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BẤT CẬP TRONG CÔNG TÁC QUY HOẠCH

Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực KT- XH. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng phát sinh nhiều vấn đề lớn về ô nhiễm, suy 

thoái môi trường: ô nhiễm môi trường nước, không khí; suy giảm đa dạng 

sinh học…, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Đặc biệt, các vấn đề tranh 

chấp, xung đột MT giữa cộng đồng và doanh nghiệp ngày càng gia tăng. 

Sự- chồng chéo và mâu thuẫn giữa các quy hoạch phát triển, không

gắn kết với các yêu cầu về BVMT, phá vỡ cân bằng sinh thái.

- Thiếu QHBVMT
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Tạo cơ sở giúp các quy hoạch phát triển có được các định hướng phù hợp với
các định hướng BVMT, giảm chi phí và thời gian lập quy hoạch phát triển

Đưa ra các định hướng phát triển phù hợp với môi trường nền và diễn biến môi
trường trong kỳ quy hoạch nhằm hài hòa giữa mục tiêu phát triển và BVMT tự
nhiên, sinh thái, môi trường sống và các giá trị bảo tồn văn hóa lịch sử...

Thực hiện việc sắp xếp, bố trí các hoạt động, biện pháp bảo vệ môi trường cho
các vùng lãnh thổ đảm bảo 3 trụ cột kinh tế - xã hội – môi trường

* QHBVMT sẽ làm giảm sự mâu thuẫn và chồng chéo giữa các quy hoạch
phát triển đã, đang và sẽ thực hiện trong cùngmột vùng quy hoạch.
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Theo các Luật Bảo tồn ĐDSH, Luật Tài nguyên nước và Luật Xây
dựng, hiện nay đã có các quy hoạch liên quan. Tuy nhiên, trên thực tế
các quy hoạch này có sự bất cập chưa thực sự đáp ứng được các mục
tiêu về quản lý BVMT, bảo tồn đa dạng sinh học và chưa gắn kết với
các quy hoạch phát triển

Quy hoạch BVMT đóng vai trò chủ đạo trong việc định hướng các giải
pháp khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ, bảo tồn và bố
trí hạ tầng xử lý môi trường phù hợp với quá trình thực hiện các
phương án phát triển, đảm bảo phát triển bền vững.

- Việc bố trí các trạm quan trắc MT cần được gắn kết chặt chẽ với

vùng MT nhằm đưa ra mật độ trạm quan trắc, giám sát phù hợp với

điều kiện tự nhiên, KT-XH và các định hướng phát triển phù hợp với

mức độ tác động đến MT của các hoạt động phát triển phù hợp các yêu

cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn
- Tránh được bố trí các hệ thống xử lý MT tại khu vực nhạy cảm hoặc
có khả năng chịu tác động của các điều kiện địa hình, địa chất kém đôi
khi xảy ra tác động ngược là gia tăng ô nhiễm môi trường



Luật BVMT 2014

Định nghĩa: QHBVMT là việc phân vùng MT để bảo tồn, phát triển và thiết lập hệ
thống hạ tầng kỹ thuật BVMT gắn với hệ thống giải pháp BVMT trong sự liên quan
chặt chẽ với quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH nhằm bảo đảm PTBV (Khoản 21,
Điều 3)

- QHBVMT phải “hài hòa với chiến lược và quy hoạch chung cho phát
triển kinh tế - xã hội, và Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia với mục
tiêu bảo đảm phát triển bền vững

- QHBVMT gồm cấp quốc gia và tỉnh

- Các nội dung liên quan đến QHBVMT được quy định tại Chương II,

mục I từ Điều 8 đến Điều 12 (nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm, phê
duyệt, rà soát, sửa đổi).

YÊU CẦU PHÁP LUẬT



YÊU CẦU PHÁP LUẬT

Dự thảo Luật Quy hoạch 

Đang trình Quốc hội để ban hành.

Trong đó, không còn quy hoạch

tổng thể phát triển KT-XH, thay

vào đó là quy hoạch tổng thể

quốc gia. Vì vậy, việc ban hành

Thông tư hướng dẫn sẽ phải thực

hiện theo quy định của Luật Quy

hoạch sau khi được QH ban hành.

Nghị định 18/2015/NĐ-CP 

- Giao Bộ Tài nguyên và Môi

trường ban hành Thông tư hướng

dẫn để áp dụng cho kỳ quy hoạch

đầu tiên từ năm 2021- 2030.

- Được lập dưới hình thức báo cáo

riêng hoặc lồng ghép vào quy

hoạch tổng thể phát triển kinh tế -

xã hội”

Chưa- có Thông tư hướng dẫn cụ thể lập QHBVMT

Chưa- rõ nội hàm, tiêu chí, phương pháp Phân vùng MT

Đối- với báo cáo QHBVMT lồng ghép cấp tỉnh: kết cấu và nội dung lồng

ghép với quy hoạch phát triển KT-XH vẫn chưa rõ ràng.



THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU

“Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn, xây dựng quy trình và hướng 

dẫn lập QKHBVMT cấp tỉnh”- Bộ TNMT giao ISPONRE & VEA

Mục tiêu: Xây dựng được quy trình và Tài liệu hướng dẫn lập 

quy hoạch bảo vệ môi trường để thúc đẩy việc xây dựng và thực 

hiện quy hoạch BVMT, hướng tới phát triển bền vững đất nước

Nhiệm vụ cụ thể

- Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn về xây dựng, thực hiện 

QHBVMT;

- Tổng kết, đánh giá được thực trạng xây dựng và thực hiện 

QHBVMT ở nước ta thời gian qua;

- Đề xuất quy trình và hướng dẫn kỹ thuật lập QHBVMT ở cấp 

tỉnh.

Sản phẩm: Quy trình và hướng dẫn kỹ thuật lập QHBVMT cấp 

tỉnh

Thời gian dự kiến: 2016-2017



 I. QUY ĐỊNH CHUNG

 II. LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT, CÔNG BỐ VÀ 

LƯU TRỮ QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 IV. PHẦN PHỤ LỤC



NỘI DUNG DỰ THẢO THÔNG TƯ

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố và

lưu trữ quy hoạch bảo vệ môi trường theo quy định Nghị định 18/2015/NĐ-CP

ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về QHBVMT, đánh giá

môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường.

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong nước;

tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) có hoạt

động liên quan đến những nội dung thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư

này.



NỘI DUNG DỰ THẢO THÔNG TƯ

II. LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT, CÔNG BỐ VÀ LƯU TRỮ QUY HOẠCH 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Lập nhiệm vụ quy hoạch bảo vệ môi trường:

Trình tự, nội dung các bước lập, thẩm định và trình phê duyệt nhiệm vụ quy 

hoạch bảo vệ môi trường được quy định như sau:

1. Thu thập văn bản, dữ liệu, thông tin 

2. Xác định các nội dung chính của nhiệm vụ quy hoạch bảo vệ môi trường.

3 . Lập Báo cáo tổng hợp thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch bảo vệ môi trường, 

các báo cáo chuyên đề, bản đồ, biểu, bảng và tổ chức thu thập ý kiến

4. Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch bảo vệ môi trường 

- Quy định về hồ sơ thẩm định nhiệm vụ

- Quy định về các nội dung thẩm định nhiệm vụ quy hoạch bảo vệ môi trường

5. Lấy ý kiến các cơ quan nhà nước về nhiệm vụ quy hoạch bảo vệ môi trường

6. Trình phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch bảo vệ môi trường



NỘI DUNG DỰ THẢO THÔNG TƯ

II. LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT, CÔNG BỐ VÀ LƯU TRỮ 

QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 Trình tự, nội dung các bước lập QHBVMT quốc gia được quy định như sau:

1. Thu thập văn bản, dữ liệu, thông tin phục vụ lập QHBVMT quốc gia theo các Vùng 

kinh tế

2. Đánh giá hiện trạng theo các Vùng kinh tế

2.1. Trên cơ sở tài liệu, dữ liệu, thông tin thu thập được, tiến hành phân tích, lập báo cáo 

tổng hợp đánh giá hiện trạng, các báo cáo chuyên đề và các bản đồ, biểu, bảng.

2.2. Tổ chức hội thảo với sự tham gia của các bên liên quan chính và các nhà khoa học, 

chuyên gia, nhà quản lý am hiểu hoặc có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực môi trường để trao 

đổi, thống nhất đánh giá hiện trạng theo các nội dung.

3. Xây dựng và lấy ý kiến phương án QHBVMT theo các vùng kinh tế

Xây dựng phương án quy hoạch với các nội dung chính như sau:

- Đánh giá, dự báo các vấn đề môi trường theo những định hướng các hoạt động phát triển 

đã được thiết lập của vùng kinh tế  

- Định hướng về các hoạt động, giải pháp bảo vệ môi trường đối với vùng quy hoạch:

Tổ chức trao đổi với các bên liên quan chính và tổ chức các cuộc hội thảo với sự tham gia 

của các bên liên quan.

4. Lập và lấy ý kiến Báo cáo tổng hợp thuyết minh QHBVMT quốc gia
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II. LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT, CÔNG BỐ VÀ LƯU TRỮ 

QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 Trình tự, nội dung các bước lập QHBVMT cấp tỉnh được quy định như sau:

1. Thu thập văn bản, dữ liệu, thông tin

2. Đánh giá hiện trạng

3. Xây dựng và lấy ý kiến phương án QHBVMT cấp tỉnh

3.1. Xây dựng phương án quy hoạch với các nội dung chính như sau:

- Đánh giá, dự báo các vấn đề môi trường theo những định hướng các hoạt động phát triển

đã được thiết lập trong vùng quy hoạch

- Định hướng về các hoạt động, giải pháp bảo vệ môi trường đối với vùng quy hoạch

(lưu ý các nội dung phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về phân vùng môi trường, định

hướng và giải pháp chung được thiết lập trong quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia)

3.2. Tổ chức trao đổi với các bên liên quan chính và tổ chức các cuộc hội thảo với sự

tham gia của các bên liên quan.

4. Lập và lấy ý kiến Báo cáo tổng hợp thuyết minh QHBVMT cấp tỉnh
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II. LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT, CÔNG BỐ VÀ LƯU TRỮ 

QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Thẩm định, Lấy ý kiến về quy hoạch và trình phê duyệt quy hoạch

1. Thẩm định quy hoạch bảo vệ môi trường

1.1. Cơ quan thực hiện quy hoạch nộp hồ sơ thẩm định quy hoạch bảo vệ môi trường cho 

cơ quan quản lý môi trường để xem xét chuyển cơ quan thẩm định. 1.2. Cơ quan thẩm định 

tiến hành thẩm định quy hoạch bảo vệ môi trường.

1.3. Nội dung cuộc họp thẩm định và văn bản báo cáo kết quả thẩm định.

2. Lấy ý kiến về quy hoạch bảo vệ môi trường

2.1. Cơ quan quản lý môi trường có trách nhiệm xem xét trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường (đối với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia) hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh (đối với quy hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh) cho phép lấy ý kiến các cơ 

quan nhà nước có liên quan và của cộng đồng về quy hoạch. 

2.2. Cơ quan quản lý môi trường chủ trì phối hợp với đơn vị lập quy hoạch tập hợp, phân 

tích, tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp; tổ chức nghiệm thu sản phẩm theo hợp đồng 

đã ký kết và hướng dẫn đơn vị lập quy hoạch hoàn chỉnh, giao nộp hồ sơ quy hoạch. 

3. Trình phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường
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II. LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT, CÔNG BỐ VÀ LƯU TRỮ 

QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Công bố và tổ chức thực hiện quy hoạch

1. Công bố quy hoạch bảo vệ môi trường

1.1. Tài liệu công bố: Quyết định phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường; Báo cáo tổng

hợp thuyết minh quy hoạch bảo vệ môi trường; Các loại bản đồ thuyết minh quy hoạch bảo

vệ môi trường.

1.2. Hình thức công bố:

2. Tổ chức thực hiện quy hoạch bảo vệ môi trường

2.1. Sau khi QHBVMT được phê duyệt, cơ quan quản lý môi trường tiến hành tuyên

truyền, phổ biến rộng rãi nội dung quy hoạch cho các cấp, các ngành và mọi người

sống trong vùng quy hoạch.

2.2. Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Quyết định phê duyệt QHBVMT, các cơ quan, tổ

chức có liên quan có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai quy hoạch.

2.3. Cơ quan quản lý môi trường các cấp có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra việc thực

hiện QHBVMT.

3. Điều chỉnh QHBVMT 

Trong quá trình thực hiện quy hoạch bảo vệ môi trường, nếu thấy cần thiết hoặc theo đề 

nghị của các cơ quan, tổ chức có liên quan, cơ quan quản lý môi trường đề xuất Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quốc gia hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với quy hoạch bảo vệ 

môi trường cấp tỉnh) về việc điều chỉnh quy hoạch bảo vệ môi trường.
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II. LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT, CÔNG BỐ VÀ LƯU TRỮ 

QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 Nộp lưu trữ hồ sơ quy hoạch

Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện phải nộp hồ sơ lưu trữ theo quy định sau:

1. Các loại hồ sơ nộp lưu trữ

1.1. Đối với nhiệm vụ quy hoạch bảo vệ môi trường:

a) Báo cáo tổng hợp thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch bảo vệ môi trường;

b) Bản tổng hợp ý kiến đóng góp vào nhiệm vụ quy hoạch bảo vệ môi trường;

c) Biên bản cuộc họp thẩm định, văn bản báo cáo kết quả thẩm định và ý kiến phản biện đối 

với nhiệm vụ quy hoạch bảo vệ môi trường; 

1.2. Đối với quy hoạch bảo vệ môi trường:

a) Báo cáo tổng hợp thuyết minh quy hoạch bảo vệ môi trường;

b) Bản tổng hợp ý kiến đóng góp vào quy hoạch bảo vệ môi trường;

c) Biên bản cuộc họp thẩm định, văn bản báo cáo kết quả thẩm định và ý kiến phản biện đối 

với quy hoạch bảo vệ môi trường; 

d) Các loại bản đồ và biểu, bảng;

2. Hình thức, số lượng hồ sơ lưu trữ 

3. Nơi nộp hồ sơ lưu trữ

3.1. Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với quy hoạch bảo vệ 

môi trường Quốc gia;

3.2. Sở Tài nguyên và Môi trường đối với hồ sơ quy hoạch bảo vệ môi trường các tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương.
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1.1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,  Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào Điều 4, Điều 5, Điều 

6 và Điều 7 của Nghị định số  18/2015/NĐ-CP, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Thông tư này 

và phản ánh kịp thời những vướng mắc trong quá trình thực hiện.  

1.2. Tổng cục Môi trường có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện, kịp thời đề xuất việc sửa 

đổi, bổ sung Thông tư (khi cần thiết), định kỳ báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về tình 

hình thực hiện Thông tư này.

 Hiệu lực thi hành
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IV. PHỤ LỤC

Phụ lục I:

ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Phụ lục II:

ĐỀ CƯƠNG QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CẤP QUỐC GIA

Phụ lục III:

ĐỀ CƯƠNG QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CẤP TỈNH

Phụ lục IV:

HỒ SƠ THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Phụ lục V:

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT VÀ CÔNG BỐ QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG



 I. ĐÁNH GIÁHIỆN TRẠNG

 II. PHÂNVÙNGMÔI TRƯỜNG

 III. ĐỊNHHƯƠNG CHUNG QUYHOẠCH BẢO VỆMÔI TRƯỜNG CẤP
TỈNH

 IV. BẢO VỆMÔI TRƯỜNG RỪNG VÀ BẢO TỒN ĐADẠNG SINHHỌC

 V. QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN, HẢI ĐẢO VÀ LƯU VỰC
SÔNG

 VI. XỬ LÝ NƯỚC THẢI VÀ PHỤC HỒI CÁC NGUỒN NƯỚC BỊ Ô
NHIỄM, SUY THOÁI

 VII.QUẢN LÝ CHÂT LƯỢNG TÀI NGUYÊNĐẤT

 VIII.QUẢN LÝ CHÂT THẢI RẮN, CHẤTTHẢI NGUYHẠI

 IX.QUẢN LÝVÀKIỂM SOÁT CÁCNGUỒN KHÍ THẢI

 X. QUAN TRẮCMÔI TRƯỜNG

 XI. NGUỒN LỰC VÀ TỔ CHỨCTHỰCHIỆN
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LẬP QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CẤP TỈNH

I. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG

I.1. Mục đích: đánh giá hiện trạng và diễn biến các thành phần môi trường của quốc gia và

các vùng kinh tế - xã hội trên cơ sở các tài liệu, số liệu, thông tin, bản đồ thu thập, điều tra, 

các mẫu chất lượng môi trường và tình trạng phát triển để dự báo xu thế, diễn biến của các

thành phần môi trường.

II.2. Tiêu chí:

1. Tổng hợp đầy đủ các số liệu, thông tin, dữ liệu làm cơ sở phân tích, đánh giá hiện trạng

các thành phần môi trường, các áp lực phát triển kinh tế - xã hội đến môi trường.

2. Các số liệu, thông tin, dữ liệu đánh giá hiện trạng phải mang tính đại diện, đủ dài và độ

chính xác để nhận diện các vấn đề môi trường liên quan đến quốc gia và các vùng quy

hoạch (vùng kinh tế - xã hội).

3. Khảo sát, lấy, phân tích mẫu bổ sung phải đảm bảo kế thừa và hoàn thiện các số liệu, 

thông tin, dữ liệu điều tra, thu thập, tổng hợp còn thiếu chưa đủ cơ sở để phân tích đánh giá

hiện trạng và dự báo xu thế diễn biến của các thành phần môi trường. 

II.3. Phân tích, đánh giá hiện trạng theo các nhóm nội dung
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LẬP QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CẤP TỈNH

II. PHÂN VÙNG MÔI TRƯỜNG

II.1. Mục đích:

- Căn cứ vào hiện trạng các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, các di sản văn hóa, lịch

sử, làng nghề truyền thống để xác định các tiêu chí bảo vệ, bảo tồn và phân vùng để thực

hiện các mục tiêu, định hướng nhằm đưa ra các giải pháp phát triển hài hòa về kinh tế - xã

hội với việc bảo tồn phù hợp với các điều ước quốc tế về di sản mà Việt Nam đã ký kết,

phù

phù

hợp với các quy định trong các văn bản pháp luật và quy chuẩn bảo tồn đã được cơ

quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

- Căn cứ vào hiện trạng môi trường đất, nước, không khí để xác định sức chịu tải của các

thành phần môi trường phù hợp với các quy chuẩn Việt Nam phân vùng nhằm đảm bảo

phòng ngừa các tác động xấu của các hoạt động phát triển gia tăng vượt quá quy chuẩn cho

phép đối với các thành phần môi trường đất, nước, không khí theo không gian và vùng lãnh

thổ.

- Xác định các khu vực môi trường đất, nước, không khí bị ô nhiễm, suy thoái quá ngưỡng

giới hạn để ngăn chặn sự gia tăng các thông số ô nhiễm và đưa ra giải pháp phục hồi các

thành phần môi trường bị suy thoái, ô nhiễm.
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LẬP QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CẤP TỈNH

II. PHÂN VÙNG MÔI TRƯỜNG

II.2. Tiêu chí phân vùng:

Việc phân vùng môi trường phải được thực hiện cho từng vùng quy hoạch (vùng kinh tế -

xã hội) phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và đặc thù phát triển của từng vùng.

II.2.1 Đối với phân vùng bảo tồn (phân vùng xanh):

Xác định tiêu chí phân vùng bảo tồn đối với các vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu

bảo tồn loài – sinh cảnh, khu bảo vệ cảnh quan

1. Vườn quốc gia;  

2. Khu dự trữ thiên nhiên;

3. Khu bảo tồn loài - sinh cảnh; 

4. Khu bảo vệ cảnh quan, bảo tồn văn hóa, lịch sử.

II.2.2. Đối với phân vùng các thành phần môi trường đất, nước, không khí (phân vùng nâu):

Cần xác định giới hạn chịu tải của môi trường: Giới hạn chịu tải của môi trường là khả

năng tiếp nhận các nguồn gây ô nhiễm theo các thông số đặc trưng cơ bản theo mục đích sử

dụng của nguồn tiếp nhận (đất, nước, không khí).

1. Môi trường đất:

2. Môi trường nước:

3. Môi trường không khí:
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LẬP QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CẤP TỈNH

II. PHÂN VÙNG MÔI TRƯỜNG

II.3. Nội dung công việc:

1. Xác định sức chịu tải và phân tích, dự báo xu thế biến động các thành phần môi trường

theo vùng quy hoạch:

1.1. Phân tích, đánh giá các yếu tố tác động đến sức chịu tải của các thành phần môi trường

trong kỳ quy hoạch:

1.2. Tính toán, xác định sức chịu tải của các thành phần môi trường theo không gian và

vùng lãnh thổ:

2.1. Phân tích các yếu tố tác động, xu thế biến động và tiêu chi phân vùng môi trường trong

từng vùng quy hoạch:

2.2. Xây dựng phương án phân vùng môi trường đối với các vùng quy hoạch:

2.3. Tổng hợp các nội dung về phương án phân vùng cần hội thảo, lấy ý kiến của các ban 

ngành và địa phương có liên quan.
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III. ĐỊNH HƯƠNG CHUNG QUY HOẠCH

Định hướng chung quy hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh là các mục tiêu, giải pháp tổng

thể dựa trên cơ sở phân tích hiện trạng môi trường, phân tích sức chịu tải, phương án phân

vùng môi trường đã xác định và các định hướng phát triển kinh tế - xã hội để xác định các

định hướng chung về quản lý và bảo vệ môi trường cấp tỉnh trên cơ sở định hướng chung

của quy hoạch bảo vệ môi trường cấp quốc gia.

III.1. Mục đích:

- Xác định các mục tiêu và định hướng tổng thể về quản lý và bảo vệ môi trường trong

phạm vị vùng quy hoạch trên cơ sở phân tích các hoạt động và định hướng phát triển kinh

tế - xã hội để bảo các tiêu chi chung về phân vùng môi trường, định hướng đối với từng tiểu

vùng quy hoạch.

- Xác định các mục tiêu, định hướng, giải pháp chung về quản lý và bảo vệ môi trường cho

từng vùng quy hoạch, các văn bản quy phạm, quy chuẩn về bảo vệ môi trường đối với các

thành phần môi trường và đa dạng sinh học.

- Phân tích hiện trạng và các định hướng phát triển kinh tế xã hội của từng vùng quy hoạch,

đối sánh với khả năng chịu tải và phương án phân vùng bảo vệ môi trường đề xuất các giải

pháp tổng thể về quản lý, bảo vệ môi trường, phục hồi các thành phần môi trường bị ô

nhiễm suy thoái.

- Dự báo khả năng bùng phát ô nhiễm do tác động của các yếu tố vật lý, hóa học và sinh

học tạo ra tác động tổng hợp gây ô nhiễm diện rộng; định hướng phòng ngừa và giảm thiểu.
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LẬP QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CẤP TỈNH

III. ĐỊNH HƯƠNG CHUNG QUY HOẠCH

III.2. Tiêu chí:

III.2.1 Đối với định hướng quy hoạch bảo tồn đa dạng, thảm phủ và di sản:

Xác định tiêu chí định hướng quy hoạch bảo tồn đa dạng, thảm phủ và di sản phù hợp với

định hướng về bảo tồn đa dạng sinh học, các quy chuẩn, quy phạm về bảo vệ, bảo tồn di

sản văn hóa, lịch sử và các quy định khác liên quan đến nguồn gen, sinh vật ngoại lai…

III.2.2. Đối với định hướng quy hoạch đối với các thành phần môi trường đất, nước, không

khí (phân vùng nâu):

Căn cứ vào giới hạn chịu tải của môi trường và phân vùng môi trường là khả năng tiếp nhận

các nguồn gây ô nhiễm theo các thông số đặc trưng cơ bản theo mục đích sử dụng của

nguồn tiếp nhận (đất, nước, không khí) để định hưởng quản lý và bảo vệ, phục hồi các

thành phần môi trường bị ô nhiễm suy thoái cho từng vùng quy hoạch.

III.2.3 Đối với định hướng quy hoạch xử lý nước thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại:

III.2.4 Đối với định hướng quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường.

III.2.5. Định hướng phòng ngừa và giảm thiểu khả năng bùng phát ô nhiễm do tác động của

các yếu tố vật lý, hóa học và sinh học tạo ra tác động tổng hợp gây ô nhiễm diện rộng.
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III. ĐỊNH HƯƠNG CHUNG QUY HOẠCH

III.3. Nội dung công việc:

1. Xác định quan điểm, nguyên tắc về định hướng và giải pháp chung của quy hoạch bảo vệ

môi trường cấp tỉnh.

6.2. Xác định mục tiêu tổng quát của quy hoạch:

6.3. Xác định các định hướng chung của quy hoạch:

6.4. Hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia và các bên liên quan chính để xác định quan điểm,

nguyên tắc, tầm nhìn và mục tiêu tổng quát, định hướng và giai pháp của quy hoạch.

6.5. Xây dựng các phương án quy hoạch, lấy ý kiến và lựa chọn phương án:

III.4. Yêu cầu:

- Phân tích cụ thể về mục đích, tiêu chí, nội dung định hướng tổng thể cấp quốc gia và định

hướng của từng vùng quy hoạch;

- Các nội dung định hướng quy hoạch cần được tích hợp thành các lớp trên bản đồ số;

- Bản đồ số được sử dụng đối với bản đồ chung toàn quốc là 1:200.000 và từng vùng quy

hoạch là bản đồ tỷ lệ 1:50.000 đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố phủ trùm

trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
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IV. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG RỪNG VÀ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC

Bảo vệ môi trường rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, các vấn đề tác động gây biến động diện

tích thảm phủ và đa dạng loài; các định hướng quản lý và giải pháp quy hoạch về bảo tồn

đa dạng sinh học: các quần thể thực vật và thảm phủ; hệ gen và đa dạng loài; sinh vật ngoại

lai và giải pháp phòng ngừa tác động phá vỡ sinh thái tự nhiên; các dự án đề xuất để bảo vệ

và phát triển rừng, đa dạng sinh học, phòng ngừa sinh vật ngoại lai;

IV.1. Mục đích: 

- Xác định các giải pháp cụ thể để thực hiện định hướng chung cấp quốc gia và của các

vùng quy hoạch về bảo tồn đa dạng, thảm phủ và di sản, bao gồm: bảo tồn đa dạng sinh

học, thảm phủ thực vật, nguồn gen và sinh vật ngoại lai; bảo vệ cảnh quan, bảo tồn văn hóa, 

lịch sử.

- Phân tích hiện trạng và các định hướng phát triển kinh tế xã hội của từng vùng, xác định

các yếu tố ảnh hưởng để đưa ra các yêu cầu cụ thể về nguồn lực để quản lý và bảo vệ.

- Xác định các dự án đầu tư nhằm bảo vệ và phục hồi các thảm phủ, nguồn gen, bảo vệ, bảo

tồn di sản, cảnh quan.
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IV. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG RỪNG VÀ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC

IV.2. Tiêu chí:

IV.2.1 Đối với phân vùng bảo tồn đa dạng sinh học, thảm phủ và nguồn gen

IV.2.2 Đối với phân vùng bảo vệ cảnh quan, bảo tồn văn hóa, lịch sử

IV.3. Nội dung công việc:

1. Phân tích, đánh giá các yếu tố tác động của hiện trạng và các định hướng phát triển kinh

tế - xã hội đến đa dạng sinh học, thảm phủ, hệ gen, cánh quan, các giá trị bảo tồn:

2. Đề xuất các dự án đầu tư nhằm bảo vệ và phục hồi các thảm phủ, nguồn gen, bảo vệ, bảo

tồn di sản, cảnh quan

IV.4. Yêu cầu
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V. QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN, HẢI ĐẢO VÀ LƯU VỰC SÔNG

Các giải pháp, chương trình và dự án quản lý và bảo vệ môi trường biển, hải đảo, lưu vực

sông phải phù hợp với định hướng chung quy hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh và các mục

tiêu, giải pháp tổng thể liên quan đến biển, hải đảo và lưu vực sông tại các chiến lược, quy

hoạch.

V.1. Mục đích:

a) Xác định giải pháp, chương trình dự án về quản lý và bảo vệ môi trường biển, hải đảo và

lưu vực sông trên cơ sở định hướng chung trong QHBVMT cấp tỉnh đối với chất lượng

nước và đa dạng thủy sinh trong lưu vực thuộc phạm vi dự án và nước biển ven bờ.

b) Phân tích hiện trạng và các định hướng phát triển, đánh giá các áp lực tác động lên công

tác quản lý và bảo vệ môi trường biển, hải đảo và lưu vực sông, đề xuất các giải pháp,

chương trình cụ thể đối với từng vùng nước.

c) Phân tích khả năng bùng phát ô nhiễm môi trường biển do tác động của các yếu tố vật

lý, hóa học và sinh học tạo ra tác động tổng hợp

d) Xác định các dự án đầu tư nhằm quản lý và bảo vệ môi trường biển, hải đảo và lưu vực

sông.
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V. QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN, HẢI ĐẢO VÀ LƯU VỰC SÔNG

V.2. Tiêu chí:

V.2.1 Đối với quản lý và bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

V.2.2. Đối với lưu vực sông

V.3. Nội dung công việc:

1. Xác định giải pháp, chương trình dự án về quản lý và bảo vệ môi trường biển, hải đảo và

lưu vực sông trên cơ sở định hướng chung trong Quy hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh đối

với chất lượng nước và đa dạng thủy sinh trong lưu vực thuộc phạm vi dự án và nước biển

ven bờ.

2. Phân tích hiện trạng và các định hướng phát triển kinh tế xã hội, đánh giá các áp lực tác

động lên công tác quản lý và bảo vệ môi trường biển, hải đảo và lưu vực sông, đề xuất các

giải pháp, chương trình cụ thể đối với từng vùng nước.

3. Xây dựng định hướng phòng ngừa và giảm thiểu khả năng bùng phát ô nhiễm do tác

động của các yếu tố vật lý, hóa học và sinh học tạo ra tác động tổng hợp.

4. Xác định các dự án đầu tư nhằm quản lý và bảo vệ môi trường biển, hải đảo và lưu vực

sông.

V.4. Yêu cầu
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VI. XỬ LÝ NƯỚC THẢI VÀ PHỤC HỒI CÁC NGUỒN NƯỚC BỊ Ô NHIỄM, SUY 

THOÁI

Hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị, công nghiệp, nông nghiệp và nông thôn, các 

định hướng quản lý chất lượng tài nguyên nước, phục hồi các nguồn nước ô nhiễm, suy

thoái và các giải pháp quy hoạch trong quản lý chất lượng nước thải và thu gom, xử lý nước

thải tập trung; các dự án thu gom và xử lý nước thải tập trung;

VI.1. Mục đích: 

- Xác định các định hướng, giải pháp chung về thu gom, xử lý nước thải đô thị, công

nghiệp, nông nghiệp và nông thôn trên cơ sở Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, các

văn bản quy phạm, quy chuẩn về bảo vệ môi trường đối với các thành phần môi trường và

đa dạng sinh học.

- Phân tích và đưa ra định hướng quản lý chất lượng tài nguyên nước, phục hồi các nguồn

nước ô nhiễm, suy thoái và các giải pháp quy hoạch trong quản lý chất lượng nước thải và

thu gom, xử lý nước thải tập trung; các dự án thu gom và xử lý nước thải tập trung.
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VI. XỬ LÝ NƯỚC THẢI VÀ PHỤC HỒI CÁC NGUỒN NƯỚC BỊ Ô NHIỄM, SUY 

THOÁI

VI.2. Tiêu chí:

VI.3. Nội dung công việc:

1. Xác định các định hướng, giải pháp chung về thu gom, xử lý nước thải:

1.1. Phân tích, đánh giá và dự báo nhu cầu xử lý nước thải

1.2. Đinh hướng, giải pháp chung về thu gom, xử lý nước thải

2. Các định hướng quản lý chất lượng tài nguyên nước, phục hồi các nguồn nước ô nhiễm, 

suy thoái và các giải pháp quy hoạch trong quản lý chất lượng nước thải và thu gom, xử lý

nước thải tập trung; các dự án thu gom và xử lý nước thải tập trung:

2.1. Các định hướng quản lý chất lượng tài nguyên nước, phục hồi các nguồn nước ô 

nhiễm, suy thoái;

2.2. Các giải pháp quy hoạch trong quản lý chất lượng nước thải và thu gom, xử lý nước

thải tập trung;

2.3. Các dự án thu gom và xử lý nước thải tập trung.

VI.4. Yêu cầu
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VII. QUẢN LÝ CHÂT LƯỢNG TÀI NGUYÊN ĐẤT

Định hướng quản lý chất lượng tài nguyên đất, phục hồi các vùng đất ô nhiễm, suy thoái và

các giải pháp quy hoạch trong quản lý chất lượng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp; các

dự án bảo vệ môi trường đất, phòng chống, cải tạo các vùng đất bị ô nhiễm, suy thoái, sa

mạc hóa;

VII.1. Mục đích:

- Xác định các định hướng, giải pháp chung quản lý chất lượng tài nguyên đất, phục hồi các

vùng đất ô nhiễm, suy thoái.

- Phân tích và đưa ra định hướng, giải pháp quy hoạch trong quản lý chất lượng đất nông

nghiệp, đất phi nông nghiệp; các dự án bảo vệ môi trường đất, phòng chống, cải tạo các

vùng đất bị ô nhiễm, suy thoái, sa mạc hóa.

VII.2. Tiêu chí

VII.3. Nội dung công việc:

1. Xác định các định hướng, giải pháp chung về quản lý chất lượng tài nguyên đất, phục hồi

các vùng đất ô nhiễm, suy thoái

2. Các định hướng, giải pháp quy hoạch trong quản lý chất lượng đất nông nghiệp, đất phi

nông nghiệp; các dự án bảo vệ môi trường đất, phòng chống, cải tạo các vùng đất bị ô

nhiễm, suy thoái, sa mạc hóa

VII.4. Yêu cầu
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VIII. QUẢN LÝ CHÂT THẢI RẮN, CHẤT THẢI NGUY HẠI

Định hướng quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại và các giải pháp quy hoạch bãi chôn

lấp, khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp tập trung, chất thải nguy hại; các dự án

thu gom, xử lý, tái chế và chôn lấp chất thải rắn, xử lý chất thải nguy hại;

VIII.1. Mục đích:

- Xác định các định hướng quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại.

- Phân tích và đưa ra định hướng quản lý các giải pháp quy hoạch bãi chôn lấp, khu xử lý

chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp tập trung, chất thải nguy hại; các dự án thu gom, xử lý,

tái chế và chôn lấp chất thải rắn, xử lý chất thải nguy hại.

VIII.2. Tiêu chí

VIII.3. Nội dung công việc:

1. Xác định các định hướng quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại:

2. Các định hướng, các giải pháp quy hoạch bãi chôn lấp, khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt,

công nghiệp tập trung, chất thải nguy hại; các dự án thu gom, xử lý, tái chế và chôn lấp chất

thải rắn, xử lý chất thải nguy hại

VIII.4. Yêu cầu
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IX. QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT CÁC NGUỒN KHÍ THẢI

Chất lượng môi trường không khí tại các đô thị, khu công nghiệp tập trung, các định hướng

quản lý các nguồn phát thải gây ô nhiễm không khí và các giải pháp kiểm soát chất lượng

không khí tại các nguồn phát thải; các dự án quản lý phát thải và kiểm soát môi trường

không khí tại các khu công nghiệp tập trung;

IX.1. Mục đích:

- Xác định các định hướng, giải pháp chung về quản lý chất lượng môi trường không khí tại

các đô thị, khu công nghiệp tập trung, các định hướng quản lý các nguồn phát thải gây ô

nhiễm không khí và các giải pháp kiểm soát chất lượng không khí tại các nguồn phát thải.

- Phân tích và đưa ra định hướng triển khai các dự án quản lý phát thải và kiểm soát môi

trường không khí tại các khu công nghiệp tập trung.

IX.2. Tiêu chí

IX.3. Nội dung công việc:

1. Xác định các định hướng, giải pháp chung về quản lý chất lượng môi trường không khí

tại các đô thị, khu công nghiệp tập trung, các định hướng quản lý các nguồn phát thải gây ô

nhiễm không khí và các giải pháp kiểm soát chất lượng không khí tại các nguồn phát thải

2. Các dự án kiểm soát và quản lý chất lượng không khí

X.4. Yêu cầu
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X. QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Công tác quan trắc môi trường, cơ sở dữ liệu và hệ thống quan trắc môi trường tại địa

phương, các định hướng giám sát môi trường và quản lý cơ sở dữ liệu quan trắc môi

trường; các giải pháp quy hoạch và bố trí mạng lưới quan trắc môi trường cấp tỉnh; các dự

án xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường cấp tỉnh;

X.1. Mục đích: 

X.2. Tiêu chí:

X.3. Nội dung công việc:

1. Xác định các định hướng, giải pháp chung về quan trắc môi trường, cơ sở dữ liệu và hệ 

thống quan trắc môi trường:

1.1. Phân tích, đánh giá về hiện trạng mạng lưới quan trắc môi trường:

1.2. Đinh hướng, giải pháp chung về quan trắc môi trường, cơ sở dữ liệu và hệ thống quan 

trắc môi trường

X.4. Yêu cầu

XI. NGUỒN LỰC VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nguồn lực thực hiện quy hoạch: nguồn nhân lực tham gia thực hiện quy hoạch; các

nguồn vốn ngân sách, tài trợ và xã hội hóa để thực hiện quy hoạch;

2. Tổ chức thực hiện quy hoạch: phân kỳ thực hiện quy hoạch; trách nhiệm của các cơ

quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quy hoạch; trách nhiệm kiểm tra, thanh tra việc 

thực hiện quy hoạch bảo vệ môi trường.



Nội dung cần trao đổi, thảo luận?
Email liên hệ: 

ngvutrungtb@gmail.com
hhhanh@isponre.gov.vn

Trân trọng cảm ơn!
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