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Loạt Báo cáo Nghiên cứu Chính sách về Quản trị và Tham gia 
được thực hiện dưới sự điều phối và biên tập của Nhóm Chuyên 
gia phân tích chính sách về Quản trị và Tham gia,  
UNDP Việt Nam.  

 

Đây là những nghiên phân tích các xu hướng tại Việt Nam liên quan 
đến các quá trình thực hiện và các lựa chọn trong các lĩnh vực cải 
cách hành chính cụ thể. Để đối đầu với những thách thức xã hội, 
kinh tế, chính trị và môi trường đối với Việt Nam, các nhà hoạch định 
chính sách cần phải được thông tin bằng các chứng cứ. Các tài liệu 
chính sách này nhằm góp phần vào cuộc tranh luận chính sách hiện 
hành bằng cách cung cấp các thảo luận ban đầu về cải tổ chính sách, 
qua đó giúp cải thiện các nỗ lực phát triển của Việt Nam. 

 

Ba nguyên tắc chủ đạo của tài liệu thảo luận chính sách:  
(i) nghiên cứu dựa trên bằng chứng, (ii) tính chặt chẽ về học 
thuật và tính độc lập trong phân tích, và (iii) tính hợp pháp xã 
hội và một quá trình tham gia. Điều này liên quan đến phương 
pháp tiếp cận nghiên cứu dung với việc xác nhận nghiêm túc và 
có hệ thống đối với các lựa chọn chính sách về cải cách hành 
chính công và phòng, chống tham nhũng quan trọng. 
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Lời cám ơn 

Nhóm nghiên cứu chân thành cảm ơn các đại biểu tham gia buổi Tọa đàm nội bộ của UNDP 
ngày 20 tháng 10 năm 2017, và Hội thảo “Xung đột môi trường, tác động xã hội và công lý 
môi trường: Nghiên cứu trường hợp, phân tích và ý nghĩa chính sách với Việt Nam” ngày 25 
tháng 1 năm 2018 đã đóng góp các ý kiến quý báu cho bản thảo báo cáo nghiên cứu. Chúng 
tôi cũng chân thành cám ơn 105 cá nhân đã chia sẻ thông tin và quan điểm trong năm tình 
huống nghiên cứu. Danh tính của họ được tuyệt đối bảo mật. 

Chúng tôi chân thành cảm ơn bà Lê Thị Nam Hương, bà Catherine Phuong, và bà Đỗ Thanh 
Huyền (UNDP) đã hỗ trợ về chuyên môn và tinh thần cho nhóm nghiên cứu. Tiến sĩ Nguyễn 
Thế Chinh (Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường (ISPONRE) đã đóng góp ý 
kiến quý báu cho quá trình thiết kế và thực hiện nghiên cứu. Nhóm nghiên cứu chịu trách 
nhiệm toàn bộ về nội dung, kết quả phân tích và những thiếu sót của báo cáo. 

Chúng tôi cũng chân thành cảm ơn các chuyên gia phản biện, gồm Tiến sĩ Iza (Yue) Ding, Khoa 
Khoa học Chính trị, Đại học Pittsburgh; Tiến sĩ Nguyễn Trung Thắng (ISPONRE); Luật sư Nguyễn 
Hoàng Phượng (Pan Nature); và Tiến sĩ Nguyễn Hùng Quang (NHQuang & Associates).   

Nghiên cứu được thực hiện với hỗ trợ tài chính của Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc 
(UNDP) tại Việt Nam. 
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Tóm tắt báo cáo 

Nghiên cứu 'Xung đột môi trường, tác động xã 
hội, và công lý môi trường ở Việt Nam: Nghiên 
cứu trường hợp, phân tích và ý nghĩa chính 
sách' tìm hiểu và phân tích những nguyên nhân 
và giải pháp cho xung đột môi trường ở Việt 
Nam từ giác độ công lý môi trường. Quá trình 
công nghiệp hóa và giảm nghèo nhanh chóng 
thời gian qua đang khiến cho môi trường tự 
nhiên ở Việt Nam phải trả những cái giá đắt đỏ. 
Theo ước tính, ô nhiễm công nghiệp làm giảm 
12% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) mỗi năm. Ô 
nhiễm nước và không khí do phát triển công 
nghiệp đã gia tăng liên tục, và Việt Nam nằm 
trong 10 quốc gia có chất lượng không khí tệ 
nhất theo Chỉ số Hiệu quả Môi trường thế giới 
năm 2016. Tổn thất do ô nhiễm gây ra cho từng 
cá nhân người dân rất khó lượng hóa. Trong 
quá khứ, người dân đã chấp nhận ô nhiễm môi 
trường như là cái giá phải trả cho tăng trưởng 
kinh tế, nhưng hiện nay nhận thức về sự cần 
thiết phải cân bằng giữa phát triển kinh tế với 
bảo vệ môi trường đang ngày càng rõ nét. 

Mất cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ 
môi trường đang là nguyên nhân dẫn tới nhiều 
xung đột môi trường. Báo chí và báo cáo của 
Chính phủ cho thấy xung đột môi trường, đặc 
biệt trong các lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên, ô 
nhiễm không khí và nước ngày càng trở nên phổ 
biến. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy xung đột môi 
trường nảy sinh do hai nguyên nhân chính: (i) 
tổn thất do mức độ ô nhiễm cao; và/hoặc (ii) bất 
công về môi trường (nghĩa là phân phối không 
đều những lợi ích và thiệt hại do doanh nghiệp 
gây ra). Tuy nhiên, các quyết sách và nghiên cứu 
chính sách về bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện 
tập trung nhiều vào nguyên nhân thứ nhất (tức 
là giảm thiểu mức độ ô nhiễm) mà chưa đề cập 
nhiều về công lý môi trường. Việc tập trung vào 
tác hại của ô nhiễm có thể dẫn tới xem nhẹ tầm 
quan trọng của công lý môi, trong khi cảm nhận 
về bất công là nguyên nhân chính gây ra và làm 
trầm trọng thêm xung đột môi trường.  

Vì vậy, nghiên cứu tìm hiểu về xung đột môi 
trường ở Việt Nam bằng hướng tiếp cận công lý 

môi trường, đồng thời gợi mở một số hướng 
giải quyết xung đột môi trường và đảm bảo 
công bằng trong quản trị môi trường. Trong bối 
cảnh xung đột môi trường gia tăng nhanh 
chóng ở Việt Nam, nghiên cứu vừa mang tính 
thời sự vừa cung cấp dẫn chứng giúp xây dựng 
chính sách đảm bảo công lý môi trường. 

Trong quá trình tổng quan tài liệu, nghiên cứu 
thấy rằng những tranh luận hiện nay về xung 
đột môi trường chưa đi vào phân tích những 
khác biệt trong nhận thức của chính quyền, 
doanh nghiệp và người dân về thế nào là cân 
bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi 
trường. Trong khi đó, cảm nhận về sự bất công 
liên quan tới môi trường nảy sinh khi cả lợi ích 
và tác hại của quá trình công nghiệp hóa và hiện 
đại hóa được/bị phân phối không đồng đều.  

Đồng thời, nhiều nghiên cứu cũng không tiếp 
cận được những tài liệu phân tích tác động của 
các góc nhìn khác nhau về mối quan hệ tương 
tác giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường 
tới xung đột môi trường ở Việt Nam. Do đó, các 
nhà hoạch định chính sách và thực tiễn sẽ khó có 
được bức tranh tổng thể về quan điểm và phản 
ứng của các bên liên quan tới xung đột môi 
trường, tại sao xung đột môi trường hình thành 
trong thực tế, yếu tố nào thúc đẩy xung đột môi 
trường, xung đột môi trường tác động thế nào 
tới người dân, và giải pháp nào phù hợp giải 
quyết xung đột môi trường. Bằng cách áp dụng 
hướng tiếp cận “tổng hòa xã hội” nhằm tìm hiểu 
quan điểm và nhận thức của các bên liên quan 
tới xung đột môi trường, nghiên cứu này có tác 
dụng bổ khuyết cho những hiểu biết hiện còn 
thiếu về xung đột môi trường ở Việt Nam.  

Nghiên cứu rà soát 17 tình huống xung đột môi 
trường trong cơ sở dữ liệu của Chính phủ và 
tiến hành nghiên cứu sâu 5 tình huống xung đột 
môi trường xảy ra giữa doanh nghiệp và người 
dân. Các tình huống được lựa chọn dựa trên hai 
tiêu chí chính: xảy ra trong vòng 5-6 năm qua, 
và đã trải qua các giai đoạn xung đột khác nhau 
bao gồm khiếu nại, đàm phán và giải quyết. Các 
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trường hợp nghiên cứu cũng có sự đa dạng về 
khu vực địa lý và có thể tiếp cận được người 
cung cấp thông tin như: lãnh đạo địa phương, 
doanh nghiệp, người dân, truyền thông và tổ 
chức phi chính phủ. 

Từ những tình huống trên, nghiên cứu rút ra 
bốn kết luận chính:  

• Thứ nhất, một mình hệ thống quản lý hành 
chính Nhà nước là không đủ để kiểm soát ô 
nhiễm môi trường. Lý do là vì hệ thống quản 
lý theo kiểu “mệnh lệnh và kiểm soát” 
không đủ nguồn lực để thực thi, giám sát, 
trong khi nhiều người dân chưa thực sự tin 
vào hiệu lực thi hành của các quy định về 
bảo vệ môi trường. Trong khi đó, sự tham 
gia của người dân trong quản lý môi trường 
cũng thiếu vắng.  

• Thứ hai, người dân cho rằng thiệt hại môi 
trường là kết quả của sự thiếu công bằng 
trong phân phối lợi ích cũng như trong giải 
quyết xung đột môi trường. Trên thực tế, 
người dân ít khi cho rằng thiệt hại do ô 
nhiễm là do sự vi phạm quyền thụ hưởng 
chất lượng môi trường cũng như không lựa 
chọn tòa án là cách thức giải quyết xung 
đột. Họ cho rằng thiệt hại chủ yếu là do sự 
phân phối lợi ích giữa các nhóm không công 
bằng và quy trình thiếu minh bạch, thiếu sự 
tham gia của các nhóm bị thiệt hại.  

• Thứ ba, khi giải pháp quản lý giải quyết xung 
đột theo kênh hành chính không có hiệu 
quả, người dân thường có hành động tự 
phát có rủi ro pháp lý cao. Nguyên nhân là 
vì họ chưa có một cơ chế tham gia cởi mở 
và công bằng với các bên liên quan. Ngoài 
ra, lựa chọn hành động tự phát cũng nhằm 
thu hút sự quan tâm của các cấp chính 
quyền. Tuy nhiên, những hành động này có 
rủi ro pháp lý cao, có thể tạo ra bất ổn xã 
hội tại địa phương cũng như làm nảy sinh 
các xung đột khác. 

• Thứ tư, ở Việt Nam hiện thiếu vắng chuyên 
gia hòa giải độc lập và chuyên nghiệp. Đối 
tượng này cũng chưa được quy định cụ thể 

trong một số luật liên quan như Luật Hòa 
giải hay Luật Bảo vệ môi trường  

Dựa trên một số kinh nghiệm quốc tế và những 
kết luận trên, nghiên cứu đưa ra một số khuyến 
nghị để giới hoạch định chính sách và thực tiễn 
xem xét:  

• Thứ nhất, cần hoàn thiện hệ thống quy định 
về bảo vệ môi trường theo hướng tăng 
cường giám sát thực hiện đánh giá tác động 
môi trường. Cụ thể là cần sửa đổi các quy 
định nhằm đảm bảo giám sát liên tục việc 
tuân thủ thực hiện cam kết đánh giá tác 
động môi trường; công khai các báo cáo này 
để nhiều bên cùng giám sát. Bên cạnh đó, 
giấy phép đầu tư chỉ nên được cấp phép sau 
khi báo cáo đánh giá tác động môi trường 
đã được thông qua.  

• Thứ hai, cần có các cơ chế chính sách 
khuyến khích sự tham gia của người dân. Cụ 
thể, cho phép các tổ chức cộng đồng, các tổ 
chức xã hội đại diện cho cộng đồng dân cư 
bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm môi trường thực 
hiện các vụ kiện tập thể. Bên cạnh đó, cũng 
cần sửa đổi các quy định nhằm yêu cầu thực 
hiện các hình thức công khai thông tin hiệu 
quả để người dân có thể tham gia vào quá 
trình xác định vị trí xây dựng và đánh giá tác 
động môi trường của dự án, doanh nghiệp 
đầu tư tại địa phương. Ngoài ra, cho phép 
các tổ xã hội, tổ chức do cộng đồng bầu đại 
diện cho cộng đồng huy động nguồn lực và 
thực hiện quyền tham gia xây dựng chính 
sách như kinh nghiệm ở một số quốc gia 
như Trung Quốc và Indonesia. 

• Thứ ba, cần có các quy định cụ thể trong 
hòa giải tranh chấp môi trường. Cụ thể, Luật 
Bảo vệ môi trường nên có khung hướng dẫn 
sự tham gia của các tổ chức độc lập trong 
hòa giải tranh chấp môi trường. Bên cạnh 
đó, với kiến thức chuyên môn sẵn có, các 
viện, trường đại học về môi trường và đội 
ngũ cán bộ, cảnh sát môi trường hưu trí 
cũng có thể là những đơn vị hòa giải hoặc 
hòa giải viên tiềm năng. 
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Giới thiệu 

Quá trình công nghiệp hóa và giảm nghèo nhanh chóng thời gian qua đang khiến cho môi 
trường tự nhiên ở Việt Nam phải trả nhiều giá đắt. Theo ước tính, ô nhiễm do phát triển công 
nghiệp làm giảm 12% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) mỗi năm. Ô nhiễm nước và không khí do 
phát triển công nghiệp đã gia tăng liên tục và Việt Nam nằm trong 10 quốc gia có chất lượng 
không khí tệ nhất theo Chỉ số Hiệu quả Môi trường Thế giới1  năm 2016 (Hsu & cộng sự, 2016). 
Trong quá khứ, người dân đã chấp nhận ô nhiễm môi trường như là cái giá phải trả cho tăng 
trưởng kinh tế, nhưng hiện nay nhận thức về sự cần thiết phải cân bằng giữa phát triển kinh 
tế với bảo vệ môi trường đang ngày càng rõ nét. Khi được hỏi về việc đánh đổi giữa tăng 
trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường, 77% người dân tham gia cuộc khảo sát toàn quốc năm 
2016 cho rằng chính phủ cần ưu tiên bảo vệ môi trường hơn so với tăng trưởng kinh tế (theo 
Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 20162). Mặc dù Hiến 
pháp năm 2013 thừa nhận quyền được sống trong môi trường trong lành, các chính sách hiện 
tại chưa thể hiện rõ giải pháp vừa tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa vừa bảo vệ môi 
trường (Ortmann, 2017; Bộ TN&MT, 2016). Sự mất cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và bảo 
vệ môi trường đang làm nảy sinh nhiều tranh chấp. 

Tranh chấp môi trường liên quan tới lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm không khí và 
nước đang có xu hướng tăng cao ở Việt Nam. Báo chí và báo cáo của Chính phủ cho thấy tranh 
chấp môi trường trong những lĩnh vực này ngày càng trở nên phổ biến (Bộ TN&MT, 2016). 
Kinh nghiệm quốc tế chỉ ra hai nguyên nhân chính của tranh chấp môi trường: (i) tổn thất do 
mức độ ô nhiễm cao; và/hoặc (ii) bất công về môi trường (nghĩa là phân phối không đều những 
lợi ích và thiệt hại do doanh nghiệp gây ra) (Kagan, Thornton & Gunningham, 2003; McAllister, 
Van Rooij & Kagan, 2010). Tuy nhiên, các quyết sách và nghiên cứu chính sách về bảo vệ môi 
trường ở Việt Nam hiện tập trung nhiều vào nguyên nhân thứ nhất (tức là giảm thiểu mức độ 
ô nhiễm) mà chưa đề cập nhiều về công lý môi trường. Việc tập trung vào tác hại của ô nhiễm 
có thể dẫn tới xem nhẹ tầm quan trọng của công lý môi trường, trong khi cảm nhận về bất 
công cũng là nguyên nhân chính gây ra và làm trầm trọng thêm tranh chấp môi trường. Nghiên 
cứu này tìm hiểu về tranh chấp môi trường ở Việt Nam theo hướng tiếp cận công lý môi 
trường, đồng thời gợi mở một số hướng giải quyết tranh chấp môi trường và đảm bảo công 
bằng trong quản trị môi trường. Trong bối cảnh tranh chấp môi trường gia tăng nhanh chóng 
ở Việt Nam, nghiên cứu này vừa mang tính thời sự vừa cung cấp dẫn chứng giúp xây dựng 
chính sách đảm bảo công lý môi trường. 

Hầu hết các nghiên cứu về tranh chấp môi trường ở Việt Nam đều tiếp cận từ góc độ kinh tế 
chính trị và cố gắng kết nối giữa tranh chấp với thay đổi kinh tế và các sáng kiến chính sách. 
Cách tiếp cận vĩ mô này chưa đi vào phân tích những khác biệt trong nhận thức của chính 

                                            

 

1 Chỉ số Hiệu quả Bảo vệ môi trường, do một nhóm nghiên cứu tại Đại học Yale (Hoa Kỳ) thực hiện, là 
bộ chỉ số toàn cầu đo lường hiệu quả bảo vệ môi trường ở 180 quốc gia trên toàn thế giới 
(http://epi.yale.edu/, truy cập ngày 06 tháng 01 năm 2018). 

2 Xem CECODES, VFF-CRT & UNDP (2017), trang 28   

http://epi.yale.edu/epi/issue-ranking/air-quality
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quyền, doanh nghiệp và người dân về việc hiểu thế nào là cân bằng giữa phát triển kinh tế và 
bảo vệ môi trường. Trong khi đó, cảm nhận về sự bất công liên quan tới môi trường nảy sinh 
khi cả lợi ích và tác hại của quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa được/bị phân phối không 
đồng đều. Đồng thời, nhiều nghiên cứu cũng không tiếp cận được những tài liệu phân tích tác 
động từ các góc nhìn khác nhau về mối quan hệ tương tác giữa phát triển kinh tế và bảo vệ 
môi trường tới tranh chấp môi trường ở Việt Nam. Do đó, các nhà hoạch định chính sách và 
thực tiễn sẽ khó có được bức tranh tổng thể về quan điểm và phản ứng của các bên liên quan 
tới tranh chấp môi trường, tại sao tranh chấp môi trường hình thành trong thực tế, yếu tố nào 
thúc đẩy tranh chấp môi trường, tranh chấp môi trường tác động thế nào tới người dân, và 
giải pháp nào phù hợp để giải quyết các tranh chấp này. Bằng cách áp dụng hướng tiếp cận 
“nhận thức xã hội” (social construction) nhằm tìm hiểu quan điểm và nhận thức của các bên 
liên quan tới tranh chấp môi trường, nghiên cứu này có tác dụng bổ khuyết cho những hiểu 
biết hiện còn thiếu về tranh chấp môi trường ở Việt Nam.  

Nghiên cứu rà soát 17 tình huống tranh chấp trong cơ sở dữ liệu báo cáo của Thanh tra Bộ Tài 
nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) (chi tiết ở Phụ lục 1) để xác định những xu hướng chính 
trong tranh chấp môi trường giữa người dân và doanh nghiệp. Kết quả rà soát giúp định hướng 
cho quá trình tiến hành nghiên cứu sâu năm tình huống điển hình. Năm tình huống được lựa 
chọn là những tình huống tranh chấp giữa người dân và doanh nghiệp, xảy ra trong vòng 5 - 6 
năm, và đã trải qua các công đoạn của giải quyết tranh chấp bao gồm khiếu nại/phản ánh, 
thương thảo và thống nhất giải pháp. Sự khác biệt vùng miền và khả năng tiếp cận đối tượng 
phỏng vấn như cán bộ địa phương, doanh nghiệp, người dân, các tổ chức phi chính phủ hay 
phương tiện thông đại chúng cũng được tính tới khi lựa chọn tình huống.  

Để xem xét ảnh hưởng của nhận thức tới tranh chấp môi trường, nhóm nghiên cứu đã phỏng 
vấn các bên liên quan (cán bộ, công chức chính quyền địa phương; doanh nghiệp; và người 
dân), từ đó hiểu rõ hơn cách nhìn nhận của họ về tranh chấp môi trường. Dữ liệu phỏng vấn 
được sử dụng để mô tả lại cách nhìn nhận của từng bên về tranh chấp môi trường. Sau đó 
nhóm nghiên cứu tiến hành so sánh để tìm ra điểm tương đồng và khác biệt trong cách nhìn 
nhận của các bên, vì đó có thể là nền móng của tranh chấp và giải pháp giải quyết tranh chấp. 
Nhóm nghiên cứu tiếp tục xem xét kết quả của quá trình giải quyết tranh chấp và tìm kiếm các 
thông lệ tốt trong việc thúc đẩy công lý môi trường và giải pháp giải quyết tranh chấp mang 
tính bền vững. Cuối cùng, các phát hiện từ nghiên cứu tình huống được tổng hợp với bài học 
quốc tế và rà soát chính sách để đề xuất các kiến nghị.  

Phần tiếp theo trình bày tóm tắt tổng quan các nghiên cứu về tranh chấp môi trường ở Việt 
Nam và một số nước có bối cảnh gần với Việt Nam. Sau đó là phần trình bày về phương pháp 
nghiên cứu và các phát hiện chính từ rà soát các tình huống trong cơ sở dữ liệu của của Bộ Tài 
Nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) và năm tình huống nghiên cứu sâu. Phần kết luận trình 
bày các kiến nghị về chính sách. 
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Tổng quan nghiên cứu 

Các nghiên cứu về tranh chấp môi trường ở Việt Nam 

Hiện không có các thống kê đầy đủ về tranh chấp môi trường ở Việt Nam. Tuy nhiên, báo cáo 
Hiện trạng môi trường Việt Nam giai đoạn 2011-2015 của Bộ TN&MT chỉ ra hai vấn đề quan 
trọng: i) các hoạt động kinh tế đang tăng sức ép lên môi trường và quản lý môi trường của 
Nhà nước; và ii) các hoạt động sản xuất công nghiệp là nguồn gây ô nhiễm chính, tác động xấu 
tới sức khỏe và cuộc sống của người dân, cũng như gây ra các thiệt hại về tài sản. Báo cáo 
cũng dành riêng một phần về tranh chấp môi trường và điều này cho thấy đây là một vấn đề 
nghiêm trọng. Theo đó, tác hại về môi trường do sản xuất công nghiệp, hoạt động của các làng 
nghề, và từ các khu chôn lấp không đảm bảo vệ sinh là nguyên nhân chính dẫn tới các tranh 
chấp môi trường (Bộ TN&MT, 2016).  

Đến thời điểm này, cũng đã có một vài nghiên cứu chuyên sâu về tranh chấp môi trường ở 
Việt Nam. Ví dụ, nghiên cứu của Trần Phúc Thắng và Lê Thị Thanh Hà (2014) đã cung cấp một 
cái nhìn tổng quan về tranh chấp môi trường ở Việt Nam. Trong nghiên cứu này, tranh chấp 
môi trường được hiểu là sự không thống nhất giữa các nhóm về lợi ích từ các nguồn lực tự 
nhiên, cũng như về cách tiếp cận phù hợp trong việc bảo vệ môi trường. Các tác giả cho rằng 
tranh chấp môi trường nhìn chung liên quan đến sự phân phối không công bằng về lợi ích cũng 
như các tác hại do sự phát triển kinh tế gây ra. Sáu nhóm tranh chấp môi trường đã được chỉ 
ra, bao gồm: (1) tranh chấp trong sản xuất nông nghiệp liên quan đến sử dụng quá mức phân 
bón và thuốc trừ sâu, cũng như liên quan đến quản lý không phù hợp chất thải từ chăn nuôi; 
(2) tranh chấp giữa các nhóm có hoạt động gây ô nhiễm với các nhóm khác trong các làng 
nghề thủ công; (3) tranh chấp trong sản xuất công nghiệp có liên quan đến ô nhiễm nước 
và/hoặc không khí từ các doanh nghiệp và các khu công nghiệp; (4) tranh chấp trong phát triển 
thủy điện liên quan đến suy thoái rừng và quản lý dòng chảy; (5) tranh chấp trong khai thác 
khoáng sản; và (6) tranh chấp liên quan đến thiếu nước và sử dụng đất sai mục đích. Tuy nhiên, 
nghiên cứu này không bàn đến các trường hợp tranh chấp môi trường cụ thể.  

Nghiên cứu của Lan và cộng sự (2013) bàn về hai trường hợp cụ thể ở Hải Phòng và Nha Trang 
liên quan đến tác động môi trường gây ra do phát triển cảng biển. Nghiên cứu này tập trung 
vào những thay đổi về môi trường gây ra do phát triển hạ tầng nhưng không xem xét đến các 
tác hại về khía cạnh xã hội (ví dụ: tác hại về sinh kế).  

Nghiên cứu của Vũ Thị Hạnh và cộng sự (2014) cung cấp một số ý tưởng và cách tiếp cận chung 
trong việc giải quyết xung đột môi trường nảy sinh từ (i) quá trình nộp hồ sơ xin giấy phép 
hoạt động kinh doanh; và (ii) quá trình triển khai dự án. Trong nghiên cứu này, các tác giả bàn 
về các xung đột trong (i) khai thác tài nguyên, (ii) hoạt động xuất nhập khẩu, (iii) quá trình bồi 
thường các tổn hại môi trường, và (iv) quá trình bồi thường những ảnh hưởng tới sức khỏe. 
Nghiên cứu cũng bàn sâu về ba trường hợp gây ô nhiễm môi trường do hoạt động sản xuất 
công nghiệp (đó là trường hợp Vedan ở Đồng Nai, Nicotex Thanh Thái ở Thanh Hóa, và khu 
công nghiệp Thọ Quang ở Đà Nẵng).  

Cuối cùng, báo cáo nghiên cứu của Viện chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường 
(ISPONRE) năm 2013 tập trung vào kênh hòa giải ngoài tòa án trong việc giải quyết tranh chấp 
môi trường. Quá trình hòa giải này đã được áp dụng thành công trong vụ việc giữa nhà máy 
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khai thác đá và người dân ở Đà Nẵng. Báo cáo này cũng đưa ra đề xuất về thủ tục hòa giải có 
thể thử nghiệm với các trường hợp khác để nâng cao chất lượng hòa giải.  

Kinh nghiệm quốc tế 

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy một thông điệp rõ ràng đối với vấn đề tranh chấp môi trường: 
cách thức ra quyết định từ trên xuống không thể tránh được những tranh chấp môi trường, 
cho dù hệ thống quản lý môi trường được thiết kế rất tốt. Trong hai mươi năm qua, giới nghiên 
cứu khá đồng thuận khi kết luận rằng để các quy định về quản lý, bảo vệ môi trường do Nhà 
nước ban hành đạt được hiệu quả thực thi tối ưu cần phải có sự ủng hộ của người dân (Kagan, 
Thornton và Gunningham, 2003; McAllister, Van Rooij và Kagan, 2010). Nhiều nghiên cứu thực 
hiện ở các nước công nghiệp phát triển và ở các nước công nghiệp mới đều cho thấy, không 
có một cơ quan, tác nhân hay thể chế riêng rẽ nào có đủ tri thức hoặc năng lực để quản lý 
hiệu quả tranh chấp môi trường, một lĩnh vực đa chiều và phức tạp. 

Các nghiên cứu đã chỉ ra những vấn đề liên quan đến cách tiếp cận từ trên xuống đối với lĩnh 
vực quản lý môi trường: 

• Chính phủ không có đầy đủ thông tin về các vấn đề môi trường ở địa phương. 

• Các quy định quản lý môi trường thường được ban hành chậm so với thực tiễn phát sinh. 

• Các cơ quan chức năng thiếu kỹ năng và năng lực để giám sát và kiểm soát có hiệu quả các 
hành vi tác động xấu đến môi trường. 

• Nếu chính quyền trung ương và/hoặc địa phương sở hữu hay nắm quyền kiểm soát các 
ngành gây ô nhiễm, xung đột lợi ích sẽ nảy sinh. 

Lĩnh vực quản lý môi trường ở Trung Quốc có những hạn chế do quá chú trọng vào cách tiếp 
cận từ trên xuống. Mặc dù Trung Quốc đã có nhiều tiến bộ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, 
thể hiện ở thiết kế thể chế và lập chính sách liên quan, ô nhiễm không khí và nguồn nước vẫn 
là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tranh chấp môi trường (van Rooij, 2010; van Rooij, Stern và 
Furst, 2016; Yi Liu và cộng sự, 2016). Mặc dù nền kinh tế Trung Quốc có quy mô lớn gấp 54 lần 
so với nền kinh tế Việt Nam, chính phủ Trung Quốc vẫn thiếu các nguồn lực cần thiết để giám 
sát và thực thi các tiêu chuẩn môi trường (xem thêm ở Phụ lục 2). Chính phủ Trung Quốc hiểu 
được những hạn chế cố hữu đối với cách tiếp cận mệnh lệnh từ trên xuống đối trong kiểm 
soát ô nhiễm, nhưng họ vẫn chưa thực sự cho phép người dân đóng một vai trò quan trọng 
hơn trong giám sát ô nhiễm và giải quyết vấn đề tranh chấp môi trường (Stern, 2013). Trong 
khi đó, các nghiên cứu đã chỉ ra nhiều hình thức người dân tham gia đã và đang đóng góp tích 
cực đối với những thay đổi chất lượng môi trường ở Trung Quốc (Turiel và cộng sự, 2017). 

Chính phủ Indonesia không tỏ ra bảo thủ trong lĩnh vực quản lý môi trường giống như Trung 
Quốc, và đã có sự kết hợp thành công giữa các quy định từ trên xuống với sự cộng tác giữa 
các tác nhân Nhà nước và phi Nhà nước (Nicolson, 2009; McCarthy và Zen, 2010) (xem chi tiết 
ở Phụ lục 2). Ví dụ, chính phủ đã kết hợp các quy định của Nhà nước với các quy tắc thực tiễn 
phi Nhà nước và các kế hoạch công nhận tiêu chuẩn và kiểm định, và đặc biệt là chính phủ 
khuyến khích cơ chế trọng tài trong giải quyết tranh chấp (xem chi tiết ở Phụ lục 2). Một mô 
hình kết hợp cho cơ chế trọng tài ở địa phương đã được phát triển ở Indonesia, theo đó các 
tập quán địa phương được kết hợp với bằng chứng chuyên gia và luật lệ của nhà nước theo 
cách thức khuyến khích đối thoại và sự tham gia của người dân trong giải quyết tranh chấp.  
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Cách tiếp cận kết hợp trong quản lý môi trường là phù hợp bởi kết quả nghiên cứu cho thấy 
cách tiếp cận mệnh lệnh từ trên xuống có hiệu quả nhất khi được kết hợp với sự tham gia của 
người dân theo cách tiếp cận từ dưới lên (Thornton và Gunningham, 2003; Bennear và 
Coglianese, 2012). Các nghiên cứu cho thấy cách tiếp cận đa chủ thể trong quản lý nhà nước 
(regulatory pluralism) – thay vì một hệ thống quản lý theo thứ bậc và các quy định do đơn 
phương nhà nước thiết kế và thực hiện – cho phép tạo ra một cơ chế tương tác nhiều hơn với 
các chủ thể thị trường và ngoài nhà nước, góp phần bảo vệ môi trường tốt hơn (Kagan, 
Thornton và Gunningham, 2003; van Rooij, Stern và Furst, 2016). Tri thức bản địa và luật tục 
không thay thế các quy định của Nhà nước được thiết kế theo mô hình “từ trên xuống”, thay 
vào đó chúng bổ sung và mở rộng hiệu lực cho các quy định của Nhà nước. Mục đích của việc 
kết hợp các quy định môi trường Nhà nước với luật tục, tri thức bản địa là giúp cải thiện liên 
tục hành vi của các khách thể chịu sự chi phối của luật định về bảo vệ môi trường. Những luật 
định được thiết kế theo hướng đa chủ thể không những hướng đến việc tuân thủ quy định và 
tiêu chuẩn ở mức tối thiểu mà còn giúp huy động các nguồn lực xã hội, khuyến khích doanh 
nghiệp thực hiện bài bản đánh giá tác động môi trường và tuân thủ toàn bộ tiêu chuẩn bảo vệ 
môi trường. 

Công ước Aarhus quy định tiếp cận thông tin, sự tham gia của công chúng trong việc ra quyết 
định và tiếp cận công lý đối với các vấn đề môi trường (2001), qua đó góp phần bảo lưu nguyên 
tắc tiếp cận đa chiều trong quản lý. Công ước này được xây dựng theo hướng tạo điều kiện 
cho người dân tiếp cận thông tin môi trường, thúc đấy sự minh bạch và các quy định quản lý 
môi trường tin cậy. Ý tưởng chính của công ước này là chính phủ có thể quản lý môi trường 
tốt hơn bằng cách thiết lập quan hệ đối tác với các tổ chức môi trường phi nhà nước và người 
dân. Công ước xác lập quyền tiếp cận thông tin về các quy định quản lý môi trường, tạo điều 
kiện cho người dân tham gia vào các quyết định có ảnh hưởng đến môi trường (ví dụ như tiến 
trình thực hiện ĐTM), cung cấp các dịch vụ hỗ trợ hành chính và tư pháp cho người dân khi 
họ muốn khiếu kiện các quyết định có ảnh hưởng đến môi trường. Công ước cung cấp một 
mô hình “thực tiễn tốt nhất” để tạo điều kiện cho sự tham gia của ngưới dân trong quy chế 
quản lý môi trường.  

Tóm lại, tổng quan nghiên cứu cho thấy chưa có nghiên cứu nào về công lý môi trường ở Việt 
Nam. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy tranh chấp môi trường có liên hệ trực tiếp với các hoạt 
động kinh tế và xã hội có tác động hủy hoại môi trường. Điều này đã dẫn đến một số điều 
chỉnh chính sách: (1) thực hiện công bằng từ quy trình, cho phép người dân tham gia vào quy 
chế quản trị môi trường, tái cân bằng sự bất cân xứng trong phân bổ quyền lực, đảm bảo cơ 
chế đàm phán hiệu quả giữa các bên liên quan tới tranh chấp môi trường; (2) công bằng trong 
phân bổ lợi ích3 (distributive justice) (có nghĩa đen là phân bổ lợi ích một cách công bằng) cần 
được coi là một nguyên tắc chủ chốt đảm bảo phân bổ chi phí và lợi ích từ các dự án phát triển 
kinh tế. Do đó, các nghiên cứu mới về tranh chấp môi trường cần tập trung vào sự tham gia 
của công chúng và công bằng trong phân bổ lợi ích. 

  

                                            

 

3 Xem thảo luận chi tiết về thuật ngữ “công bằng trong phân bổ lợi ích” ở địa chỉ 
https://plato.stanford.edu/entries/justice-distributive/  

https://plato.stanford.edu/entries/justice-distributive/
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Phương pháp luận nghiên cứu  

Mục tiêu nghiên cứu và khung lý thuyết 

Mục tiêu của nghiên cứu là tìm hiểu vai trò của công lý môi trường trong tranh chấp và đề 
xuất các kiến nghị giải quyết tranh chấp môi trường. Tranh chấp môi trường được hiểu là "bất 
đồng giữa các bên liên quan trong những tranh chấp công khai liên quan đến chất lượng môi 
trường hoặc quản lý tài nguyên thiên nhiên" (Susskind và Secunda, 1998: 160-95). Nghiên cứu 
này tập trung sâu hơn vào tranh chấp môi trường thông qua việc phân tích chuyên sâu về cách 
thức các chủ thể liên quan quan niệm về công bằng và bất công trong các sự vụ tranh chấp 
môi trường. Nghiên cứu cung cấp thêm góc nhìn sâu vào khía cạnh chính sách giúp làm giảm 
tranh chấp (như tạo điều kiện để công chúng tham gia đầy đủ vào kế hoạch và đánh giá tác 
động môi trường). Nghiên cứu cũng chia sẻ cách thức giải quyết tranh chấp, giúp làm giảm sự 
khác biệt về nhận thức, thúc đẩy phân bổ thiệt hại và lợi ích của phát triển công nghiệp một 
cách công bằng hơn giữa các nhóm chủ thể. 

Có hai cách tiếp cận lý thuyết cơ bản khác nhau về tranh chấp môi trường. Hầu hết các nghiên 
cứu xem xét tác động của môi trường tới cuộc sống xã hội (Khan & cộng sự, 2013). Những 
nghiên cứu theo cách tiếp cận này tập trung vào việc tìm kiếm mối quan hệ nhân quả giữa tác 
hại và tranh chấp môi trường. Hướng tiếp cận này được sử dụng rộng rãi khi nghiên cứu tác 
động của suy thoái môi trường tới an ninh môi trường và nguyên nhân gây tranh chấp môi 
trường, dựa vào dữ liệu kỹ thuật để minh chứng mối quan hệ nhân quả giữa hoạt động của 
con người với sự suy thoái môi trường, và sau đó sử dụng thông tin này để định hướng chính 
sách môi trường (Stepanova và Bruckmeier, 2013). Cách tiếp cận này không xem xét tới tương 
tác giữa các chủ thể là con người nên không trực tiếp giải quyết được nguyên nhân cơ bản của 
tranh chấp, dẫn tới việc bỏ qua nhiều vấn đề nội tại trong tranh chấp môi trường. 

Cách tiếp cận thứ hai xử lý tranh chấp môi trường trên cơ sở “nhận thức xã hội”. Trái ngược 
với cách tiếp cận nhân quả, cách tiếp cận “nhận thức xã hội” cho rằng những gì gây tác hại 
môi trường phụ thuộc vào bối cảnh, đặc biệt là nhận thức xã hội, thể chế hoặc quan điểm của 
các chủ thể như người dân, doanh nghiệp và giới chức nhà nước. Theo Homer-Dixon (1994), 
tranh chấp môi trường phát sinh từ ba nguồn khác nhau: (i) khác biệt về chuẩn mực xã hội và 
nhận thức về môi trường, (ii) mối quan hệ bất bình đẳng về quyền lực, và (iii) kết quả của các 
quyết định nhằm tối đa hóa lợi ích vật chất. 

Theo cách tiếp cận “nhận thức xã hội”, tranh chấp về môi trường là quá trình giao tiếp trong 
đó sự không tương đồng về cảm quan có thể phát triển thành tranh chấp giữa hai hay nhiều 
bên liên quan tới các nguồn tài nguyên môi trường (Peterson và Feldpausch-Parker, 2013). 
Cách tiếp cận này cho thấy các giải pháp tranh chấp môi trường không chỉ là việc áp dụng công 
nghệ sạch và quy trình khoa học (phương pháp tiếp cận ‘nhân-quả’ khoa học) mà còn phải tìm 
ra cách giải quyết sự khác biệt về nhận thức trong phân bổ phù hợp lợi ích và tổn hại môi 
trường. Nhiều nghiên cứu áp dụng phương pháp “nhận thức xã hội” tập trung vào hòa giải 
như một phương pháp giải quyết hoặc quản lý những tranh chấp môi trường (Dukes, 2004). 
Các nghiên cứu đã xác nhận lợi ích của việc tạo dựng sự đồng thuận (Susskind, McKearnan và 
Thomas-Larmer, 1999), hợp tác (Dukes và Firehock, 2001), phối hợp học tập (Daniels & 
Walker, 2001), lập kế hoạch hợp tác (Innes và Booher, 1999), phối hợp quản lý tài nguyên 
thiên nhiên (Conley và Moote, 2001), cộng tác dựa vào cộng đồng, và bảo tồn dựa vào cộng 
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đồng. Một khía cạnh thống nhất trong những nghiên cứu này đó là tầm quan trọng của sự 
tham gia của cộng đồng trong việc lập kế hoạch môi trường giúp làm giảm nguy cơ tranh chấp, 
hay sự tham gia của công chúng vào hòa giải có thể cân bằng quyền lực không cân xứng giữa 
người dân trong vùng ô nhiễm và những doanh nghiệp gây ô nhiễm (Dukes, 2004). 

Giả định chính trong lý thuyết “nhận thức xã hội” là tranh chấp môi trường đặt mọi người với 
nền tảng kinh tế, xã hội khác nhau vào trong cùng một quan hệ và cạnh tranh trực tiếp với 
cùng nguồn lực. Ngay cả khi các nhóm tranh chấp có cùng giá trị chung (điều này rất hiếm), 
tranh chấp vẫn có thể xảy ra khi các nhóm không thể thống nhất cách phân bổ nguồn tài 
nguyên môi trường thích hợp (Peterson và Feldpausch-Parker, 2013). Cách tiếp cận “nhận 
thức xã hội” đối với tranh chấp môi trường lập luận rằng sự khác biệt về thế giới quan liên 
quan tới quan hệ môi trường là nguyên nhân gốc rễ của hầu hết các tranh chấp môi trường. 
Nói cách khác, những tranh chấp phát sinh khi tác hại môi trường ảnh hưởng đến lợi ích vật 
chất và khi nó cản trở giá trị xã hội, trật tự gia đình, doanh nghiệp và cộng đồng. Tỉ lệ và mức 
độ của những tranh chấp gắn liền với sự khác biệt trong cách thức mà các bên tranh chấp 
(doanh nghiệp, giới chức nhà nước và công dân) quan niệm về tranh chấp. 

Những luận điểm trên đây là cơ sở cho việc đưa ra các câu hỏi nghiên cứu chính:  

1. Các bên liên quan quan niệm thế nào về tranh chấp và công lý môi trường? 

• Những đồng thuận và bất đồng chính là gì? 

• Liệu quan niệm về công lý môi trường có thay đổi trong quá trình tranh chấp? 
Những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự thay đổi này? 

• Những yếu tố bên ngoài, như Đánh giá tác động môi trường (ĐTM), có thể giúp 
phân bổ tác hại và lợi ích của phát triển công nghiệp một cách công bằng hơn 
không? 

2. Những tác động tiềm tàng của tranh chấp môi trường là gì? 

3. Những kênh và quy trình nào có thể giải quyết tranh chấp nhằm đảm bảo công lý về 
môi trường? 

Phương pháp nghiên cứu 

Nhóm nghiên cứu bắt đầu bằng việc phân tích các tình huống tranh chấp trong cơ sở dữ liệu 
báo cáo của Bộ TN&MT. Nghiên cứu 17 tình huống này giúp xác định các mảng vấn đề chính 
và xây dựng hướng dẫn cho 5 tình huống nghiên cứu sâu.  

Đối với năm tình huống nghiên cứu sâu (xem Bảng 1), các cuộc phỏng vấn được tiến hành với 
cán bộ chính quyền các cấp tỉnh, huyện, xã, doanh nghiệp, người dân, và các bên liên quan 
khác. Thời gian nghiên cứu thực địa là từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2017. Đối tượng phỏng 
vấn được xác định dựa trên mục tiêu nghiên cứu và phương pháp quả bóng tuyết ‘snowball – 
qua giới thiệu của những người phỏng vấn’ (Lofland, 1995). Tổng số có 105 người tham gia 
phỏng vấn. Các cuộc phỏng vấn bán cấu trúc được sử dụng để xây dựng các bản mô tả góc 
nhìn và quan điểm của từng chủ thể liên quan tới tranh chấp môi trường. Đối tượng phỏng 
vấn được đề nghị chia sẻ quan điểm và đánh giá của họ về tác động của dự án và ô nhiễm tới 
cuộc sống và sinh kế của họ. Họ cũng được khuyến khích chia sẻ suy nghĩ và quan điểm về sự 
cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường. Những mô tả dựa trên phỏng vấn 
được đối chiếu với các nguồn dữ liệu khác như các báo cáo nghiên cứu, phản ánh của báo chí, 
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và các cuộc phỏng vấn bổ sung với luật sư hay nhà báo có liên quan. Hầu hết các cuộc phỏng 
vấn với người dân và doanh nghiệp được thực hiện với sự đảm bảo bí mật danh tính.  

Bảng 1. Năm tình huống nghiên cứu sâu 

Tỉnh Tình huống Thời gian thực địa 

Hưng Yên Tranh chấp môi trường với các doanh nghiệp 
khu vực sông Cầu Lường  

12–16/9/2017 

Nghệ An Tranh chấp môi trường với Nhà máy đường 
Sông Lam 

20–30/9/2017 

Đồng Nai Tranh chấp môi trường với Khu công nghiệp 
SONADEZI Long Thành 

2–7/10/2017 

Bình Dương Tranh chấp môi trường với doanh nghiệp 
trong mỏ đá Tân Đông Hiệp  

2–7/10/2017 

Thái Bình Tranh chấp môi trường với Công ty TNHH chế 
biến Thực phẩm Thụy Hải 

9–13/10/2017 

 

Bối cảnh chính sách về tranh chấp môi trường  

Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) là cơ sở pháp lý chung cho hoạt động quản lý môi trường tại 
Việt Nam. Phiên bản đầu tiên của Luật BVMT được ban hành năm 1993 và đã được sửa đổi 
hai lần vào năm 2004 và gần đây nhất là năm 2014. Vấn đề tranh chấp môi trường (TCMT) đã 
sớm được đề cập trong phiên bản đầu tiên của Luật BVMT năm 1993 (Điều 48), nhưng chưa 
có định nghĩa rõ về các dạng TCMT. Trong các phiên bản Luật BVMT năm 2005 (Điều 129) và 
năm 2014 (Điều 161), TCMT đã được xác định là: (i) tranh chấp về quyền, trách nhiệm bảo vệ 
môi trường trong khai thác, sử dụng thành phần môi trường; (ii) tranh chấp về xác định nguyên 
nhân gây ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường; và (iii) tranh chấp về trách nhiệm xử lý, khắc 
phục hậu quả, bồi thường thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường. 

Theo Luật BVMT năm 2014, TCMT được giải quyết “theo quy định của pháp luật về giải quyết 
tranh chấp dân sự ngoài hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan” (Điều 161.3). Về 
vai trò của các cơ quan quản lý, Luật BVMT năm 2014 cũng quy định Ủy ban nhân dân các cấp 
thực hiện giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về bảo vệ môi trường có thể phát sinh do 
TCMT; và Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm hòa giải tranh chấp về môi trường phát sinh 
trên địa bàn theo quy định của pháp luật về hòa giải. Không có những quy định cụ thể về khung 
thời gian cho việc giải quyết các TCMT.  

Các TCMT ở Việt Nam được quy định giải quyết như là các tranh chấp dân sự ngoài hợp đồng. 
Thủ tục giải quyết các TCMT tuân thủ các quy định về giải quyết các tranh chấp dân sự ngoài 
hợp đồng, với các hình thức giải quyết như: (i) qua thương lượng, hòa giải, (ii) qua trọng tài, 
và (iii) qua tòa án. Trong đó, việc giải quyết qua thương lượng, hòa giải và qua trọng tài được 
hiểu là phương thức “giải quyết tranh chấp ngoài tòa án” (out of court resolution). Thông 
thường, thương lượng, hòa giải và trọng tài được áp dụng trước khi đi tới tố tụng tại tòa án, 
bởi vì giải pháp tòa án thường là một quá trình phức tạp, mất thời gian, tiền bạc của các bên 
liên quan (ISPONRE, 2013).  



   

 

17 

 

Các quy định luật pháp chuyên ngành về tài nguyên môi trường cũng có những quy định về 
việc áp dụng giải pháp “ngoài tòa án”. Luật Tài nguyên nước năm 2012 có Điều 76 quy định về 
việc khuyến khích giải quyết tranh chấp về tài nguyên nước trên cơ sở các bên tự hòa giải; và 
các yêu cầu bồi thường cũng cần được xác định và thực hiện theo các quy định về mối quan 
hệ dân sự. Trong trường hợp tranh chấp đất đai, Luật Đất đai năm 2013 cũng khuyến khích 
các bên liên quan tự thương lượng và hòa giải các tranh chấp đất đai (Điều 202).  

Trong việc giải quyết TCMT, một vấn đề quan trọng là việc bồi thường thiệt hại do ô nhiễm 
hoặc suy thoái môi trường. Luật Dân sự năm 2015 quy định “Chủ thể làm ô nhiễm môi trường 
mà gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp chủ thể 
đó không có lỗi” (Điều 602). Điều khoản này là một trong những quy định về trách nhiệm bồi 
thường thiệt hại ngoài hợp đồng (theo Chương XX của Luật Dân sự năm 2015). Trách nhiệm 
pháp lý trong trường hợp ô nhiễm môi trường được xác lập mà không đòi hỏi các cam kết có 
giá trị pháp lý trước đó (như hợp đồng). Yêu cầu bồi thường cho thiệt hại do ô nhiễm môi 
trường có thể được đưa ra mà không cần các thỏa thuận hay hợp đồng trước đó giữa các bên. 
Luật BVMT năm 2014 có 5 điều (Điều 163–167) quy định về việc xác định và đánh giá thiệt hại 
liên quan tới vấn đề môi trường, và về việc thẩm định các yêu cầu bồi thường thiệt hại. Nghị 
định số 03/2015/NĐ-CP của Chính phủ cũng đã được ban hành ngày 6/1/2015 nhằm hướng 
dẫn về trách nhiệm yêu cầu bồi thường và xác định thiệt hại đối với môi trường nước, đất và 
hệ sinh thái tự nhiên. Các quy định này là cơ sở pháp lý cho việc giải quyết TCMT và bảo vệ 
người chịu thiệt hại do ô nhiễm môi trường.  

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được khuyến nghị là giải pháp giúp ngăn ngừa TCMT 
(N.H. Phuong và cộng sự, 2013), đồng thời là nguồn thông tin quan trọng cho việc giải quyết 
tranh chấp (C.A. Tuan và cộng sự, 2012). ĐTM là quá trình đánh giá một cách khoa học về 
những tác động tiềm năng tới môi trường của các dự án phát triển, trước khi đưa ra quyết 
định thực hiện dự án đó. Cơ quan quản lý nhà nước sử dụng công cụ ĐTM nhằm xác định và 
quản lý các tác động của quá trình phát triển kinh tế đối với môi trường thiên nhiên. Tại Việt 
Nam, các báo cáo ĐTM là điều kiện pháp lý để cơ quan quản lý môi trường xem xét xét duyệt 
việc đầu tư dự án. Luật BVMT năm 1993 đã đưa ra những quy định đầu tiên về ĐTM. Cơ chế 
quản lý hiện hành về ĐTM được thực hiện theo Luật BVMT năm 2014; Nghị định số 
18/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/2/2015 về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi 
trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; và Thông tư 
số 27/2015/TT-BTNMT của Bộ TN&MT ngày 29/5/2015 về đánh giá môi trường chiến lược, 
đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Luật BVMT năm 2014 đã chỉnh 
sửa và cập nhật các quy định về ĐTM, và có 11 điều khoản (Điều 18-28) quy định cụ thể về 
ĐTM, trong khi phiên bản trước của Luật BVMT chỉ có 6 điều (Điều 18-23). Một trong những 
điểm mới đó là Điều 21 của Luật BVMT năm 2014 quy định về tham vấn cơ quan, tổ chức, 
cộng đồng chịu tác động trực tiếp bởi dự án trong quá trình thực hiện ĐTM.  Hệ thống văn 
bản về ĐTM cũng được cải thiện bổ sung, như Bộ TN&MT đã có các hướng dẫn ĐTM theo các 
dạng dự án, như dự án phát triển khu công nghiệp, phát triển đô thị, đồ uống và nước giải 
khát, nhà máy nhiệt điện, hoạt động nhuộm vải, nhà máy xi măng, phát triển đập thủy điện, 
nhà máy giấy (N.S. Tuan, 2017).   

Tuy nhiên, vẫn còn những bất cập trong hệ thống chính sách quy định về TCMT tại Việt Nam. 
Đó là sự thiếu vắng những quy định và hướng dẫn cụ thể về giải quyết TCMT, và đặc biệt là 
không có những hướng dẫn về sự tham gia hòa giải TCMT của các tổ chức ngoài nhà nước. 
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Theo Báo cáo của ISPONRE (2013), những điểm yếu này tạo ra những khó khăn, vướng mắc 
trong việc giải quyết TCMT trong thực tiễn. Ví dụ như về bồi thường thiệt hại, Nghị định số 
03/2015/NĐ-CP về yêu cầu bồi thường và đánh giá thiệt hại chưa có các hướng dẫn về thiệt 
hại tới môi trường không khí, cũng như về thiệt hại sức khỏe con người. Bên cạnh đó, MONRE 
chưa có các văn bản hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện Nghị định số 03/2015/NĐ-CP.  

Ngoài ra, còn có sự thiếu vắng các cơ chế cụ thể nhằm tạo điều kiện để các tổ chức chính trị - 
xã hội và cộng đồng tham gia vào việc xây dựng quy hoạch môi trường, các quy định môi 
trường và quá trình giải quyết TCMT. Sự tham gia của cộng đồng và các bên liên quan, bên 
cạnh hệ thống quản lý nhà nước, nhằm hỗ trợ những người dân địa phương bị ảnh hưởng bởi 
ô nhiễm môi trường sẽ là nhân tố quan trọng thúc đẩy quá trình giải quyết TCMT. Theo Luật 
BVMT năm 2014, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có quyền “tham 
gia hoạt động kiểm tra về bảo vệ môi trường tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có liên 
quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình” (Điều145.2.d); và “đại diện cộng đồng 
dân cư trên địa bàn chịu tác động môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quyền 
yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước có liên quan cung cấp kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý đối 
với cơ sở” (Điều 146.2). Tuy nhiên, chưa có các văn bản hướng dẫn cụ thể để biến những 
quyền này trở thành phổ biến trong thực tế.  

Mặc dù hoạt động ĐTM có tiềm năng ngăn ngừa TCMT, nhưng ĐTM trong thực tiễn tại Việt 
Nam còn nhiều hạn chế và bất cập về chất lượng báo cáo cũng như quy trình thực hiện 
(Clausen và cộng sự, 2011; C.A. Tuan và cộng sự, 2012). Sự tham gia một cách thiết thực của 
cộng đồng và sự minh bạch thông tin là những yếu tố quan trọng đảm bảo hiệu lực của hoạt 
động ĐTM (Clausen và cộng sự, 2011). Nhưng một hạn chế chính trong hoạt động ĐTM ở Việt 
Nam đó là thiếu vắng sự tham vấn cộng đồng một cách thiết thực. Ví dụ, việc tham vấn cộng 
đồng trong quá trình thực hiện ĐTM chỉ được quy định thực hiện bằng hình thức họp tham 
vấn với đại diện cộng đồng do UBND xã tổ chức (Điều 12.6, Nghị định 18/2015/NĐ-CP). Không 
có các yêu cầu công khai thông tin nhằm thu hút sự tham gia rộng rãi của cộng đồng và công 
chúng. Trong quá trình thẩm định báo các ĐTM, không có cơ chế để cơ quan quản lý có thể 
tiếp nhận các ý kiến của cộng đồng.  

Tóm lại, hệ thống chính sách còn thiếu vắng những hướng dẫn cụ thể nhằm khuyến khích sự 
tham gia của các tổ chức ngoài nhà nước trong quá trình giải quyết TCMT, sự tham gia của 
công chúng trong xây dựng quy hoạch và quy định môi trường, và thiếu những tổ chức môi 
trường độc lập có năng lực quan trắc môi trường và hỗ trợ kỹ thuật cho người dân nhằm ngăn 
ngừa các thiệt hại môi trường. Trong khi đó theo kinh nghiệm quốc tế, đó là những yếu tố 
quan trọng trong ngăn ngừa và giải quyết TCMT.  
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Các kết quả nghiên cứu chính 

Phân tích trường hợp tranh chấp trong hệ thống lưu trữ của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Nhóm nghiên cứu đã được tiếp cận báo cáo về 17 trường hợp tranh chấp môi trường do Thanh 
tra Bộ TN&MT cung cấp. Trong 17 trường hợp được nghiên cứu, 3 trường hợp về tranh chấp 
phát sinh do sự cố môi trường tại hệ thống quản lý chất thải và 14 trường hợp liên quan tới 
hành vi xả thải trực tiếp vào môi trường. Phụ lục 1 cung cấp thông tin cụ thể về các trường 
hợp được rà soát.  

Phân tích các trường hợp tranh chấp cho thấy các phản ứng xung đột dữ dội thường phát sinh 
khi vấn đề ô nhiễm môi trường kéo dài nhưng không được giải quyết triệt để. Người dân bị 
ảnh hưởng ban đầu thường có những khiếu nại với cơ quan quản lý. Cơ quan quản lý địa 
phương cũng đã có những hành động kiểm tra và nếu cần, có những yêu cầu đối với doanh 
nghiệp gây ô nhiễm phải khắc phục vấn đề ô nhiễm. Có tám trong số 14 trường hợp các biện 
pháp xử lý của cơ quan quản lý không hiệu quả và hành vi xả thải gây ô nhiễm tiếp diễn, gây 
ảnh hưởng tiêu cực tới người dân địa phương. Cảm nhận về sự bất công đã thổi bùng các hành 
động phản kháng mạnh của người dân, như chặn đường giao thông cản trở hoạt động sản 
xuất của doanh nghiệp. Mặc dù TCMT cũng có thể phát sinh từ việc không đồng thuận về mức 
bồi thường, nhưng kết quả tìm hiểu các trường hợp tranh chấp không cho thấy những hành 
động phản ứng mạnh do bồi thường. Điều này cho thấy vai trò đáng lo ngại của cảm nhận về 
sự bất công trong việc thổi bùng các xung đột dữ dội.  

Một phát hiện khác qua phân tích đó là trong tất cả các trường hợp tranh chấp đều có sự tham 
gia giải quyết của cơ quan chức năng. Bộ TN&MT (đại diện cấp trung ương) chỉ tham gia một 
số trường hợp, còn cơ quan chức năng địa phương đóng vai trò quan trọng trong việc xác định 
nguyên nhân, tiến hành thanh tra, kiểm tra, đưa ra quyết định xử phạt hành chính và yêu cầu 
doanh nghiệp gây ô nhiễm khắc phục ô nhiễm cũng như bồi thường thiệt hại.  

Đáng lưu ý là đại diện của cộng đồng dân cư địa phương không có vai trò trong quá trình tìm 
kiếm hướng giải quyết tranh chấp ở 16 trong 17 trường hợp. Việc thiếu vắng vai trò của người 
dân địa phương cho thấy vấn đề về công lý trong quy trình giải quyết TCMT ở Việt Nam còn 
chưa được chú ý.   

Kết quả nghiên cứu cho thấy việc giải quyết TCMT rất cần các minh chứng khoa học đáng tin 
cậy về thiệt hại môi trường, cũng như phương pháp lượng hóa giá trị tiền tệ những thiệt hại 
đó. Vai trò này của những đơn vị nghiên cứu chỉ xuất hiện ở 2 trong 14 trường hợp được phân 
tích. Phát hiện này gợi mở nhu cầu quan trọng về sự tham gia của các nhà khoa học với kỹ 
năng, kỹ thuật môi trường phù hợp trong giải quyết các TCMT.  

Phần tiếp theo sẽ trình bày những phát hiện của nhóm nghiên cứu từ 5 trường hợp nghiên 
cứu thực địa, được lựa chọn qua tham khảo nhiều nguồn khác nhau (Bộ TN&MT, báo chí, và 
chuyên gia). Các trường hợp được lựa chọn nghiên cứu thực địa bao gồm trường hợp tranh 
chấp với các công ty tại mỏ đá Tân Đông Hiệp ở Bình Dương, với Khu công nghiệp Sonadezi 
Long Thành ở Đồng Nai, với Công ty mía đường Sông Lam ở Nghệ An, với các doanh nghiệp 
khu vực Sông Cầu Lường ở Hưng Yên, và với Công ty chế biến thực phẩm Thụy Hải ở Thái Bình.     
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Phát hiện chính từ các trường hợp nghiên cứu 

Tranh chấp môi trường ở mỏ đá Tân Đông Hiệp 

Bối cảnh tranh chấp 

Trường hợp tranh chấp này xảy ra ở khu vực xung quanh mỏ đá Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, 
Tỉnh Bình Dương. Đây là mỏ đá đã đi vào hoạt động từ năm 1993 với các sản phẩm đá xây 
dựng được khai thác có chất lượng cao. Tranh chấp xảy ra vì mỏ đá được khai thác nằm sát 
với các khu dân cư Đông An và Tân An.  

Trên thực tế, Bình Dương là một trong những tỉnh có trình độ công nghiệp hóa cao nhất Việt 
Nam với 28 khu công nghiệp và 11 cụm công nghiệp. Trong vài năm gần đây, Bình Dương cũng 
luôn nằm trong nhóm đầu các tỉnh theo xếp hạng của Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). 
Tính đến năm 2016, toàn tỉnh Bình Dương có khoảng 28.000 doanh nghiệp trong nước và 
3.000 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đang hoạt động. 

Quá trình tranh chấp  

Trên thực tế người dân ở đây từ lâu đã có các khiếu nại lên các cấp về tình trạng tiếng ồn, bụi 
và hư hại đường xá nhưng không nhận được phản hồi cụ thể. Phản hồi cụ thể nhất phải tính 
đến tận năm 2014 khi hàng chục hộ dân tiếp tục đưa ra các khiếu nại về tình trạng khai thác 
ở mỏ đá gây rung chấn, làm nứt nhà của họ. Báo chí địa phương thời điểm này cũng vào cuộc 
mạnh mẽ. 

Khi đó, theo yêu cầu của chính quyền tỉnh, các doanh nghiệp khai thác tại mỏ buộc phải tìm 
một giải pháp và phương án được đưa ra là hỗ trợ tài chính cho các hộ xung quanh khu vực 
mỏ đá. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng đồng ý cung cấp miễn phí 2.000 mét khối đá xây dựng 
để làm đường xung quanh phường Đông Hiệp. Để đổi lại, chính quyền địa phương ở đây sau 
đó đã tiếp tục cấp phép gia hạn và nâng công suất khai thác đá cho phép cho các doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, ngay cả sau khi đã có thỏa thuận hỗ trợ với các hộ dân, tranh chấp dường như vẫn 
ngấm ngầm tiếp diễn. Đầu năm 2017 tiếp tục chứng kiến đơn khiếu nại của 21 hộ dân gửi lên 
chính quyền thị trấn về ảnh hưởng nứt nhà của họ. Cho đến nay, chưa có giải pháp nào đạt 
được. Gần đây, trong một diễn biến khác, các hộ có liên quan trong khu vực nhận được thư 
của các doanh nghiệp khai thác đá khảo sát và tìm kiếm sự đồng thuận để tiếp tục gia hạn tận 
thu khai thác thêm hai năm cho đến 2019. Tuy nhiên, phương án gia hạn vẫn chưa được phê 
duyệt tính đến thời điểm của nghiên cứu này. 

Nhận thức về lợi ích và tổn hại 

Từ phía người dân địa phương, khai thác đá ở đây được cho là gây ô nhiễm tới môi trường 
xung quanh với tiếng nổ, rung chấn, và bụi. Một vài người dân được phỏng vấn đã chỉ cho 
nhóm nghiên cứu những vết nứt trong ngôi nhà của họ. Người dân cũng cho rằng bụi từ hoạt 
động khai thác đá đang gây ảnh hưởng tới sức khỏe của cư dân sinh sống tại đây. Trong khi 
đó, các doanh nghiệp khai thác cũng như chính quyền địa phương khẳng định rằng các tiêu 
chuẩn về môi trường liên quan đã được đảm bảo nghiêm túc và gần đây công nghệ khai thác 
mới nhằm giảm tiếng động cũng đã được đưa vào sử dụng. 

Trong khi đó, nhìn chung người dân địa phương cho rằng các doanh nghiệp khai thác đá đang 
được hưởng lợi lớn mà không phải trả các phí tổn hỗ trợ xứng đáng cho họ. Thậm chí, họ nghi 
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ngờ rằng các doanh nghiệp và chính quyền địa phương đang cấu kết với nhau để sẽ tiếp tục 
gia hạn khai thác đá trong hai năm nữa. 

Giải quyết tranh chấp 

Giai đoạn đầu khi xảy ra tranh chấp, dưới sức ép của chính quyền địa phương, các doanh 
nghiệp khai thác đã buộc phải đưa ra một danh sách các hộ sẽ được hỗ trợ. Tuy nhiên, bản 
danh sách này không được người dân chấp nhận vì không dựa trên bất kỳ cơ sở hợp lý nào. 
Các trưởng khu phố sau đó đã tập hợp thêm các tổ trưởng dân phố tham gia bàn bạc kế hoạch 
và cơ sở hỗ trợ. Cuối cùng, các doanh nghiệp đã đồng ý hỗ trợ cho 470 hộ dân (gấp 4 lần so 
với danh sách ban đầu của doanh nghiệp) với mức cao hơn với dự kiến ban đầu và mức độ 
khác nhau tùy theo khoảng cách từ mỏ đá tới nhà của từng hộ được hỗ trợ. 

Mặc dù vậy, gần đây vẫn tiếp tục có 21 lá đơn khiếu nại tới chính quyền thị xã năm 2017 yêu 
cầu giải quyết các ảnh hưởng gây nứt nhà của họ. Đến thời điểm nghiên cứu, chưa có giải 
pháp hay câu trả lời chính thức nào được đưa ra. 

Vì vậy, trường hợp này có thể coi là chưa được giải quyết hoàn toàn. Trong khi các hộ dân bị 
ảnh hưởng đã được nhận tiền hỗ trợ hàng tháng trong vòng ba năm qua và các doanh nghiệp 
khai thác cũng hứa hẹn sẽ tiếp tục tăng mức đền bù, người dân địa phương dường như vẫn 
chưa hài lòng. Người dân dường như không còn tin tưởng vào khả năng doanh nghiệp sẽ thực 
hiện các biện pháp cụ thể để giảm thiểu tác hại môi trường. Quan trọng hơn nữa, nhiều người 
dân địa phương thậm chí còn mất niềm tin vào hệ thống chính quyền. 

Tranh chấp môi trường ở khu công nghiệp Sonadezi Long Thành 

Bối cảnh tranh chấp 

Tranh chấp xảy ra ở khu vực gần khu công nghiệp Sonadezi Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Đây là 
khu công nghiệp được quản lý bởi công ty Sonadezi, doanh nghiệp hiện có 51% vốn sở hữu 
của Nhà nước. Khu công nghiệp có tổng diện tích 488 héc ta và hiện đã có khoảng 105 doanh 
nghiệp nước ngoài từ Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản và Đức tham gia, thu hút khoảng 19.000 
lao động. Ngay cạnh khu công nghiệp là xã Tam An và sông Đồng Nai, nơi sinh sống của các hộ 
dân chủ yếu làm nông nghiệp. 

Trên thực tế, Đồng Nai hiện là một trong những tỉnh có mức độ công nghiệp hóa cao nhất cả 
nước với 32 khu công nghiệp. Năm 2016, Đồng Nai cũng ở trong nhóm đầu các tỉnh với chỉ số 
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cao. Đáng lưu ý, Đồng Nai cũng chính là nơi đã từng xảy ra trường 
hợp ô nhiễm môi trường rất nghiêm trọng - trường hợp của Vedan năm 20084. 

Quá trình tranh chấp  

Trên thực tế việc người dân phản ánh tình trạng xả thải chưa qua xử lý của khu công nghiệp 
có thể đã xảy ra từ năm 2005. Tuy nhiên, những khiếu nại của người dân về khả năng này 
không được các cấp chính quyền xử lý cho đến ngày 4 tháng 8 năm 2011 khi cảnh sát môi 
trường của tỉnh bắt quả tang việc xả thải của khu công nghiệp ra rạch Bà Chèo. Theo báo cáo, 

                                            

 

4 Xem http://vietnamnews.vn/environment/194958/vedan-admits-to-polluting-parts-of-thi-vai-
river.html#sIl93tXG4f4hRzhI.97 để biết thêm chi tiết.  

http://vietnamnews.vn/environment/194958/vedan-admits-to-polluting-parts-of-thi-vai-river.html#sIl93tXG4f4hRzhI.97
http://vietnamnews.vn/environment/194958/vedan-admits-to-polluting-parts-of-thi-vai-river.html#sIl93tXG4f4hRzhI.97
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hơn 9.300 mét khối nước thải chưa qua xử lý đã được xả qua các hệ thống thoát ra rạch. Sau 
vụ việc này, hơn 200 hộ dân địa phương đã gửi đơn khiếu nại lên các cấp yêu cầu bồi thường 
thiệt hại sản xuất nông nghiệp. 

Chính quyền tỉnh đã mời Viện Tài Nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 
Minh, hỗ trợ đánh giá ranh giới vùng chịu thiệt hại. Sau hơn ba tháng, đến tháng 3 năm 2012, 
Viện đã báo cáo mức độ ô nhiễm với khoảng 100 héc ta trên tổng diện tích 600 héc ta đất 
nông nghiệp xung quanh khu vực rạch Bà Chèo. Doanh nghiệp khu công nghiệp bị phạt hơn 
400 triệu đồng cho việc xả thải trái phép và được yêu cầu phải chi trả hỗ trợ do gây ô nhiễm 
đất nông nghiệp. Tổng số tiền chi trả cho các hộ dân là hơn 16 tỷ đồng.    

Tuy nhiên, đến thời điểm nghiên cứu, tranh chấp dường vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn. 
Năm 2016 vẫn còn các hộ dân bị ảnh hưởng gửi đơn khiếu nại. Hiện tại, nhiều người dân địa 
phương vẫn không đồng tình với kết quả đánh giá của Viện Tài Nguyên và Môi trường và một 
vài hộ chưa chấp nhận phương án hỗ trợ đền bù. Những người dân được phỏng vấn cho rằng 
doanh nghiệp khu công nghiệp vẫn đang tiếp tục xả thải trái phép và chưa hoàn thành các 
khoản hỗ trợ đền bù.  

Nhận thức về lợi ích và tổn hại 

Từ phía người dân địa phương, cũng giống như quan điểm trên báo chí, khu công nghiệp 
dường như đã xả thải gây ô nhiễm từ rất lâu. Về mặt kỹ thuật, tổng công suất xử lý nước thải 
theo doanh nghiệp khu công nghiệp công bố hiện đã thấp hơn tổng lượng nước thải của các 
doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Ngược lại, doanh nghiệp khu công nghiệp cho rằng đó 
chỉ là sự cố xảy ra một lần do trục trặc kỹ thuật. Tuy nhiên, doanh nghiệp này cũng không đưa 
ra phản hồi nào về câu hỏi công suất xử lý nước thải thấp hơn tổng lượng nước thải. 

Bên cạnh đó, người dân địa phương tin rằng các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã luôn 
cố tình xả thải trải phép để giảm chi phí xử lý môi trường trong khi hậu quả về sinh kế và sức 
khỏe thì người dân phải gánh chịu. Ngoài những ảnh hưởng trực tiếp về nông nghiệp, người 
dân địa phương tin rằng họ sẽ phải chịu những ảnh hưởng sức khỏe về lâu dài do hóa chất 
thải ra theo dòng nước sẽ gây các bệnh về da và hô hấp. 

Vì vậy, người dân địa phương khẳng định trách nhiệm thuộc về Sonadezi Long Thành vì doanh 
nghiệp này kinh doanh khu công nghiệp để thu hút đầu tư và thu lợi nhuận. Ngược lại, doanh 
nghiệp khu công nghiệp cho rằng hiện Chính phủ đang cấp phép cho các hệ thống xử lý nước 
thải của từng doanh nghiệp riêng lẻ trong khu công nghiệp nên họ không thể kiểm soát và 
theo dõi quá trình xả thải. Ngoài ra, Sonadezi Long Thành cũng nhấn mạnh những đóng góp 
của mình với nền kinh tế thông qua việc thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Họ cho rằng đã 
đóng góp cho ngân sách Nhà nước và giúp tạo việc làm cho người lao động cũng như người 
dân địa phương. Tuy nhiên, các cuộc phỏng vấn của nhóm nghiên cứu dường như cho thấy 
người dân địa phương không thực sự quan tâm tới những ảnh hưởng kinh tế mang tính vĩ mô 
này. Thay vào đó, họ chỉ quan tâm tới vấn đề ô nhiễm sẽ gây tổn hại thế nào tới đời sống và 
sinh kế của mình và vì vậy họ đưa ra các yêu cầu đòi bồi thường thỏa đáng. 

Giải quyết tranh chấp 

Người dân địa phương không hài lòng với quá trình giải quyết tranh chấp. Thứ nhất, họ đưa 
ra các điểm bất hợp lý trong báo cáo đánh giá tác động của Viện nghiên cứu. Họ cho rằng tổng 
diện tích khu vực ảnh hưởng sâu rộng hơn ở hai bên bờ rạch Bà Chèo và cần phải tính tới cả 



   

 

23 

 

lưu lượng dòng chảy của rạch. Tuy nhiên, quan điểm của Viện nghiên cứu là họ đã tính toán 
khoa học dựa trên phần mềm tính toán khách quan với số liệu thực tế từ hiện trường. 

Bên cạnh đó, người dân địa phương cũng cho rằng quá trình hỗ trợ đền bù là không công 
bằng. Theo người dân ở đây, một số hộ dân rất xa rạch lại được đền bù ở mức cao hơn những 
người ở gần rạch. Ở điểm này, Viện nghiên cứu đã không có câu trả lời. Ngoài ra, mức đền bù 
thế nào là do doanh nghiệp khu công nghiệp và chính quyền tỉnh quyết định 

Trong khi người dân yêu cầu đền bù thiệt hại hoa màu, doanh nghiệp khu công nghiệp cũng 
cho rằng ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp có thể do nhiều yếu tố khác, bao gồm cả ngập 
úng thường xuyên. Với quan điểm này vì vậy Sonadezi Long Thành lúc đầu chỉ đồng ý bồi 
thường 1/3 tổng mức thiệt hại kê khai. Sau đó, doanh nghiệp này đã đồng ý nâng mức đền bù 
lên 50% tổng thiệt hại kê khai. Cũng cần lưu ý rằng trong khi người dân yêu cầu bồi thường 
thiệt hại, doanh nghiệp và chính quyền tỉnh coi đây là khoảng ‘hỗ trợ thiệt hại’ chứ không thừa 
nhận trách nhiệm đền bù.  

Ngoài ra, từ góc độ công bằng trong quy trình, người dân địa phương đã không có cơ hội để 
tham gia vào quá trình đàm phán giải quyết tranh chấp. Trên thực tế, đã có một số cuộc tranh 
luận mở được tổ chức nhưng không đạt được thỏa thuận cụ thể nào. Người dân địa phương 
cũng cho biết đại diện chính quyền và doanh nghiệp có đến từng nhà nhưng không phải để 
đàm phán mà chỉ để cho kê khai thiệt hại về hoa màu và vật nuôi. Trong khi đó, chính quyền 
địa phương các cấp đều cho rằng trường hợp tranh chấp này đã được xử lý công bằng với sự 
tham gia đánh giá của một viện nghiên cứu độc lập. Họ cho rằng những người còn tiếp tục 
khiếu nại có biểu hiện cơ hội, kiếm chác. 

Sau tranh chấp 

Chính quyền thị xã cho biết trường hợp này đã được giải quyết xong từ năm 2016 và các hộ 
bị ảnh hưởng đều đã nhận được tiền hỗ trợ. Cũng theo một báo cáo cáo của Sonadezi Long 
Thành và chính quyền thị xã, trục trặc kỹ thuật của nhà máy xử lý nước thải trong khu công 
nghiêp được xử lý và nhà máy hiện đã hoạt động rất tốt. Ngoài ra, một hệ thống theo dõi nước 
thải trực tuyến cũng đã được lắp đặt. Số liệu theo dõi được truyền trực tiếp tới Sở Tài Nguyên 
và Môi trường của tỉnh và vì vậy mọi hành vi vi phạm sẽ bị phát hiện kịp thời. 

Tuy nhiên, người dân địa phương không đồng tình với báo cáo này và cho biết việc xả thải trái 
phép vẫn đang tiếp tục. Họ cho biết có thể ngửi và nhìn thấy nước thải ra rạch Bà Chèo. Ngoài 
ra, họ không tin rằng chính quyền địa phương sẽ vào cuộc xử lý triệt để vì chính quyền và 
Sonadezi là cùng một bên. Nhiều người dân địa phương dường như không còn niềm tin vào 
hệ thống kiểm soát môi trường của Nhà nước. 

Tranh chấp môi trường tại Công ty Mía Đường Sông Lam 

Bối cảnh tranh chấp  

Công ty Mía Đường Sông Lam được thành lập năm 1958 và di rời tới huyện Anh Sơn vào năm 
1998. Công ty đã cổ phần hóa vào năm 2005 và hoạt động như công ty cổ phần. Trong giai 
đoạn 2009-2010, công suất của nhà máy đã tăng gấp đôi, đạt 1000 tấn mía cây/ngày, sản xuất 
2000 tấn phân bón/ngày và 1 triệu lít cồn/năm. Điều này khiến cho những phàn nàn về ô 
nhiễm môi trường của người dân địa phương tăng lên. 

  



   

 

24 

 

Quá trình tranh chấp  

Ban đầu người dân phàn nàn về ô nhiễm không khí và nguồn nước. Khói từ nhà máy được thải 
trực tiếp vào không trung làm ô nhiễm không khí trong phạm vi 1,5km xung quanh nhà máy, 
trong khi nước thải được xả trực tiếp xuống Sông Lam. Sự ô nhiễm càng nghiêm trọng khi nhà 
máy xây dựng thêm dây chuyền suất sản xuất phân bón và cồn. Những dây chuyền sản xuất 
này đã gây ra mùi khó chịu và ô nhiễm khu vực xung quanh nhà máy. 

Người dân cho rằng không khí và nước thải từ nhà máy ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe. Họ 
rất chắc chắn về nguyên nhân này bởi họ nhìn thấy khí và nước thải xả ra từ dây chuyền sản 
xuất của công ty. Tuy nhiên, công ty cho rằng sản xuất cồn từ gỉ mật đương nhiên có mùi và 
họ không thể khử hết mùi đó. Các kết quả quan trắc môi trường đều khẳng định công ty không 
vi phạm các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường. 

Người dân địa phương vẫn kiên nhẫn gửi phản ánh của họ tới huyện và các đại biểu HĐND 
tỉnh nhưng đã không nhận được sự phản hồi kịp thời. Tháng 5 năm 2014, người dân đã biểu 
tình tại UBND xã Đỉnh Sơn và sau đó phong tỏa cổng nhà máy Mía đường Sông Lam. Cán bộ 
huyện cố gắng thuyết phục người dân và hứa tiến hành thanh tra môi trường liên ngành nhằm 
đảm bảo rằng công ty tuân thủ các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường. Thanh tra và cảnh sát 
môi trường phát hiện công ty đã vi phạm quy định bảo vệ môi trường và đã phạt công ty với 
số tiền 155 triệu đồng. Đồng thời đã yêu cầu công ty xây dựng hệ thống xử lý nước thải và lắp 
đặt hệ thống giảm thiểu khí thải ra môi trường.  

Nhận thức về lợi ích và tác hại  

Công ty Mía đường Sông Lam có đóng góp tích cực cho người dân địa phương, nhưng cũng 
gây tác hại tới cộng đồng dân cư gần nhà máy. Công ty cho rằng họ đã thúc đẩy sự phát triển 
của địa phương. Họ tạo việc làm và thu nhập cho người dân với 4250 hộ trồng mía có thu nhập 
trung bình cao hơn các hoạt động nông nghiệp khác, và cây mía là cây giảm nghèo trên địa 
bàn huyện. Hơn nữa, nhà máy còn tạo việc làm cho 180 lao động dài hạn, 150 lao động thời 
vụ cho người dân địa phương và hàng trăm hộ gia đình cung cấp các dịch vụ gắn với việc sản 
xuất của nhà máy. Nếu nhà máy giảm sản lượng hoặc bị đình chỉ thì sẽ tác động đáng kể đến 
mức sống của người dân địa phương. Đồng thời, công ty cho rằng họ đã đóng góp tích cực cho 
ngân sách huyện với 5,5 tỷ đồng thông qua việc đóng thuế, phúc lợi xã hội và phát triển địa 
phương gần 1 tỷ đồng hàng năm bằng cách hỗ trợ học sinh nghèo, xây dựng nhà văn hóa cộng 
đồng và sửa chữa đường bộ. 

Quan điểm của người dân cho rằng cần có sự cân bằng giữa sản xuất công nghiệp và tác hại 
môi trường do sản xuất công nghiệp gây ra. Người được lợi từ hoạt động của nhà máy tin rằng 
công ty đã làm việc tích cực để bảo vệ môi trường. Những người chịu ảnh hưởng tiêu cực lại 
cho rằng công ty gây ô nhiễm sông và không khí bởi bụi và mùi đã gây hại cho sức khỏe. Người 
dân luôn quan tâm tại sao họ phải gánh chịu ô nhiễm cho người khác được lợi. Họ cũng cho 
rằng chính quyền địa phương đã không can thiệp kịp thời khi nhà máy gây ô nhiễm. 

Giải quyết tranh chấp 

Theo kết quả phỏng vấn, chính quyền huyện trở thành trung gian hòa giải miễn cưỡng cho 
tranh chấp môi trường. Chính quyền kiểm tra việc tuân thủ bảo vệ môi trường của công ty và 
yêu cầu doanh nghiệp cải tiến hệ thống xử lý nước thải, xây dựng bể chứa mật mía mới, đồng 
thời phải tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu bảo vệ môi trường. Công ty đã đầu tư thiết bị mới 



   

 

25 

 

nhằm giảm nhẹ mùi hôi và giảm lượng nước thải. Họ cũng cung cấp nước sạch miễn phí và đã 
thảo luận với các hộ gia đình sống gần nhà máy để xây dựng khu tái định cư cho các hộ này. 

Cán bộ huyện đã thuyết phục người dân địa phương chấp nhận sự đánh đổi giữa lợi ích kinh 
tế và thiệt hại do công ty gây ra. Để ghi nhận sự đóng góp cho kinh tế địa phương, doanh 
nghiệp được phép tiếp tục hoạt động. Quan điểm của huyện cho rằng công ty và người dân 
địa phương đã đạt được kết quả công bằng. Người dân cần doanh nghiệp và ngược lại. Người 
dân địa phương yêu cầu doanh nghiệp tuân thủ nghiêm túc các quy định bảo vệ môi trường 
và doanh nghiệp đã tuân thủ. Chính quyền huyện đã thực hiện quan trắc môi trường và cung 
cấp thông tin thường xuyên cho công chúng. 

Sau tranh chấp  

Tranh chấp đã được giải quyết về cơ bản khi đại bộ phận người dân chấp nhận giải pháp mà 
công ty đã áp dụng. Công ty đã thực hiện giảm ô nhiễm, còn người dân cũng chấp nhận mức 
độ ô nhiễm nhất định. Dựa trên quan điểm công bằng trong phân bổ, người dân chấp nhận 
một phần thiệt hại như là một sự đánh đổi cho phát triển. 

Tranh chấp môi trường với doanh nghiệp dọc Sông Cầu Lường  

Bối cảnh của tranh chấp 

Sông Cầu Lường chảy qua địa bàn có công nghiệp hóa mạnh mẽ thuộc huyện Mỹ Hào, tỉnh 
Hưng Yên. Sông phục vụ tưới tiêu cho gần 2000ha đất nông nghiệp ở hai huyện Văn Lâm và 
Mỹ Hào, nhận nước thải từ khu dân cư và hơn 20 doanh nghiệp nằm dọc theo sông, và nước 
thải từ thượng nguồn. Nước thải được coi là nguyên nhân chính gây ô nhiễm ở dòng sông này. 

Nằm trong tam giác kinh tế năng động Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh, Hưng Yên thu hút, 
phát triển công nghiệp mạnh mẽ. Theo PAPI năm 2016, tỉnh này là một trong những nơi người 
dân quan tâm nhiều đến tác hại môi trường. Đây là tỉnh có chất lượng không khí tồi tệ thứ hai 
và là nơi tồi tệ nhất về chất lượng nước ở Việt Nam.5 

Quá trình tranh chấp 

Sông Cầu Lường bị ô nhiễm đã hơn 10 năm. Đoạn sông dài 3 km chảy qua hai xã Xuân Dục và 
Ngọc Lâm bị ô nhiễm nghiêm trọng nhất. Trước năm 2008, một vài nhà máy quy mô nhỏ hoạt 
động và xả thải trực tiếp ra sông, nhưng không gây ô nhiễm vì hệ thống sinh thái của sông có 
thể tự xử lý ô nhiễm. Sau sự bùng nổ đầu tư tại Hưng Yên, các nhà máy sản xuất nhựa, in bao 
bì, tái chế cao su ... đã tạo ra và xả chất thải nhiều hơn mức mà hệ sinh thái có thể tiếp nhận. 

Người dân sống dọc bên sông đã phản ánh mùi khí độc và ô nhiễm nước làm chết cá trên sông. 
Những ngày nắng và trong mùa khô, mức độ ô nhiễm càng nghiêm trọng. Người dân địa 
phương đã kiến nghị lên chính quyền huyện và các thành viên của HĐND tỉnh nhưng không 
nhận được trả lời thỏa đáng. Kiến nghị chính liên quan tới sự công bằng trong phân bổ: người 
dân chịu ô nhiễm nhưng lại không nhận được lợi ích tương xứng từ công nghiệp hóa. 

                                            

 

5 Những con số này được tính bằng cách sử dụng các câu hỏi D610A (chất lượng không khí) và D610D 
(đối với chất lượng nước) trong bảng hỏi PAPI năm 2016 ở 63 tỉnh, thành phố ở Việt Nam. 
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Để phản đối việc thiếu hành động bảo vệ môi trường của doanh nghiệp gây ô nhiễm và chính 
quyền địa phương, hơn 200 người từ thôn Vô Ngại (xã Ngọc Lâm) đã tụ tập biểu tình tại UBND 
xã Ngọc Lâm vào ngày 23 tháng 12 năm 2013. Họ yêu cầu hai vấn đề: (i) đóng cửa và/hoặc di 
chuyển các doanh nghiệp gây ô nhiễm, (ii) ngăn chặn việc xả thải và khôi phục dòng sông trở 
về điều kiện tự nhiên của nó. Cùng ngày, những người biểu tình di chuyển tới các doanh nghiệp 
mà họ tin là đối tượng gây ô nhiễm cho dòng sông, phong tỏa cổng doanh nghiệp và yêu cầu 
các doanh nghiệp ngừng xả thải ra sông. Các doanh nghiệp gây ô nhiễm đã không đáp ứng đòi 
hỏi của người biểu tình. 

Sau biểu tình, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện và xã Ngọc Lâm đã triệu tập cuộc 
họp nhằm giải quyết tranh chấp giữa người dân và doanh nghiệp. Cán bộ môi trường, cán bộ 
huyện và cảnh sát môi trường đã tiến hành kiểm tra việc tuân thủ kế hoạch bảo vệ môi trường, 
quy trình và tiêu chuẩn xả thải. Các doanh nghiệp có vi phạm đã bị xử phạt và buộc tuân thủ 
tiêu chuẩn xả thải theo quy định. 

Nhận thức về lợi ích và thiệt hại  

Trường hợp này đặt ra vấn đề liệu lợi ích và thiệt hại do công nghiệp hóa gây ra có được phân 
bổ một cách công bằng. Người dân địa phương cho rằng doanh nghiệp tàn phá môi trường tự 
nhiên. Doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất thông qua việc xả thẳng chất thải ra môi trường tự 
nhiên và áp đặt chi phí môi trường cho người dân địa phương, làm giảm sản lượng lúa, đe dọa 
sự đa dạng sinh học tại các khu vực ô nhiễm. Người dân địa phương yêu cầu doanh nghiệp 
giảm xả thải ra sông. 

Quan điểm của doanh nghiệp cho rằng công nghiệp hóa là động lực cho tăng trưởng và phát 
triển kinh tế địa phương. Doanh nghiệp đóng góp cho ngân sách nhà nước thông qua nộp thuế 
và nguồn tài chính đó lại được tái phân bổ cho xây dựng cơ sở hạ tầng ở địa phương. Trong 
khi nhấn mạnh sự đóng góp vào phát triển kinh tế, các doanh nghiệp thừa nhận sự cần thiết 
phải tuân thủ nghiêm túc tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, chống lại sự gây hại đến môi trường. 

Quan điểm của chính quyền địa phương cho rằng các doanh nghiệp đã đóng góp đáng kể cho 
quá trình công nghiệp hóa của huyện. Ô nhiễm môi trường ở sông Cầu Lường là một vấn đề 
phức tạp. Cả doanh nghiệp và người dân đều gây ô nhiễm nước, vì vậy sẽ không công bằng 
khi đóng cửa các doanh nghiệp gây ô nhiễm. Đồng thời, cũng sẽ là không công bằng khi để 
người dân sống trong môi trường ô nhiễm với nỗi sợ bệnh tật nan y. Do tình trạng tiến thoái 
lưỡng nan này, chính quyền huyện đi tìm sự thỏa hiệp giữa người dân và doanh nghiệp. Tuy 
nhiên cho đến nay hành động này đã không mang lại hiệu quả và ô nhiễm ở sông Cầu Lương 
vẫn dai dẳng. 

Giải quyết tranh chấp 

Làm gì để giải quyết tranh chấp? Thứ nhất, chính quyền huyện đã tổ chức các cuộc họp nhằm 
dung hòa giữa người dân địa phương và doanh nghiệp gây ô nhiễm. Chính quyền cũng thuyết 
phục cả hai bên nỗ lực thực hiện phát triển bền vững ở địa phương. Thứ hai, các doanh nghiệp 
gây ô nhiễm đã bị phạt, yêu cầu xử lý chất thải phù hợp với các tiêu chuẩn hiện hành và phải 
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báo cáo kết quả quan trắc môi trường hai lần/năm.6 Thứ ba, chính quyền đã sử dụng trạm 
bơm Ngọc Lâm để bơm nước ô nhiễm từ sông Cầu Lường ra sông Bắc Hưng Hải để giảm nhẹ 
ô nhiễm. Thứ tư, các công ty dọc theo sông chủ động đóng góp vào công tác xã hội, phát triển 
cơ sở hạ tầng, và đóng góp cho cộng đồng dân cư địa phương. Những khoản đóng góp này 
được coi như là khoản bồi thường trên thực tế. 

Việc giải quyết tranh chấp môi trường trong trường hợp này là khá khó do các doanh nghiệp 
đặt dọc bờ sông. Tỉnh “không thể” đóng cửa các doanh nghiệp này ngay cả khi các doanh 
nghiệp đã vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường. Các lý do được đưa ra bao gồm: (i) Các 
doanh nghiệp đã được cấp phép hợp pháp và được giám sát. Mặc dù quan trắc môi trường 
đã xác nhận các vi phạm nhưng vi phạm không đủ nghiêm trọng để biện minh cho việc đóng 
cửa doanh nghiệp; (ii) Không thể xác định mức độ ô nhiễm mà doanh nghiệp phải chịu trách 
nhiệm, làm cho khó có thể xác định được doanh nghiệp nào phải đóng cửa; (iii) Người dân địa 
phương không có đủ bằng chứng khoa học để xác định doanh nghiệp nào gây ô nhiễm sông. 

“Hậu” tranh chấp 

Mặc dù tranh chấp đã giảm nhưng ô nhiễm sông Cầu Lường rất khó giải quyết. Quan điểm của 
các bên liên quan còn có sự khác biệt lớn. Chính quyền huyện trở thành trung gian để hòa giải 
sự khác biệt quan điểm giữa người dân dân và doanh nghiệp. Họ thuyết phục người dân và 
doanh nghiệp phải chấp nhận sự đánh đổi: doanh nghiệp cần cải tiến hệ thống xử lý chất thải, 
còn người dân nên thừa nhận kết quả quan trắc môi trường đã đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi 
trường hiện hành. 

Tuy nhiên, người dân địa phương lại cho rằng không có thay đổi đáng kể nào xảy ra. Họ vẫn 
nhìn thấy chất thải, nước bị ô nhiễm và những vấn đề về sức khoẻ gia tăng. Họ cũng tin rằng 
chính quyền địa phương đứng về phía doanh nghiệp mà bỏ qua quyền lợi của người dân, và 
những việc chính quyền thực hiện đều nhằm bảo vệ các doanh nghiệp gây ô nhiễm. Do những 
khác biệt về quan điểm, tranh chấp vẫn tiếp diễn và đang đặt cộng đồng ven sông Cầu Lường 
vào "vùng nhạy cảm cao". 

Tranh chấp môi trường với Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Thụy Hải  

Bối cảnh tranh chấp 

Thụy Hải là xã ven biển của huyện Thái Thụy, Thái Bình. Xã có khoảng 1500 hộ sinh sống với 
mật độ khá cao trong một diện tích khoảng 324 ha. Hầu hết các hộ gia đình làm nghề đánh cá 
hoặc nuôi trồng thủy sản. Năm 2003, Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Thụy Hải (Công ty CBTS 
Thụy Hải) được thành lập và đặt vị trí ngay ở cảng Tân Sơn, cách khu dân cư chỉ khoảng 100m. 
Người dân tham gia phỏng vấn không nhớ là đã từng được hỏi ý kiến về vị trí của công ty.  

Chủ của công ty là người ngoại tỉnh. Công ty mua cá và chế biến thành thức ăn gia súc. Sự xuất 
hiện của công ty làm tăng giá cá nguyên liệu, một mặt mang lại lợi ích cho người đánh cá, song 
mặt khác lại tạo sức ép cạnh tranh về cá nguyên liệu với các doanh nghiệp khác trên địa bàn. 

                                            

 

6 Tại thời điểm phỏng vấn, công ty cho thuê nhà xưởng đang xây dựng nhà máy xử lý nước thải với 
mức đầu tư ban đầu là 30 tỷ đồng. Nhà máy xử lý nước thải này sẽ hoạt động hoàn toàn vào năm 
2018. 
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Ô nhiễm không khí cũng trở nên nghiêm trọng hơn khi công ty đưa dây chuyền sản xuất thứ 
hai vào hoạt động năm 2007. Mầm mống của tranh chấp nảy sinh và phát triển ngấm ngầm 
trong một số năm và thực sự bùng nổ vào giai đoạn 2011 - 2012. 

Quá trình tranh chấp 

Khi công ty bắt đầu vận hành dây chuyền sản xuất thứ hai vào năm 2007, ô nhiễm không khí 
trở nên nghiêm trọng, đồng thời giá cả nguyên liệu cũng tăng theo. Người dân ở xã Thụy Hải 
phản ánh thực trạng này với cán bộ địa phương thông qua các cuộc họp thôn, tiếp xúc cử tri 
và các cuộc trao đổi trực tiếp. Người dân cũng gửi đơn kiến nghị tới UBND xã và huyện. Công 
ty hứa sẽ tìm cách xử lý vấn đề, và người dân chờ bốn năm mà không thấy có giải pháp rõ 
ràng. 

Ngày 8 tháng 8 năm 2011 khoảng gần 200 người ở xã Thụy Hải đã dùng đất đá, gạch vỡ, xi 
măng, cát... đắp thành bờ bê tông ngay trước cổng nhà máy, ngăn không cho xe và phương 
tiện chở cá từ cảng vào nhà máy. Chính quyền tỉnh và huyện đã phải cử lực lượng an ninh để 
thuyết phục người dân phá dỡ bức tường bê tông này và trở về nhà. Sở TN&MT tiến hành 
kiểm tra ô nhiễm môi trường và không thấy có mối đe dọa đáng kể đối với sức khỏe của người 
dân. Tuy nhiên báo cáo này không làm giảm sự bức xúc của người dân. 

Tính đến tháng 4 năm 2012, tranh chấp đã xảy ra gần 8 tháng. Sau khi niêm phong dây chuyền 
sản xuất thứ hai, công ty điều động một số công nhân và người thuê ngoài ra giải tỏa cổng. 
Hoạt động này lại thổi bùng một đợt khiếu nại tập thể nữa. Hàng trăm người dân đổ về nhà 
máy để bảo vệ bức tường xi măng. Một lần nữa, các lực lượng anh ninh lại được cử đến để 
ngăn chặn nguy cơ bạo lực. 

Nhận thức về lợi ích và tổn hại 

Phân bổ lợi ích và các tổn hại môi trường từ hoạt động của công ty là khá phức tạp. Một mặt, 
sự ra đời và phát triển của công ty mang lại lợi ích cho nhiều nhóm người, bao gồm người dân 
làm nghề đánh cá, nuôi trồng thủy sản, vận tải, và công nhân nhà máy. Các hoạt động xã hội 
của công ty cũng đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng. Mặt khác, sự thành công của công 
ty cũng tạo sức ép cạnh tranh lên các cơ sở sản xuất kinh doanh ở địa phương mà trực tiếp 
nhất là việc đẩy giá cá nguyên liệu lên cao hơn. Nghiêm trọng hơn, các cộng đồng ở gần nhà 
máy phải chịu tổn hại về ô nhiễm môi trường. Ô nhiễm không khí ảnh hưởng tới sức khỏe, còn 
nước thải ảnh hưởng tới hệ sinh thái biển vốn là nền tảng sinh kế của nhiều người dân.  

Quy trình giải quyết tranh chấp chính thống khá dài và bất định. Người dân gửi khiếu nại của 
họ tới các cấp chính quyền. Họ phải chờ rất lâu (hàng tháng, thậm chí hàng năm) để nhận 
được phản hồi từ phía chính quyền. Người dân ở đây tIn rằng “khiếu nại chính thức không đi 
đến đâu cả”. Cảm giác bức xúc tăng dần và còn niềm tin thi giảm dần theo thời gian khi mà 
người dân không nhận thấy có hành động nào đáng kể từ phía chính quyền và doanh nghiệp.  

Tình huống này cho thấy có sự khác biệt lớn trong cảm nhận của người dân với báo cáo kiểm 
định của cơ quan chức năng về ô nhiễm môi trường. Trong khi báo cáo của Sở TN&MT cho 
rằng ô nhiễm chưa đe dọa đáng kể tới sức khỏe, người dân lại cho rằng ô nhiễm không khí đã 
tới mức “không thể chịu nổi”, và nước thải thì đang phá hoại sinh kế đánh bắt và nuôi trồng 
thủy sản của họ.  

Cơ hội để các bên thảo luận, chia sẻ và đi tới thống nhất gần như không có. Doanh nghiệp và 
chính quyền đều cố bằng mọi cách ‘thuyết phục’ người dân từ bỏ yêu cầu của họ. Ngược lại, 
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người dân chỉ có một lập trường: “doanh nghiệp phải rời đi”. Sự tương tác giữa người dân, 
doanh nghiệp, và chính quyền mang nặng tính cảm tính, cảm xúc và đối đầu. Rủi ro bạo lực là 
rất cao, song may mắn là đã không xảy ra hành động bạo lực hay phá hoại tài sản đáng kể nào. 
Trong quá trình giải quyết cũng không có sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ, tổ chức 
chính trị-xã hội (ví dụ: hội luật sư). Báo chí tham gia phản ánh sự kiện khiếu kiện khi tranh chấp 
lên cao, song hầu như không phản ánh quá trình giải quyết và quan điểm của các bên. 

Giải quyết tranh chấp 

Ngày 4 tháng 4 năm 2012, UBND tỉnh ra quyết định yêu cầu doanh nghiệp dừng hoạt động 
dây chuyền sản xuất thứ 2. Doanh nghiệp thực hiện niêm phong dây chuyền này vào ngày 14 
tháng 4 năm 2012. Sau khi dừng hoạt động của dây chuyền thứ hai, doanh nghiệp cho rằng có 
thể tiếp tục vận hành dây chuyền thứ nhất. Ngày 18 tháng 4 năm 2012, công ty cử 23 công 
nhân và 6 nhân viên ngắn hạn mang dụng cụ phá dỡ bức tường bê tông. Hành động này châm 
ngòi cho một đợt khiếu kiện đông người tiếp theo khi có tới khoảng 500 người dân đổ về cổng 
của công ty để bảo vệ ‘bức tường bê tông’ và bao vây các công nhân trong nhà máy. Lực lượng 
an ninh của tỉnh đã được cử về để ngăn chặn bạo lực và giải thoát công nhân. 

Trong suốt thời gian 2012, người dân đã cử nhiều đoàn đại diện tới các cơ quan tỉnh và trung 
ương để khiếu kiện. Vào cuối năm 2012, UBND tỉnh yêu cầu công ty di dời tới vị trí mới. Vị trí 
mới của công ty cách xa khu dân cư hơn. Công ty đầu tư hệ thống khử mùi và xử lý nước thải 
mới và bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2014. Vào thời điểm nghiên cứu, cả doanh nghiệp và 
người dân Thụy Hải đều hài lòng với việc di dời này. 

Một số bài học từ các tình huống tranh chấp 

Các tình huống ở trên cho phép rút ra bốn bài học sau đây:  

Bài học 1: Một mình hệ thống quản lý hành chính Nhà nước là không đủ để kiểm soát ô nhiễm 
môi trường.  

Chính phủ hiện đang sử dụng kết hợp các công cụ quy hoạch và cấp phép để quản lý ô nhiễm 
(cụ thể: chính phủ đưa ra các quy chuẩn xả thải và giám sát quá trình này). Cách tiếp cận này 
chỉ có tác dụng hạn chế vì các lý do sau. Thứ nhất, các cơ quan quản lý chức năng thiếu nguồn 
lực, kiến thức và kỹ năng để giám sát và thúc đẩy thực thi các quy chuẩn. Mỗi tỉnh chỉ có 
khoảng 15 cảnh sát môi trường, và một con số tương tự về thanh tra môi trường (Ortmann, 
2017). Trong khi đó, mỗi tỉnh có thể có tới 20.000 – 30.000 doanh nghiệp, như vậy mỗi cảnh 
sát môi trường trung bình phải giảm sát 1000 – 2000 doanh nghiệp. Thứ hai, niềm tin vào cán 
bộ chính quyền ở các địa phương rất khác nhau. Nhiều người dân được phỏng vấn trong 
nghiên cứu này cho rằng cán bộ chính quyền địa phương không thực sự sâu sát và nghiêm túc 
trong giám sát việc tuân thủ quy định của doanh nghiệp hoặc cán bộ không khách quan và độc 
lập khi làm việc với doanh nghiệp.   

Điều còn thiếu ở Việt Nam là sự tham gia của người dân vào quản lý môi trường. Sự tham gia 
có hiệu quả của người dân đòi hỏi có sự hỗ trợ từ các tổ chức chính trị-xã hội và tổ chức 
chuyên môn. Trong các tình huống nghiên cứu, người dân thiếu sự hỗ trợ từ các tổ chức 
chuyên môn độc lập và đủ năng lực. Tác động từ phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã 
hội, và văn hóa doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường và đảm bảo công lý môi trường còn 
mờ nhạt.  
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Bài học 2: Người dân hiện chủ yếu nhận thức thiệt hại môi trường là kết quả của sự phân phối 
và quy trình giải quyết tranh chấp không công bằng 

Người dân hiện chủ yếu nhìn nhận thiệt hại do ô nhiễm môi trường từ góc nhìn công bằng 
(bao gồm công bằng trong phân bổ lợi ích và tổn hại từ môi trường và công bằng trong quy 
trình xử lý tranh chấp) hơn là từ góc độ vi phạm quyền cơ bản của con người. Họ tin rằng các 
doanh nghiệp gây ô nhiễm được hưởng lợi từ việc khai thác nguồn lực, trong khi đó người dân 
phải gánh chịu các tổn hại lâu dài về môi trường do hoạt động của doanh nghiệp gây ra. Người 
dân rất ít khi đề cập tới việc vi phạm quyền cơ bản của con người khi môi trường sống của họ 
bị ô nhiễm. Tuy nhiên các tình huống được nghiên cứu chủ yếu diễn ra ở khu vực nông thôn. 
Vì vậy hoàn toàn có thể người dân ở đô thị sẽ nhìn nhận vấn đề từ góc độ quyền cơ bản của 
con người nhiều hơn.  

Bài học 3: Khi giải pháp quản lý giải quyết tranh chấp theo kênh hành chính không có hiệu quả, 
người dân thường có hành động tự phát có rủi ro pháp lý cao. 

Các tình huống nghiên cứu đều cho thấy khi các giải pháp giải quyết tranh chấp theo kênh 
hành chính không hiệu quả, người dân có xu hướng có các hành động tự phát có rủi ro pháp 
lý cao. Ví dụ, người dân có thể tụ tập đông người và trực tiếp ngăn cản hoạt động của doanh 
nghiệp, như việc đổ bê tông ngăn chặn lối ra vào của doanh nghiệp. Lý do chính là vì họ thiếu 
sự hỗ trợ để có thể giải quyết thông qua tranh luận và chia sẻ, cụ thể là thiếu các cuộc thảo 
luận khách quan, công bằng với các bên và thiếu sự hỗ trợ về luật pháp và chuyên môn. Ngoài 
ra, lựa chọn hành động tự phát cũng thu hút sự quan tâm của các cấp chính quyền tốt hơn các 
kênh chính thống khác. Cuối cùng, các tình huống cũng cho thấy sự thiếu niềm tin vào cơ quan 
chức năng có thể phá hủy các nỗ lực chân thành của chính quyền và doanh nghiệp khi giải 
quyết tranh chấp. Khi đó, sự tham gia của các tổ chức ngoài nhà nước, các tổ chức chính trị-
xã hội hay chuyên môn sẽ là cần thiết để gây dựng lại niềm tin.  

Bài học 4: Việt Nam hiện đang thiếu vắng người hòa giải độc lập và chuyên nghiệp. 

Mặc dù Luật BVMT 2014 coi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ quan có chức năng hòa giải cho 
các tranh chấp môi trường, trên thực tế, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-
xã hội còn mờ nhạt. Trong các tình huống nghiên cứu, chính quyền địa phương là cơ quan hòa 
giải chính. Khi cần, người dân vẫn khó có thể tiếp cận được các tổ chức có khả năng hỗ trợ 
luật pháp và chuyên môn và có thể đứng ra làm bên hòa giải, ví dụ như hội luật gia hay các tổ 
chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật. Nhu cầu có bên hòa giải khách quan, có kinh nghiệm 
trong giải quyết tranh chấp môi trường là rất cần thiết trong các trường hợp mà người dân bị 
giảm sút lòng tin với cán bộ địa phương.    

Trước khi chuyển sang phần hàm ý chính sách và các kiến nghị, nhóm nghiên cứu xin nêu rõ 
một vài hạn chế của nghiên cứu này. Kết quả nghiên cứu dựa chủ yếu vào các tình huống từ 
cơ sở dữ liệu của Bộ TN&MT và năm tình huống nghiên cứu sâu. Thông tin từ các tình huống 
này có thể chưa phản ánh đầy đủ vai trò của thông tin đại chúng và mạng xã hội trong tranh 
chấp môi trường. Các nghiên cứu tới đây cần chú ý hơn tới vấn đề này để tiếp tục đưa ra các 
gợi ý chính sách và cải cách luật pháp phù hợp.  
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Những kiến nghị và định hướng chính sách 

Theo Bài học thứ nhất, hoạt động quản lý môi trường tại Việt Nam chủ yếu dựa vào cách tiếp 
cận ‘mệnh lệnh – kiểm soát’, trong khi đó lại ít khai thác sức mạnh của lực lượng quần chúng. 
Hình ảnh minh họa cho hệ thống quản lý môi trường ở Việt Nam là hình thoi, với hệ thống quy 
định mệnh lệnh nhưng thiếu năng lực giám sát nằm trên đỉnh, phần giữa là rất nhiều các quy 
định thiếu minh bạch, và một phần hạn chế ý thức tự giác nằm ở phía dưới. Hệ thống quản lý 
này chủ yếu dựa vào cơ quan quản lý nhà nước (đặc biệt ở cấp cơ sở) trong việc đảm bảo công 
bằng trong phân phối chi phí và lợi ích môi trường.  

Hình 1: Thể chế chính sách môi trường ở Việt Nam  

                           

 

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy có ba hướng để cải thiện hệ thống chính sách môi trường Việt 
Nam. Thứ nhất, cần phải cải thiện hệ thống quy trình cùng với các quy định mệnh lệnh từ-
trên-xuống. Thứ hai, cần nỗ lực giảm thiểu nguy cơ TCMT bằng cách khuyến khích sự tham gia 
của người dân và các tổ chức độc lập trong xây dựng và thực hiện chính sách. Thứ ba, khuyến 
khích sự tham gia của các tổ chức trung gian độc lập và chuyên nghiệp trong việc thực hiện 
hòa giải các TCMT.  

Hoàn thiện hệ thống quy định môi trường  

Phần lớn trách nhiệm đánh giá và giám sát các tác động môi trường ở Việt Nam được giao cho 
các cơ quan quản lý cấp trung ương, nhưng lại thiếu nguồn lực để đánh giá một cách nghiêm 
túc các báo cáo đánh giá tác động môi trường trong quá trình phê duyệt (Điều 23 của Luật 
BVMT 2014), và để đảm bảo năng lực giám sát các cam kết của báo cáo ĐTM (Ortmann 2017, 
Chương 3).  

Quy định mệnh lệnh 

(Xử phạt) 

Quy định mệnh lệnh 

(Thiếu minh bạch) 

Ý thức tự giác 
(Tuân thủ) 

Ý thức tự giác 

(Giáo dục và Truyền thông)  
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Tăng cường giám sát việc tuân thủ quy định 

Luật BVMT năm 2014 đã tập trung vào yêu cầu thực hiện ĐTM, nhưng việc giám sát thực hiện 
ĐTM chưa thực sự được quan tâm. Điều 26 quy định chủ đầu tư phải có trách nhiệm tuân thủ 
các cam kết trong báo cáo ĐTM, và Điều 28 yêu cầu cơ quan phê duyệt ĐTM phải giám sát việc 
hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của chủ đầu tư dự án. Tuy nhiên, không có yêu cầu 
về giám sát liên tục quá trình vận hành các công trình đó. Điều 121 chỉ yêu cầu thực hiện quan 
trắc liên tục đối với một danh mục các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ảnh 
hưởng đến môi trường. Danh mục này do Bộ TN&MT ban hành. 

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý và các tổ chức độc lập 
là cần thiết nhằm đảm bảo hiệu lực thực thi. Vấn đề tuân thủ kém kết hợp với việc thiếu giám 
sát sẽ dẫn đến giảm hiệu lực thực thi luật BVMT.  

Luật BVMT nên được sửa đổi nhằm đảm bảo sự giám sát liên tục các cam kết của báo cáo ĐTM 
trên cơ sở khuyến khích sự tham gia giám sát của các tổ chức ngoài nhà nước. Bên cạnh đó, 
các báo cáo ĐTM nên được công khai rộng rãi để công chúng và các tổ chức độc lập có thể 
cùng tham gia giám sát. Kinh nghiệm quốc tế có thể tham khảo bao gồm: quy định về công 
khai thông tin và sự tham gia của người dân trong vấn đề môi trường trong Hiệp định Aarhus 
(the Aarhus Convention, 2001)7; và dự án Bản đồ ô nhiễm của Trung Quốc về sự tham gia giám 
sát của người dân8. 

Hoàn thiện quy trình Đánh giá tác động môi trường 

Thực tế triển khai ở Việt Nam cho thấy, sau khi giấy phép đầu tư được cấp cho một doanh 
nghiệp vào một địa bàn (Ortmann, 2017, Chương 3), Báo cáo ĐTM đối với dự án của doanh 
nghiệp đó sớm muộn cũng được các cơ quan chức năng thông qua (VIR, 2016). Luật Bảo vệ và 
Quản lý môi trường Indonesia (2009) giúp tránh vấn đề này bằng cách yêu cầu phải thông qua 
báo cáo ĐTM trước khi cấp giấy phép đầu tư.  

Luật BVMT được khuyến nghị sửa đổi nhằm đảm bảo giấy phép đầu tư chỉ được cấp sau khi 
báo cáo ĐTM được phê duyệt. Bên cạnh đó, Luật BVMT 2014 cũng nên sửa đổi nhằm giảm các 
yêu cầu kỹ thuật phức tạp trong quá trình thực hiện ĐTM đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
(Ortmann, 2017).  

  

                                            

 

7 Thông tin về Hiệp định tại đây: 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf   

8  Thông tin về Dự án Bản đồ ô nhiễm của Trung Quốc: 
http://ccnmtl.columbia.edu/projects/caseconsortium/casestudies/135/casestudy/www/layout/case
_id_135_id_983.html  

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf
http://ccnmtl.columbia.edu/projects/caseconsortium/casestudies/135/casestudy/www/layout/case_id_135_id_983.html
http://ccnmtl.columbia.edu/projects/caseconsortium/casestudies/135/casestudy/www/layout/case_id_135_id_983.html
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Khuyến khích sự tham gia của người dân  

Bài học 4 cho thấy người dân Việt Nam ít có cơ hội tham gia vào quá trình xây dựng cũng như 
thực hiện các quy định môi trường. Về sự tham gia của người dân, yếu tố quan trọng đó là 
năng lực của người dân trong phát hiện và giải quyết các thiệt hại môi trường. Ví dụ như, 
người dân có thể đóng vai trò quan trọng việc phát hiện các vấn đề thay đổi môi trường, bởi 
vì họ là người thường xuyên tiếp xúc với điều kiện môi trường xung quanh. Tuy nhiên, việc 
nhận biết được những thay đổi môi trường không có nghĩa là sẽ có thể ngăn ngừa và kiểm 
soát hiệu quả các nguy cơ thiệt hại môi trường. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy người dân cần 
các hỗ trợ kỹ thuật từ các tổ chức chuyên nghiệp trong quan trắc và tạo áp lực đối với các hoạt 
động sản xuất gây ô nhiễm (xem thêm trường hợp Indonesia trong Phụ lục 2).  

Giải pháp thông qua tòa án 

Vẫn còn những khoảng trống lớn để người dân có thể sử dụng giải pháp thông qua tòa án 
trong quá trình giải quyết TCMT. Bài học 2 cho thấy rằng bản thân người dân ít cảm nhận thiệt 
hại do ô nhiễm môi trường là sự vi phạm quyền hưởng thụ chất lượng môi trường tốt. Hệ quả 
là họ hiếm khi xem xét kiện đòi bồi thường là giải pháp khả thi đối với TCMT. Nhận thức tiêu 
cực của người dân về năng lực và tính khách quan của tòa án cũng góp phần hạn chế việc sử 
dụng giải pháp tòa án (UNDP, 2016; Ortmann, 2017). Mặc dù có những rào cản, nhưng giải 
pháp thông qua tòa án được khuyến nghị là giải pháp dài hạn nhằm bảo vệ quyền lợi của người 
dân và đảm bảo công lý môi trường. Việc cải thiện năng lực thu thập các bằng chứng về ô 
nhiễm môi trường phục vụ các vụ kiện cũng là yếu tố quan trọng để thúc đẩy giải pháp thông 
qua tòa án.  

Theo Luật BVMT, người dân bị thiệt hại bởi ô nhiễm môi trường có thể kiện người gây ô nhiễm 
và yêu cầu bồi thường và giải quyết ô nhiễm thông qua tòa án. Tuy nhiên, giải pháp thông qua 
tòa án hiếm khi được người dân Việt Nam đánh giá là giải pháp khả thi giải quyết TCMT. Trong 
17 trường hợp tranh chấp được thu thập từ Bộ TN&MT, người dân kiện đòi bồi thường trong 
duy nhất một trường hợp. Đó là trường hợp về ô nhiễm môi trường tại Sông Chà Và tại tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu. Một rào cản khác đó là ô nhiễm môi trường thường ảnh hưởng tới nhiều 
người và phức tạp về mặt kỹ thuật, nhưng người dân bị ảnh hưởng lại thiếu kiến thức và kỹ 
năng cần thiết để thu thập bằng chứng phục vụ các vụ kiện môi trường. Kinh nghiệm quốc tế 
(được trình bày trong Phụ lục 2) cho thấy người dân khi thực hiện các vụ kiện môi trường cần 
huy động nguồn lực để có thể tham gia các vụ kiện môi trường phức tạp. Ví dụ, Luật Bảo vệ 
và Quản lý Môi trường của Indonesia cho phép người dân thực hiện khởi kiện tập thể, và Luật 
Bảo vệ môi trường Trung Quốc cho phép tổ chức phi chính phủ đại diện người dân đứng ra 
khởi kiện.  

Luật Tố cáo năm 2011 (Điều 19) cho phép “nhiều người cùng tố cáo”. Vì vậy, Luật BVMT 2014 
và các văn bản pháp lý liên quan được khuyến nghị sửa đổi để cho phép thực hiện khiếu kiện 
nhiều người trong các vụ kiện môi trường; và cho phép các tổ chức ngoài nhà nước đại diện 
cộng đồng bị ảnh hưởng thực hiện các vụ kiện. Sự tham gia của các tổ chức độc lập, phi chính 
phủ sẽ có thể hỗ trợ cộng đồng người dân bị ảnh hưởng thu thập các bằng chứng kỹ thuật 
theo yêu cầu của vụ kiện môi trường. 

Sự tham gia của người dân trong hoạch định chính sách môi trường 

Các nghiên cứu đã cho thấy hệ thống cơ chế chính sách của Việt Nam hiện nay chưa thực sự 
khuyến khích sự tham gia một cách thiết thực của người dân trong việc hoạch định các chính 
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sách môi trường (O'Rourke 2003; Thang and Ha 2014; Ortmann 2017). Người dân có ít cơ hội 
để có thể tác động đến các quy hoạch không gian liên quan đến việc xác định địa điểm của các 
hoạt động sản xuất có nguy cơ ô nhiễm, hoặc tác động đến các tiêu chuẩn được sử dụng cho 
hoạt động ĐTM. Ví dụ như, mặc dù Điều 21 của Luật BVMT 2014 yêu cầu chủ đầu tư thực hiện 
tham vấn “cộng đồng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dự án”, nhưng việc tham vấn không đòi hỏi 
phải áp dụng các hình thức tham vấn rộng rãi công chúng qua đó có thể cho phép thực hiện 
các trao đổi công khai và đầy đủ về tác động môi trường cũng như nguyện vọng của người dân 
nhằm cung cấp thông tin cho việc quyết định phê duyệt dự án. Trong nhiều trường hợp, người 
dân bị ảnh hưởng chỉ được cung cấp thông tin sau khi quyết định đầu tư đã được xác định, 
khi đó làm giảm cơ hội tham gia một cách thiết thực và có ý nghĩa của người dân trong quá 
trình đưa ra quyết định.  

Kinh nghiệm quốc tế (được thảo luận trong Phụ lục 2) cho thấy sự tham gia của người dân có 
thể đảm bảo các nguyện vọng chính đáng của người dân bị ảnh hưởng trực tiếp được cân nhắc 
cẩn trọng trong quá trình quyết định chính sách (McCarty & Zen, 2010). Việc này có thể làm 
thay đổi nhận thức về vấn đề môi trường và thay đổi cách thức các doanh nghiệp ứng xử với 
các nguyện vọng của cộng đồng. Sự tham gia của người dân sẽ làm thay đổi vị thế của người 
dân từ vị trí là người phải chấp nhận kết quả cuối cùng và chỉ được tham vấn khi doanh nghiệp 
cần hoàn tất thủ tục hành chính, trở thành đối tác và chủ thể của quá trình tham vấn chủ động. 
Nhận thức được tầm quan trọng của sự tham gia của người dân, Luật Bảo vệ và Quản lý Môi 
trường của Indonesia (2009) yêu cầu thực hiện các hình thức tham vấn rộng rãi công chúng 
từ quá trình thực hiện ĐTM, và trước khi phê duyệt việc cấp phép. Hiệp định Aarhus 2001 về 
sự tham gia của công chúng vào các vấn đề môi trường là cơ sở khuyến khích sự tham gia của 
người dân trong thực thi các chính sách môi trường. 

Luật BVMT (2014) và các văn bản liên quan được khuyến nghị sửa đổi nhằm tăng cường quyền 
được cung cấp thông tin rộng rãi, quyền tham gia của người dân trong quy hoạch không gian 
những hoạt động sản xuất có nguy cơ ô nhiễm môi trường và trong quá trình thực hiện ĐTM. 
Cơ quan quản lý sẽ không chỉ tiếp nhận, lưu trữ và công khai thông tin biên bản các buổi gặp 
gỡ công chúng, mà còn phải cân nhắc cẩn trọng các đề xuất, nguyện vọng của người dân khi 
đưa ra các quy hoạch môi trường và quyết định phê duyệt các dự án.  

Hỗ trợ người dân tham gia vào quá trình hoạch định chính sách môi trường  

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng một rào cản đối với việc chủ động tham gia của người dân là 
việc người dân thường thiếu kiến thức và kỹ năng chuyên môn cần thiết để đánh giá dự án, 
cũng như đánh giá những tác động tiềm năng của dự án tới môi trường và tới cuộc sống của 
họ (xem thêm Bài học 1). Kinh nghiệm quốc tế (trình bày trong Phụ lục 2) gợi ý rằng người dân 
cần được hỗ trợ về mặt thể chế để có thể huy động nguồn lực nhằm sử dụng để tập hợp các 
kiến thức và kỹ năng cần thiết. Tại Trung Quốc, chính quyền đã thành lập các tổ chức theo 
“thiết kế mở” để hỗ trợ người dân trong việc xây dựng các đề xuất khoa học về địa điểm của 
các hoạt động sản xuất có nguy cơ ô nhiễm môi trường. Chính phủ Indonesia cũng cho phép 
thành lập các tổ chức phi chính phủ cấp quốc gia cũng như tại cộng đồng nhằm hỗ trợ và 
khuyến khích sự tham gia của người dân trong xây dựng chính sách môi trường.  

Chương 15 của Luật BVMT năm 2014 (và các văn bản liên quan) được khuyến nghị sửa đổi 
nhằm cho phép thành lập các tổ chức cộng đồng và tổ chức phi chính phủ với quyền được huy 
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động nguồn lực để tham gia giám sát thực thi chính sách môi trường và được đại diện người 
dân trong các hoạt động bảo vệ môi trường.  

Thiết kế mở  

Việc thành lập các tổ chức theo ‘thiết kế mở’ (deliberative designs) của Trung Quốc là cách 
thức hữu hiệu để tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình thiết kế và hoạch 
định chính sách môi trường (xem thêm Phụ lục 2). Các nhà hoạch định chính sách mong muốn 
tham vấn người dân sẽ chịu tác động bởi một chính sách hoặc một tình huống thay đổi. Nếu 
tham vấn rộng rãi công chúng, các ý kiến thu thập được phần lớn đều kém chất lượng (He, 
2011). Hầu hết người dân đều thiếu kiến thức và kỹ năng phù hợp để phân tích các vấn đề môi 
trường phức tạp. Nhưng nếu không tham vấn rộng rãi công chúng, và cho phép các tổ chức 
đại diện của người dân trao đổi ý kiến, các quy hoạch môi trường sẽ là ‘quy hoạch đóng’, 
không mang ý kiến đại diện của công chúng.  

Các phương thức ‘thiết kế mở’ đã được phát triển nhằm đảm bảo các nhà hoạch định chính 
sách có thể tham vấn rộng rãi công chúng và thu thập các ý kiến chất lượng phục vụ công tác 
hoạch định chính sách. Phương thức ‘thiết kế mở’ hướng tới:  

• Khuyến khích sự tham gia của người dân bằng cách cung cấp nguồn lực và chuyên môn 
cần thiết để phân tích các dự án môi trường; 

• Cung cấp các cơ hội, diễn đàn để các bên liên quan thảo luận với các chuyên gia (như 
chuyên gia tài chính, chuyên gia môi trường, nhà khoa học…); 

• Khuyến khích hoạt động tranh luận, phản biện chính sách để có những góc nhìn mới (có 
thể trái chiều) về các đề xuất chính sách;  

• Phát triển các cơ chế thu thập các văn bản góp ý, đề xuất để hỗ trợ quá trình hoạch định 
chính sách. 

Một giả định làm nền tảng cho phương thức ‘thiết kế mở’ đó là trong một môi trường hợp tác 
và đủ thông tin, mỗi bên tham gia sẽ giảm các phản ứng tiêu cực và tính tư lợi; thay vào đó sẽ 
có tinh thần xây dựng, có tinh thần mở với các quan điểm khác biệt và sẵn sàng đàm phán đạt 
thỏa thuận hợp lý.   

Việc thí điểm phương thức ‘thiết kế mở’ được khuyến nghị áp dụng trong việc lập quy hoạch 
và phát triển các dự án có nguy cơ tác động môi trường.  

Phát triển khu vực doanh nghiệp có trách nhiệm 

Khuyến nghị này liên quan đến việc xây dụng khu vực doanh nghiệp năng động, gắn kết và có 
trách nhiệm. Các tranh chấp môi trường chỉ có thể được ngăn chặn và giải quyết bền vững khi 
khu vực doanh nghiệp tham gia một cách tình nguyện và có trách nhiệm vào việc bảo vệ môi 
trường và đảm bảo công lý môi trường. Để thúc đẩy tính trách nhiệm này, nhóm nghiên cứu 
đề xuất ba kiến nghị. Thứ nhất, trách nhiệm xã hội nói chung và trách nhiệm môi trường nói 
riêng cần được đưa vào các chương trình đào tạo quản trị kinh doanh ở trường đại học. Ngoài 
ra, các nội dung này cũng cần được bổ sung ở các khóa đào tạo ngắn hạn cho doanh nghiệp. 
Thứ hai, các tổ chức tài chính như ngân hàng thương mại cũng cần cân nhắc sử dụng các chỉ 
số bảo vệ môi trường như một điều kiện cho vay. Thứ ba, các doanh nghiệp với chỉ số bảo vệ 
môi trường tốt (dựa trên kết quả quá khứ và các chứng chỉ môi trường như ISO14000) nên 



   

 

36 

 

được ưu tiên giải quyết các thủ tục hành chính để có thể tiết kiệm thời gian và tăng năng suất 
lao động. 

Hòa giải tranh chấp môi trường 

Bài học 2 chỉ ra người dân Việt Nam nhận thức các tranh chấp môi trường là kết quả của những 
bất công trong phân phối lợi ích và quy trình thực hiện hơn so với việc nhà đầu tư vi phạm các 
quy định pháp luật. Theo kinh nghiệm quốc tế, hòa giải có thể là giải pháp phù hợp nhất đối 
với những tranh chấp môi trường. Kinh nghiệm của Indonesia đã chứng minh được tính hữu 
hiệu của hòa giải trong giải quyết các tranh chấp môi trường (xem thêm Phụ lục 2). Các hòa 
giải viên chuyên nghiệp sẽ khuyến khích các bên chia sẻ câu chuyện về tranh chấp và nỗ lực 
tìm kiếm những điểm đồng thuận nhằm kết nối những khác biệt. Họ sẽ không cố gắng đánh 
giá sự đúng sai của mỗi câu chuyện, mà sẽ tập trung để thấu hiểu những điểm khác biệt còn 
tồn tại giữa các bên. Họ sẽ nỗ lực tìm kiếm giải pháp dựa trên những trao đổi của các bên, 
thay vì cố gắng sử dụng những khung ràng buộc bên ngoài, như quy định pháp luật, chính sách 
của nhà nước.  

Cách tiếp cận này phù hợp với các tranh chấp môi trường, bởi các tranh luận đưa ra không 
nhằm đổ lỗi mà giảm thiểu mâu thuẫn phát sinh từ tranh cãi mang nặng cảm tính, đồng thời 
gây dựng lại lòng tin. Cách tiếp cận này cũng sẽ tạo ra sự thấu hiểu về những sự kiện trong 
quá khứ đã làm phát sinh tranh chấp, và gợi ý những giải pháp thỏa hiệp để cũng phát triển, 
giúp vượt qua những thiên kiến trong góc nhìn và thông tin của các chủ thể khác nhau (như 
doanh nghiệp và người dân).  

Theo phát hiện từ 5 trường hợp nghiên cứu ở Việt Nam, trong nhận thức về vấn đề gây ra 
tranh chấp môi trường của các chủ thể liên quan thường có nhiều khác biệt, thậm chí đối 
nghịch. Hòa giải viên chuyên nghiệp có thể hài hòa những khác biệt và dẫn dắt quá trình thảo 
luận để các bên đều thấy mâu thuẫn sẽ gây phương hại cho từng bên như thế nào và hướng 
các bên tới những thỏa hiệp nhằm giải quyết tranh chấp.  

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy việc sử dụng hòa giải viên độc lập và chuyên nghiệp đóng vai 
trò quan trọng để hòa giải tranh chấp môi trường có thể thành công. Hòa giải viên cần nhận 
được sự tôn trọng của các bên tranh chấp. Đồng thời, họ phải có nhiệt huyết, có hiểu biết về 
tập quán địa phương và về vấn đề môi trường. Quan trọng hơn cả, họ phải là bên trung gian, 
độc lập, không thiên kiến. Các tổ chức phi chính phủ hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực môi 
trường và các viện/trường đại học về môi trường đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết 
tranh chấp môi trường tại Indonesia (xem thêm Phụ lục 2).  

Luật BVMT năm 2014 và các văn bản liên quan (như Luật Tài nguyên nước năm 2012) được 
khuyến nghị sửa đổi nhằm thiết lập khung pháp lý cho phép sự tham gia của các tổ chức độc 
lập và chuyên nghiệp trong hoạt động hòa giải tranh chấp môi trường. Luật Bảo vệ và Quản lý 
Môi trường của Indonesia (2009) có thể là một mô hình hữu ích để Việt Nam học hỏi (tham 
khảo thêm Báo cáo của ISPONRE năm 2013).  

Ngoài ra, nên có những hỗ trợ chính sách và tài chính cho hoạt động đào tạo hòa giải tranh 
chấp môi trường. Khi được đào tạo bài bản, các viện nghiên cứu/trường đại học về môi trường 
có thể đóng vai trò như những đơn vị chuyên nghiệp về hòa giải môi trường tại Việt Nam. Bên 
cạnh đó, cán bộ hưu trí là chuyên gia về môi trường, cảnh sát môi trường, luật sư cũng có thể 
là những hòa giải viên môi trường tiềm năng.  
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Phụ lục  

Phụ lục 1: Tổng hợp các vụ vi phạm về môi trường điển hình từ năm 2013 – 2017 của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường 

TT Tên vụ việc Địa điểm Thời 
gian 

Tính chất ô 
nhiễm 

Mức độ ảnh hưởng Diễn biến quá trình giải quyết Các bên tham gia 
giải quyết 

Kết quả 

1 Vụ vỡ bể chứa 
chất thải của 
Công ty Cổ phần 
Kim loại màu 
Nghệ Tĩnh 

Mỏ suối 
Bắc, xã 
Châu Thành, 
huyện Quỳ 
Hợp, tỉnh 
Nghệ An 

2017, Vỡ đập 
chứa quặng 
thải làm lan 
truyền các 
chất ô 
nhiễm ra 
sông Nậm 
Rốm 

Làm chết 300 kg cá 
của 20 hộ dân, 300ha 
lúa vụ xuân đang đẻ 
nhánh vị ảnh hưởng 

Từ ngày 10 -12/3/2017, nhân dân các xã Châu Cường, Châu 
Thành, Châu Quang, huyện Quỳ Hợp khi lấy nước từ sông 
Nậm Rốm vào ao nuôi thì thấy có có hiện tượng ngạt thở và 
chết. Người dân đã báo cho cán bộ khuyến nông - khuyến 
lâm về hiện tượng này. 
UBND huyện Quỳ Hợp đã thành lập Đoàn kiểm tra xác định 
nguyên cá chết và xác định do sự cố vỡ đập hồ thải của 
Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh. 
UBND huyện Quỳ Hợp yêu cầu Công ty tạm thời đình chỉ 
hoạt động, phối hợp với địa phương xác định mức độ, 
phạm vi ảnh hưởng và bồi thường thiệt hại cho nhân dân. 
Ngày 13/3/2017, Bộ TN&MT đã thành lập đoàn kiểm tra về 
bảo vệ môi trường và hoạt động khoáng sản đối với Công ty 

 Bộ Tài nguyên và 
Môi trường, Bộ 
Công thương, Tổng 
cục Môi trường, 
UBND tỉnh Nghệ 
An, Sở Tài nguyên 
và Môi trường tỉnh 
Nghệ An, PC49 
Nghệ An, UBND 
huyện Quỳ Hợp 

Bồi thường 24 triệu đồng 
cho 20 hộ bị cá chết 
Kết quả kiểm tra cho thấy 
Công ty có rất nhiều vi 
phạm hành chính về bảo vệ 
môi trường và khoáng sản. 
Chánh thanh tra Bộ đã ban 
hành quyết định xử phạt 
VPHC 07 hành vi với số tiền 
1,07 tỷ đồng; đình chỉ hoạt 
động 03 tháng. 

2 Sự cố vỡ cống 
tại hệ thống xử 
lý nước thải của 
Công ty TNHH 
CKC ở Cao Bằng  

xóm Lạng 
Cá, thị trấn 
Pác Miều, 
huyện Bảo 
Lâm 

2016, Nước và 
bùn thải từ 
hệ thống xử 
lý nước thải 
của Nhà 
máy tuyển 
nổi chì, kẽm 
tràn vào 
sông Gâm 

Khoảng 2000 m3 nước 
thải và bùn từ hồ lắng 
thải chảy vào sông 
Gâm và 1000m2 đất 
canh tác của nhân 
dân, làm nước sông 
Gâm tạm thời không 
được sử dụng cho mục 
đích sinh hoạt và sản 
xuất, làm chết 4 tấn 
cá, 103 con vịt 

Ngày 05/01/2016, xảy ra sự cố vỡ cống tại điểm đầu hệ 
thống thoát nước thải của ồ chứa bùn thải - Nhà máy tuyển 
nổi chì Kẽm, Công ty TNHH CKC Cao Bằng. Đến ngày 
06/01/2016, tiếp tục xả ra sự cố sụt lún trên mặt cát khô 
của hồ chứa thải tại điểm cách thân đập khoảng 50m, làm 
tràn 2000m3 nước thải và bùn thải tràn vào sông Gâm và 
đất canh tác của nhân dân. Sở TN&MT và các cơ quan chức 
năng đã kịp thời chỉ đạo Công ty TNHH CKC khắc phục sự 
cố, xác định mức độ thiệt hại và bồi thường cho người dân 
bị ảnh hưởng. 

UBND tỉnh Cao 
Bằng, Sở TN&MT, 
UBND huyện Bảo 
Lâm, tỉnh Cao 
Bằng, UBND huyện 
Bắc Mê tỉnh Hà 
Giang 

Bồi thường 8 triệu đồng cho 
hộ dân bị bùn tràn, chịu 
trách nhiệm san gạt lại 
những thửa ruộng bị ảnh 
hưởng, hỗ trợ 20 triệu đồng 
để di chuyển 1 hộ dân 
chuyển dến nơi ở mới bảo 
đảm an toàn, thoả thuận 
bồi thường cho các hộ dân 
có cá và vịt chết. 

3 Vỡ bờ bao hồ 
nước đãi titan 
của Công ty 

Suối Nhum, 
Hàm Thuận 

2016 vỡ moong 
chứa nước 
khai thác 

Sự cố vỡ hồ chứa 
nước để khai thác 
titan tạo thành dòng 

Sau khi nhận được tin báo về sự cố vỡ moong chứa nước 
của Công ty TNHH Tân Quang Cường, Sở TN&MT tỉnh Bình 

Bộ TN&MT, UBND 
tỉnh Bình Thuận, 
Sở TN&MT, UBND 

Xử phạt vi phạm hành chính 
1.100.000.000 đồng 
Bồi thường thiệt hại 
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trách nhiệm hữu 
hạn Tân Quang 
Cường ở tỉnh 
Bình Thuận 

Nam, Bình 
Thuận 

titan cuốn 
theo cát và 
chất ô 
nhiễm trong 
nước tuyển 
titan 

nước và cát tràn lấp 
vào 0,2ha vườn cây; 
sân vườn và quán kinh 
doanh, tràn lấp mặt 
đường ĐT 719 với 
chiều dài bị ảnh hưởng 
290m, chiều dày lớp 
cát 0,4m; làm ách tắc 
tuyến đường giao 
thông ảnh hưởng đến 
các xe chở hải sản đi 
tiêu thụ. 

Thuận đã phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra và 
hướng dẫn khắc phục hậu quả. 

huyện Hàm Thuận 
Nam, PC49 

700.000.000 đồng 
Khôi phục, trả lại nguyên 
trạng đường giao thông ĐT 
719 

4 Ô nhiễm môi 
trường làm cá 
chết trên sông 
Bưởi 

xã Thạch 
Lâm, huyện 
Thạch 
Thành 

2016, Ô nhiễm 
nguồn nước 
do chất thải 
không được 
xử lý của 
nhà máy 
đường 

Chất thải của nhà máy 
Đường Hoà Bình làm 
17,5 tấn cá chết trên 
sông Bưởi và ảnh 
hưởng tới nguồn nước 
sinh hoạt của các xã 
thuộc huyện Thạch 
Thành, tỉnh Thanh Hoá 

  Tổng cục Môi 
trường, UBND tỉnh 
Thanh Hoá, Sở 
TN&MT tỉnh Thanh 
Hoá, Sở TN&MT 
tỉnh Hoà Bình 

Công ty TNHH MTV Tân 
Hiếu Hưng 1,926 tỷ đồng, 
đình chỉ hoạt động 12 tháng 
Công ty Cổ phần Mía Đường 
Hoà Bình 1,783 tỷ đồng; bồi 
thường thiệt hại cá chết 1,4 
tỷ đồng, đình chỉ hoạt động 
6 tháng 
Cơ sở chăn nuôi heo 
Nguyễn Ngọc Sáng 194 triệu 
đồng 

5 Công ty CP Tập 
đoàn khoáng sản 
Á Cường gây ô 
nhiễm nước 
sông Cẩm Đàn 

xã Cẩm Đàn, 
huyện Sơn 
Động, tỉnh 
Bắc Giang 

2014 -
2016 

Ô nhiễm 
nước sông 
Cẩm Đàn do 
hoạt động 
của xưởng 
luyện Đồng 

Nước sông Cẩm Đàn bị 
ô nhiễm, bằng mắt 
thường có thể quan 
sát được dòng nước 
thải trắng xoá chảy từ 
mương của Xưởng 
luyện ra sông. Chất 
lượng nước tại khe 
Khính có các thông số 

Năm 2014, khi người dân khu vực thấy có Công ty Á Cường 
có hiện tượng xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường đã 
báo chính quyền địa phương. Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang đã 
phối hợp với chính quyền địa phương, kiểm tra yêu cầu 
Công ty thực hiện các giải pháp khắc phục. Ngày 24/4/2015, 
Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với cơ quan chức 
năng tiếp tục kiểm tra, xác định Công ty có hành vi xả nước 
thải vượt quy chuẩn đã tham mưu xử phạt vi phạm hành 
chính 210.000.000 và yêu cầu khắc phục. 

Bộ Tài nguyên và 
Môi trường, Tổng 
cục Môi trường, 
Tổng cục Địa chất 
và Khoáng sản, 
UBND tỉnh Bắc 
Giang, Sở Tài 
nguyên và Môi 

UBND tỉnh Bắc Giang xử 
phạt 210.000.000 đồng 
Công ty chủ động dừng 
hoạt động để khắc phục tồn 
tại và chỉ được phép hoạt 
động trở lại sau khi khắc 
phục xong các tồn tại, báo 
cáo về Bộ TN&MT để kiểm 
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Pb vượt 19 lần, Hg 
vượt 1,6 lần, Fe vượt 
8,8 lần. Chất lượng 
nước sông Cẩm Đàn, 
điểm tiếp giáp khe 
Khính có Pb vượt 2,8 
lần, Fe vượt 8,9 lần 

Ngày 31/3/2016, Sở TN&MT phối hợp UBND huyện Sơn 
Động tiến hành kiểm tra việc khắc phục hậu quả thì Công ty 
đang tạm dừng hoạt động.  
Qua phản ánh của các kênh thông tin, ngày 18/7/2016, Bộ 
Tài nguyên và Môi trường đã thành lập đoàn thanh về bảo 
vệ môi trường và khoáng sản để xử lý dứt điểm vụ việc 
trên. 

trường, UBND 
huyện Sơn Động 

tra, xác nhận đã khắc phục 
xong. 

6 Vấn đề ô nhiễm 
tại bãi tro xỉ của 
Nhà máy nhiệt 
điện Vĩnh Tân tại 
Bình Thuận 

xã Vĩnh Tân, 
huyện Tuy 
Phong, tỉnh 
Bình Thuận 

2016, Bụi từ bãi xỉ 
và khí thải  

Bụi từ bãi xỉ và khí thải 
từ ống khói nhà máy 
gây ảnh hưởng đến 
khu vực dân cư lân 
cận, nhất là vào các 
thời điểm trời hanh 
khô và gió to 

Vấn đề ô nhiễm môi trường do hoạt động của Nhà máy 
nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã được nhân dân phản ánh đến cơ 
quan chức năng. Từ năm 2014, UBND tỉnh Bình Thuận đã 
thường xuyên chỉ đạo các Sở, ban, ngành kiểm tra, giám sát 
chặt chẽ và yêu cầu Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân khắc phục, 
nhất là biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường do xỉ than 
gây ra. Tuy nhiên, ngày 14/4/2015, do lốc xoáy và gió lớn 
cục bộ đã làm bụi xỉ phát tán trên diện rộng gây ô nhiễm 
môi trường nghiêm trọng dẫn đến hàng trăm người dân kéo 
ra Quốc lộ 1A chặn xe gây ách tắc giao thông trong 02 ngày 
14,15/4/2015 

Bộ TN&MT, UBND 
tỉnh Bình Thuận, 
Sở TN&MT, UBND 
huyện Tuy Phong, 
PC49 

Tiếp nhận lao động địa 
phương làm việc tại dự án 
Nghiên cứu phương án tái 
định cư cho các hộ dân xóm 
7, xã Vĩnh Tân ra khỏi khu 
vực bãi xỉ 
Từ ngày 14/4 đến 
20/5/2015 dừng vận 
chuyển xỉ và đổ xỉ để tập 
trung lu lèn, phân ô, đậy bạt 
trên diện tích 15ha, lắp đặt 
đường ống phun nước dập 
bụi... 
Về bụi tại ống khói đã lắp 
đặt hệ thống lọc bụi tĩnh 
điện ÉP vào vận hành sớm. 
Với các giải pháp xử lý trên, 
bụi cơ bản đã được xử lý. 

7 Công ty TNHH 
Hapeco Hải Âu 
xả nước thải ra 
sông Lạch Tray 
(Hải Phòng) gây 
ô nhiễm 

xã An Đồng, 
huyện An 
Dương, tp 
Hải Phòng 

2010 - 
2016 

Nước thải 
từ dây 
chuyền sản 
xuất giấy 
chưa được 
xử lý, xả 

Góp phần làm ô nhiễm 
nước sông Lạch Tray 

Nhân dân khu vực đã có nhiều phản ánh tới cơ quan chức 
năng về việc Công ty TNHH Hapaco Hải Âu sản xuất gây ô 
nhiễm môi trường đã nhiều năm nay, tuy nhiên các ngành 
chức năng địa phương chưa có giải pháp xử lý dứt điểm. 
Tháng 8/2016, Sở TN&MT Hải Phòng đã tổ chức đoàn kiểm 
tra, xác định Công ty có nhiều sai phạm, xả nước thải vượt 
QCVN, hệ thống công nghệ cũ, lạc hậu, diện tích đất không 

UBND thành phố 
Hải Phòng, Sở 
TN&MT, UBND 
huyện An Dương 

Xử phạt 400.000.000 đồng, 
buộc đình chỉ hoạt động và 
di dời đến địa điểm mới 
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thẳng ra 
môi trường 

đủ để thực hiện cải tạo nâng cấp dây chuyền sản xuất và hệ 
thống xử lý. 

8 Công ty TNHH 
Thép Đồng Tiến 

Xã Hắc Dịch, 
huyện Tân 
Thành, tỉnh 
Bà Rịa Vũng 
Tàu 

2014 Ô nhiễm 
khói, bụi do 
hoạt động 
sản xuất 
phôi thép 

Khu dân cư xã Mỹ 
Xuân và Hắc Dịch, 
huyện Tân Thành. 
Nồng độ khói, bụi 
vượt từ 2 - 3 lần 
QCVN.  

Từ năm 2010, nhân dân đã nhiều làn có đơn phản ánh kiến 
nghị, vụ việc gây ô nhiễm diễn ra trong thời gian dài trước 
khi được giải quyết. Ngày 10/9/2013, Sở TN&MT, PC49 tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp kiểm tra đột xuất, kết quả quá 
trình luyện phôi thép thải khí, bụi vượt QCVN từ 2- 3 lần. Cơ 
quan chức năng đã yêu cầu Công ty khắc phục vi phạm. 
Tuy nhiên, Công ty đã không khắc phục được ô nhiễm, hàng 
trăm hộ dân đã kéo đến cổng nhà máy để phản đối. Ngày 
04/11/2014, Sở TN&MT và PC49 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã 
tiến hành kiểm tra. Ngày 20/11/2014, Đoàn thanh tra của 
Tổng cục Môi trường phối hợp với Sở TN&MT, PC49, UBND 
huyện Tân Thành, UBND xã Hắc Dịch kiểm tra công tác bảo 
vệ môi trường 

Tổng cục Môi 
trường, UBND tỉnh 
Bà Rịa Vũng Tàu, 
Sở Tài nguyên và 
Môi trường tỉnh, 
PC49, UBND huyện 
Tân Thành, UBND 
xã Hắc Dịch 

Xử phạt vi phạm hành chính 
670.000.000 đồng 
Đình chỉ hoạt động gây ô 
nhiễm 03 tháng 

9 Ô nhiễm môi 
trường trên 
sông Chà Và, Bà 
Rịa Vũng Tàu 

xã Long 
Thành, tp 
Vũng Tàu, 
tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

2015, Ô nhiễm 
nước sông 
do nước 
thải từ các 
cơ sở chế 
biến hải sản 

Nước sông Chà Và bị ô 
nhiễm làm chết 120 
tấn cá của 33 hộ nuôi 
cá lồng bè trên sông 
Chà Và. 

Hiện tượng ô nhiễm nguồn nước sông Chà Và làm cá nuôi 
tại các lồng bè trên sông chết là tương đối phổ biến, xả ra 
nhiều năm. Tuy nhiên đỉnh điểm của xung đột xảy ra vào 
ngày 06/9/2015 khi cá chết hàng loạt, nhiều hộ dân bức xúc 
mang cá chết đến đổ tại các doanh nghiệp chế biến hải sản 
vì họ cho rằng nguyên nhân là do các doanh nghiệp này đã 
xả nước thải chưa xử lý ra sông làm cá chết. Cá nuôi đã chết 
nhiều lần nước đó mà không xác định được nguyên nhân 
nhưng họ luôn cho rằng thủ phạm chính là các nhà máy chế 
biến hải sản trên. 
Theo kết quả khảo sát của Viện Môi trường và Tài nguyên, 
nguyên nhân cá chết là do 14 doanh nghiệp chế biến hải sản 
xả nước thải gây ô nhiễm nước sông Chà Và. UBND thành 
phố Vũng Tàu đã nhiều lần tiến hành hoà giải nhưng không 
thành. 33 hộ dân đã làm đơn khởi kiện 14 doanh nghiệp 
chế biến hải sản đến Toà án nhân dân thành phố Vũng Tàu.  

UBND tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, UBND 
thành phố Vũng 
Tàu, UBND huyện 
Tân Thành, UBND 
xã Tân Hải, Hiệp 
hội nuôi cá, Đoàn 
Luật sự thành phố 
Vũng Tàu 

Các doanh nghiệp chế biến 
hải sản bồi thường thiệt hại 
18,1 tỷ đồng cho các hộ dân 
bị ảnh hưởng. 
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu đình chỉnh hoạt động 
của 05 doanh nghiệp (hoạt 
động có giấy phép), 05 
doang nghiệp tạm đình 
chỉnh hoạt động 06 tháng 
và 04 doanh nghiệp xử phạt 
vi phạm hành chính. 
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10 Cơ sở sản xuất 
bao bì Phương 
Ngọc Trâm xả 
thải gây ô nhiễm 

tổ 2, 
phường Lê 
Lợi, thành 
phố Kon 
Tum 

2017, Ô nhiễm 
nước thải, 
khí thải, 
tiếng ồn 

Hoạt động chế biến 
bao bì của 02 dây 
chuyền sản xuất phát 
sinh nước thải, khí thải 
và bụi ảnh hưởng đến 
đời sống của nhân dân 
tổ 2 phường Lê Lợi, tp 
Kon Tum 

Một số công dân tại tổ 2, phường Lê Lợi, Tp Kon Tum nhiều 
lần phản ánh về việc cơ sở sản xuất bao bì Phương Ngọc 
Trâm gây ô nhiễm môi trường. Sở TN&MT, PC49 phối hợp 
với các ban ngành có liên quan kiểm tra nhận thấy các công 
đoạn sản xuất như xé, rửa bao bì, áp nhiệt tạo viên, kéo sợi, 
dệt bao bì phát sinh nước thải, khí thải, tiếng ồn. Đồng thời 
cơ sở này hoạt động khi chưa hoàn thành các thủ tục pháp 
lý.   

Sở TN&MT tỉnh 
Kon Tum, UBND 
thành phố Kon 
Tum, phòng 
TN&MT thành phố 
Kon Tum, PC49 
Kon Tum, UBND 
phường Lê Lợi, 
Trung tâm phát 
triển cụm công 
nghiệp tp Kon Tum 

UBND thành phố Kon Tum 
quyết định thu hồi diện tích 
đất đã cho cơ sở Phương 
Ngọc Trâm thuê vì hoạt 
động không đúng theo 
ngành nghề đăng ký. Niêm 
phong và di dời thiết bị sản 
xuất. 

11 Công ty TNHH 
Phương Nam 
6M 

Thôn Lão 
Cầu, xã Tiên 
Tân, huyện 
Duy Tiên, 
tỉnh Hà Nam 

2014, Ô nhiễm do 
khí thải  

Hoạt động chế biến 
đất hiếm phát sinh khí 
thải làm lúa trên cánh 
đồng Cổ Cò bị táp lá 
trên diện tích 
47.715m2, 814 cây ăn 
quả và 14.300m2 cây 
màu các loại bị ảnh 
hưởng 

Ngày 06/5/2014, Người dân thôn Lão Cầu phát hiện cây cối, 
hoa màu trên cánh đồng Cổ Cò và khu vực ven sông Nhuệ 
thuộc khu vực phía Nam và tây nam Nhà máy bị táp lá bất 
thường. Nhân dân cho rằng hiện tượng trên là do Nhà máy 
tinh chế ooxxit kim loại đất hiếm gây ra nên có đơn tố cáo 
gửi cơ quan chức năng; tổ chức rào cổng, dựng lều bạt, cử 
người canh giữ ngăn cản không cho công nhân đến làm việc 
và không đồng ý để nhà máy tiếp tục sản xuất. Kết quả giám 
định tại Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an cho thấy hiện 
tượng táp lá không phải do nguyên nhân sinh vật gây hại và 
các loại thuốc diệt cỏ; không phải do con người phá hoại mà 
do khí HCl của Công ty Phương Nam 6M gây ra. 

Bọ TN&MT, UBND 
tỉnh Hà Nam, PC49 
Hà Nam, Sở 
TN&MT Hà Nam 

Bồi thường thiệt hại cho 
233 hộ dân với tổng số tiền 
237.760.000 đồng 
Dừng hoạt động sản xuất 
để khắc phục các tồn tại. 

12 Công ty Cổ phần 
thép Dana Ý và 
Công ty Cổ phần 
Dana Úc gây ô 
nhiễm bụi 

xã Hoà Liên, 
huyện Hoà 
Vang, TP Đà 
Nẵng 

2016 Ô nhiễm bụi 
và khí thải 

Hoạt động sản xuất 
phôi thép của 02 nhà 
máy gây ô nhiễm khí 
và bụi, ảnh hưởng đến 
đời sống của nhân 
dân, gia tăng các bệnh 
nan y 

Từ nhiều năm nay, người dân thôn Vân Dương 1 và 2, xã 
Hoà Liên liên tục có phản ánh về ô nhiễm môi trường do 
hoạt động sản xuất phôi thép của 02 nhà máy, lượng người 
bị bệnh ung thư tăng lên. UBND thành phố đã chỉ đạo các 
ngành kiểm tra, giải quyết nhưng không triệt để. Đỉnh điểm 
của sự việc là ngày 14/12/2016, nhân dân đã chặn xe không 
cho vào 2 nhà máy này. UBND thành phố đã tiến hành hoà 
giải với người dân. 

UBND tp Đà Nẵng, 
Sở TN&MT, PC49, 
Sở Công thương, 
Sở KH&CN, Sở Xây 
dựng, UBND huyện 
Hoà Vang, UBND 
xã Hoà Liên 

Tạm dừng hoạt động của 02 
nhà máy trong thời gian 
chờ phương án chính thức 
được cơ quan có thẩm 
quyền thẩm định về mặt 
công nghệ, sản xuất, môi 
trường. 
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13 Công ty TNHH 
Phương Hoa gây 
ô nhiễm 

Thôn Đăk 
Sút, xã Đăk 
Kroong, 
huyện Đăk 
Glei, tỉnh 
Kon Tum 

2017 Ô nhiễm 
nguồn nước 
dưới đất 

Hoạt động chế biến 
tinh bột sắn phát sinh 
nước thải, bã thải 
không được xử lý, 
thẩm thấu vào nguồn 
nước dưới đất là các 
giếng nước của hộ dân 
trong khu vực nổi 
váng, chuyển màu 
đen, bốc mùi hôi tanh 

Từ khi có hoạt động của nhà máy chế biến tinh bột sắn, 
nước của các giếng nước tại thôn Đăk Sút bắt đầu có sự 
thay đổi tính chất, rõ rệt nhất là từ tháng 2 năm 2017 và 
ngày càng trầm trọng hơn. Ngoài ra mùi hôi thối của quá 
trình phân huỷ bã sắn cũng ảnh hưởng đến sức khoẻ của 
nhân dân, ảnh hưởng nặng nhất là 13 hộ gần nhà máy. Kết 
quả phân tích mẫu nước của 09 giếng cho thấy 09/9 mẫu 
đều bị ô nhiễm. Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Kon Tum đã 
tiến hành kiểm tra đột xuất và phát hiện ra các sai phạm 
của Công ty. 

UBND tỉnh Kon 
Tum, Sở TN&MT, 
UBND huyện Đăk 
Glei, UBND xã Đăk 
Kroong, Trung tâm 
y tế huyện Đăk Glei 

Xử phạt 20.000.000 đồng 
Hỗ trợ 09 gia đình bị ảnh 
hưởng mua bồn chứa nước 
và cung cấp nước sạch cho 
04 hộ có nhu cầu. 

14 Công ty TNHH 
MTV Long Huy 
Hùng 

Xã Đăk Ha, 
huyện Đăk 
Glong, tỉnh 
Đăk Nông 

2016 ô nhiễm 
nước mặt 

Nước thải từ dây 
chuyền sản xuất đũa, 
giấy và các sản phẩm 
từ gỗ, tre, nứa, rơm, 
rạ chưa được xử xả 
vào suối với nồng độ 
thông số ô nhiễm vượt 
QCVN là 31,96 lần. 

Công ty TNHH MTV Long Hùng Huy Đăk Nông được cấp 
phép hoạt động từ ngày 24/4/2014. Tuy là đơn vị mới được 
đầu tư xây dựng mới nhưng đã không chú ý đến đầu tư bảo 
vệ môi trường, Sở TN&MT đã phối hợp với các ngành có 
liên quan kiểm tra phát hiện ra nhiều hành vi vi phạm, trong 
đó nghiêm trọng nhất là vấn đề xả nước thải gây ô nhiễm 
môi trường nghiêm trọng. 

UBND tỉnh Đăk 
Nông, Sở TN&MT, 
UBND huyện Đăk 
Glong 

Xử phạt 440.000.000 đồng, 
đình chỉ hoạt động 04 tháng 

15 Nhà máy sản 
xuất vật liệu xây 
dựng Tây 
Nguyên 

Thôn Phú 
Sơn, xã 
Quảng Phú, 
huyện 
Krong Nô, 
tỉnh Đăk 
Nông 

2017 Ô nhiễm bụi Hoạt động sản xuất xi 
măng gây ô nhiễm bụi 

Bắt đầu vận hành từ năm 2015 nhưng bị người dân thường 
xuyên phản ánh về tình trạng ô nhiễm khói, bụi của nhà 
máy, ảnh hưởng bụi và tiếng ồn của phương tiện vận tải 
nguyên liệu và sản phẩm, làm hư hỏng đường giao thông; 
đã nhiều lần bị cơ quan chức năng kiểm tra, yêu cầu khắc 
phục các vi phạm về môi trường. Ngày 04/5/2017, UBND 
tỉnh Đăk Nông đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính đối với Công ty này. 

UBND tỉnh Đăk 
Nông, Sở TN&MT, 
UBND huyện Krong 
Nô 

Xử phạt 210.000.000 đồng 
Đình chỉ hoạt động 03 
tháng 

16 Nicotex Thanh 
Thái 

Thôn 5, xã 
Cẩm Vân, 
huyện Cẩm 
Thuỷ, tỉnh 
Thanh Hoá 

2013 Chôn lấp 
hoá chất 
bảo vệ thực 
vật hết hạn 
sử dụng vào 
đất 

Việc chôn hàng trăm 
tấn hoá chất bảo vệ 
thực vật vào trong đất 
và nước thải sản xuất 
không được xử lý làm 
ô nhiễm đất, nước 

Việc chôn lấp hoá chất bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng, vỏ 
bào bì hoá chất BVTV trong khuôn viên Công ty Nicotex 
Thành Thái đã diễn ra trong thời gian dài, gây ô nhiễm môi 
trường gây bức xúc cho người dân địa phương. Sáng 
30/8/2013, người dân bức xúc đã vào khuôn viên Công ty 
đào bới, tìm kiếm các hố chôn. Người dân đã tìm được hàng 

UBND tỉnh Thanh 
Hoá, Công an tỉnh, 
Sở TN&MT, PC49, 
UBND huyện Cẩm 
Thuỷ, UBND huyện 
Yên Định 

Xử phạt vi phạm hành chính 
421.150.000 đồng 
Thu gom 239.072 kg hoá 
chất và đất có nhiễm nặng 
hoá chất độc hại phải đem 
đi tiêu huỷ và hàng chục tấn 
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dưới đất, nước mặt và 
không khí trong phamj 
vi 02 huyện Cẩm Thuỷ 
và Yên Định 

chục điểm chôn hoá chất BVTV, đào lên những thùng phuy 
đã mục, hoá chất ngấm vào lòng đất, có thùng mùi hoá chất 
bốc lên nồng nặc...  Chiều 30/8/2013, PC49 tỉnh Thanh Hoá 
có quyết định đình chỉ hoạt động của Công ty Nicotex 
Thanh Thái để điều tra làm rõ vụ việc. Từ thời điểm đó, 
người dân địa phương dựng lều bạt trước cổng Công ty để 
giám sát, không cho tẩu tán tang vật vi phạm. Trong quá 
trình điều tra, Công an tỉnh Thanh Hoá đã chuyển hồ sơ vi 
phạm hành chính về BVMT đến Chủ tịch UBND tỉnh Thanh 
Hoá để xử phạt theo thẩm quyền. Sau gần 14 tháng điều 
tra, Công ty tỉnh Thanh Hoá kết luận không đủ căn cứ khởi 
tố vụ án hình sự đối với hành vi chôn lấp hoá chất BVTV hết 
hạn sử dụng. 

chất thải khác phải xử lý tại 
chỗ. 

17 Nhà máy sản 
xuất gỗ MDF 
Long Việt 

xã Thuận 
Hạnh, 
huyện Đăk 
Song, tỉnh 
Đăk Nông 

2009 - 
2017 

ô nhiễm bụi, 
mùi hôi, 
nước mặt 

nước thải chưa qua xử 
lý xả ra môi trường, 
bụi trong quá trình 
băm, nghiền gỗ, mùi 
hôi của quá trình sử 
dụng keo có chứa 
dung môi hữu cơ và 
mùi từ hồ chứa nước 
thải trong Công ty 

Từ năm 2009 đến nay, người dân xã Thuận Hạnh liên tục có 
đơn kêu cứu về tình trạng ô nhiễm môi trường của Công ty 
Cổ phần Gỗ Kỵ nghệ MDF Long Việt (nay đổi tên là Công ty 
CP gỗ kỵ nghệ BISON). Năm 2014, Sở TN&MT Đăk Nông đã 
tiến hành kiểm tra phát hiện nhiều vi phạm về môi trường, 
trong đó có 05 điểm thoát nước ra môi trường và yêu cầu 
Công ty khắc phục đồng thời xử phạt 150 triệu đồng với 
hành vi chưa hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải. 
Quá bức xúc với tình trạng ô nhiễm, ngày 15/5/2017 người 
dân đã dựng lều, chặn cổng nhà máy không cho phương 
tiện ra vào. Sở TN&MT tỉnh Đăk Nông có thông báo kết quả 
kiểm tra và khẳng định phản ánh của người dân về việc nhà 
máy phạt sinh bụi, mùi là đúng. Khảo sát tại các hộ dân 
sống cuối hướng gió cho thấy bụi sợi gỗ lưu lại trên bề mặt 
các vật dụng sinh hoạt, mùi cay, hắc của hoá chất phát sinh 
từ Công ty. Nồng độ đo bụi tại 02 hộ dân vượt từ 1,23 và 
1,28 lần QCVN về chất lượng không khí xung quanh. 

UBND tỉnh Đăk 
Nông, Sở TN&MT, 
UBND huyện Đăk 
Song 

Xử phạt 150.000.000 đồng 
Cho thời áp dụng công nghệ 
xử lý đến 30/10/2017. 
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Phụ lục 2: Các thực tiễn quốc tế tốt nhất trong quản lý môi trường 

Giới thiệu 

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy một thông điệp rõ ràng: đối với vấn đề tranh chấp, xung đột môi 
trường, các quy định được xây dựng theo cách tiếp cận từ trên xuống không thể giúp giảm thiểu 
xung đột môi trường, cho dù hệ thống quản lý nhà nước có được cấu trúc tốt để giải quyết xung 
đột. Trong hai thập niên trở lại đây, thực tế chứng minh rằng để những quy định về môi trường 
do Nhà nước ban hành đạt được hiệu quả tối ưu, chúng cần có được sự ủng hộ của người dân 
(Kagan, Thornton và Gunningham 2003; McAllister, Van Rooij và Kagan 2010). Nhiều nghiên cứu 
từ các nước công nghiệp phát triển và các nước công nghiệp mới cho thấy, không có một cơ quan, 
tác nhân, hay thể chế riêng rẽ nào có đủ kiến thức hay năng lực quản lý hiệu quả những lĩnh vực 
đa chiều và phức tạp, như vấn đề tranh chấp, xung đột môi trường. 

Các nghiên cứu đã chỉ ra những vấn đề liên quan đến cách tiếp cận từ trên xuống đối với lĩnh vực 
quản lý môi trường: 

• Chính phủ không có đầy đủ thông tin về các vấn đề môi trường ở địa phương. 

• Các quy định quản lý môi trường thường được ban hành chậm so với những vấn đề môi 

trường phát sinh. 

• Các quan chức thiếu kỹ năng và năng lực để giám sát và kiểm soát có hiệu quả các hành vi tác 

động xấu đến môi trường. 

• Nếu chính phủ sở hữu hay nắm quyền kiểm soát các ngành gây ô nhiễm, khi đó sẽ làm nảy 

sinh vấn đề xung đột lợi ích. 

Cách tiếp cận đa chiều trong quản lý là gì? 

Thay vì một hoạt động của Nhà nước theo cách tiếp cận từ trên xuống, cách tiếp cận đa chiều 
trong quản lý cho phép có sự cộng tác giữa các chủ thể nhà nước và phi nhà nước (Gunningham 
và Sinclair 2002; Thornton và Gunningham 2003; Bennera và Cary Coglianese 2012). Cách tiếp cận 
này không chỉ được quy định trong luật lệ và chính sách, mà còn thông qua các thỏa thuận cá 
nhân, thực thi các tiêu chuẩn không thông qua chính phủ, các kế hoạch kiểm định, và các cơ chế 
kiểm soát phi nhà nước. 

Nghiên cứu ở các nước phát triển và đang phát triển cho thấy cách tiếp cận đa chiều trong quản 
lý bao gồm một tổ hợp các cách tiếp cận quản lý khác nhau; cung cấp hình thức hiệu quả nhất 
trong quản lý môi trường. Nghiên cứu cũng đã chỉ ra là cách tiếp cận mệnh lệnh từ trên xuống có 
hiệu quả nhất khi được kết hợp với dự tham gia của người dân theo cách tiếp cận từ dưới lên 
(Thornton và Gunningham 2003; Bennear và Cary Cogliance 2012). Công ước Earhus về tiếp cận 
thông tin, sự tham gia của công chúng trong việc ra quyết định, tiếp cận công lý trong các vấn đề 
về môi trường (2001), đã thể hiện rõ cách tiếp cận đa chiều trong quản lý môi trường.  

Trong vòng hai mươi năm qua, các nhà lập chính sách về môi trường đã quay sang sử dụng các 
công cụ chính sách tạo động lực để đạt được các tiêu chuẩn môi trường. Bên cạnh các công cụ 
quản lý theo kiểu mệnh lệnh từ trên xuống không cho phép sự tham gia của công dân, chính phủ 
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đã áp dụng một loạt “các công cụ hỗn hợp” cho phép hình thành nên các quy định mang tính nhà 
nước và phi nhà nước. Chính phủ và các tổ chức kinh doanh đã thúc đẩy cách tiếp cận tự quản lý 
đối với các vấn đề môi trường - một quy trình phù hợp với Hệ thống quản lý môi trường toàn cầu 
hay ISO 14000 (Falkner 2003). 

Các nghiên cứu cho thấy cách tiếp cận đa chiều trong quản lý – thay vì một hệ thống được thực 
thi theo thứ bậc và các quy định được thực thi đồng nhất – cho phép tạo ra một cơ chế tương tác 
nhiều hơn với thị trường và các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần tạo ra các kết quả môi trường 
tốt hơn (Kagan, Thornton và Gunningham 2003; van Rooij, Stern và Furst 2016). Các quy định phi 
Nhà nước không thay thế các quy định của Nhà nước theo cách tiếp cận từ trên xuống, thay vào 
đó nó bổ sung và mở rộng hiệu lực cho các quy định của Nhà nước. Mục đích của việc kết hợp các 
quy định môi trường Nhà nước với các quy định phi Nhà nước là giúp cải thiện liên tục hành vi 
của các cá nhân hay đơn vị chịu sự chi phối của các quy định. Quy chế không những hướng đến 
việc tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn tối thiểu, mà còn giúp huy động các nguồn lực của địa 
phương khuyến khích các doanh nghiệp làm tốt hơn các tiêu chuẩn cứng và đánh giá tác động 
môi trường. 

Kim tự tháp quản trị môi trường 

 

Kim tự tháp quản trị môi trường giúp nuôi dưỡng các doanh nghiệp tiến bộ: 

• Thông tin và hỗ trợ các doanh nghiệp muốn cải thiện môi trường 

• Khuyến khích cải thiện liên tục các tiêu chuẩn về môi trường 

• Thúc đẩy các thực tiễn sáng tạo, không chỉ dừng lại với việc tuân thủ các tiêu chuẩn môi 

trường tối thiểu 

• Tẩy chay các doanh nghiệp không quan tâm tới môi trường 

• Theo đuổi việc tuẩn thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu (EIAs và EISs), và 

• Cho dừng hoạt động các công ty “không có ý thức” hay không có kiến thức và kỹ năng bảo 

vệ môi trường. 
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Giả định quy chế đối với các doanh nghiệp 

 

 

Phần dưới đây phân tích xem hai quốc gia Châu Á tiếp cận quản lý môi trường như thế nào. Hai 
quốc gia này là Trung Quốc và Indonesia. Kết quả cho thấy là mặc dù Trung Quốc có năng lực quản 
lý tốt, thông qua cách tiếp cận từ trên xuống trong quản lý môi trường, nhưng quốc gia này vẫn 
chưa chấp nhận cách tiếp cận đa chiều trong quản lý.  

Các nghiên cứu ở cấp độ quốc gia 

Các nghiên cứu ở cấp độ quốc gia đã phân tích và so sánh hai cách tiếp cận khác nhau của Trung 
Quốc và Indonesia để giải quyết các xung đột môi trường. Ở cả hai quốc gia này, xung đột môi 
trường ngày càng gia tăng bởi người dân đã có ý thức hơn về các nguy cơ đối với sức khỏe do ô 
nhiễm môi trường, và tiếp cận được các phương tiện cần thiết để chống lại các đối tượng gây ô 
nhiễm. Mặc dù khó có thể lượng hóa, các nghiên cứu đã chỉ ra là cách tiếp cận của Indonesia, có 
sử dụng nhiều hơn cách tiếp cận đa chiều trong quản lý, là có hiệu quả trong trong giảm thiểu các 
xung đột môi trường (Nocholson 2009; van Rooij, Stern và Furst 2016). 
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Trung Quốc: Các quan điểm trái ngược đối với cách tiếp cận đa chiều trong quản lý 

Trung Quốc đã có những tiến bộ đáng kể trong bảo vệ môi trường, thể hiện trong xây dựng thể 
chế và lập chính sách. Quy chế nhấn mạnh việc lập kế hoạch từ trung ương và sự tuân thủ các tiêu 
chuẩn môi trường. Mặc dù mục tiêu bảo vệ môi trường được quan tâm hơn so với trước đây, các 
ưu tiên ở cấp trung ương vẫn dành nhiều hơn cho phát triển kinh tế thay vì bảo vệ môi trường (Li 
và Lang 2010; Yi Liu và cộng sự 2016). Quy chế ở cấp trung ương sử dụng luật pháp để quản lý 
môi trường, bệnh cạnh đó là những hỗ trợ thúc đẩy công nghệ sạch, chẳng hạn sử dụng năng 
lượng mặt trời hay xe điện. 

Khung quy chế 

Trung Quốc đã thông qua một bộ luật toàn diện để bảo vệ môi trường, bao gồm Luật Bảo vệ Môi 
trường 2015, thành lập Bộ Bảo vệ Môi trường ở cấp trung ương, và thành lập các cơ quan thực 
thi pháp luật ở cấp tỉnh và thành phố (van Rooij 2010; Lora Wainwright 2010). Bên cạnh việc cấp 
phép bảo vệ môi trường với các quy định về đánh giá tác động môi trường (EIAs), Luật Thuế Bảo 
vệ Môi trường 2017 có mục tiêu giảm thiểu ô nhiễm môi trường bằng cách đánh thuế vào ô 
nhiễm. Để khuyển khích công nghệ sạch, các doanh nghiệp có hoạt động giảm thải ô nhiễm sẽ 
được miễn giảm thuế. Mặc dù khuôn khổ lập pháp trong quản lý môi trường đã được cải thiện 
đáng kể, các quy định hiện hành vẫn còn yếu, không khả thi, không rành mạch, và không đầy đủ, 
làm hạn chế quyền của người dân, và vẫn mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp gây ô nhiễm trốn 
tránh trách nhiệm (van Rooij 2010; Lora-Wainwright 2010; Brettell 2013). 

Vấn đề gặp phải đối việc dựa vào quy chế quản lý từ trên xuống là các tác nhân gây ô nhiễm có 
quan hệ chính trị thướng chống lại việc thực thi luật bảo vệ môi trường bằng cách phớt lờ các quy 
định bảo vệ môi trường hoặc chỉ thực thi một phần các quy định này (van Rooij 2010; van Rooij, 
Stern và Furst 2016; Yi Liu và cộng sự 016). Chính quyền địa phương trực tiếp kiểm soát các cơ 
quan hành pháp và bảo vệ môi trường ở địa phương. Điều này không hợp lý bởi chính quyền địa 
phương khó có thể giám sát và duy trì mối quan hệ thường xuyên với các doanh nghiệp gây ô 
nhiễm, một mặt là do lịch sử để lại của nền kinh tế kế hoach hóa tập trung, và mặt khác là do tầm 
quan trọng của việc tạo công ăn việc làm và doanh thu cho địa phương (van Rooij 2010). 

Mặc dù nhà nước đã nhân ra những hạn chế cố hữu của cách tiếp cận mệnh lệnh từ trên xuống 
trong kiểm soát ô nhiễm, những đã có những tranh luận chính trị về việc áp dụng cách tiếp cận 
đa chiều trong quản lý, cho phép người dân đóng vai trò quan trọng hơn trong giám sát ô nhiễm 
và giải quyết xung đột môi trường (Stern 2013). Nhiều quan chức hiểu được sự cần thiết phải có 
những tác nhân mới đễ hỗ trợ nhà nước trong giám sát ô nhiễm, gây sức ép với bên gây ô nhiễm, 
giúp thực thi luật pháp, và điều tiết xung đột môi trường. Song, họ vẫn quan ngại các tổ chức xã 
hội và các cuộc vận động môi trường có thể trở thành những phong trào chính trị rộng khắp. Mâu 
thuẫn này định hình cách tiếp cận cả từ trên xuống và từ dưới lên trong quản lý môi trường ở 
Trung Quốc. 

Bất chấp những tranh luận chính trị, đã có dịch chuyển quan trọng hướng đến cách tiếp cận quản 
lý môi trường từ dưới lên. Ví dụ, thủ tục tòa án cho phép người dân có thể kiện những bên gây ô 
nhiễm tại tòa án. Quan điểm chuyên gia chứng minh môi quan hệ nhân quả giữa xả thải môi 
trường và tác động tới công chúng cũng được sử dụng dễ dàng hơn. Trong một cải cách quan 
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trọng gần đây, các tổ chức phi chính phủ có thể đứng ra khởi kiện thay mặt các cộng đồng có môi 
trường bị ảnh hưởng. 

Các tòa án chuyên ngành về môi trường đã áp dụng tố tụng hình sự đối với các vụ việc ô nhiễm 
môi trường nghiêm trọng. Bên cạnh đó, khung hình phạt đối với những hành vi không tuân thủ 
đã được điều chỉnh tăng lên, các mục tiêu được làm rõ và mở rộng hơn, và các kỹ thuật trong 
thực thi pháp luật liên quan đã được cải thiện (Lora-Wainwright 2010; Brettell 2013). Chính phủ 
vẫn cấm việc sử dụng các hành động tập thể (như khiếu kiện tập thể) tự phát từ công dân, nhưng 
các tổ chức phi chính phủ có thể huy động nguồn lực của cộng đồng để thực hiện hành động tập 
thể về môi trường (theo cơ chế đại diện). 

Tự quản môi trường cũng gia tăng. Theo một cuộc khảo sát ISO gần đây, đã có nhiều công ty tuân 
thủ Chứng chỉ xanh (ISO14001) ở Trung Quốc – tăng từ 510 doanh nghiệp trong năm 2000 lên 
đến 117.758 doanh nghiệp trong năm 2014 (McGuire 2014). Mối quan tâm tới tự quản môi 
trường là do có nhiều công ty Trung Quốc tìm kiểm sự ủng hộ của khách hàng ở thị trường nước 
ngoài. Thị hiếu mua hàng của những khách hàng có ý thức về môi trường ở các nước phát triển 
đã thúc đấy xu hướng tự quản về môi trường, ví dụ chứng chỉ của Hội đồng Bảo vệ Rừng hoặc 
chứng chỉ Thương mại công bằng (Fairtrade). 

Bất chấp cách tiếp cận cẩn trọng của chính phủ đối với sự tham gia của người dân trong quản lý 
môi trường, người dân Trung Quốc đang nỗ lực thiết lập mối quan hệ cộng tác giữa các phong 
trào phản đối ô nhiễm môi trường ở trong nước, và chủ động phản đối các dự án gây ô nhiễm 
môi trường nghiêm trọng (van Rooij, Stern và Furst 2016; Yi Liu và cộng sự 2016). Mạng Internet, 
đặc biệt là mạng xã hội, đóng một vai trò quan trọng cho phép người dân thông tin các vấn đề 
môi trường rộng rãi hơn. Điều này không những giúp các cuộc vận động phản đối dự án gây ô 
nhiễm được tổ chức tốt hơn, mà còn gây sức ép buộc Nhà nước phải thực thi chặt chẽ hơn các 
quy định quản lý môi trường. Tuy nhiên, các nhà bình luận cho rằng các cuộc xung đột xã hội liên 
quan đến các vấn đề môi trường là tương đối không hiệu quả trong việc ngăn chặn và kiểm soát 
ô nhiễm bởi sự ngăn cản của các cơ quan đảng-nhà nước Trung Quốc (van Rooij, Stern và Furst 
2016; Yi Liu và cộng sự 2016). 

Cách tiếp cận đa chiều trong quản lý, có liên quan đến xung đột, đã có biến chuyển trong không 
gian chính trị bị kiểm soát chặt bởi nhà nước. Điều này không có nghĩa là nhà nước không quan 
tâm gì đến các vấn đề môi trường. Nhà nước cần phải cân bằng các nhu cầu đối kháng của người 
dân trong một không gian phù hợp để ngăn chặn bất ổn xã hội. Hiện nay quá trình này mới được 
thực hiện theo cách tiếp cận từ trên xuống và không giúp tạo nên một cơ chế hữu hiệu để giải 
quyết xung đột môi trường. Trung Quốc đang thiếu một thể chế trung gian phù hợp (trọng tài, 
luật sư, chuyên gia, hỗ trợ pháp lý) để hỗ trợ người dân đấu tranh với các bên gây ô nhiễm. Nhưng 
quan trọng hơn cả là ở Trung Quốc vẫn tồn tại một môi trường chính trị-xã hội chưa ủng hộ nhiều 
cho tiếng nói của người dân. Những bên gây ô nhiễm thường được các cơ quan chính phủ bảo vệ 
nhiều hơn và điều này dẫn đến sự mất cân bằng quyền lực trong mối tương quan với người dân 
(van Rooij, Stern and Furst 2016).    
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Sự tham gia của công chúng và quy hoạch không gian 

Trong nhiều năm, các quan chức thành phố của Trung Quốc bị phê phán do để các nhà phát triển 
bất động sản can thiệp vào chương trình quy hoạch mà không quan tâm đến những bức xúc của 
công chúng, như thực hiện bồi thường thỏa đáng cho những người bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm do 
hoạt động công nghiệp gây ra (Zhou 2012; He 2006). Để khôi phục niềm tin của dân chúng, một 
số công chức đã thử nghiệm mô hình thiết kế mở (deliberative design) - một loại hình có sự tham 
gia của người dân trong thiết kế quy hoạch môi trường đề xuất bởi Fishkin và Baogang He (He 
2006).  

Ví dụ, trong năm 2005 quan chức của Thành phố Ôn Lĩnh (Wenling) chọn ngẫu nhiên ra 257 người 
dân để quyết định xem sẽ sử dụng ngân sách của thành phố như thế nào, và đồng thời có thể 
giảm thiểu ô nhiễm môi trường đối với thành phố (Han Fuguo và cộng sự 2015; He 2006). Năm 
2012, Đại hội thứ 18 của Đảng cộng sản Trung Quốc thông qua chủ trương mở rộng dân chủ 
(Xieshang Minzhu) như một cơ chế chủ chốt để tăng cường sự tham gia của người dân vào quá 
trình lập quy hoạch, năng cao năng lực của nhà nước, và giảm ô nhiễm môi trường (Han Fuguo và 
cộng sự 2015). Theo đó, hàng trăm thành phố nhỏ và quận đã thử nghiệm đã thử nghiệm mô 
hình thiết kết mở để khuyến khích sự tham gia của công chúng vào quá trình lập quy hoạch và 
bảo vệ môi trường. Ví dụ, trong năm 2015, quận mới Phố Đông (Pudong) ở Thượng Hải đã mời 
người dân tham gia quyết định phân bổ ngân sách phát triển ở một số đơn vị cấp dưới (Han Fuguo 
và cộng sự 2015). Với sự hỗ trợ của Trung tâm Nghiên cứu so sánh về quản trị đô thị của Đại học 
Phục Đán (Fudan), người dân được lựa chọn ngẫu nhiên để đưa ra lựa chọn ưu tiên đối với phát 
triển công nghiệp và đất đai ở cấp cơ sở. Dự án này sử dụng kỹ thuật Nhóm Tham vấn - một loại 
hình tham vấn có cung cấp các thông tin kỹ thuật và thông tin cân bằng, lấy mẫu ngẫu nhiên, thảo 
luận nhóm, và tiến hành khảo sát trước và sau khi lấy ý kiến tham vấn.  

Nghiên cứu đã chỉ ra 5 nguyên nhân tại sao thiết kế mở có tác dụng làm gia tăng sự tham gia của 
công chúng ở Trung Quốc (Zhou 2012; He 2006): 

• Những người điều hành thảo luận được đào tạo tại một trung tâm của trường đại học 

cho chuyên môn sâu về thiết kế có tham vấn rộng rãi (thiết kế mở). 

• Những người điều hành thảo luận tạo điều kiện cho người dân được trình bày vấn đề với 

mức độ công bằng tương đối. 

• Những người tham gia được tóm tắt tổng quan về vấn đề cần thảo luận và có đủ thời 

gian để đưa ra các quyết định “hợp lý” và có đầy đủ thông tin. 

• Các diễn đàn tham vấn không chịu sự chi phối của các cơ quan lập ngân sách và quy hoạch 

của thành phố. 

• Cơ chế giám sát độc lập đảm bảo sự tuân thủ đối với thứ tự ưu tiên được nêu ra. 

Mặc dù các thử nghiệm thiết kế mở đã cho các kết quả đáng khích lệ, nhưng nó chưa được ghi 
nhận là một phương pháp phải có trong quản lý môi trường. Nhà nước nhận thấy sự cần thiết 
thực hiện công bằng trong phân bổ lợi ích, cho phép phân bổ lợi ích môi trường một cách công 
bằng hơn giữa các doanh nghiệp và người dân. Tuy nhiên, Nhà nước vẫn dựa vào các quy định 
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kiểm soát theo kiểu mệnh lệch từ trên xuống kết hợp với việc tạo cơ chế khuyến khích ứng dụng 
công nghệ xanh để thực hiện mục tiêu công bằng trong phân bổ lợi ích (van Rooij, Stern và Furst 
2016). 

Nếu Trung Quốc, với năng lực quản lý to lớn, còn gặp nhiều khó khăn trong quản lý môi trường 
theo cách tiếp cận từ trên xuống, câu hỏi đặt ra là liệu cách tiếp cận này có phù hợp với Việt Nam 
hay không? Trung Quốc có dân số gấp 15 lần Việt Nam và GDP gấp 54 lần Việt Nam. Nghiên cứu 
tình huống tiếp theo đề cập đến trường hợp Indonesia, quốc gia có năng lực quản lý tương tự 
Việt Nam. Nhà nước Indonesia đã thừa nhận hạn chế đối với phương thức quản lý từ trên xuống 
và đón nhận cách tiếp cận quản lý đa chiều, theo đó các nguồn lực ngoài nhà nước được huy động 
để kiểm soát ô nhiễm môi trường và giải quyết các xung đột môi trường.     
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Indonesia: Thúc đẩy cách tiếp cận đa chiều trong quản lý 

Trước khi Tổng thống Suharto từ chức vào năm 1998, công tác quản lý môi trường ở Indonesia 
giống với cách thức quản lý môi trường của Trung Quốc. Nhà nước không khuyến khích sự tham 
gia của người dân trong quản lý xung đột môi trường và chủ động kiềm chế cách tiếp cận đa chiều 
trong quản lý. Vào đầu những năm 1990, xung đột môi trường đã tăng lên về số vụ và mức độ 
phức tạp, buộc nhà nước phải thừa nhận những hạn chế của cách thức quản lý môi trường từ 
trên xuống. Trong năm 1993, nhà nước bắt đầu có những thử nghiệm cơ chế trọng tài môi trường. 
Cùng với những cải cách luật pháp và chính trị sâu rộng sau năm 1998, và cùng với sự nổi lên của 
các tổ chức phi chính phủ có năng lực hoạt động trong lĩnh vực môi trường, cơ chế trọng tài đã 
trở nên quan trọng trong giải quyết xung đột môi trường.  

Khung quy chế 

Những nỗ lực trong phát triển một khung quy chế kiểm soát ô nhiễm môi trường được thực hiện 
sau khi Indonesia chính thức tham gia vào Hội nghị năm 1972 của Liên hợp quốc về Môi trường 
Nhân bản (Nicolson 2009; McCarthy và Zen 2010). Chính phủ xây dựng Chính sách Môi trường 
Quốc gia năm 1973, với tuyên bố “Trong quá trình thực hiện phát triển, các nguồn tài nguyên 
thiên nhiên của Indonesia cần được sử dụng một cách hợp lý. Việc khai thác tài nguyên thiên 
nhiên không được làm hủy diệt môi trường nhân bản và cần được thực hiện bằng một chính sách 
tổng thể có tính đến nhu cầu của các thế hệ tương lai.” 

Luật Quản lý Môi trường (EMA) được thông qua vào năm 1982. Luật này xác lập “quyền của mỗi 
người dân đối với một môi trường sống lành mạnh”, và xác lập nguyên tắc các bên gây ô nhiễm 
cần phải đền bù cho các bên chịu ảnh hưởng do hoạt động của họ gây ra. Luật này cũng xác lập 
một hệ thống đánh giá tác động môi trường. Cách tiếp cận quản lý từ trên xuống được sửa đổi 
trong Luật Quản lý Môi trường mới nhất năm 2009. 

Bất chấp những tiến bộ trong việc tăng cường năng lực cho các cơ quan bảo vệ môi trường, luật 
lệ, chính sách, và quy chế, chính phủ vẫn chịu những sức ép ngày càng lớn trong việc thực thi luật 
lệ bảo vệ môi trường (Nicholson 2009; Peluso, Suraya và Rachman 2008). 

• Năng lực các cơ quan quản lý còn yếu, thiếu vắng những quy định mang tính cưỡng chế, 

cơ chế thực thi (đặc biệt ở cấp độ chính quyền địa phương), và có nhân sự và nguồn lực 

hạn chế. Ví dụ, thách thức đối với việc thực thi EIAs là tìm được những cán bộ có đủ kiến 

thức và cam kết để đánh giá các vấn đề môi trường (McCarthy và Zen 2010). 

• Có nhiều ngành kinh tế lớn vẫn chốn tránh được các chế tài bởi các cơ quan quản lý môi 

trường không có năng lực hoặc vướng vào tham nhũng. 

• Nhận thức về luật môi trường và quy chế của các ngành kinh tế, cơ quan chính phủ, và 

công chúng còn hạn chế. Nhiều công chức cho rằng việc rút giấy phép và xử phạt không 

đủ để xử lý vi phạm, và cần có những chế tài bổ sung khác liên quan đến giáo dục và thủ 

tục giải quyết vấn đề liên quan đến môi trường. 
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• Nhiều công ty lập luận rằng việc không tuân thủ là do thiếu nguồn lực để hỗ trợ và áp 

dụng công nghệ tiên tiến. 

• Thực thi luật pháp, thông qua cơ chế tòa án, là mất nhiều thời gian và tốn kém. 

• Quá trình đối kháng dẫn đến việc công chúng phẫn nộ và doanh nghiệp chống đối. 

Nhận thức được năng lực hạn chế đối với cách tiếp cận từ trên xuống, nhà nước đã khuyến khích 
cách tiếp cận quản lý môi trường theo hướng từ dưới lên. 

Khuyến khích công bằng trong phân bổ và sự tham gia của người dân 

Một lĩnh vực mà nhà nước làm rất hiệu quả trong việc khuyến khích quy chế từ dưới lên là cơ chế 
trọng tài môi trường. Luật Quản lý Môi trường đầu tiên năm 1982 thừa nhận quyền của mỗi người 
dân tham gia vào quá trình quản lý môi trường. Nhận thức được những hạn chế cố hữu với quy 
chế theo cách tiếp cận từ trên xuống, Bộ trưởng Môi trường, Sarwono Kusumaatmaja, trong năm 
1993 đã yêu cầu cơ quan bộ và Cơ quan Quản lý Tác động Môi trường phát triển cách tiếp cận 
quản lý hỗn hợp kết hợp cả hai cơ chế thực thi mệnh lệch hành chính và huy động sự tham gia 
của người dân. Sáng kiến này có mục tiêu tích hợp các giá trị và cách tiếp cận truyền thống vào 
quá trình ra quyết định và giải quyết xung đột thông qua cơ chế trọng tài được phát triển ở Châu 
Á và các nước phương Tây. 

Những xung đột ở Indonesia được thực hiện thông qua quy trình tham vấn dựa trên sự đồng 
thuận của các bên tranh chấp, với trung gian hòa giải là những người được trao quyền thúc đẩy 
thảo luận giữa các đương sự (Nicholson 2009; Slaats và Porter 1992). Cơ chế giải quyết tranh chấp 
bằng biện pháp hòa giải truyền thống hướng tới musyawarah, một quy trình tham vấn theo nhóm 
hướng đến muafaket (đồng thuận), là giải pháp được các đương sự cùng chấp nhận và ủng hộ 
của các bên liên quan. 

Cơ chế giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài có sự lan tỏa tích cực, và nhà nước sau chế độ 
Suharto đã đi đến thừa nhận là tự thân nhà nước không thể đem lại công lý môi trường. Nhận 
thức được tầm quan trọng của sự tham gia của người dân, điều 85 của Luật Bảo vệ và Quản lý 
Môi trường năm 2009 trao quyền cho người dân trong giải quyết tranh chấp môi trường theo cơ 
chế tòa án và ngoài tòa án, thông qua việc ghi nhận chính thức cách thức hòa giải tranh chấp phi 
chính thống là cơ chế trọng tài. Điều 1 định nghĩa xung đột môi trường là tranh chấp giữa hai hay 
nhiều bên, có khả năng tác động đến môi trường. Trong một thay đổi đáng kể, điều 86 thừa nhận 
quyền của cộng đồng thiết lập “một cơ chế độc lập và công bằng trong giải quyết tranh chấp môi 
trường”.   

Người dân có thể khởi kiện các bên gây ô nhiễm ở tòa án, nếu cơ chế trọng tài không phát huy 
tác dụng. Các đương sự có thể thực hiện các hành động (khiếu kiện) tập thể (điều 90 Luật Bảo vệ 
Môi trường 2009), nếu điều này là cần thiết trong những vụ việc phức tạp. Trên thực tế, người 
dân Indonesia hiếm khi khởi kiện, bởi tòa án thiếu những năng lực và sự công tâm cần thiết để 
xử các vụ việc phức tạp. 

  



   

 

56 

 

Phát triển cơ chế trọng tài trong giải quyết tranh chấp môi trường 

Thời kỳ sau khi tổng thống Suharto từ chức, người dân bắt đầu thể hiện bất bình đối với ô nhiễn 
môi trường (Peluso, Sutaya và Rachman 2008; Bakker 2012). Họ muốn có nhiều tiếng nói hơn đối 
với các dự án phát triển trong tương lai có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, và có quyền đối với 
các dự án đang gây ô nhiễm môi trường. Việc chính quyền Suharto không có cơ chế tham vấn phù 
hợp với người dân đã gây o ép các bức xúc liên quan đến môi trường, làm trầm trọng thêm vấn 
đề và là nguy cơ dẫn tới bạo lực gia tăng và khó giải quyết. 

Có hai cuộc cải cách được thực hiện trong thời kỳ Reformasi vào cuối thập niên 1990 đã làm tăng 
đáng kể cơ hội thương thảo cho người dân trong giải quyết xung đột môi trường (Bakker 2012). 
Thứ nhất, quy chế dân chủ ở cơ sở đã phân cấp quản lý xuống chính quyền huyện và tỉnh, giúp 
gia tăng trách nhiệm giải trình. Thứ hai, Nhà nước đã nới lỏng kiểm soát đối với các tổ chức cộng 
đồng và việc thành lập các tổ chức phi chính phủ có quy mô quốc gia. 

Các tổ chức phi chính phủ bây giờ có vai trò lớn hơn trong việc đứng ra làm trung gian giải quyết 
xung đột môi trường (Nicholson 2009; Dhiaulhaq và cộng sự 2014). Luật số 30 về cơ chế trọng tài 
và các cơ chế giải quyết tranh chấp khác năm 1999 đã cung cấp cơ sở pháp lý cho mô hình trung 
gian hòa giải, giải quyết tranh chấp. Các tổ chức phi chính phủ đã phát triển để đại diện cho nhiều 
khía cạnh của đời sống xã hội ở Indonesia, bao gồm đại diện cho lợi ích của cộng đồng trong 
những vụ việc xung đột môi trường. Một số tổ chức phi chính phủ có mối quan hệ mật thiết đối 
với cộng đồng và đã đóng một vai trò hiệu quả trong thúc đẩy tham vấn và trung gian hòa giải. 

Những tổ chức có nguồn lực lớn như Diễn đàn quốc gia Indonesia về môi trường (WALHI), Trung 
tâm Indonesia về luật môi trường (ICEL), và Quỹ hỗ trợ pháp lý Indonesia (YLBHI) đã rất chủ động, 
cung cấp những tư vấn khách quan để chống lại lợi ích vị kỷ của các ngành công nghiệp (Nicholson 
2009; Zazali 2012; Dhiaulhaq và cộng sự 2014). Hơn nữa, năng lực của người dân trong việc huy 
động sự hỗ trợ của các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là mạng xã hội, đã đóng một vai 
trò quan trọng trong giải quyết vấn đề bất cân xứng quyền lực và buộc các công ty không hợp tác 
phải tham gia cơ chế trung gian xung đột. Cơ chế trung gian hòa giải có thể vượt qua sự bất cân 
xứng quyền lực và thúc đẩy các bên đi đến một thỏa thuận công bằng. Những thảo luận trực tiếp 
và sâu sắc trong quá trình hòa giải có thể làm giảm cường độ xung đột, thúc đẩy bồi thường, ổn 
định và cải thiện mối quan hệ giữa các bên xung đột (Nicholson 2009; Zazali 2012; Dhiaulhaq và 
cộng sự 2014). 

Bài học kinh nghiệm đối với cơ chế trọng tài ở Indonesia 

Phần nhiều những tranh chấp dẫn đến xung đột có liên quan đến đến chặt phá rừng để lấy đất 
trồng cây công nghiệp, hay có liên quan đến những ô nhiễm do quá trình sản xuất công nghiệp 
gây ra (Nicholson 2009). Khi quá trình vận động lấy chữ ký thất bại, người dân có thể thực hiện 
các hành động trực tiếp thông qua biểu tình công khai hoặc chặn đường dẫn vào dự án. Trong 
phần lớn những vụ việc xung đột môi trường, chính quyền tỉnh có tham gia nhưng vẫn không đạt 
được thỏa thuận.  

Một số bài học kinh nghiệm được rút ra từ những vụ việc được hòa giải thành công (Nicholson 
2009; Bakker 2012; Dhiaulhaq 2014): 
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Thứ nhất: Người trung gian hòa giải phải khách quan và công bằng 

Người trung gian hòa giải không những độc lập về mặt kinh tế và chính trị, mà còn cần có những 
kỹ năng cần thiết để thúc đẩy đối thoại giữa các bên tranh chấp, liên quan đến những vấn đề có 
kỹ thuật phức tạp. Hơn nữa, cần có quy trình để các tổ chức đại diện cho những người dân bất 
bình có thể tham gia vào việc tuyển chọn và giám sát các trung giai hòa giải. Ở phần lớn những 
trường hợp thành công, người/đơn vị trung gian hòa giải có thể được lấy từ các trường đại học ở 
địa phương (ví dụ, Đại học Riau) và/hoặc các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực môi 
trường (ví dụ, Diễn đàn quốc gia Indonesia về môi trường (WALHI), và Trung tâm về luật môi 
trường và khả tín lâm nghiệp Indonesia. 

Thứ hai: Quá trình trước khi hòa giải 

Để nhận được sự ủng hộ của các bên tranh chấp, người/đơn vị trung gian hòa giải cần xây dựng 
quy trình cộng tác để hỗ trợ việc ra quyết định. Người/đơn vị trung gian hòa giải trước hết cần 
phân tích vụ việc để hiểu được những vấn đề sâu sắc của xung đột (ví dụ, lịch sử, nguyên nhân, 
các bên liên quan). Người/đơn vị trung gian hòa giải cần đàm phán với các bên tranh chấp để xây 
dựng những nguyên tắc chi phối quá trình giải quyết xung đột.  

Thứ ba: Người trung gian hòa giải thực hiện nhiều vai trò khác nhau 

Sự phức tạp và tính chất ‘động’ của những vấn đề môi trường yêu cầu cần có cơ chế giải quyết 
xung đột linh hoạt. Người/đơn vị trung giai hòa giải hiệu quả cần xác định được những lợi ích 
chung, và thể hiện được quan điểm “cùng thắng” đối với các bên, đồng thời chỉ ra được những 
hậu quả nếu các bên không tham gia quá trình hòa giải. Quá trình trung giai hòa giải mang tính 
thử nghiệm và có thể linh hoạt điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn. 

Người/đơn vị trung gian hòa giải cần thực hiện những vai trò sau: 

• Tư vấn để đưa ra chỉ dẫn, lựa chọn hoặc các giải pháp tiềm năng cho các bên. 

• Phát triển năng lực. Do các bên tranh chấp đến từ những bối cảnh khác nhau, có những 

hiểu biết và quan điểm khác nhau về các vấn đề xung đột, người/đơn vị trung giai hòa giải 

hiệu quả cần biết thu hẹp những khác biệt kiến thức và đưa ra các hoạt động phát triển 

năng lực phù hợp. 

• Khuyến khích. Vai trò này là đặc biệt quan trọng bởi vì quá trình trung gian hòa giải rất 

mất thời gian. Người/đơn vị trung gian hòa giải cần biết vượt qua sự nhàm chán, chủ 

nghĩa vị kỷ, và thù địch giữa các bên tranh chấp.   

Thứ tư: Khoa học và công nghệ phù hợp 

Người/đơn vị trung gian hòa giải cần đưa những thông tin môi trường đầy đủ và có cơ sở vững 
chắc vào các cuộc thảo luận, và cần đảm bảo rằng các cuộc thảo luận này được dựa trên các số 
liệu môi trường phù hợp. Quá trình này có thể có sự tham gia của chuyên gia với vai trò của bên 
thứ ba. Chuyên môn sâu từ các trường đại học thường được huy động. Khoa học và công nghệ 
phù hợp nhất không nhất thiết là loại mới nhất và tiên tiến nhất, mà cần phù hợp với điều kiện 
địa phương, và nhận được sự ủng hộ của cộng đồng.  
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Thứ năm: Giai đoạn sau khi thực hiện hòa giải và kết quả 

Nghiên cứu cho thấy quá trình trung gian hòa giải có thể dẫn đến những kết quả tích cực, ví dụ: 
làm giảm cường độ tranh chấp giữa các bên, thúc đẩy mối quan hệ xã hội giữa công ty/doanh 
nghiệp và cộng đồng. Đối với cộng đồng địa phương, những lợi ích chính là nhận được bồi thường 
và nắm vai trò kiểm soát đối với ô nhiễm môi trường. Đối với công ty/doanh nghiệp, lợi ích chủ 
yếu là giảm xung đột, tạo điều kiện gia tăng lợi nhuận. Những lợi ích vô hình khác bao gồm việc 
phục hồi danh tiếng và hình ảnh trước công chúng đối với công ty/doanh nghiệp.  

Mặc dù các nghiên cứu tình huống cho thấy những ưu điểm của việc khuyến khích các công ty và 
cộng đồng sử dụng trung gian hòa giải các xung đột môi trường, hiện vẫn chưa có nỗ lực mang 
tính hệ thống nào nhằm chuẩn hóa cơ chế trung gian hòa giải này, dẫn đến chất lượng trung gian 
hòa giải không đồng đều trong nội bộ quốc gia. Do quá trình trung gian hòa giải là tự nguyện, các 
doanh nghiệp thỉnh thoảng không tuân thủ phán quyết hòa giải. Mạng xã hội ngày càng đóng vai 
trò quan trọng trong việc điểm mặt, chỉ tên những công ty/doanh nghiệp không tôn trọng phán 
quyết hòa giải, buộc các công ty này phải chấp hành phán quyết. 

Mặc dù chính quyền Indonesia không có đủ nguồn lực và năng lực quản lý như chính quyền Trung 
Quốc, song bằng việc chấp nhận cách tiếp cận đa chiều trong quản lý môi trường, chính quyền 
Indonesia đã từng bước hạn chế xung đột môi trường. Bất chấp tốc độ tăng trưởng kinh tế cao 
và quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng, số vụ việc và tính chất phức tạp của xung đột môi 
trường không thay đổi trong suốt thập kỷ qua (Nicholson 2009; Bakker 2012; Dhiaulhaq và cộng 
sự 2014). Cơ chế trung gian hòa giải của Indonesia có thể là bài học kinh nghiệm tốt đối với Việt 
Nam.  

 

 

 


