
 
 

 
 

 

 

Ngày Môi trường thế giới năm 2014 được Liên hợp quốc chọn là Năm 

Quốc tế về các tiểu quốc đảo đang phát triển (International Year of Small 

Island Developing States), chủ đề Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 (tạm 

dịch là):“Hãy hành động để ngăn nước biển dâng” (Raise your voice, not the 

sea level) hướng tới chủ đề rộng lớn là biến đổi khí hậu và tác động của nó để 
nói về vai trò, tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi 
khí hậu đối với các khu vực dễ bị tổn thương như vùng đảo và các khu vực 

ven biển.  
 

 
 
 
 
 



Ngày Môi trường thế giới 2014: 
Hãy hành động để ngăn nước biển dâng 

 

 

  

Hưởng ứng Năm Quốc tế các tiểu quốc đảo đang phát triển 2014 (International Year of Small 
Island Developing States -SIDS), chủ đề Ngày Môi trường thế giới 05/6 (tạm dịch là):“Hãy hành 
động để ngăn nước biển dâng” (Raise your voice, not the sea level) hướng tới chủ đề rộng lớn là 
biến đổi khí hậu và tác động của nó. 

Thông qua đó hướng tới mục tiêu hỗ trợ cho chủ đề Hội nghị quốc tế lần thứ 3 về tiểu đảo diễn 
ra vào tháng 9 tới và sự cấp bách phải bảo vệ các hải đảo khi phải đối mặt với các rủi ro ngày càng 
tăng, đặc biệt là vấn đề biến đổi khí hậu. 

Quốc đảo là nơi lưu giữ các nền văn hóa và các di sản độc đáo và đang dạng cũng như là nơi 
có hệ sinh thái, đa dạng sinh học và nhiều cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Tuy nhiên, các quốc 
đảo đang phải đối mặt với nhiều vấn đề như biến đổi khí hậu, quản lý chất thải, tiêu thụ không bền 
vững, suy thoái tài nguyên thiên nhiên, thiên tai khắc nghiệt, là nạn nhân của sự gia tăng ô nhiễm và 
công nhgiệp hóa trên toàn cầu. 

Trong đó, biến đổi khí hậu là thách thức hàng đầu, mặc dù các quốc đảo nhỏ chỉ phát thải CO2 
hằng năm ít hơn 1% lượng phát thải trên toàn thế giới nhưng họ lại chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do 
biến đổi khí hậu và nước biên dâng. Ủy ban Quốc tế về biến đổi khí hậu (IPCC, năm 2007) đã ước 
tính rằng sự nóng lên toàn cầu sẽ khiến mực nước biển dâng lên từ 180 - 590 mm vào năm 2100. 
Tuy nhiên, những nghiên cứu gần đây cho thấy những ước tính trên có khả năng tăng lên ít nhất hai 
lần. 

Tính dễ bị tổn thương do sự biến đổi khí hậu, hạn chế về khả năng phục hồi sau thiên tai và sự 
đe dọa của đa dạng sinh học độc đáo trên các đảo. Trong 400 năm qua, đã có 724 loài động vật bị 
tuyệt chủng, khoảng một nửa trong số đó là các loài ở hải đảo, và có ít nhất 90% số loài chim đã 
tuyệt chủng trong cùng thời gian ở các đảo trên. 

Cộng đồng ven biển ở mọi quốc gia sẽ bị đe dọa do lũ lụt và triều cường, trong đó các hải đảo 
nhỏ là những nơi sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Nhiều quốc đảo với dân cư và các nền văn hóa sẽ bị 
nước biển nhấn chìm. 

Tại Lễ khai mạc Năm Quốc tế các tiểu quốc đảo đang phát triển 2014, Tổng Thư ký LHQ Ban-
Ki-moon kêu gọi : “Trái Đất chính là hòn đảo chung của tất cả chúng ta, vì vậy hãy cùng nhau bảo 
vệ trái đất”. 

Theo nghiên cứu của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), việc chuyển đổi này sẽ 
tạo cơ hội cho các tiểu quốc đảo quản lý vốn tự nhiên tốt hơn, bảo vệ môi trường, tạo ra các việc 
làm xanh để đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. 

Đình Đáp - Theo Tổng Cục Môi trường 



Ngày Môi trường thế giới 2014 sẽ được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh 

 
Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa cho biết, 

Ngày Môi trường thế giới 2014 sẽ được tổ chức ngày 5/6/2014, 

tại TP Hồ Chí Minh. 

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, năm 2014 được Liên 

hợp quốc lựa chọn là Năm quốc tế về các tiểu quốc đảo đang 

phát triển. Do đó, chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm nay là 

"Hãy hành động để ngăn nước biển dâng". 

Với chiều dài 3.260km đường bờ biển cùng với hơn 50% 

dân số cả nước sống ở các vùng đất thấp, Việt Nam được đánh 

giá là một trong các quốc gia bị tổn thương và chịu tác động 

tiêu cực do biến đổi khí hậu và nước biển dâng. 

Bởi vậy, Ngày Môi trường Thế giới (MTTG) năm nay 

nhằm khuyến khích mọi người chú ý hơn những ảnh hưởng tới 

môi trường từ việc làm nhỏ nhất để hạn chế các tác động đến 

môi trường.  
  

 

Hơn 10.000 người đi bộ hưởng ứng Ngày MTTG năm 2013 tại 
TP.Hồ Chí Minh (Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Tuổi trẻ). 

Với chủ đề "Hãy hành động để ngăn nước biển dâng", 

Ngày MTTG nhằm nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của việc 

bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu đối với các khu 

vực dễ bị tổn thương như hải đảo và các khu vực ven biển. Nội 

hàm chủ đề Ngày MTTG năm 2014 chứa đựng nhiều ý nghĩa 

thiết thực liên quan đến công tác quản lý nhà nước của Bộ 

TN&MT như bảo vệ môi trường, quản lý tổng hợp biển và hải 

đảo, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Theo đó, sự kiện Ngày MTTG năm 2014 sẽ có sự đổi mới 

về phương thức, hình thức tổ chức. Ngoài các hoạt động truyền 

thông trên cả nước, tại 

TP.Hồ Chí Minh - địa 

phương đăng cai sẽ tổ chức 

các hoạt động tập trung 

trọng điểm vào trước và 

đúng ngày 5 tháng 6 nhằm 

tạo dấu ấn riêng. Trong 

ngày 5/6, Sở TN&MT 

TP.Hồ Chí Minh sẽ tổ 

chức đồng loạt các hoạt 

động như ra quân thu gom 

rác, làm sạch môi trường, 

trồng cây, cải thiện môi 

trường trên toàn địa bàn 

Thành phố. 

Đặc biệt, Lễ mít tinh 

quốc gia hưởng ứng Ngày 

MTTG sẽ được tổ chức 

vào tối 4/6. Chương trình 

Gala với chủ đề: “Vì một 

tương lai xanh” được 

truyền hình trực tiếp với 

các tiết mục văn nghệ đặc 

sắc. Tại Gala cũng sẽ diễn 

ra sự kiện: Trao giải 

thưởng Liên hoan phim 

môi trường toàn quốc năm 

2013, các videoclip, ca 

khúc môi trường do các 

Đại sứ, ca sỹ nổi tiếng thực 

hiện. 

Nhân dịp này, Đài 

Truyền hình Việt Nam 

cũng xây dựng các trailler 

cổ động, Chương trình tọa 

đàm chính luận truyền hình 

thời lượng 30 phút, 

Chương trình Talk Show 

thời lượng 60 phút về 

Ngày MTTG 2014.../ 

                                                                                                            Theo Bích Liên http://hanoimoi.com.vn/ 



 

 
(Chinhphu.vn) - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văngửi các Bộ, ban, ngành, 
đoàn thể Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tổ 
chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2014. 

Năm 2014 được Liên hợp quốc chọn là Năm Quốc 
tế về các tiểu quốc đảo đang phát triển. Chủ đề ngày Môi 
trường thế giới 5/6/2014 là “Hãy hành động để ngăn nước 
biển dâng” nhằm nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của 
việc bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu đối với 
các khu vực dễ bị tổn thương như hải đảo và các khu vực 
ven biển. 

Biến đổi khí hậu đang diễn ra ở quy mô toàn cầu do 
các hoạt động của con người làm phát thải quá mức khí 
nhà kính vào bầu khí quyển. Với chiều dài hơn 3.260 km 

đường bờ biển, cùng với khoảng 50% dân số cả nước sống ở các vùng đất thấp, Việt Nam 
được đánh giá là một trong các quốc gia dễ bị tổn thương và chịu nhiều tác động tiêu cực do 
biến đổi khí hậu và nước biển dâng, là một nguy cơ hiện hữu đối với mục tiêu xóa đói giảm 
nghèo và phát triển bền vững. 

Năm 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối 
hợp với UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 
các hoạt động cấp quốc gia hưởng ứng ngày 
Môi trường thế giới tại thành phố Hồ Chí Minh từ 
ngày 4 đến 5/6/2014, với các hoạt động chính là 
lễ mít tinh quốc gia, các hoạt động trồng cây bảo 
vệ môi trường, tham quan mô hình, trao đổi kinh 
nghiệm về quản lý môi trường, xử lý chất thải 
rắn, nước thải sinh hoạt, triển lãm tranh về bảo 
vệ môi trường… 
Để thiết thực hưởng ứng Ngày môi trường thế 
giới năm 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề 
nghị các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, 
UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo đẩy mạnh các 
hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục cán 
bộ và người dân nâng cao nhận thức ứng phó 
biến đổi khí hậu và nước biển dâng, sử dụng tiết 
kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên và bảo 
vệ môi trường. 
Các Bộ, ngành, đoàn thể và địa phương tùy theo 
điều kiện cụ thể, tổ chức mít tinh và các hoạt 
động hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới năm 

2014 như: ngày hội tái chế, ra quân làm vệ sinh 
môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải; giải 
quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn 
đọng trên địa bàn dân cư; tổ chức các chiến dịch 
trồng cây xanh, trồng rừng ngập mặn ứng phó 
biến đổi khí hậu…diễu hành, cổ động bảo vệ môi 
trường, treo băng rôn, khẩu hiệu về chủ đề môi 
trường, ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển 
dâng tại các nơi công cộng, đông người qua 
lại… 
Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị biểu 
dương, khen thưởng để động viên kịp thời 
những cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có nhiều 
thành tích trong bảo vệ môi trường và phát triển 
bền vững nhân sự kiện Ngày Môi trường thế 
giới. Đối với những trường hợp xuất sắc, 
các đơn vị lập hồ sơ gửi Bộ Tài nguyên và Môi 
trường xem xét trao tặng Bằng khen.  

Thanh Trúc- http://baodientu.chinhphu.vn/ 

 

Hãy hành động để ngăn nước 
biển dâng - Ảnh minh họa 



  

Ngày Môi trường: Hành động để ngăn nước biển dâng 

 
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN) 

Thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa 
cho biết, Ngày Môi trường thế giới năm 2014 với 
chủ đề "Hãy hành động để ngăn nước biển 
dâng" sẽ được tổ chức vào ngày 5/6, tại Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
Ông Lê Kế Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 
Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho 
biết, với chiều dài 3.260km đường bờ biển cùng 
với hơn 50% dân số cả nước sống ở các vùng 
đất thấp, Việt Nam được đánh giá là một trong 
các quốc gia bị tổn thương và chịu tác động tiêu 
cực do biến đổi khí hậu và nước biển dâng. 
“Bởi vậy, Ngày Môi trường thế giới năm nay là 
dịp để khuyến khích mọi người chú ý hơn những 
ảnh hưởng tới môi trường từ việc làm nhỏ nhất 
để hạn chế các tác động đến môi trường,” ông 
Sơn nhấn mạnh. 
Với chủ đề "Hãy hành động để ngăn nước biển 
dâng," Ngày Môi trường thế giới 2014 cũng 
nhằm nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của 
việc bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí 
hậu đối với các khu vực dễ bị tổn thương như 
hải đảo và các khu vực ven biển. 
Nội hàm chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 
2014 chứa đựng nhiều ý nghĩa thiết thực liên 
quan đến công tác quản lý nhà nước của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường như: bảo vệ môi trường; 
quản lý tổng hợp biển và hải đảo; ứng phó với 
biến đổi khí hậu. 

 

 
Theo đó, sự kiện Ngày Môi trường thế giới năm 
2014 sẽ có sự đổi mới về phương thức, hình 
thức tổ chức. Ngoài các hoạt động truyền thông 
trên cả nước, tại Thành phố Hồ Chí Minh - địa 
phương đăng cai sẽ tổ chức các hoạt động tập 
trung trọng điểm vào trước và đúng ngày 5/6. 

Trong ngày 5/6, Sở Tài nguyên và Môi trường 
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức đồng loạt các 
hoạt động như ra quân thu gom rác, làm sạch 
môi trường, trồng cây, cải thiện môi trường 
trong toàn thành phố. Riêng Lễ míttinh quốc gia 
hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới sẽ được tổ 
chức vào tối 4/6.Ngoài ra, Chương trình Gala với 
chủ đề “Vì một tương lai xanh” cũng sẽ được 
truyền hình trực tiếp với các tiết mục văn nghệ 
đặc sắc. Tại Gala này sẽ diễn ra sự kiện Trao giải 
thưởng Liên hoan phim môi trường toàn quốc 
năm 2013, các videoclip, ca khúc môi trường do 
các đại sứ, ca sỹ nổi tiếng thực hiện. 
Nhân dịp này, Đài Truyền hình Việt Nam cũng 
xây dựng các trailler cổ động; Chương trình tọa 
đàm chính luận truyền hình thời lượng 30 phút; 
Chương trình talk show thời lượng 60 phút về 
Ngày Môi trường thế giới 2014../. 

 
THEO http://www.vietnamplus.vn/ 

 



 

 

Cùng chung tay bảo vệ nguồn tài nguyên nước 
 

Theo CỤC TRƯỞNG (CT) CỤC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC HOÀNG VĂN BẨY, 
một trong những nguyên nhân làm cho nguồn nước cạn kiệt, thiếu nước trong 
mùa khô và gia tăng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trong mùa mưa trong thời gian 
gần đây là do rừng đầu nguồn bị suy giảm, chất lượng rừng kém làm giảm 
nguồn sinh thủy của các sông, suối, hồ chứa và nhu cầu sử dụng nước gia 
tăng trong khi tình trạng sử dụng nước lãng phí, kém hiệu quả còn khá phổ 
biến... 
- Với vai trò là Cục trưởng Cục 
Quản lý tài nguyên Nước, 
xin Ông cho biết đánh giá của 
mình về thực trạng tài nguyên 
nước ở Việt Nam hiện nay ? 

 

 
 
CT HOÀNG VĂN BẨY: Nước 
ta có 108 lưu vực sông, 3.450 
sông, suối có chiều dài từ 10km 
trở lên, với tổng lượng dòng 
chảy mặt trên lãnh thổ nước ta 
vào khoảng 830 tỷ mét khối. 
Trong đó khoảng 63% có nguồn 
gốc từ bên ngoài. Tổng trữ 
lượng tiềm năng nước ngầm 
toàn quốc khoảng 63 tỷ mét 
khối/năm.  
Bên cạnh đó, nước ta còn có 
hệ thống hồ chứa trên các lưu 
vực sông với gần 3 nghìn hồ 
chứa tương đối lớn, có khả 
năng tích trữ khoảng 65 tỷ mét 

khối, gần bằng 8% so với tổng lượng nước hàng năm và nếu chỉ 
tính riêng các hồ chứa thủy điện thì có 800 hồ chứa đã, đang và 
sẽ tiếp tục được xây dựng với tổng dung tích đạt khoảng 56 
tỷ mét khối nước. Đây là nguồn lực hết sức quan trọng để chủ 
động điều tiết, đáp ứng các yêu cầu sử dụng nước phục vụ đời 
sống và phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong mùa khô 
 
- Theo Ông, những thách thức chủ yếu hiện nay đối với tài 
nguyên nước của chúng ta là gì ? 
CT HOÀNG VĂN BẨY: Hiện gần 2/3 tổng lượng dòng chảy như 
đã nói ở trên là từ nước ngoài chảy vào và do dòng chảy phân 
bố không đều theo mùa và theo vùng, trong đó 70 - 80% tổng 
lượng dòng chảy tập trung trong mùa lũ, mùa khô kéo dài từ 6 
đến 9 tháng, lại có tổng lượng dòng chảy chỉ chiếm khoảng 20 - 
30% và lượng nước nội sinh bình quân đầu người chỉ đạt 
khoảng 3.600m3/năm, nên về cơ bản Việt Nam vẫn là quốc gia 
thiếu nước. Trong khi nhu cầu về sử dụng nước thì không thay 
đổi mà chỉ tăng lên. Do đó, tôi thấy tài nguyên nước của chúng 
ta đang phải đối mặt với những thách thức: 
Thứ nhất là tình trạng suy giảm, cạn kiệt nguồn nước, thiếu 
nước cho sinh hoạt, sản xuất trong mùa khô. Cụ thể đã xảy ra ở 
nhiều khu vực, nhất là các lưu vực thuộc miền Trung, Tây 
Nguyên, miền núi phía Bắc và các vùng ven biển. Ngay cả ở 
đồng bằng sông Cửu Long, nơi chiếm tới gần 60% lượng nước 
của cả nước cũng gặp phải vấn đề thiếu nước ngọt. 
Thứ hai là vấn đề thiên tai: bão, lũ, hạn hán, xâm nhập mặn, 
ngập úng, nước biển dâng, các tác động của biến đổi khí hậu tới 
tài nguyên nước và tình trạng ô nhiễm nguồn nước đang ngày 
càng gia tăng cả về mức độ nghiêm trọng và phạm vi ảnh 
hưởng. 
Thứ ba, sự gia tăng dân số, yêu cầu nâng cao chất lượng cuộc 
sống và tăng trưởng kinh tế đang kéo theo nhu cầu sử dụng 
nước gia tăng trong khi tình trạng sử dụng nước lãng phí vẫn 
còn phổ biến. 
Thứ tư, các quốc gia thượng nguồn đang đẩy mạnh các hoạt 
động khai thác, sử dụng nước  nhưng chưa có cơ chế, biện 
pháp hiệu quả để hợp tác, chia sẻ công bằng và sử dụng hợp lý 
nguồn nước trên các dòng sông liên quốc gia. 



 
- Vậy đâu là những nguyên 
nhân chính dẫn đến tình trạng 
làm suy kiệt nguồn nước, thưa 
Ông ? 
CT HOÀNG VĂN BẨY: Theo 
tôi, về mặt khách quan, nguồn 
nước của Việt Nam chủ yếu 
phụ thuộc vào nước ngoài và 
trong những năm qua các nước 
ở thượng lưu đang tăng cường 
các hoạt động khai thác, sử 
dụng nước. Nguồn nước phân 
bố không cân đối giữa các 
vùng, các lưu vực sông: toàn 
bộ phần lãnh thổ từ các tỉnh 
biên giới phía Bắc đến TP Hồ 
Chí Minh, nơi có 80% dân số và 
trên 90% hoạt động sản xuất, 
kinh doanh dịch vụ chỉ có gần 
40% lượng nước của cả nước. 
Thứ đến, tài nguyên nước phân 
bố không đều theo thời gian 
trong năm và không đều giữa 
các năm: lượng nước trong 3 - 
5 tháng mùa lũ chiếm tới 70 - 
80%, trong khi 7 - 9 tháng mùa 
kiệt chỉ có 20 - 30% lượng 
nước cả năm; phân bố lượng 
nước giữa các năm cũng biến 
đổi rất lớn, trung bình cứ 100 
năm thì có 5 năm lượng nước 
chỉ bằng khoảng 70 - 75% 
lượng nước trung bình nêu 
trên. Tác động của biến đổi khí 
hậu cũng đang là một trong 
những nguyên nhân làm trầm 
thêm tình trạng lũ lụt, hạn hán 
thiếu nước ở nhiều nơi trong 
thời gian qua. 
Về mặt chủ quan thì một trong 
những nguyên nhân chính góp 
phần làm cho nguồn nước cạn 
kiệt, thiếu nước trong mùa khô 
và gia tăng lũ ống, lũ quét, sạt 
lở đất trong mùa mưa là trong 

thời gian gần đây rừng đầu nguồn bị suy giảm, diện tích rừng 
không được cải thiện, chất lượng rừng kém làm giảm nguồn 
sinh thủy của các sông, suối, hồ chứa; nhu cầu sử dụng nước 
gia tăng trong khi tình trạng sử dụng nước lẵng phí, kém hiệu 
quả còn khá phổ biến; chưa bảo đảm việc sử dụng tổng hợp, đa 
mục tiêu, hiệu quả tài nguyên nước, nhất là huy động nguồn 
nước của hệ thống các hồ chứa tham gia điều tiết dòng chảy 
cho hạ du... Một nguyên nhân nữa không kém phần quan trọng 
là do khai thác thiếu hợp lý dẫn đến khai thác quá mức ở một số 
khu vực, lưu vực sông. 
 
- Luật Tài nguyên nước đã được QH Khóa XIII thông qua năm 
2012 tạo hành lang pháp lý quan trọng cho những quy định về 
quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước.Từ cơ sở 
pháp lý trên, để sử dụng và phát huy hiệu quả nguồn tài nguyên 
nước, theo Ông trong thời gian tới, chúng ta cần phải thực hiện 
các giải pháp nào ? 
CT HOÀNG VĂN BẨY: Phải thấy rằng, trong thời gian qua, 
Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng cũng đã đề ra nhiều chủ 
trương, giải pháp nhằm tăng cường quản lý, bảo vệ hiệu quả, 
khai thác, sử dụng bền vững nguồn tài nguyên nước. Trong 
đó, Luật Tài nguyên nước 2012 đã đặt ra các yêu cầu, biện 
pháp cụ thể để bảo đảm quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài 
nguyên nước theo hướng tổng hợp, đa mục tiêu, khuyến khích 
sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả.  
Tuy nhiên, để sử dụng và phát huy hiệu quả nguồn tài nguyên 
nước, thời gian tới cần phải đẩy mạnh xây dựng các quy trình 
vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông; triển khai thực 
hiện các biện pháp sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, hạn chế 
thất thoát trong các hệ thống cấp nước, đồng thời xây dựng cơ 
chế phù hợp để thực hiện ưu đãi nhằm khuyến khích các hoạt 
động phát triển khoa học, công nghệ, sử dụng nước tiết kiệm, 
hiệu quả. Cùng với đó, xây dựng hệ thống giám sát tài nguyên 
nước, cả ở trong và ngoài nước nhằm cung cấp thông tin, số 
liệu chính xác, kịp thời về diễn biến số lượng, chất lượng nước; 
nghiên cứu để sớm triển khai cơ chế điều phối, giám sát các 
hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước trên các 
lưu vực sông liên tỉnh.  
Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần tích cực hoàn chỉnh hồ sơ để 
gia nhập Công ước về Luật sử dụng các nguồn nước liên quốc 
gia cho các mục đích phi giao thông thủy ngay trong năm 2014 
nhằm khẳng định quyết tâm của ta trong việc tôn trọng nguyên 
tắc công bằng, hợp lý trong khai thác, sử dụng, bảo vệ các 
nguồn nước liên quốc gia theo các chuẩn mực chung của quốc 
tế. 
- Xin cảm ơn Ông ! 

TRẦN HIẾU thực hiện 

http://www.daibieunhandan.vn/ 

 

 



 

 

Tổ chức sự kiện về tài nguyên 

và môi trường phải mang lại ý nghĩa và kết quả thiết thực 

 
 
Đây là khẳng định của Bộ trưởng Nguyễn 
Minh Quang khi đề cập đến việc tổ chức 
các sự kiện của Ngành Tài nguyên và Môi 
trường, sẽ diễn ra từ tháng 5 đến hết năm 
2014. Trong đó có một số sự kiện mang 
tầm quốc tế và quốc gia như Ngày Môi 
trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo 
(Ngày Đại dương thế giới). 
 

Công tác tổ chức các sự kiện do Bộ Tài 
nguyên và Môi trường chủ trì trong thời gian 
qua như: Ngày Đất ngập nước (3/2), Ngày 
Nước thế giới (22/3), Ngày Khí tượng thế giới 
(22/3) đã đạt được kết quả đáng ghi nhận, góp 
phần nâng cao nhận thức của cộng đồng đối 
với các lĩnh vực quản lý của Ngành, qua đó 
nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam trên các 
diễn đàn quốc tế. 

 
Để đạt được hiệu quả hơn nữa khi tổ 

chức các sự kiện với yêu cầu tiết kiệm và thiết 
thực, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ cùng 
các địa phương đăng cai thực hiện chủ yếu 2 
sự kiện lớn trong thời gian tới. Đó là Ngày Môi 
trường thế giới tổ chức tại Thành phố Hồ Chí 
Minh, kết hợp với việc tổ chức Hội nghị Bộ 
trưởng Môi trường Việt Nam-Hàn Quốc trong 
đầu tháng 6; Tuần lễ Biển và Hải đảo tổ chức 
tại Hải Phòng. Trong đó công tác tuyên truyền 
phải được đặc biệt coi trọng, nhất là tuyên 
truyền trước, trong và sau các sự kiện và tổ 
chức lễ mít tinh cấp quốc gia. Những hoạt 
động khác đi kèm chỉ tổ chức khi thấy thiết 
thực và mang lại hiệu quả rõ ràng. 

 
Đối với các sự kiện quốc tế khác là 

Ngày Đa dạng sinh học (22/5), Chiến dịch làm 
cho thế giới sạch hơn (tuần thứ 3 của tháng 9) 
chỉ tổ chức ở quy mô nhỏ, trừ trường hợp đặc 
biệt theo cam kết của Việt Nam đối với quốc 
tế, hoặc có sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính 
phủ. Còn các hoạt động kỷ niệm ngày truyền 
thống thành lập Ngành, các lĩnh vực chuyên 
ngành phải thực hiện theo Nghị định 145/2013 
của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ 
niệm. 

 
Việc tổ chức các sự kiện Ngành Tài 

nguyên và Môi trường trong thời gian tới phải 
gây được tiếng vang trong xã hội, mang lại ý 
nghĩa và kết quả tốt đẹp trong giáo dục, động 
viên và cổ vũ toàn dân tích cực bảo vệ, tham 
gia quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, 
thúc đẩy sự nghiệp phát triển đất nước bền 
vững./. 

 
(Theo www.monre.gov.vn) Quỹ Bảo trợ môi trường Việt Nam 

 
 



Việt Nam – Nhật Bản: Tiếp tục triển khai các nội dung Bản 
Ghi nhớ hợp tác về môi trường 

 
 

Chiều ngày 5/5, Thứ trưởng Bộ TN&MT 
Việt Nam Bùi Cách Tuyến đã tiếp bà Tomoko 
Ukishima - Thứ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản. 
Với việc trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến tài 
nguyên và môi trường, hai bên đã cùng thống 
nhất sẽ tiếp tục triển khai sâu rộng các nội dung 
của Bản Ghi nhớ  hợp tác về môi trường đã được 
hai Bộ ký kết vào tháng 12/2013. 

Bày tỏ niềm vui mừng đối với chuyến 
thăm của bà Tomoko Ukishima, Thứ trưởng Bùi 
Cách Tuyến cho biết, Chính phủ Việt Nam đã xác 
định mối quan hệ hợp tác chiến lược với Nhật 
Bản trên mọi lĩnh vực, trong đó có tài nguyên và 
môi trường. Do vậy, Bộ TN&MT Việt Nam luôn 
trân trọng sự giúp đỡ của Chính phủ Nhật Bản 
nói chung và Bộ Môi trường Nhật Bản nói riêng. 
Thời gian qua, với sự hỗ trợ tích cực của Nhật 
Bản, nhiều dự án về tài nguyên, môi trường, 
biến đổi khí hậu đã được triển khai, đem lại hiệu 
quả thiết thực đối với Việt Nam. Việc quản lý và 
bảo vệ môi trường ở Nhật Bản chính là tấm 
gương để Việt Nam học tập, hướng đến phát 
triển bền vững. 

Chia sẻ những kinh nghiệm trong việc giữ 
gìn môi trường xanh – sạch, Thứ trưởng Tomoko 
Ukishima cho rằng, việc bảo vệ môi trường phải 
bắt đầu từ chính nhận thức của thế hệ trẻ. Vì 
vậy, Việt Nam cần thực hiện giáo dục về môi 
trường cho trẻ em.  

Về tình hình thực hiện các dự án môi 
trường tại Việt Nam, bà Tomoko Ukishima cho 
biết, hiện nay, Nhật Bản đang tích cực tiến hành 

nghiên cứu 4 dự án khả thi để giúp đỡ Việt Nam. 
Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, bà 
Tomoko Ukishima đã đến thăm một nhà máy 
đang thực hiện một trong các dự án đó. Chứng 
kiến sự nhiệt tình của công nhân Việt Nam, thấu 
hiểu tâm nguyện muốn cải thiện tình hình môi 
trường của những con người chân thật và nồng 
hậu, bà Tomoko Ukishima cho biết: “Nhật Bản sẽ 
cố gắng giúp Việt Nam cải thiện môi trường một 
cách tốt nhất”. 

Được biết, vừa qua, Thứ trưởng Tomoko 
Ukishima đã làm việc với 6 doanh nghiệp Nhật 
Bản đang hoạt động tại Việt Nam. Đại diện các 
doanh nghiệp này cho rằng, các quy định về môi 
trường của Việt Nam khá cao (thậm chí cao hơn 
của Nhật Bản), khiến các doanh nghiệp khó đáp 
ứng những tiêu chí này. Do vậy, các doanh 
nghiệp Nhật Bản đề nghị, các quy định, tiêu chí 
môi trường mà Việt Nam đưa ra phải có tính khả 
thi cao hơn, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp 
Nhật Bản tiếp tục đầu tư, phát triển. Tiếp nhận ý 
kiến này, Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến cho biết, 
Bộ TN&MT Việt Nam đang có kế hoạch điều 
chỉnh những tiêu chí môi trường cho phù hợp, 
khắc phục những bất cập hiện thời.  

Trao đổi với Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến 
về việc hợp tác quản lý Vườn quốc gia, Thứ 
trưởng Tomoko Ukishima đề nghị: Tháng 
11/2014, hội nghị các vườn quốc gia thế giới lần 
thứ 2 sẽ được tổ chức tại Sydney (Úc). Nhật Bản 
mong muốn Việt Nam sẽ tham gia, chia sẻ kinh 
nghiệm quản lý và phối kết hợp với các nước 
khác. 

Nhận lời mời của bà Tomoko Ukishima, 
Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến cho biết, Việt Nam 
luôn bày tỏ thiện chí cùng cộng đồng thế giới 
bảo vệ những “mảng xanh” cho trái đất, vì cuộc 
sống lâu dài và hạnh phúc cho tương lai. 

 
Theo Quỹ Bảo trợ Môi trường VN 



Bình Thuận hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 
 

(VTR) - Sáng 17/5/2014, tại Công viên biển Đồi Dương, TP. Phan Thiết, Sở Tài nguyên và Môi 
trường phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Thuận tổ chức Triển lãm ảnh về môi trường 
biển. 
 

 
Cắt băng khai mạc triển lãm 

 

*Triển lãm ảnh về môi trường biển 
Sáng 17/5/2014, tại Công viên biển Đồi 
Dương, TP. Phan Thiết, Sở Tài nguyên 
và Môi trường phối hợp với Hội Văn học 
nghệ thuật tỉnh Bình Thuận tổ chức Triển 
lãm ảnh về môi trường biển. 
Triển lãm là một hoạt động nằm trong 
chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Môi 
trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, 
Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam và cuộc 
thi Hoa hậu Đại dương 2014 được tổ 
chức tại Bình Thuận.  
60 bức ảnh nghệ thuật được chọn Triển 
lãm lần này là những tác phẩm xuất sắc 
của các nghệ sĩ nhiếp ảnh trong và ngoài 
nước, đặc biệt là từ Trại sáng tác ảnh do 
Hội Nhiếp ảnh TP. Hồ Chí Minh phối hợp 
với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình 
Thuận tổ chức. Triển lãm giới thiệu, 
quảng bá thêm về hình ảnh quê hương, 
con người vùng biển Bình Thuận nói riêng 
và biển, đảo Việt Nam nói chung. Qua đó 
kêu gọi người dân hãy cùng chung tay để 
bảo vệ môi trường, bảo vệ các loại sinh 
vật biển bằng những hành động thiết thực 
và ý nghĩa nhất.  

*Đạp xe kêu gọi người dân bảo vệ môi 
trường 
Cũng trong ngày 17/5/2014, các thí 
sinh tham dự cuộc thi Hoa hậu Đại dương 
2014 đã tham gia đạp xe kêu gọi người 
dân chung tay bảo vệ môi trường biển 
và tham gia buổi lễ khai mạc Triễn lãm 
tranh về môi trường. 
 

 

 
Thí sinh tham gia cuộc thi đạp xe kêu gọi 

người dân cùng chung tay bảo vệ môi trường 
 

Nguyên Vũ – Báo Du lịch Việt Nam 

 



BT- Đã nhiều năm nay, người dân xã Tân 
Thuận (Hàm Thuận Nam) phải thường 
xuyên sử dụng nguồn nước bị nhiễm 
phèn, nhiễm mặn. Điều này ảnh hưởng 
rất lớn đến sức khỏe và cuộc sống của 
hàng trăm hộ dân nơi đây. Bao giờ người 
dân nơi đây có nước sạch để dùng, đó là 
câu hỏi đang cần lời giải đáp? 
 

 

Bà Xuân xây bể đánh phèn nước mới dám sử 

dụng sinh hoạt. 

 
“Nhắm mắt” sử dụng 
Ông Nguyễn Ngọc Loan - Phó Chủ tịch 
UBND xã Tân Thuận cho biết: “Toàn xã 
Tân Thuận có 7 thôn, đa số nguồn nước 
giếng ở các thôn nhiều năm nay bị ô 
nhiễm nặng do nhiễm phèn, nhiễm mặn, 
cứ đào lên 10 giếng có 7 giếng nhiễm 
phèn. Để có nước dùng, bà con phải phải 
múc nước giếng nhiễm phèn rồi lọc nhiều 
lần mới sử dụng. Hộ khá giả họ bỏ tiền 
khoan giếng sâu chừng 30 - 50m rất tốn 
kém”. Đến thăm nhà bà Võ Thị Xuân - 
thôn Hiệp Phước, xã Tân Thuận chúng 
tôi tận mắt chứng kiến những chiếc bể 
chứa nước phủ một màu vàng óng của 

phèn. Xung quanh thành giếng, phèn 
cũng bám dày cả tấc. Bà Xuân than 
phiền: Nước ở đây bao năm nay nhiễm 
phèn nặng, phải lọc hai, ba lần qua bể lọc 
bằng cát mới dám sử dụng nấu ăn. Biết 
không tốt cho sức khỏe nhưng phải 
“nhắm mắt” sử dụng. Năm ngoái, gia đình 
tôi “bấm bụng” đầu tư gần chục triệu 
đồng khoan giếng sâu 20m, nhưng nước 
vẫn bị phèn”. 
 
Theo một số người dân, tình trạng nguồn 
nước bị nhiễm phèn đã diễn ra hàng chục 
năm nay, có thấy cơ quan có thẩm quyền 
về kiểm tra chất lượng nước nhưng rồi để 
đó, vẫn chưa có biện pháp xử lý. Qua tìm 
hiểu, chúng tôi được biết, chính quyền xã 
Tân Thuận cũng “rất biết” việc này, thế 
nhưng, để giải quyết thấu đáo vấn đề này 
lại nằm ngoài khả năng của xã. Ông 
Nguyễn Ngọc Loan bày tỏ: “Dự án nước 
sạch về xã được triển khai từ năm 2009, 
nhưng do vướng đền bù giải tỏa đến nay 
chưa thực hiện được. Chính quyền xã đã 
biết từ lâu nhiều hộ dân trong xã phải sử 
dụng nguồn nước bị nhiễm phèn, nhiễm 
mặn nặng. Nhưng do kinh phí của xã eo 
hẹp, không thể triển khai dự án cấp nước 
sạch cho bà con được. Trước mắt, để 
giải quyết vấn đề này, UBND xã vận động 
người dân xây bể lọc đánh phèn để hạn 
chế phần nào nước bị nhiễm phèn. Còn 
về lâu dài, chính quyền xã sẽ kiến nghị 
lên cấp trên để có hướng giải quyết”. 
Thống kê UBND xã Tân Thuận, hiện nay 
trên địa bàn xã tỷ lệ hộ sử dụng nước 
hợp vệ sinh (sử dụng nước sau lọc có thể 
dùng để ăn uống sau khi đun sôi) chiếm 
khoảng 85%, trong đó chỉ có 25% số hộ 



sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn 
quốc gia. 
 
Đào ao lọc nước… tưới tiêu 
Nước bị nhiễm phèn, nhiễm mặn còn ảnh 
hưởng đến việc tưới tiêu cho các loại cây 
trồng, đặc biệt là cây thanh long. Ở Tân 
Thuận, nguồn nước chính phục vụ sản 
xuất là 2 tuyến kênh đập Ba Khai và đập 
Suối Ké. Ngoài ra, ở các thôn Hiệp Hòa, 
Hiệp Tân, Hiệp Lễ, Hiệp Phước được 
hưởng lợi sử dụng nguồn nước tưới từ 
Sông Phan. Tuy nhiên, hiện đang vào 
cuối mùa khô nước ở các đập đang cạn 
kiệt, để giữ nước người dân góp tiền làm 
đập tạm thời, hoặc khoan giếng sử dụng. 
Nhưng do nguồn nước nơi đây nhiễm 
phèn, để sử dụng nguồn nước từ các 
giếng khoan tưới cho cây thanh long 
người dân phải đào thêm ao bơm nước 
giếng vào ao rồi lọc từ 2-3 ngày mới tưới. 
Anh Hòa - nông dân thôn Hiệp Phước 
cho hay: “Ban đầu, tôi bơm nước giếng 
tưới trực tiếp lên cây thanh long, sau vài 
ngày cây, quả vàng sẫm. Lo lắng cây 

trồng bị ảnh hưởng giảm năng suất, nên 
bà con nơi đây bảo nhau đào ao bơm 
nước để xử lý phèn mới yên tâm tưới cho 
cây”. 
Nguồn nước nhiễm phèn gây ảnh hưởng 
rất lớn đến sinh hoạt và sản xuất của 
người dân nơi đây. Điều mong mỏi hiện 
nay là các cơ quan chức năng cần khảo 
sát, đánh giá chi tiết, khoa học những hệ 
lụy khi người dân sử dụng nguồn nước bị 
nhiễm phèn, nhiễm mặn. Nếu quá mức 
cho phép sớm có biện pháp làm giảm 
phèn, giảm mặn (có thể hỗ trợ hóa chất, 
máy lọc nước) để người dân có thể sử 
dụng sinh hoạt. Về lâu dài, cần có dự án 
đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch 
phục vụ nhu cầu người dân nơi đây, bảo 
đảm sức khỏe và giúp họ yên tâm sinh 
sống. 
 

 

 

 

Thanh Duyên- Báo Bình Thuận 

 

 
 
 
 


