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2. Nội dung trang thông tin tóm tắt 

Một là, luận án đề xuất một khuôn khổ lý thuyết làm công cụ lý luận về quản lý nhà nước về bảo vệ môi 

trường biển ven bờ (QLNN về BVMT BVB) thông qua việc đưa ra khái niệm QLNN về BVMT BVB với cách 

tiếp cận riêng khi cho rằng nội hàm thuật ngữ này là sự thống nhất tương thích giữa các yếu tố: (i) Biện pháp, luật 

pháp, chính sách kinh tế, kỹ thuật; (ii) Khả năng sử dụng tổng hòa có chọn lọc của Nhà nước; (iii) Mục đích bảo 

vệ chất lượng môi trường biển ven bờ phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng bờ và quốc gia. Đồng thời, luận án 

định hình một cách hệ thống lý luận về nội dung, công cụ và phương thức quản lý trên cơ sở tập trung vào các 

điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, thiết chế, tổ chức thực hiện; làm rõ các khía cạnh, góc độ tiếp cận mới khi triển 

khai áp dụng QLNN về BVMT BVB trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

Hai là, luận án bổ sung, làm rõ cơ chế ảnh hưởng, hệ quả tác động của: (i) Các nhân tố ảnh hưởng tới 

QLNN về BVMT BVB như: chính trị, pháp luật, kinh tế, văn hóa, xã hội, chất lượng nguồn nhân lực quản lý, tổ 

chức thực hiện quản lý nhà nước, đầu tư, thương mại quốc tế, an ninh, quốc phòng biển, ứng phó với biến đổi khí 

hậu, yêu cầu phát triển bền vững; (ii) Đánh giá kết quả QLNN về BVMT BVB gắn với bảo đảm hài hòa các tiêu 

chí về môi trường, về tăng trưởng kinh tế, sự ổn định chính trị, pháp luật, sự phát triển văn hóa, xã hội. Luận án 

khẳng định: nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước phải thông qua sự vận dụng hài hòa giữa nội dung, công cụ, 

phương thức quản lý với yêu cầu của thực tiễn, nhân tố tác động và các tiêu chí quản lý. 

Ba là, luận án đề xuất hệ thống giải pháp hàm chứa trong đó khía cạnh mới về nội dung, quy trình, phương 

pháp, lộ trình, mức độ, tỉ lệ áp dụng, bao gồm: (i) Xây dựng quy hoạch bảo vệ môi trường biển ven bờ; (ii) Hoàn 

thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường biển; (iii) Tăng cường áp dụng các công cụ quản lý 

nhà nước về bảo vệ môi trường biển ven bờ: Tuyên truyền, phổ biến; cụ thể hóa các quy định của pháp luật; sử 

dụng các công cụ kinh tế, nguồn lực tài chính; giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý; (iv) Quản lý nhà nước trong áp 

dụng nội dung quản lý tổng hợp đối với vùng biển ven bờ; (v) Áp dụng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế về 

bảo vệ môi trường biển ven bờ; (vi) Đẩy mạnh quản lý nhà nước trong hướng dẫn áp dụng các biện pháp có tính 

chất chuyên ngành: Quản lý phòng, chống; xử lý các nguồn gây ô nhiễm môi trường biển ven bờ; (vii) Quản lý môi 

trường vùng trọng điểm Vịnh Hạ Long; (viii) Kết hợp giữa an ninh quốc phòng với bảo vệ môi trường biển. 

Bốn là, luận án đề xuất tỉnh Quảng Ninh đặt Vịnh Hạ Long vào thứ tự ưu tiên đặc biệt trong quy hoạch; hạn 

chế việc khai thác than ở Vùng đệm của Di sản, khai thác than lộ thiên; xem xét điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cho 

phù hợp với tình hình thực tiễn bảo vệ môi trường các vùng trọng điểm; đề xuất Bộ Tài nguyên - Môi trường hỗ trợ 

tỉnh Quảng Ninh kinh phí, kỹ thuật để giải quyết môi trường ngành than; 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 nước thải mỏ; coi Quảng Ninh là trọng điểm để 

nghiên cứu chính sách đầu tư cho việc quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường; chủ trì, phối hợp với tỉnh và 

các bộ, ngành liên quan xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch bảo vệ môi trường. 

                                                                                     Hà Nội, ngày     tháng 9 năm 2015 
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