dụng chính sách, pháp luật, các phương tiện; tổ 

chức các hoạt động phát triển kinh tế biển; bảo vệ lợi ích quốc gia về TN&MT biển 

trong cả nước, nghiên cứu KH&CN.  

Sự giao thoa giữa phát triển kinh tế bền vững, môi trường bền vững và xã hội 

bền vững cho chúng ta thấy được điểm tối ưu mà Quảng Ninh cần đạt đến. Tuy 

nhiên, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền là chủ thể duy nhất điều chỉnh được, 

tạo ra sự phát triển hài hòa giữa kinh tê-xã hội-môi trường. Điều này khẳng định 

Nhà nước giữ vai trò quan trọng không thể thay thế. 

2.1.5.3.  Nguyên tắc, mục tiêu BVMT biển 

* Các nguyên tắc BVMT biển Việt Nam: Môi trường biển là một bộ phận 

tạo nên môi trường nói chung nên những nguyên tắc BVMT nói chung cũng 

đồng thời là nguyên tắc BVMT biển nói riêng. Tuy nhiên do tính đặc thù của 

môi trường biển nên có một số nguyên tắc BVMT biển cơ bản như: Nguyên tắc 

phòng ngừa, nghiêm cấm mọi hành vi gây ô nhiễm môi trường, làm suy thoái 

môi trường, gây sự cố môi trường biển; tăng cường thể chế, chính sách quản lý 

hiệu quả và bền vững theo cách tiếp cận liên ngành; lồng ghép các cân nhắc về 

môi trường vào các kế hoạch phát triển KT-XH biển và vùng bờ; quản lý biển 

hiệu quả phải gắn chặt với quản lý lưu vực sông ven biển; phòng ngừa, hạn chế 

chất thải từ đất liền và từ các hoạt động trên biển; chủ động, phối hợp ứng phó 

sự cố môi trường biển; BVMT biển phải trên cơ sở phân vùng chức năng bảo vệ 

và sử dụng tài nguyên thiên nhiên.  

* Mục tiêu BVMT biển: Duy trì chất lượng môi trường, bảo toàn chức năng 

của các hệ sinh thái biển và vùng ven bờ; phát triển một nền kinh tế biển hiệu quả, 

bảo đảm lợi ích lâu dài; bảo đảm quyền lợi của cộng đồng dân cư ven biển, góp 
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phần xoá đói, giảm nghèo, cân bằng nguồn lợi giữa các thế hệ; chấp nhận phát triển 

đa ngành ở vùng bờ; tối ưu hoá việc sử dụng hệ thống tài nguyên biển; giảm thiểu 

mâu thuẫn lợi ích trong sử dụng tài nguyên biển và các lợi ích từ vùng BVB. 

2.1.6. Đặc điểm tự nhiên, tiềm năng lợi thế và kinh tế - xã vùng biển ven 

bờ tác động đến quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường biển ven bờ 

2.1.6.1.  Đặc điểm tự nhiên vùng biển ven bờ 

Bờ biển Việt Nam dài khoảng 3.260km, trung bình 100 km² đất liền có 1 km² 

bờ biển (cao gấp 6 lần tỷ lệ này của thế giới). Ven bờ biển nước ta có với 114 cửa 

sông lớn nhỏ; trên 3.000 hòn đảo các loại với tổng diện tích khoảng 1.700 km²; có 

nhiều hệ sinh thái, đa dạng sinh học cao [33]. Tại đó xác định quy chế pháp lý các 

vùng biển Việt Nam (Phụ lục 01).  

Cũng như BVB Việt Nam, BVB Quảng Ninh có nhiều cửa sông ven biển, 

tính đa dạng sinh học cao với nhiều hệ sinh thái cửa sông đặc thù, hệ sinh thái đất 

ngập nước, rừng ngập mặn, các rạn san hô, thảm cỏ biển và quanh các đảo lớn, nhỏ.  

2.1.6.2. Tiềm năng, lợi thế vùng biển ven bờ 

Vùng ven biển Việt Nam có khoảng 100 mỏ khoáng sản, 100 cảng biển lớn 

nhỏ, 125 bãi biển, trong đó có 20 bãi đạt tiêu chuẩn quốc tế; có nhiều vịnh đẹp; 

BVB có trên 37 vạn ha mặt nước; có tiềm năng lớn về vận tải biển [34]. Vùng biển 

Quảng Ninh cũng là nơi có nhiều tiềm năng, lợi thế về khai thác khoáng sản, phát 

triển cảng biển, du lịch biển, nuôi trồng thủy hải sản. 

2.1.6.3. Khái quát đặc điểm kinh tế - xã hội tác động đến môi trường biển ven bờ 

Cả nước có 28/64 tỉnh, thành phố có biển; diện tích các huyện ven biển 

chiếm 17% tổng diện tích cả nước. Tính đến 6/2012, Việt Nam có 18 Khu kinh tế 

biển, tuy nhiên theo Quyết định số 1353/QĐ-TTg, ngày 23/9/2008 thì chỉ có 15 

KCN và tập trung gần 500 khu, cụm, điểm công nghiệp. GDP từ biển và vùng ven 

biển Việt Nam bình quân đạt khoảng 47-48% GDP cả nước, trong đó GDP của kinh 

tế “thuần biển” đạt khoảng 20-22% tổng GDP cả nước. Vùng ven biển Việt Nam có 

dân số tập trung 43.461.599 người (năm 2009) chiếm 50,6% dân số cả nước; 72 đô 

thị lớn (trên 50% số đô thị lớn cả nước). Đa số cư dân ven biển, mà đặc biệt là ngư 

dân vẫn trong một vòng luẩn quẩn: Nhu cầu sinh kế - khai thác quá mức - cạn kiệt 
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nguồn lợi - nghèo khó (Phụ lục 02). 

Với Quảng Ninh, những thế mạnh phát triển kinh tế biển, đặc biệt là khai 

thác than, cảng biển, du lịch biển,… mang lại lợi thế lớn cho phát triển kinh tế; trình 

độ dân trí, nhận thức xã hội,… tác động lớn đến QLNN về BVMT BVB. Chẳng hạn 

việc BVMT VHL – một trọng điểm môi trường cần bảo vệ thể hiện rõ nét nhất sự 

tác động của KT-XH đến hoạt động quản lý. Hiện tại việc BVMT VHL cũng rơi 

vào những mâu thuẫn và nằm trong vòng luẩn quẩn (Phụ lục 03). 

Như vậy, với đặc điểm tự nhiên, tiềm năng lợi thế, KT-XH vùng ven biển sẽ 

tác động đến QLNN về BVMT BVB. Một mặt phát triển kinh tế biển để làm giàu từ 

biển, mặt khác vấn đề ô nhiễm môi trường BVB ngày càng nghiêm trọng. 

2.2. Các nhân tố ảnh hưởng và tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động quản 

lý nhà nước về bảo vệ môi trường biển ven bờ 

2.2.1. Các nhân tố ảnh hưởng tới quản lý nhà nước về BVMT biển ven bờ  

- QLNN về BVMT chịu tác động của nhiều nhân tố. Việc nghiên cứu mức độ 

ảnh hưởng, tác động của các nhân tố là một trong những cơ sở để đề xuất giải pháp 

cũng như kiến nghị. Do vậy việc phân tích các nhân tố về cơ chế tác động, ảnh 

hưởng đến hoạt động QLNN được nghiên cứu kỹ và lượng hóa được ở mức cao. 

2.2.1.1. Nhân tố chính trị  

Chủ trương, đường lối của Đảng đóng vai trò định hướng, tạo điều kiện thuận 

lợi cho hoạt động BVMT biển. Quan điểm của Đảng về BVMT biển, BVB thể hiện 

qua nhiều giai đoạn, ở nhiều chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đặc biệt là Nghị quyết số 

03- NQ/TW ngày 06/5/1993 của Bộ Chính trị về “Một số nhiệm vụ phát triển kinh 

tế biển trong những năm trước mắt”; Nghị quyết Trung ương 4 khoá X về Chiến 

lược biển Việt Nam đến 2020. Các quan điểm của Đảng là cơ sở để tiếp thu nhiều 

nguyên tắc BVMT mới như: “người gây ô nhiễm phải trả tiền”, “QLTH”... là những 

quan điểm mới, thể hiện nhận thức mới về BVMT.  

Trên cơ sở văn bản của Trung ương, Quảng Ninh ban hành nhiều văn bản về 

BVMT biển. Chẳng hạn việc triển khai Nghị quyết TW 4 (khoá X) của Đảng về 

Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra 

chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 02/7/2007 nhằm cụ thể hóa vào điều 
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kiện Quảng Ninh, trong đó có nêu các biện pháp tăng cường BVMT biển, BVB. 

2.2.1.2. Nhân tố pháp luật 

Hệ thống pháp luật quốc có tác động trực tiếp đến quá trình ban hành văn 

bản pháp luật của Việt Nam và qua đó tác động đến hệ thống các quy định của 

Quảng Ninh về BVMT BVB. Chẳng hạn, thiếu sự thống nhất giữa Luật BVMT với 

các hệ thống văn bản pháp luật khác đã tác động đến QLNN, làm giảm hiệu lực 

quản lý trong BVMT BVB. 

Quảng Ninh cụ thể hóa văn bản pháp luật của Trung ương vào điều kiện 

thực tiễn địa phương nhưng do bất cập của pháp luật trong nước về BVMT đã làm 

ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình quản lý. Cụ thể: Những hạn chế trong các quy 

định của thuế tài nguyên, phí và lệ phí môi trường, quỹ môi trường, bộ chỉ thị môi 

trường của tỉnh, hướng dẫn các văn bản pháp luật còn chưa được cụ thể và chi tiết. 

2.2.1.3. Nhân tố kinh tế, văn hóa, xã hội 

Nhân tố này có ảnh hưởng lớn đến kết quả QLNN. Việc ban hành pháp luật, 

lập quy hoạch, tổ chức thực hiện… đều phải tính kỹ, lượng hóa tốt nhất. 

Yêu cầu phát triển kinh tế biển: Cơ sở hạ tầng vùng ven biển và hải đảo còn 

yếu kém, lạc hậu; hệ thống cảng biển nhỏ bé, manh mún; các ngành kinh tế có liên 

quan trực tiếp tới khai thác biển như đóng và sửa chữa tàu biển, chế biến dầu khí, 

chế biến thủy, hải sản, thông tin liên lạc,... bước đầu phát triển, nhưng hiện tại quy 

mô còn rất nhỏ bé. Thực trạng kinh tế biển nêu trên tạo ra áp lực phát triển nhanh 

chóng về kinh tế. Đây chính là nhân tố đẩy các dự án phát triển kinh tế và thường 

xem nhẹ QLNN về BVMT biển, BVB mà chỉ chú trọng đến lợi ích kinh tế.  

Về văn hóa, xã hội: Mỗi địa phương, vùng miền có các đặc thù của nhóm 

dân cư, các tầng lớp trong xã hội, phong tục tập quán, điều kiện KT-XH khác nhau. 

Do vậy, QLNN về BVMT BVB cần căn cứ trên thực tiễn này để đưa ra những 

quyết định phù hợp nhất. Chẳng hạn, cư dân, ngư dân ven biển phải bám biển để 

kiếm sống; ngư dân có học vấn rất thấp (trên cả nước, 68% chưa tốt nghiệp tiểu học, 

hơn 20% tốt nghiệp tiểu học); nhận thức của cư dân ven biển còn nhiều hạn chế. 

Chính vì thế, vùng BVB đang bị khai thác quá mức, ô nhiễm ngày càng nghiêm 

trọng. QLNN phải tính đến các yếu tố về nhân văn và ổn định xã hội. 
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Kinh tế Quảng Ninh chuyển dịch nhanh theo hướng phi nông nghiệp, các 

ngành kinh tế công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ phát triển mạnh, chiếm 

tỉ trọng cao. Đây chính là một yếu tố tạo nên sức ép ngày càng lớn đối với QLNN 

về BVMT BVB. Các yếu tố văn hóa, xã hội như: Tập tục, tập quán, văn hóa bản địa 

cũng có tác động lớn đến QLNN. Chẳng hạn như các làng chài trên VHL đã sinh 

sống từ bao đời nay, việc thực hiện di dời họ lên bờ sinh sống, chuyển đổi nghề là 

một quá trình khó khăn, đòi hỏi sự nỗ lực của các cấp quản lý trong thời gian dài. 

2.2.1.4. Nhân tố chất lượng nguồn nhân lực quản lý 

Trình độ cán bộ quản lý về môi trường có tác động lớn đến kết quả BVMT 

BVB; đóng vai trò quyết định trong việc ban hành chính sách, pháp luật và tổ chức 

thực thi các quy định về BVMT BVB. Tại Quảng Ninh, lực lượng làm công tác 

quản lý đa phần là cán bộ trẻ, kinh nghiệm quản lý chưa nhiều, nhận thức về BVMT 

BVB cũng còn có những hạn chế nhất định. Đây là những nhân tố tác động không 

nhỏ đến QLNN về BVMT BVB của tỉnh Quảng Ninh.  

2.2.1.5. Tổ chức thực hiện quản lý nhà nước 

QLNN về BVMT ở Quảng Ninh hiện nay có nhiều mặt chưa theo kịp yêu 

cầu phát triển KT-XH của tỉnh; chưa thực hiện tốt các vấn đề về quy hoạch và tổ 

chức thực hiện quy hoạch; một số ngành kinh tế có những khía cạnh mâu thuẫn 

nhất định làm gia tăng sức ép lên môi trường BVB. Như vậy, việc tổ chức thực 

hiện QLNN có tác động trực tiếp đến QLNN về BVMT BVB.  

2.2.1.6. Đầu tư, thương mại quốc tế 

Đầu tư, thương mại quốc tế: Là một tất yếu, hoạt động kinh tế qua các cửa 

khẩu và cảng biển đã làm xuất hiện nhiều vấn đề môi trường phức tạp cần xử lý chất 

thải từ các tầu thuyền (dầu mỡ, rác thải, nước dằn tầu, nước thải có dầu …) gia tăng 

mạnh và nguy cơ xảy ra các sự cố va chạm tầu thuyền dẫn đến những vấn đề môi 

trường phức tạp cũng tăng lên. Những hoạt động tạm nhập, tái xuất; hoạt động nhập 

khẩu phế liệu cũng tạo ra cho QLNN về BVMT BVB nhiều khó khăn nhất định.  

Quảng Ninh là trung tâm thương mại, du lịch lớn của vùng kinh tế trọng 

điểm Bắc Bộ, có nhiều dự án lớn, cảng biển lớn như Cái Lân, Hải Hà; trung tâm đô 

thị; hoạt động vận tải hàng hải với khối lượng lớn đã tác động gây nhiều trở ngại 
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cho QLNN về BVMT BVB. 

2.2.1.7. An ninh, quốc phòng biển 

An ninh, quốc phòng trên biển bảo đảm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền 

tài phán của quốc gia, tạo ra cơ sở vững chắc để Việt Nam thực thi pháp luật quốc 

gia về BVMT trên biển, trong đó có BVB mà không bị phía nước ngoài cản trở. 

Muốn vậy cần xây dựng lực lượng an ninh, quốc phòng với các trang thiết bị, kỹ 

thuật có thể trợ giúp hoạt động quản lý môi trường biển, BVB.  

Lượng công an, hải quân, lực lượng có trách nhiệm liên quan phát hiện, xử lý 

những vụ việc xả trộm chất thải, sự cố khai thác dầu khí, tràn dầu trên các cửa sông 

ven biển,…Tuy nhiên lực lượng còn mỏng so với yêu cầu bảo đảm an ninh, quốc 

phòng toàn tuyến biển; việc phát hiện xử lý còn chưa đầy đủ, kịp thời; cơ chế phối 

hợp giữa các cơ quan có trách nhiệm bảo đảm an ninh, quốc phòng với các cơ quan 

có trách nhiệm QLNN về TN&MT chưa rõ (chẳng hạn vụ việc tràn dầu ở các tỉnh 

Miền trung năm 2007). 

Giữa hai nước Việt - Trung có tiếp giáp với nhau về biên giới đất liền, cửa 

sông và Vịnh Bắc Bộ. Những vấn đề lịch sử để lại trên biển, hai nước đang nỗ lực 

giải quyết các tranh chấp, bất đồng biên giới tại các khu vực của tỉnh Quảng Ninh 

trên tinh thần hợp tác vì đại cục. Những tranh chấp về chủ quyền, biên giới cửa 

sông, trên biển là nhân tố tác động không nhỏ đến QLNN về BVMT BVB Quảng 

Ninh. Những vướng mắc chưa giải quyết được sẽ gây khó khăn cho việc hoạch định 

chính sách, ban hành và thực thi QLNN về BVMT BVB trên địa bàn tỉnh. 

2.2.1.8. Tác động của một số nhân tố khác 

Ngoài các nhân tố tác động nêu trên, QLNN về BVMT BVB còn chịu tác 

động của một số nhân tố khác như: Yêu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển 

bền vững, bảo đảm bình đẳng giới và quyền trẻ em. 

Về yêu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu: Cộng đồng ven biển (nhất là ngư 

dân) dễ bị tổn thương do các hoạt động sinh kế thường phụ thuộc nhiều vào thiên 

nhiên. Một số tác động của biến đổi khí hậu có ảnh hưởng đến đời sống và sinh kế 

của cộng đồng ven biển là bão và sóng lớn trong bão, sạt lở đất, xói mòn bờ biển, 

mực nước biển dâng, sự suy giảm về nguồn lợi thủy sản và chất lượng hệ sinh thái. 
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Kết quả tính toán mực nước biển dâng khu vực tỉnh Quảng Ninh so với thời 

kỳ 1980 - 1999 theo kịch bản phát thải trung bình (B2), dự báo đến năm 2050, mức 

nước biển có thể tăng khoảng 0,3m; đến năm 2100, có thể tăng khoảng 0,7m. 

Dựa trên các kịch bản nước biển dâng, bản đồ ngập đã được xây dựng cho 

các tỉnh, thành phố trong đó có tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, dự báo diện tích ngập 

đến năm 2100 của tỉnh Quảng Ninh là 125,3 km2; địa phương bị ảnh hưởng nhiều 

nhất là một số khu vực ven biển như thành phố Móng Cái, huyện Hải Hà, huyện 

Đầm Hà, huyện Tiên Yên, huyện Vân Đồn, thị xã Quảng Yên, huyện Hoành Bồ.  

Yêu cầu phát triển bền vững: Quảng Ninh đang bộc lộ dấu hiệu của tăng 

trưởng “nóng” và không bền vững. GDP của Tỉnh nằm trong nhóm các địa phương 

có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước, nhưng khai thác than chiếm đến 33% GDP 

của Tỉnh (năm 2011). Thu nội địa Quảng Ninh chiếm đến 77% là từ khai thác than. 

Thu từ các ngành dịch vụ chỉ chiếm khoảng 23%. Kinh tế phụ thuộc vào tài nguyên 

hữu hạn, không ổn định và phải trả giá cho việc tàn phá môi trường. So với tiềm năng 

khác nổi trội khác thì việc phát triển còn chậm chưa tương xứng như: Thương mại, du 

lịch,... Quảng Ninh cần tiếp tục lựa chọn tăng trưởng “xanh” nhằm tận dụng lợi thế so 

sánh, phù hợp với xu thế của thời đại, với các định hướng phát triển dài hạn của đất 

nước, với đặc thù của Quảng Ninh. 

Yêu cầu bảo đảm phát triển giới và quyền trẻ em: Trong QLNN về BVMT 

cần tính đến quyền và lợi ích của các chủ thể yếu thế trong xã hội như vấn đề phát 

triển giới và quyền trẻ em. QLNN cần tính đến nội dung có tính xã hội và nhân văn 

này. Việc bảo đảm nội dung này sẽ bảo đảm tính bền vững trong phát triển KT-XH. 

Trong Điều 4, khoản 2, Luật BVMT 2015 có quy định: BVMT gắn kết hài hòa với 

phát triển kinh tế, an sinh xã hội, bảo đảm quyền trẻ em, thúc đẩy giới và phát triển, 

bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu để bảo đảm quyền mọi 

người được sống trong môi trường trong lành. 

Tại Quảng Ninh, nhiều dự án, nhiều quy hoạch cấp từ tỉnh đến cơ sở đã có 

những nội dung chú ý đến phát triển giới và quyền trẻ em. Cụ thể như Dự án đưa 

dân dưới VHL lên bờ đã chú ý đến việc đào tạo phát triển nghề cho phụ nữ, xây 

dựng trường học cho trẻ em. 
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2.2.2. Tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động quản lý nhà nước về bảo vệ môi 

trường biển ven bờ 

Để xác định kết quả QLNN về BVMT BVB chúng ta cần căn cứ trên những 

tiêu chí nhất định. Các tiêu chí đánh giá đặt ra phải bảo đảm giải quyết hài hòa giữa 

tăng trưởng kinh tế - môi trường - giải quyết các vấn đề xã hội. Các tiêu chí được cụ 

thể hóa bằng các tiêu chuẩn đánh giá (Bộ chỉ thị về môi trường; GDP, chỉ số HDI 

và các chi phí giải quyết các vấn đề xã hội,…). 

2.2.2.1. Tiêu chí về môi trường 

Bao gồm các tiêu chuẩn về cảm quan môi trường, về khoa học thực nghiệm... 

Các tiêu chí về môi trường là cơ sở đánh giá tính mục đích của hoạt động này có đạt 

được hay không. Mức độ đạt được của các tiêu chí là căn cứ quan trọng để tiếp tục 

tăng cường QLNN về BVMT BVB.   

Căn cứ để đánh giá là Bộ chỉ thị về môi trường đối với môi trường không 

khí, nước mặt lục địa, nước biển ven bờ được ban hành theo Thông tư 10/2009/TT- 

BTNMT của Bộ TN&MT.  

Đối với địa Quảng Ninh tiêu chí môi trường ở đây chính là sự đánh giá, so 

sánh, đối chiếu của cơ quan QLNN đối với các dự án phát triển kinh tế (đã, đang và 

sẽ triển khai) đối với các chỉ tiêu về môi trường đã được tỉnh cụ thể hóa. 

2.2.2.2. Tiêu chí về tăng trưởng kinh tế                                                            

QLNN về BVMT BVB suy cho cùng cũng là để bảo đảm phát triển kinh tế 

biển bền vững. Nếu quá đề cao các tiêu chuẩn về môi trường BVB thì lại hạn chế 

tăng trưởng kinh tế. Ngược lại nếu quá quan tâm đến tăng trưởng kinh tế, hạ thấp 

các tiêu chuẩn về môi trường thì những hệ quả về môi trường là rất lớn, ảnh hưởng 

tiêu cực, kìm hãm sự phát triển KT-XH. Với tiêu chí này, cần có sự so sánh giữa chi 

phí đầu tư vào cơ sở vật chất, xây dựng chính sách, tổ chức thực hiện với kết quả 

đạt được trong QLNN về BVMT BVB.   

Căn cứ để đánh giá là GDP và GDP bình quân đầu người đạt được trong một 

khoảng thời gian xác định trong mối quan hệ với những thiệt hại về môi trường hiện 

tại và tương lai mà địa phương hay quốc gia phải gánh chịu. 

2.2.2.3. Tiêu chí về sự ổn định chính trị, pháp luật  
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Yếu tố chính trị, QLNN về BVMT BVB còn liên quan đến các quốc gia láng 

giềng nên cần có sự phối hợp tốt giữa các bên trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. 

Các công trình, dự án…cần đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng của người 

dân; không tạo ra những bất ổn về xã hội trong nước. 

Yếu tố luật pháp, việc bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả, khả thi thực hiện 

QLNN về BVMT BVB. QLNN được coi là có hiệu quả khi vẫn thực hiện được phát 

triển kinh tế, đồng thời vẫn bảo đảm được các yêu cầu về các tiêu chí khác. 

2.2.2.4. Tiêu chí về sự phát triển văn hóa, xã hội  

Các giá trị văn hóa truyền thống của cư dân ven biển, ngư dân với các đình 

làng, lễ hội…cần được bảo tồn phát huy. Việc thành lập các khu vực bảo tồn thiên 

nhiên, bảo tồn sinh vật biển, các vùng đệm BVMT… không làm ảnh hưởng tới các 

giá trị truyền thống, văn hóa bản địa. Cần đưa cư dân ven biển, mà đặc biệt là ngư 

dân trở thành chủ thể quan trọng tham gia BVMT BVB, đồng thời với đó người dân 

sẽ nhận được những lợi ích nhất định từ hoạt động của mình. 

Một trong những tiêu chí đánh giá mức độ đạt được về văn hóa - xã hội là 

chỉ số phát triển con người HDI, tiêu chí thể hiện sự tổng hợp được các yếu tố cần 

đạt được trong việc phát triển con người. Các tiêu chí về môi trường, kinh tế, văn 

hóa - xã hội, chính trị - luật pháp có tác động đến kết quả QLNN về BVMT BVB. 

QLNN tại Quảng Ninh có nhiều tiêu chí đã đạt được tương đối tốt như kinh tế, văn 

hóa, chính trị. Tuy nhiên yếu tố pháp luật, môi trường còn nhiều hạn chế trong quá 

trình tổ chức thực hiện (sẽ được làm rõ ở Chương 3). Chẳng hạn luật pháp, mà cụ 

thể là quy hoạch không tốt (đã xác định được thế mạnh ưu tiên nhưng triển khai 

thực hiện chưa đạt kết quả mong muốn) dẫn đến Quảng Ninh có nhiều thế mạnh 

cùng phát triển và đang có nguy cơ hạn chế thế mạnh của nhau (khai thác than, cảng 

biển mâu thuẫn với phát triển du lịch…) làm ảnh hưởng đến môi trường BVB ngày 

càng ô nhiễm nghiêm trọng…   

2.3. Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với biển ven bờ  

3.3.1.  Nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với biển ven bờ 

Theo Điều 139, Luật BVMT 2015 thì nội dung QLNN về BVMT bao gồm 

11 nội dung, trong đó có những nội dung quan trọng như: Xây dựng, ban hành văn 
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bản quy phạm pháp luật về BVMT, ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

môi trường; xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lược, kế hoạch về BVMT; quy hoạch 

BVMT; thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; thẩm định, phê duyệt 

báo cáo ĐTM; quản lý chất thải; kiểm soát ô nhiễm; cải thiện và phục hồi môi 

trường; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT; thanh tra trách 

nhiệm QLNN; xử lý vi phạm pháp luật về BVMT; tổ chức nghiên cứu, áp dụng tiến 

bộ khoa học; đánh giá việc thực hiện ngân sách nhà nước cho các hoạt động BVMT; 

hợp tác quốc tế trong lĩnh vực BVMT. 

Trong quá trình nghiên cứu, Luận án sẽ tập trung vào những vấn đề thực tiễn 

QLNN tại Quảng Ninh đang là điểm nghẽn, nút thắt cần giải quyết và đặc biệt đi 

sâu nghiên cứu những vấn đề về thể chế, thiết chế, tổ chức thực hiện BVMT, trong 

đó có việc QLNN liên quan đến BVMT BVMT VHL. 

Xuất phát từ những đặc điểm riêng có của môi trường BVB, QLNN về 

BVMT BVB ngoài việc áp dụng các nội dung như đối với việc BVMT nói chung 

(bộ máy, công cụ, phương thức, hệ thống văn bản pháp luật,… còn có thêm một số 

quy định riêng về biện pháp, luật pháp, chính sách kinh tế, kỹ thuật, xã hội,… phù 

hợp với đặc trưng môi trường biển và BVB.    

2.3.1.1. Xây dựng chiến lược, quy hoạch BVMT biển ven bờ  

*  Chiến lược về BVMT biển:  

Cho đến nay Việt Nam (trong đó có Quảng Ninh) chưa có chiến lược BVMT 

biển độc lập. Các quy định liên quan đến BVMT biển, BVB được thể hiện lồng 

ghép trong các chiến lược phát triển KT-XH hoặc trong văn bản luật, nhóm quy 

định trong các văn bản pháp luật. Trên cơ sở nội dung, có thể phân QLNN về 

BVMT biển (trong đó có BVB) thành các giai đoạn như sau: Giai đoạn 1976-1986: 

BVMT biển, chống ô nhiễm chưa phải thực sự cấp thiết, chưa phải là nhận thức 

chung của tất cả các cơ quan nhà nước; biển Việt Nam vẫn được coi là “sạch” theo 

cảm tính (do chưa đủ các dữ liệu điều tra cơ bản). Giai đoạn 1986-2000: Bước đầu 

áp dụng các biện pháp QLTH biển; coi trọng việc phát triển bền vững; ban hành 

nhiều văn bản pháp luật, tiêu chuẩn môi trường; thiết lập bộ máy quản lý từ Trung 

ương đến địa phương; tham gia nhiều điều ước quốc tế. Giai đoạn 2001-2010: Giai 
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đoạn này đã có sự lồng ghép, kết hợp giữa chiến lược BVMT biển với phát triển 

kinh tế biển, bảo vệ TN&MT biển, chiến lược BVMTquốc gia; cân nhắc yếu tố môi 

trường vào quá trình quy hoạch; tham gia của cộng đồng, tiến tới đồng quản lý; 

phân cấp khai thác và quản lý tài nguyên ven biển; thực hiện QLTHVB biển. Ban 

hành “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” (Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành 

Trung ương khoá X). 

Chiến lược nêu rõ: lồng ghép nội dung BVMT biển vào các chiến lược phát 

triển - xã hội cấp quốc gia, ngành và địa phương; phát triển các ngành kinh tế biển 

bền vững; kiểm soát các nguồn ô nhiễm từ đất liền; phòng ngừa ô nhiễm từ các hoạt 

động trên biển và ô nhiễm xuyên biên giới; giảm thiểu các xung đột lợi ích, áp dụng 

nội dung quản lý tổng hợp; phát triển kinh tế biển hợp lý đi đôi với bảo vệ TN&MT 

biển; quản lý môi trường biển và ven biển bao gồm phân vùng chức năng, phòng 

ngừa làm giảm thiểu tác hại của thiên tai ven biển. 

* Quản lý quy hoạch BVMT BVB 

QLNN đối với quy hoạch tổng thể BVMT BVB cân xây dựng quy hoạch 

tổng thể mang tính chiến lược cho tất cả các ngành, lĩnh vực có liên quan đến sử 

dụng biển, không gian biển, theo đó bảo đảm một số nội dung cơ bản sau: 

- Quy hoạch phải trên cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác làm căn cứ khoa học 

cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng, bảo vệ TN&MT BVB. Kết nối quy 

hoạch theo ngành, lãnh thổ, từng vấn đề môi trường, tài nguyên riêng rẽ,… để bảo 

đảm cách tiếp cận tổng thể về BVMT. 

- Xây dựng QHKGB theo cách tiếp cận từng bước được thể hiện trong cuốn 

cẩm nang “Quy hoạch không gian biển và vùng bờ cấp địa phương”. 

- Tài nguyên BVB có tính "chia sẻ" cao, đòi hỏi phải sử dụng đa mục tiêu, đa 

ngành và hài hòa lợi ích của các ngành và cộng đồng. Do vậy cần điều hòa lợi ích 

một cách công bằng tương đối giữa các chủ thể trong phát triển kinh tế biển, ven 

biển. “QLTH biển theo không gian đòi hỏi xác lập một cơ chế phối hợp liên ngành, 

liên cơ quan, liên vùng trong quản lý biển và giải quyết đồng bộ các quan hệ phát 

triển khác nhau, trong đó quan hệ giữa các mảng không gian và tổ chức không gian 

biển hợp lý cho phát triển kinh tế biển bền vững là một trong những nhiệm vụ quan 
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trọng và cần đi trước một bước” [17].  

Về trách nhiệm, theo Quyết định số 23/2013/QĐ-TTg kèm Quy chế phối hợp 

QLTH tài nguyên và BVMT biển, hải đảo, UBND các tỉnh, thành phố ven biển trực 

thuộc Trung ương có trách nhiệm về quy hoạch như: Xây dựng thông tin, số liệu 

tình hình KT-XH, hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên và BVMT vùng biển, hải 

đảo thuộc phạm vi quản lý; các giải pháp quản lý, bảo vệ bờ biển; tham gia ý kiến 

về dự thảo quy hoạch sử dụng tài nguyên và BVMT biển, hải đảo;… 

Bên cạnh đó, việc lập quy hoạch cần tính đến các nhân tố tác động (như Sơ 

đồ 2.3) Trên cơ sở quy hoạch tổng thể mang tính chiến lược của Trung ương, các 

quy hoạch thấp hơn phải tuân theo quy hoạch cao hơn. Quy hoạch của ngành, lĩnh 

vực, địa phương không được mâu thuẫn với quy hoạch chung của cả nước.  

Sơ đồ 2.3. Căn cứ lập quy hoạch BVMT BVB Quảng Ninh 
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liên quan đến 
Vịnh Hạ Long

 

Nguồn: Theo Tác giả 

So với thực tiễn phát triển KT-XH và yêu cầu BVMT BVB hiện nay thì việc 

quy hoạch của Chính phủ, các bộ ngành, địa phương đều chưa thật sự đáp ứng yêu 

cầu. Điều này thể hiện ở quy hoạch chậm thực hiện, thiếu tính dự báo, thiếu tầm 

khái quát; các quy hoạch manh mún, quy hoạch mang đậm dấu ấn cục bộ địa 

phương hay lợi ích nhóm (xây dựng cảng biển, nuôi trồng thủy hải sản…). 
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Với Quảng Ninh vấn đề quy hoạch, phát triển vùng đệm VHL đã có hơn 10 

năm. Trong giai đoạn mới, việc quy hoạch, quản lý với vùng đệm VHL như thế nào 

là một vấn đề khoa học cần được giải quyết, trong khi thực tiễn phát triển kinh tế đã 

có những thay đổi nhiều (thực tiễn có nhiều vùng đệm bị xâm phạm), vấn đề quả lý 

với vùng đệm phải được ứng xử như thế nào trong bối cảnh mới (xử lý các vi phạm, 

khôi phục tình trạng vùng đệm ban đầu, cấm mọi dự án trong vùng đệm,... hoặc giữ 

nguyên trạng, chấp nhận các dự án đã có nhưng quản lý chặt chẽ hơn về mặt môi 

trường hoặc chấp nhận các dự án vào vùng đệm nhưng phải bảo đảm các quy trình 

nghiêm ngặt về môi trường,...). 

2.3.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về BVMT  

Tổ chức, bộ phận chuyên môn về BVMT phải được thành lập và hoạt động 

theo hướng tinh gọn, hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực; bảo đảm lồng ghép thực hiện 

các nhiệm vụ về BVMT vào các chương trình, kế hoạch và hoạt động thuộc ngành, 

lĩnh vực. Việc thành lập đơn vị chuyên trách hoặc phân công đầu mối làm công tác 

BVMT phải căn cứ nhiệm vụ BVMT trong các ngành, lĩnh vực. 

 Hoạt động của bộ máy phải bảo đảm kết hợp hài hoà lợi ích giữa Trung 

ương và địa phương, giữa trước mắt và lâu dài, giữa kinh tế và quốc phòng, kết hợp 

quản lý theo ngành và theo lãnh thổ, phát huy sức mạnh tổng hợp trong quản lý, 

tăng cường vai trò và quyền hạn của các cấp chính quyền địa phương trong quản lý 

và phát triển kinh tế biển, BVMT BVB.  

Ngoài Bộ TN&MT với 24 vụ, cục, tổng cục, các trung tâm, các viện, các Bộ 

khác, ngành đều đã thành lập các đầu mối quản lý môi trường. Nhiều tập đoàn kinh 

tế, tổng công ty, ban quản lý KCN, cơ sở sản xuất kinh doanh lớn đã thành lập 

phòng, ban, bộ phận hoặc bố trí cán bộ chuyên trách về môi trường. Thành lập Cục 

Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường trực thuộc Bộ Công an và các Phòng 

Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường của 64 tỉnh, thành phố trên cả nước. 

Các Chi cục BVMT thuộc Sở TN&MT; cấp huyện thành lập Phòng TN&MT; Chi 

cục Biển và Hải đảo trực thuộc Sở TN&MT các tỉnh ven biển. 

Liên quan đến biển, hiện có tới 15 bộ, ngành có có hoạt động sử dụng biển và 

BVMT biển ở những góc độ khác nhau, bao gồm: Bộ TN&MT (Bộ KHCN và MT 
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1993 – 2002), cùng các bộ, ngành khác như: Bộ Quốc phòng (Hải quân, Bộ đội Biên 

phòng, Cảnh sát biển), Bộ ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ công 

nghiệp, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Kế hoạch Đầu 

tư, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan), Bộ Bưu chính Viễn thông, Trung tâm Khoa 

học và Công nghệ quốc gia, Tổng cục Du lịch.  

Tương tự, tại các tỉnh ven biển cũng có nhiều lực lượng hoạt động trên biển 

với các chức năng nhiệm vụ chồng chéo và mâu thuẫn nhau. Nhưng lại chưa có một 

cơ quan chuyên trách nào có đủ “tầm cao” để ban hành văn bản có hiệu lực, điều 

phối các hoạt động cũng như lợi ích chung của địa phương; điều hành tổng hợp giúp 

UBND tỉnh trong xây dựng, quản lý thống nhất các hoạt động trên biển đang ngày 

càng đa dạng và phức tạp. 

Về nguồn nhân lực, cần có sự cân đối nguồn nhân lực hơn cho bộ phận trực 

tiếp làm công tác QLNN về môi trường. Bộ phận này trên thực tế đang bị thiếu hụt 

so với yêu cầu BVMT hiện nay. Với Quảng Ninh, điều này đòi hỏi phải có sự điều 

chỉnh để đáp ứng yêu cầu thực tiễn QLNN về BVMT BVB. Số lượng cán bộ quản 

lý môi trường ở Sở TN&MT còn sự mất cân đối trên nhiều mặt, trình độ chuyên 

môn hạn chế, thực hiện công tác QLNN về BVMT ở cấp tỉnh còn nhiều bất cập  

2.3.1.3. Tổ chức quản lý, xử lý các nguồn gây ô nhiễm môi trường biển ven bờ 

*  Quản lý phòng, chống các nguồn gây ô nhiễm: Thực tiễn phát triển KT-

XH trên đất liền, BVB, ngoài BVB làm xuất hiện ngày càng nhiều nguồn gây ô 

nhiễm nghiêm trọng. Các nguồn gây ô nhiễm BVB ngày càng về nhiều số lượng, 

chủng loại và phức tạp về tính chất. Theo thống kê của Tổ chức môi trường thế giới, 

các nguồn ô nhiễm biển đến từ: đất liền (52%), rò rỉ tự nhiên (11%), phóng xạ 

nguyên tử (13%), hoạt động của tàu thuyền (18%) và tai nạn tàu bè trên biển (6%). 

Cụ thể, qua điều tra, khảo sát cho thấy mức độ ô nhiễm dầu trong nước BVB 

(hầu hết là trên 1,1mg/l) nhìn chung đều vượt giới hạn tiêu chuẩn Việt Nam và vượt 

xa tiêu chuẩn ASEAN. Nhiều chỉ tiêu như BOD5, COD, NH4, tổng N, tổng P cao 

hơn tiêu chuẩn cho phép đối với nguồn nước loại A từ 2-3 lần.  

Các cơ quan QLNN phải có các biện pháp, chính sách, cơ chế phù hợp. Với 

mỗi loại nguồn gây ô nhiễm khác nhau đòi hỏi ngoài giải pháp chung còn cần 
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những giải pháp mang tính đặc thù cho nguồn gây ô nhiễm đó. Xây dựng cơ chế 

phối hợp liên ngành giữa các cơ quan Trung ương và địa phương; có quy định rõ 

ràng về quyền, nghĩa vụ. 

Sơ đồ  2.4.  Quản lý các hoạt động vùng bờ  

Quản lý 
cảng

Phục hồi 
habitat

Phát triển kinh tế

Quản lý nghề cáQuản lý
lưu vực

Các tác 
động nguồn

lục địa

Quản lý 
NTTS

Quản lý chất 
thải rắn

Quản lý KBTB

Quản lý hoạt động tàu thuyền

Du lịch
bền vững

Phát triển dầu khí

 

Nguồn: Theo PGS.TS Nguyễn Chu Hồi 

Phòng chống, xử lý cần có kế hoạch, nhân lực, trang thiết bị bảo đảm phòng 

ngừa và ứng phó sự cố môi trường; lực lượng cứu nạn, cứu hộ quốc gia, lực lượng 

cảnh sát biển phải được đào tạo, huấn luyện, trang bị phương tiện, bảo đảm xử lý.  

Về mặt kỹ thuật, đánh giá hiệu quả QLNN là dựa vào Chỉ thị môi trường 

(CTMT, Environmental Indicator). Theo Luật BVMT 2015: "Chỉ thị môi trường là 

một hoặc tập hợp thông số về môi trường để chỉ ra đặc trưng của môi trường". Chỉ 

thị môi trường là cơ sở để lượng hóa chất lượng môi trường, theo dõi diễn biến chất 

lượng môi trường, lập báo cáo hiện trạng môi trường. Bộ TN&MT ban hành Bộ chỉ 

thị môi trường quốc gia. 

Theo Luật Tài nguyên, Môi trường biển và Hải đảo về kiểm soát, xử lý ô 

nhiễm môi trường biển, các nguồn thải từ đất liền, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ, đô thị, khu dân cư ven biển, trên biển, trên đảo phải được điều tra, thống kê, 

đánh giá và có giải pháp ngăn ngừa, hạn chế tác động xấu đối với môi trường biển. 

Nâng cao khả năng dự báo, xử lý tình huống, xây dựng cơ chế phối hợp giữa 

các bên liên quan, bảo đảm phương tiện ứng phó với các sự cố trên biển và công tác 
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QLNN không bị động trong xử lý sự cố tràn dầu trên biển theo Quy chế hoạt động 

ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg (Phụ lục 

04). “Các quốc gia có cảng, quốc gia ven biển có quyền kiểm tra nhà nước cảng 

biển; khước từ tàu nước ngoài ghé vào cảng hoặc bến xa bờ thuộc quyền tài phán 

của mình hoặc áp dụng những biện pháp chống lại tàu với lý do tàu không thoả mãn 

các yêu cầu của Công ước” [23]. 

Việc thẩm định báo cáo ĐTM, cấp, thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi 

trường của các dự án và các cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến BVMT, cần xây 

dựng một cách kỹ lưỡng (tránh trường hợp nhiều ngành, lĩnh vực, địa phương cố gắng 

thu hút các dự án, vốn đầu tư và có biểu hiện coi nhẹ thực hiện ĐTM). “Về bản chất, 

ĐTM cũng được coi là biện pháp phòng, chống suy thoái, ô nhiễm và sự cố môi 

trường. Tuy nhiên, ĐTM là hoạt động mang tính khoa học, liên ngành, là công cụ có 

hiệu quả để khắc phục những hậu quả tiêu cực từ các hoạt động KT-XH nhằm bảo vệ, 

thậm chí cải thiện môi trường; là cơ sở pháp lý để giúp cho việc giải quyết những vấn 

đề liên quan đến sự phát triển KT-XH của quốc gia hay từng địa phương” [27]. 

Với tỉnh Quảng Ninh, việc phòng, chống theo quy định tại Quyết định số 

23/2013/QĐ-TTg, UBND cấp tỉnh ven biển có trách nhiệm: Phối hợp trong việc 

điều tra, đánh giá tình trạng ô nhiễm, xác định nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường 

biển, hải đảo; chủ trì, phối hợp với Bộ TN&MT xác định vùng biển, hải đảo bị ô 

nhiễm nghiêm trọng thuộc phạm vi quản lý của địa phương; tổ chức thực hiện các 

kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, xử lý và khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường 

biển, hải đảo; phối hợp với Bộ TN&MT cùng với các bộ, ngành huy động các 

nguồn lực để ngăn chặn, ứng phó các sự cố môi trường biển, hải đảo;… 

2.3.1.4. Áp dụng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế về BVMT biển ven bờ 

* Áp dụng KH&CN: Mang lại hiệu quả cao trong phát hiện, xử lý vi phạm, 

trong khắc phục các sự cố môi trường BVB... Hiện nay, ô nhiễm môi trường BVB 

với nhiều nguồn, tính chất, mức độ ngày càng phức tạp, các chủ thể gây ô nhiễm 

thực hiện hành vi trốn tránh ngày càng tinh vi đòi hỏi các cơ quan QLNN phải áp 

dụng các tiến bộ KH&CN phục vụ cho hoạt động quản lý. 

Một số yêu cầu trong áp dụng KH&CN trong BVMT: Tăng ngân sách nhà 
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nước; tạo cơ chế ưu đãi cho các tổ chức nghiên cứu, áp dụng KH&CN tiên tiến; cơ chế 

phân bổ và tổ chức sử dụng nguồn lực KH&CN hợp lý. Xây dựng tiềm lực cho các cơ 

quan nghiên cứu, quản lý TN&MT biển; khắc phục tình trạng lạc hậu, thiếu đồng bộ về 

phương pháp, thiết bị khảo sát và phân tích; đào tạo cán bộ khoa học, chuyên gia về 

biển. Áp dụng KH&CN tập trung vào những nội dung phục vụ trực tiếp cho hoạt 

động quản lý BVMT biển đang cần. 

* Quan hệ quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường biển:  

Chính phủ Việt Nam mở rộng các quan hệ quốc tế trong lĩnh vực BVMT 

biển. Phát triển quan hệ hợp tác với các nước như: Canada, Đan Mạch, Thụy Điển, 

Hà Lan, Thụy Sỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản,... và các tổ chức quốc tế như: ADB, 

UNDP, WB, WWF,... Quảng Ninh có khá nhiều các sự hợp tác với các đối tác nằm 

trong các tổ chức nêu trên. Tỉnh tiếp tục chủ động trong việc đề xuất các nội dung 

hợp tác; nâng cao năng lực của chính quyền địa phương trong việc tiếp nhận các dự 

án; ổn định trong thực hiện và nhân rộng kết quả của các dự án. 

Cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, việc hợp tác hiện nay cần ưu tiên 

mở rộng hợp tác quốc tế với các nước tiếp giáp Biển Đông, những nước có tiềm lực 

kinh tế, KH&CN mạnh về biển để BVMT biển, phát triển kinh tế biển và vùng ven 

biển. Nội dung hợp tác nhằm chống ô nhiễm, suy thoái môi trường biển; điều tra, 

đánh giá mức độ tổn thương TN&MT biển; tìm kiếm cứu nạn, ứng phó sự cố tràn 

dầu với các nước trong khu vực; BVMT biển và vùng bờ, bảo vệ tính đa dạng sinh 

học biển và duy trì năng suất, tính đa dạng sinh học của hệ sinh thái biển. 

2.3.2.  Phương thức quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường biển ven bờ 

QLNN về BVMT được tổ chức theo 3 mô hình kết hợp giữa truyền thống và 

hiện đại: quản lý theo ngành chức năng, quản lý theo lãnh thổ và QLTH. Trong đó 

quản lý theo ngành, lãnh thổ là những phương thức truyền thống. 

2.3.2.1. Quản lý theo ngành, theo lãnh thổ 

Hiện nay, QLNN về BVMT BVB vẫn chủ yếu quản lý theo ngành và lãnh 

thổ. Đây là cách tiếp cận của ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm mà chưa tính đến đặc 

điểm về tính chất xuyên biên giới, đa ngành, đa mục đích sử dụng của biển. Quản lý 

theo ngành và lãnh thổ, các cân nhắc môi trường chưa được lồng ghép vào các kế 
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hoạch phát triển KT-XH ở vùng bờ; năng lực quy hoạch, lập kế hoạch yếu; thiếu 

khả năng hỗ trợ kỹ thuật từ phía các cơ quan khoa học trong quản lý vùng bờ. Thực 

tiễn QLNN này đặt ra yêu cầu khách quan cho sự tiếp thu phương thức quản lý mới 

tại Việt Nam – phương thức QLTHVB. 

Quản lý theo lãnh thổ: Trên một vùng lãnh thổ xác định, hoạt động của các 

cơ quan chuyên ngành được điều phối bởi sự chỉ đạo chung của UBND, cơ quan 

quyền lực ở địa phương. Quản lý theo lãnh thổ không chịu sự chi phối nhiều từ 

ngành mà xuất phát từ điều kiện thực tiễn địa phương; quản lý các vấn đề chọn lọc 

theo yêu cầu của địa phương. Cách quản lý này có hạn chế là tính cục bộ địa 

phương, không xuất phát từ quy hoạch tổng thể, lợi ích tổng thể; ít quan tâm tới vấn 

đề QLTH; khó khăn trong chủ động xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển; thiếu 

hiểu biết về quản lý biển và BVMT BVB; hạn chế trong phối hợp với các địa 

phương và các ngành khác; thiếu nguồn lực, năng lực về thanh tra, kiểm soát và 

cưỡng chế xử lý vi phạm. 

Quản lý theo ngành: Có tính khái quát, quy hoạch từ tầm cao, quản lý chuyên 

sâu vào từng ngành cụ thể; các ngành tranh thủ tối đa các lợi thế của ngành mình. 

Cách quản lý này có hạn chế: Thiếu sự hợp tác hiệu quả với các ngành khác; chồng 

chéo về trách nhiệm, tài chính và nhân lực quản lý; tình trạng "biển mở cho tất cả" 

gây tác động xấu đến việc phát triển bền vững; lãng phí về đầu tư trang thiết bị. 

Trên một vùng biển, nhiều lực lượng cùng thực hiện một nhiệm vụ: Biên phòng, 

Cảnh sát biển, Hải quan, Kiểm ngư..., tất cả đều có tàu thuyền, trang bị riêng. 

2.3.2.2.  Quản lý tổng hợp vùng bờ  

QLTHVB là cách tiếp cận mới, liên ngành và mức độ thống nhất hành động 

cao giữa các bên liên quan để tối ưu hoá lợi ích thu được. Vào năm 1972, Hoa Kỳ 

đã ban hành Luật Quản lý vùng bờ, với nội dung chính là QLTH TN&MT. 

QLTHVB là quản lý liên ngành, liên vùng, bảo đảm lợi ích quốc gia kết hợp hài hòa 

lợi ích của các ngành, lĩnh vực, địa phương và các tổ chức, cá nhân liên quan đến 

việc quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và BVMT biển và vùng đất ven biển. 

Đồng thời, tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành trong việc ra quyết định các vấn 

đề chung về vùng bờ trên cơ sở các bước trong chu trình QLTH và cách tiếp cận 
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từng bước trong QHKGB (Phụ lục 05). 

QLTHVB trong BVMT BVB sẽ giúp khắc phục được những hạn chế của 

quản lý theo ngành và lãnh thổ. Tuy nhiên, QLTHVB không thay thế quản lý theo 

ngành, lãnh thổ mà chỉ kết nối hai phương thức này lại để đạt hiệu quả cao hơn. 

Những năm gần đây, nhiều nước và tổ chức quốc tế đã hợp tác, hỗ trợ Việt 

Nam QLTHVB với một số dự án đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên 

đây chỉ là những kết quả ban đầu và còn có nhiều hạn chế cần khắc phục trong quá 

trình triển khai. “Đến nay vùng bờ nước ta vẫn được quản lý theo... Theo cách quản 

lý này, mâu thuẫn lợi ích trong quá trình khai thác sử dụng tài nguyên, tính bền 

vững của vùng bờ chưa được cân nhắc trong quá trình hoạch định kế hoạch. Đặc 

biệt, chưa nhận thức đầy đủ và chú trọng đúng mức vấn đề phát triển bền vững và 

QLTHVB” [19]. 

Văn bản pháp lý đánh dấu bước chuyển quan trọng trong QLTHVB là Nghị 

định số 25/2009/NĐ-CP về áp dụng nội dung QLTH trong giải quyết các vấn đề về 

tài nguyên, phát triển kinh tế ven biển, kinh tế biển đảo cũng như BVMT BVB; 

Quyết định số 23/2013/QĐ-TTg kèm Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên 

và BVMT biển, hải đảo. 

Quảng Ninh bước đầu áp dụng QLTHVB trên địa bàn tỉnh và liên tỉnh với 

thành phố Hải Phòng. Tuy nhiên đây là phương thức quản lý mới và do đó có nhiều 

nội dung phải tiếp tục được nghiên cứu, đúc rút trong thực tiễn triển khai như: Tạo 

được khuôn khổ chính sách, pháp luật thống nhất đối với vùng bờ; cơ chế hợp tác, 

quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm trong phối hợp liên ngành khi quản lý khai thác, sử 

dụng TN&MT biển; quy hoạch tổng hợp, tối ưu hóa lợi ích tổng thể trong chiến 

lược phát triển; nâng cao năng lực khai thác, sử dụng, bảo vệ các nguồn TN&MT 

biển; cơ chế chia sẻ thông tin, dữ liệu...  

2.3.3.  Công cụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường biển ven bờ  

2.3.3.1.  Pháp luật về BVMT biển ven bờ 

Có thể phân hệ thống pháp luật thành thời kỳ từ 1945-1975, chỉ tập trung 

điều chỉnh việc khai thác, sử dụng tài nguyên là chính; thời kỳ 1976-1993, bắt đầu 

điều chỉnh các yếu tố môi trường ngày càng nhiều; thời kỳ từ 1994 tới nay, có các 
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luật điều chỉnh các yếu tố môi trường thành phần riêng biệt như: Luật Biển Việt 

Nam, Luật Thuế môi trường, Luật Tài nguyên nước, Luật BVMT năm 2015, Luật 

TN&MT biển và Hải đảo,... Các văn bản pháp luật về BVMT được ban hành theo 

trình tự chặt chẽ, bảo đảm tính hệ thống và tính thứ bậc. 

Việt Nam đã tham gia một số trong tổng số 300 Công ước quốc tế liên quan 

đến BVMT, trong đó có nhiều văn bản liên quan đến BVMT biển (Phụ lục 6). 

- Hệ thống pháp luật liên quan đến biển, BVMT biển của Việt Nam đề cập 

một số nội dung cơ bản như: Tăng cường hệ thống pháp luật, chính sách, đảm bảo 

hiệu lực pháp luật BVMT biển; củng cố và tăng cường hệ thống QLNN về biển; tăng 

cường năng lực quản lý môi trường biển và ven biển, hình thành một thể chế liên 

ngành, thống nhất quản lý vùng biển và bờ biển; xây dựng kế hoạch tổng thể phát 

triển kinh tế biển; phân vùng chức năng biển và ven biển, QLTH; quy hoạch phát 

triển kinh tế biển theo ngành, vùng và lồng ghép các cân nhắc môi trường vào từng 

bước của quá trình quy hoạch; dựa trên cơ sở các chính sách liên ngành, điều chỉnh 

và kết nối các hoạt động phát triển của các ngành trên biển, ven bờ và vùng ven biển; 

quản lý tài nguyên biển có sự tham gia của cộng đồng, tiến tới đồng quản lý; khai 

thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên biển và ven biển; quy hoạch, kế hoạch 

phát triển kinh tế biển và vùng ven biển Việt Nam. 

Phân tích trên cho thấy, hệ thống văn bản pháp luật BVMT ngày càng đảm 

bảo tính hệ thống, khả thi, đáp ứng tốt hơn yêu cầu BVMT, BVMT biển hiện nay. 

Tuy nhiên, hiện tại có nhiều vấn đề mà pháp luật về BVMT biển cần nghiên cứu 

hoàn thiện. “Hệ thống các văn bản quản lý nhà nước về BVMT của nước ta còn 

nhiều chồng chéo, bất cập. Để thực hiện Luật BVMT cần hoàn thiện hệ thống pháp 

luật về BVMT và coi đó là yếu tố tiên quyết để nâng cao hiệu quả hoạt động BVMT 

bằng pháp luật” [15]. Những nội dung cần nghiên cứu, hoàn thiện đó là: 

- Hoàn thiện hệ thống pháp luật về BVMT biển, BVB và hệ thống tiêu chuẩn 

môi trường: Những quy định chung; tiêu chuẩn nước, bao gồm nước mặt nội địa, 

nước ngầm, nước biển và ven biển, nước thải v.v... 

- Trên tinh thần đổi mới, Chính phủ nên giao quyền về quản lý, khai thác, sử 

dụng đối với một số lĩnh vực và trong phạm vi nhất định ở nội thuỷ cho UBND tỉnh 
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ven biển, thành phố trực thuộc Trung ương, tạo điều kiện cho UBND cấp tỉnh tham 

gia QLNN về biển; phân cấp trong BVMT là một đòi hỏi cần được tiếp tục nghiên 

cứu và mở rộng.  

- Xây dựng cơ chế trách nhiệm và quy trình BTTH do hành vi ô nhiễm gây 

nên. Do tính chất của môi trường biển là đồng nhất, không phân chia, việc xác định 

chính xác và có bằng chứng về phần gây ô nhiễm là điều mà QLNN hiện nay đang 

khó thực hiện. 

- Tập hợp hóa, pháp điển hóa các văn bản pháp luật là một vấn đề có tính chất 

kỹ thuật trong hoạt động lập pháp. Cần có những thống kê chính xác để làm tiền đề 

cho quá trình nghiên cứu, xây dựng và ban hành hệ thống các quy định về BVMT 

biển, BVB. 

Hệ thống pháp luật về BVMT biển của Quảng Ninh bao gồm các văn bản của 

Trung ương, của tỉnh bao gồm các quy định, quy chuẩn và tiêu chuẩn về BVMT 

biển. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật này còn có những hạn chế: Tư duy lập pháp, 

quy định cơ cấu bộ máy quản lý; hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chuẩn ISO về môi trường 

biển; phân cấp cho chính quyền địa phương;… trong quản lý TN&MT biển.  

2.3.3.2. Sử dụng các công cụ kinh tế, nguồn lực tài chính trong BVMT biển 

* Áp dụng các CCKT: Các CCKT trong BVMT bao gồm chương trình 

thương mại-môi trường; động cơ tài chính; hệ thống đặt cọc-hoàn trả; trợ cấp tài 

chính để nghiên cứu khoa học; đầu tư cho BVMT; cơ chế thị trường khác.  

Các CCKT trong BVMT biển có những ưu điểm: Hướng dẫn và khuyến 

khích các hoạt động ngăn ngừa và hạn chế các chất thải gây đối với môi trường 

biển, đồng thời tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước; khuyến khích sản xuất, cải 

tiến công nghệ kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm; đạt được kết quả nhanh hơn, dễ 

điều tiết các loại hình sản xuất và thích ứng nhanh với sự phát triển của nền sản 

xuất; doanh nghiệp chấp nhận do dễ thực hiện, chi phí không cao.  

Khi mà ngân sách Nhà nước còn nhiều khó khăn, khả năng bố trí kinh phí 

cho quản lý, giữ gìn và BVMT biển thấp thì việc sử dụng các CCKT để huy động 

nguồn lực toàn xã hội tham gia BVMT là hướng đi đúng, vừa giúp giảm gánh nặng 

cho ngân sách nhà nước, vừa giúp đạt được các mục tiêu về BVMT BVB.   
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Việc áp dụng các CCKT để BVMT biển, BVB cần được cân nhắc phù hợp 

với thực tiễn của từng giai đoạn; áp dụng CCKT nên bắt đầu từ loại hình đơn giản, 

dễ thực hiện, phù hợp với cơ cấu thể chế và năng lực hiện có. CCKT khi áp dụng 

cũng không thể thay thế ngay công cụ pháp lý đang phát huy hiệu quả như hệ thống 

tiêu chuẩn, khả năng giám sát, cưỡng chế thi hành thích hợp bằng các CCKT mới ở 

giai đoạn nghiên cứu thử nghiệm là bất hợp lý dễ đem lại rủi ro cho môi trường.  

* Sử dụng các nguồn lực tài chính trong BVMT BVB 

Nguồn lực dành cho BVMT gồm: Chi 1% tổng chi ngân sách Nhà nước cho 

BVMT hàng năm; nguồn phí BVMT từ hoạt động khai thác khoáng sản; phí BVMT 

đối với nước thải công nghiệp; quỹ BVMT của địa phương; nguồn kinh phí trích từ 

nguồn vốn xây dựng cơ bản (chủ yếu để thực hiện các dự án); hỗ trợ quốc tế (viện 

trợ không hoàn lại, ODA...). 

Việc sử dụng các nguồn kinh phí dành cho BVMT hiện không đáp ứng được 

so với yêu cầu BVMT. Các nguồn kinh phí dành cho BVMT BVB cần sử dụng hiệu 

quả trong phân khai hạng mục đầu tư, mức chi... Các địa phương ven biển tùy thuộc 

vào điều kiện và thực trạng môi trường mà Nhà nước có thể cho phép có kinh phí từ 

các nguồn khác với cơ chế sử dụng linh hoạt để phục vụ BVMT BVB. 

Việc lập dự toán, phân bổ, kiểm tra, kiểm soát chi ngân sách sự nghiệp 

BVMT giữa Trung ương và địa phương, giữa các ngành, giữa các địa phương phải 

đảm bảo tính khoa học; xác định rõ mục tiêu chủ yếu để tập trung trọng điểm; tránh 

đầu tư dàn trải, không đúng mục đích gây lãng phí lớn cho ngân sách; các địa 

phương xây dựng kế hoạch phân bổ và sử dụng nguồn kinh phí này đúng mục đích.  

2.3.3.3.  Giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về BVMT biển ven bờ  

Thực tiễn cho thấy các hành vi gây ô nhiễm ngày càng nhiều với tính chất 

mức độ ngày càng nghiêm trọng. Vì vậy, giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi 

phạm về BVMT BVB cần gắn chặt chẽ với tổ chức phòng ngừa, ứng phó sự cố môi 

trường trên biển theo quy định của pháp luật BVMT: 

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh ven biển 

trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phát hiện, 

cảnh báo, thông báo kịp thời về tai biến thiên nhiên, sự cố môi trường trên biển và 
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tổ chức ứng phó, khắc phục hậu quả. 

Quy định của pháp luật đối với hoạt động này (Luật BVMT 2015 quy định 

trách nhiệm của các bộ ngành Trung ương chính quyền cấp tỉnh, huyện, xã trong 

BVMT). Bộ máy thực hiện hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm 

được hoàn thiện như: Thanh tra của Bộ TN&MT; thanh tra thuộc các ngành lĩnh 

vực; cảnh sát môi trường; lực lượng cảnh sát biển… 

Nội dung giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm cần tập trung vào 

việc phát hiện kịp thời và xử lý các hành vi vi phạm như: Vận chuyển và đổ thải trái 

phép; vi phạm hành chính; những vụ xả trộm nước thải chưa qua xử lý ra sông, cửa 

sông, ven biển, trên biển; truy cứu trách nhiệm hình sự tội phạm môi trường ở theo 

quy định trong Chương XVII của Bộ luật Hình sự. 

Chú trọng việc giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm các cơ sở gây ô 

nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg. 

Chẳng hạn, trên bình diện cả nước, tính đến 10/2010, Ủy ban KH&CN và Môi 

trường của Quốc hội đã phối hợp với Bộ TN&MT giám sát 439 cơ sở gây ô nhiễm 

môi trường nghiêm trọng phải hoàn thành việc xử lý ô nhiễm triệt để [3]. 

QLNN trong giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm còn nhiều những 

điểm cần nghiên cứu hoàn thiện: Trách nhiệm thanh kiểm tra theo chức năng nhiệm 

vụ; đề xuất giải pháp quản lý; xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm 

trọng; quy trình kiểm tra, giám sát; mức xử phạt; cưỡng chế đơn vị gây ô nhiễm;… 

2.3.3.4.  Tuyên truyền, phổ biến về BVMT biển 

* Tuyên truyền, phổ biến về BVMT biển: Thông qua các hoạt động tuyên 

truyền thông tổ chức Ngày môi trường thế giới, Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, 

Tuần lễ quốc gia về nước sạch vệ sinh môi trường, chiến dịch làm cho thế giới sạch 

hơn… để tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân về vai trò, tầm quan trọng 

của môi trường BVB. Khuyến khích các cộng đồng cư dân ven biển, ngư dân ý thức 

hơn trong việc BVMT BVB; lôi kéo họ vào các mô hình BVMT, tham gia các dự 

án; đẩy mạnh hơn nữa vai trò của cộng đồng trong ứng xử khi xảy ra mâu thuẫn 

giữa trong sử dụng và khai thác biển; tham gia, thay đổi hành vi.  

Việc tuyên truyền, phổ biến cần có kế hoạch dài hơi, tránh phụ thuộc vào dự 
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án của các nhà tài trợ; lôi kéo doanh nghiệp tham gia; biên soạn hệ thống chương 

trình phát thanh, truyền hình để truyền tải nội dung về trách nhiệm BVMT BVB đến 

cư dân ven biển; đưa nội dung giáo dục môi trường biển vào chương trình, sách 

giáo khoa của hệ thống giáo dục quốc dân.   

Theo Quyết định số 23/2013/QĐ-TTg, UBND các tỉnh, thành phố ven biển 

có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với Bộ TN&MT tổ chức tuyên truyền, phổ biến 

các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tài nguyên và 

BVMT biển, hải đảo trên địa bàn địa phương; chỉ đạo cơ quan báo chí địa phương 

bố trí thời lượng phát sóng, đưa tin, bài, chuyên mục tuyên truyền về chính sách, 

pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và BVMT biển, hải đảo;… 

2.4.  Kinh nghiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường biển ven bờ  

QLNN về BVMT BVB cần được tham khảo kinh nghiệm của nhiều quốc gia 

trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia trong khu vực có điều kiện tương đồng để chọn 

lọc và áp dụng phù hợp với điều kiện Việt Nam, điều kiện Quảng Ninh. 

2.4.1. Kinh nghiệm cơ bản trong quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 

biển ven bờ của một số quốc gia 

2.4.1.1.  Kinh nghiệm của Mỹ 

Về QLTHVB: Mỹ là quốc gia tiên phong trong việc áp dụng QLTH biển và 

vùng ven biển. Luật Quản lý Vùng Ven biển (CZMA) được Mỹ thông qua năm 

1972 nhằm tăng cường sự tham gia và phối hợp của các bên liên quan trong việc 

đưa ra các chương trình liên quan đến vùng ven biển và cân bằng giữa các nhóm lợi 

ích ở vùng ven biển. CZMA cho phép các tiểu bang xây dựng kế hoạch quản lý 

vùng ven biển, sử dụng tài nguyên đất và nước trong phạm vi vùng ven biển của 

bang, do vậy mỗi bang có thể điều chỉnh chương trình quản lý vùng ven biển phù 

hợp với bối cảnh và nhu cầu của bang mình. 

Để thực hiện CZMA, chính phủ liên bang hỗ trợ tài chính cho các bang xây 

dựng và duy trì các chương trình quản lý vùng ven biển. Vụ Quản lý Tài nguyên 

Vùng Ven biển & Đại dương thuộc Cơ quan Khí quyển & Đại dương Quốc gia Mỹ 

chịu trách nhiệm đánh giá các chương trình quản lý vùng ven biển của các bang; 

xây dựng và thực hiện một số công cụ đánh giá hiệu quả việc thực hiện quản lý 
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vùng ven biển như quy hoạch chiến lược, hệ thống đánh giá việc thực hiện CZMA.  

Về phòng, chống và BTTH do ô nhiễm: Song song tồn tại cùng xu hướng 

chung của quốc tế về giải quyết đền bù thiệt hại do ô nhiễm dầu từ tàu, pháp luật 

Hoa Kỳ đã tạo ra một hướng đi riêng trên thế giới. Hoa Kỳ không tham gia quy chế 

đền bù quốc tế. Việc đền bù thiệt hại ở Hoa Kỳ hiện nay được điều chỉnh bởi Đạo 

luật ô nhiễm dầu (OPA) năm 1990. Nội dung chính của OPA 1990 là quy định về 

trách nhiệm và đền bù, phòng chống ô nhiễm dầu và chương trình phát triển, nghiên 

cứu về ô nhiễm dầu. Các tàu chở dầu muốn ra vào cảng, vùng nước của Hoa Kỳ hải 

có giấy chứng nhận hoặc các hình thức bảo lãnh khác chứng minh chủ tàu có đủ khả 

năng thanh toán cho mọi thiệt hại do ô nhiễm dầu từ tàu của mình có thể gây ra. 

OPA 1990 không giới hạn trách nhiệm pháp lý cho chủ tàu trong mọi trường hợp. 

Thiệt hại đền bù theo OPA bao gồm: Chi phí phòng chống, ngăn ngừa ô nhiễm; chi 

phí khôi phục môi trường; thiệt hại do ô nhiễm môi trường; các khoản phải chi trả 

theo trách nhiệm pháp lý và các khoản tiền phạt.  

2.4.1.2.  Kinh nghiệm của Canada 

Canada xây dựng một hệ thống pháp luật, chính sách biển hoàn chỉnh trong 

đó nhấn mạnh vai trò của chính sách biển thống nhất ở tầm quốc gia để thực hiện 

QLTH biển. Việc xây dựng chính sách biển quốc gia Canada được bắt đầu bằng 

việc xây dựng Luật biển Canada (Canada’s Ocean Act). 

Dựa trên đạo luật này, Chiến lược biển Canada được xây dựng và ban hành 

năm 2002 trong đó có nội dung về quản lý các hệ sinh thái cửa sông, bờ biển và đại 

dương ở tầm quốc gia. Chiến lược biển quy định việc áp dụng phương pháp QLTH 

đối với các vùng biển, nhấn mạnh sự hợp tác và hỗ trợ về chính sách và chương 

trình quản lý giữa các cơ quan và các chủ thể liên quan.  

Chiến lược biển quốc gia Canada xác định rõ ba mục tiêu lớn trong quản lý 

biển, đó là: Hiểu biết và BVMT biển; hỗ trợ các cơ hội phát triển kinh tế bền vững; 

nâng cao vị thế về biển của Canada. Để đạt được các mục tiêu này, Chiến lược đề ra 

nguyên tắc chủ đạo cần phải tuân theo trong quá trình xây dựng và thực hiện các 

chương trình quản lý biển: Nguyên tắc quản lý tổng hợp; nguyên tắc phát triển bền 

vững; nguyên tắc cẩn trọng; nguyên tắc quản lý dựa vào hệ sinh thái (ecosystem-
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based), nguyên tắc quản lý dựa vào khoa học (science- based). 

Về quản lý biển, Chiến lược khẳng định đây không phải là công việc và trách 

nhiệm của riêng chính quyền liên bang mà còn là trách nhiệm chung của cộng đồng. 

Mọi tổ chức, cá nhân có liên quan đều phải chia sẻ trách nhiệm này. Chiến lược huy 

động và tạo điều kiện cho người dân tham gia vào quá trình hoạch định chính sách 

và ra quyết định đối với những công việc có liên quan theo mô hình đồng quản lý 

hoặc quản lý dựa vào cộng đồng. Thiết lập một cơ chế và bộ máy cho sự liên kết và 

hợp tác giữa các chủ thể liên quan; tăng cường hoạch định QLTH cho tất cả các 

vùng biển của Canada kể cả các vùng ven biển; tổ chức, vận động các tầng lớp dân 

cư cùng với Nhà nước tham gia vào việc quản lý biển. 

Về phòng, chống và BTTH do ô nhiễm dầu trên biển: Canada là một trong 

những nước tích cực tham gia vào các quỹ bồi BTTH do ô nhiễm dầu, hiện nay 

Canada là thành viên của hầu hết các công ước về trách nhiệm pháp lý và BTTH hại 

do ô nhiễm dầu gây ra trên biển như MARPOL 1973, CLC 1969, FUND1992, quỹ 

bổ sung năm 2001.  

Để thực hiện các cam kết này, Canada đã nội luật hóa các quy định của Công 

ước vào luật của quốc gia cụ thể như sau: Năm 1989, Luật sửa đổi bổ sung Bộ Luật 

hàng hải Canada phần XVI – CLC 1969; năm 1998, Luật sửa đổi bổ sung Bộ luật 

hàng hải Canada phần XVI- CLC 1992; Bộ luật hàng hải Canada năm 2001 có hiệu 

lực năm 2007; Đạo luật trách nhiệm pháp lý Hàng hải 2001; Luật biển năm 1996. 

Quy chế thành lập quỹ BTTH do ô nhiễm dầu gây ra (SOPF) có hiệu lực từ ngày 

24/04/1989. Quỹ này sẽ trả cho các khiếu nại về BTTH do ô nhiễm dầu do tất cả các 

loại tàu gây ra tại các vùng nước của Cannada, kể cả vùng đặc quyền kinh tế theo 

như quy định của công ước FUND 1992.  

Canada không có một quy trình riêng pháp lý riêng để áp dụng cho các vụ 

việc đòi BTTH do ô nhiễm dầu gây ra trên biển mà sử dụng quy trình của các quỹ 

như CLC 1992, FUND 1992 để xử lý các vụ việc đòi BTTH. Về thẩm quyền giải 

quyết vụ việc là tòa án Hàng hải, Thẩm quyền của Tòa Hàng hải có thể được thực 

hiện dưới hình thức đối đối với tàu biển là đối tượng khiếu nại, hoặc đối với các 

khoản thu từ việc bán tàu biển được thế chấp tại tòa.  
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2.4.1.3.  Kinh nghiệm của Nhật Bản 

Chính sách, pháp luật về quản lý  biển của Nhật Bản 

Về cơ cấu quản lý hoạt động khai thác biển, Nhật Bản quản lý theo ngành 

dọc, mỗi ngành liên quan đến biển sẽ thuộc sự quản lý tương ứng của Bộ chuyên 

ngành như vận tải biển do Bộ Giao thông vận tải quản lý, thủy sản do Bộ Thủy sản 

quản lý v.v.. Tuy nhiên, sự quản lý biển theo ngành dọc cũng gây nên sự bất lợi khi 

giải quyết một vấn đề về TN& MT biển liên quan đến nhiều bộ, ngành. Bởi vậy, 

Nhật Bản đã sớm quan tâm đến việc quản lý thống nhất đại dương bằng việc thành 

lập Hội đồng Phát triển đại dương từ năm 1971 với chức năng xây dựng các ý tưởng 

cơ bản về phát triển dài hạn đại dương và đóng góp ý kiến cho Thủ tướng ra quyết 

định về chính sách biển trong từng giai đoạn với thời hạn 10 năm. 

Năm 2007, Nhật Bản thành lập Cơ quan chính sách đại dương, đứng đầu là 

Thủ tướng Chính phủ. Các thành viên của cơ quan này là các Bộ trưởng của các Bộ 

có liên quan đến biển, bao gồm: Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông; Bộ Giáo dục, 

Văn hóa, Thể thao, KH&CN; Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp; Bộ Nông 

nghiệp, Rừng và Nghề cá; Bộ Ngoại giao; Bộ Nội vụ và Thông tin; Bộ Tài chính; 

Bộ Môi trường; Bộ Tư pháp; Bộ Quốc phòng; Bộ Y tế, Lao động và Sức khỏe. Mỗi 

bộ có trách nhiệm riêng của các thành viên của Cơ quan chính sách đại dương. 

Chẳng hạn Bộ Môi trường có trách nhiệm chính trong việc BVMT biển, giảm bớt 

sức ép về môi trường; Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, KH&CN có trách nhiệm 

chính trong việc nghiên cứu và phát triển khoa học, công nghệ biển; giữ gìn và 

BVMT tự nhiên của biển;... Giúp việc cho Cơ quan này có bộ phận thư ký. 

Về chính sách, ngày 20/07/2007, Nhật Bản đã ban hành chính sách cơ bản về 

đại dương đề cập những phương hướng tổng thể về quản lý biển. Ngày 18/03/2008, 

Nhật Bản đã ban hành kế hoạch hành động nhằm triển khai việc đưa các nội dung 

của chính sách cơ bản về đại dương đi vào cuộc sống. 

Về phòng, chống và BTTH do ô nhiễm dầu trên biển 

Nhật Bản rất quan tâm xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, 

chống ô nhiễm dầu và BTTH: Luật về phòng ngừa thảm họa và ô nhiễm biển năm 

1976; Luật về trách nhiệm pháp lý do các thiệt hại về ô nhiễm dầu số 95/1975 (sửa 
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đổi năm 2004); Luật cơ bản về các biện pháp đối phó với thảm họa thiên tai;… 

Nhật Bản không có một quy trình pháp lý riêng để áp dụng cho các vụ việc 

đòi BTTH do ô nhiễm dầu trên biển, mà sử dụng quy trình của các quỹ như CLC 

1992, FUND 1992 để xử lý các vụ việc đó, một phần vì Nhật Bản đã tham gia ký 

kết CLC 1992 và FUND 1992, đồng thời “Luật về trách nhiệm pháp lý đối với thiệt 

hại về ô nhiễm dầu từ tàu” được xây dựng trên cơ sở các quy định của CLC 1992 và 

FUND 1992. Theo đó có một số nội dung đáng quan tâm như:  

- Về thẩm quyền giải quyết vụ việc: Khi một sự cố gây ra thiệt hại do ô 

nhiễm dầu tàu xảy ra ở Nhật Bản, vụ kiện thuộc về thẩm quyền của tòa án quận, cơ 

quan có thẩm quyền về vị trí nơi có thiệt hại do ô nhiễm dầu từ tàu,... 

- Những hình thức thiệt hại do ô nhiễm chính được đề cập như sau: Các biện 

pháp làm sạch và phòng ngừa: Đền bù được chi trả cho những chi phí cho các biện 

pháp làm sạch hợp lý và các biện pháp được áp dụng để ngăn chặn hoặc giảm thiểu 

những thiệt hại do ô nhiễm; thiệt hại về tài sản; tổn thất về kinh tế;… 

2.4.1.4.  Kinh nghiệm của Trung Quốc 

Về chiến lược phát triển kinh tế biển của Trung Quốc tập trung vào các nội 

dung như: Chú trọng phát triển “toàn diện” kinh tế biển; phát triển kinh tế biển 

“hiệu quả cao”; chủ trương phát triển kinh tế biển bền vững. Trong chiến lược phát 

triển kinh tế biển có chú trọng đến một số nội dung về BVMT biển như: 

- Không ngừng hoàn thiện các chính sách và pháp luật về quản lý biển, tạo 

môi trường xã hội công bằng và công khai trong việc phát triển kinh tế biển. 

- Kiện toàn hệ thống cơ quan quản lý biển, tăng cường xây dựng cơ cấu quản 

lý hành chính biển, phát triển mạnh kinh tế biển. Từ năm 1949, Tiểu ban lãnh đạo 

nghiên cứu phát triển, bảo vệ tài nguyên biển thuộc Cục Hải dương quốc gia và 

Nhóm chuyên gia nghiên cứu phát triển bảo vệ tài nguyên biển toàn quốc (đều 

thuộc Quốc vụ viện) được thành lập. Các cơ quan quản lý biển ở các tỉnh, thành phố 

ven biển trong cả nước và các đơn vị kế hoạch kinh tế độc lập cũng được thành lập. 

Cơ chế quản lý biển kết hợp giữa nhà nước trung ương và địa phương. 

- Trung Quốc hết sức coi trọng công tác phòng ngừa và xử lý ô nhiễm biển. 

Kể từ thập kỷ 70 của thế kỷ 20 đến nay, căn cứ vào chính sách BVMT quốc gia kết 
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hợp với đặc điểm BVMT biển, Trung Quốc đã đề ra chiến lược BVMT biển, quy 

định những quy tắc và căn cứ cơ bản trong việc BVMT biển, từng bước kiện toàn 

cơ chế quản lý, phân công trách nhiệm cụ thể giữa các ngành, các cấp và các địa 

phương để bảo vệ tốt môi trường biển. 

- Kể từ những năm 90 của thế kỷ XX đến nay, các Bộ, ngành của Trung 

Quốc đã ban hành nhiều chính sách, pháp luật nhằm chuẩn hóa công tác quản lý và 

sử dụng vùng biển. Luật quản lý và sử dụng vùng biển nước Cộng hòa nhân dân 

Trung Hoa đã quy định việc quản lý chủ quyền vùng biển, phân vùng chức năng 

biển, sử dụng cơ chế bồi hoàn các vùng biển; quy định những căn cứ pháp lý cho 

việc quản lý, sử dụng các vùng biển v.v.. 

Về phòng, chống và BTTH do ô nhiễm dầu trên biển: Luật hàng hải 1992; 

Luật BVMT biển; Các quy định về kiểm soát ô nhiễm gây ra do tàu thuyền trong 

vùng biển năm 1983; Các quy định của Trung Quốc về BVMT đối với việc tìm 

kiếm và khai thác dầu ngoài khơi; Bộ quy định của Trung Quốc về phòng ngừa và 

khôi phục ô nhiễm môi trường biển do tàu thuyền gây ra. Bên cạnh đó, Trung Quốc 

còn là thành viên của Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với các thiệt hại 

do ô nhiễm dầu 1969 (CLC 1969). 

2.4.2. Những kinh nghiệm có liên quan và việc vận dụng vào quản lý nhà 

nước về bảo vệ môi trường biển ven bờ Việt Nam, Quảng Ninh 

Trên cơ sở kinh nghiệm của Mỹ, Canada, Nhật Bản, Trung Quốc và một số 

quốc gia khác, có thể đưa ra một số gợi mở cho Việt Nam nói chung và Quảng Ninh 

nói riêng một số kinh nghiệm cơ bản sau: 

2.4.2.1.  Kinh nghiệm xây dựng hệ thống pháp luật 

Một là, Việt Nam cần xây dựng một đạo luật quản lý biển vĩ mô  

- Đạo luật này sẽ quy định những nguyên tắc quản lý biển; phương hướng 

xây dựng chính sách biển quốc gia; thành lập cơ quan liên ngành với chức năng xây 

dựng và thực hiện các kế hoạch quản lý biển. Vì hiện nay những đạo luật đơn lẻ này 

không thể đáp ứng được yêu cầu QLTH về biển (Luật BVMT, Luật Khoáng sản, 

Luật Tài nguyên nước, Luật Dầu khí, Luật Thủy sản, Luật Du lịch). 

- Luật biển hay chính sách biển quốc gia chỉ là luật và chính sách khung, quy 
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định những vấn đề tổng quát vĩ mô. Vì vậy, việc xây dựng và tổ chức thực hiện các 

chương trình quản lý biển phải dựa trên các luật và chính sách chuyên ngành.  

- Xây dựng chính sách biển quốc gia phải có tính toàn diện, tổng quát; gồm 

một số vấn đề cơ bản như: Mục tiêu; những nguyên tắc cơ bản áp dụng trong QLTH 

biển; chủ thể tham gia quản lý biển; chương trình quản lý; lộ trình thời gian, kế 

hoạch chi tiết; QLTH biển là một vấn đề phức tạp nên phải có một cơ chế phối, kết 

hợp chặt chẽ để giảm thiểu sự chồng chéo, mâu thuẫn về quyền, lợi ích; tính đến sự 

tham gia rộng rãi của các tầng lớp dân cư, đặc biệt là những cộng đồng dân cư ven 

biển có quyền, lợi ích trực tiếp liên quan đến biển. 

Hai là, Xây dựng, hoạch định chiến lược phát triển biển nhằm quản lý có 

hiệu quả và bền vững TN&MT biển; nghiên cứu và điều chỉnh chính sách để xác 

định phạm vi vùng biển quản lý, bảo vệ quyền lợi biển, đặc biệt trong việc khai thác 

sử dụng biển, phát triển kinh tế biển. Mỹ đã thông qua dự luật biển mới, thành lập 

Ủy ban biển; Nhật Bản với 12 Bộ tham gia các chiến lược phát triển biển mới…  

Ba là, xây dựng một đạo luật chuyên biệt về phòng, chống và BTTH do ô 

nhiễm dầu trên biển. Lĩnh vực BTTH do ô nhiễm dầu trên biển, Việt Nam đang 

thiếu, đạo luật cần cụ thể hóa một số nội dung như: Nghĩa vụ của các chủ thể gây ô 

nhiễm dầu và cơ chế thực hiện trách nhiệm; trách nhiệm BTTH của chủ tàu trong 

từng trường hợp cụ thể; đánh giá thiệt hại do ô nhiễm dầu gây ra cho các vùng biển 

Việt Nam thông qua đánh giá thiệt hại đối với môi trường, thiệt hại đối với cá nhân, 

pháp nhân; thiệt hại do ô nhiễm dầu (bao gồm hậu quả của tác động tràn dầu, chi 

phí thực tế bỏ ra cho biện pháp hợp lý để khôi phục môi trường, lợi ích bị mất do 

suy giảm môi trường); thủ tục giải quyết tranh chấp về đòi BTTH do ô nhiễm dầu 

từ tàu (bao gồm thương lượng, trọng tài và tòa án); thành lập tòa án chuyên trách 

giải quyết các vụ việc liên quan đến tranh chấp trên biển trong đó có ô nhiễm dầu. 

Bốn là, Ở cấp độ địa phương, nghiên cứu quy định giao quyền quản lý một 

số vùng biển cho chính quyền địa phương (trên cơ sở pháp luật và những điều kiện 

nhất định) trong quá trình phân cấp quản lý (như việc phân quyền cho các tiểu bang 

của Mỹ). Cụ thể có thể nghiên cứu thí điểm phân quyền cho các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương của Việt Nam trong đó có Quảng Ninh thực hiện QLNN ở một số 
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khía cạnh nhất định trong đó có BVMT biển, BVB. 

2.4.2.2.  Kinh nghiệm xây dựng bộ máy  

Từ kinh nghiệm của Mỹ, Canada, Nhật Bản, Trung Quốc và một số quốc gia 

khác cho thấy Việt Nam, Quảng Ninh cần nghiên cứu thành lập một cơ quan có 

thẩm quyền QLTH ở Trung ương và ở cấp tỉnh. 

Ở Trung ương, nghiên cứu thành lập một cơ quan ngang bộ QLTH về biển, 

cơ quan này có thành phần của tất cả các bộ, ngành có liên quan đến biển và phó 

Thủ tướng chính phủ đứng đầu để điều phối mọi hoạt động chung, điều hòa lợi ích 

(xây dựng thể chế, chính sách, tổ chức thực hiện,…). 

Ở cấp độ địa phương, Quảng Ninh thì một số kinh nghiệm có thể vận dụng như:  

Các địa phương, tiểu bang ở Mỹ, Australia được giao quản lý một số vùng 

biển. Tại địa phương cấp tỉnh trong các quốc gia này đều thành lập một hội đồng 

hay một ủy ban quản lý để chỉ đạo quy hoạch biển, điều phối chính sách biển, giám 

sát quá trình kế hoạch phân vùng biển, xây dựng các chương trình, kế hoạch thực 

thi chính sách biển quốc gia, đề xuất ưu tiên phát triển và thực thi chính sách biển. 

Đây là một kinh nghiệm mà Quảng Ninh cần nghiên cứu để đề xuất Trung ương cho 

phép thực hiện, chọn lọc nội dung xin phân cấp quản lý. 

Nghiên cứu đề xuất thành lập một Hội đồng QLTH. Hội đồng có tính chất 

vừa thực hiện quản lý vừa tư vấn cho UBND trong các vấn đề quản lý về biển. Cơ 

quan mới này có đủ “tầm cao” điều phối lợi ích, các hoạt động chung, điều hành 

tổng hợp giúp UBND tỉnh xây dựng, quản lý thống nhất các hoạt động trên biển. 

Những ưu điểm: Xây dựng bộ máy và hệ thống pháp luật ở các nước có tính 

độc lập cao; tổ chức quản lý TN&MT biển được thành lập có tính độc lập và thẩm 

quyền cao; có khả năng QLTH tốt; chủ động đề xuất cũng như giải quyết các nội 

dung quản lý nhanh chóng và hiệu quả; có khả năng điều hòa lợi ích. Về pháp luật, 

giao quản lý một số vùng biển cho chính quyền địa phương. 

Những hạn chế: So với điều kiện Quảng Ninh, việc phân quyền quản lý một 

số khía cạnh nằm trong vùng biển của địa phương là việc cần nghiên cứu (tuy nhiên 

cần phải thực hiện thí điểm và tránh tính cục bộ địa phương). Nghiên cứu thí điểm 

thành lập một cơ quan đầu mối QLTH về BVMT biển đòi hỏi tập trung nguồn lực 



 74

cao, hệ thống pháp luật hoàn chỉnh mới có khả năng vận hành. 

2.4.2.3.  Kinh nghiệm về phòng, chống và BTTH do ô nhiễm dầu trên biển 

Trên thế giới, đang xuất hiện hai xu hướng xây dựng luật về phòng, chống và 

BTTH do ô nhiễm dầu, cụ thể: Thứ nhất, xây dựng luật về ô nhiễm dầu dựa trên cơ 

sở nội luật hóa các công ước quốc tế. Thứ hai, xây dựng một đạo luật riêng về ô 

nhiễm dầu không dựa trên các quy định của Công ước quốc tế.  

Trên cơ sở kinh nghiệm của các nước được đề cập Việt Nam, Quảng Ninh 

(tùy thuộc thẩm quyền đối với mỗi nội dung cụ thể) cần: 

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về ô nhiễm dầu. Cụ thể, song 

song với việc xây dựng lộ trình gia nhập các công ước quốc tế quan trọng, Việt 

Nam cần tiến hành xây dựng một đạo luật chuyên biệt để điều chỉnh vấn đề ô nhiễm 

dầu (học tập kinh nghiệm của Hoa Kỳ, Nhật Bản), đưa ra quy định cụ thể và rõ ràng 

để các chủ thể gây ô nhiễm dễ dàng thực hiện trách nhiệm của mình; cần quy định 

rõ thẩm quyền xét xử, quy trình, thủ tục đòi bồi thường; quy định về cách thức đánh 

giá thiệt hại, lượng giá thiệt hại, v.v… 

Xây dựng chiến lược và kế hoạch tổng thể quốc gia về phòng chống, khắc 

phục và xử lý các sự cố tràn dầu trên biển, trong đó quy định rõ chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của các tổ chức và cá nhân liên quan khi xảy ra tràn dầu; ban hành 

các quy định về quy trình, thủ tục giải quyết BTTH. 

Việt Nam cần nghiên cứu để tham gia các điều ước quốc tế quan trọng khác 

về ô nhiễm dầu như: Công ước sẵn sàng ứng phó và hợp tác chống ô nhiễm dầu 

(OPRC 1990); Công ước về thành lập quỹ đền bù thiệt hại do dầu năm 1992 và 

Công ước quỹ năm 1992; Công ước về ngăn ngừa ô nhiễm biển do nhấn chìm chất 

thải và các chất khác năm 1972 và Nghị định thư năm 1996; v.v… 

2.4.2.4. Kinh nghiệm về áp dụng công cụ kinh tế trong BVMT biển ven bờ 

Hiện nay, nhiều tỉnh, tiểu bang của các nước phát triển, một số nước đang 

phát triển như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc... đã sử dụng các CCKT nhằm 

khuyến khích những hành vi tích cực đối trong BVMT trong đó có môi trường biển. 

Các đơn vị hành chính này không áp dụng CCKT một cách riêng biệt mà luôn kết 

hợp chặt chẽ với hệ thống pháp luật và biện pháp hành chính. Hệ thống tiêu chuẩn 
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môi trường giữ vai trò làm cơ sở để đánh giá mức độ hiệu quả của chính sách.   

Các nước trên thế giới ngày càng có xu hướng nội vi hoá các chi phí và lợi 

ích môi trường để hướng tới sự phát triển bền vững trong tương lai. Muốn thực hiện 

điều này phải sử dụng ngày càng sâu rộng hơn các CCKT vào hoạch định chính 

sách môi trường của các địa phương trong từng quốc gia. 

CCKT với tư cách bổ sung chứ không phải thay thế cho các công cụ chính 

sách, pháp luật. Tuỳ theo tính chất của từng vấn đề môi trường cần giải quyết, 

người ta chọn điểm cân bằng giữa hai hệ thống công cụ này. Chẳng hạn, nếu vấn 

đề môi trường cần giải quyết có tính bất định cao và điều này có thể gây ra những 

chi phí lớn thì người ta có thể áp dụng những biện pháp mệnh lệnh - kiểm soát. 

Còn nếu vấn đề môi trường có tính ổn định tương đối thì trong trường hợp này lựa 

chọn các CCKT. Trong nhiều trường hợp người ta hay sử dụng cùng một lúc cả 

hai loại công cụ. 

Ưu điểm: Là hướng đi đúng, vừa giúp giảm gánh nặng cho ngân sách nhà 

nước, đồng thời tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước; khuyến khích sản xuất, cải 

tiến công nghệ kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm; dễ điều tiết và thích ứng nhanh với 

sự phát triển của nền sản xuất; phù hợp với công cụ pháp lý và năng lực giám sát, 

thanh tra, xử lý của các cơ quan quản lý các cấp.  

Hạn chế: Đòi hỏi thị trường và sự canh tranh hoàn hảo, hệ thống pháp luật 

minh bạch (đây là những yêu cầu mà địa phương cấp tỉnh của Việt Nam còn nhiều 

hạn chế); đảm bảo về mặt giảm chi phí nhưng khó bảo đảm được các mục tiêu môi 

trường; phụ thuộc quá nhiều vào khả năng của các cơ quan BVMT trong việc quan 

trắc, kiểm soát và cưỡng chế thực hiện; gây nhiều tốn kém cho doanh nghiệp, có thể 

ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của sản phẩm và thu hút đầu tư.  

Quảng Ninh nghiên cứu, áp dụng các CCKT để BVMT biển phù hợp với 

thực tiễn của từng giai đoạn phát triển, việc áp dụng theo lộ trình; hoàn thiện hệ 

thống các tiêu chuẩn, các quan hệ thị trường; bắt đầu từ loại hình đơn giản, dễ thực 

hiện, phù hợp với cơ cấu thể chế và năng lực hiện có.    

2.4.2.5. Kinh nghiệm áp dụng QLTHVB tại các nước 

Với QLTHVB, Mỹ được xem là quốc gia tiên phong và cũng là quốc gia áp 
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dụng thành công nhất. Việc tiến hành áp dụng được thực hiện trên tất cả các tiểu 

bang có biển. Kế tiếp Nhật Bản cũng được coi là một quốc gia khá thành công trong 

việc áp dụng phương thức quản lý này. 

Các tiểu bang ở Mỹ đều tiến hành áp dụng QLTHVB (hình thành tại Mỹ năm 

1972), được phép xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng tài nguyên đất và nước trong 

phạm vi vùng ven biển của bang, do vậy mỗi bang có thể điều chỉnh chương trình 

quản lý vùng ven biển phù hợp với bối cảnh và nhu cầu của bang mình giúp thúc 

đẩy, tăng cường sự tham gia và phối hợp của các bên liên quan, các nhóm cạnh 

tranh về lợi ích ở vùng ven biển. QLTHVB là một cách tiếp cận để giải quyết hài 

hòa lợi ích, giảm thiểu mâu thuẫn lợi ích trong quá trình phát triển; tăng cường cơ 

chế phối hợp liên ngành trong quyết định các vấn đề chung về vùng bờ. Tại các tỉnh 

của Nhật Bản, QLTHVB cũng được áp dụng rộng rãi nhằm duy trì tính nguyên vẹn 

của hệ sinh thái vùng bờ thông qua công tác bảo tồn và bảo vệ, khuyến khích sử 

dụng bền vững các tài nguyên BVB. 

Một số quốc gia như Trung Quốc, Indonesia, Philippines,… cũng đã tiến 

hành áp dụng QLTHVB và thu được một số kết quả ban đầu nhưng chưa thật sự 

thành công như mong muốn do còn gặp phải một số khó khăn, cản trở nhất định 

như: Việc áp dụng đòi hỏi có một bộ máy quản lý tổng hợp ở tầm cao, chính sách, 

pháp luật thống nhất; cơ chế hợp tác đa ngành trong quản lý khai thác, sử dụng 

TN&MT biển; quy hoạch tổng hợp, cơ chế chia sẻ thông tin, dữ liệu...  

Với ưu điểm của QLTHVB, Quảng Ninh cần tiếp tục nghiên cứu và mở rộng 

diện áp dụng QLTHVB để khắc phục những hạn chế của quản lý TN&MT biển 

truyền thống theo ngành, theo lãnh thổ. Kinh nghiệm này có thể áp dụng tốt nhất 

trong khi triển khai thực hiện quy hoạch môi trường tổng thể của Quảng Ninh. 

Với kinh nghiệm về tổ chức bộ máy, xây dựng pháp luật, về áp dụng các 

CCKT, về QLTHVB tại các quốc gia cũng như tại địa phương, các tiểu bang của 

một số nước có thể được nghiên cứu, áp dụng vào Việt Nam và Quảng Ninh với 

những mức độ khác nhau phù hợp với điều kiện thực tiễn. Do vậy việc triển khai áp 

dụng những kinh nghiệm này tại Việt Nam, Quảng Ninh cần được vận dụng theo 

từng lĩnh vực quản lý môi trường, từng giai đoạn, theo những lộ trình nhất định. 
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Tiểu kết Chương 2 

Đề tài nghiên cứu với nội hàm các vấn đề cần giải quyết rộng, nên trong nội 

dung của Chương 2 ngoài phân tích các nội dung chung (khái niệm, phạm vi, đặc 

điểm của môi trường BVB; nghiên cứu, phân tích làm rõ về vai trò, nội dung, công 

cụ, phương thức, nhân tố tác động, tiêu chí đánh giá QLNN; kinh nghiệm QLNN về 

BVMT BVB) tập trung phân tích sâu những vấn đề quan trọng liên quan đến thể chế, 

thiết chế, tổ chức thực hiện mà đặc biệt là QLNN liên quan đến môi trường VHL – 

một trọng điểm du lịch cần được bảo vệ nghiêm ngặt về mặt môi trường (quản lý 

với vùng đệm VHL như thế nào trong bối cảnh phát triển kinh tế hiện nay). 

Về nghiên cứu lý luận QLNN, Luận án tập trung vào những vấn đề thực tiễn 

QLNN tại Quảng Ninh đang là điểm nghẽn, nút thắt cần giải quyết về thể chế, thiết 

chế, tổ chức thực hiện BVMT biển, BVB và VHL. 

Những quy định về BVMT (trong đó có môi trường biển, BVB) là quy định 

trên phạm vi toàn quốc (tuy nhiên mỗi tỉnh cụ thể hóa trong thẩm quyền có những 

khác biệt nhất định), Chương 2 đã khắc họa những yêu cầu mà thể chế, thiết chế, tổ 

chức thực hiện QLNN về môi trường tại cấp địa phương cần có và cần đạt được. 

Chương 2 đã bổ sung, làm sáng tỏ một số luận điểm mới trong QLNN về 

BVMT BVB như: Những yếu tố ảnh hưởng tới QLNN về BVMT BVB; tiêu chí 

đánh giá kết quả QLNN về BVMT BVB; QLTHVB và cách thức triển khai áp dụng 

phương thức này trong QLNN; đề xuất nội dung và cách thức triển khai áp dụng các 

CCKT có hiệu quả;… Trong phần tiểu kết của Chương này chỉ khái quát lại những 

nội dung là kết quả nghiên cứu chính, cụ thể như sau: 

Tính cấp thiết thể hiện ở chỗ môi trường biển, BVB ô nhiễm ngày càng 

nghiêm trọng, vùng BVB nơi tập trung nhiều nguồn ô nhiễm từ lục địa, từ chính các 

hoạt động của vùng BVB và ngoài khơi đều dồn về (từ lục địa, ngoài khơi trôi dạt 

vào theo gió mùa); trong khi vùng này cần được BVMT nghiêm ngặt để phát triển 

nhiều ngành kinh tế; nhưng thực tiễn cho thấy QLNN còn có những bất cập về thể 

chế, chính sách và tổ chức thực hiện. 

Do môi trường biển là đồng nhất không phân chia nên QLNN có sự khác biệt 

nhất định, đó là ngoài việc áp dụng các nội dung như đối với việc BVMT nói chung 
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(bộ máy, công cụ, phương thức, hệ thống văn bản pháp luật,…) còn có thêm một số 

quy định riêng về biện pháp, luật pháp, chính sách kinh tế, kỹ thuật, xã hội,… phù 

hợp với đặc trưng môi trường biển và BVB.    

Hệ thống quy định pháp luật, cần tiếp tục hoàn thiện về tư duy lập pháp, quy 

định cơ cấu bộ máy quản lý; hệ thống tiêu chuẩn về môi trường biển; phân cấp cho 

chính quyền địa phương (đặc biệt vấn đề thực tiễn đặt ra là có nên phân cấp cho 

chính quyền cấp tỉnh quản lý một số lĩnh vực trong phạm vi nhất định ở nội thuỷ). 

Với các văn bản pháp quy thuộc thẩm quyền ban hành của chính quyền cấp tỉnh, 

cần tiếp tục cụ thể hóa thành các hướng dẫn đúng pháp luật, phù hợp với điều kiện 

địa phương, nhưng vẫn bảo đảm tính vận dụng linh hoạt và sáng tạo. 

Phân tích các nhân tố và cơ chế tác động, ảnh hưởng đến hoạt động QLNN 

một cách kỹ và lượng hóa được ở mức tối đa có thể, đồng thời sắp sếp thứ tự quan 

trọng về mức độ tác động các nhân tố. 

Đề ra các tiêu chí đánh giá kết quả QLNN thông qua việc bảo đảm giải quyết 

hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế - môi trường - giải quyết các vấn đề xã hội. Các 

tiêu chí được cụ thể hóa bằng các tiêu chuẩn đánh giá (Bộ chỉ thị về môi trường; 

GDP, chỉ số HDI và các chi phí giải quyết các vấn đề xã hội,…).  

Đặt ra những yêu cầu cơ bản cho một quy hoạch phù hợp, nêu những nhân tố 

tác động đến việc lập quy hoạch mà khi xây dựng phải xác định và lượng hóa được 

các nhân tố này (đặc biệt tại Quảng Ninh thì mọi quy hoạch cần tính đến việc ưu 

tiên bảo tồn, khai thác giá trị bền vững của VHL).  

Tổ chức bộ máy BVMT được thành lập và hoạt động theo hướng tinh gọn, 

hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực; bảo đảm lồng ghép thực hiện các nhiệm vụ về 

BVMT vào các chương trình, kế hoạch của ngành, lĩnh vực và giải quyết hài hòa 

các lợi ích. Cần thiết phải thành lập cơ quan hoặc hội đồng thực hiện QLTH đối với 

các vấn đề liên quan đến biển (quy hoạch không gian biển, BVMT biển,…). 

Quảng Ninh triển khai và áp dụng thành công bước đầu phương thức QLTHVB. 

Tuy nhiên trong nhận thức và triển khai trên thực tiễn cho thấy cần tiếp tục bổ sung và 

hoàn thiện các nội dung liên quan đến phương thức vào điều kiện thực tiễn để triển 

khai có hiệu quả (tiếp tục nghiên cứu, áp dụng để giải quyết các vấn đề môi trường 
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trong tỉnh và phối hợp với Hải Phòng giải quyết ô nhiễm môi trường biển liên vùng). 

Việc áp dụng các CCKT trong BVMT phải bảo đảm được tính ưu thế và hiệu 

quả. Thực tiễn triển khai cho thấy cần tiếp tục xây dựng tính hệ thống, đồng bộ, 

diện rộng. Việc áp dụng phù hợp điều kiện để triển khai như cơ chế, quy định pháp 

luật; vấn đề về mức độ áp dụng, lộ trình áp dụng.  

Việc sử dụng nguồn lực tài chính cho BVMT cần được thống kê chặt chẽ, do 

một cơ quan điều phối chung (có thể giao cho hội đồng QLTHVB); điều chỉnh phù 

hợp tránh không lồng ghép được, tạo ra sự phân tán, sử dụng sai mục đích, thất 

thoát, hiệu quả thấp. 

Kinh nghiệm BVMT BVB của các nước mà đặc biệt là từ địa phương của 

các quốc gia này là kinh nghiệm tốt đối Việt Nam, Quảng Ninh. Kinh nghiệm có 

nhiều, nên tập trung chọn lọc những kinh nghiệm cơ bản như: Xây dựng bộ máy và 

hệ thống pháp luật, áp dụng CCKT trong BVMT, áp dụng QLTHVB của các quốc 

gia trên thế giới đặc biệt các quốc gia có điều kiện tương đồng trong khu vực. 

Những kinh nghiệm đều được phân tích về ưu điểm, nhược điểm và những khía 

cạnh có thể áp dụng cho điều kiện Quảng Ninh. 

Trong quá trình phân tích, đánh giá những nội dung liên quan đến QLNN về 

BVMT BVB, có sử dụng hệ thống các bảng biểu, sơ đồ; các quy định của hệ thống 

pháp luật hiện hành; kết quả nghiên cứu của các báo cáo, công trình khoa học làm 

cơ sở và tạo tính khoa học cho các nhận định. 

Như vậy, Chương 2 của Luận án đã đưa ra nhiều nội dung quan trọng bám 

sát những lý luận cơ bản hiện nay đang được áp dụng trên thế giới và Việt Nam. 

Đồng thời những lý luận này được phân tích, đánh giá trong điều kiện QLNN về 

BVMT BVB nói chung và Quảng Ninh nói riêng.  

Những bổ sung, làm sáng tỏ một số luận điểm mới hoặc việc làm sáng tỏ 

những khía cạnh lý luận khi triển khai áp dụng vào thực tiễn QLNN về BVMT 

BVB sẽ làm cơ sở cho việc phân tích, đánh giá thực trạng QLNN về BVMT BVB 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được nêu ở Chương 3. 
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Chương 3 

THỰC TRẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC    

VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN VEN BỜ QUẢNG NINH 

3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội Quảng Ninh 

3.1.1. Điều kiện tự nhiên Quảng Ninh 

3.1.1.1. Khái quát về tỉnh Quảng Ninh 

Quảng Ninh được thành lập năm 1963, nằm ở phía Đông bắc của Tổ quốc 

phía Bắc giáp nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, phía Đông và Đông Nam là 

biển Đông thuộc Vịnh Bắc Bộ. Tỉnh có diện tích 8.239,243 km². Với chiều dài 167 

km, chiều rộng 84 km, có diện tích tự nhiên là 609.897ha, bằng 1,85% diện tích tự 

nhiên toàn quốc; với nhiều cảng nước sâu; có đường biên giới Việt - Trung dài 122 

km, với 3 cửa khẩu tiếp giáp phía Nam Trung Quốc. Quảng Ninh vừa thuộc Vùng 

Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ và Hành lang 

kinh tế Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh (theo thông tin được công bố 

trên Cổng thông tin điện tử Quảng Ninh). 

Sơ đồ 3.1. Sơ đồ vùng nghiên cứu (Vùng biển ven bờ Quảng Ninh) 

Vùng nghiên cứu thực tiễn
(Vùng biển ven bờ Quảng Ninh)

 

Nguồn: Tác giả xử lý trên nền sơ đồ có sẵn 

Quảng Ninh có 92/186 xã ven biển; 72% dân số sinh sống ở ven biển và đảo 

(90,3 vạn người - 2012); có 26 xã đảo và có 2.077 đảo, chiếm hơn 2/3 số đảo của cả 
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nước; trong đó 65 đảo có dân sinh sống; có nhiều huyện, thị, thành phố giáp biển 

nhất trong cả nước, với 10/14. Đó là TP. Hạ Long, TP. Móng Cái, TP. Cẩm Phả, thị 

xã Quảng Yên, các huyện Hoành Bồ, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà và 2 huyện đảo là 

Vân Đồn và Cô Tô (cả nước có 138 đơn vị cấp huyện tiếp giáp với biển trong đó có 

12 huyện đảo). Có bờ biển dài nhất trong số các tỉnh ven biển Vịnh Bắc Bộ với bờ 

biển dài hơn 250 km; vùng biển đảo rộng lớn với trên 40.000 ha bãi triều, 20.000 ha 

eo vịnh... diện tích đảo chiếm 11,5% tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh. 

3.1.1.2. Điều kiện tự nhiên, tiềm năng, lợi thế biển Quảng Ninh 

* Điều kiện tự nhiên cuả Quảng Ninh 

Quảng Ninh có địa hình đồi núi chiếm 80% diện tích phần đất liền; vùng ven 

biển Quảng Ninh có nhiều đảo nhỏ, đặc biệt là khu vực VHL, Bái Tử Long. Địa 

hình dốc về phía biển nên phần lớn các con sông đều có cửa sông đổ trực tiếp ra 

biển; các cửa sông ven biển chịu ảnh hưởng của chế độ thuỷ triều vịnh Bắc Bộ (bị 

nhiễm mặn ở vùng cửa sông). Kết cấu địa chất một số nơi yếu nên vào mùa mưa 

thường gây ra sạt lở đất, xói mòn, rửa trôi,… thông qua các sông đổ ra biển dưới 

dạng vịnh cửa sông của 13 con sông chính với tổng lưu lượng dòng chảy là 7,567 tỷ 

m3; có 124 hồ với tổng dung tích khoảng 340 triệu m3 (theo thông tin được công bố 

trên Cổng thông tin điện tử Quảng Ninh). 

Với xu hướng biến đổi khí hậu toàn cầu hiện nay, Quảng Ninh có 10/14 địa 

phương ven biển sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề. Trong vòng hơn 40 năm qua, mực 

nước trung bình năm tại các sông đã tăng lên gần 20 cm (theo Báo cáo đánh giá 

hiện trạng môi trường Quảng Ninh giai đoạn 2006-2010 của Sở TN&MT.) Nước 

biển dâng dòng chảy các sông sẽ bị chịu ảnh hưởng, chế độ dòng chảy trong sông 

thay đổi nhiều. Cùng với ngập lụt ở vùng ven biển là sự xâm nhập mặn sâu lên vùng 

thượng lưu của hệ thống cửa sông, hiện nay lưỡi mặn đã xâm nhập lên thượng lưu 

cách bờ biển đến 45 km. Độ mặn đã không ngừng tăng lên trong những năm gần 

đây, nước biển nâng cao; trữ lượng nước ngầm ngày càng cạn kiệt; nguồn nước mặt 

ngày càng bị đẩy sâu về thượng lưu.  

* Tiềm năng, lợi thế biển Quảng Ninh 

Quảng Ninh có nhiều thế mạnh phát triển kinh tế biển vào bậc nhất trong các 
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vùng ven biển cả nước. Tiềm năng du lịch, dịch vụ: VHL đã được UNESCO công 

nhận là Di sản thiên nhiên thế giới, vùng Vịnh Bái Tử Long với du lịch biển đảo; 

Tiềm năng khai thác nuôi, trồng thuỷ hải sản với hệ thống bãi triều, cồn rạn (có tới 

212 km2, chiếm 75% cồn rạn của cả nước); Tiềm năng kinh tế cảng biển với 4 khu 

vực xây dựng cảng lớn tại Hạ Long, Cẩm Phả, Tiên Yên, Móng Cái và nhiều tiềm 

năng phát triển cảng cửa sông ven biển; có tiềm năng khoáng sản lớn trong đó đặc 

biệt là trữ lượng than đá chiếm trên 90% trữ lượng của cả nước. Trữ lượng và phân 

bố khoáng sản của tỉnh Quảng Ninh khá đa dạng (Phụ lục 07). 

Với điều kiện tự nhiên, tiềm năng, lợi thế Quảng Ninh được ví như một Việt 

Nam thu nhỏ; có nhiều thế mạnh để có thể phát triển trở thành các ngành kinh tế 

mũi nhọn [10] như hoạt động du lịch, dịch vụ; khai thác nuôi, trồng thuỷ hải sản; 

phát triển kinh tế cảng biển; khai thác khoáng sản và thương mại cửa khẩu. Lợi thế 

này một mặt giúp Quảng Ninh phát triển kinh tế nhưng cũng đồng thời có tác động 

và ảnh hưởng lớn đến QLNN về BVMT BVB. 

3.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội Quảng Ninh 

Quảng Ninh một trọng điểm kinh tế, một đầu tàu của vùng kinh tế trọng điểm 

phía Bắc, một trong bốn trung tâm du lịch lớn của Việt Nam; đầu mối giao thương 

giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc và các nước trong khu vực; có cửa khẩu quốc 

tế Móng Cái là nơi hội tụ giao lưu thương mại, du lịch, dịch vụ và thu hút đầu tư. 

Tỉnh có kinh tế phát triển mạnh hàng đầu trong cả nước. Giai đoạn 2006- 2009, tăng 

trưởng kinh tế của tỉnh bình quân ước đạt 13%. Xếp thứ 5 cả nước về thu ngân sách 

nhà nước (2011). Tính đến năm 2011 GDP đầu người đạt 2264 USD/năm, giá trị 

GDP của tỉnh đã đạt đến 40.528 tỷ đồng. Trong đó, kinh tế biển và vùng ven biển 

đóng góp đến 75% GDP của tỉnh [29]. Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch nhanh 

theo hướng phi nông nghiệp năm 2010, tỷ trọng các khu vực trong cơ cấu kinh tế bao 

gồm khu vực nông lâm nghiệp-thuỷ sản chiếm khoảng 5,6%, khu vực công nghiệp-

xây dựng chiếm 54,6% và khu vực dịch vụ chiếm 39,8% (theo báo cáo tình hình KT-

XH Quảng Ninh năm 2010). 

Quảng Ninh có 11 KCN (vào năm 2015) với tổng diện tích hơn 10.000 ha. 

Trong đó, khu vực biển ven bờ Quảng Ninh có 9 KCN (Phụ lục 08).  
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Quảng Ninh có số dân trung bình trong cả nước, năm 2011, dân số là 1,2 

triệu người; dân số thành thị là 727.862 người (chiếm tỉ lệ 58,1%); với 22 dân tộc, 

phong phú về tôn giáo, phức tạp về địa bàn (biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa). 

Tỉ lệ gia tăng dân số từ năm 2000 đến 2011  là 1,2 % năm. 

Như vậy, Quảng Ninh có điều kiện tự nhiêu thuận lợi, có vị trí trọng yếu về 

địa chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại và quốc phòng - an ninh của cả nước; có 

nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, trong đó có kinh tế biển. Có tiềm năng phát triển 

mạnh, tốc độ phát triển cao, thiên về công nghiệp - dịch vụ, tốc độ đô thị hóa cao, 

địa bàn biển đảo rộng, các KCN, KKT ven biển ngày càng nhiều… Tuy nhiên, nếu 

QLNN về BVMT biển trong đó có BVB không có hiệu quả thì sẽ tạo ra những hậu 

quả cho môi trường biển, cản trở sự phát triển bền vững. 

3.1.3. Những ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đến 

QLNN về BVMT biển ven bờ 

2.1.3.1. Những ảnh hưởng tích cực 

Thông qua việc phân tích, đánh giá các số liệu về điều kiện tự nhiên, KT-XH 

cho thấy QLNN về BVMT BVB trên địa bàn có những thuận lợi sau: 

- Việc xây dựng, cụ thể hóa chính sách, pháp luật về BVMT biển được triển 

khai nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn do đây là vùng 

biển dài, rộng, có nhiều đặc trưng điển hình về nguồn gây ô nhiễm (khai thác than, 

lấn biển, cảng biển, du lịch biển,…). 

- Việc đề xuất Trung ương những cơ chế đặc thù về pháp luật, tổ chức bộ 

máy trong QLNN là có thể thực hiện được như: Phân cấp quản lý biển nhiều hơn 

cho tỉnh; thành lập một Hội đồng QLTH; thành lập Phòng Quản lý đa dạng sinh học 

trực thuộc Chi cục BVMT; thành lập Phòng Biển và Hải đảo trực thuộc UBND cấp 

huyện đối với Huyện đảo.  

- Có hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế và thu hút nhiều chương trình, dự án 

như: Quảng Ninh với Cục Hợp tác quốc tế về Đại dương, Môi trường và Khoa học, 

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Cơ quan Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Hoa 

Kỳ (NOAA), Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (IUCN) trong dự án QLTHVB. 

Quảng Ninh và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) trong dự án hợp tác kỹ 
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thuật “BVMT VHL” nhằm ngăn ngừa tình trạng ô nhiễm, hủy hoại TN&MT tại 

VHL và các khu vực lân cận,… 

- Việc triển khai, tổ chức thực hiện QLNN về BVMT BVB có những thuận 

lợi nhất định như: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đạt hiệu quả cao hơn do trình 

độ dân trí cao và khá đồng đều ở khu vực ven biển; chính sách xã hội hóa BVMT 

BVB dễ dàng thu hút được nguồn lực do tiềm lực kinh tế của các thành phần kinh tế 

trong tỉnh khá mạnh, nguồn lực trong dân dồi dào; thực hiện các chủ trương được 

triển khai nhanh chóng (di chuyển gần 400 hộ dân thuộc 7 làng chài sinh sống trên 

trên VHL lên bờ sinh sống được triển khai hiệu quả chỉ trong hơn 1 năm) 

3.1.3.2. Những ảnh hưởng tiêu cực 

- Việc tổ chức thực hiện QLNN về BVMT BVB có những khó khăn nhất 

định do vùng biển, BVB rộng lớn, kéo dài với 10/14 huyện ven biển, 02 huyện đảo, 

địa hình vũng vịnh phức tạp, nhiều cửa sông ven biển đưa các nguồn ô nhiễm, đặc 

biệt là khai thác than ra BVB. Phát triển nhiều cảng biển, vận tải biển nhưng ô 

nhiễm cũng ngày càng lớn. Với 90% trữ lượng than nằm ở Quảng Ninh, hàng năm 

khai thác gần 50 triệu tấn đã xả thải và gây áp lực lớn đến môi trường BVB. Việc 

phát triển “nóng” các ngành kinh tế trên lục địa (11 KCN) cũng như kinh tế biển đã 

làm cho những áp lực về ô nhiễm với môi trường biển ngày càng nghiêm trọng. 

- Việc tiếp giáp biên giới biển với Trung Quốc và với Hải Phòng, tỉnh có 

mức độ ô nhiễm biển ngày càng lớn cũng gây ra những khó khăn nhất định trong 

BVMT BVB của Quảng Ninh. Bên cạnh đó yêu cầu BVMT VHL phục vụ phát triển 

du lịch bền vững ngày càng trở thành áp lực đối với hoạt động quản lý. 

- Trình độ dân trí ở nhiều xã ven biển còn thấp, nên việc triển khai các 

chương trình, dự án, việc tuyên truyền vận động còn gặp những khó khăn nhất định. 

- Ngành công nghiệp vẫn chiếm trên 50% trong cơ cấu kinh tế. Việc chuyển 

đổi mô hình tăng trưởng, lấy dịch vụ là hướng phát triển chính còn chậm. 

- QLNN về BVMT BVB gặp khó khăn khi phải điều hòa lợi ích giữa nhiều 

ngành, lĩnh vực, nhiều chủ thể có liên quan đến biển. 

- So với thực tiễn BVMT thì bộ máy quản lý chưa đáp ứng được yêu cầu 

hiện nay (còn mỏng, thiếu kinh nghiệm, địa bàn rộng, tính chất và mức độ gây ô 
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nhiễm BVB bờ ngày càng phức tạp). 

-  Giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với hành vi gây ô nhiễm 

BVB gặp khó khăn khi địa bàn rộng, nguồn gây ô nhiễm đa dạng. 

3.2. Thực trạng môi trường biển ven bờ Quảng Ninh 

3.2.1. Các nguồn gây ô nhiễm nước biển ven bờ Quảng Ninh 

3.2.1.1. Các nguồn gây ô nhiễm có nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

Các hoạt động kinh tế gây ô nhiễm BVB Quảng Ninh về cơ bản giống như 

các nguồn gây ô nhiễm biển ven bờ trên cả nước (nhưng đặc trưng là phát triển cảng 

biển, du lịch biển, đặc biệt với khai thác than là thế mạnh). BVB Quảng Ninh chịu 

nhiều tác động của nguồn gây ô nhiễm từ lục địa và trên biển (Phụ lục 09) với nhiều 

thông số ô nhiễm vượt chỉ tiêu cho phép tại các khu vực BVB trong tỉnh. 

Quảng Ninh, hiện có tổng cộng 11 khu kinh tế hoặc khu công nghiệp hoạt 

động bao gồm cả một số khu đang xây dựng. Đó là những khu công nghiệp Hải 

Yến, Hải Hà, Tiên Yên, Việt Hưng, Cái Lân, Đầm Nhà Mạc, Đông Mai, Phương 

Nam và Quan Triều, và khu kinh tế Vân Đồn. Năm 2012, theo thống kê 534 công 

trình có nguồn gây ô nhiễm tại 335 công ty (nhà đầu tư) ở tỉnh Quảng Ninh thì 

ngành công nghiệp ở vị trí có nhiều công trình nhất (271), tiếp theo đó là ngành du 

lịch (30) và ngành Y tế chăm sóc sức khỏe (19). Trong công nghiệp, khai thác than 

là ngành công nghiệp chính trong khu vực, chiếm vị trí cao nhất (177), tiếp theo đó 

là ngành chế biến thực phẩm (16), hóa chất (8) và sản phẩm kim loại (8). 

Trong số 534, công trình có nguồn gây ô nhiễm phải có phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trường và xả nước thải là 310 công trình. Tại T.P Hạ Long, 

có tổng số 17 công trình nằm trong Khu công nghiệp. Khu vực Hạ Long (TP Hạ 

Long, TP Cẩm Phả và huyện Hoành Bồ) chiếm 197 công trình (64%) (Phụ lục 10). 

Hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển hoạt động quản lý các nguồn gây 

ô nhiễm chưa theo kịp yêu cầu phát triển KT-XH của tỉnh. Ô nhiễm môi trường 

nghiêm trọng tại khu vực khai thác than và đới ven biển từ Đông Triều đến Mông 

Dương. Sản lượng khai thác than hàng năm thường trên 40 triệu tấn/năm (năm 2011 

là 47,8 triệu tấn/năm). Các hoạt động lấn biển, nạo vét đổ thải: Với chính sách đổi 

đất lấy hạ tầng, Quảng Ninh đang bùng nổ sự phát triển các khu đô thị lấn biển tập 
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trung tại các vùng trọng điểm phát triển KT-XH như Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn, 

Móng Cái ... Đổ bùn thải của các dự án nạo vét cảng ở khu vực cửa sông ven biển: 

Từ năm 2007 - 2010 có 16 dự án được phê duyệt ĐTM với khối lượng nạo vét và 

đổ thải trên 9 triệu m3. Các KCN, KKT dọc theo đường 18A từ Đông Triều đến 

Uông Bí và các KCN tập trung ven sông, biển như KCN Cái Lân, KCN Đồng Đăng, 

KCN xi măng Hoành Bồ, KCN Tiên Yên - Hà Cối, KCN Cảng biển Hải Hà… 

Những hoạt động trên đã mang lại những hệ quả tiêu cực đối với môi trường 

biển trong đó có BVB: Xả thải đất đá, nước thải, các vật chất độc hại (dầu mỡ, hoá 

chất v.v) và làm gia tăng hiện tượng xói mòn, rửa trôi, bồi lắng …, ô nhiễm nghiêm 

trọng đối với môi trường nước vùng BVB, làm suy giảm đa dạng sinh học và giảm 

hiệu quả khai thác thế mạnh các ngành thuỷ sản, du lịch. Theo ngành than, để khai 

thác 1 tấn than phải bóc từ 6 - 8 m3 đất đá và thải ra 1- 3 m3 nước thải; hằng năm 

thải vào môi trường khoảng 160 triệu m3 đất đá và khoảng 60 triệu m3 nước thải; 

nguồn thải công nghiệp chưa được xử lý triệt để. Do không tuân thủ đúng thiết kế 

thi công như làm bờ bao trước khi đổ đất, nạo vét bùn, đổ bùn thải không đúng vị trí 

được cấp phép nên đất, đá, bùn trôi lấp ra biển làm mất đi hàng nghìn ha rừng ngập 

mặn, bãi triều, mất đi hệ sinh thái và có nguy cơ ô nhiễm Vịnh Cửa Lục, VHL. Nuôi 

trồng thuỷ hải sản không theo qui hoạch và yêu cầu lồng ghép để BVMT BVB làm 

làm suy giảm sự đa dạng sinh học của vùng triều. Về xử lý chất thải, công tác thu 

gom, lưu trữ CTNH, xây dựng kho chứa CTNH chưa đảm bảo yêu cầu.  

Năm 2011, chỉ có 55% nước thải từ các mỏ khai khoáng được xử lý trước khi 

xả ra môi trường. Đặc biệt nước chưa được xử lý từ các mỏ chảy trực tiếp vào VHL 

và vịnh Bái Tử Long. 4/6 mẫu nước thải công nghiệp được quan trắc và phân tích 

năm 2012 đều có các chỉ tiêu vượt quá giới hạn được quy định trong quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT. Việc chấp hành 

quy định BVMT ở các công trình có nguồn gây ô nhiễm cho thấy tình hình kiểm 

soát nguồn ô nhiễm chưa ngăn ngừa các hành vi vi phạm. 

Ngoài các nguồn ô nhiễm từ lục địa như đã đề cập, BVB Quảng Ninh còn 

chịu tác động bởi nhiều nguồn gây ô nhiễm từ các hoạt động trên biển (từ du lịch 

biển, vận tải biển, thăm dò khai thác dầu khí, nuôi trồng thủy hải sản) từ các địa 
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phương lân cận và các nước láng giềng. 

Hoạt động du lịch, dịch vụ, tàu thuyền trên vùng BVB: Năm 2011, VHL có 

khoảng 650 nhà bè với, 475 tàu du lịch; khoảng 600 tàu thuyền hoạt động khai thác 

hải sản; 16 tàu kinh doanh xăng dầu. Các nhà hàng ven bờ và nhà hàng nổi trên 

VHL (100 nhà hàng) và vịnh Bái Tử Long làm phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi 

trường nước và cảnh quan do nước thải chưa được xử lý triệt để. 

Hoạt động vận tải biển: Chất thải trên các phương tiện vận tải biển xả thải 

dầu, mỡ, nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu, đắm tàu đang gây ô nhiễm ngày càng 

nghiêm trọng cho khu vực BVB Quảng Ninh tác động tiêu cực đến tài nguyên rừng 

ngập mặn, hệ sinh thái san hô, cỏ biển,... 

Sự cố tràn dầu: Vận chuyển dầu khí trong khu vực ngày càng phát triển thì 

thảm họa, tai nạn, sự cố, đặc biệt là sự cố tràn dầu ngày càng có khả năng gia tăng, 

có nguy cơ gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đến khu vực BVB Quảng 

Ninh. Ngoài những sự cố tràn dầu nhỏ, năm 2006, tại khu vực biển Quảng Ninh - 

Hải Phòng, sự cố đắm tàu Mỹ Đình, chứa khoảng 50 tấn dầu DO và 150 tấn dầu 

FO. Cả hai Công ty Vital và Hồng Hà được coi là đơn vị có năng lực xử lý nhưng 

chỉ xử lý được khoảng 65 tấn, số dầu còn lại hầu như tràn ra biển.  

Nguồn từ hoạt động đánh bắt, chế biến, nuôi trồng thủy sản: Theo thống kê 

của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Ninh, tính đến ngày 

30/6/2010, toàn tỉnh có 12.770 tàu hoạt động khai thác, đánh bắt và làm dịch vụ 

thuỷ sản; cả tỉnh có 7 vùng nuôi trồng hải sản công nghiệp. 

Tổng sản lượng thủy hải sản năm 2011 đạt 82,5 nghìn tấn, trong đó nuôi 

trồng đạt sản lượng 26,5 nghìn tấn. Đến năm 2011, diện tích nuôi thủy sản trên toàn 

Tỉnh đạt 19.267,2 ha, trong đó diện tích nuôi nước mặn, lợ là chủ yếu, đạt 16.275,5 

ha. Diện tích nuôi tôm công nghiệp chiếm khoảng 30%. Các phương pháp nuôi 

công nghiệp có hệ số sử dụng thức ăn và các loại hóa chất kháng sinh cao. Sau khi 

thu hoạch tôm, nước thải hầu như không được xử lý mà xả trực tiếp ra môi trường. 

3.2.1.2. Các nguồn gây ô nhiễm có nguồn gốc ngoài địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

Nguồn gây ô nhiễm biển từ hoạt động khai thác dầu khí và tràn dầu trên biển: 

Về khai thác dầu khí, Biển Đông là vùng có nhiều điểm thăm dò và khai thác 
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dầu khí. Nước ta có khoảng 340 giếng khoan thăm dò và khai thác dầu khí, phát 

triển mạnh ở các khu vực: Vịnh Bắc Bộ, Vịnh Thái Lan và Quần đảo Trường Sa. 

Hằng năm ước tính có khoảng 1 triệu tấn dầu mỏ tràn ra mặt biển do những sự cố ở 

các dàn khoan dầu. Về sự cố tràn dầu, theo Bộ TN&MT, từ năm 1997 đến nay ở 

Việt Nam đã xảy ra hơn 50 vụ tràn dầu hoặc trong các hoạt động khai thác vận 

chuyển dầu, trong đó một số sự cố đến nay chưa xác định được nguồn gốc.  

Vùng BVB Quảng Ninh sẽ chịu ảnh hưởng lớn bởi hoạt động khai thác dầu 

khí, sự cố tràn dầu (do gió mùa đưa vào). Hơn thế khu vực Vịnh Bắc Bộ, Tập đoàn 

Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) và CNOOC đã ký kết Thỏa thuận sửa đổi lần 4 

thỏa thuận Thăm dò Chung Việt Nam - Trung Quốc càng làm tăng thêm nguy cơ ô 

nhiễm dầu (Phụ lục 11 ).  

Nguồn ô nhiễm từ các địa phương lân cận và các nước láng giềng: Vùng 

biển Quảng Ninh là nơi tiếp giáp biển với Trung Quốc và tỉnh có biển bên cạnh Hải 

Phòng. Chưa có những thống kê mang tính định lượng về lượng ô nhiễm từ Trung 

Quốc dạt sang Quảng Ninh thông qua đường biển. Tuy nhiên có thể khẳng định do 

môi trường biển là đồng nhất không phân chia nên những nguồn ô nhiễm của địa 

phương gần nhất có biển bên Trung Quốc (Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam) sẽ 

ảnh hưởng trực tiếp đến biển Quảng Ninh. 

Giữa các địa phương có biển quanh vùng vịnh Bắc Bộ của 2 nước tăng cường 

các cơ chế tham vấn, phối hợp xử lý các vấn đề về nghề cá, duy trì an ninh, BVMT 

biển ở vùng Vịnh; tăng cường tần suất trao đổi, thông tin liên lạc, chia sẻ cơ sở dữ 

liệu, xem xét lập quỹ hỗ trợ triển khai các dự án hợp tác biển; thành lập các cơ quan 

đầu mối để tăng cường tham vấn phối hợp trong từng lĩnh vực giữa hai nước, hợp 

tác về môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường biển, tăng cường chia sẻ thông tin, 

đầu tư, thương mại và du lịch, giao thông hàng hải, tìm kiếm cứu nạn… 

Ô nhiễm biển Hải Phòng có tác động đến Quảng Ninh: Khu vực Quảng ninh 

- Hải Phòng có vùng biển tương đối rộng lớn với bờ biển dài trên 350 km từ cửa 

sông Thái Bình tới Trà Cổ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc Việt Nam. 

Các chất ô nhiễm có nguồn gốc từ đất liền tải ra biển của khu vực được đánh giá 

chiếm khoảng 60-70% tổng thải lượng chất ô nhiễm. 
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Hải Phòng có hơn 12.000 cơ sở sản xuất công nghiệp trong đó có các KCN 

ven biển (Nomura, Đình Vũ, An Dương, Đồ Sơn, Nam Cầu Kiền, Tràng Duệ). 

Cảng biển Hải Phòng xả thải ra khu vực ven bờ và lưu vực sông vùng cửa Cấm – 

Bạch Đằng khoảng 30 nghìn tấn BOD, trên 147 nghìn tấn COD, 11 nghìn tấn N-T, 

3 nghìn tấn P-T, 3 triệu tấn TSS, 16 tấn hóa chất thuốc bảo vệ thực vật, 22,7 nghìn 

tấn dầu mỡ… Mặc dù không có số liệu thống kê mức độ ảnh hưởng cụ thể đến biển 

Quảng Ninh, nhưng do khu vực biển Quảng Ninh, Hải Phòng khá gần nhau nên 

mức độ ảnh hưởng đến biển và BVB Quảng Ninh là khá lớn. 

Việc kiểm soát ô nhiễm hiện nay thường theo từng địa phương và chưa kết 

nối hai tỉnh liền kề giáp biển với nhau, chưa chú trọng đến kiểm soát ô nhiễm biển 

nên hiệu quả chưa cao vì ảnh hưởng ô nhiễm trên biển khác hẳn trên đất liền do tính 

chất lan toả, do dòng chảy, gió nên ảnh hưởng rộng, không những chỉ trên khu vực 

biển của địa phương mà còn lan toả sang địa phương khác, khu vực khác, thậm chí 

là ảnh hưởng đến các quốc gia liền kề như sự cố tràn dầu năm 2007, xả thải nước 

ballást mang từ vùng này sang vùng khác,.... 

3.2.2. Hiện trạng môi trường nước biển ven bờ Quảng Ninh 

Kết quả quan trắc chất lượng nước BVB và diễn biến 2006-2012 cho thấy 

chất lượng nước biển phục vụ cho các mục đích khác nhau về cơ bản đạt tiêu chuẩn 

(mặc dù vẫn có một số điểm, một vài chỉ số thành phần môi trường ô nhiễm vượt 

giới hạn cho phép). 

Chất lượng nước BVB tại khu vực có hoạt động nuôi trồng thủy sản tại nhiều 

điểm ven bờ có biểu hiện nhiễm dầu ở mức thấp. Nước biển các khu vực bãi tắm 

khác có chất lượng đảm bảo, các thông số quan trắc được đều nằm trong QCVN 10: 

2008/BTNMT đối với khu vực bãi tắm (riêng bãi tắm Bãi Cháy có nồng độ dầu mỡ 

trong nước biển là 0,098 mg/l gần đạt ngưỡng quy chuẩn cho phép). 

Hàm lượng dầu một số kim loại nặng (Pb, Cd...) ở một số nơi vượt tiêu chuẩn 

cho phép từ 1,2 - trên 4 lần như ở Uông Bí, Hạ Long, Cẩm Phả, Cửa Ông, Mông 

Dương… Ô nhiễm môi trường biển ven bờ xuất hiện cục bộ: khu vực Minh Thành - 

Quảng Yên hàm lượng chất thải lơ lửng khu vực ven bờ cao, hàm lượng BOD, 

COD đều tăng; khu vực Cẩm Phả - Mông Dương độ đục cao hàm lượng chất thải lơ 
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lửng và độ dầu loang tại các cảng than vượt tiêu chuẩn cho phép;… chất lượng nước 

biển ngoài khơi: Phần lớn các thông số quan trắc chất lượng nước tại khu vực Hòn 

Nét - vịnh Bái Tử Long, đảo Cô Tô lớn và đảo Cô Tô nhỏ hơn giới hạn cho phép 

nhiều lần (Phụ lục 12).  

Vùng lõi khu Di sản: Môi trường VHL bị tác động bởi nhiều nguồn thải ven 

bờ và trên biển. Chất lượng nước tương đối tốt, đảm bảm cho tiêu chuẩn QCVN 10: 

2008/BTNMT. Tuy nhiên ở những nơi có hoạt động du lịch, tập trung tàu thuyền và 

nuôi lồng bè, tiếp nhận các nguồn thải có hàm lượng TSS cao. Xu hướng chất lượng 

nước tốt hơn hiện nay do quản lý các chất thải phát sinh trên bờ và dưới biển được 

chặt chẽ hơn, đầu tư các công trình xử lý nước thải. 

Sơ đồ 3.2.  Những áp lực về môi trường đối với BVB khu vực VHL  

 

Nguồn: Theo JACA Nhật Bản (năm 2012) 

3.3. Thực trạng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường biển ven bờ 

Quảng Ninh 

Trong những năm qua, vùng ven biển Quảng Ninh có đóng góp nhất định 

góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế chung của Tỉnh. Nhiều chương trình, dự án 

được đầu tư như nuôi trồng hải sản, đánh bắt cá xa bờ, vận tải đường thủy, xây 

dựng cơ bản, định cư các làng chài thủy cư trên Vịnh, khai thác than, xi măng, cảng, 

đô thị hóa… Tuy nhiên, QLNN về BVMT BVB chưa đáp ứng được so với thực tiễn 

tăng trưởng kinh tế hiện nay. Cụ thể, các nguồn gây ô nhiễm ngày càng nhiều, thực 

trạng ô nhiễm môi trường với tính chất, mức độ ngày càng phức tạp. 

Để giải quyết các vấn đề trên, ngoài các giải pháp kinh tế, kỹ thuật, cần thiết 



 91

phải quản lý có hiệu quả các nội dung, công cụ và phương thức QLNN, đặc biệt 

trong đó phải làm rõ những vấn đề về thể chế, thiết chế, tổ chức thực hiện (trong đó 

có nội dung liên quan đến BVMT VHL) để tìm ra những nội dung cơ bản còn hạn 

chế và nguyên nhân để đề xuất những giải pháp then chốt cần giải quyết. 

3.3.1. Nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với biển ven 

bờ Quảng Ninh 

3.3.1.1. Xây dựng chiến lược, quy hoạch BVMT  biển ven bờ  

Chiến lược về BVMT biển: Quảng Ninh cụ thể hóa Chiến lược biển Việt 

Nam đến năm 2020 vào điều kiện của Tỉnh và đã ban hành nhiều văn bản về 

BVMT. Những quy định về BVMT hoặc thể hiện trong một văn bản độc lập hoặc 

được lồng ghép trong các hoạch định về chiến lược phát triển KT-XH. 

Từ năm 2008 đến năm 2012 các huyện, thị, thành uỷ đã ban hành được 11 chỉ 

thị, 3 nghị quyết và 16 văn bản chỉ đạo về BVMT. UBND cấp huyện ban hành được 

167 văn bản các loại triển khai thực hiện nhiệm vụ QLNN về BVMT trên địa bàn 

(Phụ lục 13).  HĐND cấp huyện và cấp xã trong toàn tỉnh đã đưa các chỉ tiêu về môi 

trường vào nghị quyết lãnh đạo hàng năm. Nội dung các văn bản nhằm hướng dẫn 

các hoạt động kinh tế trên địa bàn phát triển theo hướng lồng ghép hài hòa giữa 

BVMT với phát triển kinh tế. 

Quản lý quy hoạch BVMT BVB: Quảng Ninh đã lập quy hoạch tổng thể; quy 

hoạch từng địa phương trong tỉnh. Việc lập quy hoạch có sự phối hợp giữa các 

ngành, xin ý kiến các bộ ngành Trung ương và các địa phương, đơn vị có liên quan. 

Các quy hoạch về BVMT như: Quy hoạch BVMT tổng thể và một số vùng trọng 

điểm tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020; phê duyệt Đề án quy hoạch phát triển các 

KCN tỉnh Quảng Ninh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Quy hoạch bảo 

vệ và phát triển rừng ngập mặn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2015; Quy hoạch quản lý 

chất thải rắn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;...  

Tuy nhiên, quy hoạch phát triển KT-XH của tỉnh, của các địa phương, của 

ngành chưa thật sự xem xét đầy đủ đến công tác BVMT: Việc lập và thẩm định các 

báo cáo ĐTM chưa được các cấp, các ngành coi trọng trong phê duyệt các dự án 

đầu tư (không thẩm định đúng quy định hoặc thẩm định rồi nhưng không thực hiện 
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quan trắc và báo cáo định kỳ); quan trắc, lập báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh 

chưa đáp ứng được yêu cầu phản ánh chính xác hiện trạng môi trường, không theo 

dõi được những bất thường của các nguồn thải; kế hoạch sản xuất than chưa được 

xem xét đầy đủ đến yêu cầu phát triển của các ngành KT-XH khác và đặc điểm của 

các vùng lãnh thổ; nhiều địa phương, ngành chưa có kế hoạch BVMT hàng năm. 

Việc quy hoạch thiếu khoa học đã gây nhiều vấn đề môi trường lớn (xả thải 

công nghiệp, đất đai bị rửa trôi, xói mòn, bồi lắng các dòng chảy và nguồn nước 

tiếp nhận, đặc biệt khu vực VHL và vịnh Bái Tử Long). Nhiều điều tra, nghiên cứu 

cơ bản phục vụ quy hoạch mới chỉ phục vụ cho sự phát triển của từng ngành kinh tế 

đơn lẻ và trong phạm vi hẹp; chưa có điều tra cơ bản mang tính chi tiết của toàn 

tỉnh, làm cơ sở cho công tác quy hoạch của tỉnh. Công tác cập nhật thông tin, dữ 

liệu về thực trạng và biến động về đất đai, khoáng sản, môi trường,... chưa thường 

xuyên, hệ thống, thiếu chính xác và còn sai sót.  

Quy hoạch của mỗi ngành chưa xem xét đầy đủ đến yêu cầu phát triển của 

các ngành KT-XH khác và đặc điểm của các vùng lãnh thổ như: Chưa bảo đảm tính 

khách quan (quy hoạch cảng biển, các khu công nghiệp,…quá gần khu vực VHL); 

phát triển cảng biển hiện đang có dấu hiệu không theo quy hoạch, không đáp ứng 

được tiêu chí xây dựng cảng, thừa so với nhu cầu; vấn đề môi trường chưa được cân 

nhắc lồng ghép đúng mức (cụ thể, xây dựng nhiều KCN, KKT gần các khu du lịch, 

vùng đệm BVMT); phát triển KCN, KKT có chiều hướng gia tăng mạnh (đã có dấu 

hiệu cho thấy sự phát triển “nóng”; chưa đảm bảo các yếu tố về BVMT). 

Qua hơn 10 năm, với nhiều lý do khác nhau đã có nhiều dự án phát triển kinh 

tế nằm trong vùng đệm của VHL, mà theo quy định là không được phép hoạt động 

trong vùng này (các KCN, KKT với các Nhà máy xi măng Hạ Long, Thăng 

Long,…) Thực tiễn đặt ra là QLNN đòi hỏi có nên hay không việc cấm hoạt động, 

di dời ra khỏi khu vực vùng đệm hoặc cho hoạt động nhưng phải đảm bảo thực hiện 

đúng các quy định về BVMT và các cam kết về môi trường, kèm theo các biện pháp 

kiểm soát nghiêm ngặt. 

Lồng ghép nội dung môi trường trong các quy hoạch ngành chưa đạt yêu cầu, 

các ngành cơ bản chỉ coi trọng đến hiệu quả kinh tế. Thiếu quy hoạch tài nguyên 
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nước (nước mặt, nước dưới đất, nước biển) nên cơ sở pháp lý và dữ liệu phục vụ 

công tác quản lý còn hạn chế. 

3.3.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về BVMT  

Hệ thống cơ quan QLNN về TN&MT từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã 

được kiện toàn. Hầu hết các tổng công ty, tập đoàn lớn đều có bộ phận hoặc cán bộ 

chuyên trách về môi trường như: TKV có Ban Môi trường; các Công ty than trực 

thuộc TKV về cơ bản đã thành lập phòng môi trường hoặc có cán bộ chuyên trách 

về môi trường nằm trong phòng kỹ thuật… Các doanh nghiệp đều đã có cán bộ 

chuyên trách hoặc kiêm nhiệm quản lý môi trường.  

Sở TN&MT thành lập tháng 8/2003, với chức năng tham mưu cho UBND 

tỉnh thực hiện công tác QLNN về TN&MT trên địa bàn toàn tỉnh. Bộ máy hiện nay 

gồm: 05 phòng chuyên môn (không tính Văn phòng, Thanh tra) 02 Chi cục và 6 đơn 

vị sự nghiệp trực thuộc. Tổng biên chế được giao năm 2013 là 215 (100 biên chế 

QLNN; 100 biên chế Sự nghiệp; 15 biên chế Hợp đồng 68; Tiến sỹ: 01; nghiên cứu 

sinh: 03; Thạc sỹ: 47) (Phụ lục 14). 

Quảng Ninh ban hành Quyết định số 3076/2009/QĐ-UBND về Quy chế 

BVMT, trong đó quy định rõ trách nhiệm BVMT của các tổ chức, cá nhân. Đặc 

biệt đã giành một chương (Chương III) về quy định QLNN về BVMT trên địa bàn 

tỉnh, trong đó xác lập rõ trách nhiệm quản lý BVMT của các Sở, ban, ngành, 

UBND các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể. 

Tuy nhiên, bộ máy hiện nay của tỉnh vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu 

BVMT BVB trước thực trạng phát triển kinh tế “quá nóng”. Số lượng và chất 

lượng cán bộ còn hạn chế; quản lý trên lãnh thổ rộng lớn, đa ngành, đa lĩnh vực; 

hoạt động còn kiêm nhiệm, thiếu kiến thức chuyên môn về môi trường, cụ thể: 

- Cấp tỉnh, chưa có quy định rõ ràng về việc hình thành bộ máy quản lý môi 

trường trong các ngành; chủ yếu là cán bộ trẻ, kỹ năng QLNN còn hạn chế. Sở 

TN&MT chủ yếu là cán bộ trẻ (năm 2012, cán bộ có tuổi đời dưới 40 là 158/215 

chiếm tỉ lệ gần 74%) kỹ năng quản lý nhà nước còn yếu vì vậy chưa đáp ứng được 

nhu cầu quản lý trong giai đoạn hiện nay. 

- Cấp huyện, phòng TN&MT hầu hết cán bộ này vừa làm công tác quản lý 
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đất đai vừa làm công tác quản lý môi trường hoặc một số cán bộ quản lý môi 

trường nhưng kiêm nhiệm cả công tác quản lý khoáng sản, tài nguyên nước (trừ 

một số địa phương có cán bộ chuyên trách như: TP. Uông Bí, TP. Hạ Long, Thị 

xã Quảng Yên).       

- Cấp xã, theo quy định, cấp xã có 1 cán bộ chuyên trách về môi trường. Tuy 

nhiên, còn một số ít chưa có cán bộ chuyên trách. 

- Phòng cảnh sát môi trường - Công an tỉnh là một đơn vị hình thành không 

lâu nên việc tham gia vào công tác quản lý, việc xử lý còn có những hạn chế. 

- Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn chưa có cán bộ chuyên trách về 

BVMT, vì vậy công tác quản lý BVMT còn mang nặng tính đối phó. 

-  Ban Quản lý VHL thiếu cán bộ được đào tạo sâu về quản lý môi trường. 

- Chưa thành lập được Phòng Quản lý đa dạng sinh học trực thuộc Chi cục 

BVMT nhằm tăng cường công tác quản lý đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh.  

- Để ứng phó với biến đổi khí hậu, Quảng Ninh cần có tổ chức bộ máy (dưới 

hình thức Ban chỉ đạo) ứng phó với biến đổi khí hậu. Việc xác định cơ cấu và cách 

thức vận hành của các bên liên quan là một vấn đề cần được nghiên cứu. 

Về đào tạo và bồi dưỡng, theo điều tra của JACA Nhật Bản trong dự án 

BVMT VHL năm 2012, đánh giá về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của các cơ quan 

thuộc Sở TN&MT và các sở, ngành liên quan về các nội dung liên quan đến 

BVMT. Từ phân tích bảng hỏi (Phụ lục 15) cho thấy nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 

là rất lớn, phản ánh thực trạng năng lực chuyên môn của cán bộ, tập trung vào: 

Kiến thức về những vấn đề pháp lý liên quan đến quản lý môi trường, kiến thức 

và kỹ năng về thanh tra và kiểm tra môi trường, kiến thức và kỹ năng về BVMT 

nước và các biện pháp liên quan. 

3.3.1.3. Tổ chức  quản lý, xử lý các nguồn gây ô nhiễm môi trường biển ven bờ 

UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo phối hợp giữa các sở, ban, ngành thực hiện 

QLNN về phòng chống, xử lý ô nhiễm trong phạm vi địa phương, giúp UBND tỉnh 

lập kế hoạch, quy hoạch ngắn và dài hạn, xây dựng chủ trương, chính sách trong 

lĩnh vực phòng chống, xử lý ô nhiễm và sự cố môi trường biển.  

Sở TN&MT là đơn vị được giao trách nhiệm đã chủ động: Lập báo cáo kết 
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quả quan trắc môi trường; lập báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh hàng năm; lập báo 

cáo hiện trạng môi trường tỉnh 5 năm theo quy định của Luật BVMT, lập và phê 

duyệt báo cáo ĐTM; phối hợp với các địa phương trong việc tăng cường công tác 

thanh kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc thực hiện pháp luật về BVMT; tập trung 

thanh kiểm tra các đơn vị hoạt động khoáng sản, công nghiệp, hạ tầng đô thị; kiểm 

soát chất thải nguy hại, lập, thẩm định, phê duyệt, hậu kiểm tra thực hiện khai thác 

khoáng sản trên địa bàn Quảng Ninh (Phụ lục 16). 

Về quản lý, xử lý các nguồn gây ô nhiễm môi trường BVB được tỉnh Quảng 

Ninh chú trọng vào một số nội dung như: 

- Về ứng phó sự cố tràn dầu: Các cơ quan QLNN có trách nhiệm hướng dẫn 

các đơn vị có hoạt động sản xuất, kinh doanh trên biển lập kế hoạch ứng phó sự cố 

tràn dầu theo hướng dẫn của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn; phối hợp với Trung 

tâm nghiên cứu biển và hải đảo-Tổng cục Biển và Hải đảo triển khai dự án nghiên 

cứu xây dựng và cập nhật kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và bản đồ nhạy cảm vùng 

bờ tỉnh Quảng Ninh, trong đó đặc biệt quan tâm tới vùng VHL.  

- Về xử lý nước thải, chất thải: UBND tỉnh chỉ đạo đầu tư xây dựng các công 

trình xử lý nước thải tập trung và đưa các trạm xử lý nước thải (như Hà Khánh 

7.500 m3/ngày đêm, Cái Dăm 3.500 m3/ngày đêm,…); thu gom, vận chuyển, xử lý 

chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp, CTNH; xây dựng nhà máy xử lý rác thải công 

nghiệp tập trung theo quy hoạch. Bên cạnh đó các cơ quan QLNN cũng tăng cường 

trong việc lập, cấp giấy xác nhận cam kết BVMT; triển khai “Dự án Quy hoạch bảo 

vệ và phát triển rừng ngập mặn trên địa bàn tỉnh, thời kỳ 2006-2015”. 

Phối hợp thực hiện Quyết định 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ 

tướng Chính phủ về “Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường 

nghiêm trọng”. Quảng Ninh có 7 cơ sở thuộc diện phải xử lý, đến nay 7/7 cơ sở đã 

hoàn thành được chứng nhận ra khỏi danh sách cơ sở gây ô nhiễm.  

Về cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH và xử lý CTNH: Tính đến tháng 

6/2012, số liệu đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại của các đơn vị khai thác 

khoáng sản (than: 49 đơn vị, khoáng sản khác: 19 đơn vị), tổng khối lượng CTNH 

phát sinh trung bình khoảng 3.500 tấn/năm. Về xử lý chất thải nguy hại: đa số các 
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đơn vị thực hiện nghiêm túc việc kê khai, quản lý CTNH, báo cáo định kỳ công tác 

quản lý CTNH theo đúng quy định.  

Xây dựng quy hoạch vùng đệm ven biển để bảo vệ khu vực Vịnh Bái Tử Long 

như Sơ đồ 3.3. Đồng thời tỉnh cũng đẩy mạnh xây dựng các khu Ramsar để bảo vệ 

các vùng đất ngập nước biển (Phụ lục 17). 

Sơ đồ 3.3. Quy hoạch vùng đệm ven biển để bảo vệ khu vực Vịnh Bái Tử Long 

Vùng nghiên cứu (Vùng biển
ven bờ) khu vực

Vịnh Bái Tử Long

Vùng đệm ven biển 
để bảo vệ khu vực 
Vịnh Bái Tử Long

 

Nguồn: Tác giả xử lý trên nền sơ đồ có sẵn 

Có thể khẳng định việc quản lý các nguồn gây ô nhiễm BVB của Quảng 

Ninh là khá đa dạng và phức tạp. Nhưng do có sự phối hợp tốt giữa các cơ quan có 

trách nhiệm BVMT biển nên đã góp phần làm giảm nguy cơ ô nhiễm biển. Theo đó, 

việc cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH, thu gom chất CTNH phát sinh, đưa 

nhiều cơ sở ra khỏi danh sách cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng (Phụ lục 18). 

Tuy nhiên còn một số vấn đề đặt ra trong thực tiễn quản lý, xử lý các nguồn 

gây ô nhiễm môi trường BVB: 

Hiệu lực triển khai của một số văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh còn thấp, đặc 

biệt là công tác kiểm tra, giám sát; thanh, kiểm tra xử lý vi phạm BVMT theo chức 

năng nhiệm vụ chưa thường xuyên, thiếu đồng bộ, chưa kịp thời phát hiện và xử lý 

kiên quyết những vi phạm.  

Sự phối hợp quản lý giữa cơ quan chuyên ngành với các cấp chính quyền địa 

phương và doanh nghiệp còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác 

BVMT; giải pháp quản lý còn yếu, chưa kịp thời, chưa phù hợp với thực tiễn. 
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BTTH vẫn chỉ dừng lại khuyến khích các bên có tranh chấp về môi trường 

thương lượng và thỏa thuận với nhau. Về trách nhiệm đối với nhà nước, hiện tại mới 

dừng ở mức xử phạt và hoàn nguyên môi trường khi có hành vi vi phạm. Trong khi 

về quy định “Việc giải quyết BTTH về môi trường do các bên tự thoả thuận hoặc yêu 

cầu trọng tài giải quyết hoặc khởi kiện tại toà án” [34].  

Phát hiện và yêu cầu BTTH đối với các chủ thể gây ô nhiễm do đổ thải không 

đúng quy định, xả thải chưa đạt tiêu chuẩn ra môi trường gặp khó khăn. Việc phát 

hiện hành vi vi phạm, mức độ gây ô nhiễm BVB của các chủ thể gây ô nhiễm như các 

KCN, KKT, các đơn vị ngành than, ngành xây dựng trong đổ thải và xả thải ra BVB 

là rất khó (thường đổ trộm chất thải vào ban đêm). 

Việc khai thác than còn có những hạn chế như: Khai thác lộ thiên, lộ vỉa, đổ 

thải không đúng quy định; giải toả các bến xuất than trái phép, ngăn chặn đất đá rửa 

trôi từ khai trường; hoạt động của các bến xuất than; đổ thải quá cao trình cho phép; 

tái diễn hoạt động chuyển tải than trên VHL; việc nạo vét sông, chống sạt lở đồi, cải 

tạo bãi thải của các mỏ than; làm hệ thống thoát nước dọc tuyến vận chuyển than. 

3.3.1.4. Áp dụng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế về BVMT biển ven bờ 

*  Áp dụng các KH&CN 

Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh “về một số cơ chế tài 

chính khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong hoạt động KH&CN trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ninh”, trong đó xác lập rõ các cơ chế khuyến khích cho các đối 

tượng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng môi trường ISO 14000. 

Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 18/10/2011 của HĐND tỉnh thì từ 

năm 2012, hàng năm Tỉnh dành 4% - 5% nguồn ngân sách chi thường xuyên cho 

hoạt động KH&CN. Như vậy trong phân khai về các mục chi, mức chi sẽ có dành 

cho áp dụng KH&CN trong BVMT trong đó có lĩnh vực BVMT.  

UBND tỉnh đã có nhiều biện pháp hỗ trợ về tài chính đối với các công trình, 

dự án BVMT như xử lý chất thải, nước thải bệnh viện, dự án xử lý rác. Đưa công 

nghệ thông tin và kỹ thuật tiên tiến vào quản lý BVMT; thành lập hệ cơ sở dữ liệu về 

BVMT thống nhất toàn tỉnh; nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công 

nghệ sạch; áp dụng công nghệ viễn thám và Hệ thông tin Địa lý (GIS) vào việc lập 
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cơ sở dữ liệu quản lý tài nguyên thiên nhiên BVMT. 

Tuy nhiên, việc áp dụng KH&CN còn một số hạn chế: 

Thiếu các nghiên cứu khoa học mang tính nghiên cứu ứng dụng, chuyển 

giao công nghệ; chưa có sự “định hướng” nghiên cứu khoa học của các cơ quan 

chuyên ngành quản lý môi trường như: Xây dựng, công thương, nông nghiệp, du 

lịch. Đội ngũ các nhà KH&CN môi trường còn yếu và thiếu, đặc biệt là chuyên gia 

có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm. 

Thành lập hệ cơ sở dữ liệu về BVMT thống nhất toàn tỉnh thiếu tính xây 

dựng, cập nhật, chia sẻ sử dụng. Kết quả giám sát, quan trắc, cảnh báo ô nhiễm 

môi trường mới chỉ được khai thác một cách riêng lẻ, trong phạm vi hẹp (chỉ 

phục vụ cho chính nghiên cứu, đề tài, dự án đó). Chưa được tích hợp với nhau 

để có thể hỗ trợ phản ánh hiện trạng môi trường; không được công bố thông tin 

rộng rãi cho công tác quản lý môi trường chung của tỉnh, gây lãng phí tài chính 

và thời gian… 

*  Hợp tác về quốc tế về BVMT biển  

UBND Quảng Ninh đã tiến hành với nhiều chương trình, dự án, hợp tác quốc 

tế về QLTHVB, BVMT Vịnh, giáo dục môi trường, trồng rừng ngập mặn, xử lý 

nước thải,…như: Với Cục Hợp tác quốc tế về Đại dương, Môi trường và Khoa học, 

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Cơ quan Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Hoa 

Kỳ (NOAA), Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (IUCN) trong dự án QLTHVB. 

Quảng Ninh và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) khởi động dự án hợp tác 

kỹ thuật “Bảo vệ môi trường VHL”. Từ 2006-2008, Ecoboat do Tổ chức bảo tồn 

động thực vật hoang dã quốc tế (FFI) phối hợp với Ban Quản lý VHL, Sở Giáo dục - 

Đào tạo và Tỉnh Đoàn Quảng Ninh tổ chức triển khai tại VHL.  

Mặc dù vậy, các dự án chưa thật sự nghiên cứu kỹ về điều kiện thực tiễn để 

triển khai; nhiều dự án, chương trình sau khi kết thúc không có sự triển khai nhân 

rộng những kết quả đúng đắn thực tiễn quản lý. Chẳng hạn chương trình giáo dục 

môi trường cho học sinh, sinh viên: Ecoboat hay “Con thuyền sinh thái” đã ngừng 

lại đầu năm 2012 và chưa tìm được đối tác mới; tỉnh cũng không đầu tư tài chính 

để triển khai chương trình này. 
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3.3.2. Phương thức quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường biển ven bờ 

Quảng Ninh 

3.3.2.1.  Quản lý theo ngành, theo lãnh thổ 

Quảng Ninh vẫn phổ biến QLNN theo phương thức truyền thống là quản lý 

theo ngành và lãnh thổ. Tuy nhiên, cách quản lý này tỏ ra có những hạn chế nhất 

định so với yêu cầu quản lý. Tại Quảng Ninh, phương thức này đã gây ra tình trạng 

khía cạnh một số thế mạnh kinh tế của tỉnh đang có xu hướng mâu thuẫn, hạn chế 

thế mạnh của nhau. Cụ thể, khai thác than, phát triển cảng biển, mở rộng các KCN, 

KKT, khu đô thị quanh khu vực Vịnh Bái Tử Long đang làm ô nhiễm BVB, ô 

nhiễm VHL, qua đó làm ảnh hưởng đến thế mạnh đặc biệt lớn là du lịch biển. 

Như vậy, đòi hỏi có tính khách quan là quản lý theo ngành, theo lãnh thổ tại 

Quảng Ninh cần có sự kết hợp với QLTHVB. Hoạt động QLNN chú trọng áp dụng 

nội dung QLTHVB trong thực tiễn quản lý để kết nối quản lý theo ngành, theo lãnh 

thổ, điều hòa lợi ích với các ngành và địa phương.  

3.3.2.2. Quản lý tổng hợp vùng bờ    

Những năm gần đây, Quảng Ninh đã chú trọng tới áp dụng cách tiếp cận 

QLTHVB. Cụ thể, cách tiếp cận này được Tỉnh vận dụng trong lập quy hoạch tổng 

thể, dự án đánh giá tác động môi trường tổng thể, trong đó nhấn mạnh việc ưu tiên 

BVMT BVB và môi trường VHL; xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống quản lý 

thông tin tổng hợp phục vụ QLTH dải ven biển, tạo ra hoạt động phối hợp liên 

ngành trong quản lý và bước đầu kết nối được quản lý theo ngành và lãnh thổ, tạo 

được sự hài hòa trong phát triển của các ngành và lĩnh vực mũi nhọn. 

Đồng thời, Quảng Ninh mở rộng liên kết vùng với các tỉnh lân cận có biển 

áp dụng QLTHVB: "Nâng cao năng lực quản lý tổng hợp vùng bờ Tây Vịnh Bắc 

Bộ" giai đoạn II (2007-2009) ở vùng biển Quảng Ninh và Hải Phòng. Hai bên tăng 

cường phối hợp giữa các ban ngành liên quan đến các nỗ lực quản lý vùng bờ ở 

từng tỉnh và liên tỉnh; cùng phối hợp giải quyết các nguồn gây ô nhiễm từ đất liền, 

kiểm soát ô nhiễm môi trường BVB của vùng. 

Song việc áp dụng cách tiếp cận QLTHVB tại Quảng Ninh cũng gặp những 

khó khăn nhất định: Đây là phương thức mới; nhiều cán bộ quản lý còn chưa nắm 
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rõ; việc tuyên truyền phổ biến còn gặp khó khăn; kết nối để các ngành, địa phương 

bàn bạc thống nhất là khó; xây dựng hệ thống quy định gặp nhiều trở ngại... 

3.3.3. Công cụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường biển ven bờ 

Quảng Ninh 

3.3.3.1. Pháp luật về BVMT biển và việc cụ thể hóa vào điều kiện Quảng Ninh 

Thực tiễn cũng cho thấy, hệ thống pháp luật của Trung ương và các văn bản 

pháp quy của tỉnh cũng còn nhiều điểm bất cập, mâu thuẫn, chưa rõ, không phù 

hợp gây khó khăn trong công tác quản lý cần khắc phục. 

Có sự vênh nhau giữa Luật BVMT với các hệ thống văn bản pháp luật khác. 

Nguyên nhân là khi xây dựng Luật BVMT, căn cứ cơ bản vẫn là các luật hiện hành 

nhưng ngay sau khi thực hiện được một thời gian thì nhiều luật đã thay đổi, thậm 

chí thay đổi rất nhiều, đặc biệt là các luật về đầu tư, thương mại, doanh nghiệp… 

Một số pháp luật BVMT không phù hợp gây khó khăn trong công tác quản lý 

(Nghị định 21/2006/NĐ-CP, Thông tư 05/2009/TT-BTNMT...). 

Mức xử phạt mới hiện nay vẫn chưa bảo đảm tính răn đe trong xử lý các hành 

vi vi phạm (Mặc dù Nghị định 179/2013/NĐ-CP có mức phạt tối đa là 1 tỉ với cá 

nhân và 2 đồng đối với tổ chức vi phạm với một hành vi vi phạm pháp luật về 

BVMT). Do vậy, một số doanh nghiệp chịu nộp phạt mà không đầu tư thoả đáng cho 

công tác xử lý môi trường. 

Nhiều vấn đề môi trường mới đã phát sinh, quy định lần đầu tiên, một số 

công cụ, biện pháp đang trong quá trình áp dụng thử nghiệm nên không tránh khỏi 

vướng mắc. Chẳng hạn, việc truy cứu trách nhiệm hình sự các tội danh về môi 

trường trong Bộ luật Hình sự năm 1999 vẫn khó áp dụng do khó xác định được các 

hậu quả gây ra đối với môi trường do khái niệm “nghiêm trọng”, “rất nghiêm 

trọng” và “đặc biệt nghiêm trọng” chưa có văn bản giải thích rõ. 

Trong hơn 7 năm qua, Quảng Ninh đã ban hành một số chỉ thị, văn bản pháp 

quy về BVMT. Quảng Ninh đã tích cực trong cụ thể hóa các quy định của Trung 

ương vào điều kiện thực tiễn địa phương như cụ thể hóa thành các hướng dẫn, quy 

chế, quy định sát thực, phù hợp. Trên cơ sở văn bản pháp luật của Trung ương, 

Quảng Ninh đã xây dựng bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực BVMT để các chủ 
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thể có liên quan thuận tiện trong việc thực hiện (Phụ lục 19). 

Pháp luật BVMT triển khai tại Quảng Ninh đã bộc lộ những bất cập: Thiếu 

thống nhất của một số khái niệm; còn rất nhiều quy định cần có văn bản quy phạm 

pháp luật hướng dẫn thi hành; còn nhiều quy định mang tính chung chung, gây khó 

khăn cho việc áp dụng và hướng dẫn áp dụng; bất cập trong các quy định về tiêu 

chuẩn môi trường; bất cập trong các quy định về thẩm định và đánh giá tác động 

môi trường; bất cập trong quy định về quản lý chất thải. 

Việc cụ thể hóa các văn bản Trung ương về BVMT vào điều kiện Quảng 

Ninh còn có một số hạn chế:  

Các văn bản của Tỉnh chậm cụ thể hóa quy định về danh mục, ngưỡng chất 

thải nguy hại, các quy chuẩn kỹ thuật có liên quan... chưa lý giải như thế nào ô 

nhiễm vượt ngưỡng; thuế tài nguyên không bao quát được hầu hết các đối tượng 

nộp thuế, việc miễn giảm thuế chưa có quy định rõ ràng về tiêu chuẩn, đối tượng 

dẫn đến việc mất bình đẳng giữa các đối tượng nộp thuế. Phí và lệ phí môi trường, 

quỹ môi trường áp dụng trên thực tiễn còn hạn chế. Theo Thông tư số 09/2009/TT-

BTNMT quy định về xây dựng và quản lý các chỉ thị môi trường Quốc gia, Quảng 

Ninh chưa được thực hiện và ban hành bộ chỉ thị môi trường của Tỉnh.  

Sự ràng buộc trách nhiệm pháp lý đối với môi trường chưa được cụ thể, rõ 

ràng, việc áp dụng các chế tài trong lĩnh vực vi phạm luật BVMT còn hạn chế. 

Điển hình là việc thực hiện theo cam kết ĐTM chưa được thực hiện nghiêm túc, số 

vụ vi phạm xử lý hành chính gia tăng, các chế tài xử phạt vi phạm về BVMT chưa 

tương xứng với mức độ gây thiệt hại đối với môi trường. 

Một số vướng mắc khác: Không truy tố được trách nhiệm hình sự, tịch thu 

tang vật, phương tiện vi phạm, dẫn tới việc tái phạm các hành vi khai thác, vận 

chuyển, chế biến khoáng sản trái phép; việc tính thuế tài nguyên theo sản lượng 

khoáng sản khai thác sẽ dẫn đến việc các doanh nghiệp khai thác không tuân thủ 

theo thiết kế được phê duyệt, khai thác phần khoáng sản dễ trước, không tận thu tối 

đa tài nguyên, dẫn đến lãng phí và gây ô nhiễm môi trường. 

Quy định pháp lý về BVMT VHL: Văn bản luật pháp trong công tác quản lý 

và bảo vệ Di sản đã được ban hành chưa thực sự đủ mạnh; công tác quản lí vùng Di 
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sản còn chồng chéo; thiếu cơ chế quản lý đa ngành; chưa có chế tài để xử lí các 

trường hợp vi phạm quy chế quản lý VHL; công cụ kinh tế (phí, quỹ môi trường, 

chế tài xử phạt...) áp dụng còn hạn chế.  

3.3.3.2. Sử dụng các công cụ kinh tế, nguồn lực tài chính trong BVMT biển, 

xã hội hóa hoạt động BVMT biển ven bờ  

*  Sử dụng các CCKT: Trong những năm qua, Quảng Ninh ban hành nhiều 

văn bản để áp dụng các CCKT như thuế, phí, lệ phí, ký quỹ, đặt cọc, quỹ môi trường 

và đạt một số kết quả ban đầu nhất định. Năm 2005, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 

1137/2005/KH-UB, trong đó xác lập rõ các giải pháp về tài chính, đầu tư cho công 

tác BVMT. Tỉnh đã có nhiều nỗ lực triển khai áp dụng các CCKT, sử dụng có hiệu 

quả các nguồn lực tài chính cho hoạt động BVMT như: Bảo đảm thực hiện thu, chi 

thuế tài nguyên, phí BVMT, kinh phí sự nghiệp BVMT, phí BVMT đối với hoạt 

động khoáng sản,… (Phụ lục 20). 

Quỹ BVMT Quảng Ninh hoạt động từ năm 2011 (theo Quyết định số 

2061/QĐ-UBND). Quỹ này do Sở TN&MT trực tiếp quản lý và chịu sự QLNN về 

tài chính của Sở Tài chính. Trong năm 2011, đã ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường 

đối với 35 tổ chức khai thác khoảng sản trên địa bàn tỉnh, với tổng số tiền là 46,2 tỷ 

đồng. TKV đã thành lập quỹ môi trường từ năm 2006, nguồn thu nộp quỹ với tỉ lệ 

6.000 đồng/tấn than, với sản lượng trên 40 triệu tấn/năm, mỗi năm TKV có 240 tỉ 

đồng. Phí BVMT đối với nước thải công nghiệp đã được triển khai từ năm 2004, 

trong đó 80% kinh phí thu được nộp vào ngân sách để chi cho BVMT.  

Bên cạnh những kết quả đạt được, sử dụng các CCKT trên địa bàn Quảng 

Ninh còn có những hạn chế như: Chậm triển khai việc sử dụng các CCKT; nguyên 

tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền (PPP) và được hưởng lợi phải trả tiền (BPP) 

chưa được áp dụng rộng rãi; nguồn thu cho môi trường từ hoạt động du lịch chỉ 

dừng ở mức thí điểm, chưa đánh thuế  tài nguyên nước; quy định về thu phí đối với 

chất thải rắn. Chẳng hạn, Quyết định số 71/2008/QĐ-TTg, được hướng dẫn cụ thể 

trong Thông tư số 34/2009/TT-BTNMT về “quy định về lập, phê duyệt, kiểm tra, 

xác nhận Dự án cải tạo phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường 

đối với hoạt động khai thác khoáng sản” khi triển khai tại Quảng Ninh cho thấy cần 
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sửa đổi một số điểm như: Giá trị tiền ký quỹ; thẩm định, phê duyệt dự án cải tạo, 

phục hồi môi trường, thời gian ký quỹ; quy định về thu phí BVMT đối với chất thải 

rắn... vẫn chưa triển khai thực hiện được do còn thiếu các văn bản hướng dẫn cụ thể. 

Quỹ môi trường đặt ra từ năm 2003 nhưng đến tháng 8/2010 mới thành lập, cơ chế 

hoạt động và vai trò thẩm định cần tiếp tục được sửa đổi, bổ sung. 

* Sử dụng các nguồn lực tài chính 

Bên cạnh nguồn chi 1% tổng chi ngân sách nhà nước cho BVMT hàng năm 

theo quy định, tỉnh còn bổ sung nhiều lực khác cho công tác BVMT như: Nguồn 

phí BVMT từ khai thác khoáng sản; phí BVMT đối với nước thải công nghiệp; 

Quỹ BVMT tỉnh; nguồn kinh phí trích từ nguồn vốn xây dựng cơ bản (chủ yếu để 

thực hiện các dự án); nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế của tỉnh; đề xuất và được 

Chính phủ cho phép đưa 1% chi phí giá thành sản xuất than và cũng cho phép các 

đơn vị trong tập đoàn được trích 0,5% giá thành chi phí sản xuất cho công tác 

BVMT thường xuyên của đơn vị; hỗ trợ quốc tế (viện trợ không hoàn lại, ODA...). 

Trong các nguồn trên, kinh phí sự nghiệp môi trường là một trong những 

nguồn quan trọng, được bố trí từ ngân sách nhà nước để phục vụ cho công tác 

BVMT được xác lập và thực hiện từ năm 2005. Theo quy định, kinh phí sự nghiệp 

môi trường hằng năm được bố trí bằng 1% tổng chi ngân sách Nhà nước, trong đó 

15% từ ngân sách Trung ương, phần còn lại từ ngân sách địa phương.  

Việc sử dụng các nguồn kinh phí BVMT: Các nguồn kinh phí bước đầu sử 

dụng đã có sự tập trung vào các hạng mục chủ yếu, phù hợp như chi thẩm định 

ĐTM; chi phân loại các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; đề án điều tra, thống kê, 

phân loại và đề xuất giải pháp quản lý CTNH trên địa bàn tỉnh; lập báo cáo hiện 

trạng môi trường tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2006-2010;... 

Đồng thời một số nguồn lực có sự điều tiết nhất định cho các địa phương: 

Nguồn thu từ hoạt động khai thác khoáng sản (ngoài than) được điều tiết 100% về 

ngân sách các huyện đối với các huyện Đông Triều và Hoành Bồ; 70% đối với TP. 

Cẩm Phả, TP. Hạ Long và TP. Uông Bí 50%. Đã có sự phân khai chi tiết nguồn kinh 

phí cho các dự án ưu tiên BVMT tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 (Phụ lục 21). 

Tuy nhiên, việc sử dụng nguồn kinh phí còn một số hạn chế như: Thiếu sự 
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phối hợp lồng ghép chi ngân sách BVMT với các mục chi khác nên dẫn đến tình 

trạng chồng chéo hoặc bỏ sót, dàn trải, lãng phí; số kinh phí được giao cho các địa 

phương, hầu hết sử dụng vào việc mua sắm tài sản phục vụ công tác quản lý và xây 

dựng các công trình BVMT; chi cho xử lý các nguồn gây ô nhiễm, ngăn ngừa ô 

nhiễm và suy thoái môi trường còn rất hạn chế so với yêu cầu BVMT (chưa thực 

hiện đúng theo Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT của Liên Bộ Tài 

chính và Bộ TN&MT hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường). Các 

đơn vị thuộc TKV đã sử dụng hết kinh phí 1% chi cho hoạt động BVMT, nhưng 

không tập trung vào những nội dung cấp thiết nên vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu 

xử lý ô nhiễm môi trường do hoạt động sản xuất than gây ra. 

Hỗ trợ quốc tế (viện trợ không hoàn lại, ODA...) cho BVMT còn phân  tán, 

quản lý không thống nhất và quy mô nhỏ (dự án do ADB và JICA tài trợ). Vai trò của 

Sở TN&MT trong việc tham mưu phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường bị 

xem nhẹ, chủ yếu do Sở Tài chính; chưa có sự giám sát chặt chẽ của HĐND các cấp.  

Bên cạnh đó, nguồn tài chính chi cho môi trường nằm rải rác ở nhiều khoản 

chi của các bộ ngành, địa phương. Đến nay toàn tỉnh chưa có thống kê đầy đủ về các 

nguồn kinh phí, đầu tư cho công tác BVMT; kinh phí sự nghiệp môi trường (1% 

tổng chi NSNN) đến nay cấp tỉnh và các địa phương vẫn chưa có sự phân bổ, cơ chế 

hạch toán rõ ràng, vẫn còn được giao chung vào sự nghiệp kinh tế, xây dựng cơ bản 

hay nguồn kinh phí không tự chủ. Nguồn kinh phí về thu phí BVMT đối với hoạt 

động khai thác khoáng sản theo Nghị định 63/CP/2008 mới chỉ phân bổ cho công 

tác xây dựng cơ bản.  

3.3.3.3.  Giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về BVMT biển ven bờ  

Sở TN&MT thường xuyên phối hợp với các cơ quan hữu quan như Ban 

quản lý VHL, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Tổng cục Môi trường,… tiến 

hành thanh kiểm tra đối với các tổ chức cá nhân hoạt động trên các vùng BVB. 

Công tác thanh kiểm tra, xử lý vi phạm đã đạt được nhiều kết quả: Có sự tham gia, 

phối hợp của các bên liên quan nhằm bổ sung hỗ trợ cho nhau theo chức năng, 

nhiệm vụ; những kết quả đạt được đã góp phần hạn chế các hành vi vi phạm pháp 

luật BVMT biển (Phụ lục 22). 



 105

Nội dung kiểm tra và thanh tra môi trường: Các tàu du lịch, hoạt động của 

các khách sạn, các KCN, hoạt động khai thác than, cảng biển, các hoạt động thi 

công nạo vét và đổ bùn thải (đặc biệt, hành vi chở bùn thải đổ xuống VHL tạo 

thành một con đê dài gần 500m), xả thải vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn cho phép; thực 

hiện không đầy đủ các nội dung cam kết trong ĐTM, cam kết BVMT...  

Có rất nhiều các cơ quan và đơn vị có liên quan tới công tác kiểm tra và 

thanh tra môi trường. Trong số đó, Chi cục BVMT và Phòng thanh tra đóng vai trò 

chủ đạo trong công tác thực hiện kiểm tra và thanh tra môi trường. Hiện nay, công 

tác kiểm tra, thanh tra được thực hiện thông qua sự hợp tác giữa các đơn vị thuộc và 

không thuộc thanh tra môi trường. Ngoài Chi cục BVMT và Phòng thanh tra, công tác 

kiểm tra, thanh tra thực tế được thực hiện với sự tham gia của một số đơn vị như Cảnh 

sát môi trường, UBND cấp huyện, Trung tâm phân tích và quan trắc môi trường, 

Phòng tài nguyên nước và các đơn vị khác tùy thuộc vào nguồn ô nhiễm. 

Một số khó khăn trong việc thanh tra, kiểm tra: 

Chi cục BVMT kiểm tra môi trường nhằm điều tra và giám sát tình hình 

chấp hành môi trường ở các đơn vị gây ô nhiễm. Chi cục BVMT có năm 5 nhân 

viên chuyên trách kiểm tra môi trường. Trong khi đó năm 2012 có tới 534 công 

trình trên địa bàn tỉnh có các hoạt động sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm ở các 

mức độ khác nhau. Như vậy rõ ràng nguồn nhân lực phục vụ công tác này là rất 

thiếu. Vì vậy, kiểm tra thường mang tính bề ngoài, bỏ qua những vi phạm.  

Phòng thanh tra là cơ quan QLNN thực hiện thanh tra môi trường ở cấp tỉnh 

thanh tra môi trường đối với các công trình có đăng ký Báo cáo ĐTM. Khi phát 

hiện có hành vi vi phạm, sẽ thi hành xử phạt hành chính căn cứ theo Luật thanh tra 

và các quy định khác. Trong số 12 nhân viên, chỉ có hai 2 người được giao nhiệm 

vụ chuyên trách về lĩnh vực môi trường. Sự thiếu nhân lực này là lý do chính dẫn 

đến việc Phòng không thể tổ chức thanh tra riêng cho chuyên ngành môi trường. 

Trong số các đơn vị tham gia kiểm tra môi trường, Chi cục BVMT đưa ra 

hướng dẫn đối với các vi phạm nhưng không có quyền pháp lý để xử phạt hành 

chính. Trong trường hợp cần xử phạt hành chính, Chi cục BVMT phải nhờ đến 

quyền của Phòng thanh tra và Cảnh sát môi trường. Từ thực tiễn này cho thấy rằng, 



 106

các biện pháp BVMT bị trì hoãn rất nhiều, cho nên công tác kiểm tra, thanh tra cần 

phải tăng cường trong thời gian tới. Sự hợp tác giữa các đơn vị cần phải được tăng 

cường hơn nữa để thực hiện kiểm tra, thanh tra môi trường.  

- Tần suất kiểm tra, thanh tra rất thấp: Năm 2009 và 2010 số lần kiểm tra 

của Chi cục BVMT chỉ tương đương khoảng 30% tổng các dự án có nguồn ô 

nhiễm. Tương tự, số lần thanh tra của Phòng thanh tra cũng rất ít so với tổng số các 

nguồn ô nhiễm ở Quảng Ninh.  

Thực tiễn tại Quảng Ninh cho thấy do mức xử phạt thấp so với lợi nhuận 

doanh nghiệp thu được nếu không xử lý nước thải. Nghị định 179/2013/ND-CP, 

với mức phạt hành chính tối đa là 1 tỉ đồng với cá nhân và 2 tỉ đối với tổ chức có vi 

phạm. Tuy nhiên với mức phạt bằng một con số tuyệt đối như thế theo thời gian dễ 

trở nên lạc hậu và thay vì phải đầu tư hàng tỷ đồng cho công nghệ xử lý việc xả thải, 

các doanh nghiệp sẵn sàng chịu phạt để tiếp tục xả chất thải trực tiếp ra môi trường. 

Thanh kiểm tra tại TKV cho thấy tất cả các đơn vị được kiểm tra đều không 

thực hiện đầy đủ các quy định như: Thiếu báo cáo ĐTM; không thực hiện xử lý 

nước thải; thiếu thiết kế hoàn thổ và phục hồi môi trường; lấn chiếm đất để làm 

khai trường và bãi thải; xả nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép và chưa có biện 

pháp thu gom và xử lý triệt để CTNH.  

Nghị đinh số NĐ 179/2013/ND-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực BVMT, việc xử phạt không chỉ có xử phạt tiền mà còn có các hình thức 

xử phạt khác (đình chỉ hoạt động, biện pháp khắc phục, v...v...), nhưng theo báo 

cáo từ trước tới nay Quảng Ninh chưa bao giờ áp dụng đình chỉ và cấm hoạt động 

của cơ sở nào. 

3.3.3.4. Tuyên truyền, phổ biến về BVMT biển, BVB 

Hàng năm đều xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động như: 

Sự kiện Ngày Đất ngập nước, Ngày Đa dạng sinh học, Tuần lễ Quốc gia nước sạch 

và vệ sinh môi trường, Ngày Môi trường thế giới, Ngày làm cho thế giới sạch hơn, 

Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Ngày Môi trường thế giới, tuần 

lễ biển và hải đảo Việt Nam… 

Sở TN&MT đã tổ chức nhiều khóa tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ 
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quản lý môi trường cấp huyện, Chủ tịch UBND và cán bộ địa chính cấp xã. Tổ 

chức nhiều buổi đối thoại trực tuyến với người dân và doanh nghiệp thuộc địa bàn 

tỉnh trên tất cả các lĩnh vực thuộc phạm vi QLNN của ngành. Phổ biến các văn bản 

quy phạm pháp luật về BVMT trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng 

cao nhận thức và trách nhiệm của doanh nghiệp, cộng đồng.  

Hàng năm Sở TN&MT tổ chức từ 3-5 lớp tập huấn, đặc biệt năm 2010 đã tổ 

chức 17 lớp tập huấn cho 1.700 cán bộ làm công tác quản lý môi trường (cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp trên địa bàn).  

Sở Giáo dục và Đào tạo: thực hiện đúng theo chỉ đạo của Bộ và của Dự án 

VIE/98/018 (giáo dục môi trường trong trường phổ thông) là lồng ghép, khai thác 

nội dung giáo dục môi trường trong một số môn học ở tất cả các cấp từ mẫu giáo đến 

trung học phổ thông. Tổ chức cho học sinh trồng cây phủ xanh các bãi than; phối 

hợp với Hội chữ thập đỏ Quảng Ninh trồng cây ngập mặn ven biển, tham gia làm 

sạch bờ biển VHL; đưa chương trình giáo dục Di sản vào chương trình đào tạo tại 

một số trường ở TP. Hạ Long. 

Ban Quản lý Vịnh xây dựng và nâng cấp trang web VHL; phát hành tờ rơi, 

tờ gấp tuyên truyền cho khách du lịch và cộng đồng; tổ chức ký cam kết BVMT 

Vịnh với các hộ dân sinh sống, nuôi trồng, kinh doanh hải sản tại các làng chài và 

các tàu thuyền vận chuyển khách du lịch trên Vịnh. Theo phiếu điều tra, khảo sát 

cho thấy trên 90% các cư dân ven biển quanh khu vực VHL đã được tuyên truyền, 

giáo dục ý thức BVMT biển và ký cam kết BVMT biển (Phụ lục 23). 

Một số hạn chế: Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục còn mang tính 

thời điểm, chưa thường xuyên; chưa có một mạng lưới có tính chuyên nghiệp 

truyền thông về biển, phát triển bền vững biển và QLTHVB để lôi kéo cộng đồng 

và doanh nghiệp tham gia.  

Sự tham gia ý kiến, giám sát của các tổ chức chính trị, xã hội, cộng đồng dân cư 

vào báo cáo ĐTM chỉ mang tính hình thức, hiện nay mới chỉ có ý kiến của người 

đứng đầu, rất ít tổ chức các cuộc họp lấy ý kiến của người dân. Hoạt động môi trường 

của nhiều đoàn thể quần chúng mới chú trọng đến vệ sinh môi trường sống khu vực 

dân cư, chưa quan tâm đến công tác BVMT nói chung. 
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3.4. Đánh giá hoạt động quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường biển ven 

bờ Quảng Ninh 

3.4.1. Kết quả đạt được trong quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 

biển ven bờ giai đoạn 2006-2012 

QLNN về BVMT đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, góp phần thúc 

đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn và thể hiện trên một số điểm quan trọng sau:  

Công tác BVMT tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều chuyển biến lớn cả về bộ máy 

tổ chức, nhân lực, tài chính và chính sách. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật về 

BVMT được ban hành, làm căn cứ, cơ sở cho các cấp, các ngành, các đơn vị triển 

khai thực hiện. Vấn đề môi trường được quan tâm và lồng vào quy hoạch của một 

số ngành; triển khai xây dựng quy hoạch BVMT tổng thể và một số địa phương 

trong tỉnh; tăng cường giám sát việc thực hiện các quy định. 

Các vấn đề môi trường bức xức từng bước được giải quyết như: Hạn chế 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường và hoàn nguyên môi trường do hoạt động khai thác 

khoáng sản, hạn chế các nguồn gây ô nhiễm môi trường nước VHL (chấm dứt hoạt 

động chuyển tải,  bốc rót than trên VHL), nâng cao năng lực xử lý chất thải (nước 

thải, rác thải), quy hoạch phát triển các ngành gắn với BVMT. 

Các nguồn gây ô nhiễm đối với môi trường BVB có nguồn từ đất liền đổ ra các 

lưu vực sông, cửa biển được kiểm soát một bước; các nguồn từ BVB và ngoài vùng 

BVB dần được hạn chế. Chất lượng nước BVB được cải thiện; các ngành lĩnh vực như: 

Nuôi trồng thủy hải sản, làm muối, du lịch biển có được cơ hội phát triển bền vững. 

Hệ thống cơ quan quản lý môi trường từ tỉnh đến cơ sở được tăng cường: 

Thành lập các trung tâm thuộc Sở TN&MT; kiện toàn hệ thống bộ máy quản lý ở cơ 

sở; lực lượng cảnh sát môi trường được thành lập; một số đơn vị ngành than đã 

thành lập phòng quản lý môi trường như Công ty tuyển than Cửa Ông, Công ty CP 

than Núi Béo, Công ty CP than Cọc Sáu...  

Nhiều quy hoạch, kế hoạch, đề án về BVMT được xây dựng, triển khai, hạn 

chế ô nhiễm nguồn nước và chất thải; chú trọng BVMT VHL; quan tâm đầu tư thiết 

bị xử lý rác thải y tế ở tất cả các bệnh viện; tập trung quan trắc, thẩm định ĐTM các 

dự án đầu tư khu đô thị, khu du lịch, sản xuất than, khu dân cư.  
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BVMT tại các KCN, KKT: Đã bảo đảm quy định về xả thải và xử lý nguồn 

chất thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Hầu hết các dự án đầu tư trong KCN, 

KKT đã đăng ký sổ chủ nguồn CTNH tại Sở TN&MT. Đồng thời hướng dẫn phân 

loại, thu gom, lưu giữ tạm thời CTNH và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng về 

vận chuyển, xử lý CTNH theo đúng quy định. Đặc biệt việc lập báo cáo ĐTM được 

các đơn vị thực hiện nghiêm túc và giám sát đầy đủ các thông số quan trắc môi 

trường xung quanh và chất thải theo quy định. Đến thời điểm này, hầu hết các KCN, 

KKT đều đã được phê duyệt ĐTM và bản cam kết BVMT.  

Lập danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và đề xuất 

biện pháp xử lý theo Thông tư số 07/2007/TTBTNMT ngày 3/7/2007 của Bộ 

TN&MT về “Hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi 

trường cần phải xử lý”. Toàn bộ 7/7 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã 

khắc phục, xử lý và được chứng nhận ra khỏi danh sách cơ sở gây ô nhiễm.  

Công tác xã hội hóa về BVMT có một số doanh nghiệp tham gia như: Công 

ty TNHH MTV An Lạc Viên - INDEVCO, Công ty CP Thương mại và dịch vụ 

Uông Bí... triển khai nhiều dự án xây dựng, cải tạo, nạo vét hệ thống thoát nước khu 

dân cư nhằm khắc phục lũ lụt và hạn chế những CTNH ra môi trường BVB. 

Để xử lý các điểm ô nhiễm môi trường bức xúc, tỉnh đã chỉ đạo triển khai các 

dự án cải tạo, xử lý ô nhiễm, nạo vét các lưu vực sông, hồ đang bị ô nhiễm nghiêm 

trọng do tình trạng khai thác than tập trung chủ yếu ở Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, 

Đông Triều, Hoành Bồ, sử dụng nguồn kinh phí thu phí BVMT từ hoạt động khai 

thác khoáng sản.  

Công tác phòng, chống ô nhiễm môi trường ở các bãi tắm, điểm du lịch được 

cải thiện; triển khai các chương trình, dự án về bảo vệ và cải thiện chất lượng môi 

trường; khuyến khích, huy động đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý nước thải, xử lý 

chất thải nguy hại; nâng cấp hệ thống thoát nước khu vực đô thị; mở rộng hệ thống 

quan trắc để tăng cường quản lý chất lượng môi trường trên toàn địa bàn bao gồm 

cả khu vực biển đảo; lập báo cáo quan trắc môi trường của tỉnh hàng năm, phê 

duyệt mạng điểm quan trắc môi trường của tỉnh đến năm 2020; kiểm soát chặt hoạt 

động tạm nhập tái xuất và nhập khẩu phế liệu thông qua đường biển hoặc tập trung 
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tại các cảng biển hay khu vực ven biển. 

Hệ thống văn bản pháp quy về BVMT của tỉnh được hoàn thiện. Đặc biệt là việc 

cụ thể hóa và triển khai Nghị định 25/2009/NĐ-CP là bước tiến trong việc thực hiện 

QLTH TN&MT biển trong đó quy định việc quy hoạch sử dụng tài nguyên và BVMT 

biển, hải đảo trên nguyên tắc bảo đảm tính thống nhất, hệ thống và phù hợp; đồng thời 

bảo vệ, cải thiện chất lượng môi trường, thúc đẩy sự phát triển kinh tế biển, hải đảo.  

QLTHVB đã kết hợp hài hòa giữa các phương thức quản lý, đảm bảo tối ưu 

hóa lợi ích được triển khai ngày càng nhiều ở các ngành, lĩnh vực trên địa bàn. 

Tăng cường áp dụng các công cụ quản lý mới, ban hành và áp dụng nhiều 

hình thức cụ thể trong mỗi loại công cụ, quy trình và biện pháp áp dụng CCKT 

được áp dụng có hiệu quả. 

Nhận thức, ý thức về công tác BVMT trong các cấp ủy đảng, chính quyền, 

Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, của các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp được nâng 

lên; nhiều mô hình cộng đồng quản lý và BVMT BVB được hình thành… 

Như đã đề cập tại Chương 2, việc xác định kết quả QLNN về BVMT BVB 

chúng ta cần căn cứ trên những tiêu chí nhất định. Đó là phải bảo đảm giải quyết hài 

hòa giữa tăng trưởng kinh tế - môi trường - giải quyết các vấn đề xã hội. Các tiêu 

chí được cụ thể hóa bằng các tiêu chuẩn đánh giá (mức tăng trưởng kinh tế, Bộ chỉ 

thị về môi trường; GDP, chỉ số HDI, giải quyết các vấn đề xã hội,…).  

So sánh với các tiêu chí đánh giá kết quả QLNN về BVMT BVB đã nêu ở 

mục 2.2.2 thì các tiêu chí về môi trường, tăng trưởng kinh tế, chính trị, pháp luật, 

văn hóa, xã hội đều cơ bản đạt được ở những mức độ, khía cạnh khác nhau. Môi 

trường tại các KCN, KKT, môi trường tại một số khu vực trọng điểm đều được giải 

quyết cơ bản (so với chỉ tiêu, kế hoạch đạt ra trong các văn bản của tỉnh và Trung 

ương đề ra, đặc biệt là dựa trên căn cứ là Bộ chỉ thị về môi trường đối với môi 

trường không khí, nước mặt lục địa, nước BVB). Vấn đề quy hoạch môi trường 

tổng thể, môi trường các địa phương được xây dựng; di dời 7/7 các cơ sở gây ô 

nhiễm nghiêm trọng hoặc có giải pháp tổng thể có hiệu quả; BVMT VHL có nhiều 

kết quả quan trọng (quy hoạch, kiểm soát các cảng ven biển, xây dựng các trạm xử 

lý nước thải mỏ và nước thải công nghiệp, hoàn nguyên môi trường khai thác than 
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dừng chuyển tải than trên VHL, xây dựng vùng đệm bảo vệ VHL,…).   

Về kinh tế, giai đoạn 2006- 2009, tăng trưởng kinh tế của tỉnh bình quân ước 

đạt 13%. Xếp thứ 5 cả nước về thu ngân sách nhà nước (2011). Tính đến năm 2011 

GDP đầu người đạt 2264 USD/năm. Quảng Ninh giảm dần tỷ trọng công nghiệp 

khai thác than trong cơ cấu kinh tế của tỉnh từ trên 70% những năm trước đây 

xuống còn 50% năm 2014. Bước đầu thực hiện có hiệu quả chiến lược về tăng 

trưởng xanh với các mục tiêu cụ thể như: Phát triển kinh tế nhanh, bền vững; chuyển 

dịch và tăng tốc độ phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp “xanh”; kiểm soát ô 

nhiễm môi trường; nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu. Như vậy về tiêu 

chí kinh tế với các chỉ tiêu về GDP và GDP bình quân đầu người của Quảng Ninh đề 

ra đã được thực hiện; các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế luôn gắn với việc bảo đảm giải 

quyết vấn đề môi trường và xã hội của tỉnh. 

Về chính trị, pháp luật: Trong quá trình xử lý giải quyết các vấn đề liên quan 

đến môi trường, Quảng Ninh đã bảo đảm xử lý hài hòa lợi ích giữa các chủ thể có 

liên quan, không để xảy ra những “điểm nóng” môi trường bùng phát thành vấn đề 

chính trị - xã hội đặc biệt là liên quan đến vấn đề khai thác than, xây dựng cảng 

biển,… Việc hợp tác giữa tỉnh với Hải Phòng trong kiểm soát ô nhiễm, QLTHVB 

cũng đã tạo được sự thống nhất, đồng thuận cao. Hợp tác Việt - Trung trong Vịnh 

Bắc Bộ trong đó có nội dung BVMT biển được sự đồng thuận và quyết tâm chính 

trị cao. Hệ thống các văn bản cụ thể hóa các quy định của Trung ương ngày càng 

đầy đủ, khả thi và mang tính hệ thống. 

Về văn hóa, xã hội: Những nội dung này cũng đã được Quảng Ninh giải 

quyết khá hiệu quả. Điều này được thể hiện trong quy hoạch tổng thể BVMT của 

tỉnh và các địa phương, theo đó các giá trị văn hóa truyền thống của cư dân ven 

biển, ngư dân với các đình làng, lễ hội… được bảo tồn phát huy. Việc thành lập các 

khu vực bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn sinh vật biển, các vùng đệm BVMT… không 

làm ảnh hưởng tới các giá trị truyền thống, văn hóa bản địa. Cụ thể như việc di dân 

dưới VHL, vẫn bảo tồn được văn hóa làng chài (thông qua việc thành lập bảo tàng 

giữ lại những giá trị văn hóa phục vụ du lịch; ngư dân lên bờ có khu định cư, trường 

học, học nghề,…). Dự án khu tái định cư mới với 364 căn nhà trên diện tích hơn 
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7,9ha, tổng vốn đầu tư 167 tỷ đồng. Mỗi căn hộ có diện tích từ 78-128m2/căn, cùng 

hệ thống hạ tầng kỹ thuật điện, đường, cấp thoát nước, cây xanh công cộng, trường 

học,… tại khu tái định cư làng chài phường Hà Phong- Hạ Long.  

So với yêu cầu của ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững của 

tỉnh: Ứng phó với biến đổi khí hậu, Tỉnh Quảng Ninh với 10/14 địa phương có biển 

sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề của những hậu quả do biến đổi khí hậu (với biểu hiệu rõ 

nét là đợt mưa lũ kéo dài cuối tháng 7 đầu tháng 8/2015 gây thiệt hại lớn về người 

và tài sản). Theo đó nước biển dâng, xâm nhập mặn lên thượng lưu cách bờ biển 

đến 45 km,… Để ứng phó và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về ứng phó 

biến đổi khí hậu, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo, giao Sở TN&MT tham mưu 

xây dựng kế hoạch ứng phó với các kịch bản biến đổi khí hậu có thể xảy ra. 

Như vậy công tác BVMT của tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn 2006-2012, 

trong đó có QLNN về BVMT BVB  đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần 

trong việc phát triển kinh tế - xã hội.  

Để phát triển bền vững, Quảng Ninh đã thực hiện tốt một số vấn đề như: 

Bước đầu giải quyết tốt mâu thuẫn và thách thức, đặc biệt là mâu thuẫn giữa việc 

phát triển công nghiệp (khai thác than, xi măng, nhiệt điện) với phát triển du lịch, 

dịch vụ (hàng năm đón từ 7-8 triệu khách du lịch) trên cùng một địa bàn; thách thức 

giữa phát triển công nghiệp hoá và đô thị hoá nhanh (tỷ lệ đô thị hoá cao 55%) với 

giải quyết vấn đề môi trường sống. Theo đó Quảng Ninh đã tái cấu trúc nền kinh tế 

theo hướng giảm sử dụng tài nguyên thiên nhiên, tăng cường các ngành công 

nghiệp sinh thái và dich vụ môi trường. Hạn chế phát triển những ngành kinh tế 

phát sinh chất thải lớn, gây ô nhiễm, suy thoái môi trường. Đổi mới công nghệ, áp 

dụng phổ biến sản xuất sạch hơn. Tăng cường các nguồn lực tài chính cho BVMT 

(huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn hỗ trợ chính thức (ODA); tăng cường 

hiệu quả hoạt động của các quỹ BVMT và các nguồn lực tài chính khác). 

Năm 2011, thu ngân sách từ than chiếm 67% tổng thu ngân sách của Quảng 

Ninh thì đến năm 2014, con số này chỉ còn 47%. Về đóng góp trong GDP, năm 

2011, khai thác than chiếm 25% tổng GDP toàn tỉnh thì đến 2014, chỉ còn 18,6% 

GDP. Thu ngân sách từ du lịch đã có bước chuyển dịch tích cực. Cụ thể, năm 2011, 
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thu ngân sách từ du lịch chỉ chiếm 2,4% thì năm 2014 đã tăng lên hơn 2 lần với tỷ lệ 

là 5,1%. Đóng góp trong GDP của lĩnh vực dịch vụ cũng tăng từ 34% lên 44,2%.  

Một số mô hình, điển hình trong BVMT BVB ở Quảng Ninh: Trong những 

năm qua có nhiều mô hình, phương thức hợp tác có hiệu quả trong BVMT biển và 

BVB được thực hiện. 

Sáng kiến Liên minh Hạ Long Cát Bà, là sáng kiến do USAID tài trợ, được 

khởi xướng vào tháng 4/2014 với mục đích tăng cường sự hợp tác giữa nhà nước, 

doanh nghiệp và các tổ chức xã hội dân sự để giải quyết các vấn đề môi trường tại 

VHL. Sáng kiến này dựa theo mô hình Liên minh Vịnh Chesapeake được thành lập 

năm 1971. Ban đầu Sáng kiến có tên Sáng kiến VHL, sau đó bổ sung thêm Cát Bà 

vào tên của sáng kiến căn cứ vào thực tế VHL và quần đảo Cát Bà cùng chung một 

hệ sinh thái biển. Sáng kiến này có thành lập Ban chỉ đạo, sẽ gặp hai lần trong một 

năm, bao gồm đại diện từ phía Chính phủ và lãnh đạo các doanh nghiệp. Các cuộc 

họp sẽ đưa ra định hướng và hỗ trợ về mặt chính trị cho Liên minh đối với các vấn 

đề chính sách quan trọng. Sáng kiến bảo đảm cho sự tham gia của các bên có trách 

nhiệm BVMT biển như chính quyền và doanh nghiệp. 

Mô hình QLTHVB giữa Quảng Ninh và Hải Phòng. Trước thực trạng ô nhiễm 

môi trường biển... năm 2007, UBND TP Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh, Bộ Thủy sản 

và Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN) cùng Cơ quan quản lý đại dương và 

khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA) tổ chức Hội thảo xây dựng mạng lưới các đối tác 

QLTHVB Quảng Ninh - Hải Phòng. Đây là chương trình hợp tác tiến tới quản lý tốt 

hơn việc khai thác thủy sản, bảo vệ các khu bảo tồn, ứng phó khẩn cấp quan trắc môi 

trường, an ninh vùng bờ biển... 

Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đã đi đến ký kết thỏa thuận hợp tác quản lý 

vùng bờ phát triển hài hòa kinh tế và BVMT. Theo đó, hai bên cùng cam kết hợp 

tác để điều phối các hoạt động có liên quan và đặc biệt chú ý đến quản lý có hiệu 

quả các khu bảo tồn thiên nhiên trong vùng. Hai bên thành lập Ban điều phối chung 

phối hợp các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ về kỹ thuật; xây 

dựng một mô hình thiết chế tổ chức liên ngành để QLTHVB,  thành lập các Tiểu 

ban điều phối Khu bảo tồn và môi trường biển vùng bờ Quảng Ninh - Hải Phòng. 
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Đánh giá công tác QLNN về BVMT BVB tại một số ngành và địa phương 

trong tỉnh. Tại tất cả các địa phương, đơn vị nội dung QLNN về BVMT nhìn chung 

được thực hiện tích cực, hiệu quả (về nội dung quản lý, thể chế chính sách, tổ chức 

thực hiện pháp luật, bộ máy quả lý,…) như đánh giá chung nhất đã nêu trên. Tuy 

nhiên, tại mỗi địa phương, đơn vị thì QLNN về BVMT được triển khai mức độ kết 

quả, tồn tại, hạn chế và những mặt mạnh, yếu khác nhau.  

Trước hết, đối với ngành than, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để ngăn 

chặn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường: Chấm dứt chuyển tải than trên VHL, quy 

hoạch lại các cảng than trên địa bàn tỉnh, hoàn nguyên, phục hồi môi trường, nạo 

vét, cải tạo sông, suối ngoài ranh giới mỏ, xây kè và làm hệ thống đập chắn trên 

phía thượng nguồn các tuyến suối, cải tạo các bãi thải, xây dựng trạm xử lý nước 

thải, tạo lập Quỹ Môi trường ngành than, quy hoạch lại hệ thống cảng than trên địa 

bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên, việc khai thác than phát triển quá nhanh, trong khi các giải 

pháp BVMT, chống xả thải trực tiếp ra môi trường BVB còn hạn chế. Một số bãi 

thải mỏ đổ thải không đúng quy định gây rửa trôi, bồi lấp sông suối, lòng hồ, khu 

vực dân cư và đặc biệt có nơi gây bồi lắng VHL; công tác cải tạo các bãi thải ở một 

số mỏ còn chậm; lượng nước thải mỏ được xử lý chưa cao. 

VHL có nhiều nỗ lực để BVMT Vịnh như: Ban hành Quy chế quản lý VHL; 

phối hợp, kiểm soát việc đổ thải đất đá trên Vịnh; phối hợp thực hiện di dân dưới 

Vịnh lên bờ; tích cực ứng dụng công nghệ tiên tiến BVMT; triển khai dự án nâng 

cao nhận thức của cộng đồng trong việc BVMT; tổ chức thu gom rác thải tại các 

điểm du lịch trên Vịnh và tham mưu cho UBND tỉnh về việc triển khai dự án “Thiết 

lập hệ thống thu gom, vận chuyển rác thải trên VHL về bờ xử lý sử dụng nhiên liệu 

sinh học và xây dựng mô hình giáo dục môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng 

bảo vệ di sản thiên nhiên thế giới VHL”; xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu 

trên Vịnh…Các phương án được thực hiện cho vùng lõi và vùng đệm của VHL. 

Việc thực hiện lấn biển, đa số các địa phương đều thực hiện chưa theo quy 

hoạch và quy trình lấn biển, đặc biệt là các địa phương như Hạ Long, Cẩm phả. Hai 

địa phương này thực hiện nhiều dự án khu đô thị lấn biển, trong quá trình đổ thải 

chưa tổ chức thực hiện nghiêm theo quy trình. Việc di dời một số cơ sở gây ô nhiễm 
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môi trường nghiêm trọng ra khỏi các khu đô thị, dân cư tập trung chậm, nhiều lần 

phải gia hạn thời gian (như nhà máy sàng tuyển than cột 8, thành phố Hạ Long). 

Ngăn ngừa việc xả thải chất thải khai thác khoáng sản và chất thải công 

nghiệp,… được thực hiện có nhiều cố gắng và mang lại hiệu quả như: Việc hoàn 

nguyên môi trường khai thác than tại Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Đông Triều. 

Xây dựng các nhà máy xử lý nước thải công nghiệp với quy mô lớn tại Hạ Long, 

Cẩm Phả. Tuy nhiên một số nơi còn xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường nước mặt 

(sông, suối, hồ..), nước ngầm, nước BVB tại các khu vực khai thác khoáng sản vẫn 

còn ở mức độ cao, các điểm nóng về ô nhiễm môi trường vẫn còn ở các địa phương 

như vấn đề thu gom nước thải mỏ chưa triệt để, sạt lở và rửa trôi đất đá thải từ các 

khai trường ở Cẩm Phả. TP. Hạ Long còn có những hạn chế trong việc ngăn chặn 

một số công trình xâm lấn vùng đệm VHL, vấn đề thu gom nước xả thải công 

nghiệp của các nhà máy, KCN chưa triệt để. 

Một số địa phương khác như: Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà, Vân Đồn, Cô Tô, 

Quảng Yên nguồn gây ô nhiễm BVB không nhiều do chỉ có thực hiện các dự án lấn 

biển (trừ Hải Hà, nơi có cảng biển) và một số ít cơ sở công nghiệp. Về cơ bản các 

địa phương này đã thực hiện tốt việc kiểm soát xả thải và lấn biển. 

3.4.2. Hạn chế trong quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường biển ven bờ 

giai đoạn 2006-2012 

3.4.2.1.  Nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường biển ven bờ  

Quy hoạch BVMT BVB: Chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, quy hoạch thiếu 

tính dự báo, manh mún. Xây dựng quy hoạch tổng thể có sự tham gia của các 

ngành, lĩnh vực và tổ chức thực hiện quy hoạch còn yếu; hiện nay chưa có một đề 

tài hay công trình điều tra cơ bản mang tính chi tiết cho toàn tỉnh, làm cơ sở vững 

chắc cho công tác quy hoạch, kế hoạch của tỉnh cũng như cảnh báo các nguy cơ ô 

nhiễm, suy thoái môi trường; lồng ghép hoạt động BVMT trong các quy hoạch 

ngành chưa đạt yêu cầu, hoạt động phát triển của các ngành quá coi trọng đến hiệu 

quả kinh tế, chưa chú ý đến việc giải quyết các ảnh hưởng xấu tới môi trường BVB. 

Tỉnh chưa xác lập được cơ sở dữ liệu đồng bộ và khoa học về đất đai, khoáng 

sản, môi trường,... có mức độ tin cậy cao về TN&MT phục vụ công tác quy hoạch; 
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công tác cập nhật thông tin, dữ liệu về thực trạng và biến động chưa thường xuyên, 

hệ thống, thiếu chính xác; điều tra, nghiên cứu cơ bản phục vụ quy hoạch mới chỉ 

dừng lại ở mức phục vụ cho sự phát triển của từng ngành kinh tế đơn lẻ và trong 

phạm vi hẹp; quy hoạch phát triển chưa bảo đảm tính khách quan. 

Tổ chức bộ máy QLNN về BVMT BVB: Có nhiều lực lượng hoạt động trên 

biển với các chức năng nhiệm vụ chồng chéo và mâu thuẫn nhau, nhưng lại chưa có 

một cơ quan chuyên trách nào có đủ tầm cao để ban hành văn bản, điều phối tổng 

hợp giúp UBND Tỉnh trong xây dựng, quản lý thống nhất các hoạt động liên quan 

đến biển đang ngày càng đa dạng và phức tạp. 

Hầu hết các địa phương cán bộ vừa làm công tác quản lý môi trường vừa làm 

công tác quản lý đất đai hoặc công tác khác; phần lớn cấp xã đều chưa có cán bộ 

chuyên trách về BVMT dẫn đến hiệu quả quản lý thấp; các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ vẫn chưa có cán bộ chuyên trách về BVMT vì vậy công tác quản lý BVMT còn 

mang tính hình thức; chưa được phân cấp rõ ràng; chưa thành lập được Phòng Quản 

lý đa dạng sinh học trực thuộc Chi cục BVMT;  

Việc thanh kiểm tra, xử lý vi phạm: Các cơ quan chức năng còn lúng túng 

trong xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về BVMT, đặc biệt là trong việc ra quyết 

định đình chỉ, cấm hoạt động đối với những cơ sở gây ô nhiễm môi trường. 

Áp dụng KH&CN chưa có sự tham gia tích cực trong “định hướng” nghiên 

cứu khoa học của các cơ quan chuyên ngành quản lý môi trường như: Xây dựng, 

công thương, nông nghiệp, du lịch… Việc thành lập hệ cơ sở dữ liệu về BVMT 

thống nhất toàn tỉnh còn chậm, chất lượng chưa cao, việc cập nhật, truy cập chung 

còn nhiều hạn chế cần khắc phục. 

Hợp tác quốc tế về BVMT biển: Trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, 

trang thiết bị BVMT biển còn ít; các dự án liên quan đến BVMT biển còn nhiều hạn 

chế; việc phối hợp của địa phương trong tiếp thu kinh nghiệm, KH&CN còn chưa 

thật sự tốt; một số dự án cụ thể được triển khai nhưng chưa mang lại hiệu quả như 

mong muốn đặt ra, sau khi kết thúc không có sự triển khai nhân rộng những hiệu 

quả tốt vào thực tiễn quản lý.  

Quản lý các nguồn gây ô nhiễm BVB: Vùng biển Quảng Ninh đang chịu 
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nhiều áp lực từ các hoạt động phát triển kinh tế, tác động của nguồn gây ô nhiễm từ 

lục địa và trên biển; QLNN về BVMT của tỉnh hiện nay chưa theo kịp yêu cầu phát 

triển KT-XH của tỉnh; nguồn thải công nghiệp chưa được xử lý triệt để nhất là hệ 

thống xử lý nước thải công nghiệp; xử lý CTNH phát sinh hàng năm vẫn chưa tốt; 

lấn biển, nạo vét đổ thải vẫn còn phổ biến hiện tượng đổ thải không theo quy hoạch, 

và thiết kế kỹ thuật; xử lý các nguồn thải của hoạt động khai thác than không được 

xử lý triệt để mặc dù đã áp dụng nhiều giải pháp; nuôi trồng thuỷ hải sản không 

đúng kỹ thuật nên chưa đáp ứng được yêu cầu lồng ghép để BVMT BVB. Như vậy 

có thể đánh giá mức độ phát triển bền vững ở Quảng Ninh chưa cao (Phụ lục 24).  

Tổ chức phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trên biển còn nhiều hạn chế: 

Khả năng dự báo, xử lý tình huống còn bị động, cơ chế phối hợp giữa các bên liên 

quan, phương tiện ứng phó với các sự cố lớn trên biển chưa cao. Công tác giám sát, 

quan trắc môi trường của Quảng Ninh mới chỉ tập trung vào giám sát môi trường 

nước, không khí, các vấn đề môi trường khác như môi trường đất, đa dạng sinh học 

chưa được thực hiện; quan trắc với mạng điểm rất mỏng không phản ánh chính xác 

hiện trạng môi trường tỉnh mà chỉ mang tính chất hỗ trợ, tham khảo; triển khai dự 

án nghiên cứu xây dựng và cập nhật kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và bản đồ 

nhạy cảm vùng bờ tỉnh Quảng Ninh, trong đó đặc biệt quan tâm tới vùng di sản 

VHL hiệu quả chưa cao; hoạt động giám sát, quan trắc, báo cáo ĐTM, cảnh báo ô 

nhiễm môi trường do các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, các nghiên cứu khoa 

học chưa được tích hợp với nhau, không được công bố rộng rãi để phục vụ công tác 

quản lý môi trường chung của tỉnh, gây lãng phí tiền bạc và thời gian. 

BTTH do hành vi ô nhiễm gây nên: Là một vấn đề khó do phải xác định thiệt 

hại với môi trường hay các thành phần môi trường; xác định được chủ thể có hành vi 

gây ô nhiễm; khi xác định được có hành vi vi phạm thì lại khó trong xác định mức độ 

gây ô nhiễm BVB của các chủ thể gây ô nhiễm (các KCN, KKT, các đơn vị ngành 

than, ngành xây dựng,…). Xác định chế tài và tổ chức thực hiện chế tài bồi thường 

chưa đạt hiệu quả mong muốn; hiện tại mới dừng ở mức xử phạt và hoàn nguyên môi 

trường khi xác định được có hành vi vi phạm. 

Quản lý môi trường vùng trọng điểm VHL: Năng lực quản lý của cán bộ Ban 
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quản lý VHL đối với vấn đề môi trường còn hạn chế; việc phối hợp liên ngành 

trong kiểm tra giám sát các dự án liên quan đến Vịnh như đổ thải tại khu vực lân 

cận Vịnh còn chưa chặt chẽ; việc thực hiện cam kết BVMT đối với các phương 

tiện chuyên chở khách du lịch trên Vịnh chưa cao; thực hiện Quy chế quản lý Vịnh 

hiệu quả chưa cao; còn hiện tượng khai khác khoáng sản, xâm phạm khu vực vùng 

đệm Vịnh; vấn đề quy hoạch chung của tỉnh và các ngành khác còn chưa chú ý đến 

BVMT Vịnh; tuyên truyền giáo dục ý thức BVMT đối với học sinh, sinh viên, ngư 

dân còn chưa thường xuyên; các dự án BVMT còn trông chờ nhiều vào nguồn lực 

của các tổ chức quốc tế; những dự án BVMT thực hiện hiệu quả chưa cao; việc 

thanh tra, kiểm tra, xử lý những hành vi vi phạm trong công tác bảo tồn Di sản 

Vịnh chưa được kiểm soát tốt. 

Với những hạn chế nêu trên, đòi hỏi QLNN trên địa bàn Tỉnh phải có những 

giải pháp để khắc phục. Những giải pháp đề ra và mang lại hiệu quả sẽ là cơ sở 

quan trọng để các ngành, lĩnh vực triển khai, nhân rộng qua đó đảm bảo giữ gìn môi 

trường BVB trong sạch, đảm bảo sự phát triển bền vững. 

3.4.2.2.  Phương thức QLNN về BVMT biển ven bờ Quảng Ninh 

QLNN về BVMT BVB vẫn tiếp cận theo ngành, theo lãnh thổ là chủ yếu; 

BVB được sử dụng đa ngành, đa mục đích, nhưng vẫn phổ biến phương thức quản 

lý đơn ngành; những biện pháp BVMT được lồng ghép chưa nhiều vào các kế 

hoạch phát triển KT-XH ở vùng bờ; thiếu hỗ trợ kỹ thuật từ phía các cơ quan khoa 

học trong việc lập kế hoạch quản lý vùng bờ. 

Quản lý theo ngành và lãnh thổ chưa bảo đảm có sự kết nối của QLTHVB đã 

gây ra tình trạng các thế mạnh kinh tế của tỉnh đang có xu hướng mâu thuẫn (khai 

thác than, phát triển cảng biển, mở rộng các KCN quanh khu vực Vịnh Bái Tử Long 

đang làm ảnh hưởng đến thế mạnh đặc biệt lớn là du lịch biển). 

Việc áp dụng QLTHVB tại Quảng Ninh cũng gặp những khó khăn nhất định:  

- Nhận thức, kiến thức và cơ chế quản lý còn yếu; thiếu các chính sách và 

văn bản quy phạm pháp luật phù hợp, thiếu cơ chế điều phối và phối hợp hiệu quả 

giữa các chủ thể liên quan trong khai thác TN&MT biển dẫn đến mâu thuẫn về 

quyền lợi; phối hợp liên ngành, địa phương chưa đồng bộ và thiếu chặt chẽ, chưa 
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đưa ra được các cơ chế, hình thức phối hợp có hiệu quả. 

- Đây là phương thức mới; nhiều cán bộ quản lý còn chưa nắm rõ; việc tuyên 

truyền phổ biến còn gặp khó khăn; kết nối để các ngành, địa phương bàn bạc thống 

nhất là khó;… 

3.4.2.3.  Công cụ QLNN về BVMT biển ven bờ  

* Những hạn chế trong áp dụng công cụ QLNN về BVMT BVB Quảng Ninh 

Áp dụng các CCKT: Mới ở giai đoạn bước đầu, thử nghiệm nên còn nhiều vấn 

đề chưa được quy định cụ thể; thiếu cơ chế phối hợp áp dụng giữa các chủ thể liên 

quan; các cơ quan QLNN và doanh nghiệp thiếu hiểu biết trong áp dụng các CCKT.  

Cơ quan nhà nước còn chậm triển khai việc sử dụng các CCKT; các công cụ 

thuế và phí còn ở giai đoạn hình thành, phát huy tác dụng chưa cao như thuế tài 

nguyên, thuế xăng dầu, phí cầu đường, vé vào cửa khu du lịch, tiền phạt vi phạm  

môi trường. Nguyên tắc  ai gây ô nhiễm phải trả tiền (PPP) và được hưởng lợi phải 

trả tiền (BPP) chưa được áp dụng rộng rãi; nguồn thu cho môi trường từ mở mang 

hoạt động du lịch chỉ dừng ở mức thí điểm, chưa đánh thuế  tài nguyên nước... 

Sử dụng các nguồn lực tài chính: Toàn tỉnh chưa có thống kê đầy đủ về các 

nguồn kinh phí đầu tư cho công tác BVMT; chưa có sự phân bổ, cơ chế hạch toán 

rõ ràng, vẫn còn được giao chung vào sự nghiệp kinh tế, xây dựng cơ bản hay 

nguồn kinh phí không tự chủ; không xác lập rõ ràng về tổng kinh phí chi hàng năm 

cũng như các nhiệm vụ, đề án, dự án… được thực hiện;  

Thiếu sự phối hợp lồng ghép chi ngân sách BVMT với các mục chi khác nên 

dẫn đến tình trạng chồng chéo hoặc bỏ sót, dàn trải, lãng phí; hầu hết kinh phí sử 

dụng đầu tư dàn trải, không đúng mục đích (vào việc mua sắm tài sản, xây dựng các 

công trình BVMT) gây lãng phí lớn cho ngân sách; 1% tổng chi ngân sách nhà nước 

cho BVMT hàng năm chưa đáp ứng yêu cầu; các đơn vị thuộc TKV sử dụng hết 

kinh phí chưa thật tập trung vào những nội dung cấp thiết. 

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về BVMT: Thiếu một chiến lược hành động 

truyền thông cụ thể mang tính chất "tổng hợp"; những kiến thức truyền thông mang 

đến cho địa phương còn phân tán, phụ thuộc vào dự án của các nhà tài trợ nên thiếu 

tính thống nhất; chưa có mạng lưới tuyên truyền có tính chuyên nghiệp; tuyên 
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truyền về biển, phát triển bền vững biển và QLTHVB cũng chưa được hình thành; 

hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục còn mang tính hình thức, mang tính thời 

điểm, tính phong trào. 

Chưa xây dựng được nhiều mô hình BVMT biển trong các khu dân cư; tuyên 

truyền cho cư dân ven biển, đặc biệt là ngư dân chưa nhiều; chưa tuyên truyền 

thường xuyên và rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, ít các cuộc thi 

tìm hiểu về hoạt động BVMT BVB; chương trình giáo dục Di sản VHL chỉ thực 

hiện được trong giai đoạn ngắn đến nay đã kết thúc;…  

Hệ thống văn bản pháp luật: Chưa hoàn chỉnh, còn bất cập, tính thực tiễn 

chưa cao; việc cụ thể hóa nhiều văn bản chậm; có sự không đồng bộ hoặc xuất hiện 

các khoảng trống pháp luật cần phải được tiếp tục hướng dẫn (có sự vênh nhau giữa 

Luật BVMT với các hệ thống văn bản pháp luật khác); nhiều vấn đề môi trường 

mới đã phát sinh, vướng mắc hoặc chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.  

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật: Chưa thường 

xuyên, thiếu đồng bộ, còn theo vụ việc; tình trạng vi phạm diễn ra phổ biến mà 

nguyên nhân chủ yếu không phải là do thiếu các quy định của pháp luật, mà do thực 

hiện không nghiêm. Các cơ quan chức năng kiểm tra xử lý vi phạm còn chưa kiên 

quyết; các hành vi vi phạm chậm được phát hiện, xử lý; xác định mức độ trách 

nhiệm khắc phục vi phạm còn gặp lúng túng. 

Việc ra quyết định đình chỉ, cấm hoạt động đối với những cơ sở gây ô nhiễm 

môi trường, chế tài xử phạt vi phạm trong BVMT còn nhẹ nên một số doanh nghiệp 

chịu nộp phạt mà không đầu tư thoả đáng cho công tác xử lý môi trường. 

Xét trên cơ sở các tiêu chí đánh giá kết quả QLNN về BVMT BVB, ngoài 

những kết quả đã phân tích tại mục 3.4.1, thì còn có những tiêu chí mà việc thực 

hiện chưa đạt được kết quả đề ra. Chẳng hạn luật pháp, nhiều văn bản mang tính 

cụ thể hóa các văn bản của Trung ương còn chậm, quy định trách nhiệm của các 

ngành có liên quan chưa rõ,… Việc tổ chức thực hiện, đặc biệt là thực hiện quy 

hoạch chưa tốt ở giai đoạn 2006-2010 (đã xác định được thế mạnh ưu tiên nhưng 

triển khai thực hiện chưa đạt kết quả mong muốn) dẫn đến Quảng Ninh có nhiều 

thế mạnh cùng phát triển và đang có nguy cơ hạn chế thế mạnh của nhau (khai 
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thác than, cảng biển mâu thuẫn với phát triển du lịch…) làm ảnh hưởng đến môi 

trường BVB ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng…   

3.4.3. Nguyên nhân chính của hạn chế trong quản lý nhà nước về bảo vệ 

môi trường biển ven bờ giai đoạn  2006-2012 

Theo phân kỳ xây dựng báo cáo tổng thể môi trường cấp tỉnh thì giai đoạn 

trước 2006 đã có báo cáo đánh giá tác động môi trường cho giai đoạn 2001- 2005. 

Với những kết quả, đánh giá, tồn tại, nguyên nhân, giải pháp của giai đoạn 2001-

2005, đã làm cơ sở, nền tảng cho sự việc xây dựng báo cáo tổng thể môi trường 

Quảng Ninh giai đoạn 2006-2010. Do đó, việc phân tích, đánh giá nguyên nhân chỉ 

tập trung cho giai đoạn 2006-2012. 

3.4.3.1. Phân định nguyên nhân theo nhóm nội dung 

- Về nội dung QLNN về BVMT BVB: 

Quy hoạch BVMT BVB: Quy hoạch tổng thể về BVMT chưa bảo đảm tính 

chiến lược tầm cao; quy hoạch ngành, lĩnh vực thiếu tính khách quan, không bảo 

đảm lợi ích chung về BVMT BVB do sự chi phối của lợi ích cục bộ địa phương hay 

lợi ích nhóm. Thiếu điều tra tổng thể môi trường cơ bản có tính hệ thống trong toàn 

tỉnh; hệ thống cơ sở dữ liệu chưa được hệ thống hóa và kết nối lại làm cơ sở cho 

việc xây dựng quy hoạch. 

Tổ chức bộ máy QLNN về BVMT BVB: Chưa thành lập được cơ quan có 

thẩm quyền đủ mạnh để thống nhất quản lý, điều hành chung trên nhiều khía cạnh. 

Tổ chức bộ máy hiện có chưa được kiện toàn tương xứng với nhiệm vụ được giao, 

chưa đáp ứng kịp thời với tốc độ phát triển nhanh về kinh tế; sự phối hợp của các 

đơn vị trong BVMT còn thiếu chặt chẽ; cán bộ trẻ (chiếm tỉ lệ gần 74%), kỹ năng 

QLNN còn hạn chế, trong khi lĩnh vực quản lý nhiều và lãnh thổ rộng lớn.  

Tổ chức phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trên biển: Chưa thành lập 

được một đầu mối phản ứng nhanh trong tiếp nhận, xử lý mọi thông tin có liên quan 

đến sự cố môi trường trên biển và điều phối mọi hoạt động phối hợp khi có tình 

huống xảy ra; trong khi đó QLNN chưa chủ động, thậm chí có phần buông lỏng 

việc tổ chức phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trên biển; thiếu cán bộ được 

đào tạo sâu về quản lý môi trường, trang thiết bị kỹ thuật hạn chế; triển khai dự án 
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nghiên cứu xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và bản đồ nhạy cảm vùng bờ 

tỉnh Quảng Ninh chưa thực sự được quan tâm đầu tư sớm. 

Áp dụng KH&CN: Trước 2011, thiếu một chính sách định hướng lớn về xây 

dựng và áp dụng KH&CN trong toàn tỉnh; đội ngũ các nhà KH&CN môi trường 

còn yếu và thiếu, đặc biệt là chuyên gia có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm. 

Hợp tác quốc tế về BVMT biển: Các chương trình hợp tác chưa thật sự 

nghiên cứu kỹ về điều kiện thực tiễn để triển khai; chưa tạo được một cơ chế hữu 

hiệu để lấy ý kiến của các bên liên quan, nhất là ý kiến của bên tiếp nhận chương 

trình, dự án. 

QLNN trong hướng dẫn quản lý, xử lý các nguồn gây ô nhiễm BVB: Ngành 

than còn chưa thực hiện đúng quy hoạch phát triển (sản lượng than khai thác, tiêu 

thụ không đồng bộ với phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, bến cảng và các 

quy định của pháp luật BVMT). Phân định trách nhiệm giữa các chủ thể trong hoạt 

động phối hợp còn chưa rõ ràng như: tổ chức phòng ngừa, ứng phó sự cố môi 

trường trên biển; BTTH do ô nhiễm, suy thoái môi trường biển. 

- Phương thức QLNN về BVMT biển ven bờ: Vẫn tiếp cận theo ngành, theo 

lãnh thổ là chủ yếu; QLTHVB là cách tiếp cận quản lý mới cần phải có thời gian để 

triển khai; vai trò kết nối của QLTHVB giữa quản lý ngành và lãnh thổ chưa thực 

sự tốt. Việc phối hợp giữa các chủ thể gặp khó khăn do mỗi cơ quan có thẩm quyền 

riêng nhất định, trong khi đó lại chưa thiết lập được cơ chế phối hợp bắt buộc giữa 

các chủ thể liên quan để ban hành các quyết định quản lý. 

- Công cụ QLNN về BVMT biển ven bờ:  

Áp dụng, sử dụng các CCKT: Việc áp dụng còn gặp nhiều khó khăn do các 

văn bản pháp lý quy định và hướng dẫn thực hiện còn thiếu. Các CCKT chưa được 

triển khai rộng do thiếu cơ chế thực hiện; cơ chế ưu đãi cho các đơn vị sản xuất kinh 

doanh khi áp dụng các CCKT chưa rõ; việc tuyên truyền hướng dẫn còn chưa rộng 

rãi. Sử dụng các nguồn lực tài chính: Nguồn lực tài chính chưa bảo đảm so với yêu 

cầu QLNN về BVMT BVB của Tỉnh. Chưa có quy định chặt chẽ trong phân bổ 

nguồn kinh phí BVMT; vai trò của Sở TN&MT bị xem nhẹ trong việc phân bổ 

nguồn lực; chưa có sự giám sát chặt chẽ của HĐND các cấp. 
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Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về BVMT BVB: chưa có chương trình 

truyền thông mang tính chất dài hạn như: Nội dung, hình thức truyền thông, mạng 

lưới truyền thông, chiến dịch truyền thông với những thời điểm quan trọng trong 

năm và hành động cụ thể để lôi kéo cộng đồng và doanh nghiệp tham gia. Hệ thống 

văn bản pháp luật: Nhiều văn bản của Trung ương khi triển khai thực hiện tại 

Quảng Ninh còn thiếu tính đồng bộ; một số văn bản hướng dẫn ban hành còn chậm; 

chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra cao hơn so với thực tế khả năng thực hiện. Công tác thanh 

tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật: các quy định của pháp luật tương 

đối đầy đủ nhưng nguyên nhân cơ bản là thực hiện không nghiêm túc. 

3.4.3.2. Phân định nguyên nhân theo nguyên nhân chủ quan và khách quan 

Nguyên nhân chủ quan: Việc xây dựng quy hoạch môi trường còn chậm; xác 

định ưu thế phát triển “xanh” là chủ đạo với thế mạnh là du lịch, dịch vụ và giảm 

dần khai thác than để BVMT còn chậm; việc củng cố, hoàn thiện bộ máy BVMT 

chưa theo kịp thực tiễn tình hình và yêu cầu BVMT; xác định các chương trình, dự 

án BVMT trọng điểm để BVMT; nguồn kinh phí dành cho BVMT được thực hiện 

không đúng mục đích, sai mục chi, mức chi nên hiệu quả không cao, việc giám sát 

triển khai các nguồn lực này cũng còn hạn chế; tiếp nhận, xử lý mọi thông tin có 

liên quan đến sự cố môi trường trên biển và điều phối mọi hoạt động phối hợp khi 

có tình huống xảy ra còn yếu; việc phối hợp các lực lượng có liên quan trong xử lý 

các vấn đề môi trường chưa chặt chẽ.  

Nguyên nhân khách quan: Thiếu điều tra tổng thể môi trường cơ bản có tính 

hệ thống trong toàn tỉnh và kết nối thông tin; Quy hoạch tổng thể về BVMT thiếu 

chiến lược tầm cao; quy hoạch ngành, lĩnh vực thiếu tính khách quan, chịu chi 

phối của lợi ích cục bộ địa phương hay lợi ích nhóm; chưa thành lập được một đầu 

mối phản ứng nhanh trong tiếp nhận, xử lý mọi thông tin có liên quan đến sự cố 

môi trường trên biển; thiếu cán bộ được đào tạo sâu về quản lý môi trường, trang 

thiết bị kỹ thuật hạn chế; chưa thành lập được cơ quan có thẩm quyền đủ mạnh để 

thống nhất quản lý, điều hành chung; cán bộ trẻ (chiếm tỉ lệ gần 74%), kỹ năng 

QLNN còn hạn chế, trong khi lĩnh vực quản lý nhiều và lãnh thổ rộng lớn; thiếu 

một chính sách định hướng lớn về xây dựng và áp dụng KH&CN trong toàn tỉnh; 
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các chương trình hợp tác chưa thật sự nghiên cứu kỹ về điều kiện thực tiễn để 

triển khai; ngành than còn chưa thực hiện đúng quy hoạch phát triển; QLTHVB là 

cách tiếp cận quản lý mới cần phải có thời gian để triển khai, việc phối hợp giữa 

các chủ thể gặp khó khăn; nhiều văn bản áp dụng còn gặp nhiều khó khăn do các 

văn bản hướng dẫn thực hiện còn thiếu; chưa có quy định chặt chẽ trong phân bổ 

nguồn kinh phí BVMT; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về BVMT còn hình thức; 

nhiều văn bản của Trung ương khi triển khai thực hiện tại Quảng Ninh còn thiếu 

tính đồng bộ; một số văn bản hướng dẫn ban hành còn chậm.  

 

Tiểu kết Chương 3 

Việc phân tích các điều kiện tự nhiên, KT-XH Quảng Ninh có ý nghĩa nền 

tảng quan trọng cho các phân tích, nhận xét, đánh giá về QLNN về BVMT BVB. 

Quảng Ninh một trọng điểm kinh tế, một đầu tàu của vùng kinh tế trọng điểm phía 

Bắc, có vị trí và vai trò trọng yếu về địa chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại và quốc 

phòng - an ninh của cả nước; có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, trong đó có kinh 

tế biển. Có nhiều thế mạnh để có thể phát triển trở thành các ngành kinh tế mũi nhọn 

như hoạt động du lịch, dịch vụ; khai thác nuôi, trồng thuỷ hải sản; phát triển kinh tế 

cảng biển; khai thác khoáng sản (đặc biệt là khai thác than - nhân tố ảnh hưởng lớn 

đến môi trường) và thương mại cửa khẩu; phát triển công nghiệp (có 11 KCN, trong 

đó có 9 KCN BVB). Các tiềm năng, lợi thế tạo cho Quảng Ninh những động lực to 

lớn để phát triển kinh tế.  

Bên cạnh lợi thế nêu trên, đồng thời đặt ra cho hoạt động QLNN về BVMT 

trong đó có BVB của tỉnh nhiều vấn đề về cần giải quyết. Nếu hoạt động QLNN 

không hiệu quả sẽ tạo ra những hậu quả cho môi trường biển, cản trở sự phát triển 

bền vững của Tỉnh. Các hoạt động kinh tế gây ô nhiễm BVB Quảng Ninh về cơ bản 

giống như các nguồn gây ô nhiễm BVB trên cả nước (nhưng đặc trưng là phát triển 

cảng biển, du lịch biển, đặc biệt với khai thác than là thế mạnh). Do đó chịu nhiều 

tác động của nguồn gây ô nhiễm từ lục địa với nhiều thông số ô nhiễm vượt chỉ tiêu 

cho phép tại các khu vực BVB trong tỉnh. 

Các nguồn ô nhiễm từ lục địa được xả thải (chưa hoàn toàn được xử lý triệt 
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để) ra môi trường và theo các sông suối làm suy thoái môi trường đất đai ven biển, 

ô nhiễm nghiêm trọng đối với môi trường nước vùng BVB, làm suy thoái đa dạng 

sinh học. Đặc biệt trong đó là ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại khu vực khai 

thác than và đới ven biển từ Đông Triều đến Mông Dương ngày càng nhiều, với 

tính chất, mức độ ngày càng phức tạp thể hiện qua các số liệu quan trắc, chỉ số môi 

trường. Trong khi đó, hoạt động quản lý các nguồn gây ô nhiễm chưa theo kịp yêu 

cầu phát triển KT-XH của tỉnh. Đặc biệt là yêu cầu BVMT của một trong những 

vùng trọng điểm quan trọng nhất của Quảng Ninh đó là VHL. Phân tích thực tiễn 

cho thấy việc QLNN về BVMT phục vụ phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ninh đang trở thành một yêu cầu cấp thiết hiện nay.  

Soi những vấn đề lý luận trong Chương 2 vào phân tích, nhận định, đánh giá 

QLNN về BVMT trong đó có môi trường BVB cho thấy những nỗ lực và kết quả 

đạt được là quan trọng và khá toàn diện, góp phần vào sự phát triển bền vững của 

tỉnh. Quảng Ninh đã triển khai nhiều hoạt động QLNN mang tính hệ thống và mang 

lại hiệu quả trên thực tiễn: Cụ thể hóa Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 vào 

điều kiện địa phương và đã ban hành nhiều văn bản về BVMT; lập quy hoạch tổng 

thể; quy hoạch từng địa phương với sự phối hợp của các ngành liên quan; hệ thống 

cơ quan QLNN về TN&MT từ cấp tỉnh đến cơ sở, trong các doanh nghiệp, công ty, 

tập đoàn được kiện toàn; cách tiếp cận QLTHVB; cụ thể hóa các quy định của pháp 

luật; áp dụng các CCKT như thuế, phí, lệ phí, ký quỹ, đặt cọc, quỹ môi trường;…  

Tuy nhiên, qua phân tích, tổng hợp các số liệu báo cáo, các quy định của hệ 

thống pháp luật hiện hành của Trung ương, của tỉnh, công trình khoa học nghiên 

cứu BVMT, các bảng biểu, sơ đồ cho thấy bên cạnh những kết quả còn có những 

hạn chế nhất định như:  

- Việc phát triển các tiềm năng, thế mạnh trong giai đoạn mới đặt ra yêu cầu 

cao hơn đối với QLNN về BVMT trong đó có môi trường BVB. Tuy nhiên QLNN 

chưa đáp ứng được so với thực tiễn tăng trưởng kinh tế hiện nay.  

 - Quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch phát triển ngành than chưa xem xét đầy đủ 

đến yêu cầu phát triển của các ngành KT-XH khác và đặc điểm của các vùng lãnh thổ. 

Lồng ghép yếu tố môi trường trong các quy hoạch ngành chưa đạt yêu cầu, các ngành 
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cơ bản chỉ coi trọng đến hiệu quả kinh tế. Quy hoạch BVMT chưa bảo đảm tính khách 

quan, lợi ích chung do sự chi phối của lợi ích cục bộ địa phương hay lợi ích nhóm. 

- Bộ máy chưa đáp ứng được yêu cầu BVMT trước việc phát triển kinh tế “quá 

nóng”. Số lượng, trình độ cán bộ còn hạn chế (chủ yếu là cán bộ trẻ, kỹ năng QLNN 

còn hạn chế) trong khi quản lý trên lãnh thổ rộng lớn, đa ngành, đa lĩnh vực; hoạt 

động còn kiêm nhiệm, năng lực thấp, thiếu kiến thức chuyên môn. Cơ cấu tổ chức bộ 

máy quản lý môi trường trong các ngành chưa rõ; chưa có một cơ quan có thẩm 

quyền đủ mạnh để thống nhất điều hành quản lý chung trên nhiều khía cạnh (QLTH). 

- Một số ngành và địa phương buông lỏng quản lý đối với công tác BVMT; đề 

xuất giải pháp QLNN còn yếu, chưa kịp thời, chưa phù hợp với thực tiễn; sự phối hợp 

quản lý giữa cơ quan chuyên ngành với các cấp chính quyền địa phương và doanh 

nghiệp còn nhiều hạn chế ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác BVMT.  

- Xác lập vai trò chủ động của Sở TN&MT trong tham gia phân bổ nguồn lực 

còn hạn chế, chủ yếu do Sở Tài chính thực hiện; thiếu sự giám sát chặt chẽ của 

HĐND các cấp trong QLNN về BVMT. 

- Nhìn chung hệ thống pháp luật còn nhiều bất cập, tính thực tiễn chưa cao, 

các chế tài xử phạt vi phạm chưa tương xứng với mức độ gây thiệt hại đối với môi 

trường; hiệu lực triển khai của một số văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh còn thấp; 

việc cụ thể hóa một số văn bản Trung ương thành hướng dẫn cụ thể phù hợp với 

khả năng BVMT của Quảng Ninh còn thiếu sự chuẩn xác và vận dụng linh hoạt 

- Công tác kiểm tra, giám sát; thanh, kiểm tra xử lý vi phạm BVMT theo 

chức năng nhiệm vụ chưa thường xuyên, thiếu đồng bộ, chưa kịp thời phát hiện và 

xử lý kiên quyết những vi phạm, tạo ra hiện tượng “nhờn luật”. 

- Chính sách và CCKT chưa được áp dụng trên diện rộng để khuyến khích 

các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư BVMT. Thiếu sự quy định chặt chẽ trong 

phân bổ nguồn kinh phí BVMT, phối hợp lồng ghép chi ngân sách BVMT với các 

mục chi khác nên dẫn đến tình trạng chồng chéo hoặc bỏ sót, dàn trải, lãng phí; 

chưa có thống kê đầy đủ về các nguồn kinh phí, đầu tư cho công tác BVMT. 

- Chưa có sự “định hướng” nghiên cứu khoa học của các cơ quan chuyên 

ngành quản lý môi trường, còn yếu và thiếu, đặc biệt là chuyên gia có trình độ cao, 
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nhiều kinh nghiệm; hệ thống cơ sở dữ liệu về BVMT thống nhất toàn tỉnh còn 

nhiều hạn chế về xây dựng, cập nhật, chia sẻ, sử dụng. 

- Khó khăn trong kết nối để các ngành, địa phương bàn bạc thống nhất xây 

dựng hệ thống quy định chung về cận áp dụng QLTHVB; áp dụng phương thức 

QLTHVB chưa bảo đảm kết nối giữa quản lý ngành và lãnh thổ. 

- BVMT VHL: Văn bản luật pháp trong công tác quản lý và bảo vệ Di sản đã 

được ban hành chưa thực sự đủ mạnh; công tác quản lí vùng Di sản còn chồng chéo; 

thiếu cơ chế quản lý đa ngành; chưa có chế tài để xử lí các trường hợp vi phạm quy 

chế quản lý VHL; CCKT (phí, quỹ môi trường, chế tài xử phạt...) áp dụng còn hạn 

chế; thiếu cán bộ được đào tạo sâu về quản lý môi trường. 

Như vậy những hạn chế được phân tích, đánh giá nêu trên cùng với những 

nguyên nhân cơ bản được coi là những điểm nghẽn, nút thắt, là vấn đề then chốt cần 

giải quyết trong QLNN về BVMT BVB tại Quảng Ninh. Những hạn chế, nguyên 

nhân được sắp xếp một cách hệ thống, khoa học là cơ sở quan trọng cho việc đề 

xuất giải pháp ở Chương 4. 
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Chương 4 

 

QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN 

LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN VEN BỜ QUẢNG NINH 

 

4.1. Quan điểm của Đảng về bảo vệ môi trường biển ven bờ 

Vấn đề BVMT nói chung và BVMT biển, BVB nói riêng được Đảng ta đặc 

biệt quan tâm, được thể hiện qua nhiều giai đoạn và ở một số điểm trong chỉ thị, 

nghị quyết của Đảng với một số nội dung quan trọng như:  

- “Phát triển kinh tế biển đi đôi với tăng cường khả năng bảo vệ chủ quyền và 

lợi ích quốc gia” (Nghị quyết số 03- NQ/TW ngày 06/5/1993 của Bộ Chính trị về 

“Một số nhiệm vụ phát triển kinh tế biển trong những năm trước mắt). 

- “Vừa thúc đẩy nghiên cứu, quản lý, khai thác tiềm năng biển có hiệu quả cao, 

vừa tái tạo tài nguyên biển, BVMT”, “Từ nay đến năm 2000 tăng đầu tư cho nghiên cứu 

khoa học biển, tìm kiếm thăm dò dầu khí, khoáng sản biển, nguồn lợi hải sản và năng 

lượng biển, nghiên cứu và bảo vệ BVMT” (Chỉ thị số 20/CT-TƯ ngày 22/9/1997 về đẩy 

mạnh phát triển kinh tế biển theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước). 

- “Tập trung BVMT các khu vực trọng điểm; chủ động phòng tránh thiên tai; 

hạn chế và khắc phục xói lở ven biển và dọc các sông phù hợp với quy luật của tự 

nhiên; quan tâm BVMT biển” (Nghị quyết số 41/NQ-TW ngày 15/11/2004 của Bộ 

Chính trị về BVMT trong thời kỳ công nghịêp hoá, hiện đại hoá đất nước). 

-  “Phát triển mạnh kinh tế biển tương xứng với vị thế và tiềm năng biển của 

nước ta, gắn phát triển kinh tế biển với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ 

quyền vùng biển”, “Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống 

thiên tai và Chương trình quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là nước 

biển dâng” (Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần XI). 

- “Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với bảo đảm quốc phòng - an ninh, 

hợp tác quốc tế và BVMT, kết hợp giữa phát triển vùng biển, ven biển, hải đảo”, “Phấn 

đấu đến năm 2020, kinh tế trên biển và ven biển đóng góp khoảng 53-55% tổng GDP 

của cả nước” (Nghị quyết TƯ 4 khoá X về Chiến lược biển Việt Nam đến 2020). 
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Nghị định số 25/2009/NĐ-CP ngày 6/3/2009 về “QLTH tài nguyên và 

BVMT biển hải đảo” đã xác định: Bờ biển phải được quan trắc sự biến động, đánh 

giá hiện trạng và dự báo xu thế biến động; xác định, khoanh vùng đệm để bảo vệ 

các vùng bờ biển dễ bị tổn thương và có biến đổi lớn như bãi bồi, vùng bờ biển xói 

lở, vùng bờ cát, rừng phòng hộ và đất ngập nước ven biển để có các giải pháp quản 

lý, bảo vệ phù hợp. 

Những tư tưởng chính trong quan điểm của Đảng về BVMT biển, BVB qua 

các giai đoạn là: Phát triển kinh tế biển đi đôi với tăng cường bảo vệ chủ quyền và 

lợi ích quốc gia, bảo vệ TN&MT sinh thái biển; phấn đấu trở thành một nước mạnh 

về kinh tế biển; đa dạng sinh học trên đất liền và dưới biển đều bị suy giảm...coi 

phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý ô nhiễm; nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thuỷ sản, 

bảo vệ vùng biển, sử dụng hợp lý tài nguyên và BVMT sinh thái; tiếp thu có chọn lọc 

kinh nghiệm quản lý biển của quốc tế; quản lý có tính chất liên ngành trong BVMT 

BVB; BVMT vừa là mục tiêu, vừa là một trong những nội dung cơ bản của phát triển 

bền vững; bảo đảm các yêu cầu về tính thực tiễn, khả thi, hiệu lực, hiệu quả trong 

điều kiện Việt Nam. 

Đặc biệt có những quan điểm thể hiện sự thay đổi trong tư duy BVMT biển, 

BVB như: Tiếp cận QLTHVB; áp dụng các CCKT phù hợp với cơ chế thị trường; 

BVMT biển, hải đảo; phân vùng phát triển; quy hoạch không gian biển; hoàn thiện 

và nâng cao hiệu lực hệ thống pháp luật về BVMT biển; … 

Có thể khẳng định, các quan điểm của Đảng về BVMT biển, BVB là cơ sở 

Nhà nước cụ thể hóa thành công cụ pháp luật để hạn chế dần, tiến tới kiểm soát tốt 

ô nhiễm môi trường BVB. Những quan điểm của Đảng đặt ra đã được thực hiện và 

cho thấy tính đúng đắn phù hợp với thực tiễn từng giai đoạn phát triển của đất nước. 

Những quan điểm này được các học giả trong và ngoài nước thừa nhận tính khoa 

học; bảo đảm vai trò định hướng, dẫn dắt quá trình thực hiện BVMT BVB. Tuy 

nhiên, theo quan điểm một số nhà nghiên cứu cho rằng một vài chủ trương của 

Đảng đề ra nhưng nếu được Nhà nước thể chế hóa sớm hơn thì sẽ sát với yêu cầu 

thực tiễn. Chẳng hạn các quan điểm về đề ra chiến lược, các luật như: Chiến lược 

biển Việt Nam; chưa ban hành được Luật Bảo vệ TN&MT biển. 
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4.2. Phương hướng tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 

biển ven bờ 

4.2.1. Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến 2020 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII năm 2010 đã đặt 

ra những chủ trương, giải pháp phát triển tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020: Xây 

dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành một địa bàn động lực của vùng Kinh tế trọng điểm 

Bắc Bộ; một  khu vực phát triển năng động của kinh tế ven biển và biển; chuyển 

đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng các ngành công nghiệp và dich 

vụ; Quảng Ninh chọn ba trụ cột phát triển kinh tế gồm dịch vụ tổng hợp hiện đại, 

nhất là cảng biển, hậu cần cảng biển, hàng không, viễn thông; phát triển công 

nghiệp xanh; phát triển kinh tế biển và nông nghiệp công nghệ cao. Trong đó chú 

trong xây dựng quy hoạch không gian phát triển kinh tế tỉnh Quảng Ninh theo 

hướng: “Một tâm-Hai tuyến-Đa chiều-Hai mũi đột phá” để liên kết vùng ở cấp 

quốc gia, kết nối khu vực ở cấp quốc tế (Phụ lục 25).  

Để bảo đảm phát triển hài hòa, quan điểm phát triển kinh tế gắn với BVMT 

BVB: Chú trọng phát triển các ngành có tiềm năng, lợi thế như du lịch, dịch vụ, 

cảng biển, khai thác than, sản xuất điện, xi măng, đóng tàu... gắn với việc gìn giữ 

và BVMT”; phát huy tối đa thế mạnh về du lịch, giải quyết hài hoà giữa phát 

triển du lịch với các lĩnh vực khác; trong đó, ưu tiên phát triển du lịch, phải giữ 

gìn cảnh quan, BVMT; kết hợp giữa phát triển kinh tế với bảo vệ TN&MT bảo 

đảm phát triển bền vững. 

Tập trung để hình thành các trung tâm công nghiệp lớn (khai thác than, sản 

xuất điện, xi măng, sản xuất thép, đóng tàu quy mô lớn) gắn với các KCN tập trung; 

phát triển mạnh kinh tế biển; hình thành một khu kinh tế tổng hợp của vùng ở Vân 

Đồn, hình thành rõ nét trục động lực chạy dọc tỉnh từ Đông Triều đến Móng Cái. 

Điều chỉnh và cải thiện việc tổ chức kinh tế theo lãnh thổ. Kết hợp giữa phát 

triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ dải ven biển Hạ Long ở tiểu vùng phía Tây 

của tỉnh với phát triển nông, lâm nghiệp, công nghiệp chế biến, dịch vụ của tiểu 

vùng phía Đông của Tỉnh và khu vực miền núi. Phát triển kinh tế phải bảo đảm tăng 

cường và củng cố quốc phòng, an ninh; đặc biệt chú trọng giữ vững chủ quyền vùng 
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biển, đảo và thềm lục địa về quyền lợi kinh tế, giữ vững chủ quyền quốc gia. 

Quảng Ninh đang chuyển đổi mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế 

theo hướng từ chủ yếu phát triển theo chiều rộng sang phát triển hợp lý giữa chiều 

rộng và chiều sâu, giữa tăng trưởng “nóng” sang tăng trưởng “xanh”, tăng nhanh 

hơn nữa tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế, tạo tiền đề phát triển công 

nghiệp dịch vụ và giải trí. Trong khi thế mạnh nổi bật và có thể khai thác lâu dài đó 

là du lịch biển. Do vậy, BVMT BVB là yêu cầu cấp bách hiện nay đối với tỉnh.  

Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 02/7/2007 của Tỉnh ủy với 

quan điểm chỉ đạo phát triển chiến lược biển Quảng Ninh có liên quan đến 

BVMT biển, BVB: 

- Hình thành các trung tâm kinh tế phát triển hướng ra biển như Vân Đồn, 

Hải Hà, làm động lực thúc đẩy sự phát triển của vùng và toàn tỉnh; xây dựng huyện 

đảo Cô Tô thành trung tâm dịch vụ hậu cần đánh bắt hải sản xa bờ; tiến hành thăm 

dò, khai thác tài nguyên khoáng sản ở biển kết hợp chặt chẽ với bảo vệ tài nguyên 

biển, môi trường sinh thái biển, ven biển...  

- UBND Tỉnh chỉ đạo Sở ngành của địa phương phối hợp với cơ quan hữu 

quan ở Trung ương tiến hành đề án nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách phát triển 

Vùng ven biển và biển đảo Quảng Ninh, đặc biệt là kinh tế biển theo Chiến lược 

biển Việt Nam tại Vùng ven biển và biển đảo Quảng Ninh.  

Mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể phát triển KT-XH Quảng Ninh đến năm 

2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần XIII: Phát triển có 

trọng tâm, trọng điểm, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả để thực hiện 

công nghiệp hoá trước năm 2020. Tốc độ tăng trưởng GDP thời kỳ 2011-2020 

khoảng 14,2%. GDP bình quân đầu người vào năm 2020 đạt trên 3.120 USD. Dự báo 

một số chỉ tiêu cơ bản đến năm 2020: GDP là 43.065,1 tỷ đồng; Công nghiệp, xây 

dựng là 48,5%; Dịch vụ là 50,1; Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản là 1,4% (Phụ lục 26).  

4.2.2. Chiến lược bảo vệ môi trường biển Quảng Ninh đến 2020  

* Quy hoạch BVMT Quảng Ninh đến 2020 

BVMT BVB có liên quan chặt chẽ với việc quy hoạch và quy hoạch BVMT 

nói chung của Tỉnh, cũng như quy hoạch môi trường thành phần. Quảng Ninh có 
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Quy hoạch BVMT tổng thể và một số vùng trọng điểm tỉnh Quảng Ninh đến năm 

2020 (Quyết định số 4253/QĐ-UBND ngày 25/12/2009); các quy hoạch của các 

ngành và địa phương trong tỉnh. 

Quy hoạch BVMT tổng thể và một số vùng trọng điểm tỉnh Quảng Ninh đến 

năm 2020: Theo quy hoạch, tỉnh có theo 11 vùng môi trường với 42 tiểu vùng môi 

trường. Trong đó, vùng ven biển và biển đảo Quảng Ninh được phân vào 8 vùng 

môi trường, bao gồm: Vùng đồi núi thấp lưu vực hồ Yên Lập-Yên Hưng, Vùng lưu 

vực Cửa Lục và TP. Hạ Long, Vùng Di sản thiên nhiên thế giới VHL, Vùng đồi núi 

và khu công nghiệp than Cẩm Phả - Mông Dương, Vùng đồi núi Bình Liêu và lưu 

vực sông Tiên Yên, Vùng đồi núi và đồng bằng ven biển Đầm Hà – Móng Cái, 

Vùng biển đảo Vân Đồn – Bái Tử Long và Vùng biển đảo Cô Tô [31]. 

Quy hoạch tổng thể đề ra các biện pháp BVMT như: Phát triển các công 

trình xử lý nước thải, rác thải tập trung; kiểm soát, ứng phó với biến đổi khí hậu và 

nước biển dâng; tăng đầu tư, đồng thời có các giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa, phát 

động các phong trào BVMT; khắc phục tình trạng suy thoái môi trường ở các KCN, 

khu khai thác khoáng sản, khu vực lấn biển, tăng cường quản lý, BVMT Vịnh Bái 

Tử Long; bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn;... Di chuyển một số cơ sở chế biến 

than và các cơ sở gây ô nhiễm khác ra ngoài đô thị, khu đông dân cư đảm bảo vệ 

sinh môi trường. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2018 là: 100% KCN có hệ thống xử lý 

nước thải đạt tiêu chuẩn; thu gom 90% chất thải rắn ở đô thị.  

Các quy hoạch của các ngành và địa phương trong tỉnh: quy hoạch BVMT 

thị xã Uông Bí đến năm 2010, định hướng đến năm 2015; quy hoạch BVMT vùng 

Hạ Long - Cẩm Phả - Quảng Yên đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Quy 

hoạch bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2015 đã được 

triển khai; Quy hoạch quản lý chất thải rắn đến năm 2010 và định hướng đến 2020; 

phê duyệt Đề cương hành động ứng cứu sự cố tràn dầu, đang tiến hành lập đề cương 

dự án Kế hoạch hành động đa dạng sinh học đến năm 2020; Ban Quản lý VHL đã 

xây dựng kế hoạch tổng thể về quản lý môi trường Vịnh, quan trắc, đánh giá tác 

động môi trường các hoạt động kinh tế trên Vịnh. 

*  Chương trình hành động BVMT biển Quảng Ninh đến 2020 
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  Hiện tại tỉnh Quảng Ninh chưa có chiến lược hay kế hoạch độc lập về 

BVMT biển. Chiến lược BVMT biển Quảng Ninh nằm trong Chương trình hành 

động số 12-CTr/TU ngày 02/7/2007 của Tỉnh ủy nhằm cụ thể hóa Chiến lược biển 

Việt Nam đến 2020. hương trình hành động chỉ ra những định hướng lớn về phát 

triển kinh tế biển và BVMT biển; nêu ra trách nhiệm của các bên tham gia; đề ra cơ 

chế phối hợp để bảo đảm thực hiện thành công Chiến lược biển tại Quảng Ninh. 

Chương trình hành động số 12-CTr/TU với nội dung: Xây dựng Quảng Ninh 

trở thành tỉnh giàu mạnh về kinh tế biển, gắn phát triển kinh tế biển với phát triển 

KT-XH chung. Khai thác có hiệu quả mọi tiềm năng, thế mạnh của biển, ven biển, để 

phát triển các ngành kinh tế: Hàng hải, cảng biển và dịch vụ khai thác cảng biển, vận 

tải biển, đóng và sửa chữa tàu thuyền, phát triển nhanh, đa dạng các loại hình du lịch 

biển, ven biển, du lịch trên đảo, khai thác nuôi trồng, chế biến thuỷ hải sản. Nòng cốt 

là cảng biển, công nghiệp và du lịch; nuôi trồng, khai thác thủy sản.  

Một số hoạt động triển khai Chiến lược BVMT biển Quảng Ninh: UBND 

tỉnh có Quyết định số 3425/2007/QĐ - UBND, trong đó phê duyệt 18 đề án, dự án 

trong kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy về chiến lược biển 

Việt Nam đến 2020. Phối hợp cùng Tổng cục B&HĐVN triển khai Chương trình 

QLTHVB do Hoa Kỳ tài trợ; Phân vùng và quy hoạch sử dụng biển; Kế hoạch hành 

động quốc gia về quản lý ô nhiễm biển và vùng BVB do nguồn thải từ lục địa gây 

ra; mô hình cộng đồng ngư dân tại vùng VHL ứng phó với biến đổi khí hậu....  

Như vậy, chiến lược BVMT biển Quảng Ninh được lồng ghép trong chiến 

lược phát triển KT-XH, gồm một số nội dung cơ bản sau: 

- Phát triển mạnh kinh tế vùng biển và ven biển, bao gồm các lĩnh vực thuộc 

kinh tế hàng hải; các khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển; du lịch biển; thuỷ sản; 

khảo sát điều tra, khai thác tài nguyên, khoáng sản biển. 

- Phát triển văn hoá – xã hội vùng biển đảo và ven biển; bảo đảm quốc phòng 

an ninh, hợp tác quốc tế trong cứu hộ cứu nạn trên biển. 

- Xây dựng các kết cấu hạ tầng ở vùng ven biển theo yêu cầu phát triển KT-

XH phải gắn với tăng cường quốc phòng; BVMT biển, phòng chống thiên tai. 

- Các ngành, chính quyền địa phương có biển đảo và liên quan đến chiến lược 
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biển cần có chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để phát huy thế mạnh của biển. 

Nghị quyết số 68/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012 về “Quản lý, bảo tồn và 

phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới VHL giai đoạn 2013 - 2015, tầm nhìn 

đến năm 2020” đã đề ra mục tiêu: Chất lượng môi trường nước BVB và môi trường 

nước VHL đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. 

Việc xác định phương hướng tăng cường QLNN về BVMT BVB trong 

những năm tới, ngoài việc căn cứ vào phương hướng phát triển KT-XH tỉnh Quảng 

Ninh đến 2020, chiến lược BVMT biển Quảng Ninh đến 2020, còn phải căn cứ vào 

một số yếu tố như: Ứng phó với biến đổi khí hậu, BVMT vì sự phát triển bền vững, 

QLTHVB và các yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế,… Các yếu tố này được 

xác định như những nhân tố quan trọng trong việc đưa ra các phương hướng tăng 

cường QLNN về BVMT BVB, cũng như đề ra những chính sách, giải pháp cụ thể 

cho việc BVMT. Các yếu tố nêu trên đã được phân tích, đánh giá cụ thể tại Chương 

2 và Chương 3. Theo đó trong các giai đoạn tiếp theo Quảng Ninh cần xây dựng các 

chính sách, giải pháp cụ thể sát hợp với thực trạng biến đổi khí hậu mà đặc biệt là 

nước biển dâng tại các huyện, thị, thành phố ven biển phù hợp với Chương trình 

hành động số 19-Ctr/TU ngày 10/9/2013 của tỉnh ủy Quảng Ninh về chủ động ứng 

phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT. 

Quảng Ninh có tiềm năng hội nhập quốc tế lớn do nơi có các di tích lịch sử, 

danh lam thắng cảnh đẹp; các cửa khẩu quốc gia và quốc tế là trung tâm giao 

thương hành hóa với nước Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa, nằm trong vùng trọng 

điểm kinh tế Bắc Bộ. Đây là điều kiện để tỉnh phát triển du lịch và thương mại, 

hướng đến phát triển ngành công nghiệp giải trí mang tầm khu vực và quốc tế. 

Chính vì vậy tỉnh đề ra chủ trương phấn đấu trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp 

hiện đại vào năm 2020, chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”, 

đẩy mạnh phát triển kinh tế biển. Những chủ trương và định hướng lớn này sẽ 

được cụ thể hóa trong phương hướng phát triển KT-XH giai đoạn và hàng năm 

của tỉnh. Do đó phương hướng tăng cường QLNN về BVMT BVB cũng phải bám 

sát phương hướng phát triển KT-XH, cũng như xu hướng hội nhập khu vực và 

quốc tế của tỉnh. 
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Nội dung QLTHVB đã được Quảng Ninh triển khai trong hoạt động quản lý 

của tỉnh cũng như phối hợp với các tỉnh, đặc biệt là Hải Phòng và mang lại kết quả 

quan trọng. Đây là phương thức quản lý mới, cần có sự tham gia tích cực của các 

chủ thể liên quan. Do vậy để QLNN về BVMT BVB có kết quả, hiệu quả cao cần 

tích cực triển khai nội dung quản lý này tới các ngành, các cấp, tiếp tục cụ thể hóa 

thành các chương trình, dự án, xây dựng bộ máy, các cơ chế phối hợp QLTHVB. 

4.3. Giải pháp chủ yếu tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi 

trường biển ven bờ Quảng Ninh 

4.3.1. Xây dựng quy hoạch bảo vệ môi trường biển ven bờ  

Dựa trên dự báo tình hình phát triển KT-XH đến năm 2020, Quảng Ninh cần 

xây dựng, bổ sung quy hoạch BVMT toàn tỉnh và một số vùng trọng điểm theo 

hướng: Dựa trên hệ thống thông tin, số liệu điều tra toàn tỉnh; việc quy hoạch có sự 

tham gia của các bên liên quan; bảo đảm giải quyết hài hòa lợi ích của tất cả các 

bên. Đến năm 2020, các nội dung quy hoạch tổng thể, quy hoạch ngành về cơ bản 

được xây dựng phù hợp với yêu cầu phát triển thực tiễn KT-XH. Để đạt được mục 

tiêu trên, QLNN đối với việc  xây dựng  quy hoạch BVMT nhằm BVB cần thực 

hiện một số nội dung: 

- Hoàn thiện hệ thống dữ liệu về TN&MT biển sẵn có, hoàn tất việc điều tra 

cơ bản về TN&MT toàn tỉnh (xác lập được hệ thống cơ sở dữ liệu đồng bộ và khoa 

học về đất đai, khoáng sản, môi trường) vào năm 2017 và lập quy hoạch tổng thể 

chiến lược BVMT BVB vào năm 2020 (quy hoạch được lập trên cách tiếp cận 

QLTHVB và có sự tham gia, điều hòa lợi ích của tất cả các bộ ngành từ Trung ương 

đến địa phương). 

- Xây dựng, kết nối điều tra, nghiên cứu của từng ngành kinh tế đơn lẻ và 

hoàn thiện quy hoạch tổng thể mang tính chiến lược cho tất cả các ngành, lĩnh vực 

vào năm 2020. 

- Tuân thủ theo quy hoạch ngành, lĩnh vực của các bộ ngành Trung ương, 

đồng thời căn cứ vào thực tiễn địa phương để xây dựng quy hoạch.  

- Trong tất cả các khâu của quá trình quy hoạch bảo đảm có sự tham gia của 

các chủ thể có liên quan, đặc biệt là các ngành, lĩnh vực có liên quan trực tiếp. 
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- Lồng ghép các quy hoạch phát triển kinh tế với quy hoạch BVMT biển, 

theo đó các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ven biển, trên biển mới chỉ 

được phê duyệt khi có đủ các điều kiện phù hợp với quy hoạch.  

Để đạt được yêu cầu xây dựng quy hoạch tổng thể chiến lược, Quảng Ninh 

cần thành lập một Hội đồng xây dựng quy hoạch tổng thể BVMT có sự tham gia 

của người đứng đầu của các ngành, lĩnh vực liên quan; đứng đầu Hội đồng là chủ 

tịch hoặc phó chủ tịch tỉnh. Việc lập quy hoạch BVMT BVB tỉnh Quảng Ninh nên 

áp dụng theo đề xuất sau: 

UBND tỉnh Quảng Ninh với nhiệm vụ quản lý cần tập trung làm tốt một số 

công việc có tính trọng tâm sau: 

- Quy hoạch BVMT các cấp, các ngành phù hợp với quy hoạch phát triển 

KT-XH để đảm bảo tính hiệu quả và khả thi cao. Nghiên cứu tổ chức lãnh thổ kinh 

tế và quy hoạch khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên và BVMT. 

- Quy hoạch sử dụng, cải tạo, trồng mới và bảo vệ diện tích đất ngập nước, 

rừng ngập mặn, đặc biệt đối với các khu vực nhạy cảm như ven vịnh Cửa Lục,  

Hoàng Tân, bãi Nhà Mạc huyện Yên Hưng. Quy hoạch chi tiết hệ thống thu gom và 

xử lý nước thải ở các đô thị lớn như Hạ Long, Móng Cái, Cẩm Phả; các thị trấn 

Hoành Bồ, Quảng Yên và các cụm dân cư. 

- Phối hợp với Bộ TN&MT đề nghị Tập đoàn TKV điều chỉnh quy hoạch 

phát triển cho phù hợp giữa sản lượng than khai thác, tiêu thụ đồng bộ với phát triển 

hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, bến cảng phù hợp với quy hoạch BVMT trong 

khai thác than, theo đặc thù vùng, lưu vực và các quy định của pháp luật BVMT. 

Xây dựng quy hoạch chi tiết hệ thống bãi thải; các bãi thải phải được lựa chọn vị trí 

phù hợp, xa khu dân cư nhưng vẫn phải đảm bảo khả năng vận chuyển chất thải dễ 

dàng, thuận tiện; Quy hoạch ngành than cần chú ý đặc biệt là các bãi đổ thải (than 

khai thác, đất đá thải) cần phải có các quy hoạch đổ thải hợp lý; sử dụng thung lũng 

tự nhiên có địa hình âm làm bãi đổ thải, tránh việc đổ thải cạnh các sông suối. Thực 

hiện các yêu cầu về BVMT nêu trong Chiến lược phát triển ngành than Việt Nam 

đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt tại Quyết định số 60/QĐ-TTg ngày 9/1/2012.   



 137

Trên cơ sở quy hoạch BVMT tổng thể và một số vùng trọng điểm tỉnh Quảng 

Ninh đến năm 2020; các quy hoạch của sở ngành và các địa phương; quy hoạch của 

ngành than; quy hoạch BVMT của Ban Quản lý VHL, UBND tỉnh Quảng Ninh 

nghiên cứu xây dựng QHKGB cho Quảng Ninh (đây là kiểu quy hoạch mới được 

triển khai ở Việt Nam nhưng được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng).  

- Quy hoạch mở rộng đô thị ven biển cần được tính đến các tác động môi 

trường trong vùng Di sản thiên nhiên thế giới. Quy hoạch có tính tới quy hoạch 

BVMT VHL, sự phát triển của du lịch của Vịnh. 

- Đối với những dự án phát triển kinh tế vùng BVB gần khu vực BVB, đặc 

biệt là gần vùng đệm, vùng lõi để  BVMT biển của VHL, Vịnh Bái Tử Long thì chỉ 

thu hút các dự án đầu tư sản xuất sạch, ít gây tác động tiêu cực đến môi trường biển 

và có khả năng xử lý xả thải tốt.  

- Tiếp tục thực hiện chủ trương di dời các nhà bè trên Vịnh về nơi neo đậu an 

toàn, theo quy hoạch của địa phương nhằm bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, 

an ninh trật tự, bảo tồn, phát huy giá trị Di sản VHL. Đồng thời, TP. Hạ Long cũng 

xây dựng khu tái định cư tại phường Hà Phong để giải quyết nhu cầu lên bờ ổn định 

cuộc sống của các hộ tại các nhà bè dưới VHL được di dời lên bờ. 

4.3.2. Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường  

Tăng cường sự phối hợp của các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ BVMT: 

Nâng cao năng lực quản lý của lãnh đạo các ngành, địa phương; năng lực làm việc 

của cán bộ chuyên ngành thuộc Sở TN&MT, các sở có liên quan, các phòng ban 

chức năng trực thuộc ở cấp huyện; đề cập đến trách nhiệm, nghĩa vụ các bên trong 

phối hợp BVMT để mang lại hiệu quả cao hơn.  

Nghiên cứu, thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công tác BVMT từ tỉnh tới các 

địa phương. Thành lập Phòng Quản lý đa dạng sinh học trực thuộc Chi cục BVMT. 

Nghiên cứu cho phép thành lập Phòng Biển và Hải đảo trực thuộc Uỷ ban nhân dân 

cấp huyện đối với Huyện đảo (áp dụng đối với huyện đảo Vân Đồn và Cô Tô). Các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ bảo đảm có cán bộ chuyên trách về BVMT. 

Quảng Ninh chủ động thành lập một Hội đồng QLTH do một đồng chí phó chủ 

tịch UBND tỉnh trực tiếp phụ trách. Cơ quan tham mưu tổng hợp này gồm đại diện của 
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các sở, ngành, địa phương; thành lập một tổ giúp việc thường trực cho Hội đồng. 

Sơ đồ 4.1. Đề xuất thành lập Hội đồng về  QLTH biển trực thuộc UBND tỉnh 

UBND tỉnh
(ban hành quyết sách về

quản lý tổng hợp)

Sở Tài nguyên và
môi trường

Hội đồng về quản lý
tổng hợp biển (do Chủ 

tịch  UBND tỉnh đứng đầu )

Các sở ngành có liên 
quan đến BVMT BVB

 

Nguồn: Theo tác giả 

Tăng số lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng lực chuyên môn và hoàn thiện 

bộ phận BVMT tại các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước theo Nghị 

định số 81/2007/NĐ-CP. Phát triển tổ chức quản lý môi trường của các tập đoàn 

kinh tế, các tổng công ty nhà nước, các ban quản lý khu kinh tế, KCN và KCX 

Quảng Ninh cần tăng cường năng lực tổ chức, hoạt động cũng như cơ sở vật 

chất kỹ thuật, trang thiết bị cần thiết phục vụ theo dõi, giám sát môi trường cho bộ 

phận cảnh sát môi trường, thanh tra môi trường, trung tâm quan trắc môi trường, 

phòng quản lý môi trường các địa phương; các cơ quan quản lý Di sản thiên nhiên 

thế giới VHL;… 

Việc xây dựng kế hoạch hành động của tỉnh để giải quyết vấn đề ứng phó 

với biến đổi khí hậu và nước biển dâng cần có sự tham gia của các tổ chức liên 

quan tới Biến đổi khí hậu. Trong đó việc xác định các mối quan hệ được xác lập.  

Sở TN&MT, xây dựng kế hoạch tập huấn, đào tạo chuyên sâu cho cán bộ trẻ 

(chiếm tỉ lệ gần 74%) về kiến thức và kỹ năng QLNN. 

Cán bộ tại cấp huyện mà đặc biệt là cấp xã 1-2 lần/năm được tập huấn kiến 

thức về môi trường do Sở TN&MT tập huấn. Từng bước và tiến tới giảm bớt cán bộ 

vừa làm công tác quản lý môi trường vừa làm công tác quản lý đất đai hoặc công 

tác khác (đặc biệt là ở cấp xã cần bố trí 01 cán bộ chuyên trách về BVMT). 

Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị cần thiết phục vụ theo dõi, 
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giám sát môi trường cho bộ phận cảnh sát môi trường, thanh tra môi trường, trung 

tâm quan trắc môi trường, phòng quản lý môi trường các địa phương. 

Với thực tiễn QLNN hiện nay của tỉnh, những đề xuất kiện toàn bộ máy quản 

lý các cấp, nâng cao chuẩn đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, thành lập cơ quan QLTH 

đến 2017 sẽ được kiện toàn và đến 2020 sẽ đi vào hoạt động ổn định, có hiệu quả. 

4.3.3. Tăng cường áp dụng các công cụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi 

trường biển ven bờ 

4.3.3.1. Cụ thể hóa các quy định của pháp luật về BVMT phù hợp với điều 

kiện Quảng Ninh 

Xây dựng các quy định trách nhiệm về BVMT đối với các doanh nghiệp hoạt 

động có nguy cơ gây ô nhiễm cao như: nhiệt điện, xi măng, cơ khí, vận tải, đóng 

tầu, phát triển hạ tầng đô thị. Đặc biệt thiết lập cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành, 

các bên liên quan trong BVMT biển, BVB. 

Cụ thể hóa nhanh chóng và sát thực tiễn những quy định và văn bản thuộc 

thẩm quyền ban hành của Tỉnh. Các quy định đặt ra phải phù hợp với thực tế khả 

năng thực hiện, tạo sự ràng buộc trách nhiệm pháp lý đối với những hành vi vi 

phạm pháp luật BVMT, trong đó quan tâm đến những nội dung quan trọng như: 

- Xây dựng kế hoạch BVMT hàng năm với các chỉ tiêu phù hợp và khả thi 

cao. Tiếp tục cụ thể hóa các quy định của Trung ương về phân cấp QLNN về môi 

trường phù hợp với đặc điểm của địa phương. 

- Xây dựng quy chế quy định cơ chế QLTHVB có sự đan xen, hài hoà về 

lợi ích giữa các ngành công-nông nghiệp-xây dựng-thương mại-dịch vụ và cùng 

mục tiêu BVMT. 

- Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, Quảng Ninh cần có những hướng 

dẫn cụ thể, tạo sự ăn khớp giữa Luật BVMT 2005 với các hệ thống văn bản pháp 

luật khác (Luật Thương Mại, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư,…). Xây dựng các 

văn bản chi tiết hoá các loại phí nước thải công nghiệp, khí thải, rác thải... 

- Luật thuế Môi trường, Luật biển Việt Nam đã được ban hành, được hướng 

dẫn thực hiện. Song tại Quảng Ninh, UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục phải nghiên cứu, 

cụ thể hơn trong điều chỉnh các hành vi liên quan đến sử dụng TN&MT biển; bổ 
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sung các quy phạm pháp luật liên quan đến BVMT BVB.  

- Có cơ chế tài chính hỗ trợ xử lý ô nhiễm tại các cơ sở cũ đang hoạt động. 

Hoàn thiện cơ chế hoạt động của Quỹ BVMT theo hướng giám sát và quản lý các 

dự án hoàn nguyên môi trường có hiệu quả lâu dài. 

- Chính sách khuyến khích các cơ sở sản xuất kinh doanh chấp hành các quy 

định về BVMT, cải thiện môi trường, áp dụng công nghệ sạch. 

- Lý giải rõ hơn một số quy định, thuật ngữ để có nhận thức thống nhất trong 

thực hiện như: Thế nào ô nhiễm, vượt ngưỡng; quy định cụ thể rõ ràng về tiêu 

chuẩn, đối tượng được miễn giảm nộp thuế; hướng dẫn cách hiểu như thế nào là: 

gây hậu quả “nghiêm trọng”, “rất nghiêm trọng”, “đặc biệt nghiêm trọng”. 

Liên quan đến giải quyết tranh chấp dân sự trong lĩnh vực môi trường; xác 

định BTTH do các hành vi gây ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường gây ra 

cần tiếp tục có những nghiên cứu hướng dẫn cụ thể. Đặc biệt là nhóm hành vi liên 

quan đến BTTH và hoàn nguyên môi trường. Tránh việc dàn xếp theo kiểu “dàn 

hòa” và chỉ thực hiện hoàn nguyên môi trường. 

Căn cứ trên cơ sở pháp luật hiện hành, nghiên cứu xây dựng thành một chế 

tài tổng hợp có sức răn đe lớn đối với vi phạm về BVMT; không để tái diễn các 

trường hợp doanh nghiệp chịu nộp phạt để tiếp tục xả chất thải trực tiếp ra môi 

trường mà không đầu tư thoả đáng cho công tác xử lý chất thải, nước thải. 

Tập hợp hóa, pháp điển hóa các văn bản pháp luật: Hệ thống pháp luật về 

BVMT nói chung và BVMT biển, BVB nói riêng còn tản mạn, chồng chéo. Quảng 

Ninh cần lập đề án để tập hợp hóa, pháp điển hóa hệ thống văn bản này thành hai giai 

đoạn (đến 2017 hoàn thành thống kê, tìm ra những điểm yếu, bỏ trống; đến 2019 hoàn 

thành xây dựng, bổ sung hoàn chỉnh hệ thống pháp luật về BVMT biển của Tỉnh).       

4.3.3.2. Sử dụng các công cụ kinh tế, nguồn lực tài chính trong BVMT biển, 

xã hội hóa hoạt động BVMT biển ven bờ  

*  Sử dụng các CCKT:  

Áp dụng rộng rãi nguyên tắc ai gây ô nhiễm phải trả tiền (PPP) và được 

hưởng lợi phải trả tiền (BPP) trong áp dụng các CCKT; chú trọng việc tạo cơ chế 

ưu đãi các đơn vị sản xuất kinh, doanh khi áp dụng các CCKT. 
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Quảng Ninh cần mở rộng áp dụng đầy đủ các loại CCKT (ngoài các công cụ 

đã áp dụng như thuế, phí, đặt cọc, quỹ môi trường,… Quảng Ninh sẽ thành lập Quỹ 

Môi trường du lịch); việc áp dụng CCKT nên từ loại hình đơn giản, dễ thực hiện, 

phù hợp với cơ cấu thể chế và năng lực hiện có; việc mở rộng áp dụng các CCKT 

trên phạm vi rộng cần có các nghiên cứu đánh giá khoa học.  

Xây dựng quy định về quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn 

tỉnh theo đúng hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT 

ngày 30/3/2010. Nghiên cứu sửa đổi mức thu phí BVMT đối với khai thác than đã 

ban hành kèm theo Nghị định số 63/2008/NĐ-CP. 

Tổng kết rút kinh nghiệm việc áp dụng CCKT, điều chỉnh những vấn đề chưa 

phù hợp; nhân rộng áp dụng các CCKT ra nhiều địa phương với các điều kiện xác định.  

Thực hiện có hiệu quả mở rộng việc thành lập quỹ môi trường ra các đơn vị cấp 

huyện, ngành, vùng, khu vực và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; các hình thức 

giấy phép thải, tín phiếu phát thải được nghiên cứu để có thể đưa vào vận dụng thử 

nghiệm ở một số lĩnh vực, khi có đủ điều kiện sẽ triển khai rộng rãi. 

*  Sử dụng các nguồn lực tài chính:  

Thống kê, phân bổ và sử dụng kinh phí trong đó thống kê đầy đủ các nguồn 

kinh phí đầu tư cho công tác BVMT; nguồn kinh phí cần có sự phân bổ, cơ chế hạch 

toán rõ ràng; kinh phí BVMT tránh được phân bổ vào nhiều nguồn: Kinh phí sự 

nghiệp môi trường, xây dựng cơ bản hay nguồn kinh phí không tự chủ. Phối hợp 

lồng ghép chi ngân sách BVMT với các mục chi khác để tránh tình trạng chồng 

chéo hoặc bỏ sót, dàn trải, lãng phí.  

Trước mắt tập trung dành 1% kinh phí NSNN cho các hoạt động BVMT và thu 

chi đảm bảo theo quy định tại Thông tư 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT về sử dụng kinh 

phí sự nghiệp BVMT. Tăng cường hoạt động thu phí BVMT đối với nước thải công 

nghiệp theo Nghị định 67/2003/NĐ-CP đối với nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh, 

đảm bảo thu đúng và đủ. Trên cơ sở kê khai của các đơn vị, cần tiến hành đánh giá 

lại, giám sát và sử dụng có mục đích từ nguồn thu này. Tiếp tục triển khai phí 

BVMT đối với hoạt động khai thác khoáng sản theo Nghị định 63/2008/NĐ-CP và 

chi tiêu có hiệu quả, đúng mục đích.   
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Sửa đổi quy trình lập dự toán, phê duyệt, phân bổ, triển khai ngân sách sự 

nghiệp BVMT theo hướng gắn với trách nhiệm người đứng đầu. HĐND các cấp 

giám sát chặt chẽ chi sự nghiệp BVMT ngay từ khâu lập dự toán đến khâu triển 

khai thực hiện bảo đảm nguồn lực BVMT tập trung chi cho các mục tiêu trọng tâm.  

Kiểm soát nguồn kinh phí được giao cho các ngành, địa phương, tránh việc 

phần nhiều đưa vào việc mua sắm tài sản phục vụ công tác quản lý và xây dựng các 

công trình BVMT. Số kinh phí được giao cho các địa phương phải sử dụng đúng mục 

đích cơ bản là phục vụ công tác quản lý, hoàn nguyên môi trường, đầu tư vào các dự án 

môi trường có tính khả thi, cấp thiết, có trọng tâm theo từng giai đoạn, không dàn trải. 

Các đơn vị thuộc TKV phải xây dựng kế hoạch sử dụng kinh phí hàng năm 

(khoảng hơn 200 tỷ đồng) trên cơ sở có sự thống nhất về kế hoạch tổng thể của 

TKV với tỉnh Quảng Ninh (lưu ý tập trung vào những nhiệm vụ cấp thiết);… 

Đề xuất Sở TN&MT giữ vai trò chủ đạo trong việc tham mưu phân bổ nguồn 

kinh phí; Sở Tài chính trên cơ sở đề xuất của Sở TN&MT sẽ trình UBND tỉnh; việc 

sử dụng kinh phí dưới sự giám sát chặt chẽ của HĐND tỉnh. Sở TN&MT đề xuất 

các nhiệm vụ chi sẽ bám sát hơn thực tiễn và yêu cầu, tập trung được vào những 

nhiệm vụ  BVMT cấp bách. 

Tranh thủ sự hỗ trợ kinh phí từ nguồn vốn ngân sách của trung ương, nguồn 

tài trợ nước ngoài bằng cách nghiên cứu và thực hiện các dự án có ý  nghĩa thiết 

thực trong công tác bảo vệ và quản lý môi trường ở địa phương. 

Cân đối nguồn vốn cho các dự án thuộc nhóm dự án liên quan đến BVMT 

đất ngập nước (6 dự án); nhóm dự án liên quan đến BVMT biển và đảo ven bờ (11 

dự án) theo quy hoạch môi trường tổng thể tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020. Bổ 

sung kinh phí cho tăng cường hoạt động quan trắc môi trường để tăng số lần, số 

điểm quan trắc. Kinh phí cho đào tào nguồn nhân lực, xây dựng cơ sở dữ liệu môi 

trường, điều tra cơ bản và đánh giá diễn biến 5 năm đối với chất lượng đất và biến 

động đa dạng sinh học.  

*  Xã hội hóa BVMT BVB: 

Hoạt động quản lý cần có chính sách, cơ chế thu hút doanh nghiệp tham gia 

BVMT BVB. Tạo cơ chế, chính sách thông thoáng cho doanh nghiệp kinh doanh, 
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làm dịch vụ về BVMT; việc thành lập các doanh nghiệp này theo thủ tục nhanh 

chóng; ưu tiên cho vay các nguồn vốn đầu tư, ưu tiên hỗ trợ lãi suất sau đầu tư 

Ưu đãi với các dự án về phòng chống ô nhiễm môi trường, thu gom và xử lý 

chất thải rắn, nước thải, tăng cường chất lượng môi trường nước biển khu vực VHL 

và trong Vùng bờ và Biển đảo Quảng Ninh; ngoài được hưởng các chính sách hiện 

hành về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, tài chính của Nhà nước, còn được hưởng ưu đãi về 

thuế thu nhập doanh nghiệp. Chẳng hạn như áp dụng thuế suất 10% trong suốt thời 

gian hoạt động đối với phần thu nhập của doanh nghiệp, hợp tác xã có được từ dự 

án đầu tư hoạt động trong lĩnh vực BVMT, được miễn thuế 4 năm, kể từ khi có thu 

nhập chịu thuế và được giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. 

4.3.3.3. Giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm nghiêm minh, triệt để 

đối với hành vi gây ô nhiễm biển ven bờ  

Sở TN&MT Quảng Ninh kiểm tra định kỳ, đánh giá tiến độ thực hiện những 

cam kết giữa TKV ký với địa phương về thực hiện các quy định của pháp luật về 

BVMT. Giao cho các đơn vị, doanh nghiệp phải có giải pháp xử lý ô nhiễm trong 

một thời gian nhất định, có sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về BVMT, 

sau thời gian đó, nếu còn vi phạm thì sẽ điều tra, xử lý theo tình tiết tăng nặng. 

Xây dựng chương trình giám sát, thanh tra, kiểm tra hàng năm phù hợp với 

yêu cầu và thực tiễn BVMT của tỉnh; thực hiện thanh tra đột xuất đối với các cơ sở 

có biểu hiện gây ô nhiễm. 

Sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật để đáp ứng được tình hình thực tiễn 

(về quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát; về cơ chế phối hợp). 

Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành (đại diện cho các sở, ngành, các bên 

theo quy định của pháp luật); những kết luận, kiến nghị của đoàn kiểm tra phải được 

các bên liên quan, đặc biệt là bên vi phạm thực hiện nghiêm chỉnh. Kết quả thanh 

tra, kiểm tra; kết quả giải quyết các khiếu nại, tố cáo về môi trường phải được công 

bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.  

Hàng năm tổ chức đoàn giám sát của HĐND đối với hoạt động BVMT của 

ngành than, hoạt động xây dựng các khu đô thị ven biển lớn và cảng biển. 

Với ngành than, một ngành có mức độ gây ô nhiễm cao, tập trung giám sát, 
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thanh tra, kiểm tra việc thực hiện khai thác, chế biến, tiêu thụ (vận tải, qua hệ thống 

cảng biển, bến thủy nội địa); cải tạo và duy trì hệ thống thoát nước mỏ; giám sát 

việc xử lý các bãi thải cao như bãi thải Chính Bắc – Công ty Cổ phần Than Núi 

Béo, bãi thải Nam Lộ Phong – Công ty Cổ phần Than Hà Tu, ... nhằm ngăn chặn có 

hiệu quả nguy cơ các bãi thải ảnh hưởng xấu đến môi trường Vịnh Bái Tử Long.  

Ngoài những cơ sở đưa ra ngoài danh sách, tiếp tục rà soát các cơ sở gây ô 

nhiễm môi trường nghiêm trọng mới để áp dụng các cơ chế, chính sách hỗ trợ 

doanh nghiệp (theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg) như: cơ chế chính sách miễn 

giảm tiền sử dụng, thuê đất; hỗ trợ, bồi thường tái định cư đối với các trường hợp 

phải di chuyển địa điểm; ưu đãi về thuế đối với cơ sở phải đầu tư nâng cấp, cải tạo, 

xây dựng hệ thống xử lý nước thải,...  

Thực hiện thanh tra, kiểm tra một cách hiệu quả và có hệ thống: 

Chi cục BVMT nên tăng cường năng lực thực hiện để tiến hành kiểm tra môi 

trường nhiều hơn. Chi cục BVMT nên thảo luận và lập tiêu chí để thực hiện kiểm 

tra, tính toán tuần suất kiểm tra cần thiết, từ đó lập kế hoạch thực hiện kiểm tra hàng 

năm. Dựa trên kế hoạch, Chi cục BVMT cần tham vấn với thanh tra của Bộ 

TN&MT về việc tăng cường nguồn nhân lực.  

Thông thường Chi cục BVMT đưa ra hướng dẫn hành chính nếu phát hiện vi 

phạm khi kiểm tra môi trường. Thậm chí nếu các doanh nghiệp phớt lờ các hướng 

dẫn này thì họ cũng không bị xử phạt. Trong những trường hợp như vậy, cần thiết 

phải áp đặt xử phạt hành chính (phạt tiền, ngừng hoạt động, v.v) dựa trên luật thanh 

tra và các quy định khác. Để đạt được điều này, Phòng thanh tra tiến hành thanh tra 

môi trường. Chi cục BVMT với tư cách là đơn vị đầu mối trong công tác BVMT 

phải lập các tiêu chí rõ ràng cho công tác thanh tra và yêu cầu Phòng thanh tra thực 

hiện. Phòng thanh tra phải thực hiện công tác thanh tra môi trường dưới sự chỉ đạo 

của Chi cục BVMT. 

Xử phạt nghiêm khắc: Nghị định số 179/2013/ND-CP quy định về áp dụng 

xử phạt hành chính. Xử phạt hành chính có thể đưa ra bởi chủ tịch UBND cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã, trưởng thanh tra, thanh tra viên. Theo Nghị định phòng thanh tra 

và các cán bộ có liên quan của UBND kiểm tra các tiêu chí để xử phạt nhằm ngăn 



 145

chặn tái vi phạm, xử phạt phải nghiêm khắc, kể cả việc dừng hoạt động. 

Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị có liên quan trong kiểm tra môi trường:  

Đối với môi trường, Chi cục BVMT là đơn vị đầu mối thực hiện các chính 

sách BVMT ở cấp quốc gia và địa phương. Vì vậy, Chi cục cần có sự chỉ đạo mạnh 

mẽ và hệ thống rõ ràng trong việc lập kế hoạch và thực hiện để tăng cường và mở 

rộng sự hợp tác trong công tác kiểm tra môi trường.  

Công tác kiểm tra môi trường phải được thực hiện với sự hợp tác của các đơn 

vị tham gia dưới sự chỉ đạo của Chi cục BVMT. Mặc khác, các biện pháp BVMT 

cần phải được thông tin đến các đơn vị liên quan để họ thực hiện nhiệm vụ của 

mình trong công tác kiểm tra.  

Phát triển nguồn lực quản lý cho công tác kiểm tra, thanh tra:  

Tổ chức các khóa đào tạo nội bộ về kiểm tra và thanh tra như: Kiến thức 

pháp lý về quàn lý và BVMT; kiến thức pháp lý về xử phạt hành chính; kiến thức 

pháp lý về các tiêu chuẩn môi trường và quy chuẩn kỹ thuật. 

Tổ chức các khóa đào tạo kỹ thuật: Kiến thức và kỹ năng về các biện pháp 

BVMT nước thải; kiến thức và kỹ năng đánh giá các biện pháp BVMT. 

Kiến thức kỹ thuật chuyên môn chính là cốt lõi để kiểm tra một cách cụ thể 

và chính xác các biện pháp BVMT. Do đó, những khóa đào tạo kỹ thuật như vậy 

nên được tổ chức, mời các giảng viên từ các viện chuyên khoa và các trường Đại 

học có liên quan tới lĩnh vực này.  

4.3.3.4. Tuyên truyền, phổ biến về BVMT biển; tạo điều kiện thuận lợi để ngư 

dân tham gia BVMT BVB 

*  Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục BVMT BVB 

Xây dựng đề án truyền thông dài hạn với các nội dung, hình thức thông điệp, 

mạng lưới truyền thông, chiến dịch truyền thông gắn với những thời điểm quan trọng 

trong năm và hành động cụ thể để lôi kéo cộng đồng và doanh nghiệp tham gia. 

Xây dựng nhiều mô hình BVMT biển; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về 

BVMT biển cho cư dân ven biển, đặc biệt là ngư dân; tuyên truyền rộng rãi trên các 

phương tiện thông tin đại chúng; chương trình giáo dục Di sản VHL.  

Nhân rộng các lớp tập huấn, các buổi tuyên truyền BVMT biển; tránh mang 
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tính hình thức, thời điểm; tuyên truyền, phổ biến không chỉ là kêu gọi người dân đi 

dọn rác, mà còn là phát động người dân, doanh nghiệp xử lý rác thải, nước thải… 

ngay từ khâu ban đầu. 

Tuyên truyền thành lập tổ thu gom rác thải rắn trong cộng đồng dân cư, xử lý 

chất thải sinh hoạt; trồng và bảo vệ rừng ngập mặn; thành lập tổ tự quản phát hiện 

và tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về BVMT; vận động người dân tham gia 

các chương trình BVMT; tham gia ý kiến vào ĐTM tại khu vực mình sinh sống;...   

Xây dựng mô hình BVMT lồng ghép mô hình phát triển KT-XH; huy động 

cộng đồng đóng góp nguồn lực để BVMT;  xác định mô hình xã hội hóa BVMT 

phù hợp với đặc điểm của từng địa phương để áp dụng.  

Cơ quan QLNN sử dụng chính sách thích hợp để khuyến khích cộng đồng 

tham gia BVMT; giải quyết các xung đột môi trường thông qua cộng đồng; xây 

dựng khung pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia của cư dân ven biển. 

*  Tạo điều kiện thuận lợi để ngư dân tham gia hoạt động BVMT BVB:  

Để tạo điều kiện thuận lợi để ngư dân tham gia hoạt động BVMT BVB, 

UBND tỉnh xây dựng khung pháp lý với các quy định rõ về quyền, nghĩa vụ, trách 

nhiệm của ngư dân trong BVMT biển; khuyến khích ngư dân tham gia vào các dự 

án BVMT biển; đầu tư và có cơ chế đầu tư tài chính cho việc hỗ trợ cư dân ven biển 

phát triển kinh tế (đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản,…). 

Sơ đồ 4.2. Đề xuất UBND tỉnh tạo điều kiện để ngư dân 
            tham gia hoạt động BVMT BVB 

 

Ủy ban nhân tỉnh 
(xây dựng cơ chế, chính 
sách, cụ thể hóa các văn 

bản của Trung ương)

Mục tiêu BVMT 
biển ven bờ

Tạo điều kiện để ngư 
dân tham gia BVMT

Ban hành chính sách; hỗ trợ ngư 
dân phát triển kinh tế: kinh phí, 

khoa kỹ thuật, pháp lý

Quy định quyền, 
nghĩa vụ, trách nhiệm

Tuyên truyền, phổ biến, giáo
dục BVMT biển;  đưa ngư dân 
tham gia các dự án BVMT biển

 
Nguồn: Theo Tác giả  
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Xây dựng các dự án tạo điều kiện tham gia của nhiều ngư dân vào hoạt động 

BVMT biển (không xả rác xuống biển, vớt rác, vệ sinh hợp lý trên các nhà bè…).  

Rà soát lại toàn bộ các ngư dân đang sinh sống và hoạt động trên vùng biển 

của Tỉnh. Tiếp tục thực hiện chủ trương của tỉnh về di chuyển các hộ dân sinh sống 

trên các làng chài trên VHL lên bờ để chuyển đổi công việc mới, có nơi định cư trên 

bờ; chỉ để lại một số làng chài tiêu biểu cho bản sắc văn hóa Hạ Long, tạo điều kiện 

phát triển du lịch.  

Tuyên truyền cho họ về vai trò, tầm quan trọng của BVMT BVB đối với việc 

phát triển KT-XH của tỉnh. Xây dựng quy ước, hương ước, mô hình BVMT lồng 

ghép các mô hình KT-XH.   

4.3.4. Quản lý nhà nước trong áp dụng nội dung quản lý tổng hợp đối 

với vùng biển ven bờ 

Quảng Ninh xây dựng lộ trình áp dụng QLTHVB để kết nối quản lý theo 

ngành và theo lãnh thổ qua đó giảm thiểu nguy cơ mâu thuẫn của các thế mạnh. 

Như đã đề cập trong nội dung về tổ chức bộ máy, cần thành lập một Hội 

đồng QLTH do một đồng chí phó chủ tịch hoặc chủ tịch UBND Tỉnh trực tiếp phụ 

trách là điểm quan trọng cần triển khai trong giai đoạn 2015-2020. Hội đồng QLTH 

sẽ thống nhất quản lý vùng biển và BVB; cơ chế cho phép thiết lập được cơ chế 

phối hợp bắt buộc giữa các chủ thể liên quan để ban hành các quyết định quản lý.  

Thường xuyên trao đổi kinh nghiệm thông qua Tiểu ban điều phối các khu 

bảo tồn và môi trường vùng bờ Quảng Ninh - Hải Phòng. Tổng kết, đánh giá, nhân 

rộng kết quả hợp tác QLTHVB giữa Quảng Ninh và Hải phòng. Trong đó, mọi hoạt 

động đều phải tuân thủ theo một quy chế chung và bảo đảm các mục tiêu: BVMT và 

nguồn tài nguyên sinh vật; sử dụng tài nguyên đất hợp lý và đúng mục đích nhằm 

khôi phục nguồn tài nguyên của rừng đầu nguồn, giảm thiểu các loại phế thải đưa ra 

biển; quản lý có sự tham gia của cộng đồng, phối hợp với địa phương, doanh nghiệp 

làm sạch môi trường khu vực; điều phối và hợp tác giữa các cơ quan trong và ngoài 

vùng bờ Hải Phòng và Quảng Ninh. 

Xây dựng lộ trình áp dụng QLTHVB giai đoạn 2015-2020 sẽ giúp kết nối và 

điều tiết hài hòa giữa khai thác than, phát triển cảng biển, mở rộng các khu công 
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nghiệp quanh khu vực Vịnh Bái Tử Long và du lịch biển đảo. 

Nội dung QLTHVB giai đoạn 2015-2020 phải bao hàm một số nội dung cơ bản: 

Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế biển; phân vùng chức năng biển và ven biển; 

QLTH các hoạt động KT-XH; chú trọng xây dựng QHKGB trong quản lý tổng hợp,...  

Sơ đồ 4.3. Đề xuất mô hình quy hoạch theo phương thức QLTHVB tại Quảng Ninh 
 

Quy hoạch
tổng thể của
Trung ương

( trên cơ sở
QLTHVB)

Quy hoạch theo lãnh thổ
(Trên địa bàn Quảng Ninh)

Quy hoạch theo ngành
(Trên địa bàn Quảng Ninh)

Quy hoạch tổng thể
của Quảng Ninh

(Theo quy hoạch trung ương
Và QLTHVB phù hợp với 

điều kiện địa phương)

Mục tiêu
phát triển 

bền vững của
Quảng Ninh

 
Nguồn: Theo Tác giả  

Nội dung QLTHVB có thể lồng ghép vào chương trình đào tạo chung, mang 

tính phổ cập hoặc được xây dựng thành nội dung chuẩn mực áp dụng cho khóa đào 

tạo chuyên sâu cho đối tượng là các cán bộ quản lý ở các cấp quản lý trực tiếp ở địa 

phương ven biển.  

Giai đoạn 2015-2018 sẽ tổng kết dự án QLTHVB giữa Quảng Ninh và Hải 

Phòng; hoàn thiện các quy định về áp dụng phương thức này; đẩy mạnh tuyên 

truyền; xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp giữa các bên liên quan. Từ 2018 trở 

đi sẽ thực hiện các hoạt động quản lý trên cơ sở sử dụng phương thức QLTHVB. 

UBND hai tỉnh, thành chỉ đạo các chủ thể liên quan phối hợp liên ngành 

trong QLTHVB: Cùng chủ động nghiên cứu, rà soát các văn bản quy định của pháp 

luật có liên quan để tham mưu bổ sung, sửa đổi kịp thời; cùng có trách nhiệm giải 

quyết các vụ việc liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật về BVMT biển; phối 

hợp thực hiện công tác thanh kiểm tra việc thực thi pháp luật BVMT biển; phối hợp 

trong điều tra, xử lý vi phạm pháp luật về BVMT biển. 

4.3.5. Áp dụng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế về BVMT biển ven bờ 

4.3.5.1.  Áp dụng khoa học công nghệ trong BVMT biển ven bờ 
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Hướng áp dụng KH&CN cần tập trung vào giải quyết những vấn đề cấp bách 

về môi trường: Nghiên cứu, lựa chọn các công nghệ vào áp dụng xử lý nước thải 

ngành than; thành lập hệ cơ sở dữ liệu về BVMT thống nhất toàn tỉnh; nghiên cứu 

ứng dụng tiến bộ KH&CN sạch vào sản xuất; xây dựng danh mục các chương trình, 

dự án về BVMT để sử dụng một phần trong tổng số 4% - 5% nguồn ngân sách chi 

thường xuyên dành cho KH&CN của tỉnh (Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND). 

Tạo điều kiện tốt hơn về cơ chế, hỗ trợ vốn, các cơ chế bao tiêu đầu ra cho 

các sản phẩm KH&CN liên quan đến BVMT biển; có những ưu đãi nhất định, 

khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, hoạt động trong lĩnh vực 

BVMT có áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, BVMT. 

Tiếp tục tạo cơ chế thuận lợi trong nghiên cứu công nghệ xử lý chất thải 

công nghiệp (đặc biệt là xử lý chất thải mỏ với khối lượng lớn); áp dụng các tiến bộ 

khoa học trong xử lý sạt lở từ khu vực khai thác khoáng sản, đặc biệt là khai thác 

than từ các khu vực thượng nguồn các sông, suối; lắp đặt quy trình công nghệ sản 

xuất, công nghệ xử lý các chất thải mới (đặc biệt là nước thải mỏ, nước thải công 

nghiệp); nhằm hạn chế tổng lượng thải các chất thải gây ô nhiễm trước khi đưa vào 

môi trường BVB.  

Tích hợp nghiên cứu, thông tin khoa học từ các hoạt động giám sát, quan 

trắc, báo cáo ĐTM, cảnh báo ô nhiễm môi trường do các cơ quan Nhà nước, doanh 

nghiệp, các nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh. Đồng thời công bố rộng rãi phục 

vụ công tác quản lý môi trường chung của tỉnh, tránh gây lãng phí tiền bạc và thời 

gian. Định hướng nghiên cứu khoa học của các cơ quan chuyên ngành có quản lý 

môi trường thuộc ngành, lĩnh vực như: Xây dựng, công thương, nông nghiệp, du 

lịch phải đồng bộ, có khả năng tích hợp với nhau (Phụ lục 27).  

Cần đặc biệt chú ý xây dựng, kết nối cơ sở dữ liệu nguồn ô nhiễm thật sự 

khoa học để phục vụ cho công tác QLNN về môi trường, khắc phục tình trạng hệ 

thống quản lý rời rạc, lạc hậu, xây dựng tính hệ thống và liên tục, kết nối được với 

hệ thống dữ liệu của Trung ương (Trung tâm Quan trắc và BVMT - Tổng cục Môi 

trường). Xây dựng hệ thống dữ liệu môi trường toàn tỉnh bằng công cụ hệ thống 

thông tin địa lý GIS vào quản lý. Đánh giá và dự báo diễn biến môi trường trên toàn 
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tỉnh, xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin KH&CN về BVMT đảm bảo 

các yêu cầu mềm dẻo, cập nhật, đa mục đích, đa cấp và đa tỷ lệ.  

Chi cục BVMT giữ vai trò chủ đạo để phát triển “hệ thống cập nhật bền vững 

cho cơ sở dữ liệu nguồn ô nhiễm”. Chia sẻ thông tin về nguồn ô nhiễm cho các đơn vị 

có liên quan. Là một cơ sở dữ liệu, điều quan trọng cần được sử dụng cho hoạt động 

thanh tra và kiểm tra môi trường thực tế, đồng thời cả cho những mục đích khác. Chi 

cục BVMT nên chia sẻ với các đơn vị có liên quan, sau khi đã được xử lý theo nhu cầu.  

- Hoạt động nghiên cứu KH&CN môi trường, cần tập trung vào giải quyết 

những vấn đề cấp bách về môi trường VHL. Nghiên cứu cảnh báo các vùng có nguy 

cơ cao và đề xuất các biện pháp phòng chống, nhất là đối với vùng Vịnh Bái Tử 

Long, vùng đệm VHL. 

Hoàn thiện cơ chế phân bổ nguồn lực và sử dụng đúng mục đích; quy định về 

việc kiểm tra, giám sát, quy trách nhiệm cho các chủ thể sử dụng nguồn lực đúng mục 

đích; tạo cơ chế ưu đãi cho các tổ chức nghiên cứu, chế tạo hay áp dụng KH&CN mới, 

ít ô nhiễm, tiết kiệm tài nguyên. Để có đủ nguồn vốn phục vụ áp dụng KH&CN, “Tiếp 

tục đa dạng hoá các nguồn vốn đầu tư cho các lĩnh vực TN&MT như đẩy mạnh hợp tác 

quốc tế, vận động các nguồn vốn nước ngoài, kể cả vốn vay ODA” [2]. 

4.3.5.2.  Hợp tác quốc tế về BVMT biển ven bờ 

Quảng Ninh cần chủ động thiết lập các mối quan hệ hợp tác; xây dựng năng 

lực của tỉnh trong việc tiếp nhận các chương trình, dự án hợp tác (khả năng tiếp cận, 

làm việc với các tổ chức của cán bộ). Các chương trình hợp tác phải được nghiên 

cứu kỹ về điều kiện thực tiễn triển khai; xây dựng cơ chế lấy ý kiến của các bên liên 

quan, nhất là ý kiến của bên tiếp nhận chương trình, dự án.  

Bên cạnh những dự án quốc tế đang thực hiện trong thời gian qua với sự hỗ 

trợ của các tổ chức như: Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng phát triển châu Á 

(ADB), tổ chức bảo tồn thiên thế giới (FFI), Quỹ bảo vệ động hoang dã (WWF), Cơ 

quan phát triển hợp tác quốc Nhật Bản (JICA)..., Quảng Ninh cần tận dụng sự hỗ 

trợ từ bên ngoài của Chính phủ, các Bộ, ngành chủ quản có cơ sở đóng trên địa bàn 

tỉnh. Đặc biệt, cần xây dựng và mở rộng quan hệ quốc tế với các tổ chức quốc tế 

như: Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP), Chương trình môi trường 



 151

Liên hợp quốc (UNEP), Quỹ môi trường toàn cầu (GEF), các tổ chức chính phủ, phi 

chính phủ khác thông qua các đề án, dự án khoa học và đầu tư cụ thể.           

Tăng cường họat động BVMT với các thành phố, địa phương kết nghĩa; 

tham gia các tổ chức, các hoạt động trong các mạng lưới quốc tế về biển; xây dựng 

các chương trình giáo dục môi trường với sự hỗ trợ của các chuyên gia thuộc các 

trường đại học nước ngoài. 

Có cơ chế tiếp nhận và sử dụng các nguồn viện trợ, tài trợ, cho vay...của các 

nước, các tổ chức quốc tế có hiệu quả; hợp tác quốc tế về thông tin tư liệu, đào tạo, 

hội thảo, tham quan trao đổi, tham gia các chương trình, dự án khu vực hoặc toàn 

cầu; mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực BVMT biển để tranh thủ sự hỗ trợ ở 

những lĩnh vực cần thiết (đặc biệt là liên quan đến khai thác vận chuyển và xử lý 

nước thải trong khai thác than; công nghệ liên quan đến xử lý CTNH;…).  

Về lộ trình, đến năm 2016 cần xây dựng xong khung pháp lý liên quan đến 

hợp tác quốc tế; từ 2017, tạo các điều kiện về vật chất, năng lực… để đẩy mạnh hơn 

các dự án hợp tác quốc tế và đến 2020 tổng kết rút kinh nghiệm, đồng thời sửa đổi 

bổ sung khung pháp lý. 

Với nước láng giềng Trung Quốc, nơi tỉnh Quảng Ninh có những tiếp giáp về 

đường biên giới trên biển nhất định, ngoài những đàm phán, ký kết của quốc gia, 

Quảng Ninh chủ động, tích cực trao đổi hợp tác trong BVMT biển, BVB với tỉnh 

giáp biên của nước bạn. Mở rộng mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực BVMT với 

các địa phương của Trung Quốc giáp với Việt Nam. Xúc tiến việc đàm phán, tiến 

hành thành lập Uỷ ban hỗn hợp về quản lý và BVMT các sông trên tuyến biên giới 

tiếp giáp với Tỉnh. Phối hợp giám sát nguồn chất thải xuyên biên giới và ứng cứu 

các sự cố tràn dầu tại các vùng giáp ranh. 

Việc phối hợp tốt giữa các tỉnh của hai quốc gia vừa bảo vệ được môi trường, 

vừa góp phần bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và giữ vững quốc phòng an ninh góp phần thúc 

đẩy nghiên cứu và đàm phán nhằm sớm hoàn thiện việc xác lập biên giới và chủ quyền 

trên biển. “Cần có cơ chế phối hợp giữa các nước láng giềng cùng nằm ở một vùng 

biển nửa kín như Biển Đông nhằm giải quyết các vấn đề ô nhiễm xuyên biên giới, thiết 

lập qua biên giới, sự qua lại của tàu thuyền...” [6]. 
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4.3.6. Đẩy mạnh quản lý nhà nước trong hướng dẫn áp dụng các biện 

pháp có tính chất chuyên ngành  

4.3.6.1. QLNN đối với việc phòng, chống ô nhiễm môi trường biển ven bờ 

Để BVMT BVB thì phòng chống ô nhiễm, sự cố và suy thoái môi trường 

BVB là biện pháp quan trọng hàng đầu khi mà Quảng Ninh có nhiều thế mạnh như 

khai thác than, phát triển cảng biển, nuôi trồng thủy hải sản, vận tải biển…  

Theo dự báo về chất lượng môi trường nước BVB giai đoạn 2015-2020 được 

nêu trong Báo cáo hiện trạng môi trường tổng thể tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2006 -

2010: Độ PH nước biển không có sự biến động, dao động từ 7,5-8,5; hàm lượng 

chất rắn lơ lửng TSS có xu hướng giảm, dao động khoảng 15-30mg/l; hàm lượng 

BOD và COD khu vực ven bờ giảm hơn so với giai đoạn trước tại khu vực Hạ 

Long, Cẩm Phả; khu vực vùng lõi Di sản VHL không có biến động lớn; hàm lượng 

dầu tại các cảng, đặc biệt là các cảng than vẫn bị ô nhiễm cục bộ, dao động trong 

khoảng 0,1-0,2mg/l. Tuy nhiên tất các các chỉ số trên vẫn năm trong giới hạn cho 

phép của quy chuẩn QCVN 10:2008/BTNMT. 

Trên cơ sở nguyên nhân gây tác động, nhận định mang tính dự báo về chất 

lượng môi trường nước BVB giai đoạn 2015-2020 để đề ra một số giải pháp cụ thể: 

Cải tạo, trồng mới và bảo vệ diện tích đất ngập nước, rừng ngập mặn; giữ gìn 

hệ sinh thái rừng ngập mặn và các vùng bãi triều ven biển, hải đảo; nghiên cứu các 

tác động và sự thay đổi các hệ sinh thái cửa sông, ven biển. Tập trung bảo tồn và 

trồng mới rừng ngập mặn tại khu vực bảo tồn thiên nhiên như: VHL, Vịnh Bái Tử 

Long, Cửa sông Bạch Đằng (Yên Hưng), Yên Cư và Cửa Lục (Hạ Long), Vân Đồn, 

Đồng Rui (Tiên Yên), cửa các Sông ở Đầm Hà, Hà Cối, Móng Cái. 

Thực hiện đúng quy trình kỹ thuật trong khai thác khoáng sản, vật liệu xây 

dựng; xây dựng các công trình phát triển hạ tầng đô thị; ngăn chặn sự bồi lắng cửa 

sông ven biển; xử lý tình trạng bồi lắng các sông, suối, cửa sông ven biển; xử lý 

chất lượng nước trong các hồ chứa nước bị ô nhiễm; ngăn chặn đổ thải từ các 

phương tiện vận tải xuống biển. 

Hoàn nguyên môi trường các bãi đổ thải; thực hiện lộ trình giảm dần sản lượng 

than khai thác lộ thiên và tăng sản lượng khai thác hầm lò; đảm bảo dự án cải tạo 
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phục hồi môi trường đã cam kết; chấm dứt mọi hoạt động khai thác khoáng sản 

trong vùng cấm, vùng hạn chế hoạt động khoáng sản (đặc biệt là than thuộc vùng 

đệm của VHL); chấm dứt hoạt động của các cảng, bến bãi nhỏ lẻ dọc ven bờ biển 

và các sông không theo quy hoạch.  

Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và bản đồ nhạy cảm 

vùng bờ tỉnh Quảng Ninh, trong đó đặc biệt quan tâm tới vùng Di sản VHL; đầu tư 

xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và tăng cường năng lực cảnh báo, kiểm soát và 

ứng cứu sự cố môi trường, đặc biệt là sự cố tràn dầu, sự cố va chạm tầu thuyền. 

Thành lập một đầu mối phản ứng nhanh trong tiếp nhận, xử lý mọi thông tin 

liên quan đến sự cố môi trường trên biển và điều phối hoạt động phối hợp khi có 

tình huống xảy ra; có sự tham gia của các chủ thể liên quan trong phối hợp xây 

dựng kế hoạch phòng chống ô nhiễm tổng thể. Trên cơ sở quy hoạch đã có, bảo đảm 

có các phương án phòng chống ô nhiễm toàn diện, hiệu quả đối với các nguồn gây ô 

nhiễm chính vào năm 2020.  

4.3.6.2. Quản lý nhà nước đối với việc xử lý các nguồn gây ô nhiễm môi 

trường biển ven bờ 

Vùng BVB Quảng Ninh chịu nhiều áp lực từ các hoạt động phát triển kinh tế, 

trong khi đó QLNN đối với các nguồn gây ô nhiễm chưa theo kịp yêu cầu phát triển 

KT-XH của tỉnh, làm gia tăng sức ép lên môi trường sinh thái và các hệ tài nguyên 

sinh vật biển. Yêu cầu hiện nay cần thống kê các nguồn ô nhiễm về số lượng, chủng 

loại, đề ra các giải pháp ứng phó với từng loại ô nhiễm, tập trung nguồn lực xử lý 

các nguồn gây ô nhiễm nghiêm trọng với lộ trình rõ ràng.  

Dự báo phát triển một số lĩnh vực giai đoạn 2015-2020: Ngành công nghiệp 

và xây dựng đạt tỷ trọng 53%; trong đó công nghiệp đóng tàu phát triển mạnh, mở 

rộng KCN đóng tàu; phát triển công nghiệp vận tải biển và công nghiệp phụ trợ; đến 

năm 2015 sản lượng than sạch đạt 60-65 triệu tấn; hàng hoá thông qua cảng biển đạt 

55 triệu tấn; đến năm 2015 ước tính có 8 triệu khách du lịch.   

UBND Tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở TN&MT kiểm tra và có biện pháp xử  lý di 

chuyển các cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi khu vực trung tâm (chẳng hạn, Nhà máy sàng 

tuyển than Nam Cầu Trắng ra khỏi trung tâm TP Hạ Long xong trước năm 2015). 
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HĐND Tỉnh nghiên cứu cơ chế chính sách hỗ trợ các cơ sở gây ô nhiễm môi 

trường nghiêm trọng buộc phải di dời hoặc hiện nay không phù hợp quy hoạch đô 

thị, quy hoạch phát triển ngành, đến vị trí xa khu dân cư và phù hợp với sức chịu tải 

của môi trường.  

Phân loại rác thải công nghiệp tại nguồn; tách rác thải công nghiệp nguy hại 

ra khỏi rác thải công nghiệp thông thường. Công việc này do các xí nghiệp, nhà 

máy tự đảm nhận dưới sự giám sát của Ban quản lý khu, cụm công nghiệp. Thu 

gom chất thải công nghiệp thông thường và xử lý theo quy trình đối với rác thải 

sinh hoạt đô thị. Việc này do Công ty Môi trường đô thị đảm nhận. Đóng gói, lưu 

kho, bảo quản rác thải công nghiệp nguy hại để chờ đưa đi xử lý tại cơ sở xử lý tập 

trung có đầy đủ trang thiết bị của tỉnh Quảng Ninh. 

Ngành than quy hoạch các cảng than, xử lý nước thải mỏ, trồng cây xanh tại 

các bãi thải mỏ và khai trường. Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn và 

trung tâm phân tích môi trường ngành than.  

Xử lý CTNH phát sinh hàng năm: Có sự phối hợp liên ngành thông qua các 

chương trình kế hoạch cụ thể để kiểm tra việc tổ chức thu gom bảo quản riêng 

CTNH; đánh giá mức độ đạt yêu cầu; số đơn vị đã thực hiện hợp đồng với đơn vị có 

chức năng vận chuyển, xử lý CTNH.  

Quản lý chặt chẽ  hoạt động lấn biển, nạo vét đổ thải: Giám sát chặt chẽ việc 

đổ thải theo quy hoạch, theo đúng thiết kế kỹ thuật. 

Từ thực tiễn QLNN đối với các nguồn gây ô nhiễm, cộng với những dự báo 

của các ngành trong tỉnh cho giai đoạn 2015-2020, Quảng Ninh cần tập trung các 

nguồn lực để thống kê, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm BVB vào năm 2017; giải 

quyết đồng bộ về cơ bản các nguồn gây ô nhiễm vào 2020. Đề xuất này dựa trên 

những nghiên cứu, đặc biệt là thông qua việc khảo sát, trao đổi với một số cơ quan 

quản lý (Phụ lục 28). 

Nghiên cứu, áp dụng các biện pháp mạnh trong QLNN như: Nếu các đơn vị gây 

ô nhiễm không thực hiện nghĩa vụ, tiến hành không cấp nước, cắt điện sản xuất, tạm 

đình chỉ, đình chỉ sản xuất, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

“Cần có quy định về cơ chế tránh nhiệm đối với người có nghĩa vụ giám sát, người bị 
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giám sát. Người giám sát phải thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ; người bị giám sát phải trả 

lời công khai bằng văn bản, có trách nhiệm tới cùng, không thể hứa cho qua việc” [33]. 

4.3.7. Quản lý môi trường vùng trọng điểm Vịnh Hạ Long  

Dự báo trong thời gian tới các ngành sản xuất với quy mô lớn thuộc các 

KCN, KKT ngày càng phát triển mạnh, nếu không kiểm soát chặt chẽ sẽ dẫn đến 

những tác động nghiêm trọng về mặt môi trường đối với VHL. 

Đối với vấn đề phát triển khu vực vùng đệm VHL (nằm trong hành lang 

BVMT ven biển-khu vực quản lý tích cực), nên xử lý theo hướng: Với các cơ sở 

gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cho VHL nằm trong vùng đệm thì cần phải 

được di chuyển để bảo đảm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di sản; với các cơ sở 

khác đã hoạt động thì cần áp dụng chặt chẽ các quy định và kiểm tra giám sát 

thường xuyên; với các dự án mới xin cấp phép (nếu có) thì chỉ xem xét các dự án về 

du lịch, dịch vụ phục vụ việc khai thác du lịch biển khi hoàn toàn có phương án 

BVMT khả thi. 

Sơ đồ 4.4. Đề xuất các khu vực vành đai bảo vệ môi trường VHL 

Vùng lõi vịnh Hạ Long= Khu vực Bảo vệ

Vùng đầu nguồn= Khu vực Bảo vệ

Vùng nội địa = Khu vực Ph.triển có kiểm soát

Hành lang bảo vệ môi trường ven biển= Khu vực quản lý tích cực

Hành lang bảo vệ môi trường vịnh Hạ Long

 
Nguồn: Theo JACA Nhật Bản (năm 2012)  

Triển khai có hiệu quả Quy hoạch bảo tồn di sản thiên nhiên thế giới VHL 
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đến 2020; phân vùng quản lý, khai thác; thực hiện dự án nâng cao năng lực quản lý 

cho cán bộ Ban quản lý VHL; thực hiện các dự án đầu tư, tôn tạo di sản... 

Phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý 

những hành vi vi phạm trong công tác bảo tồn Di sản VHL. Phối hợp với Sở 

TN&MT tổ chức BVMT đối với việc đổ bùn thải của các đơn vị trên VHL và các 

khu vực lân cận VHL. Kết hợp với Cảng tàu du lịch Bãi Cháy tổ chức ký cam kết 

BVMT đối với các phương tiện chuyên chở khách du lịch trên Vịnh. Tổ chức ký 

cam kết với các hộ ngư dân tham gia BVMT Di sản, hàng năm đều tổ chức các đợt 

ra quân BVMT biển tại các làng chài trên Vịnh. 

Xây dựng mạng lưới điểm quan trắc môi trường nước VHL; triển khai dự án 

quản lý Di sản thiên nhiên thế giới VHL bằng GIS trong đó có hoạt động quản lý 

môi trường. Các hoạt động của các tổ chức quốc tế, NGO đã được triển khai khá 

nhiều trong sự hợp tác chặt chẽ với Ban Quản lý VHL. 

Có những chuyên mục về di sản BVMT trên các phương tiện thông tin đại 

chúng ở địa phương và trung ương; đưa chương trình giáo dục Di sản vào trường 

học ở các cấp; tuyên truyền giáo dục BVMT Di sản tới cộng đồng, các hộ ngư dân 

làng chài trên VHL; Xây dựng Trung tâm văn hóa nổi Cửa Vạn. 

Tiếp tục tìm kiếm nguồn để thực hiện chương trình Ecoboat hay “Con thuyền 

sinh thái” là chương trình giáo dục di sản trong trường học, do Tổ chức bảo tồn động 

thực vật hoang dã quốc tế (FFI) phối hợp với Ban Quản lý VHL, Sở Giáo dục - Đào tạo 

và Tỉnh Đoàn tổ chức triển khai tại VHL. Phối hợp với trường Đại học Osaka và Trung 

tâm môi trường toàn cầu Nhật Bản chủ trì phối hợp với các đối tác của Việt Nam thực 

hiện, nhằm cải thiện môi trường VHL. Tăng cường quản lý và bảo vệ khu di sản VHL, 

Vườn Quốc gia Bái Tử Long. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về 

khoanh vùng cấm và hạn chế khai thác khoáng sản để bảo vệ các khu vực di tích, di 

sản, bảo tồn. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy chế quản lý VHL.  

Điều chỉnh quy hoạch phát triển một số lĩnh vực theo hướng ưu tiên bảo vệ 

các hệ sinh thái nhạy cảm: Quy hoạch các vùng nuôi trồng thuỷ sản, kinh doanh và 

dịch vụ trên VHL, xây dựng kế hoạch hành động ĐDSH đến năm 2020 và dự án bảo 

tồn đa dạng sinh học, chấm dứt hoạt động chuyển tải than trên VHL … 
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4.3.8.  Kết hợp giữa an ninh quốc phòng với bảo vệ môi trường biển 

Quảng Ninh cần thực hiện phát triển KT-XH phải gắn liền với bảo đảm quốc 

phòng – an ninh trên từng địa bàn, đặc biệt là vùng biên giới, hải đảo. Xây dựng và 

củng cố các địa bàn dân cư trên các ven biển và biển đảo; đưa dân ra các đảo có khả 

năng sinh sống, góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo.  

Tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng xây dựng quy hoạch 

sử dụng khu vực ven biển, biển đảo, BVB phục vụ lĩnh vực quốc phòng (hệ thống 

công nghiệp quốc phòng, hệ thống cảng, kho bãi, xây dựng đồn biên phòng,...); quy 

hoạch các khu kinh tế - quốc phòng, hệ thống các đồn, trạm biên phòng ở hải đảo; 

xây dựng hạ tầng phục vụ nhu cầu quốc phòng, an ninh và kết hợp phát triển KT-

XH tại các huyện, xã đảo tại vùng ven biển và biển đảo của Tỉnh.   

Bên cạnh việc tạo điều kiện thuận lợi hoạt động xuất nhập khẩu đúng theo các 

quy định của Nhà nước về an ninh trật tự khu vực cửa khẩu, UBND tỉnh chỉ đạo Biên 

phòng tỉnh xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý các khu cửa khẩu 

của tỉnh trong việc tổ chức, quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa qua đường bộ và đường 

biển. Đấu tranh với việc hàng tạm nhập, tái xuất là các Contener rác thải độc hại; với 

việc buôn lậu than, xăng dầu trên biển theo tinh thần Chỉ thị số 09/2009/CT-UBND 

ngày 15/4/2009 “Về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ chủ quyền, an ninh trật 

tự vùng biển đảo tỉnh Quảng Ninh trong tình hình mới”. 

Trong phạm vi vùng biển Quảng Ninh, thực hiện kết hợp giữa an ninh quốc 

phòng với BVMT biển thông qua: Định vị, giám sát các hoạt động trên biển của tàu 

thuyền nước ngoài để bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền; bảo đảm các hoạt động 

của tàu thuyền trong lực lượng công an, quân đội có sự hoạt động phối hợp nhịp 

nhàng trong phòng chống ô nhiễm môi trường biển; cung cấp trao đổi  thông tin, 

phối hợp với các cơ quan nhà nước khác của Trung ương hoặc của các tỉnh lân cận. 

4.4. Một số Kiến nghị           

4.4.1.  Kiến nghị với tỉnh Quảng Ninh 

Tiếp tục điều chỉnh chiến lược phát triển kinh tế theo hướng từ tăng trưởng 

“nâu” sang tăng trưởng “xanh”, từ chưa bền vững sang bền vững. Trong đó tận dụng 

khai thác các tiềm năng thế mạnh có tính bền vững như: Thương mại, dịch vụ, du lịch 
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biển-một thế mạnh đặc biệt với VHL, Di sản thiên nhiên thế giới đã được UNESCO 2 

lần công nhận, một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới mới, cần phải được đặt thứ 

tự ưu tiên đặc biệt trong quy hoạch phát triển. Đồng thời hạn chế việc khai thác than ở 

Vùng đệm của di sản VHL (nhất là tại TP. Hạ Long), giảm dần khai thác than lộ thiên. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh 

Quảng Ninh đến năm 2010 và định hướng tới năm 2020, cần xem xét để điều chỉnh, 

bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn, nhất là khi VHL đã trở thành 1 trong 7 

kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. 

Đẩy mạnh các điều tra cơ bản, các nghiên cứu làm cơ sở cho việc phát triển 

KT-XH tại các vùng trọng điểm có giá trị tài nguyên lớn như VHL, Bái Tử Long. 

Đầu tư xây dựng một số trạm quan trắc môi trường tự động tại một số khu 

vực trọng điểm như: TP. Uông Bí, TP. Hạ Long, TP. Cẩm Phả và TP. Móng Cái, 

đặc biệt là khu vực di sản thiên nhiên thế giới VHL. Xây dựng đề án cải tạo và 

BVMT ở các vùng trọng điểm, đặc biệt ở các khu vực khai thác than, khu vực đô thị 

tập trung, Vịnh VHL, Bái Tử Long.  

Quảng Ninh cần xây dựng kế hoạch cho việc tuyên truyền, phổ biến Luật 

BVMT năm 2014 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 23/6/2014, tại Kỳ họp 

thứ 7, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015; Luật tài nguyên, môi trường biển và hải 

đảo sẽ có hiệu lực vào 01/7/2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời chỉ 

đạo các cơ quan QLNN có liên quan cụ thể hóa thành các văn bản quy định, hướng 

dẫn cụ thể theo thẩm quyền và phù hợp với điều kiện thực tiễn của Quảng Ninh. 

Hợp tác với thành phố Hải Phòng: Trên cơ sở hợp tác trong QLTHVB khu vực 

này (từ năm 2007), Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm môi trường biển khu vực Quảng Ninh, 

Hải Phòng do Cục Điều tra và Kiểm soát tài nguyên – môi trường biển thực hiện năm 

2013, trong thời gian tới đề nghị Quảng Ninh phối hợp và thúc đẩy mạnh hơn nữa hoạt 

động kiểm soát ô nhiễm chung và thông qua ủy ban hỗn hợp của hai bên về QLTHVB 

thường xuyên họp bàn, trao đổi, xây dựng kế hoạch chung phòng chống ô nhiễm biển 

phù hợp với tình hình và triển khai hiệu quả cơ chế phối hợp trong QLTHVB. 

4.4.2.  Kiến nghị với Bộ Tài nguyên Môi trường 

Hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh kinh phí, kỹ thuật để giải quyết cơ bản những vấn đề 
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môi trường do hoạt động sản xuất than nhiều năm gây nên. Trong đó tập trung 

chuyển sang khai thác hầm lò, hạn chế dần khai thác lộ thiên; xử lý đất đá từ các 

khai trường; xử lý tận thu chất thải, nước thải mỏ.  

Hỗ trợ kinh phí và giúp tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tăng cường công tác điều 

tra cơ bản, đánh giá tiềm năng tài nguyên thiên nhiên và môi trường và hoạch định 

chính sách phát triển KT-XH bền vững; xây dựng cơ chế chính sách trong quản lý 

và khai thác sử dụng bền vững một số nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng cấp 

quốc gia như di sản thiên nhiên thế giới VHL, Vườn Quốc gia Bái Tử Long,...  

Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với với tỉnh Quảng Ninh và các bộ, ngành liên 

quan xây dựng quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch tổng hợp sử dụng và bảo vệ tài 

nguyên thiên nhiên nhất là than đá, tài nguyên biển trong toàn Vùng ven biển 

Quảng Ninh (kể cả biển đảo). Rà soát, bổ sung cơ chế, chính sách về khai thác tài 

nguyên, sử dụng đất đai để sử dụng hợp lý tài nguyên, BVMT và khai thác hiệu quả 

các nguồn tài nguyên, khoáng sản và đất đai vào phát triển KT-XH của Vùng.  

Đề nghị Chính phủ và Bộ TN&MT coi Quảng Ninh là trọng điểm để nghiên 

cứu chính sách đầu tư cho việc quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường (vì 

Quảng Ninh chứa trong nó nhiều xung đột giữa phát triển kinh tế với BVMT). 

Do còn nhiều khó khăn về năng lực thực tiễn, nguồn kinh phí và cơ chế 

chính sách (so với thực tiễn các vấn đề môi trường và QLNN về môi trường), để 

tiếp tục khai thác và sử dụng một cách có hiệu quả và bền vững tài nguyên thiên 

nhiên, BVMT BVB trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đề nghị Bộ TN&MT quan tâm hỗ 

trợ để lại toàn bộ thuế tài nguyên để tiếp tục xây dựng một số  nhà máy xử lý chế 

biến rác thải và các dự án nhằm khắc phục các vấn đề ô nhiễm, suy thoái môi 

trường tồn đọng do quá trình khai thác than nhiều năm để lại.  

Bộ TN&MT sẽ làm đầu mối, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên 

quan tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng các quy hoạch tổng thể 

phát triển KT-XH các vùng biển và ven biển, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh 

trên biển; đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về 

TN&MT biển, hệ thống thông tin, cảnh báo thiên tai trên biển; hạn chế, ngăn chặn có 

hiệu quả tình trạng ô nhiễm và suy thoái môi trường biển; phát triển năng lượng sạch; 
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xử lý, tái chế chất thải; bảo vệ và phát triển bền vững các hệ sinh thái biển và ven biển.  

Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp Bộ Công an rà soát, lập danh mục các cơ sở gây ô 

nhiễm môi trường nghiêm trọng, để tham mưu cho Chính phủ tiếp tục có kế hoạch xử 

lý triệt để trong giai đoạn tiếp theo. Chính phủ chỉ đạo các doanh nghiệp nhà nước, nhất 

là các tập đoàn kinh tế chú trọng thực hiện các chính sách, pháp luật về BVMT.  

Bộ TN&MT với tư cách là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Chính phủ: 

- Hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng: Phù hợp với quá trình phát triển 

kinh tế trong nước cũng như luật pháp và các thông lệ quốc tế. Chú trọng xây dựng 

chính sách BVMT biển và Luật BVMT biển trong tương lai gần để tạo lập khung 

pháp lý, chính sách khung, quy định vấn đề tổng quát ở tầm vĩ mô. 

- Bộ xây dựng mô hình độc lập, đối tác hợp tác QLTHVB giữa hai hay nhiều 

tỉnh ven biển với nhau. 

- Nghiên cứu, đề xuất thành lập một thành lập Uỷ ban quốc gia về biển giúp 

Chính phủ thực hiện QLNN về biển (trong đó có BVMT biển, BVB). 

- Thành lập Tổ Chỉ đạo thực hiện điểm Chiến lược biển Việt Nam tại Vùng 

ven biển và biển đảo Quảng Ninh theo Kết luận số 47- KL/TW ngày 06/5/2009 của 

Bộ Chính trị.  

- Kiến nghị về cụ thể hóa và triển khai Luật Biển, tạo cơ sở, điều kiện để 

BVMT biển, BVB (theo hướng có Luật Biển không đồng nghĩa với việc xem nhẹ 

vai trò các đạo luật chuyên ngành và chính sách đơn ngành).  

 

Tiểu kết chương 4 

Vấn đề BVMT nói chung và BVMT biển, BVB nói riêng được Đảng ta đặc 

biệt quan tâm, các quan điểm của Đảng được thể hiện qua nhiều giai đoạn và ở một 

số điểm trong chỉ thị, nghị quyết của Đảng với một số nội dung quan trọng như: 

Phát triển kinh tế biển đi đôi với tăng cường bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia, 

bảo vệ TN&MT sinh thái biển; phấn đấu trở thành một nước mạnh về kinh tế biển; 

coi trọng phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý ô nhiễm; quản lý có tính chất liên ngành 

trong BVMT biển ven bờ;… bảo đảm các yêu cầu về tính thực tiễn, khả thi, hiệu 

lực, hiệu quả trong điều kiện Việt Nam. Đặc biệt có những quan điểm thể hiện sự 
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đổi mới trong tư duy BVMT biển như: Tiếp cận QLTHVB; áp dụng các CCKT phù 

hợp với cơ chế thị trường; BVMT biển, hải đảo; phân vùng phát triển; QHKGB; 

hoàn thiện và nâng cao hiệu lực hệ thống pháp luật về BVMT biển; … 

Những quan điểm của Đảng về BVMT biển, BVB là cơ sở Nhà nước xây 

dựng thành các quy định của pháp luật, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  

tiếp tục cụ thể hóa thành các hướng dẫn cụ thể để hạn chế dần, tiến tới kiểm soát tốt 

ô nhiễm môi trường biển và BVB. 

Để việc đề xuất các giải pháp sát thực, phù hợp với điều kiện Quảng Ninh, 

cần làm rõ thực trạng và phương hướng phát triển KT-XH của tỉnh. Quảng Ninh 

thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang 

“xanh”. Tức là tăng phát triển những thế mạnh có thể sử dụng lâu dài, ít ô nhiễm 

môi trường như thương mại, dịch vụ, du lịch biển, sử dụng và khai thác bền vững 

giá trị di sản VHL. Đồng thời các thế mạnh về cảng biển, công nghiệp khai khoáng 

(đặc biệt là than), phát triển các khu công nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản,… cần 

được quy hoạch và xây dựng bảo đảm những yêu cầu khắt khe về BVMT. 

Trên cơ sở Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 của Trung ương, Quảng 

Ninh đã xây dựng Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 02/7/2007 của Tỉnh 

ủy với các quan điểm phát triển chiến lược biển tại Quảng Ninh trong đó chỉ ra 

những định hướng lớn về phát triển kinh tế biển; nêu ra nội dung, trách nhiệm của 

các bên tham gia, đề ra cơ chế phối hợp BVMT biển, BVB. 

UBND Tỉnh chỉ đạo Sở ngành của địa phương phối hợp với cơ quan hữu 

quan ở Trung ương tiến hành đề án nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách phát triển 

vùng ven biển và biển đảo Quảng Ninh, đặc biệt là kinh tế biển tại vùng ven biển và 

biển đảo Quảng Ninh. Hình thành các trung tâm kinh tế phát triển hướng ra biển 

như Vân Đồn, Hải Hà, làm động lực thúc đẩy sự phát triển của vùng và toàn tỉnh; 

tiến hành thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản ở biển kết hợp chặt chẽ với bảo 

vệ tài nguyên biển, môi trường sinh thái biển, ven biển... 

Các quy hoạch BVMT môi trường thành phần trong đó có môi trường BVB 

có liên quan chặt chẽ đến việc quy hoạch  phát triển KT-XH và quy hoạch BVMT 

nói chung của Quảng Ninh. Tỉnh đã có Quy hoạch BVMT tổng thể và một số vùng 
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trọng điểm tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 (Quyết định số 4253/QĐ-UBND ngày 

25/12/2009); các quy hoạch của các ngành và địa phương trong tỉnh. Theo quy 

hoạch đến năm 2020, tỉnh có theo 11 vùng môi trường với 42 tiểu vùng môi trường. 

Từ những nội dung lý luận khoa học được phân tích ở Chương 2, những tồn 

tại, hạn chế và nguyên nhân cơ bản ở Chương 3, kết hợp với các quan điểm của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BVMT biển, BVB, trên thực tiễn phát 

triển KT-XH, quy hoạch BVMT, QLNN về BVMT của Quảng Ninh đề xuất những 

giải pháp có tính cơ bản, then chốt (có mô hình mới cụ thể) để giải quyết vấn đề thực 

tiễn đặt ra. Có thể  khái quát những điểm nổi bật của các nhóm giải pháp như sau: 

Giải pháp xây dựng quy hoạch BVMT BVB: Lồng ghép các quy hoạch phát 

triển kinh tế với quy hoạch BVMT biển; nghiên cứu xây dựng QHKGB cho Quảng 

Ninh; mọi loại quy hoạch liên quan đến VHL đều phải tính tới BVMT VHL và đảm 

bảo tính ưu tiên bảo tồn, phát triển giá trị Di sản VHL. 

Hoàn thiện tổ chức bộ máy QLNN về BVMT: Thành lập một Hội đồng 

QLTH có sự tham gia của người đứng đầu của các ngành, lĩnh vực liên quan; đứng 

đầu Hội đồng là chủ tịch hoặc phó chủ tịch tỉnh; nghiên cứu, thành lập Ban chỉ đạo 

thực hiện công tác BVMT từ tỉnh tới các địa phương; thành lập Phòng Quản lý đa 

dạng sinh học trực thuộc Chi cục BVMT; nghiên cứu cho phép thành lập Phòng 

Biển và Hải đảo trực thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện đối với Huyện đảo.  

Tăng cường áp dụng các công cụ QLNN về BVMT BVB: Tạo sự ăn khớp 

trong hướng dẫn cụ thể giữa Luật BVMT với các luật khác trên địa bàn tỉnh; xây 

dựng chế tài tổng hợp để xử lý mạnh các đơn vị vi phạm; chi tiết hoá các loại phí 

nước thải công nghiệp, khí thải, rác thải. Mở rộng áp dụng đầy đủ các loại CCKT: 

Xây dựng quy định về quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh; 

thành lập quỹ môi trường ra các đơn vị cấp huyện, ngành, vùng, khu vực và các 

doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; hình thức giấy phép thải, tín phiếu phát thải có 

thể đưa vào vận dụng thử nghiệm ở một số lĩnh vực, khi có đủ điều kiện sẽ triển 

khai rộng rãi. Sử dụng các nguồn lực tài chính: Thống kê, phân bổ và kinh phí đầu 

tư cho công tác BVMT; sửa đổi quy trình lập dự toán, phê duyệt, phân bổ, triển khai 

ngân sách sự nghiệp BVMT theo hướng gắn với trách nhiệm người đứng đầu; kiểm 
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soát nguồn kinh phí được giao cho các ngành, địa phương; Sở TN&MT giữ vai trò 

chủ đạo trong việc tham mưu phân bổ nguồn kinh phí.  

Xã hội hóa BVMT BVB: Chú trọng đến việc ưu đãi cho các doanh nghiệp; 

thực hiện cơ chế tài chính phối hợp giữa nhà nước với doanh nghiệp; tạo cơ chế, 

chính sách thông thoáng cho các doanh nghiệp kinh doanh, làm dịch vụ về BVMT; 

ưu đãi với các dự án về phòng chống ô nhiễm môi trường; sửa đổi, bổ sung quy 

định về việc xã hội hóa công tác BVMT.  

Giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm nghiêm minh, triệt để đối với 

hành vi gây ô nhiễm BVB: Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành; giám sát của 

HĐND đối với hoạt động BVMT của ngành than, hoạt động xây dựng các khu đô 

thị ven biển lớn và cảng biển; định kỳ, đánh giá tiến độ thực hiện những cam kết 

giữa TKV ký với địa phương về thực hiện các quy định của pháp luật về BVMT.  

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục BVMT BVB: Xây dựng đề án truyền thông 

dài hạn với các nội dung, hình thức thông điệp truyền thông, mạng lưới truyền thông, 

chiến dịch truyền thông; xây dựng nhiều mô hình BVMT biển; tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật về BVMT biển cho cư dân ven biển, đặc biệt là ngư dân. Tạo điều kiện 

thuận lợi để ngư dân tham gia hoạt động BVMT BVB: Thông qua các dự án BVMT 

biển; tiếp tục thực hiện chủ trương của tỉnh về di chuyển các hộ dân sinh sống trên 

các làng chài trên VHL lên bờ sinh sống. 

Xây dựng lộ trình áp dụng QLTHVB để kết nối quản lý theo ngành và theo 

lãnh thổ qua đó giảm thiểu nguy cơ mâu thuẫn của các thế mạnh; xây dựng cơ chế 

hoạt động của Hội đồng QLTH; trao đổi kinh nghiệm thông qua Tiểu ban điều phối 

các khu bảo tồn và môi trường vùng bờ Quảng Ninh - Hải Phòng; xây dựng lộ trình 

áp dụng QLTHVB giai đoạn 2015-2020 đối với việc điều tiết hài hòa giữa khai thác 

than, phát triển cảng biển, mở rộng các khu công nghiệp quanh khu vực VHL.   

Áp dụng KH&CN trong BVMT BVB: Tạo điều kiện tốt hơn về cơ chế, hỗ 

trợ vốn, các cơ chế bao tiêu đầu ra cho các sản phẩm KH&CN liên quan đến BVMT 

biển; ưu tiên công nghệ sạch, tạo cơ chế thuận lợi trong nghiên cứu ứng dụng công 

nghệ xử lý chất thải các loại. Hợp tác quốc tế về BVMT BVB: Có cơ chế tiếp nhận 

và sử dụng các nguồn viện trợ, tài trợ, cho vay...của các nước, các tổ chức quốc tế 
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có hiệu quả; thiết lập các mối quan hệ hợp tác, xây dựng năng lực của tỉnh trong 

việc tiếp nhận các chương trình, dự án hợp tác.  

QLNN đối với việc xử lý các nguồn gây ô nhiễm môi trường BVB: Có biện 

pháp xử lý di chuyển các cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi khu vực trung tâm, nghiên cứu 

cơ chế hỗ trợ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng buộc phải di dời (do 

hiện nay không phù hợp quy hoạch đô thị). QLNN đối với việc phòng chống ô 

nhiễm môi trường BVB: Cải tạo, trồng mới và bảo vệ diện tích đất ngập nước, rừng 

ngập mặn; hoàn nguyên môi trường các bãi đổ thải; giảm dần sản lượng than khai 

thác lộ thiên; nghiên cứu, xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và bản đồ nhạy 

cảm vùng bờ tỉnh Quảng Ninh, trong đó đặc biệt quan tâm tới vùng di sản VHL. 

Quản lý môi trường vùng trọng điểm VHL: Thực hiện dự án nâng cao năng 

lực quản lý cho cán bộ Ban quản lý VHL; thực hiện các dự án đầu tư, tôn tạo Di 

sản; kết hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý những 

hành vi vi phạm trong công tác bảo tồn di sản VHL; điều chỉnh quy hoạch phát 

triển một số lĩnh vực theo hướng ưu tiên bảo vệ các hệ sinh thái nhạy cảm VHL. 

Kết hợp giữa an ninh quốc phòng với BVMT biển: Quảng Ninh chủ trì, phối 

hợp với Bộ Quốc phòng xây dựng quy hoạch sử dụng khu vực ven biển, biển đảo, 

BVB phục vụ lĩnh vực quốc phòng; thực hiện phát triển KT-XH phải gắn liền với bảo 

đảm quốc phòng – an ninh trên từng địa bàn, đặc biệt là vùng biên giới, hải đảo. 

Kiến nghị với tỉnh Quảng Ninh: Đặt thứ tự ưu tiên đặc biệt trong quy hoạch phát 

triển VHL; hạn chế việc khai thác than ở Vùng đệm của di sản VHL (nhất là tại TP. 

Hạ Long), khai thác than lộ thiên. Kiến nghị với Bộ TN&MT: Hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh 

kinh phí và năng lực kỹ thuật giải quyết cơ bản những vấn đề môi trường do hoạt động 

sản xuất than; chủ trì, phối hợp với với tỉnh Quảng Ninh và các bộ, ngành liên quan 

xây dựng quy hoạch phát triển KT-XH, quy hoạch BVMT; coi Quảng Ninh là trọng 

điểm để nghiên cứu chính sách đầu tư cho việc quản lý TN&MT. 

Trong mỗi giải pháp là những đề xuất cơ bản, có đề xuất là mang tính bổ 

sung mới, có đề xuất là mang tính cụ thể hóa và làm rõ các giải pháp, biện pháp giải 

quyết vấn đề trong điều kiện Quảng Ninh. Để thực hiện có hiệu quả các giải pháp 

trên, kiến nghị với tỉnh Quảng Ninh, Bộ TN& MT một số những vấn đề về kinh phí, 
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luật pháp, tổ chức bộ máy, sử dụng các CCKT, thanh tra, kiểm tra, giám sát. Các 

giải pháp nêu trên khi áp dụng giải quyết vấn đề thực tiễn thì tùy vào điều kiện thực 

tiễn tại mỗi thời điểm, Quảng Ninh và mỗi địa phương trong Tỉnh có thể áp dụng 

mức độ, tỉ lệ kết hợp giữa các giải pháp ở các mức độ khác nhau cho phù hợp. 
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C. PHẦN KẾT LUẬN 

BVMT trong đó có BVMT BVB ngày càng đóng vai trò quan trọng trong 

việc phát triển bền vững ở Việt Nam nói chung cũng như tại Quảng Ninh nói riêng. 

Những năm qua, QLNN về BVMT BVB Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả 

quan trọng góp phần giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa kinh tế - môi trường – xã 

hội. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau mà QLNN đối với môi trường 

BVB Quảng Ninh chưa đáp ứng được so với thực tiễn phát triển kinh tế vùng bờ 

hiện nay và ô nhiễm môi trường biển đang trở thành rào cản đối với phát triển bền 

vững. Đề tài nghiên cứu: “Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường biển ven bờ 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” góp phần giúp cho QLNN về BVMT BVB nâng 

cao hiệu quả trong thực tiễn. Đề tài nghiên cứu đã đạt được một số kết quả sau: 

1. Về mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra là hoàn thiện, nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả QLNN về BVMT BVB trên địa bàn Quảng Ninh nhằm bảo đảm phát 

triển bền vững đã đạt được thực hiện thông qua việc: Đề tài bổ sung một số luận 

điểm hoặc làm rõ những luận điểm lý luận được triển khai áp dụng trong thực tiễn 

QLNN về BVMT trong đó có môi trường BVB; phân tích được thực trạng QLNN 

về BVMT có liên quan đến BVMT BVB với những “điểm nghẽn”, “nút thắt” trong 

quản lý từ đó đề ra những vấn đề then chốt cần giải quyết (trong đó có nhấn mạnh 

đến trọng điểm BVMT của tỉnh – VHL). 

Để đạt được mục đích nghiên cứu nêu trên, Luận án đã thực hiện và hoàn 

thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu đề ra, cụ thể sau: 

Làm rõ thực trạng ô nhiễm BVB ảnh hưởng đến sự phát triển KT-XH của 

tỉnh. Quảng Ninh với các thế mạnh của mình cảng biển, du lịch biển, đặc biệt với 

khai thác than là thế mạnh đã gây ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng cho các hoạt 

động phát triển KT-XH vùng bờ thể hiện qua  các thông số ô nhiễm vượt chỉ tiêu 

cho phép tại các khu vực BVB trong tỉnh. 

Tìm ra những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế làm tác động làm cho hiệu 

lực, hiệu quả QLNN BVMT BVB không cao. Luận án đã phân tích, nhận xét, đánh giá 

và rút ra được những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó liên quan đến các 

nội dung cơ bản về  nội dung, phương thức và công cụ QLNN về BVMT BVB. 
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Vận dụng, làm sáng tỏ một số khía cạnh lý thuyết trong và ngoài nước đã 

được áp dụng trong thực tiễn, đồng thời bổ sung được một số luận điểm mới để tìm 

ra những nguyên nhân cơ bản là các điểm nghẽn, nút thắt trong QLNN BVMT BVB 

để đề xuất các giải pháp cơ bản then chốt phù hợp với thực tiễn ở Quảng Ninh. 

2.  Đã chứng minh và giải quyết quyết thành công giả thuyết khoa học mà Luận 

án đã đặt ra. Thực trạng ô nhiễm môi trường BVB và thực tiễn QLNN chưa giải quyết 

và đáp ứng được so với yêu cầu phát triển KT-XH vùng BVB (số liệu được phân tích, 

dẫn chứng tại Chương 3). Thực tiễn này được cho là do QLNN về thể chế, thiết chế và 

tổ chức thực hiện đều có những điểm nghẽn, nút thắt làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản 

lý, ảnh hưởng đến phát triển bền vững vùng ven biển. Và việc chứng minh trong Luận 

án cho thấy giả thuyết đề ra là có căn cứ và cơ sở khoa học. 

Luận án đã chỉ ra rằng có hạn chế thực nêu trên là do nhiều nguyên nhân khác 

nhau: Có nguyên nhân chính, nguyên nhân phụ; nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân 

khách quan; nguyên nhân do lỗi của cơ chế, chính sách nhưng cũng có nguyên nhân là 

do tổ chức thực hiện không nghiêm; nguyên nhân do thiếu lý luận khoa học soi đường 

trong khi thực tiễn QLNN về BVMT nhất là đối với BVB ngày càng phức tạp. 

Đề tài cũng chỉ ra những điểm nghẽn, nút thắt về những nội dung cơ bản như 

thể chế, chính sách, tổ chức thực hiện,… cần phải được áp dụng những lý luận khoa 

học trong và ngoài nước nào để giải quyết và giải quyết như thế nào cho thực tiễn 

Quảng Ninh. Việc vận dụng lý luận khoa học thể hiện ở các khía cạnh như: Giải 

quyết các vấn đề đặt ra trên luận điểm lý luận mới hoặc làm sáng tỏ các khía cạnh lý 

luận đã có vào thực tiễn Quảng Ninh để giải quyết vấn đề đặt ra.  

Trên thực tiễn Luận án đã soi dọi lý luận khoa học quản lý vào nội dung, 

công cụ, phương thức QLNN BVMT. Cụ thể các nội dung lý luận về các nhân tố tác 

động, tiêu chí xác định kết quả QLNN về BVMT; QLTHVB; QHKGB; áp dụng các 

CCKT; các vấn đề về thể chế, chính sách, pháp luật;… khi triển khai tại Quảng 

Ninh (địa phương có những nét đặc thù cụ thể riêng biệt) cần có sự chọn lọc, áp 

dụng những khía cạnh hợp lý để nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNNN BVMT BVB. 

Luận án đã vận dụng lý luận khoa học trong và ngoài nước (có nghiên cứu, 

chọn lọc, bổ sung, làm sáng tỏ) để tìm đúng những điểm nghẽn, nút thắt trong thực 
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tiễn QLNN và giải quyết triệt để vào điều kiện Quảng Ninh và như vậy, Luận án đã 

đạt được mục đích và nhiệm vụ đề ra. 

3.  Những đóng góp mới, về mặt lý luận, Luận án tập trung vào những vấn đề 

thực tiễn QLNN tại Quảng Ninh đang là điểm nghẽn, nút thắt cần giải quyết và đặc 

biệt đi sâu nghiên cứu những vấn đề về thể chế, thiết chế, tổ chức thực hiện BVMT. 

Bổ sung, làm sáng tỏ một số luận điểm mới trong QLNN về BVMT BVB như: 

Những yếu tố ảnh hưởng; tiêu chí đánh giá kết quả QLNN. Đồng thời làm sáng tỏ 

những khía cạnh của một số lý luận khoa học quản lý khi triển khai áp dụng vào 

thực tiễn như: QLTHVB và cách thức triển khai áp dụng phương thức này; đề xuất 

nội dung và cách thức triển khai áp dụng các CCKT có hiệu quả;… Như vậy Lý 

luận QLNN về BVMT BVB đã có được hệ thống hóa và tổng hợp lại có tính khái 

quát hơn. Hệ thống lý thuyết này được làm sáng tỏ hơn khi triển khai áp dụng vào 

thực tiễn, đồng thời được bổ sung một số quan điểm, cách tiếp cận giải quyết mới 

trong QLNN về BVMT BVB áp dụng cho Quảng Ninh. 

Về mặt thực tiễn, chỉ ra thực trạng QLNN về BVMT BVB tại Quảng Ninh 

còn những hạn chế so với lý luận khoa học và yêu cầu phát triển thực tiễn hiện nay. 

Có thể điểm qua một số mâu thuẫn giữa lý luận quản lý và thực tiễn tại Quảng Ninh 

như: QLNN chưa đáp ứng được so với thực tiễn tăng trưởng kinh tế hiện nay; quy 

hoạch BVMT chưa bảo đảm tính khách quan, bảo đảm lợi ích chung do sự chi phối 

của lợi ích cục bộ địa phương hay lợi ích nhóm; máy chưa đáp ứng được yêu cầu 

BVMT trước việc phát triển kinh tế “quá nóng”, chưa có một cơ quan có thẩm 

quyền đủ mạnh để thống nhất điều hành quản lý theo phương thức QLTH; Công tác 

kiểm tra, giám sát; thanh, kiểm tra xử lý vi phạm chưa nghiêm tạo ra hiện tượng 

“nhờn luật”; BVMT VHL còn chồng chéo; thiếu cơ chế quản lý đa ngành.  

Đóng góp thực tiễn thứ  2 đó là Luận án đã đề xuất một số giải pháp có tính 

cơ bản, then chốt (có mô hình mới cụ thể) để giải quyết vấn đề thực tiễn đặt ra. Việc 

đề xuất giải pháp có bám sát các cơ sở, căn cứ như: Từ những nội dung lý luận khoa 

học được phân tích, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân cơ bản, điểm của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về BVMT biển, BVB, thực tiễn phát triển KT-

XH, quy hoạch BVMT, QLNN về BVMT của Quảng Ninh để đề xuất. Các giải pháp 



 169

đã bám sát giải quyết nguyên nhân của các hạn chế mà tại Chương 2, Chương 3 đã 

chỉ ra những mâu thuẫn giữa lý luận quản lý và thực tiễn tại Quảng Ninh. Nội dung 

trong mỗi giải pháp là những đề xuất cơ bản, có đề xuất là mang tính bổ sung mới, 

có đề xuất là mang tính cụ thể hóa và làm rõ các giải pháp, biện pháp giải quyết vấn 

đề trong điều kiện Quảng Ninh. Các giải pháp nêu trên đều hàm chứa trong nó khía 

cạnh mới về nội dung, quy trình, phương pháp, lộ trình, mức độ áp dụng, khi áp 

dụng giải quyết vấn đề thực tiễn thì tùy vào điều kiện thực tiễn tại mỗi thời điểm, 

Quảng Ninh và mỗi địa phương trong Tỉnh có thể áp dụng mức độ, tỉ lệ kết hợp 

giữa các giải pháp ở các mức độ khác nhau cho phù hợp. 

Những kiến nghị đối với tỉnh Quảng Ninh, với Bộ TN&MT là những điều 

còn chưa rõ, chưa có quy định, những khoảng trống, mâu thuẫn, chồng chéo của hệ 

thống pháp luật, bộ máy quản lý, các nội dung quản lý, công cụ và phương thức 

quản lý. Những kiến nghị được nêu ra trên cơ sở các nghiên cứu về lý luận có sự so 

sánh, đối chiếu với thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn QLNN về BVMT BVB tại 

Quảng Ninh. Những kiến nghị này nhằm giúp các cơ quan, đơn vị hoàn thiện cơ chế 

chính sách, pháp luật cũng như những hoạt động phối hợp liên quan trong quá trình 

thực hiện QLNN về BVMT BVB tại Quảng Ninh. 

Như vậy, qua những kết quả nghiên cứu nêu trên cho thấy mục đích, nhiệm 

vụ, giả thuyết khoa học của Luận án được chứng minh và đạt được, đồng thời cũng 

làm rõ những đóng góp mới về mặt khoa học. Những đóng góp của Luận án góp 

phần hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN về BVMT BVB (nhất là các 

vấn đề về thể chế, chính sách, pháp luật) nhằm bảo đảm phát triển bền vững vùng 

BVB Quảng Ninh. 

Quá trình nghiên cứu, tác giả Luận án đã thu thập và xử lý tài liệu, số liệu 

của các nhà khoa học, các nhà quản lý, chuyên gia; đồng thời có những phỏng vấn, 

trao đổi ý kiến để làm sáng tỏ các quan điểm nghiên cứu. Tuy nhiên có những vấn 

đề, nội dung tác giả chưa thực sự nghiên cứu trọn vẹn hay cần có thời gian để thực 

tiễn kiểm nghiệm, rất mong nhận được sự góp ý của các nhà khoa học, độc giả để 

tính khả thi của Luận án cao hơn. 
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E. PHỤ LỤC 
 

Phụ lục 01: Quy chế pháp lý các vùng biển Việt Nam 

 

Nguồn: Quỹ Biển Đông 

 
Phụ lục 02:  Vòng luẩn quẩn: Nghèo khó - khai thác quá mức - suy thoái 

 

NghÌ o khã

Khai th¸ c 
qu¸  møc

Søc Ðp ®Õn tµi 
nguyªn biÓn

Gi¶m thu nhËp cña 
céng ®ång ven biÓn

Suy tho¸ i
tµi nguyªn

 
 

Nguồn: Bộ TN&MT 
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Phụ lục 03:  Vòng luẩn quẩn từ việc quản lý không phù hợp vùng ven biển VHL 

 

Nguồn: Theo JACA Nhật Bản (năm 2012)  

Phụ lục 04:  Sơ đồ ô nhiễm dầu ven biển Việt Nam năm 2007 
 

      
 

(Vệt dầu loang được xác định chảy vào từ phía ngoài lãnh hải Việt Nam năm 2007 
(Nguồn:  http://www.monre.gov.vn) 
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Phụ lục 05:  

 

Sơ đồ 1. Cách tiếp cận từng bước trong  quy hoạch không gian biển 
 

4.  Tham gia của 
các bên liên 

quan

1. Xác định nhu 
cầu và thành lập 

cơ quan thực 
hiện

2. Tiếp nhận 
nguồ hỗ trợ tài 

chính

Thành lập nhóm 
quy hoạch và 
xây dựng kế 

hoạch triển khai

Xác định ranh 
giới và thời kỳ 
quy hoạch *

Xác định 
nguyên tắc, 
mục đích và 
mục tiêu *

9. Giám sát và đánh 
giá việc thực hiện

10. Điều chỉnh tiến 
trình quản lý không 

gian

8. Thực hiện quy 
hoạch không gian 

biển

3. Chuẩn bị quy hoạch (giai đoạn tiền quy hoạch)

Lập bản đồ các 
khu sinh học 
và sinh thái 
quan trọng *

Lập bản đồ 
hiện trạng hoạt 
động của con 

người *

Xác định các 
mâu thuẫn 

tương thích 
không gian *

5. Xác định và phân tích các điều kiện hiện tại

Lập bản đồ 
nhu cầu không 
gian biển trong 

tương lai *

Lựa chọn các 
kịch bản không 

gian tối ưu 
nhất *

Xác định các 
kịch bản không 
gian khác nhau

6. Xác định và phân tích các điều kiện tương lai

Xác định quản 
lý không gian 

thay thế *

Phê duyệt kế 
hoạch quản lý 
không gian *

Xây dựng và 
đánh giá kế 

hoạch quản lý 
không gian *

7. Chuẩn bị và phê duyệt kế hoạch quản lý không gian

* Chỉ ra sự tham gia 
của các bên liên quan

 

Sơ đồ 2. Các bước trong chu trình quản lý tổng hợp 

•Tiếp tục giám sát và đánh giá kết quả 
thực hiện KHHĐ
• Sửa đổi Chiến lược/KHHĐ
• Lập Kế hoạch QLTHVB cho chu 
trình tiếp sau

• Cơ chế điều phối và quản lý Kế 
hoạch QLTHVB
• Cơ chế giám sát thực hiện KHHĐ
• Kế hoạch triển khai

• Cơ chế tổ chức và pháp luật
• Chiến lược và Kế hoạch  hành 
động
• Cơ chế tài chính

• Thu thập dữ liệu
• Đánh giá rủi ro lần 2
• Chiến lược môi trường
• Kế hoạch hành động
• Sắp xếp thể chế
• Tài chính/đầu tư
• Quan trắc môi trường
• Tham gia của các bên 
liên quan

• Hồ sơ vùng bờ
• Đánh giá rủi ro lần 1
• Xác định vấn đề và lựa
chọn ưu tiên
• Tạo lập sự tham gia 
của các bên liên quan
• Tuyên truyền 
• Chiến lược QLTHVB
• Hệ thống thông tin 
tổng hợp

• Cơ chế quản lý dự án
• Kế hoạch và ngân sách
• Chuẩn bị nhân lực, tài 
chính

• Tư vấn các bên liên quan
• Đào tạo nhân viên
• Chương trình giám sát dự 
án

Chuẩn bị

Khởi động

Xây dựng

Thông qua

Thực hiện

Chọn lọc
và củng cố

Chu trình mới

 

Nguồn: Theo PGS. TS Nguyễn Chu Hồi 
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Phụ lục 6: Danh mục một số Công ước liên quan đến BVMT biển Việt Nam tham gia 
 

STT Tên điều ước quốc tế Ngày ký kết

1 Công ước liên hiệp quốc về Luật biển, 1982 (UNCLOS) 14/7/1994

2 Công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế,
đặc biệt như là nơi cư trú của loài chim nước RAMSAR, 1971

20/9/1989

3 Công ước về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu biển, MARPOL 1973 và
Nghị định thư năm 1978 ngày 10/11/1990

29/8/1991

4 Công ước về kiểm soát việc vận chuyển xuyên biên giới các chất
thải nguy hại và việc loại bỏ chúng (Basel), 1989

13/3/1989

5 Công ước khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu, 1992 16/11/1994

6 Công ước quốc tế về an toàn tính mạng trên biển, SOLAS 1974 18/3/1991

7 Công ước về các quy tắc quốc tế phòng tránh đâm va trên biển,
COLREG 1972

18/12/1990

STT Tên điều ước quốc tế Ngày ký kết

1 Công ước liên hiệp quốc về Luật biển, 1982 (UNCLOS) 14/7/1994

2 Công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế,
đặc biệt như là nơi cư trú của loài chim nước RAMSAR, 1971

20/9/1989

3 Công ước về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu biển, MARPOL 1973 và
Nghị định thư năm 1978 ngày 10/11/1990

29/8/1991

4 Công ước về kiểm soát việc vận chuyển xuyên biên giới các chất
thải nguy hại và việc loại bỏ chúng (Basel), 1989

13/3/1989

5 Công ước khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu, 1992 16/11/1994

6 Công ước quốc tế về an toàn tính mạng trên biển, SOLAS 1974 18/3/1991

7 Công ước về các quy tắc quốc tế phòng tránh đâm va trên biển,
COLREG 1972

18/12/1990

STT Tên điều ước quốc tế Ngày ký kết

1 Công ước liên hiệp quốc về Luật biển, 1982 (UNCLOS) 14/7/1994

2 Công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế,
đặc biệt như là nơi cư trú của loài chim nước RAMSAR, 1971

20/9/1989

3 Công ước về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu biển, MARPOL 1973 và
Nghị định thư năm 1978 ngày 10/11/1990

29/8/1991

4 Công ước về kiểm soát việc vận chuyển xuyên biên giới các chất
thải nguy hại và việc loại bỏ chúng (Basel), 1989

13/3/1989

5 Công ước khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu, 1992 16/11/1994

6 Công ước quốc tế về an toàn tính mạng trên biển, SOLAS 1974 18/3/1991

7 Công ước về các quy tắc quốc tế phòng tránh đâm va trên biển,
COLREG 1972

18/12/1990

 
Nguồn: Theo Bộ TN&MT 

 
 
 Phụ lục 07: Trữ lượng và phân bố khoáng sản của tỉnh Quảng Ninh  

TT Loại khoáng 
sản

Số 
mỏ

Trữ 
lượng

Đơn vị Phân bố

1 Đá vôi xi măng 8 2 Tỷ tấn Hoành Bồ; Cẩm Phả; Đông Triều,
Uông Bí; Hạ Long

2 Đá xây dựng
và ốp lát

9 1 Tỷ m3 Hạ Long, Uông Bí, Cẩm Phả; Hải Hà,
Đầm Hà, Tiên Yên, Ba Chẽ, Móng Cái

3 Sét xi măng 7 200 Triệu tấn Hoành Bồ, Cẩm Phả, Quảng Yên
4 Phụ gia xi măng 1 254 Nghìn tấn Uông Bí, Cẩm Phả, Hạ Long
5 Sét chịu lửa 4 14,67 Triệu tấn Uông Bí, Đông Triều
6 Sét gạch ngói 20 90,5 Triệu m3 Hạ Long, Hoành Bồ, Đông Triều
7 Cát trắng 3 6 Triệu tấn Vân Đồn, Móng Cái
8 Kaolin- pirofinit 4 103,2 Triệu tấn Ba Chẽ, Đầm Hà, Bình Liêu
9 Kaolin 8 146,16 Triệu tấn Tiên Yên, Hải Hà,

10 Cát cuội sỏi 9 Triệu m3 Vân Đồn, Uông Bí, Hoành Bồ, Hạ Long
11 Than đá 3,5 Tỷ tấn Cẩm Phả, Hạ Long

 

   (Nguồn: UBND tỉnh Quảng Ninh, Quy hoạch phát triển VLXD tỉnh QN đến năm 2020) 
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Phụ lục 08: Các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh  
Sơ đồ 1 

Nguồn: Sở Kế hoạch – Đầu tư Quảng Ninh
 

Bảng 1 

 A. CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 
 1. Khu công nghiệp Việt Hưng (Giai đoạn 1) 

Chủ 
đầu tư 

Cienco 5 

Địa điểm 
- Bản đồ vệ tinh vị trí của Khu công nghiệp 
- Bản đồ địa hình của Khu công nghiệp 
- Bản đồ quy hoạch phân khu chức năng của Khu công nghiệp 

Quy mô 
Diện tích Khu công nghiệp là 90ha với 70ha sẵn sàng cho nhà đầu tư 
thứ cấp 

Các lĩnh 
vực đầu 
tư trong 

KCN 

Công nghiệp: lắp ráp và chế tạo cơ khí, điện tử, thiết bị điện; chế biến 
sản phẩm nông, thủy sản; sản xuất vật liệu xây dựng; sản xuất hàng 
tiêu dùng. 
Nhà đầu tư được phép đề xuất điều chỉnh Quy hoạch các ngành trong 
khu công nghiệp để phù hợp với thực tiễn 

 2. Khu công nghiệp Đông Mai 
Chủ 

đầu tư 
Tổng công ty Viglacera (Viglacera) 

Quy mô 

Khu công nghiệp Đông Mai có diện tích 160ha, diện tích khu nhà ở và 
dịch vụ khoảng 30ha, thuộc phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên, là 
thị xã ven biển phía Tây Nam của Tỉnh Quảng Ninh. Cách thành phố 
Hạ Long 30km và thành phố Hải Phòng 30km. Phía Bắc giáp xã Uông 
Bí, phía Đông đi ra Vịnh Hạ Long. Thời gian hoạt động 50 năm. 

Các lĩnh 
vực đầu 

Khu công nghiệp Đông Mai được định hướng sẽ trở thành khu công 
nghiệp không gây ô nhiễm môi trường với các nghành nghề sản xuất 
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tư trong 
KCN 

vật liệu xây dựng, chế biến nông lâm sản, thực phẩm,đồ uống, cơ khí 
sữa chữa thiết bị, cơ khí chính xác, lắp máy, công nghiệp sản xuất 
thiết bị y tế, sản xuất hàng tiêu dùng, dệt may, phụ tùng xe máy và các 
cơ sở sản xuất công nghiệp khác. 

 3. Khu công nghiệp Hải Yên 
Chủ 

đầu tư 
Tổng công ty Viglacera (Viglacera) 

Địa điểm 
Khu công nghiệp Hải Yên có diện tích 182.2 ha, được xây dựng từ 
năm 2005 tại xã Yên Hưng, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.  

Quy mô 

Khu công nghiệp và đô thị Hải Yên được đầu tư xây dựng năm 2005 
với tổng diện tích 319.2 ha, trong đó khu công nghiệp và thương mại: 
182.2 ha, khu đô thị diện tích 137 ha, khu công nghiệp có thể được 
tiếp tục mở rộng về phía Tây. Thời gian hoạt động 50 năm. 

Các lĩnh 
vực đầu 
tư trong 

KCN 

Sản xuất vật liệu xây dựng, trang trí nội thất; Sản xuất hàng tiêu dùng; 
Công nghiệp may, thêu xuất khẩu; Công nghiệp cơ khí, chế tạo máy; 
Sản xuất, lắp ráp hàng điện tử, thiết bị điện; Chế biến nông sản, thực 
phẩm; Kho tàng, tập kết nguyên vật liệu.  

 4. Khu công nghiệp - dịch vụ Đầm Nhà Mạc 
Chủ 

đầu tư 
Đang kêu gọi Nhà đầu tư cơ sở hạ tầng của Khu công nghiệp 

Địa điểm 
Thuộc thị xã Quảng Yên, gồm toàn bộ diện tích đầm Nhà Mạc và diện 
tích vùng dọc theo bờ sông Bạch Đằng và sông Chanh thuộc địa phận 4 
xã: Phong Cốc, Yên Hải, Liên Vị, Tiền Phong của thị xã Quảng Yên. 

Quy mô 
Tổng diện tích quy hoạch 3.170 ha (trong đó đất Khu công nghiệp 
1.500 ha, còn lại là khu dịch vụ cảng biển- trung tâm logistic). 

 5. Khu công nghiệp Cái Lân 
Chủ 

đầu tư 
Công ty Xi măng và xây dựng Quảng Ninh 

Địa điểm 
Nằm ở phía Tây của thành phố Hạ Long, tại địa phận phường Giếng 
Đáy và Bãi Cháy; ngay sát bên cạnh Quốc lộ 18 (nối Hà Nội - Hạ 
Long - Móng Cái). 

Quy mô 
Tổng diện tích 3.052.889m2; Trong đó diện tích đất công nghiệp là 
242,8 ha; đất ngoài ranh giới KCN Cái Lân 544.900m2 

Các lĩnh 
vực đầu 
tư trong 

KCN 

Sản xuất, gia công phụ tùng, chi tiết; sửa chữa; Cơ khí lắp ráp; Sản 
xuất đồ gỗ; Sản xuất container; Ðóng các loại tầu, thuyền du lịch và 
thể thao; Dịch vụ cảng; Dệt, may, bao bì; Sản xuất đồ chơi trẻ em, đồ 
dùng học tập; Sản xuất đồ điện, lắp ráp điện tử; Công nghiệp chế biến; 
Các doanh nghiệp công nghiệp khác có chức năng tương tự . 

 6. Khu công nghiệp Hoành Bồ 
Chủ 

đầu tư 
Chưa có 

Địa điểm Thuộc xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ 
Quy mô Tổng diện tích theo quy hoạch: 681 ha 
Các lĩnh Định hướng là Khu công nghiệp đa ngành, công nghiệp sạch – sử 
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vực đầu 
tư trong 

KCN 

dụng công nghệ cao, phụ trợ cho các nhà máy xi măng, nhà máy điện, 
không bố trí loại hình công nghiệp ô nhiễm như nàh máy sản xuất 
giấy, công nghiệp hóa chất… 
Các ngành nghề chủ yếu: điện tử, điện lạnh; công nghiệp, vật liệu xây 
dựng; công nghiệp hàng tiêu dùng; sản xuất gỗ và trang trí nội thất; 
chế biến nông lâm hải sản; 
Nhà đầu tư được phép đề xuất điều chỉnh Quy hoạch các ngành trong 
Khu công nghiệp để phù hợp với thực tiễn 

 7. Khu công nghiệp Phương Nam 
Chủ 

đầu tư 
Chưa có 

Địa điểm 
Thuộc phường Phương Nam và xã Phương Đông, thành phố Uông Bí 
. 

Quy mô 

Tổng diện tích theo quy hoạch: 709,1 ha gồm các nhà máy hiện có 
trong khu vực (Nhà máy cơ khí nâng hạ Quang Trung, Nhà máy xi 
mang Lam Thạch, khu khai thác đá Phương Nam): diện tích 147,47ha 
và Khu quy hoạch mới: 561,54 ha 

Các lĩnh 
vực đầu 
tư trong 

KCN 

Công nghiệp: Cơ khí – lắp ráp; điện lạnh – điện tử; gia dụng – thủ 
công mỹ nghệ; chế biến sau thu hoạch; nghiệp dệt, may;  
Ưu tiên các loại hình công nghiệp sử dụng công nghệ cao, sản xuất 
sạch, giảm khói bụi và tiếng ồn 

 8. Khu công nghiệp Quán Triều 
Chủ 

đầu tư 
Chưa có 

Địa điểm KCN nằm ở phía Bắc huyện Đông Triều 
Quy mô Tổng diện tích: 150 ha 

Các lĩnh 
vực đầu 
tư trong 

KCN 

Công nghiệp: sản xuất rượu bia, nước giải khát; hàng tiêu dùng, chế 
biến nông lâm sản; cơ khí chế tạo; sản xuất vật liệu xây dựng; chế 
biến thực phẩm, sản xuất bao bì... 
Nhà đầu tư được phép đề xuất điều chỉnh Quy hoạch các ngành trong 
Khu công nghiệp để phù hợp với thực tiễn 

 9. Khu công nghiệp Tiên Yên 
Chủ đầu 

tư 
Chưa có 

Địa điểm Thuộc địa bàn xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên. 
Quy mô Tổng diện tích: 681 ha 

Các lĩnh 
vực đầu 
tư trong 

KCN 

- Định hướng là Khu công nghiệp đa ngành, công nghiệp sạch – sử 
dụng công nghệ cao, phụ trợ cho các nhà máy xi măng, nhà máy điện, 
không bố trí loại hình công nghiệp ô nhiễm như nhà máy sản xuất 
giấy, công nghiệp hóa chất… 
- Các ngành nghề chủ yếu: điện tử, điện lạnh; công nghiệp, vật liệu 
xây dựng; công nghiệp hàng tiêu dùng; sản xuất gỗ và trang trí nội 
thất; chế biến nông lâm hải sản 
- Nhà đầu tư được phép đề xuất điều chỉnh Quy hoạch các ngành 
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trong Khu công nghiệp để phù hợp với thực tiễn 
 10. Khu công nghiệp phụ trợ ngành than 

Chủ 
đầu tư 

Chưa có 

Địa điểm Thuộc phường Mông Dương, thị xã Cẩm Phả 
Quy mô Tổng diện tích : 400 ha 
Các lĩnh 
vực đầu 
tư trong 

KCN 

Công nghiệp: Cơ khí chế tạo và sửa chữa thiết bị ngành than; cơ khí 
chế tạo các thiết bị phục vụ công nghiệp xây dựng 
 

 11. Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà 
Chủ 

đầu tư 
Tập đoàn TEXHONG Trung Quốc 

Địa điểm 
Nằm ở phía Đông Nam huyện Hải Hà, thuộc phạm vi ranh giới hành 
chính thuộc 5 xã: Quảng Điền, Quảng Phong, Phú Hải, Tiến Tới và 
Cái Chiên của huyện Hải Hà.  

Quy mô 
- Diện tích xây dựng theo quy hoạch: 4.999 ha (chưa bao gồm diện 
tích luồng tàu vào các khu cảng và đất dự phòng mở rộng, phát triển 
Khu công nghiệp). 

Các lĩnh 
vực đầu 
tư trong 

KCN 

Đóng tàu, luyện cán thép, hóa dầu, hóa than; Kho bãi chứa xăng dầu, 
nhà máy nhiệt điện; vật liệu xây dựng; công nghiệp phụ trợ và hệ 
thống cảng tổng hợp phục vụ khu công nghiệp. 
Các ngành Nhà đầu tư được phép đề xuất điều chỉnh Quy hoạch các 
ngành trong Khu công nghiệp để phù hợp với thực tiễn 

 B. CÁC KHU KINH TẾ 
 

 1. Khu kinh tế Vân Đồn 

Địa điểm 

Khu kinh tế Vân Đồn bao gồm toàn bộ huyện đảo huyện đảo Vân Đồn 
với 11 xã và 1 thị trấn và hơn 80 làng mạc gồm tập hợp hơn 600 hòn 
đảo lớn nhỏ.  
Ranh giới: phía Bắc và Đông Bắc giáp các huyện Tiên Yên, Đầm Hà; 
phía Đông Nam giáp huyện Cô Tô; phía Tây giáp thị xã Cẩm Phả và 
thành phố Hạ Long. Khu kinh tế Vân Đồn có 1 thị trấn và 11 xã, với 
trên 600 hòn đảo lớn, nhỏ nằm trong vịnh Bái Tử Long. 

Tổng 
diện tích 
theo quy 

hoạch 

Khu Kinh tế Vân Đồn có tổng diện tích là 2.171,33 km2, với diện tích 
đất tự nhiên là 551,33 km2, chiếm khoảng 9.3% diện tích tỉnh Quảng 
Ninh và diện tích mặt biển chiếm 1.620 km2 

Định 
hướng 

phát triển 

- Trọng tâm là phát triển du lịch sinh thái biển - đảo chất lượng cao 
với nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, phong phú và hấp dẫn. 
- Hình thành cảng biển hiện đại phục vụ du lịch và dịch vụ là chủ yếu. 
- Xây dựng trung tâm dịch vụ cao cấp: tài chính, ngân hàng, nhà hàng, 
khách sạn. 
- Phát triển nghề cá, chú trọng nghề nuôi trồng hải, đặc sản trên biển 
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nhưng phải bảo đảm không phá vỡ không gian du lịch, giữ gìn môi 
trường sinh thái biển. 
- Phát triển cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại; trước hết, 
phục vụ phát triển công nghiệp sạch, công nghiệp chế biến hải sản  

 2. Khu kinh tế Cửa khẩu Móng Cái 

Địa điểm, 
vị trí 

Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái gồm toàn bộ thành phố Móng Cái; 
Khu công nghiệp - cảng biển Hải Hà (bao gồm 3 đơn vị hành chính là 
các xã: Quảng Điền, Quảng Phong và Phú Hải); thị trấn Quảng Hà và 
các xã Quảng Thắng, Quảng Thành, Quảng Minh, Quảng Trung, Cái 
Chiên (huyện Hải Hà) 

Tổng 
diện tích 
theo quy 

hoạch 

Toàn bộ diện tích tự nhiên khu kinh tế khoảng 121.197 ha, trong đó 
diện tích đất liền là 66.197 ha và diện tích mặt biển là 55.000 ha. 

Tính chất 
của Khu 
kinh tế 

- Là khu kinh tế tổng hợp với trọng tâm phát triển các ngành thương 
mại, dịch vụ, du lịch, tiểu thủ công nghiệp, nông lâm nghiệp giá trị 
cao; là cửa ngõ giao thông điểm trung chuyển thương mại quốc gia và 
quốc tế quan trọng của vành đai kinh tế vịnh Bắc Bộ.  
- Là Khu đô thị cửa khẩu Bắc Phong Sinh thuộc Khu kinh tế cửa khẩu 
Bắc Phong Sinh trong đó gắn kết chặt chẽ với hệ thống đô thị và các 
điểm dân cư nông thôn trên toàn khu vực biên giới Việt – Trung và 
tỉnh Quảng Ninh tạo thành hệ thống liên hoàn trong hỗ trợ phát triển 
kinh tế, đảm bảo an ninh, quốc phòng. 

 
Phụ lục 09:  

Một số hình ảnh về nguồn gây ô nhiễm 
và hoạt động BVMT biển Quảng Ninh 

 

   

Hình ảnh khai thác than, đổ trộm bùn đất, xử lý tràn dầu và trồng rừng ngập mặn 
Nguồn: Trang Web Sở Tài nguyên Môi trường Quảng Ninh 
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Phụ lục 10: Số lượng nguồn ô nhiễm thực tế ở tỉnh Quảng Ninh   
 

Huyện Số lượng nguồn ô nhiễm

Huyện Ba Chẽ 2

TP. Cẩm Phả 92

Huyện Cô Tô 1

Huyện Đầm Hà 3

Huyện Đông Triều 32

Huyện Hải Hà 4

TP. Hạ Long 74

Huyện Hoành Bồ 31

TP. Móng Cái 6

Huyện Tiên Yên 3

TP. Uông bí 42

Huyện Vân Đồn 8

TX. Quảng Yên 10

Chưa rõ địa chỉ 2

Tổng số 310
 

Nguồn: Theo JACA Nhật Bản (năm 2012)  

Phụ lục 11: 
Sơ đồ khu vực xác định Thỏa thuận Thăm dò Chung  

Việt Nam - Trung Quốc tại Vịnh Bắc Bộ 

 
Theo nguồn: www.pvn.vn 
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Phụ lục 12: Biểu đồ về tình trạng ô nhiễm môi trường biển ven bờ Quảng Ninh 
(Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường tổng thể tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2006 -2010) 
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Biểu đồ 01. Diễn biến pH tại một số khu vực bãi tắm từ 2006 – 2009 
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Biểu đồ 02. Diễn biến pH tại một số khu vực khác từ 2009 – 2010 
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Biểu đồ 03. Diễn biến hàm lượng chất rắn lơ lửng (mg/l) qua các đợt quan trắc 

về mùa khô tại một số khu vực bãi tắm từ 2009 – 2010  
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Biểu đồ 04. Diễn biến hàm lượng chất rắn lơ lửng (mg/l) qua các đợt quan trắc 
về mùa mưa tại một số khu vực bãi tắm từ 2009 – 2010 
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Biểu đồ 05. Diễn biến hàm lượng Oxy hoà tan (mg/l) 

tại một số khu vực bãi tắm từ 2007 – 2010 
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 Biểu đồ 06. Diễn biến nhu cầu oxy sinh hoá (BOD) (mg/l) tại một số khu 
vực bãi tắm qua các đợt quan trắc về mùa khô từ 2007 – 2010  
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Biểu đồ 07. Diễn biến hàm lượng nhu cầu oxy sinh hoá (BOD) (mg/l) 

 tại một số khu vực bãi tắm qua các đợt quan trắc về mùa mưa từ 2007 – 2010  
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Biểu đồ 08. Diễn biến hàm lượng Chì (Pb) (mg/l) tại một số  
khu vực bãi tắm qua các đợt quan trắc năm 2006 và 2008 
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Biểu đồ 09. Diễn biến hàm lượng Chì (Pb) (mg/l) tại một số khu vực  
biển ven bờ các nơi khác qua các đợt quan trắc năm 2006 và 2008 
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Biểu đồ 10. Diễn biến hàm lượng Cadmi(Cd) (mg/l) tại một số khu vực  
biển ven bờ các nơi khác qua các đợt quan trắc năm 2006 và 2008 
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Biểu đồ 11. Diễn biến hàm lượng Arsen (As) (mg/l)  

tại một số khu vực bãi tắm năm 2006 và 2008 
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Biểu đồ 12. Diễn biến hàm lượng Thuỷ ngân (Hg) (mg/l) tại một số 

 khu vực bãi tắm qua các đợt quan trắc năm 2006 và 2008 
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Biểu đồ 13. Diễn biến hàm lượng Coliform (MPN/100 ml)  
các nơi khác quan trắc về mùa khô từ 2007 - 2010 
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Biểu đồ 14. Diễn biến hàm lượng Coliform (MPN/100 mll)  
các nơi khác về mùa mưa từ 2007 – 2010 
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Biểu đồ 15. Diễn biến hàm lượng dầu (mg/l) tại năm 2009 - 2010 
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Phụ lục 13: Một số văn bản liên quan đến BVMT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

- Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII, nhiệm 

kỳ 2010-2015 (tháng 10/2010); 

- Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành 

Trung ương khóa XI  về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý 

tài nguyên thiên nhiên và BVMT; 

- Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 7/9/2010 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ về tăng 

cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, BVMT trên địa bàn tỉnh; 

- Nghị quyết số 33/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh về 

những chủ trương, giải pháp tăng cường công tác quản lý BVMT tỉnh Qảng Ninh 

trong giai đoạn 2011-2015; 

- Kế hoạch số 1137/KH-UB ngày 20/5/2005 của UBND tỉnh v/v thực hiện 

Nghị quyết số 41 – NQ/TW của Bộ Chính trị về BVMT trong thời kỳ đẩy mạnh 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước của tỉnh Quảng Ninh đến năm 2010, định 

hướng đến năm 2015; 

- Quyết định số 3362/2006/QĐ-UBND ngày 30/10/2006 của UBND tỉnh” Về 

việc điều chỉnh mức thu phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh”. 

- Quyết định số 315/2007/QĐ-UBND “Về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm 

soát ô nhiễm môi trường tỉnh Quảng Ninh đến năm 2010;  

- Quyết định số 2674/2007/QĐ-UBND ngày "Về việc phê duyệt Đề án quy hoạch 

phát triển các KCN tỉnh Quảng Ninh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”. 

- Quyết định số 3067/2009/QĐ-UBND về Quy chế BVMT tỉnh Quảng Ninh;  

- Quyết định số 2849/ QĐ-UBND ngày 27/7/2010 V/v tăng cường công tác 

kiểm tra, hướng dẫn việc ký quỹ và cải tạo, phục hồi môi trường đối với các đơn vị 

khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh;  

- Quyết định số 3792/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 ban hành mức giá tối 

thiểu làm căn cứ tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh;  

- Quyết định số 1975/QĐ-UBND ngày 23/6/2011 của UBDN tỉnh v/v phê 

duyệt kế hoạch triển khai thực hiện NQ số 33/2010/NQ-HĐND; 
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Phụ lục 14:  
Tổ chức của các cơ quan BVMT trên địa bàn Quảng Ninh 

 
STT Tên đơn vị, bộ phận BVMT Năm thành lập Số lượng cán bộ

1 Chi cục Bảo vệ môi trường 2007 26

2 Phòng Cảnh sát môi trường Công An tỉnh (PC 36) 2007 27

3 Thanh tra môi trường  Sở TN&MT 2006 15

4 Chi cụcquản lý Biển Hải đảo 2011 11

5 Trung tâm Quan trắc và Phân tích Môi trường 2004 34

6 Phòng QLMTBQL Vịnh H.Long 2009 8

7 Phòng TN&MT cấp huyện 2003 1 - 3 người/đơn vị

8 186 xã, phường, thị trấn 2003 1 người/1 đơn vị

9 Cán bộ chuyên quản hoặc Phòng QLMT tại các
đơn vị kinh tế

Tùy thuộc từng
đơn vị

1-3 người/1 đơn vị

 
(Nguồn: Báo cáo tổng thể môi trường 

Quảng Ninh giai đoạn 2006-2010 của Sở TN&MT) 
 

Tổ chức bộ máy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh 

GIÁM ĐỐC

Phòng
Kế hoạch–Tài

chính

Phòng
Tài nguyên –
Khoáng sản

Văn phòng Sở

Thanh tra Sở

Phòng Đo đạc
Bản đồ

Chi cục Biển và
Hải đảo

Trung tâm Công
nghệ Thông tin  

Chi cục
Bảo vệ

Môi trường

Trung tâm Kỹ
thuật Địa chính

Phòng Tài
nguyên nước
và Khí tượng

Thủy văn

Trung tâm
Quan trắc và

Phân tích
Môi trường

Phòng
Đăng ký Đất đai

Văn phòng
Đăng ký
Quyền

sử dụng đất

Trung tâm
Phát triển
Quỹ đất

PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐCPHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Nguồn: Theo Sở TN&MT Quảng Ninh 



18 

Phụ lục 15: Điểm bình quân phản ánh nhu cầu đào tạo 
Nguồn: Theo JACA Nhật Bản (năm 2012) 

 

Câu hỏi 
Chi cục 
(8 người 
trả lời) 

Phòng 
thanh tra 
(9 người 
trả lời) 

EMAC 
(2 người 
trả lời) 

DONRE 
Halong 
(1 người 
trả lời) 

Cảnh sát 
môi 

trường 
(1 người 
trả lời) 

A. Kiến thức về vấn đề pháp lý 

  
A1.Bảo vệ và quản 
lý môi trường 

4.6 4.8 4.0 5.0 5.0 

  
A2.Thanh tra, kiểm 
tra, hướng dẫn môi 
trường 

4.6 4.6 4.5 5.0 5.0 

  A3.Phạt hành chính 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

  
A4.Tiêu chuẩn môi 
trường và quy chuẩn 
kỹ thuật 

4.5 4.8 3.0 5.0 5.0 

B. Kiến thức và kỹ năng về thanh tra và quản lý môi trường 

  
B1.Lập kế hoạch thanh 
tra và kiểm tra môi 
trường 

4.4 4.7 2.5 5.0 5.0 

  
B2.Chuẩn bị công tác 
thanh tra và kiểm tra 
môi trường 

4.4 4.4 3.5 5.0 5.0 

  
B3.Kiểm tra và đánh 
giá hồ sơ pháp lý 

4.9 4.7 4.0 5.0 5.0 

  
B4.Đánh giá các biện 
pháp bảo vệ môi trường 

4.9 4.8 4.5 5.0 5.0 

  
B5.Xác nhận và kết 
luận kết quả thanh tra 
và kiểm tra môi trường  

4.5 4.9 4.0 5.0 5.0 

  
B6.Đưa ra hướng dẫn 
dựa trên kết quả thanh 
tra, kiểm tra 

4.3 4.7 4.0 5.0 5.0 

  
B7. Xử lý vi phạm và 
đưa ra hình thức phạt  

4.1 4.4 4.5 5.0 5.0 

  
B8.Biên soạn dữ liệu và 
chuẩn bị báo cáo 

4.5 4.3 4.0 5.0 5.0 

  
B9.Lấy mẫu nước để 
theo dõi mức độ tuân 
thủ 

3.8 4.3 4.5 5.0 5.0 
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C. Kiến thức về các biện pháp bảo vệ môi trường 

  
C1.Cơ cấu ô nhiễm 
nước 

4.5 4.4 3.5 5.0 5.0 

  
C2.Đánh giá rủi ro 
môi trường 

4.6 4.1 4.0 5.0 5.0 

  
C3.Quy trình sản 
xuất sản phẩm 

4.5 4.1 3.5 5.0 5.0 

  
C4.Các biện pháp 
bảo vệ môi trường 
nước thải 

4.9 4.3 4.5 5.0 5.0 

  
C5.Công nghệ xử lý 
nước thải 

4.6 3.9 4.5 5.0 5.0 

  
C6.Áp dụng công 
nghệ xử lý nước thải 

4.5 4.2 4.5 5.0 5.0 

  
C7.Công nghệ sản 
xuất sách hơn 

4.5 4.2 4.0 5.0 5.0 

  
C8.Đánh giá hoạt 
động xử lý nước thải  

4.5 4.2 5.0 5.0 5.0 

  
C9.Khía cạnh kinh 
tế và tài chính về 
bảo vệ môi trường  

4.6 4.2 5.0 5.0 5.0 

 
Phụ lục 16:  

Công tác lập, thẩm định, phê duyệt, hậu kiểm tra khai thác khoáng sản  
 

STT
Số quy hoạch 

khoáng sản được 
lập, thẩm định phê 
duyệt ĐCM/tổng 

số

Số dự án khai thác 
khoáng sản được 

thẩm định phê duyệt 
ĐTM/tổng số

Số lượng cơ sở khai thác 
khoáng sản có CKBVMT, 
ĐKĐ TCMT được đăng 

ký/tổng số

Số cơ sở 
được hậu 
kiểm thực 
hiện ĐTM

Số cơ sở được 
hậu kiểm thực 

hiện 
CKBVMT

2006 8 3 7 2
2007 7 5 7 4
2008 12 7 11 7
2009 13 9 12 8
2010 17 16 26 14
2011 01/01 22 24 22 22

I/2012 2 5 0 3
Tổng 119/123 75/75 116/119 63/75

 
 (Kèm theo Báo cáo số 61/BC-UBND của UBND Tỉnh ngày 07/6/2012) 
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Phụ lục 17: Các địa điểm ứng viên khu Ramsar ở Quảng Ninh 
(Nguồn: Theo JACA Nhật Bản, năm 2012) 

 
 

Hình 1:  Ứng viên khu Ramsar trên địa bàn toàn tỉnh 
 

Quy hoạch khu vực 
công nghiệp 

Quy hoạch 
đường

Khu vực lõi
(Khu vực

Rừng ngập
mặn dày đặc)Khu vực lõi

(Khu vực
Rừng ngập

mặn dày
đặc)

Vùng đệm
(Đầm tôm)

Vùng đệm
(Đầm tôm)

 
Hình 2:  Bản đồ vùng đất ngập nước Quảng Yên 

 

Khu vực ven biển 
Quảng Yên (Bao gồm 

cả đảo Hà Nam) 

Khu vực cửa 

Sông Tiên Yên 

Khu vực ven 
biển Móng Cái 
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Hình 3:  Bản đồ vùng đất ngập nước Tiên Yên 
 
 

Core Area
(Mangrove 

Dense Area)

Buffer Zone
(Shrimp Pond, 
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Hình 4:  Dự kiến bản đồ vùng khu vực đất ngập nước Móng Cái 
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hoạch 

sân bay
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Phụ lục 18: 
 

Danh sách cơ sở được chứng nhận ra khỏi danh sách cơ sở gây ô nhiễm 
 

STT Tên đơn vị Yêu cầu phải xử lí Thời điểm
cấp xác nhận

1 Công ty cổ phần XNK thủy sản 
Quảng Ninh

Xử lí nước thải trước khi thải 
ra biển

1/2006

2 Bãi rác Vũng Đục Hoàn nguyên môi trường 11/2007

3 Bệnh viện đa khoa tỉnh Xử lí nước thải 12/2008

4 Nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng Xử lí bụi, thoát nước khu vực 
dân cư lân cận

8/2008

5 Mỏ than Đèo Nai Hoàn nguyên môi trường bãi 
thải, xử lí nước thải mỏ 

6/2009

6 Nhà máy nhiệt điện Uông Bí Xử lí bụi 12/ 2009

7 Mỏ than Cọc Sáu Xử lí nước thải mỏ 11/ 2010
 

Nguồn: Theo Sở TN&MT Quảng Ninh 
 

Tình hình cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH 
 

STT Nội dung Năm 
2007

Năm 
2008

Năm 
2009

Năm 
2010

Năm 
2011

Năm 2012 (06 
tháng đầu năm)

Tổng 
số

1 Số lượng sổ 
được cấp

78 60 78 73 118 106 440

 
  (Nguồn số liệu: Các đơn vị đăng ký Sổ chủ nguồn thải CTNH và 

Báo cáo công tác quản lý CTNH định kỳ 06 tháng/lần tại các đơn vị). 

Số lượng chất CTNH phát sinh từ 2007-2011 
 

STT Nội dung Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011

1
Tổng lượng CTNH phát 
sinh (kg) 1.905.987 4.006.416 7.260.339 7.595.046 8.538.127

2
Tổng lượng CTNH được 
vận chuyển xử lý (kg)

1.429.500 3.205.000 5.808.200 6.765.200 7.257.400

3 Tỷ lệ thu gom xử lý 75% 80% 80% 85% 85%
 

 (Nguồn số liệu: Các đơn vị đăng ký Sổ chủ nguồn thải CTNH và 
Báo cáo công tác quản lý CTNH định kỳ 06 tháng/lần tại các đơn vị). 
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Phụ lục 19: 
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở TN&MT  

 

STT Tên thủ tục hành chính

1 Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

2 Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung

3 Phê duyệt Đề án Bảo vệ môi trường

4 Thẩm định Tờ khai nộp phí Bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp

5
Cấp, gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại cho chủ
vận chuyển.

6 Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

7 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu

8
Chứng nhận cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành việc xử lý triệt
để theo quyết định 64/2003/QĐTTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng chính phủ

9
Thủ tục Cấp, gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy
hại (CTNH) cho chủ xử lý, tiêu huỷ

10
Cấp giấy xác nhận việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của
quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).

 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1526/QĐ-UBND  

ngày 28/5/2010 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh) 
 

Phụ lục 20: Thống kê thu chi và sử dụng các loại kinh phí trong BVMT  
 

Bảng 1. Tổng hợp vốn thu phí bảo vệ môi trường đối với 
hoạt động khoáng sản của tỉnh Quảng Ninh từ năm 2009 - 2012 

Đơn vị: Nghìn đồng 

S
TT

Địa 
phương

2009 2010 2011 2012
Tổng 
thu 6 
năm

Tổng 
chi 6 
năm

Chênh 
lêch 
tổng 
thu chi

Thu Chi Thu Chi Thu Chi Thu Chi

Tổng 
cộng 267.407 246.344 287.260 252.208 306.000 195.765 336.09 212.065 1.026.88 1.452.453

1
Hạ 

Long 79.257 93.392 79.870 125.153 100.280 55.080 88.500 45.000 531.333 503.276 28.057

2
Cẩm 
Phả 134.050 72.580 152.320 45.100 146.050 102.265 171.00 119.700 676.195 497.180 179.015

3 Uông Bí 38.650 37.596 39.050 49.655 44.900 23.650 58.590 29.365 256.670 273.782 17.112

4
Đông 
Triều 12.100 27.018 12.470 16.500 11.040 11.040 13.000 13.000 75.538 107.281 31.743

5
Hoành 

Bồ 3.350 6.362 3.550 13.800 3.730 3.730 5.000 5.000 18.486 44.488 26.002

6 Khác 9.396 2.000 0 26.446 26.446
 

   (Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh) 
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Bảng 2. Chi tiết số nộp thuế tài nguyên, phí BVMT giai đoạn 2008-2012 

Đơn vị: đồng 
 

Năm

Số nộp thuế tài nguyên Phí BVMT 
đối với khai
thác khoáng
sản

DN Nhà nước
Trung ương

DN Nhà
nước địa
phương

DN có vốn
đầu tư nước
ngoài

DN và tổ
chức khu
vực NQD

Gia đình
và cá thể
KD khu
vực NQD

2008
303.424.565.124 1.099.301.788 7.255.451.624 3.357.414.674 541.759.125 217.582.874.757

2009
934.506.615.513 1.455.358.148 20.513.257.625 6.754.676.886 1.167.031.8 283.055.452.686

2010
1.464.591.512.422 2.075.950.598 58.889.355.119 13.262.021.780 755.761.978 323.684.335.833

2011
2.853.458.474.554 11.244.319.780 167.840.026.822 22.495.014.408 763.173.010 314.338.966.335

2012
3.019.221.449.517 12.695.073.903 173.861.634.924 34.086.217.149 470.245.960 495.212.537.263

 
 (Nguồn: Công văn số 1304/CT-THNVDT ngày 18/3/2013 của Cục thuế Quảng Ninh) 

Bảng 3.  Thống kê kinh phí sự nghiệp BVMT giai đoạn 2006 - 2012 
                                                                                      (Đơn vị: Triệu đồng) 

 

STT Kinh phí sự nghiệp BVMT do ngân sách tỉnh cấp

2006 54.509

2007 54.587

2008 81.782

2009 92.362

2010 171.331

2011 315.038

2012 955.035
 

 (Nguồn: Báo cáo tổng thể môi trường Quảng Ninh  
giai đoạn 2006-2010 của Sở TN&MT)  
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Bảng 4.  Phân bổ kinh phí sự nghiệp môi trường Quảng Ninh giai đoạn 2007- 2012 
 

TT Nội dung
Từ 2007 
- 2012

Kinh phí phân bổ theo năm (triệu đồng)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 SNMT do các ngành của
tỉnh thực hiện chi

307.286 50 300 430 4.149 1.033 301.324

2
SNMT do cấp huyện theo
phân cấp nhiệm vụ chi

1.226.794 48.419 71.481 76.294 129.372 247.000 654.228

3
Kinh phí thực hiện xử lý
chất thải và vệ sinh môi
trường tại các cơ sở y tế

4.340 625 680 775 930 1.330 0

Tổng cộng 1.538.420 49.094 72.461 77.499 134.451 249.363 955.552

 
 

 (Nguồn: Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh) 
 

 
 
 

Bảng  5. Mức chi kinh phí sự nghiệp môi trường và chi NSNN  
         của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2007 -2012 

 

TT Nội dung Đơn vị
Năm 2007-2012

2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 Chi KPSNMT Tỷ đồng 49,094 72,461 77,499 134,451 249,363 955,552

2 Chi NSNN Tỷ đồng 4.966,00 5.714,00 7.314,00 8.771,00 12.199,00 12.838,00
 

 

(Nguồn: Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh) 

 
 
 



26 

 
Phụ lục 21: 

 

Tổng hợp danh mục các dự án ưu tiên  
          bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 

(Nguồn: www.quangninh.gov.vn) 
 

 
Kí 

hiệu 
 

Tên dự án 
Địa điểm 
thực hiện 

Mục tiêu, nội dung  
dự án 

Chủ 
đầu tư 

Thời 
gian  

Số 
tiền 

NHÓM DỰ ÁN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT NGẬP NƯỚC 

1 

Đánh giá ảnh 
hưởng của hoạt 
động công 
nghiệp tới môi 
trường đất ngập 
nước cho các 
khu vực trọng 
điểm (Đầm Hà, 
Hải Hà, Đông 
Triều, Yên 
Hưng) 

Các huyện 
Đầm Hà, 
Hải Hà, 
Đông 
Triều, Yên 
Hưng 

- Khảo sát hiện trạng 
khai thác tài nguyên 
khu vực đất ngập nước  
- Đánh giá các vấn đề 
môi trường do phát 
triển hoạt động công 
nghiệp. 
- Hoạch định không 
gian sử dụng và bảo vệ 
đất ngập nước, đặc biệt 
chú ý đến bảo vệ rừng 
ngập mặn 

UBND 
tỉnh 

Quảng 
Ninh 

2010 
– 

2015 

5 
tỷ 

2 

Dự án đánh giá 
chế độ động lực, 
khả năng bồi 
lắng và ô nhiễm 
vịnh Tiên Yên - 
Hà Cối 

Vịnh Tiên 
Yên - Hà 
Cối 

- Khảo sát điệu kiện 
hải văn, tính toán 
lượng vật liệu đưa ra từ 
lục địa và quan trắc 
chất lượng môi trường 
nước biển. 
- Đánh giá khả năng 
bồi lắng và ô nhiễm 
vịnh 

UBND 
tỉnh 

Quảng 
Ninh 

2010 
– 

2015 

5 
tỷ 

3 

Dự án điều tra, 
quy hoạch phục 
vụ sử dụng hợp 
lý vùng cửa 
sông ven biển và 
biển đảo ven bờ 
huyện Hải Hà 

Vùng cửa 
sông ven 
biển và 
biển đảo 
ven bờ 
huyện Hải 
Hà 

- Điều tra, khảo sát đặc 
điểm điều kiện tự 
nhiên, kinh tế xã hội, 
tài nguyên thiên nhiên 
- Dự báo nguy cơ tai 
biến thiên nhiên và  ô 
nhiễm môi trường 
- Quy hoạch sử dụng 
hợp lý tài nguyên thiên 
nhiên và bảo vệ môi 
trường 

UBND 
tỉnh 

Quảng 
Ninh, 

UBND 
huyện 
Haỉ Hà 

2010 
– 

2015 

3 
tỷ 
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4 

Dự án bảo vệ, 
phục hồi và phát 
triển rừng ngập 
mặn ven biển 
tỉnh Quảng Ninh 

Các khu 
vực rừng 
ngập mặn 
ven biển 
tỉnh Quảng 
Ninh 

- Đánh giá hiện trạng 
rừng ngập mặn 
- Dự báo tai biến thiên 
nhiên và ô nhiễm môi 
trường trong mối 
tương quan với biến 
đổi khí hậu 
- Xây dựng kế hoạch 
bảo vệ, phục hồi và 
phát triển rừng ngập 
mặn ven biển 

UBND 
tỉnh 

Quảng 
Ninh 

2010 
– 

2015 

5 
tỷ 

5 

Dự án quy hoạch 
và sử dụng hợp 
lý rừng ngập 
mặn phục vụ 
nuôi trồng thủy 
sản 

Huyện 
Yên Hưng, 
Tiên Yên, 
Móng Cái 

- Đánh giá hiện trạng 
rừng ngập mặn 
- Dự báo tai biến thiên 
nhiên và ô nhiễm môi 
trường trong mối tương 
quan với biến đổi khí 
hậu 
- Xây dựng các 
phương án quy hoạch 
và sử dụng hợp lý rừng 
ngập mặn phục vụ 
NTTS 

UBND 
tỉnh 
Quảng 
Ninh, 
UBND 
huyện 
Yên 
Hưng, 
Tiên 
Yên, 
Móng 
Cái 

2010 
– 

2015 

5 
tỷ 

6 

Đánh giá ảnh 
hưởng của 
NTTS đối với 
bảo vệ rừng 
ngập mặn trong 
xu thế mực nước 
biển dâng cao 

Các khu 
vực rừng 
ngập mặn 
và NTTS 
ven biển 
tỉnh Quảng 
Ninh 

- Đánh giá hiện trạng 
rừng ngập mặn, hoạt 
động NTTTS 
- Dự báo ô nhiễm môi 
trường rừng ngập mặn 
do phát triển NTTS 
- Cảnh báo nguy cơ tai 
biến thiên nhiên liên 
quan đến mực nước 
biển dâng 

UBND 
tỉnh 
Quảng 
Ninh 

2016- 
2020 

3 
tỷ 

 
NHÓM DỰ ÁN LIÊN QUAN ĐẾN BIỂN VÀ CÁC  ĐẢO VEN BỜ 

 

7 

Dự án bãi rác 
tập trung và xử 
lý chất thải rắn 
của Vân Đồn, 
Cô Tô, Ngọc 
Vừng 

Huyện 
Cô Tô, 
Vân 
Đồn 

- Giảm ô nhiễm môi 
trường do chất thải 
rắn.  
- Nghiên cứu, dự báo 
lượng chất thải cần 
xử lý. 
- Lựa chọn công nghệ 
và công suất xử lý. 

UBND tỉnh 
Quảng 
Ninh, 
UBND 
huyện Cô 
Tô, Vân 
Đồn 

2010 
– 

2015 

25 
tỷ 
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8 

Dự án xây dựng 
hồ chứa cấp 
nước phục vụ 
sinh hoạt cho 
dân cư trên đảo 
Vân Đồn, Cô 
Tô, Ngọc Vừng 

Huyện 
Cô Tô, 
Vân 
Đồn 

- Xác định các nguồn 
cấp nước bổ sung đạt 
tiêu chuẩn nước cấp.  
- Xác định địa điểm 
xây dựng hồ chứa. 
- Sử dụng hợp lý có 
hiệu quả nguồn nước 
mặt và các thuỷ vực 
trong khu vực. 

UBND 
tỉnh Quảng 
Ninh, 
UBND 
huyện Cô 
Tô, Vân 
Đồn 

2016 
– 

2020 

60 
tỷ 

9 
Dự án bảo vệ 
rừng và các khu 
bảo tồn trên đảo 

Hệ 
thống 
các đảo 
trên địa 
bàn tỉnh 

- Đánh giá hiện trạng 
tài nguyên rừng, các 
khu bảo tồn trên đảo 
- Xây dựng kế hoạch 
bảo vệ rừng và các 
khu bảo tồn trên đảo 

UBND 
tỉnh Quảng 

Ninh 

2016 
– 

2020 

10 
tỷ 

10 
Dự án thu gom 
rác thải rắn trên 
Vịnh Hạ Long 

Vịnh Hạ 
Long 

- Giảm ô nhiễm vịnh do 
chất thải rắn.  
- Nâng cao năng lực thu 
gom rác thải rắn trên 
biển. 

UBND tỉnh 
Quảng 
Ninh, Ban 
Quản  lý 
VHL 

2010 
– 

2015 

5 
tỷ 

11 

Dự án quy 
hoạch sử dụng 
và bảo vệ các hệ 
sinh thái đất 
ngập nước ven 
bờ tỉnh Quảng 
Ninh 

Các khu 
vực đất 
ngập 
nước ven 
bờ tỉnh 
Quảng 
Ninh 

- Đánh giá hiện trạng 
và dự báo xu thế biến 
đổi các hệ sinh thái 
đất ngập nước ven bờ 
- Quy hoạch sử dụng 
và bảo vệ các hệ sinh 
thái đất ngập nước ven 
bờ 

UBND 
tỉnh Quảng 

Ninh 

2016 
– 

2020 

5 
tỷ 

12 

Dự án năng 
lượng sạch phục 
vụ sinh hoạt cho 
cư dân trên đảo 

Hệ 
thống 
các đảo 
trên địa 
bàn tỉnh 

- Đánh giá tiềm năng 
nguồn năng lượng 
sạch tại các đảo 
- Xây dựng thí điểm 
các phương án khả thi 
trên một số đảo chính 

UBND 
tỉnh Quảng 
Ninh, Ban 
Quản  lý 

VHL 

2016 
– 

2020 

30 
tỷ 

13 

Dự án quy 
hoạch du lịch 
sinh thái dựa 
vào cộng đồng 
theo quan điểm 
BVMT khu vực 
ven biển và các 
đảo ven bờ  

Khu vực 
ven biển 
và các 
đảo ven 
bờ 

- Khảo sát, đánh giá 
tiềm năng tài nguyên 
thiên nhiên, nhân văn 
phục vụ phát triển du 
lịch sinh thái 
- Xây dựng các 
phương án quy hoạch 
du lịch sinh thái dựa 
vào cộng đồng theo 
quan điểm BVMT 

UBND 
tỉnh Quảng 
Ninh, Ban 
Quản  lý 
vịnh Hạ 

Long 

2010 
– 

2015 

3 
tỷ 
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14 

Dự án quy 
hoạch neo đậu 
tàu thuyền vào 
mùa mưa bão 
trên khu vực 
vịnh Hạ Long 

Vịnh Hạ 
Long 

- Đánh giá hiện trạng 
các khu vực neo đậu 
tàu thuyền của tỉnh 
- Quy hoạch hệ thống 
neo đậu tàu thuyền 
trên phạm vi toàn tỉnh 

UBND 
tỉnh Quảng 
Ninh, Ban 
Quản  lý 
vịnh Hạ 

Long 

2010 
– 

2015 
3tỷ 

15 

Dự án xây dựng 
trung tâm (trạm) 
ứng cứu sự cố 
giao thông, tìm 
kiếm, cứu hộ, cứu 
nạn trong mùa 
mưa bão tại các 
địa phương, đặc 
biệt là khu vực 
cầu Bãi Cháy, 
vùng biển VHL 

Các 
huyện 
ven 
biển, 
vùng 
biển 
VHL 

- Khảo sát thực trạng 
cứu hộ mùa mưa bão 
trên địa bàn tỉnh 
- Xây dựng trung tâm 
ứng cứu sự cố giao 
thông, tìm kiếm, cứu 
hộ, cứu nạn trong 
mùa mưa bão và kế 
hoạch cụ thể 

UBND 
tỉnh Quảng 

Ninh, 
UBND các 
huyện ven 
biển, Ban 
Quản  lý 

VHL 

2010 
– 

2020 

20 
tỷ 

 
 

Phụ lục 22: Về các hoạt động liên quan đến việc thanh tra, kiểm tra, xử phạt 
 

Bảng 1. Các đơn vị liên quan tới kiểm tra và thanh tra 
 

Đơn vị Hoạt động và nhiệm vụ

Phòng kiểm soát môi trường thuộc 
Chi cục bảo vệ môi trường (Sở 
TNMT)

Thực hiện kiểm tra môi trường (hay còn gọi cách khác là
kiểm tra và giám sát) đối với các nguồn gây ô nhiễm và
đưa ra những khuyến nghị thực hiện các biện pháp bảo vệ
phù hợp

Phòng Thanh tra (Sở TNMT) Thực hiện thanh tra chuyên ngành môi trường để đưa ra và
thi hành các xử phạt hành chính khi phát hiện có hành vi vi
phạm

Phòng Cảnh sát môi trường (Công 
an tỉnh)

Thực hiện thanh tra môi trường để thi hành các xử phạt
hành chính và buộc tội các vụ vi phạm

Ban quản lý các khu công nghiệp 
Quảng Ninh (QIZA)

Thực hiện quản lý môi trường đối với công trình nguồn ô
nhiễm nằm trong khu công nghiệp hoặc khu kinh tế

Các UBND huyện Thực hiện thanh tra chuyên ngành môi trường và kiểm tra
môi trường đối với những công trình đăng ký EPC để đưa
ra các khuyến nghị và thi hành xử phạt hành chính đối với
các hành vi vi phạm

Trung tâm quan trắc và phân tích 
môi trường (EMAC)

Thực hiện đo và phân tích nhằm kiểm tra tình hình tuân thủ
đối với tiêu chuẩn quốc gia

Phòng tài nguyên nước (Sở TNMT) Thực hiện và hộ trợ công tác kiểm tra và thanh tra môi
trường liên quan tới việc xả nước thải và khai thác nước
ngầm

 
Nguồn: Theo JACA Nhật Bản (năm 2012)  
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Bảng 2. Kết quả hoạt động kiểm tra và Thanh tra 
 

Hạng mục Hiện trạng

Thủ tục pháp lý 97% các công trình kiểm tra có giấy phép và được phê duyệt EIA hoặc
đăng ký EPC nhưng nhiều trong số đó không trình gia hạn giấy phép
cần thiết.

Cung cấp cơ sở xử lý 
nước thải

84% các công trình được kiểm tra có trang bị một số loại hình cơ sở xử
lý nước thải theo các hình thức khác nhau. Tuy nhiên, chỉ có 38% trong
số đó có thể xử lý nước thải đáp ứng với tiêu chuẩn xả nước thải quốc
gia và số còn lại chưa đủ năng lực để xử lý nước thải.

Thanh toán phí nước 
thải

37% các công trình được kiểm tra thanh toán phí nước thải công nghiệp,
số còn lại là 56% chưa.

Giấy phép xả nước 
thải

14% các công trình được kiểm tra có giấy phép xả nước thải, số còn lại
thì chưa

Tự quan trắc môi 
trường

28% các công trình được kiểm tra đệ trình báo cáo tự quan trắc môi
trường tuân thủ theo quy định, số còn lại thì không đệ trình.

 
 

Nguồn: Theo JACA Nhật Bản (năm 2012)  

Bảng 3.  Kết quả thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật  
                   về khoáng sản tại địa phương giai đoạn từ năm 2006-2011 

 

Năm

Số cơ 
sở 

được 
kiểm 
tra

Số 
cơ 
sở 

được 
thanh 

tra

Nhóm hành vi 
thường vi 

phạm

Hình thức xử lý hành chính 
đã áp dụng

Khai thác khoáng sản 
trái phép

Thăm 
dò 

khoáng 
sản

Khai 
thác 

khoáng 
sản

Cảnh  
cáo

Phạt tiền Tước 
quyền sử 
dụng giấy 

phép

Số tụ 
điểm khai 
thác trái 
phép

Loại 
khoáng sản 

bị KT trái 
phép

Số 
cơ 
sở

Số tiền phạt
(nghìn 
đồng)

2006-
2007

5 0 0 5 0 5 208.000.000 0 0 0

2008 41 0 0 41 0 41 1.232.800.000 0 13 Than

2009 3 0 0 3 0 3 71.000.000 0 2 Đá vôi, sét 
cao silic

2010 3 0 0 3 0 3 33.250.000 0 1 Đất

2011 20 0 3 17 0 20 285.750.000 0 0
0

Tổng số 72 0 3 69 0 72 1.830.800.000 0 16
 

 (Kèm theo Báo cáo số 61/BC-UBND của UBND Tỉnh ngày 07/6/2012) 
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Bảng 4. Phân tích SWOT về kiểm tra, thanh tra môi trường 
 

Điểm mạnh (S) Điểm yếu (W)

S1: Họ (Phòng kiểm soát ô nhiễm
môi trường thuộc Chi cục bảo vệ môi
trường và Phòng thanh tra) là cơ
quan chức năng nhà nước để tiến
hành kiểm tra, thanh tra các nguồn ô
nhiễm (theo luật bảo vệ môi trường,
luật thanh tra và các quy định khác)
S2: Họ là cơ quan chức năng nhà
nước để đưa ra hướng dẫn, xử phạt
hành chính đối với các nguồn ô
nhiễm.

W1: Tần suất thực hiện kiểm tra, thanh tra hiện nay chưa đủ để sửa
các biện pháp bảo vệ môi trường tại hiện trường.
W2: Việc kiểm tra theo số lần đề ra trong kế hoạch hàng năm chưa
đạt được.
W3: Không có hệ thống thông tin thống nhất và xác thực về nguồn ô
nhiễm.
W4: Tài liệu tham khảo (về quy trình và kỹ thuật) để hỗ trợ các hoạt
động không được xây dựng.
W5: Nguồn lực quản lý: nhân lực, ngân sách, phần cứng còn rất hạn
chế.
W6: Việc trao đổi thông tin nội bộ chưa đủ.
W7: Nhiều nhân viên (đặc biệt là thế hệ trẻ) còn yếu về năng lực cá
nhân, không có kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm và kỹ năng..
W8: Công tác đào tạo nội bộ để phát triển năng lực chưa đủ.

Cơ hội (O) Thách thức (T)

O1: Họ có các đơn vị để hợp tác như
EMAC, phòng tài nguyên nước, cảnh
sát môi trường, BQL khu công công
nghiệp Quảng Ninh, UBND cấp
huyện, v.v.
O2: Họ có cơ hội nhận được đào tạo kỹ
thuật từ các viện nghiên cứu trung ương
(MONRE, VAST/IET,...).

T1: Các doanh nghiệp có nguồn ô nhiễm có ý thức và thái độ kém
trong việc đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ môi trường.
T2: Ý thức về môi trường của người dân nói chung kém.
T3: Một số cơ chế pháp lý của Bộ tài nguyên môi trường về kiểm tra,
thanh tra còn yếu do các quy định chưa nghiêm ngặt.
T4: Thông tin về các biện pháp bảo vệ môi trường trong báo cáo EIA
chưa đầy đủ để phân tích phục vụ mục đích thanh tra, kiểm tra.
T5: Việc thực hiện kiểm tra, thanh tra có xu hướng bị giãn đoạn do
các nhiệm vụ khác.

 
 

Nguồn: Theo JACA Nhật Bản (năm 2012) 

Sơ đồ 1. Mối quan hệ phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra môi trường 

 
Nguồn: Theo JACA Nhật Bản (năm 2012)  
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Biểu đồ 1.  Số lần kiểm tra môi trường đã thực hiện từ 2005-2012 
 

 
 

Nguồn: Theo Sở TN&MT Quảng Ninh 

 
Phụ lục 23:  Mẫu bảng hỏi tổng hợp 

 
(Hình thành trên cơ sở phiếu lấy ý kiến phản ánh về hoạt động BVMT biển ven bờ 
Quảng Ninh của cán bộ, công chức thuộc các sở, ngành của tỉnh Quảng Ninh; cư 

dân ven biển, ngư dân xung quan khu vực Vịnh Hạ Long năm 2011, 2012) 
 

 Một số câu hỏi đóng Ý KIẾN 

Stt NỘI DUNG 
Đúng Không 

đúng 

1 Chưa có sự phối hợp tốt giữa các cơ quan liên quan 
trong hoạt động bảo vệ môi trường biển ven bờ 

  

2 Hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt 
động bảo vệ môi trường biển ven bờ còn bị buông lỏng 

  

3 Hệ thống pháp luật và các quy định của tỉnh Quảng 
Ninh về bảo vệ môi trường chưa đáp ứng được yêu cầu 
bảo vệ môi trường hiện nay. 

  

4 Nhận thức cư dân ven biển về bảo vệ môi trường biển 
ven bờ cần tiếp tục được nâng cao 

  

5 Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về bảo vệ môi trường 
biển, biển ven bờ thường xuyên và phù hợp hơn 
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6 Đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi 
trường biển ven bờ  

  

Stt Một số câu hỏi mở Trả lời 

1 Các khu vực làng chài trên biển hiện nay phù hợp với 
mong muốn của  anh (chị)? 

 

2 Anh (chị) thấy thế nào về những dự án giúp đỡ anh 
(chị) chuyển đến một khu vực cố định trên biển hoặc 
lên trên bờ sinh sống 

 

3 Khu vực anh (chị) sinh sống, hoạt động bảo vệ môi 
trường (do khai thác than, lấn biển, đổ thải…) được 
thực hiện như thế nào? 

 

4 Anh (chị) nhận định thế nào về hoạt động bảo vệ môi 
trường của Quảng Ninh hiện nay? 

 

5  Anh (chị) có cho rằng hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử 
lý vi phạm về bảo vệ môi trường biển ven bờ còn bị buông 
lỏng? 

 

6 Theo anh (chị), có cần thiết di dời toàn bộ các cơ sở gây ô 
nhiễm nghiêm trọng ra khỏi các khu vực trung tâm tỉnh? 

 

 
 

Phụ lục 24:  Mức độ phát triển bền vững ở Quảng Ninh 
 
 

Phát triển bền 
vững (Điểm tối 
ưu tại Quảng

Ninh chưa có sự
hài hòa giữa 3 
nội dung-chưa

thật sự bền vững)

Bền vững 
xã hội

Bền vững 
môi 

trường   

Bền 
vững 

kinh tế  

 
 

Nguồn: Theo Tác giả 
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Phụ lục 25:  Quy hoạch không gian phát triển kinh tế tỉnh Quảng Ninh 
 

Quy hoạch không gian phát triển kinh tế tỉnh Quảng Ninh theo: 
“Một tâm-Hai tuyến-Đa chiều-Hai mũi đột phá”. 

 
Nguồn: Theo UBND tỉnh Quảng Ninh 

Phụ lục 26:  Dự báo cơ cấu kinh tế, tăng trưởng GDP và GDP đầu người 
 

6%

26%

25%

42%

4%

33%

11%

51%

3%

34%

12%

51%

41,6 122,3 233,9100%=

Nghìn tỷ VND

Dịch vụ

Công nghiệp – Khai thác

than 

Công nghiệp – Khai
thác ngoài than

Nông nghiệp

GDP đầu người
USD, danh nghĩa

2011 2020 2030

2.264 8.100 20.000

Giá cố định năm 2010

 
Nguồn: Quy hoạch phát triển KT-XH Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 
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Phụ lục 27:  Đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn ô nhiễm 
 

Tên bảng Nội dung dữ liệu

Kiểm kê nguồn ô nhiễm Dữ liệu chính để xác định dự án (dữ liệu không thay đổi thậm chí
nếu EIAđược chỉnh sửa)

Bảng Cấp phép môi trường Thông tin về các giấy phép mang tính pháp lý (EIA, EPC và EPP)

Bảng kiểm tra, thanh tra môi trường Dữ liệu về kết quả kiểm tra, thanh tra môi trường

Bảng đo nước thải Dữ liệu về kết quả đo thực tế chất lượng nước
Bảng thông tin về nước thải Dữ liệu về tình trạng theo theo kế hoạch, tình trạng thực tế của tỷ

lệ lưu lượng và chất lượng nước

Bảng các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm
trọng

Dữ liệu về những cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng theo Quyết
định 64/2003/QDTTg và Thông tư 07/2007/TTBTNMT

Bảng báo cáo quan trắc môi trường Dữ liệu về báo cáo quan trắc môi trường

Bảng cấp phép xả nước thải Dữ liệu về giấy phép xả thải theo quy định của Nghị định sô
149/2004/NDCP

Bảng phí bảo vệ môi trường Dữ liệu về phí bảo vệ môi trường theo quye định của Nghị định
số 67/2003/NDCP

Bảng các cơ sở gây ô nhiễm nguy hại Dữ liệu về các cơ sở gây ô nhiễm nguy hại

Bảng vận chuyển chất thải nguy hại Dữ liệu về việc vận chuyển chất thải nguy hại

Bảng xử lý chất thải nguy hại Dữ liệu về xử lý chất thải nguy hại

Bảng quản lý chất thải nguy hại Dữ liệu về quản lý chất thải nguy hại

Bảng cấp phép tài nguyên khoáng sản Dữ liệu về giấy phép tài nguyên khoáng sản

Bảng phục hồi môi trường Dữ liệu về phục hồi môi trường
Bảng về báo cáo chi phí bảo vệ môi
trường

Dữ liệu về báo cáo chi phí bảo vệ môi trường

 
Nguồn: Theo JACA Nhật Bản (năm 2012)  

 
Phụ lục 28:  Bài phỏng vấn lãnh đạo Sở TN&MT và Ban Quản lý Vịnh Hạ Long 

 
KHẢO SÁT VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ 

NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ  MÔI TRƯỜNG BIỂN VEN BỜ QUẢNG NINH 
(Thông qua cuộc phỏng vấn giữa tác giả với ông Đặng Đình Lớp, Phó Giám đốc Sở  

tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh, ngày 20/8/2011, tại văn phòng Sở) 
 
Tác giả: Xin ông cho biết tình hình hoạt động bảo vệ môi trường trong thời 

gian qua tại Quảng Ninh? 

Ông Đặng Đình Lớp:  

Hoạt động quản lý nhà nước về BVMT của Sở TN&MT trong 5 năm trở lại 

đây đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, cụ thể như: 
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Hệ thống các cơ quan quản lý môi trường từ tỉnh đến cơ sở được tăng cường; 

hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về BVMT của tỉnh tiếp tục được xây dựng và 

hoàn thiện; nhiều quy hoạch, kế hoạch, đề án về BVMT được xây dựng, triển khai; chú 

trọng BVMT VHL; quan tâm đầu tư thiết bị xử lý chất thải; tập trung quan trắc, 

thẩm định đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư khu đô thị, khu du lịch, 

sản xuất than, khu dân cư; tăng cường quản lý việc đào xúc đất đá; đã hạn chế và dừng 

phê duyệt các dự án san lấp mặt bằng lấn biển có nhiều ảnh hưởng đến môi trường; đầu 

tư các nguồn lực cho công tác BVMT được tăng cường. 

Đặc biệt, ngành than dừng chuyển tải than trên VHL, không vận chuyển than 

trên quốc lộ 18, dừng đổ thải tại các bãi thải cao, hoàn nguyên môi trường tại các 

bãi thải đã dừng đổ thải, quy hoạch lại hệ thống cảng, bến xuất, tiêu thụ than. Đến 

nay, chất lượng môi trường nhìn chung được cải thiện, mức độ ô nhiễm môi trường 

ở nhiều khu vực được kiềm chế và giảm thiểu những vấn đề bức xúc.  

Sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế bảo vệ môi trường 

tỉnh Quảng Ninh; thành lập quỹ Môi trường của tỉnh; kế hoạch kiểm soát ô nhiễm 

môi trường đến năm 2020; các quy hoạch về bảo vệ môi trường tổng thể và một số 

vùng, địa phương trọng điểm, quy hoạch quản lý chất thải rắn… 

Tác giả: Xin ông cho biết về những hạn chế trong công tác quản lý nhà nước 

về bảo vệ môi trường trong thời gian qua? 

Ông Đặng Đình Lớp:  

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động quản lý nhà nước về bảo vệ môi 

trường cũng còn một số hạn chế như:  

Mặc dù bộ máy đã được từng bước kiện toàn, nhưng năng lực quản lý BVMT 

của các địa phương còn yếu; sự phối hợp của các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ 

BVMT còn thiếu chặt chẽ; việc xử lý hành vi vi phạm pháp luật vẫn chưa thật kiên 

quyết và triệt để; việc lập danh sách và đề xuất biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm 

môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn Quảng Ninh hàng 

năm còn chậm và có phần thiếu kiên quyết; chưa tham mưu tốt với tỉnh để có cơ 

chế, chính sách thật sự phù hợp để khuyến khích các doanh nghiệp, các tổ chức cá 

nhân tham gia, đầu tư bảo vệ môi trường; nguồn kinh phí chi cho các công trình xử 
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lý các nguồn gây ô nhiễm, ngăn ngừa ô nhiễm và suy thoái môi trường còn rất hạn 

chế so với yêu cầu BVMT trên thực tế; quản lý nhà nước chủ yếu theo ngành và 

lãnh thổ, chưa thực hiện tốt quản lý tổng hợp nên đã gây ra tình trạng các mũi nhọn 

của tỉnh đang mâu thuẫn với nhau trong quá trình phát triển. 

Tác giả: Để khắc phục những hạn chế trên, xin ông cho biết trong thời gian 

tới Sở sẽ có những giải pháp gì? 

Ông Đặng Đình Lớp:  

Để khắc phục những hạn chế trong hoạt động quản lý nhà nước, thời gian tới 

Sở tài nguyên và Môi trường sẽ tập trung vào một số giải pháp sau: 

Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước nhất là ở cấp xã; tăng cường công 

tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về bảo vệ môi trường, triển khai 

việc lập danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý hàng năm theo 

đúng quy định; đề nghị với tỉnh, ngoài phạt tiền áp dụng buộc xử lý chất thải đạt 

tiêu chuẩn môi trường, tạm thời đình chỉ hoạt động, buộc di dời cơ sở đến vị trí xa 

khu dân cư hoặc cấm hoạt động cần đưa vào áp dụng;  

Tham mưu cho tỉnh phối hợp với TKV chấm dứt mọi hoạt động khai thác than 

trong vùng cấm, vùng hạn chế các hoạt động khoáng sản; chấm dứt việc xả nước 

thải từ hoạt động khai thác than không đảm bảo đạt quy chuẩn môi trường ra môi 

trường; chấm dứt hoạt động của các cảng, bến bãi chế biến và xuất than nhỏ lẻ dọc 

ven bờ biển và các sông không theo quy hoạch, hoạt động vận chuyển than qua các 

khu dân cư tập trung; đảm bảo công tác phục hồi môi trường tại các khu vực khai 

thác khoáng sản theo đúng dự án cải tạo phục hồi môi trường đã cam kết. 

Tác giả: Xin cám ơn ông!                                            

 
 

KHẢO SÁT VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ 
NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ  MÔI TRƯỜNG BIỂN VEN BỜ QUẢNG NINH 

 (Thông qua cuộc phỏng vấn giữa tác giả với Ông Ngô Hùng,  
Trưởng Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, ngày 2/6/2011, tại văn phòng Ban) 

 
Tác giả: Xin ông cho biết tình hình hoạt động bảo vệ môi trường Vịnh Hạ 

Long trong thời gian qua? 
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Ông Ngô Hùng:  

Hoạt động bảo vệ môi trường của Ban Quản lý Vịnh Hạ Long trong 5 năm 

trở lại đây đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, cụ thể như: 

Ban quản lý vịnh đã đề nghị và UBND tỉnh ban hành Quy chế mới về quản lý 

VHL trong đó, thể chế hoá các hoạt động tham quan - du lịch trên vịnh, hoạt động nuôi 

trồng thuỷ sản, khai thác thuỷ sản, vận chuyển kinh doanh xăng dầu; hoạt động cư trú.  

Đã chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ Di sản (phát triển 

chương trình giáo dục di sản trong trường học và cộng đồng trên địa bàn tại 5 địa 

phương là Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn, Cô Tô, Quảng Yên). 

Ban Quản lý VHL tổ chức ký cam kết BVMT với các hộ dân sinh sống, nuôi 

trồng, kinh doanh hải sản tại các làng chài và các tàu thuyền vận chuyển khách du 

lịch trên VHL. Đồng thời, tổ chức hoạt động thu gom rác thải trên Vịnh, hướng dẫn các 

hộ ngư dân, tàu du lịch đặt thùng chứa rác, thực hiện phân loại rác; hướng dẫn các chủ 

tàu sơ chế thức ăn từ trên bờ trước khi vận chuyển xuống tàu để giảm thiểu rác thải.  

Cùng với đó, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tổ chức hoạt động thu 

gom, vận chuyển và xử lý rác thải ven bờ. 

Tác giả: Xin ông cho biết về những hạn chế trong công tác bảo vệ môi 

trường Vịnh Hạ Long trong thời gian qua? 

Ông Ngô Hùng:  

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động bảo vệ môi trường Vịnh cũng 

còn một số hạn chế như:  

Chưa loại trừ được nguồn gây ô nhiễm môi trường Vịnh do các hoạt động từ 

ven bờ; việc sắp xếp lại các cơ sở gây ô nhiễm môi trường VHL chưa được triển 

khai có hiệu quả; công tác thu gom và xử lý rác thải trôi nổi trên Vịnh và ven bờ 

chưa được triệt để; cơ sở hạ tầng đồng bộ để thực hiện thu gom, vận chuyển xử lý 

chất thải từ các phương tiện thuỷ nội địa chưa được quan tâm đầu tư.  

Đặc biệt, chưa có sự kiểm soát tốt các hoạt động kinh doanh dịch vụ rất đa 

dạng với nhiều loại hình hoạt động như kinh doanh ăn uống trên bè nổi, kinh doanh 

xăng dầu, các điểm dịch vụ du lịch, tàu du lịch trên Vịnh, hoạt động nuôi trồng thuỷ 

sản...Các dịch vụ kinh doanh này tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ô nhiễm cao như: xả 
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thải rác, nước thải chưa qua xử lý từ các hoạt động kinh doanh ăn uống, nguy cơ 

cháy nổ, sự cố tràn dầu.  

Tác giả: Để khắc phục những hạn chế trên, xin ông cho biết trong thời gian 

tới Ban Quản lý Vịnh sẽ có những giải pháp gì? 

Ông Ngô Hùng:  

Để khắc phục những hạn chế trên, trong thời gian tới Ban Quản lý Vịnh sẽ 

tập trung vào một số giải pháp sau: 

Tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục thực hiện tốt chủ trương di dời các nhà 

bè trên Vịnh về nơi neo đậu an toàn, theo quy hoạch của địa phương nhằm đảm bảo 

vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, an ninh trật tự VHL. Qua đó, tăng cường, 

nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với việc bảo tồn, phát huy giá trị Di sản 

VHL; đảm bảo yếu tố an toàn, nâng cao điều kiện sống, dân trí cho nhân dân. Đồng 

thời, TP. Hạ Long cũng xây dựng khu tái định cư tại phường Hà Phong để giải 

quyết nhu cầu lên bờ ổn định cuộc sống của một bộ phận hộ nhà bè.  

Đề nghị TP. Hạ Long và tỉnh xây dựng đồng bộ hệ thống xử lý nước thải tại 

các đô thị; chấm dứt xả nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý đảm bảo quy chuẩn môi 

trường xuống sông, suối, ven bờ VHL, Vịnh Bái Tử Long; khuyến khích đầu tư khu 

xử lý chất thải rắn liên đô thị, liên vùng.  

Đề nghị tỉnh phối hợp với TKV chỉ đạo chấm dứt mọi hoạt động khai thác 

khoáng sản trong vùng cấm, vùng hạn chế các hoạt động khoáng sản (chẳng hạn 

cấm khai thác khoáng sản mà đặc biệt là than thuộc vùng đệm của VHL); chấm dứt 

việc xả nước thải từ hoạt động khai thác than, khoáng sản khác không đảm bảo đạt 

quy chuẩn môi trường ra môi trường; chấm dứt hoạt động của các cảng, bến bãi chế 

biến và xuất than nhỏ lẻ dọc ven bờ biển và các sông không theo quy hoạch. 

Tác giả: Xin cám ơn ông! 

 

 


