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nguồn gốc từ đất liền .................................................................................... 76 
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3.2.5.3.  Thực trạng hợp tác quốc tế ......................................................................... 116 
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MỞ ĐẦU 

 

  1. LÝ DO LỰA CHỌN ĐỀ TÀI 

Giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường biển luôn là một bài toán khó và phức 

tạp của mọi quốc gia, đặc biệt là đối với các quốc gia ven biển đang phát triển. Ô 

nhiễm môi trường biển đã làm thay đổi các đặc tính vật lý, hóa học và sinh học của 

môi trường biển, đại dương và các vùng ven biển, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe 

của đa dạng sinh học và hệ sinh thái biển. Đến nay, rác thải biển có mặt trong tất cả 

các môi trường sống ở biển. Các nghiên cứu ước tính rằng mật độ trung bình của 

rác thải biển dao động trong khoảng từ 13.000 đến 18.000 mảnh trên mỗi km 

vuông,1 khoảng 8 triệu tấn rác thải nhựa toàn cầu hằng năm thải vào môi trường 

biển và đại dương.2 Ô nhiễm môi trường biển chủ yếu gây ra bởi các nguồn ô nhiễm 

từ các hoạt động từ đất liền và các hoạt động trên biển, tuy nhiên, các mối đe dọa 

lớn nhất không phải đến từ các hoạt động trên biển mà xuất phát từ các hoạt động từ 

đất liền với đóng góp khoảng 80% tổng số ô nhiễm vào biển và đại dương.3  

Ô nhiễm môi trường biển do nguồn ONTĐL đóng góp phần lớn vào ô nhiễm 

với khoảng 80% tổng số ô nhiễm vào đại dương.4 Các nguồn ô nhiễm này đã và 

đang tác động đến môi trường và hệ sinh thái biển. Đến nay, rác thải biển có mặt 

trong tất cả các môi trường sống ở biển với khoảng 8 triệu tấn, tức là khoảng 3% rác 

thải nhựa toàn cầu hằng năm đổ vào môi trường biển và đại dương.5 Ước tính 

khoảng 9,5 triệu m3 chất thải của con người và 900 triệu m3 nước thải đô thị được 

thải ra hằng ngày,6 trong đó ước tính 80% nước thải toàn cầu đang được xả ra 

không được xử lý vào các tuyến đường thủy trên thế giới.7 Do số lượng chất dinh 

dưỡng đổ vào biển và đại dương ngày càng lớn nên số lượng các vùng oxy thấp ở 

vùng nước ven biển đã tăng theo cấp số nhân kể từ những năm 1960 và đã đạt đến 

 
1 Kommunernes International Miljøorganisation (2010), Economic Impacts of Marine Litter, trang 1, xem tại:  

http://www.kimointernational.org/wp/wp-content/uploads/2017/09/KIMO_Economic-Impacts-of-Marine-

Litter.pdf  
2 Hannah Ritchie and Max Roser (2018), "Plastic Pollution". Công bố tại website: OurWorldInData.org, xem 

tại: https://ourworldindata.org/plastic-pollution 
3 Kateryna M.Wowk (2013), Managing Ocean Environments in a Changing Climate: Paths to Sustainable 

Ocean Resources, Elsevier Inc, tr.301-348. 
4 Kateryna M. Wowk (2013), In Managing Ocean Environments in a Changing Climate, Paths to 

Sustainable Ocean Resources, Pages 301-348. 
5 Hannah Ritchie and Max Roser (2018), “Plastic Pollution”, Công bố tại website: OurWorldInData.org, xem 

tại: https://ourworldindata.org/plastic-pollution, truy cập ngày 14/7/2021. 
6 UNEP (2016), Sanitation, wastewater management and sustainability: from waste diposal to resource 

recovery, © United Nations Environment Programme and Stockholm Environment Institute. 
7 IWA (the International Water Asscociation) (2017), The International Water Association, Wastewater 

Report 2017, trang 2. 

http://www.kimointernational.org/wp/wp-content/uploads/2017/09/KIMO_Economic-Impacts-of-Marine-Litter.pdf
http://www.kimointernational.org/wp/wp-content/uploads/2017/09/KIMO_Economic-Impacts-of-Marine-Litter.pdf
https://ourworldindata.org/plastic-pollution
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diện tích khoảng 245.000 km3 trên toàn thế giới.8 Sở dĩ có tình ô nhiễm biển do chất 

dinh dưỡng là do hiệu quả sử dụng các chất Nitơ (N) và Photpho (P) là rất thấp, 

cụ thể trung bình hơn 80% N và 25-75% P tiêu thụ bị thất thoát các hợp chất 

hữu cơ N và P vào môi trường không khí và môi trường nước.9 Khi lượng N 

và P dư thừa trong môi trường nước biển có thể làm thay đổi đáng kể cách 

thức hoạt động của các hệ sinh thái biển và thường dẫn đến tình trạng thiếu 

oxy, điều này làm sinh vật biển chết ngạt. Hiện nay có hơn 700 hệ thống ven 

biển có hiện tượng phú dưỡng và thiếu oxy trên toàn thế giới.10. Ngoài ra, N và P 

dư thừa làm thay đổi sự cân bằng tự nhiên giữa các chất dinh dưỡng này, cho 

phép tảo có hại phát triển, đe dọa đến nghề cá và sức khỏe con người.11 

Bên cạnh đó, rác thải biển ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, kinh tế và sức 

khỏe cộng đồng. Sinh vật biển có thể bị mắc kẹt trong lưới và ngư cụ bị bỏ rơi, dẫn 

đến tử vong và thương tích. Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng vi sinh vật ăn 

rác biển vào có khả năng phá vỡ các quá trình tế bào và làm suy giảm mô cũng như 

tập trung các độc tố qua chuỗi thức ăn, dẫn đến hiệu ứng sinh học. Rác biển cũng có 

thể dẫn đến tổn thất kinh tế, do chi phí dọn dẹp bờ biển và mất doanh thu du lịch. 

Khu vực châu Á-Thái Bình Dương được báo cáo mất 1,265 tỷ USD mỗi năm do các 

ngành công nghiệp đánh cá, vận chuyển và du lịch biển bị thiệt hại do rác biển. Rác 

biển đang là một vấn đề ô nhiễm không xác định nguồn gốc nghiêm trọng đối với 

Scotland, chi phí cho nhà nước ít nhất 16,8 triệu bảng hoặc 24,3 triệu đô la mỗi năm 

(khi tính toán sử dụng tiêu hao, sử dụng không tiêu hao và sử dụng gián tiếp bờ biển 

và vùng biển Scotland). 

Để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường biển nói chung cũng như ô nhiễm 

môi trường biển do nguồn ô nhiễm từ đất liền (ONTĐL) nói riêng, các quốc gia và 

các tổ chức quốc tế đã xây dựng và thông qua nhiều cam kết quốc tế (CKQT) bắt 

buộc hoặc không bắt buộc về mặt pháp lý.  

Các điều ước quốc tế liên quan đến bảo vệ môi trường biển (BVMTB) do 

nguồn ONTĐL gồm Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 

(UNCLOS), Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) 

 
8 World Ocean Atla-1 (2016), Chapter 20. 
9 Tldd, trang viii. 
10 UN Environment contribution to Concept Papers for Partnership Dialogues of The Ocean Conference, xem 

tại: 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/13476UN%20Environment_concept%20paper_par

tnership%20dialogues%20rev.pdf 
11 Tldd, trang 33. 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/13476UN%20Environment_concept%20paper_partnership%20dialogues%20rev.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/13476UN%20Environment_concept%20paper_partnership%20dialogues%20rev.pdf
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năm 2001, Công ước Minamata về Thủy ngân năm 2013 (Công ước Minamata),... Đây 

là những CKQT ràng buộc về mặt pháp lý đối với các quốc gia thành viên. UNCLOS 

quy định nghĩa vụ của quốc gia thành viên trong việc BVMTB do nguồn ONTĐL. 

Công ước Stockholm và Công ước Minamata,… không quy định trực tiếp vấn đề này, 

tuy nhiên việc là thành viên của các công ước và thực hiện các nghĩa vụ quy định trong 

đó sẽ góp phần BVMTB do các chất độc hại gây ra do nguồn ONTĐL.  

Các CKQT không ràng buộc về mặt pháp lý do các tổ chức quốc tế, hội nghị 

liên chính phủ thông qua với nhiều hình thức khác nhau liên quan đến BVMTB do 

nguồn ONTĐL. Tuyên bố Stockholm được thông qua năm 1972; Chương trình 

Nghị sự 21 được thông qua năm 1992 tại Hội nghị thượng đỉnh trái đất của Liên 

Hợp quốc về “Môi trường và Phát triển” (gọi tắt là Chương trình Nghị sự 21); 

Tuyên bố Washingon và Chương trình hành động toàn cầu về BVMTB do nguồn 

ONTĐL năm 1995 (GPA) được thông qua tại Hội nghị BVMTB do nguồn ONTĐL 

được tổ chức bởi Chương trình môi trường của Liên hợp quốc (UNEP) đều chứa 

đựng các nội dung về BVMTB do nguồn ONTĐL. Chương trình Nghị sự 2030 vì 

sự phát triển bền vững, với 17 mục tiêu phát triển bền vững, được thông qua năm 

2015 tại Hội nghị Cấp cao của Liên hợp quốc, có hiệu lực vào năm 2016 (gọi tắt là 

Chương trình Nghị sự 2030), trong đó, mục tiêu số 14 về phát triển về vững biển và 

đại dương, theo đó đã xác định mục tiêu đến năm 2025 “giảm đáng kể các nguồn 

gây ô nhiễm biển, đặc biệt là ô nhiễm môi trường biển từ đất liền”.12 

Việt Nam đã là thành viên của UNCLOS, Công ước Stockholm năm 2001, 

Công ước Minamata năm 2013 và đã cam kết thực hiện Chương trình Nghị sự 21 và 

Chương trình Nghị sự 2030,... Thực hiện các CKQT này, Việt Nam đã ban hành 

nhiều công cụ, chính sách, pháp luật, tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện các CKQT 

này còn nhiều hạn chế. Bên cạnh những thiếu sót trong văn bản chính sách, pháp 

luật thì đầu tư về nguồn lực để tổ chức thực hiện các công cụ, chính sách, pháp luật 

đã được nội luật hoá các nội dung CKQT còn rất thiếu, công tác thanh tra, kiểm tra 

đảm bảo việc tuân thủ còn nhiều yếu kém,… Kết quả là thực trạng ô nhiễm môi 

trường biển do nguồn ONTĐL ở nước ta đang diễn biến rất phức tạp và ngày càng 

gia tăng. Việt Nam đang được xem là một trong những quốc gia có nguồn thải lớn 

gây ô nhiễm biển và đại dương, với lượng nước thải chưa xử lý lên tới 89% chảy 

vào nguồn nước sạch hoặc vùng biển ven bờ.13 Đồng thời, Việt Nam cũng đang 

 
12 Chương trình Nghị sự 2030, mục tiêu 14.1. 
13 UNEP (2004), Water Supply and Sanitation Coverage in UNEP Regional Seas, Need for Regional 

Wastewater Emission Targets? Section III: An Inventory of Regional Specific Data and the Feasibility of 

developing Regional Wastewater Emission Targets, UNEP/GPA, The Hague, The Netherlands, trang 23. 
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được đánh giá là nước xếp thứ tư trên thế giới về lượng rác thải nhựa trên biển với 

phần lớn xuất phát từ đất liền.14 

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, thực hiện đầy đủ các CKQT là trách nhiệm 

của quốc gia thành viên, đồng thời cũng là uy tín của quốc gia trên trường quốc tế. 

Môi trường biển không bị ô nhiễm, hệ sinh thái biển được bảo vệ là một trong 

những lợi thế để phát triển kinh tế biển và được sự ủng hộ của các quốc gia trong 

giao lưu thương mại. Phù hợp với xu hướng chung của thế giới và đáp ứng yêu cầu 

thực tiễn tại Việt Nam, Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đưa ra một trong những mục tiêu tổng quát để 

hướng tới phát triển bền vững kinh tế biển là “Ngăn chặn xu thế ô nhiễm, suy thoái 

môi trường biển”15 và tại mục tiêu cụ thể đã xác định “Ngăn ngừa, kiểm soát và 

giảm đáng kể ô nhiễm môi trường biển”.16 Một trong những giải pháp chủ yếu để 

đạt mục tiêu này là “thực hiện nghiêm túc các điều ước, thoả thuận khu vực và quốc 

tế về biển, đại dương mà Việt Nam đã tham gia”.17 Do đó, đánh giá toàn diện việc 

thực hiện các CKQT để tìm ra những hạn chế, vướng mắc làm cơ sở cho việc đề 

xuất các giải pháp nhằm giúp Việt Nam thực hiện hiệu quả các quy định trong các 

điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và những CKQT khác mà Việt Nam tự 

nguyện cam kết thực hiện là vấn đề cấp thiết hiện nay. Bên cạnh đó, nội dung này 

chưa được nghiên cứu cấp Luận án tiến sĩ. 

Vì vậy, việc thực hiện Luận án: “Thực hiện các cam kết quốc tế của Việt 

Nam về bảo vệ môi trường biển do nguồn ô nhiễm từ đất liền” là đặc biệt cần thiết 

nhằm giúp Việt Nam trở thành quốc gia chủ động trong thực hiện các CKQT và 

đóng góp tích cực trong thực hiện công tác BVMTB và đại dương nói chung và 

BVMTB của Việt Nam nói riêng. 

  2. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 

 2.1. Mục đích nghiên cứu 

Mục đích nghiên cứu của Luận án là làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và 

thực tiễn về thực hiện các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL, từ đó làm cơ sở 

nghiên cứu các nội dung cam kết trong CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL; 

nghiên cứu hiện trạng thực hiện CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL, đồng thời 

 
14 Jambeck, J.R., Andrady, A., Geyer, R., Narayan, R., Perryman, M., Siegler, T., Wilcox, C., Lavender Law, 

K. (2015), “Plastic waste inputs from land into the ocean”. Science 347, tr.768-771. 
15 Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành ngày 22/10/2018, mục II (3a). 
16 Tlđd, mục II (3b). 
17 Tlđd, mục IV (6). 
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đánh giá những khó khăn, thách thức mà Việt Nam cần giải quyết. Trên cơ sở đó đề 

xuất một số giải pháp phù hợp để Việt Nam thực hiện hiệu quả CKQT về BVMTB 

do nguồn ONTĐL. 

 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

 - Thu thập các công trình nghiên cứu, tài liệu nguyên cấp, thứ cấp trong nước 

và quốc tế có nội dung phân tích, đánh giá về các CKQT về BVMTB do nguồn 

ONTĐLvà hiện trạng thực hiện chúng ở Việt Nam; 

 - Nghiên cứu, phân tích làm rõ về định nghĩa CKQT về BVMTB do nguồn 

ONTĐL, quan niệm và các biện pháp đảm bảo thực hiện CKQT về BVMTB do 

nguồn ONTĐL; 

 - Nghiên cứu, phân tích và đánh giá nội dung cam kết của Việt Nam trong 

các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL mà Việt Nam là thành viên, trong đó tập 

trung vào ba nguồn ô nhiễm là nước thải, rác thải và chất dinh dưỡng;  

 - Nghiên cứu, đánh giá thực trạng việc triển khai thực hiện của Việt Nam đối 

với các nội dung cam kết trong các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL, tập trung 

vào ba nguồn ô nhiễm là rác thải, nước thải và chất dinh dưỡng; 

 - Đề xuất một số giải pháp để Việt Nam thực hiện hiệu quả các CKQT về 

BVMTB do nguồn ONTĐL. 

  3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

 3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của Luận án bao gồm: 

- Các quan điểm về CKQT nói chung và CKQT về BVMTB do nguồn 

ONTĐL nói riêng; lịch sử hình thành và phát triển của các CKQT về BVMTB do 

nguồn ONTĐL; vai trò của các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL; 

- Quan niệm về thực hiện các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL; các nội 

dung bảo đảm thực hiện các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL; 

- Nội dung cam kết trong các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL, cụ thể 

về nội dung cam kết về rác thải, nước thải và chất dinh dưỡng từ đất liền;  

- Các chính sách, pháp luật và các công cụ, biện pháp của Việt Nam thực 

hiện nội dung cam kết trong các CKQT về BVMTB do nước thải, rác thải và chất 

dinh dưỡng từ đất liền. 

 3.2. Phạm vi nghiên cứu 

 Luận án tập trung nghiên cứu về việc thực hiện các CKQT của Việt Nam về 

BVMTB do nguồn ONTĐL với phạm vi: 
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- Về nội dung: tập trung vào ba nguồn ô nhiễm biển từ đất liền là rác thải, 

nước thải và chất dinh dưỡng. 

- Về không gian: ở cấp độ toàn cầu, khu vực Biển Đông và Việt Nam; 

- Về thời gian: các số liệu, tài liệu và văn bản chính sách, pháp luật có liên 

quan được ban hành hoặc công bố đến hết năm 2020. 

  4. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 4.1. Phương pháp luận 

Để thực hiện những mục đích và các nhiệm vụ nêu trên, Luận án được tiếp 

cận trên cơ sở lý luận khoa học và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lê nin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật, các quan điểm của Đảng và Nhà 

nước ta về BVMTB. 

 4.2. Phương pháp nghiên cứu 

Luận án sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau: 

- Phương pháp phân tích, thống kê, kết hợp nghiên cứu lý luận và thực tiễn là 

phương pháp được sử dụng trong hầu hết các chương, đặc biệt là chương 3 và 

Chương 4 để làm rõ nội dung các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL và thực 

trạng thực hiện các CKQT về BVMTB do nước thải, rác thải và chất dinh dưỡng từ 

đất liền ở Việt Nam. 

- Phương pháp tổng hợp là phương pháp được sử dụng chủ yếu trong quá 

trình thu thập tài liệu, phân tích các quan điểm của các cơ quan, tổ chức và chuyên 

gia liên quan đến thực hiện CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL. 

- Phương pháp lịch sử - cụ thể được sử dụng để phân tích, đánh giá quá trình 

hình thành và phát triển của các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL và chính sách, 

pháp luật của Việt Nam ở Chương 2, Chương 3 và Chương 4. 

- Phương pháp hệ thống được sử dụng để xâu chuỗi và tìm ra sự nhất quán 

giữa các vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn liên quan đến việc thực hiện các CKQT 

về BVMTB do nguồn ONTĐL ở Việt Nam, từ đó đánh giá, kiến nghị một cách hệ 

thống các giải pháp thực hiện hiệu quả các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL ở 

Việt Nam. Phương pháp này sử dụng xuyên suốt trong các chương và sử dụng 

nhiều tại Chương 3 và Chương 4. 

- Phương pháp so sánh là phương pháp quan trọng nhằm phân tích và đối 

chiếu nội dung các cam kết trong các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL, việc 

thực hiện các nội dung cam kết này ở Việt Nam. Ngoài ra phương pháp này cũng 

được sử dụng hiệu quả trong việc so sánh việc thực hiện các CKQT về BVMTB do 
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nguồn ONTĐL ở một số quốc gia với Việt Nam. Phương pháp này được sử dụng 

nhiều tại Chương 3 và Chương 4. 

- Phương pháp khái quát hoá được sử dụng để nêu và phân tích, kết luận về 

những vấn đề có tính chất chung, bao quát liên quan đến nội dung các CKQT về 

BVMTB do nguồn ONTĐL, chính sách, pháp luật và các công cụ, biện pháp để 

thực hiện các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL. Phương pháp này được sử 

dụng nhiều ở Chương 3 và Chương 4. 

- Phương pháp kết hợp nghiên cứu lý luận với thực tiễn cũng được sử dụng 

trong Luận án để đưa ra những bình luận, quan điểm, kết luận về những nội dung 

nghiên cứu. Phương pháp này được sử dụng ở hầu hết các chương của Luận án. 

  5. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

Trên cơ sở kế thừa những kết quả nghiên cứu khoa học trước đó liên quan 

đến đề tài, nghiên cứu sinh tiếp tục nghiên cứu đề tài này để mang lại những giá trị 

khoa học sau: 

- Thứ nhất, Luận án đã góp phần làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận về 

thực hiện các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL như định nghĩa, nội dung và 

đặc điểm của CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL; “luật mềm” quốc tế về 

BVMTB do nguồn ONTĐL; lịch sử hình thành, vai trò và xu hướng phát triển của 

các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL; quan niệm và các biện pháp đảm bảo 

thực hiện các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL; 

- Thứ hai, Luận án đã đưa ra các bình luận, đánh giá về các nội dung cam kết 

trong các CKQT về BVMTB do nước thải, rác thải và chất dinh dưỡng từ đất liền; 

đánh giá, phân tích và đưa ra nhận định về thực trạng thực hiện CKQT về BVMTB 

do nguồn ONTĐL của Việt Nam. Đặc biệt, Luận án làm rõ về những thành tựu, khó 

khăn, thách thức của Việt Nam trong việc thực hiện các CKQT về BVMTB do nước 

thải, rác thải và chất dinh dưỡng từ đất liền. 

- Thứ ba, đề xuất các giải pháp mang tính tổng thể, khả thi và phù hợp với 

thực tiễn để Việt Nam thực hiện hiệu quả CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL. 

  6. Ý NGHĨA KHOA HỌC CỦA LUẬN ÁN 

Các kết quả nghiên cứu của Luận án đóng góp: 

- Đóng góp vào sự phát triển lý luận về khái niệm “cam kết quốc tế”, “luật 

mềm quốc tế”; quan niệm và các nội dung đảm bảo thực hiện các CKQT về 

BVMTB do nguồn ONTĐL; 
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- Góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật của Việt Nam để 

BVMTB do nguồn ONTĐL hiệu quả hơn; góp phần thực hiện mục tiêu phát triển 

bền vững tài nguyên biển; BVMT và hệ sinh thái biển;  

- Góp phần thực hiện hiệu quả các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL mà 

Việt Nam cam kết thực hiện nhằm tăng cường uy tín của Việt Nam trên các diễn 

đàn quốc tế; 

- Làm tài liệu tham khảo cho việc giảng dạy và học tập trong các cơ sở 

nghiên cứu, đào tạo. 

  7. KẾT CẤU CỦA LUẬN ÁN 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận chung, Danh mục tài liệu tham khảo, nội dung 

của Luận án được bố cục thành bốn chương, cụ thể: 

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến Luận án; 

 Chương 2: Một số vấn đề lý luận cơ bản về cam kết quốc tế và thực hiện cam 

kết quốc tế về bảo vệ môi trường biển do nguồn ô nhiễm từ đất liền; 

 Chương 3: Nội dung các cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường biển do 

nguồn ô nhiễm từ đất liền và thực trạng thực hiện ở Việt Nam; 

 Chương 4: Định hướng và giải pháp thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế 

của Việt Nam về bảo vệ môi trường biển do nguồn ô nhiễm từ đất liền. 
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU                        

LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 

 

  1.1. ĐÁNH GIÁ NHỮNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐÃ ĐƯỢC CÔNG 

BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 

 1.1.1. Đánh giá những kết quả nghiên cứu về định nghĩa, đặc điểm của 

cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường biển do nguồn ô nhiễm từ đất liền 

a) Khái niệm bảo vệ môi trường biển 

UNCLOS đã đưa ra khái niệm về ô nhiễm môi trường biển, theo đó “Ô 

nhiễm môi trường biển là việc con người trực tiếp hoặc gián tiếp đưa các chất liệu 

hoặc năng lượng vào môi trường biển, bao gồm cả các cửa sông, khi việc đó gây ra 

hoặc có thể gây ra những tác hại như gây tổn hại đến nguồn lợi sinh vật, và đến hệ 

động vật và hệ thực vật biển, gây nguy hiểm cho sức khỏe con người, gây trở ngại 

cho các hoạt động ở biển, kể cả việc đánh bắt hải sản và các việc sử dụng biển một 

cách hợp pháp khác, làm biến đổi chất lượng nước biển về phương diện sử dụng nó 

và làm giảm sút các giá trị mỹ cảm của biển”.18 Khái niệm này đã được một số công 

trình nghiên cứu khẳng định lại và có sự phát triển thêm. 

Luận án tiến sĩ “Protecting the marine environment from land-based sources 

of marine pollution: towards effective cooperative international arrangement” của 

tác giả Daud Hassan19 xác định “Ô nhiễm là sự đưa vào môi trường các chất hoặc 

năng lượng do hoạt động của con người làm thay đổi trạng thái và/hoặc chức năng 

của môi trường và làm suy giảm tính hữu ích của môi trường đối với các hoạt động 

và lợi ích của con người”. Luận án cũng nhận định khái niệm này chủ yếu đề cập 

đến quá trình mà theo đó nguồn tài nguyên (tự nhiên hoặc con người tạo ra) được sử 

dụng nhưng sự hoàn trả không phù hợp gây bất lợi cho các yếu tố vật lý, hóa học 

hoặc sinh học của môi trường. Điều này liên quan đến các tác hại hoặc thiệt hại gây 

ra bởi các chất hoặc năng lượng được đưa vào môi trường. Đồng thời, Luận án này 

cũng dẫn chứng định nghĩa về “ô nhiễm môi trường biển” được quy định tại 

UNCLOS và khẳng định định nghĩa trong UNCLOS là khá đầy đủ và toàn diện. 

Ở trong nước, Giáo trình Luật Môi trường do GS.TS. Lê Hồng Hạnh & 

PGS.TS. Vũ Thu Hạnh (đồng chủ biên) xác định: 

 
18 UNCLOS, Điều 1 Khoản 1 (4). 
19 Daud Hassan (2002), Luận án tiến sĩ “Protecting the marine environment from land-based sources of 

marine pollution: towards effective cooperative international arrangement”. 
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 “Ô nhiễm môi trường là khái niệm được nhiều ngành khoa học định nghĩa. 

Dưới góc độ sinh học, khái niệm này chỉ tình trạng của môi trường trong đó, chỉ số 

hoá học, lí học của nó bị thay đổi theo chiều hướng xấu đi. Dưới góc độ kinh tế học, 

ô nhiễm môi trường là sự thay đổi không có lợi cho môi trường sống về các tính 

chất vật lí, hoá học, sinh học mà qua đó có thể gây tác hại tức thời hoặc lâu dài đến 

sức khoẻ của con người, các loài động thực vật và các điều kiện sống khác. Dưới 

góc độ pháp lý “ô nhiễm môi trường là sự biến đổi của các thành phần môi trường 

không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật môi trường và tiêu chuẩn môi trường gây 

ảnh hưởng xấu đến con người và sinh vật” (Khoản 8 Điều 3 Luật bảo vệ môi 

trường năm 2014). 

Có thể thấy điểm chung nhất giữa các định nghĩa nêu trên về ô nhiễm môi 

trường là chúng đều đề cập sự biến đổi của các thành phần môi trường theo chiều 

hướng xấu, gây bất lợi cho con người và sinh vật”.20 

Giáo trình Luật Quốc tế về môi trường do Nguyễn Hồng Thao và Nguyễn 

Thị Xuân Sơn đồng chủ biên, cũng khẳng định sự tiến bộ về định nghĩa về ô nhiễm 

môi trường biển trong UNCLOS.21 

Giáo trình Luật Biển quốc tế do Nguyễn Thị Kim Ngân và Nguyễn Toàn 

Thắng chủ biên đã nhắc lại định nghĩa về “ô nhiễm môi trường biển” trong 

UNCLOS và đưa ra định nghĩa về “bảo vệ môi trường biển là hoạt động của chủ 

thể Luật quốc tế trên cơ sở các nguyên tắc và quy phạm Luật quốc tế thông qua 

phương thức riêng lẻ hoặc tập thể, sử dụng các công cụ, biện pháp để bảo tồn và 

phát triển các tài nguyên sinh vật và phi sinh vật, hệ sinh thái, bảo vệ cảnh quang 

và chất lượng nước khỏi các nguồn ô nhiễm môi trường biển do con người trực tiếp 

hoặc gián tiếp gây ra nhằm mục đích phát triển bền vững vì lợi ích của mỗi quốc 

gia, khu vực và cộng đồng quốc tế”.22 

Hai cuốn sách của tác giả Nguyễn Hồng Thao, có tiêu đề “Bảo vệ môi trường 

biển: Vấn đề và Giải pháp”23 và “Ô nhiễm môi trường biển Việt Nam: Luật pháp và 

thực tiễn”24, đã phân tích một số định nghĩa về ô nhiễm môi trường biển, trong đó 

nhấn mạnh đến định nghĩa trong UNCLOS, đồng thời cũng đưa ra định nghĩa về 

 
20 GS.TS. Lê Hồng Hạnh & PGS.TS. Vũ Thu Hạnh (đồng chủ biên) (2017), Giáo trình Luật Môi trường. 

Nxb CAND, trang 63. 

21 Nguyễn Hồng Thao và Nguyễn Thị Xuân Sơn (đồng chủ biên) (2020), Giáo trình Luật Quốc tế về môi 

trường, Nxb ĐHQG. trang 216. 
22 Nguyễn Thị Kim Ngân và Nguyễn Toàn Thắng (đồng chủ biên) (2019), Giáo trình Luật Biển quốc tế, Nxb 

Tư Pháp, Hà Nội. 

23 Nguyễn Hồng Thao (2004), Bảo vệ môi trường biển: Vấn đề và Giải pháp, Nxb Chính trị quốc gia. 

24 Nguyễn Hồng Thao (2003), Ô nhiễm môi trường biển Việt Nam: Luật pháp và thực tiễn, Nxb Chính trị 

Quốc gia. 
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“bảo vệ môi trường biển là việc ngăn chặn ảnh hưởng tiêu cực của các hoạt động 

của con người và của tự nhiên đến môi trường biển, làm ô nhiễm va suy thoái môi 

trường biển”.  

Luận án tiến sĩ của tác giả Lưu Ngọc Tố Tâm về “Pháp luật kiểm soát ô 

nhiễm môi trường biển trong hoạt động hàng hải ở Việt Nam” đã đưa ra định nghĩa: 

“ô nhiễm môi trường biển là sự biến đổi thành phần môi trường biển, có nguyên 

nhân từ những biến đổi bất thường của tự nhiên/và từ việc con người trực tiếp hoặc 

gián tiếp đưa các chất liệu và/hoặc năng lượng vào môi trường biển, gây tổn hại 

đến nguồn lợi sinh vật và đến hệ động vật và hệ thực vật biển, gây nguy hiểm cho 

sức khoẻ con người, gây trở ngại cho các hoạt động ở biển, kể cả việc đánh bắt hải 

sản và các việc sử dụng biển một cách hợp pháp khác, làm biến đổi chất lượng 

nước biển về phương diện sử dụng nó và làm giảm sút các giá trị mĩ cảm của 

biển”.25 Định nghĩa này đã kế thừa định nghĩa trong UNCLOS và hoàn thiện mở 

rộng thêm phạm vi nghiên cứu về chủ thể, khách thể và đối tượng của hoạt động 

kiểm soát ô nhiễm môi trường biển. 

Như vậy, khái niệm “ô nhiễm môi trường biển” và “bảo vệ môi trường 

biển” cũng được nghiên cứu làm rõ trong một số công trình nghiên cứu ở trong 

nước và ngoài nước, từ việc khẳng định lại khái niệm trong UNCLOS và có sự 

hoàn thiện hơn. 

b) Quan niệm về nguồn ô nhiễm từ đất liền 

Thuật ngữ “Nguồn ô nhiễm từ đất liền” được sử dụng thường xuyên trong 

nhiều văn kiện quốc tế và trong cả UNCLOS, tuy nhiên, ít các công trình nghiên 

cứu đề cập cụ thể về nội hàm của cụm từ “đất liền” và “nguồn ô nhiễm từ đất liền”.  

Hai cuốn sách của tác giả Nguyễn Hồng Thao với tiêu đề “Bảo vệ môi 

trường biển: Vấn đề và Giải pháp” và “Ô nhiễm môi trường biển Việt Nam: Luật 

pháp và thực tiễn” đã nhận định “mặc dù có một số văn kiện gộp các giàn khoan, 

các công trình thiết bị trên biển vào phạm trù đất liền để xác định nguồn ô nhiễm có 

nguồn gốc từ đất liền, song theo tinh thần chung của luật quốc tế về môi trường, ô 

nhiễm có nguồn gốc từ đất liền liên quan đến hoạt động trên cơ sở đất liền, không 

tính đến các hoạt động xuất phát từ các cơ sở nhân tạo trên biển”. Đồng thời, hai 

cuốn sách này cũng đánh giá đến các nguồn gây ô nhiễm môi trường biển từ đất liền 

nhưng chủ yếu tập trung vào nước thải, rác thải sinh hoạt và chất thải nguy hại, chất 

thải nông – lâm nghiệp và hoạt động đánh bắt cá. 

 
25 Lưu Ngọc Tố Tâm (2012), Luận án tiến sĩ: “Pháp luật kiểm soát ô nhiễm môi trường biển trong hoạt động 

hàng hải ở Việt Nam”. 
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 c) Về khái niệm cam kết quốc tế  

Luận án này nghiên cứu về “cam kết quốc tế” về BVMT do nguồn ONTĐL 

bao gồm các điều ước quốc tế (ĐƯQT) và các thoả thuận quốc tế khác không phải 

là ĐƯQT. Do đó, một số công trình nghiên cứu liên quan đến khái niệm này được 

khảo sát và trình bày dưới đây: 

Thuật ngữ “Điều ước quốc tế” thì khá rõ ràng, ít tranh cãi hơn vì nó đã được 

quy định trong Công ước Viên về Luật điều ước quốc tế năm 1969, cụ thể tại Điều 2 

quy định “Thuật ngữ “điều ước” dùng để chỉ một thỏa thuận quốc tế được ký kết 

bằng văn bản giữa các quốc gia và được pháp luật quốc tế điều chỉnh, dù được ghi 

nhận trong một văn kiện duy nhất hoặc trong hai hay nhiều văn kiện có quan hệ với 

nhau và với bất kể tên gọi riêng của nó là gì” và định nghĩa này tiếp tục được chỉnh 

sửa trong Công ước Viên về Luật điều ước quốc tế năm 1981. Nhiều công trình 

nghiên cứu liên quan đến thuật ngữ này đều dẫn chiếu đến quy định này, ví dụ như 

cuốn “International Law” của tác giả Malcolm N.Shaw xuất bản lần thứ 6 năm 

2009; cuốn “Public International Law: Treaties and International Organizations” 

của tác giả Erik Jensen;26 bài viết “Treaties” của tác giả Malgosia Fitzmaurice.27  

Các thoả thuận quốc tế khác không phải là ĐƯQT thường được gọi là “công 

cụ quốc tế không bắt buộc” hoặc “luật mềm quốc tế” thì có nhiều công trình nghiên 

cứu với nhiều quan điểm khác nhau. Một số công trình nghiên cứu lấy yếu tố rõ 

ràng, bắt buộc hoặc “cứng” của ĐƯQT để làm cơ sở xác định các văn kiện quốc tế 

khác gọi là “luật mềm”. 

 Cuốn “Internationatal Soft Law”, của tác giả Andrew T Guzman và Timothy 

L.Meyer, Spring đưa ra tranh luận “Để nói rằng các quy tắc luật mềm là bán hợp 

pháp, đơn giản chỉ là đặt ra câu hỏi về những gì phân biệt bán hợp pháp trên cơ sở 

hai khía cạnh là bất hợp pháp và hợp pháp. Sự không hài lòng của các nhà bình luận 

pháp lý với luật mềm bắt nguồn từ phần không rõ ràng này. Luật mềm là một thể 

loại còn lại, được định nghĩa trong sự đối lập với các thể loại rõ ràng hơn là hợp 

pháp và bất hợp pháp. Do đó, luật mềm được định nghĩa phổ biến nhất là để khuyến 

khích, chứ không phải là ràng buộc về mặt pháp lý, nghĩa vụ”.28  

Bài viết “Soft Law and the International Law of the Environment”, của tác 

giả Pierre-Marie Dupuy, xác định “Luật mềm là một thuật ngữ đối nghịch để định 

 
26 Erik Jensen (2016), Public International Law: Treaties and International Organizations. Xem tại: 

https://law.stanford.edu/wp-content/uploads/2018/04/ILEI-Treaties-and-Intl-Orgs-2016.pdf 
27 Malgosia Fitzmauric (2010), “Treaties”, Oxford Public International Law. Xem tại: 

https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1481 
28 Andrew T Guzman' và Timothy L.Meyer, Spring (2010), “Internationatal Soft Law”, Journal of Legal 

Analysis, tập 2. 

https://law.stanford.edu/wp-content/uploads/2018/04/ILEI-Treaties-and-Intl-Orgs-2016.pdf
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1481
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nghĩa một hiện tượng mơ hồ. Đối nghịch, bởi vì từ quan điểm chung và cổ điển, 

quy tắc của pháp luật thường được coi là "cứng", nghĩa là bắt buộc, hoặc đơn giản 

là không tồn tại. Không rõ ràng vì thực tế do đó được xác định, xem xét các hiệu 

ứng pháp lý cũng như các biểu hiện của nó, thường khó xác định rõ ràng”.29 

Luận văn “The use of soft law in the international legal system in the context 

of global governance”, của tác giả Marianna Naicker đưa ra nhận định “Định nghĩa 

của luật mềm thường dựa trên việc thiếu nghĩa vụ pháp lý để tuân thủ, cụ thể là 

chúng không ở dạng điều ước hoặc một phần của tập quán”.30 Đồng thời nghiên cứu 

này cũng làm rõ một số đặt điểm của luật mềm như: (1) Đơn giản hóa về việc đàm 

phán, tạo điều kiện thuận lợi và quá trình thông qua nhanh chóng; (2) Có tính linh 

hoạt và khả năng thích ứng; (3) Cho phép sự tham gia của nhiều bên liên quan; (4) 

Các nhân tố không dự liệu được và thiếu tính hợp pháp; (5) Nguy cơ có thể can 

thiệp hoặc xung đột với luật hiện hành; (6) Nguy cơ không đại diện cho tất cả các 

lợi ích và khả năng xảy ra hậu quả ngoài ý muốn; (7) Nguy cơ bị ràng buộc trên 

thực tế và có hiệu lực thi hành; (8) Nguy cơ có cơ chế thực thi pháp luật yếu. 

Cuốn “International Law”, của tác giả Malcomlm N. Shaw nhận định “Đôi 

khi có sự tranh cãi nói chung rằng các văn bản hoặc công cụ không bắt buộc hoặc 

các điều khoản không bắt buộc trong các điều ước tạo thành một loại đặc biệt có thể 

được gọi là luật mềm. Thuật ngữ này có nghĩa là để chỉ ra rằng công cụ hoặc điều 

khoản được đề cập không phải là “luật”, nhưng tầm quan trọng của nó trong khuôn 

khổ chung của phát triển pháp lý quốc tế thì cần chú ý đặc biệt đến nó. Luật mềm 

không phải luật pháp. Điều này cần phải được nhấn mạnh, nhưng một văn bản 

không cần phải tạo thành một điều ước bắt buộc trước khi nó có thể thực hiện một 

ảnh hưởng trong chính trị quốc tế”.31 

Cuốn “A Compliance-Based Theory of International Law”, của tác giả 

Andrew T. Guzman đưa ra lập luận về định nghĩa luật pháp quốc tế: “Xem xét luật 

pháp quốc tế từ quan điểm tuân thủ thì định nghĩa cổ điển về luật pháp quốc tế chưa 

được bao hàm và cần được mở rộng để không chỉ bao gồm các điều ước và tập quán 

quốc tế mà còn cả các thoả thuận như Biên bản cấp bộ trưởng, biên bản ghi nhớ, 

v.v. Giống như các điều ước và tập quán quốc tế, các công cụ khác ảnh hưởng đến 

sự khuyến khích thực hiện của các quốc gia, do đó, chúng nên được coi là luật pháp 

 
29 Pierre-Marie Dupuy (1991), “Soft Law and the International Law of the Environment”, Michigan Journal 

of International Law, 12 Mich. J. Int'l L. 420. Xem tại: https://repository.law.umich.edu/mjil/vol12/iss2/4 
30 Marianna Naicker (2013), The use of soft law in the international legal system in the context of global 

governance, @University of Pretoria. 
31 Manlcolm N. Shaw (2009), International Law, Nxb Đại học Combridge, XB lần thứ 6, trang 117. 
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quốc tế. Bao gồm cả chúng trong định nghĩa cho phép chúng ta nghiên cứu đầy đủ 

các nghĩa vụ quốc tế trong một khung lý thuyết duy nhất và không giống như các lý 

thuyết truyền thống, giải thích cả sự tồn tại và tính phổ biến của các thỏa thuận đó. 

Cách tiếp cận này giải quyết các cuộc tranh luận hiện có về "luật mềm" bằng cách 

chỉ ra rằng nó không nên được xem xét khác với các hình thức khác của luật pháp 

quốc tế. Thay vào đó, nó phải được công nhận là một phần của một loạt các cam 

kết, theo đó các quốc gia chọn để thực hiện lời hứa của họ”.32 

Công trình nghiên cứu trong nước thì chủ yếu làm rõ về thuật ngữ điều ước 

quốc tế. Giáo trình Luật Quốc tế của Trường Đại học Luật Hà Nội do tác giả Lê 

Mai Anh chủ biên, đưa ra định nghĩa: “Điều ước quốc tế là thoả thuận quốc tế được 

ký kết bằng văn bản giữa các quốc gia và các chủ thể luật quốc tế và được luật 

quốc tế điều chỉnh, không phụ thuộc vào việc thoả thuận đó được ghi nhận trong 

một văn kiện duy nhất hay hai hoặc nhiều văn kiện có quan hệ với nhau, cũng như 

không phụ thuộc vào tên gọi cụ thể của những văn kiện đó.33 Giáo trình này đã đưa 

ra các đặc trưng của điều ước quốc tế về hình thức, chủ thể, bản chất của điều ước 

quốc tế và luật điều chỉnh việc ký kết và thực hiện điều ước quốc tế. Đồng thời, 

Giáo trình cũng khẳng định sự tương đồng về nội hàm giữa định nghĩa “điều ước 

quốc tế” trong Công ước Viên và quy định của Việt Nam tại Luật Điều ước quốc tế 

năm 2016:34 “Điều ước quốc tế là thỏa thuận bằng văn bản được ký kết nhân danh 

Nhà nước hoặc Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với bên ký kết 

nước ngoài, làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ của nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo pháp luật quốc tế, không phụ thuộc vào tên gọi 

là hiệp ước, công ước, hiệp định, định ước, thỏa thuận, nghị định thư, bản ghi nhớ, 

công hàm trao đổi hoặc văn kiện có tên gọi khác”.35  

 Qua đánh giá các công trình nghiên cứu nước ngoài và trong nước, CKQT là 

“điều ước quốc tế” được nghiên cứu và làm rõ, trong khi các CKQT khác không 

phải là ĐƯQT hay còn gọi là “luật mềm” thì còn có những quan điểm và cách tiếp 

cận khác nhau. Mặc dù các công trình nghiên cứu nước ngoài liên quan đến quan 

điểm về “luật mềm” có khác nhau trong các nghiên cứu nhưng các tác giả đều có 

khẳng định chung về tầm quan trọng của nó trong việc khuyến khích các quốc gia 

tự nguyện thực hiện các cam kết của mình và chúng ảnh hưởng đến hệ thống chính 

 
32 Andrew T. Guzman (2002), A Compliance-Based Theory of International Law, © 2002 California Law 

Review, Inc. trang 1828. 
33 Lê Mai Anh (Chủ biên) (2019), Giáo trình Luật Quốc tế, Nxb. CAND, trang 87. 
34 Lê Mai Anh (Chủ biên) (2019), Giáo trình Luật Quốc tế, Nxb. CAND, tr.87-88. 
35 Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Điều 2 (1). 
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trị quốc tế và nhiều quan điểm xem chúng là nguồn luật quốc tế. Về thuật ngữ “cam 

kết quốc tế” và cụ thể là “cam kết quốc tế về BVMTB do nguồn ONTĐL” chưa 

được nghiên cứu, làm rõ. 

 1.1.2. Đánh giá những kết quả nghiên cứu liên quan đến việc thực hiện 

cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường biển do nguồn ô nhiễm từ đất liền  

Về “thực hiện CKQT” về BVMT nói chung và BVMTB do nguồn ONTĐL 

nói riêng, các công trình nghiên cứu cũng chủ yếu đề cập đến việc thực hiện các 

ĐƯQT, không có nhiều nội dung về thực hiện các CKQT khác không phải là 

ĐƯQT. 

Luận án tiến sĩ “Protecting the marine environment from land-based sources 

of marine pollution: towards and effective cooperative international arrangement” 

(2002), của tác giả Daud Hassan đã đề cập đến việc thực hiện các thoả thuận quốc 

tế gồm nhiều biện pháp như luật pháp trong nước, hệ thống thực thi,… và các yếu 

tố phức tạp khác như kinh tế, chính trị, cụ thể: “Thực hiện là các biện pháp mà các 

thành viên ký kết sử dụng để thực hiện các thỏa thuận quốc tế được vận hành theo 

luật trong nước của họ. Hệ thống thực thi bao gồm vô số các hành động của Chính 

phủ, như các quy định hiện hành và ban hành luật mới. Chúng cũng bao gồm các 

hoạt động của các tác nhân ngoài quốc gia như các nhà khoa học, các tổ chức môi 

trường và các tổ chức quốc tế thực hiện giám sát hoặc hỗ trợ các chính phủ quốc gia 

khi họ đưa các thoả thuận quốc tế vào thực tế. Việc thực hiện đòi hỏi sự phối hợp và 

tích hợp các yếu tố kinh tế và chính trị phức tạp. Hệ thống thực thi liên quan đến 

BVMTB do nguồn ONTĐL thành công hay không phụ thuộc vào việc lựa chọn và 

áp dụng các cơ chế phù hợp”.36 

Cuốn “Marine Litter Legislation: A Toolkit for Policymakers” của UNEP đề 

xuất một loạt các phương thức cho các nhà hoạch định chính sách để giảm thiểu rác 

biển (trong đó bao gồm cả rác thải từ đất liền). Các quốc gia chọn áp dụng một cách 

tiếp cận toàn diện, đầy đủ để quản lý rác biển có thể: (1) Áp dụng pháp luật cung 

cấp một khuôn khổ tổng quát để ngăn ngừa, giảm thiểu và quản lý rác biển; (2) 

Thiết lập một cơ chế điều phối đa ngành để phối hợp giữa các lĩnh vực liên quan 

nhằm giải quyết rác biển.37 

Bài viết “Implementation of International Environmental Agreements: 

Translating International Intentions into National Needs”  của tác giả Kenneth 

 
36 Daud Hassan (2002),  Luận án tiễn sĩ: Protecting the marine environment from land-based sources of 

marine pollution: towards and effective cooperative international arrangement, trang 110 và 113. 
37 UNEP (2016), Marine Litter Legislation: A Toolkit for Policymakers, the UN Environment Publications 

page. Xem tại: https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/8630?show=full 
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Hanf, Trường đại học Pompeu Fabra, Barcelona, đưa ra một số phương thức để 

thực thi các thoả thuận quốc tế đối với các quốc gia ký kết như xây dựng pháp luật, 

các tiêu chuẩn, các hoạt động phi chính  phủ, công tác giám sát và hỗ trợ của tổ 

chức quốc tế.38 

Tài liệu của Hội thảo Chuyên gia về “Enforcement of environmental law 

good Practices from Africa, central Asia, Asean countries and China, This 

introductory guide to good practices from Africa and Asia on enforcement of 

environmental law arose from an Africa-Asia”, được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung 

Quốc ngày 19-22 tháng 5 năm 2014 và Hội thảo xem xét lại Tài liệu này được tổ 

chức ở Nairobi, Kenya, ngày 13-14 tháng 8 năm 2014, được UNEP chủ trì biên 

soạn thông qua việc thu thập tài liệu từ các quốc gia và tổ chức hội thảo, trong đó 

cuốn sách tập trung vào kinh nghiệm của các quốc gia trong việc đảm bảo các chế 

tài về hành chính, dân sự và hình sự để thực hiện luật pháp quốc tế về môi trường. 

Bên cạnh đó, các công trình nghiên cứu trong nước cũng có nội dung 

nghiên cứu về vấn đề này. Giáo trình Luật Môi trường của Trường Đại học Luật 

Hà Nội do GS.TS. Lê Hồng Hạnh & PGS.TS. Vũ Thu Hạnh đồng chủ biên không nêu 

về lý luận thực thi các điều ước quốc tế, tuy nhiên, về việc thực thi các nghĩa vụ 

của Việt Nam theo các công ước quốc tế về BVMTB đã đề cập đến hai nhân tố 

chính là các quy định của pháp luật Việt Nam nhằm thực thi các công ước quốc tế 

về BVMTB và một số các chủ thể có thẩm quyền trong việc tổ chức thực hiện các 

công ước quốc tế về BVMTB.39 Ngoài ra, Giáo trình này đã nêu các quyền và 

nghĩa vụ chung của Việt Nam trong việc hạn chế thải chất gây ô nhiễm biển (bao 

gồm cả nguồn từ đất liền) như ban hành các quy định pháp luật, thi hành mọi biện 

pháp để ngăn ngừa, hạn chế và chế ngự ô nhiễm môi trường biển do bất cứ nguồn ô 

nhiễm nào gây ra; nghĩa vụ thực thi mọi biện pháp cần thiết để việc thực thi quyền 

tài phán của Việt Nam không ảnh hưởng đến môi trường biển của quốc gia khác; 

nghĩa vụ hợp tác quốc tế trong BVMTB.40 

Giáo trình Luật Quốc tế của Trường Đại học Luật Hà Nội do Lê Mai Anh 

chủ biên, về thực thi luật quốc tế đã khẳng định “Thực thi luật quốc tế là quá trình 

 
38 Kenneth Hanf (1994), Underdal và Hanf (2000), “Implementation of International Environmental 

Agreements: Translating International Intentions into National Needs”. Xem tại: http://www.mzes.uni-

mannheim.de/projekte/typo3/site/fileadmin/research%20groups/1/teamB-

reader/Hanf_Implementation%20of%20international%20environment%20agreement%26.pdf (ngày truy cập 

tháng 10 năm 2020) 
39 GS.TS. Lê Hồng Hạnh & PGS.TS. Vũ Thu Hạnh (đồng chủ biên) (2017), Giáo trình Luật Môi trường, 

Nxb CAND, trang 447. 
40 GS.TS. Lê Hồng Hạnh & PGS.TS. Vũ Thu Hạnh (đồng chủ biên) (2017), Giáo trình Luật Môi trường. 

Nxb CAND, trang 437. 

http://www.mzes.uni-mannheim.de/projekte/typo3/site/fileadmin/research%20groups/1/teamB-reader/Hanf_Implementation%20of%20international%20environment%20agreement%26.pdf
http://www.mzes.uni-mannheim.de/projekte/typo3/site/fileadmin/research%20groups/1/teamB-reader/Hanf_Implementation%20of%20international%20environment%20agreement%26.pdf
http://www.mzes.uni-mannheim.de/projekte/typo3/site/fileadmin/research%20groups/1/teamB-reader/Hanf_Implementation%20of%20international%20environment%20agreement%26.pdf


17 

 

các chủ thể áp dụng cơ chế hợp pháp, phù hợp để đảm bảo các quy định của luật 

quốc tế được thi hành và được tôn trọng đầy đủ trong đời sống quốc tế. Đây là quá 

trình các chủ thể luật quốc tế, thông qua các cơ chế quốc tế và quốc gia (do luật 

quốc tế quy định) để thực thi các quyền và nghĩa vụ pháp luật quốc tế. Quá trình 

này được tiến hành bằng nhiều hoạt động pháp lý có liên quan với nhau trong yêu 

cầu chung là đảm bảo lợi ích riêng của từng chủ thể phù hợp với lợi ích chung của 

cả cộng đồng, hướng đến phát triển và ngày càng hoàn thiệt luật quốc tế”.41 Giáo 

trình cũng đã đưa ra nguyên tắc chung trong việc thực thi luật quốc tế, các biện 

pháp cụ thể tuỳ thuộc vào quy định về quyền và nghĩa vụ của chủ thể luật quốc tế, 

chưa có biện pháp cụ thể thể thực thi đối với từng loại nguồn luật quốc tế. Ngoài ra, 

về thực hiện điều ước quốc tế, Giáo trình chủ yếu nhấn mạnh đến vị trí của điều ước 

quốc tế trong hệ thống pháp luật quốc gia và việc áp dụng chúng trong quốc gia 

thành viên thông qua phương thức trực tiếp hoặc nội luật hoá. 

Đề tài “Các vấn đề khoa học, pháp lý trong bảo vệ chủ quyền và quản lý biển 

của Việt Nam phù hợp với UNCLOS 1982” với chuyên đề “Hiện trạng thực hiện 

UNCLOS 1982 tại Việt Nam” do Nguyễn Hồng Thao là chủ nhiệm đề tài, đã đánh 

giá việc thực hiện UNCLOS trong bảo vệ và giữ gìn môi trường biển Việt Nam, 

trong đó không đưa ra lý luận về việc thực hiện, tuy nhiên nội dung đánh giá việc 

thực hiện tập trung vào một số nội dung như xác định các nguồn ô nhiễm biển; xây 

dựng chính sách và ban hành thực hiện các quy định pháp luật bảo vệ và giữ gìn 

môi trường biển; tổ chức quản lý BVMTB; hợp tác quốc tế và tham gia các điều 

ước quốc tế về môi trường. 

Như vậy, đã có các công trình  nghiên cứu khác nhau ở nước ngoài và trong 

nước nghiên cứu về lý thuyết và thực tiễn thực hiện luật quốc tế nói chung và luật 

quốc tế về môi trường nói riêng. Các nghiên cứu này đã đưa ra một số quan điểm, 

cách tiếp cận khác nhau về việc thực hiện các CKQT dưới các khía cạnh khác nhau, 

tuy nhiên chưa đánh giá đầy đủ các khía cạnh trong việc thực hiện các CKQT về 

BVMTB do nguồn ONTĐL. 

Bên cạnh đó, việc thực hiện CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL ở một số 

quốc gia và khu vực cũng được nhiều công trình nghiên cứu của nước ngoài đã 

nghiên cứu về nỗ lực của các quốc gia tự mình và hợp tác của các quốc gia ở khu 

vực để BVMTB do nguồn ONTĐL. Cụ thể, bài viết của tác giả Daud Hassan 

“Regional frameworks for land-based sources of marine pollution control: A legal 

analysis on the North-East Atlantic and the Baltic sea regions” năm 2004, đã 

 
41 Lê Mai Anh (Chủ biên) (2019), Giáo trình Luật Quốc tế, Nxb. CAND, Hà Nội, trang 13. 
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nghiên cứu về các CKQT ở một số khu vực biển Đông Bắc Atlantic và Biển Baltic 

trong BVMTB do nguồn ONTĐL. Báo cáo của Văn phòng điều phối UNEP/GPA 

“The State of the Marine Environment Regional Assessments” năm 2006; Báo cáo 

của UNEP về “Implementation of the GPA at regional level: The role of regional 

seas conventions and their protocols” năm 2006 đã tổng hợp các CKQT và việc 

thực hiện ở một số khu vực về BVMTB do nguồn ONTĐL. Bài viết “Land Based 

Sources of Marine Pollution Control in the South China Sea: A Regional Overview” 

năm 2012 của tác giả Daud Hassan đã nghiên cứu, đánh giá về việc thực hiện kiểm 

soát ô nhiễm môi trường biển do nguồn từ đất liền ở khu vực Biển Đông.42 Bài viết 

“Protocol concerning Pollution from Land-Based Sources and Activities in the 

Wider Caribbean Region: A Breakthrough for the Caribbean, but How Closely 

Should Others Follow Their Lead” năm 2002 của các tác giả Mary Schumacher và 

Porter Hoagland nghiên cứu về việc thực hiện BVMT do nguồn ONTĐL ở vùng 

biển Caribbean.43 

 Một số công trình nghiên cứu kinh nghiệm cụ thể một số quốc gia trong việc 

BVMTB do nguồn ONTĐL. Cuốn “Marine Litter Legislation: A Toolkit for 

Policymakers” năm 2016 của UNEP đã nghiên cứu, tổng hợp về việc thực hiện của 

một số quốc gia trong kiểm soát rác thải biển, trong đó bao gồm cả rác thải từ đất 

liền. Báo cáo của UNEP năm 2015 “Good Practices for Regulating Wastewater 

Treatment: Legislation, Policies and Standards” đã tổng hợp các quy định toàn cầu 

về xử lý nước thải và bài học kinh nghiệm của một số nước. Bài viết “Land-Based 

Sources of Marine Pollution Control in Bangladesh: A Legal Analysis” (2002), của 

tác giả Daud Hassan đã phân tích, đánh giá về hiện trạng ô nhiễm biển từ đất liền 

của Bangladesh, hiện trạng quản lý và thách thức trong quản lý nguồn ô nhiễm biển 

từ đất liền của nước này.44 

Như vậy, việc thực hiện các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL ở một số 

quốc gia và nỗ lực của họ trong việc hợp tác khu vực đã được một số công trình 

nghiên cứu, phân tích khá đầy đủ về việc xây dựng và thực hiện các điều ước khu 

vực. Đồng thời các công trình nghiên cứu này cũng cũng nghiên cứu, đánh giá việc 

triển khai thực hiện ở cấp quốc gia trên cơ sở một số nhóm tiêu chí khác nhau. 

 
42 Daud Hassan (2012), “Land Based Sources of Marine Pollution Control in the South China Sea: A 

Regional Overview”, Envỉonmental Policy and Law, 42/2. 
43 Mary Schumacher và Porter Hoagland (2002), “Protocol concerning Pollution from Land-Based Sources 

and Activities in the Wider Caribbean Region: A Breakthrough for the Caribbean, but How Closely Should 

Others Follow Their Lead”, Ocean Yearbook Online, Volume 16: Issue 1. 
44 Daud Hassan (2002), “Land-Based Sources of Marine Pollution Control in Bangladesh: A Legal 

Analysis”, Asia Pacific Journal of Environmental Law, Volume 7, Issue 2. 
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 1.1.3. Đánh giá những kết quả nghiên cứu liên quan đến nội dung cam 

kết của các quốc gia trong các cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường biển do 

nguồn ô nhiễm từ đất liền  

 Đến nay, nhiều công trình nghiên cứu nước ngoài và trong nước đã nghiên 

cứu về các quyền và nghĩa vụ của các quốc gia thành viên trong các CKQT về 

BVMTB do nguồn ONTĐL. 

Luận án tiến sĩ “Protecting the marine environment from land-based sources 

of marine pollution: towards and effective cooperative international arrangement” 

năm 2002 của tác giả Daud Hassan đã nghiên cứu, phân tích các quy định về quyền 

và nghĩa vụ của các quốc gia trong các ĐƯQT và các CKQT khác không phải 

ĐƯQT về BVMTB từ nguồn ONTĐL.  

Bài viết của tác giả David VanderZwaag và Ann Powers về “The Protection 

of the Marine Environment from Land-Based Pollution and Activities: Gauging the 

Tides of Global and Regional Governance” chủ yếu phân tích, tổng hợp hệ thống 

pháp luật quốc tế, khu vực liên quan đến ô nhiễm môi trường biển do nguồn ô 

nhiễm từ đất liền và từ đó rà soát các nội dung của GPA và việc thực thi cũng như 

áp dụng GPA ở mức độ khu vực và quốc gia. 45 

Bài viết của tác giả Yoshifumi Tanaka về “Regulation of Land-Based Marine 

Pollution in International Law: A Comparative Analysis Between Global and 

Regional Legal Frameworks” cũng là một công trình nghiên cứu sâu sắc, khi tác 

giả chủ yếu tập trung vào khía cạnh pháp lý trong vấn đề ngăn chặn ô nhiễm môi 

trường biển từ đất liền và chia cách tiếp cận từ toàn cầu đến khu vực, từ các quy 

định bắt buộc đến các quy định mang tính khuyến nghị của hệ thống pháp luật 

quốc tế.46 

Ngoài ra, còn nhiều công trình nghiên cứu khác như cuốn “Marine Litter: A 

Global Challenge” năm 2009, được viết bởi các tác giả Ljubomir Jeftic, Seba 

Sheavly và Ellik Adler, được biên tập bởi Nikki Meith; bài viết “Regulation of 

Land-Based Marine Pollution” của tác giả Yoshifumi Tanaka; bài viết “Marine 

pollution from land-based sources: Current problems and prospects” , công bố trực 

tuyến vào năm 2009; các Báo cáo của UNEP về “Protection of the Marine 

 
45 David VanderZwaag và Ann Powers (2008) “The Protection of the Marine Environment from Land-Based 

Pollution and Activities: Gauging the Tides of Global and Regional Governance”, 23 International Journal 

of Marine and Coastal Law 423. 
46 Tanaka, Yoshifumi (2006), “Regulation of Land-Based Marine Pollution in International Law: A 

Comparative Analysis between Global and Regional Legal Frameworks”, In: Zeitschrift fur Auslandisches 

Offentliches Recht und Volkerrecht. 2006; Vol. 66. pp. 535-574. 
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Environment Against Pollution from Land – based Sources”; bài viết “The Control 

of Land-based Sources of Marine Pollution – Recent International Initiatives and 

Propects” của tác giả Karau J,... Các nghiên cứu này chủ yếu tập trung ở việc tổng 

hợp, phân tích, đánh giá các hệ thống pháp luật quốc tế, khu vực và quốc gia khác, 

từ đó đánh giá được các lỗ hổng, khúc mắc mà các quốc gia đang gặp phải trong 

quá trình thực hiện.  

Ở trong nước, hai cuốn sách của PGS.TS.Nguyễn Hồng Thao về “Ô nhiễm 

môi trường biển Việt Nam: Pháp luật và thực tiễn” năm 2003 và “Bảo vệ môi 

trường biển: Vấn đề và Giải pháp” năm 2004, đã tổng hợp phân tích các nội dung 

của các CKQT về BVMT nói chung và ô nhiễm biển do nguồn ONTĐL nói riêng.  

Các công trình nghiên cứu nước ngoài và trong nước đã nghiên cứu và làm 

rõ khá đầy đủ các nghĩa vụ trong các ĐƯQT và các CKQT khác không phải ĐƯQT 

mà quốc gia phải thực hiện khi đã tự nguyện cam kết thực hiện. Tuy nhiên, các 

công trình nghiên cứu này chưa cập nhật đầy đủ các CKQT về BVMTB do nguồn 

ONTĐL. 

 1.1.4. Đánh giá những kết quả nghiên cứu về thực trạng thực hiện các cam 

kết quốc tế về bảo vệ môi trường biển do nguồn ô nhiễm từ đất liền ở Việt Nam 

 Một số công trình nghiên cứu trong nước có nội dung liên quan đến việc thực 

hiện các CQKT về BVMTB do nguồn ONTĐL ở các khía cạnh khác nhau. Cụ thể: 

Cuốn “Ô nhiễm môi trường biển Việt Nam: Pháp luật và thực tiễn” và “Bảo 

vệ môi trường biển: Vấn đề và Giải pháp” của PGS.TS Nguyễn Hồng Thao đã 

nghiên cứu về các chính sách, pháp luật về ô nhiễm môi trường biển nói chung 

trong việc thực hiện các CKQT về BVMTB, tuy nhiên, các nghiên này chưa nghiên 

cứu cụ thể về chính sách, pháp luật của Việt Nam trong việc BVMTB do nguồn 

ONTĐL.  

Luận án tiến sĩ của của Vũ Thị Duyên Thuỷ “Xây dựng và hoàn thiện pháp 

luật quản lý chất thải nguy hại ở Việt Nam”47 đã nghiên cứu, đánh giá toàn diện về 

các quy định pháp luật hiện hành về quản lý chất thải nguy hại, thực tiễn áp dụng, 

từ đó tìm ra những tồn tại, vướng mắc của hệ thống pháp luật trong công tác quản lý 

chất thải; phân tích các yêu cầu và đề xuất các giải pháp xây dựng, hoàn thiện pháp 

luật quản lý chất thải nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng ở Việt Nam về hiện trạng và 

đề xuất giải pháp trong pháp luật về quản lý chất thải nguy hại ở Việt Nam. “Báo 

cáo nghiên cứu ô nhiễm nước và sự cần thiết phải xây dựng luật kiểm soát ô nhiễm 

 
47 Vũ Thị Duyên Thuỷ (2009), Luận án tiến sĩ: “Xây dựng và hoàn thiện pháp luật quản lý chất thải nguy hại 

ở Việt Nam”. 
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nước tại Việt Nam” năm 2018 do Nguyễn Ngọc Lý chủ biên đã nghiên cứu, đánh 

giá về thực trạng ô nhiễm môi trường nước mặt và những tác hại của ô nhiễm nước 

đã gây ra cho đời sống, sức khỏe người dân, cho sản xuất phát triển kinh tế trong 

những năm vừa qua ở nước ta; phân tích, đánh giá một số sự bất cập, khiếm khuyết 

của hệ thống pháp luật bảo vệ môi trường nói chung, kiểm soát ô nhiễm nước nói 

riêng; đề xuất một số khuyến nghị để cải thiện các công cụ kiểm soát ô nhiễm nước 

hiện nay.48 

Cuốn “Đánh giá công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải công 

nghiệp nguy hại: các phương án và hành động nhằm thực hiện chiến lược quốc 

gia” năm 2018 của Ngân hàng Thế giới đã đánh giá về hiện trạng quản lý chất thải 

rắn sinh hoạt; phân tích các phương án khác nhau giúp cải thiện lĩnh vực chất thải 

rắn; phân tích mức phí và nhu cầu tài chính và tác động đến khả năng chi trả; xác 

định các cải cách thể chế, pháp lý, tài chính hoặc chính sách cần thiết để cải thiện 

hoạt động và đảm bảo tính bền vững về mặt tài chính, đồng thời đánh giá các lựa 

chọn và yêu cầu đối với sự tham gia của khu vực tư nhân; đồng thời nhận định về 

các lĩnh vực hành động cần thiết giúp Việt Nam thực hiện thành công chiến lược 

quản lý chất thải rắn; phân tích, đánh giá về quản lý chất thải nguy hại, nêu các 

phương án xử lý và chính sách khác nhau.49 

 Cuốn “Kiểm soát và quản lý ô nhiễm môi trường biển” do TS. Ngô Kim 

Định chủ biên năm 2014 đã nghiên cứu, đánh giá về thực trạng ô nhiễm biển do các 

nguồn ô nhiễm trong đó có nguồn ô nhiễm từ đất liền; hiện trạng quản lý các hoạt 

động khai thác, sử dụng tài nguyên có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường biển.50 

Dự án “Điều tra, đánh giá hiện tượng hải sản chết bất thường tại các tỉnh 

ven biển miền Trung, đề xuất các giải pháp xử lý, kiểm soát và khắc phục” do Tổng 

cục Môi trường chủ trì thực hiện, kết quả của Dự án đã nghiên cứu, đánh giá thực 

trạng môi trường nước biển 8 tỉnh miền Trung để tìm hiểu hiện tượng hải sản chết; 

đánh giá nguyên nhân, đối tượng vi phạm pháp luật gây ra hiện tượng trên; đánh giá 

xác định mức độ, phạm vi ô nhiễm, mức độ thiệt hại về môi trường; đề xuất các giải 

pháp khắc phục ô nhiễm, phục hồi môi trường do sự cố môi trường của Công ty 

TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formusa Hà Tĩnh gây ra. 

Đề tài “Đánh giá thực trạng quản lý chất thải rắn nông thôn và đề xuất 

 
48 Nguyễn Ngọc Lý (chủ biên) (2018), Báo cáo nghiên cứu ô nhiễm nước và sự cần thiết phải xây dựng luật 

kiểm soát ô nhiễm nước tại Việt Nam. 
49 Ngân hàng Thế giới (2018), Đánh giá công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải công nghiệp 

nguy hại: các phương án và hành động nhằm thực hiện chiến lược quốc gia. 
50 Ngô Kim Định (chủ biên) (2014), Kiểm soát và quản lý ô nhiễm môi trường biển, Nxb. Giao thông vận tải, 

Hà Nội. 
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khung chính sách quản lý cho giai đoạn 2020-2030 dưới góc độ khoa học xã hội và 

nhân văn” năm 2017 do TS. Trần Ngọc Ngoạn làm chủ nhiệm đề tài, kết quả nghiên 

cứu của Đề tài đã nghiên cứu, đánh giá về hiện trạng ô nhiễm chất thải rắn ở khu 

vực nông thôn, thực tiễn quản lý và một số đề xuất để quản lý hiệu quả chất thải rắn 

ở nông thôn.51 

Đề tài “Nâng cao năng lực hiệu lực quản lý nhà nước về môi trường ở Việt 

Nam hiện nay” năm 2010 do PGS.TS Nguyễn Thị Thơm làm chủ nhiệm đề tài, kết 

quả nghiên cứu của Đề tài đã nghiên cứu, đánh giá lý luận, thực tiễn công tác quản 

lý nhà nước về môi trường ở Việt Nam và đề xuất việc hoàn thiện.52 

 Báo cáo “Vietnam Urban Wastewater Review” của Tổ chức hỗ trợ của Úc 

(Aid Australian) và Ngân hàng thế giới thực hiện năm 2013 đã đánh giá hiệu quả 

của lĩnh vực nước thải ở Việt Nam và đưa ra các khuyến nghị với Chính phủ Việt 

Nam về các hành động nhằm mở rộng quy mô lĩnh vực này để cải thiện hiệu quả 

hoạt động của công tác quản lý nước thải.53 

 Ngoài ra, một số bài viết khác cũng nghiên cứu liên quan vấn đề này như bài 

viết “Những hạn chế của pháp luật BVMT đô thị tại Việt Nam và giải pháp hoàn 

thiện” của tác giả Vũ Thị Duyên Thuỷ đã nhận diện, đánh giá những hạn chế của 

pháp luật hiện hành về BVMT đô thị tại Việt Nam và đề xuất một số giải pháp cơ 

bản nhằm hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực này; bài viết “Hoàn thiện hệ thống 

pháp luật về BVMTB Việt Nam” của tác giả Hà Văn Hòa đã đánh giá hiện trạng và 

đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về BVMTB của nước ta,... 

 Như vậy, một số nghiên cứu có liên quan đến hiện trạng thực hiện CKQT về 

BVMTB do nguồn ONTĐL ở Việt Nam đã nghiên cứu, đánh giá về pháp luật 

BVMT nói chung, pháp luật BVMTB nói riêng, một số công trình nghiên cứu thì 

tập trung nghiên cứu về hiện trạng pháp luật một số hoạt động trên đất liền có nguy 

cơ gây ô nhiễm môi trường biển đã được thực hiện. Các công trình nghiên cứu này 

đã đề xuất một số giải pháp chung cho BVMTB và một số đề xuất cho các hoạt 

động cụ thể ở đất liền có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường biển ở Việt Nam. Tuy 

nhiên, đến nay chưa có công trình nghiên cứu riêng về việc thực hiện các CKQT về 

BVMTB do nguồn ONTĐL. 

 
51 Trần Ngọc Ngoạn (chủ nhiệm đề tài) (2017), Đánh giá thực trạng quản lý chất thải rắn nông thôn và đề 

xuất khung chính sách quản lý cho giai đoạn 2020-2030 dưới góc độ khoa học xã hội và nhân văn. 
52 Nguyễn Thị Thơm (chủ nhiệm đề tài) (2010), Nâng cao năng lực hiệu lực quản lý nhà nước về môi trường 

ở Việt Nam hiện nay. 
53 Aid Australian and World Bank (2013), Vietnam Urban Wastewater Review. 
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  1.2. ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN 

 1.2.1. Về lý luận 

Việc nghiên cứu các công trình nghiên cứu nước ngoài và trong nước cho thấy 

đã có nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến việc thực hiện các CKQT về 

BVMTB do nguồn ONTĐL. Các công trình nghiên cứu của nước ngoài đã nghiên 

cứu nội dung liên quan đến khái niệm ĐƯQT, “luật mềm” quốc tế, các biện pháp 

thực hiện các ĐƯQT về BVMTB do nguồn ONTĐL; nội dung các CKQT về 

BVMTB do nguồn ONTĐL; việc thực hiện các CKQT của một số khu vực và một số 

quốc gia. Các nghiên cứu trong nước đã có nghiên cứu nội dung liên quan đến khái 

niệm và nội dung CKQT về BVMTB; một số hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường biển từ đất liền, hiện trạng pháp luật hiện hành và một số công cụ bảo đảm 

thực hiện ô nhiễm môi trường. Một số nội dung trong các công trình nghiên cứu này 

được kế thừa, đồng thời một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, cụ thể: 

 - Nghiên cứu, làm rõ về khái niệm và đặc điểm “CKQT” về BVMTB do 

nguồn ONTĐL; 

 - Nghiên cứu, đánh giá các nội dung đảm bảo “thực hiện các CKQT về 

BVMTB do nguồn ONTĐL”; 

 - Nghiên cứu về nội dung cam kết cụ thể trong các CKQT về BVMTB do 

nguồn ONTĐL và tập trung vào các nguồn rác thải, nước thải, chất dinh dưỡng từ 

đất liền; 

- Nghiên cứu, phân tích, đánh giá đầy đủ về việc thực hiện CKQT về 

BVMTB do nguồn ONTĐL của Việt Nam; 

- Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp để thực hiện hiệu quả CKQT về 

BVMTB do nguồn ONTĐL của Việt Nam. 

 1.2.2. Về pháp lý và thực tiễn 

 Vấn đề ô nhiễm môi trường biển và đại dương trong những thập niên gần 

đây đã trở thành vấn đề toàn cầu và ngày càng nghiêm trọng. Để giải quyết vấn đề 

này nhiều CKQT về BVMTB nói chung và do nguồn ONTĐL nói riêng đã được 

các quốc gia, tổ chức quốc tế xây dựng và thông qua. Việt Nam trong xu hướng 

hội nhập đã và đang đóng góp vào nỗ lực chung của toàn cầu để BVMTB và đại 

dương nói chung và BVMTB thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài 

phán nói riêng. Việt Nam đã tích cực và chủ động trở thành thành viên của các 

ĐƯQT và các thoả thuận quốc tế không bắt buộc khác về BVMTB do nguồn 

ONTĐL. Việc thực hiện các CKQT là trách nhiệm của Việt Nam khi đã tự nguyện 
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cam kết thực hiện các CKQT này. Ở trong nước, Quốc hội đã ban hành Luật điều 

ước quốc tế để quy định về việc ký kết, bảo lưu, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm 

dứt hiệu lực, từ bỏ, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện, lưu chiểu, lưu trữ, sao  lục, 

đăng tải, đăng ký và tổ chức thực hiện ĐƯQT. Như vậy, về mặt pháp lý việc 

nghiên cứu, đánh giá việc thực hiện các CKQT trên cơ sở các nội dung đảm bảo 

thực hiện các CKQT ở Việt Nam là cần thiết để xem xét mức độ tuân thủ của Việt 

Nam đối với các CKQT đã là thành viên hoặc tự cam kết thực hiện.  

Về mặt thực tiễn, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan được giao 

trách nhiệm tổ chức thực hiện các CKQT. Tuy nhiên, ô nhiễm môi trường biển ở 

Việt Nam do các nguồn ô nhiễm nói chung và nguồn ô nhiễm biển từ đất liền nói 

riêng vẫn đang diễn biến phức tạp. Do đó, việc nghiên cứu, đánh giá hiện trạng về 

những thành tựu đã đạt được và những hạn chế sẽ là cơ sở để đề xuất việc hoàn 

thiện các nội dung đảm bảo thực hiện các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL, 

từ đó đề xuất một số giải pháp phù hợp để Việt Nam thực hiện hiệu quả hơn các 

CKQT này. 

 1.2.3. Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu 

1.2.3.1. Câu hỏi nghiên cứu 

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu đề ra, trên cơ sở tình hình nghiên cứu đề 

tài, Luận án đặt ra một số câu hỏi nghiên cứu trọng tâm sau: 

Thứ nhất, Việt Nam cam kết thực hiện những CKQT về BVMTB do nguồn 

ONTĐL nào và nội dung của các cam kết đó là gì?  

Thứ hai, Việt Nam đã tổ chức thực hiện như thế nào và thực trạng thực hiện 

các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL như thế nào?  

Thứ ba, những giải pháp nào để đảm bảo việc thực hiện hiệu quả CKQT về 

BVMTB do nguồn ONTĐL trong điều kiện nước ta hiện nay? 

1.2.3.2. Giả thuyết nghiên cứu 

Trên cơ sở đánh giá tổng quan kết quả các công trình nghiên cứu liên quan 

đến đề tài của Luận án, nghiên cứu sinh bước đầu xác định các giả thuyết nghiên 

cứu cho Luận án như sau: 

Thứ nhất, hiện nay có nhiều các CKQT có liên quan đến BVMTB do nguồn 

ONTĐL, gồm có các CKQT mang tính bắt buộc về mặt pháp lý là ĐƯQT và các 

CKQT không bắt buộc về mặt pháp lý. Tuy nhiên, Việt Nam mới là thành viên của 

một số ĐƯQT và cam kết thực hiện một số CKQT không bắt buộc về mặt pháp lý. 

Các CKQT này chứa đựng các nội dung về quyền, nghĩa vụ, nội dung khuyến khích 
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hoặc các mục tiêu mà các quốc gia thành viên cần hướng tới khi cam kết thực hiện. 

Tuy nhiên, Việt Nam chưa đảm bảo đủ điều kiện để thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ 

hoặc nội dung khuyến khích thực hiện; nhiều mục tiêu chưa đạt được. 

Thứ hai, để thực hiện các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL, cụ thể là 

rác thải, nước thải và chất dinh dưỡng có nguồn gốc từ đất liền, Việt Nam đã xây 

dựng kế hoạch, phân công cơ quan đầu mối quốc gia; xây dựng và ban hành  mới 

hoặc sửa đổi, bổ sung các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật hiện này; hoàn 

thiện cơ quan và đội ngũ cán bộ từ trung ương đến địa phương; đầu tư và huy động 

nguồn tài chính để tổ chức thực hiện; ban hành các chế tài và thanh tra, kiểm tra để 

đảm bảo việc tuân thủ các quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, các nội dung đảm bảo 

thực hiện còn nhiều hạn chế, bất cập như các chính sách và pháp luật còn thiếu, 

chưa có quy định cụ thể để kiểm soát nguồn ô nhiễm này, nguồn lực đảm bảo thực 

hiện còn thiếu và yếu cả về tài chính và nhân lực; công tác thanh tra, kiểm tra đảm 

bảo việc tuân thủ chưa được thực hiện đầy đủ, do đó nhiều mục tiêu và nội dung 

của CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL chưa đạt được. 

Thứ ba, để việc thực hiện hiệu quả các nội dung CKQT về BVMTB do 

nguồn ONTĐL, cụ thể là rác thải, nước thải, chất dinh dưỡng có nguồn gốc từ đất 

liền, Việt Nam cần rà soát, chỉnh sửa hoặc ban hành mới các chính sách, pháp luật 

có quy định cụ thể về nội dung, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan 

trong việc BVMTB do nguồn ONTĐL; tăng cường đầu tư về nhân lực và tài chính, 

huy động nguồn lực từ các bên có liên quan; nâng cao nhận thức của các bên có liên 

quan; đảm bảo công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật và 

thực biện các biện pháp phù hợp khác. 
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TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 

 

Qua nội dung nghiên cứu tại Chương 1 về đánh giá tổng quan về các công 

trình nghiên cứu có liên quan, có thể thấy Luận án “Thực hiện các cam kết quốc tế 

của Việt Nam về bảo vệ môi trường biển do nguồn ô nhiễm từ đất liền” là công 

trình nghiên cứu có tính mới ở cấp độ tiến sỹ luật học. Nội dung nghiên cứu của 

Luận án không bị trùng lặp với các nghiên cứu đã được công bố trước đây. Một số 

công trình nghiên cứu đã đề cập đến một số nội dung của Luận án ở những mức độ 

khác nhau, do đó một số kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học quan trọng sẽ được 

tiếp tục kế thừa và làm sâu sắc hơn trong Luận án. Tuy nhiên, đa số kết quả nghiên 

cứu đã được công bố trước đây chưa nghiên cứu đầy đủ những nhiệm vụ đặt ra của 

đề tài. 

Nhìn chung, các công trình nghiên cứu này còn có một số hạn chế như (1) 

kết quả của các công trình nghiên cứu liên quan chưa hệ thống và toàn diện do chưa 

xây dựng được định nghĩa, xác định được nội dung và đặc điểm của “cam kết quốc 

tế về bảo vệ môi trường biển do nguồn ô nhiễm từ đất liền”, “luật mềm quốc tế”; (2) 

lý luận về việc thực hiện các cam kết quốc tế được một số công trình nghiên cứu đề 

cập đến nhưng chưa đưa ra đầy đủ đặc trưng và các nội dung đảm bảo thực hiện; (3) 

các nội dung cam kết trong các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL đã được 

nghiên cứu trong nhiều công trình, tuy nhiên chúng chủ yếu đề cập tại thời điểm 

nghiên cứu, do đó một số CKQT được ban hành sau đó chưa được nghiên cứu đầy 

đủ; (4) “thực trạng thực hiện các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL ở Việt 

Nam” đã được một số công trình đề cập đến nhưng chỉ mới tập trung đến một số 

hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường biển và cũng đã đề xuất một số giải 

pháp chung cho BVMTB và một số đề xuất cho các hoạt động cụ thể ở đất liền có 

nguy cơ gây ô nhiễm môi trường biển ở Việt Nam, tuy nhiên, đến nay chưa có công 

trình nghiên cứu riêng về việc thực hiện các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL. 

Trên cơ sở những đánh giá về kết quả nghiên cứu, nghiên cứu sinh đã xác 

định rõ những vấn đề Luận án cần giải quyết, xác định cụ thể những nhiệm vụ 

nghiên cứu cả về lý luận, pháp lý và thực tiễn của việc thực hiện các CKQT về 

BVMT do nguồn ONTĐL ở Việt Nam cần phải giải quyết; từ đó xác định rõ thực 

trạng của việc thực hiện, làm cơ sở cho việc đề xuất những giải pháp nhằm thực 

hiện hiệu quả các CKQT về BVMT do nguồn ONTĐL ở Việt Nam. 
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CHƯƠNG 2. MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CAM KẾT QUỐC TẾ 

VÀ THỰC HIỆN CAM KẾT QUỐC TẾ VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

BIỂN DO NGUỒN Ô NHIỄM TỪ ĐẤT LIỀN 

 

  2.1. MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CAM KẾT QUỐC TẾ VỀ BẢO 

VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN DO NGUỒN Ô NHIỄM TỪ ĐẤT LIỀN  

 2.1.1. Bảo vệ môi trường biển 

 UNCLOS không xác định ranh giới để làm cơ sở xác định phạm vi không 

gian của biển để phân định giữa đất liền và biển mà chỉ xác định các vùng biển với 

các cơ chế pháp lý khác nhau. Các vùng biển theo UNCLOS thuộc chủ quyền, 

quyền chủ quyền của quốc gia ven biển gồm nội thuỷ, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, 

vùng đặc kinh tế và thềm lục địa và các vùng biển nằm ngoài quyền tài phán quốc 

gia gồm biển cả và vùng. UNCLOS cũng không đưa định nghĩa về “môi trường 

biển” mà chỉ có định nghĩa về “ô nhiễm môi trường biển là việc con người trực tiếp 

hoặc gián tiếp đưa các chất liệu hoặc năng lượng vào môi trường biển, bao gồm cả 

các cửa sông, khi việc đó gây ra hoặc có thể gây ra những tác hại như gây tổn hại 

đến nguồn lợi sinh vật, và đến hệ động vật và hệ thực vật biển, gây nguy hiểm cho 

sức khỏe con người, gây trở ngại cho các hoạt động ở biển, kể cả việc đánh bắt hải 

sản và các việc sử dụng biển một cách hợp pháp khác, làm biến đổi chất lượng 

nước biển về phương diện sử dụng nó và làm giảm sút các giá trị mỹ cảm của 

biển”.54 Qua định nghĩa này có thể xác định về các yếu tố của “môi trường biển” là 

đối tượng bị “ô nhiễm”, đó là nước biển, nguồn lợi sinh vật, hệ động vật và hệ thực 

vật biển, giá trị mỹ cảm biển. Tuy nhiên, từ khái niệm này không thể xác định rõ 

được định nghĩa đầy đủ về môi trường biển, do nó chủ yếu đề cập đến các đối tượng 

và các thành phần chịu tác động có hại “ô nhiễm” từ các hoạt động của con người 

mà không đề cập đến các thành tố khác.  

 Hướng dẫn Montreal và Chương trình Nghị sự 21 đã làm rõ thêm về “môi 

trường biển” với mức độ hoàn thiện hơn cả về phạm vi không gian và tính năng của 

nó. Hướng dẫn Montreal ngoài xác định phạm vi không gian có đưa thêm chức 

năng của môi trường biển “Môi trường biển có nghĩa là khu vực biển mở rộng khối 

nước đến giới của hạn của khu vực nước ngọt và bao gồm vùng đới gian triều và 

đầm lầy nước mặn. Giới hạn của khu vực nước ngọt có nghĩa là những nơi có nước 

 
54 UNCLOS, Điều 1 (4). 
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ngọt ở thuỷ triều thấp và khu vực dòng chảy có nồng độ nước ngọt thấp và khi đó 

độ mặn tăng lên đáng kể do sự hiện diện của nước mặn”.55 

Theo Chương trình Nghị 21, phần bảo vệ môi trường đã xác định “Môi 

trường biển bao gồm đại dương và tất cả các vùng biển và các vùng ven biển liền kề 

tạo thành một tổng thể thống nhất, là thành phần thiết yếu của hệ thống hỗ trợ sự 

sống toàn cầu và là tài sản hữu ích mang lại cơ hội phát triển bền vững”.56 Định 

nghĩa này nhấn mạnh đến yếu tố tự nhiên của môi trường thiên nhiên và vai trò của 

chúng đối với sự sống và sự phát triển. Luật bảo vệ môi trường năm 2020 của Việt 

Nam không đưa ra định nghĩa về “môi trường biển” nhưng có định nghĩa về môi 

trường, bên cạnh vật chất stự nhiên đã đưa cả vật chất “nhân tạo”, theo đó, “Môi 

trường bao gồm các yếu tố vật chất tự nhiên và nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, 

bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế, xã hội, sự tồn tại, phát 

triển của con người, sinh vật và tự nhiên”. Từ các định nghĩa trên có thể xác định 

“môi trường biển bao gồm các vùng biển, đại dương và vùng ven biển chứa đựng 

các tài nguyên sinh vật, không sinh vật có quan hệ mật thiết với nhau, có ảnh hưởng 

đến đời sống, kinh tế, xã hội, sự tồn tại, phát triển của con người, sinh vật và tự 

nhiên”. 

 Trong Luận án này, bảo vệ môi trường biển được hiểu là việc thực hiện các 

biện pháp để bảo vệ các thành phần môi trường biển không bị ô nhiễm do tác động 

trực tiếp hoặc gián tiếp của con người. 

 2.1.2. Nguồn ô nhiễm từ đất liền 

a) Đất liền 

Làm rõ “đất liền” sẽ là cơ sở để xác định nguồn gốc các hoạt động có nguy 

cơ gây ra ô nhiễm môi trường biển được gọi là “nguồn ô nhiễm từ đất liền”. Theo 

Từ điển Oxford thì “đất liền” (land) là bề mặt của trái đất mà không phải là “biển” 

(the surface of the earth that is not sea); đồng thời, cũng theo Từ điển này thì “biển” 

là nước mặn bao phủ hầu hết bề mặt của trái đất và bao quanh các lục địa và các 

đảo (the salt water that covers most of the earth’s surface and surrounds its 

continents and islands). Như vậy, theo Từ điển này thì đất liền bao gồm các lục địa 

và các đảo.  

 
55 Chương trình Nghị sự 21, mục 17.1. 
56 UNEP (1985), Montreal Guidelines for Protection of the Marine Environment against Pollution from 

Land-based sources, UNEP/WG.120/3 Part IV, mục 1(c,d). 
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 UNCLOS không có quy định về “đất liền”, nhưng quy định về đảo: “Một 

đảo là một vùng đất tự nhiên có nước bao bọc, khi thuỷ triều lên vùng đất này vẫn 

ở trên mặt nước”57. Có thể xác định “đất liền” gồm lục địa và các đảo, tuy nhiên, 

ranh giới nào để phân định giữa “đất liền” và “biển”. Tại khoản 1 Điều 207 của 

UNCLOS quy định “ô nhiễm môi trường biển có nguồn gốc từ đất liền, kể cả ô 

nhiễm xuất phát từ các dòng sông, cửa sông, ống dẫn và các thiết bị thải đổ”. Quy 

định này không làm rõ đất liền có phạm vi không gian thế nào, chỉ nhấn mạnh 

thêm về các dòng sông, cửa sông, có thể hiểu là các hoạt động gây ô nhiễm thực 

hiện trên các dòng sông và cửa sông ra biển hoặc ô nhiễm theo các dòng sông, cửa 

sông ra biển.  

 Theo pháp luật hiện hành của Việt Nam, khu vực biển được xác định để phân 

định quản lý là từ mực nước triều thấp nhất trung bình trong nhiều năm.58 Như vậy, 

có thể suy ngược lại là đất liền được xác định từ đường mép nước biển thấp nhất 

trung bình trong nhiều năm trở vào trong lục địa. Ngoài ra, việc  khai thác, sử dụng 

tài nguyên trên các đảo được thực hiện như đối với việc khai thác, sử dụng trên đất 

liền59, theo đó thì đảo được xem như là đất liền. 

 Do đó, trong công trình nghiên cứu này “đất liền bao gồm lục địa và đảo, 

được xác định từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm trở về 

phía trong đảo và trong lục địa, bao gồm cả các dòng sông, cửa sông, các công 

trình nhân tạo và vùng nước cảng”.  

b) Nguồn ô nhiễm từ đất liền 

Để có cơ sở thực hiện việc BVMTB do nguồn ONTĐL, việc xác định 

“nguồn ô nhiễm từ đất liền” đóng vai trò quan trọng. “Nguồn ô nhiễm từ đất liền” 

không được quy định rõ trong UNCLOS mà chủ yếu được làm rõ trong các CKQT 

không phải là ĐƯQT về BVMTB do nguồn ONTĐL. 

Hướng dẫn Montreal năm 1985 là văn kiện đầu tiên đã xác định “nguồn ô 

nhiễm từ đất liền” có nghĩa là:60 

“(i) Các nguồn cố định và di động từ đô thị, công nghiệp hoặc nông nghiệp 

từ đất liền đổ vào những nơi chảy vào môi trường biển, đặc biệt là: 

- Từ vùng bờ bao gồm cả cửa sông trực tiếp chảy vào môi trường biển; 

 
57 UNCLOS, Điều 121 (1). 
58 Nghị định số 51/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/5/2014 quy định việc giao các khu vực biển nhất 

định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển, Điều 3 (2). 
59 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015, Điều 41(1). 
60 UNEP (1985), Montreal Guidelines for Protection of the Marine Environment against Pollution from 

Land-based sources, UNEP/WG.120/3 Part IV. 
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- Thông qua các dòng sông, kênh hoặc các nguồn nước khác bao gồm cả 

nước ngầm; 

- Thông qua không khí. 

(ii) Các nguồn ô nhiễm biển từ các hoạt động được thực hiện ở các thiết bị di 

động hoặc cố định ngoài khơi trong quyền tài phán quốc gia được điều chỉnh bởi 

các thoả thuận quốc tế khác liên quan”. 

Theo Hướng dẫn này, nguồn ONTĐL chủ yếu được tập trung ở 3 hoạt động 

chính từ đất liền gồm đô thị, công nghiệp hoặc nông nghiệp và phạm vi không gian 

chủ yếu từ vùng bờ và cả từ hoạt động ở các thiết bị di động hoặc cố định ở ngoài 

khới. Nguồn ô nhiễm biển từ đất liền tiếp tục được GPA khẳng định các nguồn 

chính theo Hướng dẫn Montreal, tuy nhiên, đã xác định đầy đủ và chi tiết từ các loại 

chất, cụ thể các hoạt động từ đất liền từ nguồn điểm và nguồn diện, phạm vi không 

gian không chỉ từ vùng bờ mà cả vùng thượng lưu và không đề cập đến từ nguồn ô 

nhiễm từ các thiết bị trên biển. 

GPA đã khẳng định “Các mối đe dọa chính đối với sức khỏe, năng suất và 

đa dạng sinh học của môi trường biển là do các hoạt động của con người trên đất 

liền ở các vùng ven biển và lục địa. Hầu hết tải lượng ô nhiễm của đại dương, bao 

gồm rác thải đô thị, công nghiệp và nông nghiệp, cũng như lắng đọng khí quyển, 

phát sinh từ các hoạt động trên đất liền và ảnh hưởng đến các khu vực năng xuất 

nhất của môi trường biển, bao gồm cửa sông và vùng nước gần vùng biển ven 

bờ”.61 

GPA xác định nguồn gây ô nhiễm môi trường từ đất liền theo chất gây ô 

nhiễm và nguồn gây ô nhiễm:62 

(1) Các chất gây ô nhiễm biển từ đất liền gồm: nước thải; các chất ô nhiễm 

hữu cơ khó phân hủy; các chất phóng xạ; kim loại nặng; dầu (hydrocarbon); chất 

dinh dưỡng; các chất lắng đọng; rác trôi nổi; 

(2) Nguồn gây ô nhiễm từ đất liền gồm 3 nhóm chính: 

i. Nguồn điểm ở vùng bờ và thượng lưu như các công trình xử lý nước thải; 

các cơ sở công nghiệp; các nhà máy điện; các cơ sở quân sự; các cơ sở du lịch/giải 

trí; các công trình xây dựng (như đập, công trình ven biển, cảng, mở rộng đô thị); 

khai thác mỏ ven biển (như cát, sỏi); các trung tâm nghiên cứu; nuôi trồng thủy sản; 

du nhập các loài ngoại lai; thay đổi về mặt vật lý như thay đổi và phá hủy sinh cảnh 

(nạo vét, tháo nước đất ngập nước, hoặc phá rừng ngập mặn); 

 
61 GPA. Mục A điểm I. 
62 GPA, đoạn 21. 
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ii. Các nguồn diện ở vùng bờ và thượng lưu gồm: nước thoát mặt từ đô thị; 

nước thoát mặt từ nông nghiệp và trồng hoa; nước chảy mặt từ rừng; nước thoát mặt 

từ khai thác mỏ; nước thoát mặt từ xây dựng; các nơi chôn lấp rác và chất thải nguy 

hại; xói mòn do thay đổi đặc điểm bờ biển; đập và các công trình thủy lợi thượng 

lưu, làm suy giảm dinh dưỡng và nước ngọt vào cửa sông. 

iii. Lắng đọng từ không khí do giao thông (khói thải từ các phương tiện); các 

nhà máy điện và công nghiệp; lò đốt; hoạt động nông nghiệp. 

Các công trình nghiên cứu khác về BVMTB do nguồn ONTĐL thì hầu như 

không đề cập để làm rõ “nguồn ô nhiễm từ đất liền”. GPA xác định về “nguồn ô 

nhiễm biển từ đất liền” là đầy đủ về các chất và các nguồn từ đất liền có khả năng 

gây ô nhiễm môi trường biển. Tuy nhiên, ở mỗi quốc gia việc xác định các nguồn 

gây ô nhiễm từ đất liền có nguy cơ gây ra ô nhiễm môi trường biển là khác nhau. 

Điều này phụ thuộc vào hiện trạng về phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý ô nhiễm môi 

trường biển do nguồn ONTĐL của mỗi quốc gia. Mỗi quốc gia có các hệ thống 

chính sách và pháp luật để phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý tại các nguồn phát sinh 

có nguy cơ gây ra ô nhiễm môi trường nói chung và môi trường biển nói riêng. 

Trường hợp, tất cả các hoạt động trên đất liền có phát sinh chất gây ô nhiễm môi 

trường đều được kiểm soát chặt chẽ thì môi trường biển không có nguy cơ bị ô 

nhiễm. Trường hợp một số hoạt động, một số khâu trong quá trình kiểm soát ô 

nhiễm môi trường không được quản lý đầy đủ hoặc thiếu nguồn lực đảm bảo thực 

hiện mới có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường biển. Do đó, mỗi quốc gia tuỳ thuộc 

vào hiện trạng kiểm soát các hoạt động từ đất liền có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường biển mà xác định các nguồn gây ô nhiễm hoặc các chất gây ô nhiễm để có kế 

hoạch phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường biển. Đồng thời, 

trên cơ sở GPA, mỗi quốc gia đánh giá hiện trạng công tác quản lý các nguồn gây ô 

nhiễm từ đất liền ra biển và hiện trạng ô nhiễm biển để xác định các chất hoặc các 

hoạt động đang gây ra hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường biển để đưa ra các 

giải pháp xử lý phù hợp với điều kiện về nguồn lực của nước mình.  

Trong các công trình nghiên cứu cũng có sự lựa chọn phù hợp với phạm vi 

nghiên cứu. Cụ thể, Luận án tiến sĩ của ông Daud Hassan,63 để việc nghiên cứu có 

tính tập trung thì xác định 4 nhóm hoạt động từ đất liền được xem là các nguồn gây 

ô nhiễm chính, đó là hoạt động của hộ gia đình, nông nghiệp, công nghiệp và đô thị. 

Cũng trong Luận án này đã xác định các chất từ có nguồn gốc từ đất liền gây ô 

 
63 Daud Hassan (2002), Luận án tiến sĩ “Protecting the marine environment from land-based sources of 

marine pollution: towards and effective cooperative international arrangement”, trang 32. 
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nhiễm môi trường, đó là rác thải nhựa, chất dinh dưỡng, các kim loại nặng, trầm 

tích, dầu, các chất phóng xạ. Trong khi công trình nghiên cứu của tác giả Nguyễn 

Hồng Thao64 đã đánh giá đến các nguồn gây ô nhiễm môi trường biển từ đất liền 

chủ yếu từ nước thải, rác thải sinh hoạt và chất thải nguy hại, chất thải nông – lâm 

nghiệp và hoạt động đánh bắt cá. 

Trong những năm gần đây, 3 nguồn ô nhiễm biển từ đất liền là rác thải, nước 

thải và chất dinh dưỡng đang được xem là các nguồn ONTĐL cần được ưu tiên xử 

lý ở cấp toàn cầu. Từ 2012, trong Tuyên bố Manila tại Hội nghị đánh giá việc thực 

hiện GPA đã xác định các quốc gia, khu vực và toàn cầu trong giai đoạn 2012-2016 

phải tập trung giải quyết 3  nguồn ô nhiễm chính từ đất liền là nước thải, rác thải và 

chất dinh dưỡng. Ba nguồn ô nhiễm này tiếp tục được khẳng định tại Tuyên bố Bali 

năm 2018 và bổ sung thêm vi nhựa tại cuộc họp liên chính phủ để đánh giá GPA và 

định hướng cho giai đoạn tiếp theo. Nước thải, rác thải và chất dinh dưỡng vẫn 

được xem là các nguồn ô nhiễm từ đất liền cần các quốc gia chú trọng giải quyết để 

đạt mục tiêu phát triển bền vững tại Chương trình Nghị sự 2030. Để thực hiện các 

ưu tiên này, Chương trình đối tác toàn cầu về chất dinh dưỡng, Chương trình Đối 

tác toàn cầu về rác thải nhựa và Sáng kiến nước thải toàn cầu đã được thành lập lần 

lượt vào năm 2009, 2012 và 2013. Bên cạnh đó, các nghị quyết của Hội đồng Liên 

hợp quốc về Đại dương và Luật Biển cũng nhấn mạnh đến 3 nguồn ô nhiễm biển 

chính này. Riêng đối với rác thải biển trong những năm gần đây đã được đặc biệt 

quan tâm với nhiều sự kiện và văn kiện quốc tế được thông qua. Từ năm 1984 nhiều 

quốc gia đã phối hợp và hợp tác tổ chức các hội thảo quốc tế về rác thải biển để đưa 

ra những đề xuất nhằm từng bước góp phần bảo vệ môi trường biển.65 Tại Hội thảo 

quốc tế về rác thải nhựa lần thứ 5 tổ chức vào tháng 3 năm 2011 tại Hoa Kỳ với sự 

tổ chức của Cơ quan Khí quyển và Đại dương Hoa Kỳ và UNEP, đại diện của các 

quốc gia tham gia Hội thảo đã thông qua Chiến lược Honunulo: Khung khổ toàn 

cầu về ngăn chặn và quản lý rác thải biển.  

Bên cạnh đó, do 80% rác thải biển là rác thải nhựa66 nên Hội đồng Môi 

trường của Liên Hợp quốc (UNEP-EA) hàng năm từ năm 2015 đến năm 2019 đã 

liên tục ban hành các Nghị quyết về rác thải nhựa trên biển và vi nhựa gồm: 

UNEP/EA.1/Res.6, UNEP/EA.2/Res.11, UNEP/EA.3/Res.7, UNEP/EA.4/Res.6. 

 
64 Nguyễn Hồng Thao (2004), “Bảo vệ môi trường biển: Vấn đề và Giải pháp”; Nguyễn Hồng Thao (2003), 

“Ô nhiễm môi trường biển Việt Nam: Luật pháp và thực tiễn”. 
65 https://5imdc.wordpress.com/about/history/ 
66 UNEP (2017), United Nations declares war on ocean plastic, xem tại: https://www.unenvironment.org/pt-

br/node/938 

https://www.unenvironment.org/pt-br/node/938
https://www.unenvironment.org/pt-br/node/938
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Ở khu vực Biển Đông, rác thải nhựa, nước thải và chất dinh dưỡng từ đất 

liền cũng đang được xem là các vấn đề đáng báo động. Theo một nghiên cứu đưa ra 

danh sách 20 quốc gia có lượng rác nhựa thất thoát nhiều nhất từ đất liền ra biển thì 

có 6 nước ở khu vực Biển Đông, trong đó có 4 nước gồm Trung Quốc, 

Indonesia,Philippines và Việt Nam theo thứ tự ở nhóm đầu tiên, Thái Lan và 

Mayláyia lần lượt đứng thứ 6 và thứ 8.67 Đối với vấn đề nước thải, ở khu vực Biển 

Đông có khoảng 85% nước thải chưa được xử lý thải ra môi trường.68 Bên cạnh đó, 

sự gia tăng số lượng phân hoá học ở khu vực Châu Á đã gia tăng nhanh chóng từ 

đầu những năm 1990 đến năm 2009 với số lượng lớn nhất so với các khu vực khác 

trên thế giới.69 Do tỉ lệ thất thoát ra môi trường ở mức cao nên việc sử dụng nhiều 

phân bón học cũng đang gia tăng áp lực cho môi trường và hệ sinh thái biển. 

Ở Việt Nam 3 nguồn ô nhiễm biển từ đất liền là rác thải, nước thải và chất 

dinh dưỡng cũng đang là vấn đề lớn đe doạ đến môi trường biển. Về nước thải, chỉ 

riêng đối với nước thải sinh hoạt hiện nay, chỉ có 12-13% nước thải sinh hoạt tại đô 

thị được xử lý,70 số còn lại đang trực tiếp thải vào môi trường. Về rác thải biển, Việt 

Nam đang được xem là quốc gia đứng thứ tư trên thế giới đóng góp lượng rác thải 

nhựa lớn nhất.71 Về chất dinh dưỡng, hiệu suất sử dụng phân bón ở nước ta chỉ đạt 

trung bình 45-50% với phân đạm, 25-35% với lân, 60% với kali, phần còn lại thất 

thoát và sử dụng lãng phí, chưa tính đến thất thoát từ chất thải rắn trong chăn nuôi 

và phân hữu cơ.72 

Như vậy, 3 nguồn chính gây ô nhiễm môi trường biển có nguồn gốc từ đất 

liền là nước thải, rác thải và chất dinh dưỡng đã và đang được cộng đồng quốc tế 

quan tâm giải quyết ở cấp độ toàn cầu và khu vực và đây cũng là vấn đề cấp bách ở 

Việt Nam. Do đó, “nguồn ô nhiễm từ đất liền” gồm nước thải, rác thải và chất dinh 

dưỡng có nguồn gốc từ đất liền được tập trung nghiên cứu trong Luận án này.                

Cụ thể: 

 
67 Jambeck, J.R., Andrady, A., Geyer, R., Narayan, R., Perryman, M., Siegler, T., Wilcox, C., Lavender Law, 

K. (2015), “Plastic waste inputs from land into the ocean”, Science, 347, p. 768-771. 
68 UNEP (2004), Water Supply and Sanitation Coverage in UNEP Regional Seas, Need for Regional 

Wastewater Emission Targets? Section III: An Inventory of Regional Specific Data and the Feasibility of 

developing Regional Wastewater Emission Targets, UNEP/GPA, The Hague, The Netherlands, tr.23. 
69 Sutton M.A.,...,(2013), Our Nutrient World: The challenge to produce more food and energy with less 

pollution. Global Overview of Nutrient Management. Centre for Ecology and Hydrology, Edinburgh on 

behalf of the Global Partnership on Nutrient Management and the International Nitrogen Initiative. Tr.10 

(Fingure 2.3) 
70 Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2020), Báo cáo quốc gia năm 2020 về thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của 

Việt Nam. 
71 Jambeck, J.R., Andrady, A., Geyer, R., Narayan, R., Perryman, M., Siegler, T., Wilcox, C., Lavender Law, 

K. (2015), “Plastic waste inputs from land into the ocean”, Science, 347, p. 768-771. 
72 BTNMT (2015), Báo cáo môi trường quốc gia giai đoạn 2011-2015, trang 29-30. 
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- Rác thải biển bao gồm bất kỳ loại chất thải rắn nào đi vào môi trường biển 

không phân biệt nguồn gốc, bao gồm: nhựa (ví dụ như nhựa đúc, nhựa mềm, xốp, 

lưới, dây thừng, phao, dây cước và các thiết bị liên quan đến nghề cá khác, các vật 

dụng liên quan đến hút thuốc như mẩu thuốc lá hoặc bật lửa); kim loại (ví dụ: lon 

nước uống, nắp chai, tay cầm); thủy tinh (ví dụ: phao, quả cầu phát sáng, quả cầu 

huỳnh quang, chai, v.v.); gỗ đã qua chế biến (bao gồm cả ván dăm); cao su; quần 

áo.73 Nguồn phát sinh rác thải biển rất đa dạng, đối với rác thải biển có nguồn gốc 

từ đất liền chủ yếu phát sinh từ rác thải sinh hoạt, hoạt động nông nghiệp, nuôi 

trồng thuỷ sản, rác thải y tế, rác thải xây dựng…, trong đó phần lớn là rác thải nhựa. 

- Nước thải là nước được thải ra sau khi đã sử dụng hoặc được tạo ra sau khi 

sử dụng và không còn có giá trị trực tiếp để sử dụng lại. Nước thải có nguồn gốc từ 

đất liền phát sinh chủ yếu từ sinh hoạt, hoạt động sản xuất, kinh doanh,... 

- Chất dinh dưỡng là các chất như nitơ, phốt pho và các chất khác cần thiết 

cho sự phát triển của cây trồng, sản xuất lương thực và cuối cùng là cung cấp đầy 

đủ chất dinh dưỡng cho con người.74 Tuy nhiên, việc sử dụng quá nhiều phốt pho 

(P) không chỉ làm cạn kiệt nguồn cung cấp hữu hạn mà còn gây ô nhiễm nguồn 

nước cục bộ và hơn nữa việc sử dụng quá nhiều nitơ (N) và sản xuất các hợp chất 

nitơ đang gây ra các mối đe dọa không chỉ đối với nước ngọt mà cả không khí và 

đất với hậu quả đối với biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học.75 Đối với môi trường 

biển, khi lượng P và N vượt quá ngưỡng cho phép sẽ gây ra hiện tượng phú dưỡng. 

Hiện tượng phú dưỡng là một dạng biểu hiện của môi trường nước bị ô nhiễm 

do dư thừa các chất dinh dưỡng, thông thường khi hàm lượng N lớn hơn 

500µg/l và P lớn hơn 20µg/l.76  

 2.1.3. Khái niệm cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường biển do nguồn ô 

nhiễm từ đất liền  

 “Cam kết quốc tế” theo nghĩa động từ như một hành vi, một động thái hay 

biểu hiện/biểu thị của chủ thể trước khi yêu cầu BVMTB, thì đơn giản đó chỉ là một 

thái độ chính trị, một quyết tâm chính trị mà thôi. Theo từ điển tiếng Việt, “cam kết 

là chính thức cam đoan làm đúng những điều đã hứa”.  

 
73 UNEP/IOC (2009), Guidelines on Survey and Monitoring of Marine Litter Regional Seas Reports and 

Studies No. 186 IOC Technical Series, Số xuất bản. 83 ISBN 978-92-807-3027-2, trang 5. 
74 Sutton M.A,…,(2013), Our Nutrient World: The challenge to produce more food and energy with less 

pollution. Global Overview of Nutrient Management. Centre for Ecology and Hydrology, Edinburgh on 

behalf of the Global Partnership on Nutrient Management and the International Nitrogen Initiative, Lời nói 

đầu. 
75 Tlđd. 
76 Phạm Minh Nguyệt (2015), Tiểu luận: “Hiện tượng phú dưỡng”, Viện Khoa học, Công nghệ và Môi 

trường, ĐH Bách Khoa Hà Nội. 
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 “Cam kết quốc tế” theo nghĩa danh từ như một văn kiện quốc tế hoặc như tên 

gọi của một thoả thuận quốc tế. Theo Từ điển Khoa học và Bách khoa thư Việt 

Nam “Cam kết quốc tế là sự cam kết, trên tinh thần tự nguyện, thực hiện những 

nghĩa vụ đã kí kết với nước ngoài, được ghi trong các điều ước quốc tế và trong các 

hợp đồng dân sự, do các quốc gia, các tổ chức kinh tế, xã hội của các quốc gia kí 

kết”.77 Định nghĩa này bao gồm chủ thể của cam kết quốc tế không chỉ là quốc gia 

mà còn cả các tổ chức kinh tế, xã hội, các chủ thể này không phải là chủ thể của luật 

quốc tế, đồng thời không chỉ rõ các hình thức của cam kết quốc tế. 

 Trong thực tiễn quốc tế, các cam kết quốc tế về BVMTB do nguồn ONTĐL 

gồm các văn kiện quốc tế có tính bắt buộc về mặt pháp lý và các văn kiện quốc tế 

không có tính bắt buộc về mặt pháp lý mà chủ yếu mang tính chính trị, thường được 

các nhà nghiên cứu gọi là “luật mềm”.  

Trong phạm vi và định hướng nghiên cứu của Luận án: “cam kết quốc tế về 

bảo vệ môi trường biển do nguồn ô nhiễm từ đất liền là các văn kiện quốc tế chứa 

đựng các nội dung mang tính pháp lý và chính trị để điều chỉnh các vấn đề bảo vệ 

môi trường biển do nguồn ô nhiễm từ đất liền, được các quốc gia và các tổ chức 

quốc tế tự nguyện cam kết thực hiện; bao gồm các điều ước quốc tế và các cam kết 

chính trị không bắt buộc về mặt pháp lý, được gọi là “luật mềm quốc tế””. 

 CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL có một số đặc điểm sau: 

 - Chủ thể của CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL, giống như chủ thể của 

ĐƯQT, là các quốc gia hoặc tổ chức quốc tế liên chính phủ dưới góc độ song 

phương hoặc đa phương cùng cam kết thực hiện hoặc thừa nhận chung. Các chủ thể 

trong thoả thuận quốc tế không mang danh nghĩa quốc gia mà mang danh nghĩa cơ 

quan, đơn vị hoặc cá nhân không là chủ thể trong CKQT. Ví dụ như ở Việt Nam các 

chủ thể mang danh nghĩa cơ quan, đơn vị để thực hiện ký kết các thoả thuận quốc tế 

không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Điều ước quốc tế mà được điều chỉnh ở 

Luật Thoả thuận quốc tế. 

 - Về tính chất, CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL là các cam kết mang 

tính pháp lý hoặc mang tính chính trị. Điều này có nghĩa là việc tham gia các cam 

kết này thể hiện mối quan hệ giữa các quốc gia mang tính quyền lực nhà nước, thể 

hiện ý chí và nguyện vọng của quốc gia, tổ chức quốc tế để tự mình thực hiện công 

việc mà mình tự nguyện cam kết thực hiện hoặc mang tính bắt buộc thực hiện khi 

các quốc gia, tổ chức quốc tế tự mình cam kết ràng buộc trách nhiệm pháp lý hoặc 

 
77http://bachkhoatoanthu.vass.gov.vn/noidung/tudien/Lists/GiaiNghia/timkiem.aspx?TuKhoa=cam%20kết&

ChuyenNganh=0&DiaLy=0 
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thừa nhận để thực hiện. Tính chất này khác với các tính chất khác như tính chất đạo 

đức, tính chất ngoại giao,…  

 - Về nội dung, CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL chứa đựng các nội 

dung nhất định được các chủ thể tham gia cùng nhất trí với những nội dung này, có 

thể là quyền và nghĩa vụ hoặc nội dung khuyến khích hoặc thừa nhận chung để thực 

hiện hoặc không được thực hiện một nội dung hoặc một công việc nhất định nhằm 

BVMTB do nguồn ONTĐL. Điều này có nghĩa là nội dung CKQT này bao gồm cả 

CKQT bắt buộc về mặt pháp lý và CKQT không bắt buộc về mặt pháp lý. 

- Về hình thức, cam kết quốc tế về BVMTB do nguồn ONTĐL có thể là các 

ĐƯQT, cam kết chính trị không phải ĐƯQT thường được gọi là “luật mềm quốc 

tế”. So với các CKQT ở lĩnh vực khác cũng như so với các nguồn gây ô nhiễm biển 

khác thì CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL chiếm đa số là “luật mềm quốc tế”. 

Đây được xem là đặc trưng của nguồn ô nhiễm biển này. Các nguồn gây ô nhiễm 

biển từ đất liền phát sinh từ các hoạt động trên lục địa thuộc chủ quyền của quốc gia 

ven biển, do đó việc đạt được thoả thuận quốc tế mang tính bắt buộc để điều chỉnh 

các hoạt động này của các quốc gia không phải là điều dễ dàng. Mặc dù nguồn ô 

nhiễm biển này phát sinh từ đất liền, tuy nhiên khi nguồn ô nhiễm này đổ vào biển 

thì sẽ ảnh hưởng chung đến biển và đại dương nói chung do đó việc ban hành các 

thoả thuận bắt buộc để điều chỉnh các hành vi phát sinh từ lục địa sẽ khó khăn và 

mất nhiều thời gian để các quốc gia các sự thống nhất, trong khi các CKQT không 

bắt buộc về mặt pháp lý để khuyến khích các quốc gia cam kết thực hiện sẽ dễ dàng 

được sự đồng thuận trong thời gian ngắn để giải quyết các vấn đề phát sinh mang 

tính toàn cầu này. Mặc dù, đây là một điểm yếu trong việc BVMTB do nguồn 

ONTĐL. Các CKQT không bắt buộc này không có hiệu quả như các ĐƯQT, tuy 

nhiên, ít nhiều một số quốc gia cũng tự nguyện thực hiện những nội dung trong các 

CKQT này để BVMTB do nguồn ONTĐL. 

- Tính tự nguyện thực hiện CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL là nhân tố 

quan trọng. Về bản chất thì ĐƯQT hay CKQT không phải là ĐƯQT đều do các 

quốc gia hoặc tổ chức quốc tế tự mình ràng buộc trách nhiệm của mình hoặc tự 

mình cam kết sẽ thực hiện các nội dung trong CKQT. Có một điểm khác giữa 

ĐƯQT và luật mềm quốc tế đó là việc tự nguyện thực hiện ĐƯQT phải thực hiện 

theo trình tự thủ tục nhất định và có chế tài trong trường hợp không thực hiện hoặc 

vi phạm các quy định trong các ĐƯQT đó. Trong khi đó, các luật mềm quốc tế thì 

có thông qua trình tự thủ tục nhất định nhưng đơn giản, ngắn gọn, có khi chỉ là đại 

diện quốc gia cam kết việc thực hiện các nội dung thông qua bài diễn văn của mình 
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hoặc quốc gia cử đại diện tham gia và không phản đối khi các thành viên tham gia 

thông qua nội dung cam kết, đồng thời các thoả thuận này không quy định chế tài 

trong trường hợp không thực hiện hoặc vi phạm các nội dung trong cam kết. Các 

quốc gia thường nỗ lực thực hiện các luật mềm quốc tế về BVMTB do nguồn 

ONTĐL chủ yếu là muốn nâng vị thế của mình như là một quốc gia có trách nhiệm 

và uy tín đối với cộng đồng quốc tế, đồng thời cũng là để BVMTB của mình khỏi ô 

nhiễm biển do nguồn ONTĐL. 

 2.1.4. Các loại cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường biển do nguồn ô 

nhiễm từ đất liền  

 Căn cứ vào mức độ ràng buộc về mặt pháp lý có thể phân chia CKQT về 

BVMTB do nguồn ONTĐL thành hai loại là điều ước quốc tế và “luật mềm quốc tế”. 

2.1.4.1. Điều ước ước quốc tế về bảo vệ môi trường biển do nguồn ô nhiễm 

từ đất liền  

Khái niệm “Điều ước quốc tế” thì khá rõ ràng và ít tranh cãi hơn do đã được 

quy định trong Công ước Viên về Luật điều ước quốc tế năm 1969 (sau đây gọi tắt 

là Công ước Viên 1969), cụ thể tại Điều 2 quy định “Thuật ngữ “điều ước quốc tế” 

dùng để chỉ một thỏa thuận quốc tế được ký kết bằng văn bản giữa các quốc gia và 

được pháp luật quốc tế điều chỉnh, dù được ghi nhận trong một văn kiện duy nhất 

hoặc trong hai hay nhiều văn kiện có quan hệ với nhau và với bất kể tên gọi riêng 

của nó là gì”. Định nghĩa này có sự thay đổi trong Công ước Viên về Luật Điều ước 

quốc tế năm 1986 (sau đây gọi tắt là Công ước Viên 1986), với sự bổ sung thêm 

chủ thể ký kết là tổ chức quốc tế, cụ thể: “Điều ước quốc tế có nghĩa là một thỏa 

thuận quốc tế được điều chỉnh bởi luật pháp quốc tế và được ký kết dưới dạng văn 

bản: (i) giữa một hoặc nhiều quốc gia và một hoặc nhiều tổ chức quốc tế; hoặc là 

(ii) giữa các tổ chức quốc tế, cho dù thỏa thuận đó được thể hiện trong một văn 

kiện duy nhất hoặc trong hai hay nhiều văn kiện liên quan đến nhau và với bất kể 

tên gọi của nó là gì”.78 Với tư cách là thành viên của Công ước Viên, Việt Nam đã 

nội luật hoá định nghĩa về điều ước quốc tế trong Luật Ký kết, gia nhập và thực 

hiện điều ước tế năm 2005 và được sửa đổi, bổ sung tại Luật Điều ước quốc tế năm 

2016, cụ thể “Điều ước quốc tế là thỏa thuận bằng văn bản được ký kết nhân danh 

Nhà nước hoặc Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với bên ký kết 

nước ngoài, làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ của nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo pháp luật quốc tế, không phụ thuộc vào tên gọi 

 
78 Công ước Viên về Luật Điều ước quốc tế 1986, Điều 2 (1). 
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là hiệp ước, công ước, hiệp định, định ước, thỏa thuận, nghị định thư, bản ghi nhớ, 

công hàm trao đổi hoặc văn kiện có tên gọi khác”.79 Theo đó, định nghĩa về điều 

ước quốc tế cũng thể hiện rõ tinh thần và nội dung được quy định trong Công ước 

Viên. 

ĐƯQT gồm các đặc điểm chính sau: 

- Về hình thức thể hiện và tên gọi, hình thức thể hiện của ĐƯQT phải là một 

thoả thuận bằng văn bản, không áp dụng đối với các thoả thuận quốc tế không thành 

văn.80 Văn bản này có thể có các tên gọi khác, miễn là đáp ứng được các quy định 

của điều ước. Ngoài quy định về hình thức bằng văn bản thì cả Công ước Viên năm 

1969 và Công ước Viên 1986 đều thừa nhận hình thức thể hiện của điều ước quốc tế 

là bằng một văn kiện hoặc nhiều văn kiện liên quan đến nhau. Điều này tạo điều 

kiện để các thoả thuận chính được ký kết và dẫn chiếu đến các quy định bổ sung 

hoặc quy định của bản thoả thuận đã được ký mà các bên ký kết có thể không phải 

ký kết các văn bản liên quan này. 

- Về chủ thể ký kết, cả hai Công ước Viên đều quy định về chủ thể ký kết 

ĐƯQT là quốc gia và Công ước Viên 1969 chỉ thừa nhận chủ thể này, tuy nhiên, 

trong Công ước Viên 1986, các chủ thể ký kết ĐƯQT không chỉ là giữa các quốc 

gia mà còn là “giữa một hoặc nhiều quốc gia và một hoặc nhiều tổ chức quốc tế; 

hoặc giữa các tổ chức quốc tế”. Với việc quy định về chủ thể ký kết như trong Công 

ước Viên 1986 thì nhiều tổ chức quốc tế được tham gia ký kết các ĐƯQT. Điều này 

là phù hợp với xu hướng chung, do hiện nay nhiều tổ chức quốc tế đã và đang được 

thành lập để thực hiện các nhiệm khu vực và toàn cầu. 

- Về luật điều chỉnh, cả hai Công ước Viên đều quy định ĐƯQT phải được 

điều chỉnh bởi luật pháp quốc tế, do đó, những thoả thuận giữa các quốc gia và tổ 

chức quốc tế nhưng điều chỉnh bởi pháp luật quốc gia hoặc điều chỉnh bởi phương 

thức nào khác ngoài luật pháp quốc tế thì không được gọi là ĐƯQT. Điều này có 

nghĩa là ĐƯQT chứa đựng quyền và nghĩa vụ mà các chủ thể ký kết các ĐƯQT bắt 

buộc phải thực hiện những nội dung đã cam kết trong các ĐƯQT. 

- Các ĐƯQT có thể là ĐƯQT song phương, khu vực hoặc toàn cầu. Điều 

này phụ thuộc vào số lượng và phạm vi không gian của các chủ thể ký kết ĐƯQT. 

Do vậy, ĐƯQT có thể là ở cấp song phương hoặc đa phương. Ở cấp độ đa phương 

thì có thể là ĐƯQT được ký kết ở cấp khu vực hoặc cấp toàn cầu.  

 
79 Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Điều 2 (1). 
80 Công ước Viên về Luật Điều ước quốc tế 1969, Điều 3. 
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ĐƯQT về BVMTB do nguồn ONTĐL cũng không ngoại lệ trong khung khổ 

về khái niệm của ĐƯQT. Chỉ có nội dung của các điều ước này chứa đựng các 

quyền và nghĩa vụ của các quốc gia, tổ chức quốc tế trong việc BVMTB do nguồn 

ONTĐL. Điều này có nghĩa rằng, chủ thể ký kết ĐƯQT này có quyền yêu cầu các 

chủ thể ký kết khác phải tôn trọng các quyền và thực hiện các nghĩa vụ để BVMTB 

của quốc gia mình nói riêng và môi trường biển của khu vực và toàn cầu nói chung. 

2.1.4.2. “Luật mềm quốc tế” về bảo vệ môi trường biển do nguồn ô nhiễm 

từ đất liền  

Các cam kết chính trị không phải là ĐƯQT ở trong khoa học được một số 

học giả gọi là “luật mềm”. Tuy nhiên, có phải tất cả các cam kết chính trị đều là 

"luật mềm". Do tính chất không rõ ràng nên với vô số các văn kiện quốc tế không 

phải ĐƯQT được các quốc gia và các tổ chức quốc tế ban hành ngày càng gia tăng 

trong những thập kỷ gần đây thì việc nhận diện hoặc thừa nhận văn kiện quốc tế nào 

được gọi là “luật mềm” và văn kiện quốc tế nào không được gọi là “luật mềm” đã 

không phải là việc dễ dàng. 

Thông thường nhân tố để phân biệt “luật mềm quốc tế” với ĐƯQT được các 

nhà nghiên cứu đề cập đến dựa trên cơ sở là tính bắt buộc về mặt pháp lý hoặc 

“cứng” có nghĩa là bắt buộc để đối nghịch với “mềm”.81 Đa số các nhà nghiên cứu 

đều khẳng định “luật mềm quốc tế” được xác định phổ biến nhất là để khuyến 

khích, chứ không phải là ràng buộc về mặt pháp lý với các nghĩa vụ.82 Tuy nhiên, 

cũng có quan điểm cho rằng các quy tắc trong “luật mềm" là bán hợp pháp.83 Theo 

các nhà nghiên cứu này thì hợp pháp tức là các ĐƯQT, có sự rõ ràng về mặt pháp 

lý, còn “luật mềm” là một thể loại còn lại, có nghĩa là không rõ ràng về mặt pháp lý. 

Theo đó, các nhà nghiên cứu lý giải, bán hợp pháp không có nghĩa là không hợp 

pháp, mà là phân biệt bán hợp pháp trên cơ sở hai khía cạnh là bất hợp pháp và hợp 

pháp. Bán hợp pháp ở đây muốn chỉ đến tính khuyến khích áp dụng khi các quốc 

gia tự mình cam kết thực hiện. Theo quan điểm này thì để phân biệt giữa “luật mềm 

quốc tế” và ĐƯQT dựa trên cơ sở tính hợp pháp. Tuy nhiên, việc đặt ra vấn đề hợp 

pháp hay không hợp pháp để phân định giữa “luật mềm quốc tế” và ĐƯQT sẽ phát 

sinh ra vấn đề liệu các văn kiện quốc tế không phải là ĐƯQT có khi nào là không 

 
81 Pierre-Marie Dupuy (1991), “Soft Law and the International Law of the Environment”, 12 Mich. J. Int'l L. 

420, xem tại website: http://repository.law.umich.edu/mjil/vol12/iss2/4  
82 Andrew T Guzman và Timothy L.Meyer, Spring (2010), “Internationatal Soft Law”, Volume 2, Number - 

Journal of Legal Analysis. 
83 Andrew T Guzman và Timothy L.Meyer, Spring (2010), “Internationatal Soft Law”, Volume 2, Number - 

Journal of Legal Analysis. 
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hợp pháp. Điều này là không phù hợp, do những gì trái với các nguyên tắc cơ bản 

của pháp luật quốc tế hiện đại thì mới bị coi là bất hợp pháp. Mọi văn kiện quốc tế 

hay thỏa thuận quốc tế không thuộc phạm trù ĐƯQT theo quy định của Công ước 

Viên về Điều ước quốc tế đều có ý nghĩa về mặt chính trị, tư tưởng v.v... Nội dung 

của các văn kiện này ở những mức độ, khía cạnh khác nhau đều có tác động tích 

cực hoặc tiêu cực đến quá trình hình thành và phát triển của các nguyên tắc, quy 

phạm pháp luật quốc tế nói chung và đặc biệt có ý nghĩa trong luật pháp quốc tế 

trong lĩnh vực BVMTB, cho dù chúng không phải là nguồn của luật pháp quốc tế. 

Đối với lĩnh vực môi trường, các thách thức không chỉ giải quyết bằng các 

ĐƯQT mà dựa phần lớn vào các thoả thuận không mang tính bắt buộc khác. Việc 

xây dựng và thông qua các ĐƯQT về môi trường chịu sự tác động của nhiều yếu tố, 

đặc biệt là lợi ích của mỗi quốc gia, khi họ chưa có đủ điều kiện để đảm bảo việc 

thực hiện các quy định hoặc họ sẽ mất lợi thế cạnh tranh trong phát triển kinh tế khi 

phải tuân thủ các quy định mang tính bắt buộc này. Bên cạnh đó, một thách thức có 

tác động mạnh mẽ đến việc xây dựng các ĐƯQT về môi trường so với bất kỳ ngành 

luật quốc tế nào khác, đó là việc phải đối mặt với tiến bộ khoa học và công nghệ.84  

Khoa học và công nghệ phát triển đã tạo điều kiện cho sự phát triển của kinh tế, xã 

hội, đồng thời cũng tạo ra nhiều loại chất thải, rác thải có tác động nghiêm trọng 

đến môi trường nói chung và môi trường biển nói riêng. Để đối phó với những 

thách thức đặc biệt nghiêm trọng do suy thoái môi trường, một khối lượng lớn các 

thỏa thuận không ràng buộc như tuyên bố, nghị quyết và khuyến nghị đã xuất hiện 

trong lĩnh vực BVMT quốc tế và được đề cập đến như “luật mềm”.85 “Luật mềm” 

đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực môi trường quốc tế.  Các văn kiện này được đàm 

phán giữa các quốc gia và tổ chức quốc tế mặc dù chúng không ràng buộc về mặt 

pháp lý và về bản chất là tùy ý với số lượng ngày càng nhiều trong 30 năm qua và 

đóng góp quan trọng trong BVMT toàn cầu, ví dụ điển hình là tác động của Chương 

trình nghị sự 21. Thực tế việc thực hiện các “luật mềm quốc tế” về BVMTB do 

nguồn ONTĐL trong những năm qua, nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế tự nguyện 

thực hiện các nội dung trong các văn kiện này cho dù việc không thực hiện không 

chịu chế tài nào. Các quốc gia tự nguyện thực hiện là để củng cố uy tín về mặt 

 
84 International Environmental Law, xem tại website: C:/ITOOLS/WMS/CUP-

NEW/5972574/WORKINGFOLDER/DUPUY/9781107041240C02.3D 23 [23-50] 26.2.2015 12:05PM 
85 Roger R. Martella Jr. and J. Brett Grosko (2014), International Environmental Law: The Practitioner’s 

Guide to the Laws of the Planet, First edition, ISBN 978-1-62722-737-7.© 2014 American Bar Association, 

printed in the United States of America, tr. 966. 
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chính trị trên trường quốc tế như là một quốc gia có trách nhiệm trong việc giải 

quyết các vấn đề toàn cầu về ô nhiễm biển. 

Sự phát triển nhanh chóng của “luật mềm quốc tế” trong lĩnh vực môi trường 

một phần do chính những đặc trưng của chúng, đó là (1) Đơn giản hóa về việc đàm 

phán, tạo điều kiện thuận lợi sự tham gia và quá trình thông qua nhanh chóng; (2) 

Có tính linh hoạt và khả năng thích ứng; (3) Cho phép sự tham gia của nhiều bên 

liên quan; (4) Chứa đựng các nhân tố không dự tính được và thiếu tính pháp lý; (5) 

Có thể can thiệp hoặc xung đột với luật hiện hành; (6) Có thể không đại diện cho tất 

cả các lợi ích và khả năng xảy ra hậu quả ngoài ý muốn; (7) Có thể bị ràng buộc 

trên thực tế và có hiệu lực thi hành; (8) Có cơ chế thực thi pháp luật yếu. 86 Riêng 

đối với lĩnh vực môi trường luận giải về sự phát triển mạnh mẽ của “luật mềm quốc 

tế”, Roger R. Martella Jr. và J. Brett Grosko cho rằng:  

“Đầu tiên, các cơ chế “luật mềm” cung cấp một phương thức với mức độ 

vừa phải cho việc đưa ra các giải pháp xung quanh một vấn đề môi trường nhất 

định, tạo cơ hội cho các bên liên quan thống nhất đối với các hành động cụ thể mà 

không cần phải đưa ra các hình phạt hoặc biện pháp khắc phục cho sự không tuân 

thủ. Hầu hết các luật ràng buộc, thông thường chúng lần đầu tiên xuất hiện dưới 

dạng hướng dẫn hoặc nghị quyết, được xem như “luật mềm” mà theo thời gian đã 

“cứng” lại thành các cam kết vững chắc mà sau đó được thông qua là ràng buộc. 

Hơn nữa, sự phát triển của các cơ chế luật mềm cho phép sự tham gia trực tiếp và 

có ảnh hưởng của các chủ thể phi nhà nước bao gồm cả các tổ chức phi chính phủ 

và tổ chức kinh doanh môi trường, điều này ít xảy ra trong các cuộc đàm phán của 

các ĐƯQT. Luật mềm cũng ảnh hưởng đến sự phát triển pháp lý và thường phục vụ 

như hướng dẫn cho những người ra quyết định trong nước (nhà lập pháp, nhà quản 

lý hoặc thẩm phán), những người phải đối mặt với những thách thức môi trường 

mới hoặc mới nổi ở cấp độ trong nước”. 87 

Mặc dù không có tính bắt buộc về mặt pháp lý nhưng không thể phủ nhận 

vai trò ngày càng gia tăng của “luật mềm quốc tế” trong quá trình phát triển của 

pháp luật quốc tế. Tác giả Pierre-Marie Dupuy trong công trình nghiên cứu của 

mình đã khẳng định “luật mềm quốc tế” chắc chắn là một phần của quá trình xây 

dựng luật quốc tế đương đại, nhưng giống như một hiện tượng xã hội, nó ngày 

 
86 Marianna Naicker (2013), “The use of soft law in the international legal system in the context of global 

governance”. 
87 Roger R. Martella Jr. và J. Brett Grosko (2014), International Environmental Law: The Practitioner’s 

Guide to the Laws of the Planet, First edition, ISBN 978-1-62722-737-7.© 2014 American Bar Association, 

printed in the United States of America, trang 966. 
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càng vượt qua các phạm trù pháp lý cổ điển quen thuộc mà các học giả thường mô 

tả và giải thích trên các khía cạnh sự sáng tạo và thẩm quyền pháp lý của các 

chuẩn mực quốc tế.88 Theo quan điểm này thì “luật mềm quốc tế” không bị phủ 

nhận vai trò của nó và cũng nhận định và lý giải được việc “luật mềm quốc tế” 

ngày càng phát triển.  

“Luật mềm quốc tế” có được xem là nguồn của luật quốc tế bên cạnh 

ĐƯQT và tập quán quốc tế hay công cũng là một vấn đề tranh cãi. Xem xét luật 

pháp quốc tế từ quan điểm tuân thủ thì rõ ràng rằng định nghĩa cổ điển về luật 

pháp quốc tế chưa được bao hàm “luật mềm quốc tế” và cần được mở rộng để 

không chỉ bao gồm các điều ước và tập quán quốc tế mà còn cả các thoả thuận 

quốc tế khác.89 Giống như các điều ước và tập quán quốc tế, các thoả thuận quốc 

tế khác ảnh hưởng đến sự khuyến khích thực hiện của các quốc gia, do đó, chúng 

nên được coi là nguồn của luật pháp quốc tế. Cách tiếp cận này giải quyết các 

cuộc tranh luận hiện có về "luật mềm" bằng cách chỉ ra rằng chúng không nên 

được xem xét khác với các hình thức khác của luật pháp quốc tế. Thay vào đó, 

chúng phải được công nhận là một phần của một loạt các cam kết, theo đó các 

quốc gia chọn để thực hiện lời hứa của họ”.90 Quan điểm này chủ yếu lập luận về 

vai trò của “luật mềm” được sử dụng như các nguồn khác của luật quốc tế, tuy 

nhiên quan điểm này đã đánh đồng giữa vai trò trong việc khuyến khích các quốc 

gia thực hiện được xem như là cơ sở để xem chúng như nguồn của luật quốc tế là 

không thuyết phục, do đã là luật quốc tế thì nghĩa vụ bắt buộc thực hiện là một 

trong những đặc trưng, nếu không thoả mãn đặc trưng này thì khó để xem là 

nguồn của luật pháp quốc tế. Do vậy, xét về tính chất pháp lý thì “luật mềm quốc 

tế” không phải là nguồn cơ bản của luật quốc tế mà chỉ là nguồn bổ trợ, tuy nhiên 

đây lại là nguồn chính để điều chỉnh vấn đề ô nhiễm biển do nguồn ONTĐL.  

Mặc cho những tranh luận về “luật mềm quốc tế” có là nguồn của luật quốc 

tế hay không thì thực tế chúng vẫn tồn tại và đang đóng góp to lớn trong việc bảo 

vệ môi trường khi các ĐƯQT chưa được xây dựng và cần có công cụ để giải quyết 

các vấn đề cấp bách, ví dụ như vấn đề rác thải biển, ô nhiễm môi trường biển do 

nguồn ONTĐL. 

Có thể nói kể từ khi ra đời, “luật mềm quốc tế” đã đóng một vai trò quan 

trọng trong sự phát triển của luật môi trường quốc tế. Việc sử dụng tính từ “mềm”, 

 
88 Pierre-Marie Dupuy (1991), “Soft Law and the International Law of the Environment”, 12 Mich. J. Int'l L. 

420, xem tại website: http://repository.law.umich.edu/mjil/vol12/iss2/4  
89 Andrew T. Guzman (2002), “A Compliance-Based Theory of International Law” tr.1828. 
90 Andrew T. Guzman (2002), “A Compliance-Based Theory of International Law” tr.1828. 



43 

 

để mô tả trạng thái pháp lý của một công cụ nhằm nhấn mạnh rằng công cụ đó 

không ràng buộc về mặt pháp lý, bất kể nội dung của nó là gì. Tuy nhiên, nội dung 

của công cụ có thể ràng buộc về mặt pháp lý theo một cách khác. Phải nói thêm 

rằng ngay cả trong trường hợp nội dung của một công cụ “luật mềm” không bị ràng 

buộc về mặt pháp lý, chúng vẫn có các tác động nhất định đến BVMT. Có thể thấy 

rõ về xu hướng tất yếu của việc phát triển “luật mềm” trong lĩnh vực môi trường để 

giải quyết vấn đề môi trường phát sinh trước khi các quốc gia, tổ chức quốc tế có 

thể đưa ra sự thống nhất chung để xây dựng và thông qua ĐƯQT. 

Mặc dù “luật mềm quốc tế” được phân tích dưới các góc độ khác nhau 

nhưng đều có xu hướng chung là khẳng định về vị trí và tầm quan trọng của chúng 

để giải quyết nhiều vấn đề môi trường phát sinh ở cấp độ toàn cầu, đặc biệt là vấn 

đề ô nhiễm môi trường biển do nguồn ONTĐL. Xu hướng này ngày càng phát triển 

để đáp ứng nhu cầu thực tiễn khi các ĐƯQT điều chỉnh về nguồn gây ô nhiễm biển 

từ đất liền chưa được quy định đầy đủ. Lúc này các CKQT không phải là ĐƯQT đã 

được các chủ thể luật quốc tế thống nhất dưới các hình thức nhất định mà không 

phải trải qua trình tự thủ tục và mất nhiều thời gian cho việc đàm phán, ký kết nhằm 

khuyến khích các quốc gia, các tổ chức quốc tế thực hiện như là bước đệm để tiến 

đến việc xây dựng và hoàn thiện các ĐƯQT.  

Qua phân tích trên, có thể khái quát “Luật mềm quốc tế về BVMTB do nguồn 

ONTĐL là các thoả thuận quốc tế do ít nhất hai quốc gia hoặc tổ chức quốc tế xây 

dựng và thông qua bằng hình thức văn bản hoặc các văn bản do các tổ chức quốc 

tế liên chính phủ ban hành chứa đựng các nội dung về BVMTB do nguồn ONTĐL, 

với bất kỳ tên gọi là gì và các chủ chể tự nguyện cam kết thực hiện hoặc thể hiện sự 

ủng hộ của mình”. Theo đó, “Luật mềm quốc tế” có một số đặc điểm sau: 

- Về chủ thể, cũng giống như ĐƯQT chủ thể tham gia “luật mềm quốc tế” là 

các quốc gia và các tổ chức quốc tế. Ở đây, các quốc gia và tổ chức quốc tế có thể là 

người đứng đầu hoặc đại diện của các quốc gia và các tổ chức quốc tế tham gia 

trong quá trình xây dựng và thông qua hoặc tự nguyện cam kết thực hiện thông qua 

tuyên bố, diễn văn,… 

- Về trình tự thủ tục thông qua, việc các quốc gia và tổ chức quốc tế xây 

dựng và thông qua “luật mềm quốc tế” thường không có trình tự thủ tục nhất định. 

Đây là điểm khác biệt so với việc thông qua của ĐƯQT. Các quốc gia và các tổ 

chức quốc tế thường cử đại diện của mình tham gia các Hội nghị, Hội thảo, Cuộc 

họp liên chính phủ để thảo luận và cho ý kiến trực tiếp vào các nội dung thoả thuận 

đã được chuẩn bị trước đó tại Hội trường hoặc cho ý kiến thông qua hình thức bằng 
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văn bản để hoàn thiện trước khi nhất trí thông qua, ví dụ như Chương trình Nghị sự 

21, Chiến lược Honolulu: Khung khổ toàn cầu về ngăn chặn và quản lý rác thải 

biển,... Trường hợp tổ chức quốc tế ban hành các văn bản “luật mềm quốc tế” thì dự 

thảo văn bản này được đại diện các quốc gia, tổ chức quốc tế tham dự thảo luận, 

thống nhất các nội dung cơ bản hoặc cho ý kiến bằng văn bản và sau đó tổ chức 

quốc tế ban hành, ví dụ như các Nghị quyết của Liên Hợp quốc về đại dương và luật 

biển, Nghị quyết của UNEP rác nhựa biển và vi nhựa. 

- Về hình thức, “luật mềm quốc tế” được thể hiện bằng văn bản và có tên gọi 

khác nhau, có thể là Tuyên bố, Chương trình nghị sự, Nghị quyết,… 

- Về tính chất, các “luật mềm quốc tế” không chứa đựng các quy định mang 

tính bắt buộc thực hiện, thường mang tính chất chính trị. Đây là điểm khác biệt cơ 

bản so với ĐƯQT. Các “luật mềm quốc tế” thường chứa đựng những nguyên tắc, 

mục tiêu, cơ chế, biện pháp, cách thức,… hoặc những nội dung mang tính tuyên 

ngôn nhằm khuyến khích các quốc gia, tổ chức quốc tế tự nguyện cam kết thực hiện 

hoặc không thực hiện một công việc hoặc một nội dung nhất định hoặc thể hiện thái 

độ ủng hộ với những nguyên tắc, nội dung nhất định. Tuy nhiên, việc các quốc gia, 

tổ chức quốc tế không thực hiện các công việc hoặc nội dung này cũng không chịu 

bất kỳ hình thức chế tài nào. Thông thường các quốc gia, tổ chức quốc tế tự nguyện 

thực hiện chủ yếu để củng cố địa vị, uy tín của mình về mặt chính trị hoặc hướng 

tới các mục phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường của mình. Ví dụ như một 

quốc gia cam kết thực hiện các quy định trong các Nghị quyết của UNEP về rác 

nhựa biển và vi nhựa, nhằm giảm lượng phát thải rác thải nhựa thông qua việc tăng 

cường sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường, một mặt việc này giúp 

quốc gia bảo vệ môi trường biển của mình và mặt khác cũng là cơ hội tạo ra lợi thế 

cạnh tranh đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường xuất khẩu sang các quốc 

gia ủng hộ các quy định này. 

 2.1.5. Quá trình hình thành các cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường 

biển do nguồn ô nhiễm từ đất liền  

Từ những năm 1930, các cường quốc về hàng hải chủ yếu có mong muốn về 

việc ngăn chặn ô nhiễm từ tàu đã tổ chức các hội nghị quốc tế liên quan về ô nhiễm 

biển và tập trung vào việc ngăn chặn ô nhiễm biển do tàu, tuy nhiên, chưa có 

ĐƯQT nào được thông qua trong giai đoạn này. Hội nghị Luật biển năm 1958 là 

một sự kiện quan trọng trong giai đoạn này. Hội nghị đã thông qua bốn công ước 

riêng biệt, đó là: (1) Công ước về Lãnh hải và Vùng tiếp giáp; (2) Công ước về 

thềm lục địa; (3) Công ước về Biển cả và (4) Công ước về đánh bắt cá và bảo tồn tài 
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nguyên sinh vật ở biển cả. Tuy nhiên, những Công ước này không hình thành bất kỳ 

chế độ pháp lý nào cho việc kiểm soát nguồn gây ô nhiễm biển do nguồn ONTĐL, 

chỉ có quy định có liên quan. Điều 25 khoản 2 của Công ước về Biển cả có thể áp 

đặt nghĩa vụ đối với các quốc gia để kiểm soát ô nhiễm biển từ các nguồn bao gồm 

cả nguồn ONTĐL, do quy định “Tất cả các quốc gia phải hợp tác với các tổ chức 

quốc tế có thẩm quyền trong việc thực hiện các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm biển 

hoặc thông qua bầu khí quyển, do bất kỳ hoạt động nào với các vật liệu hoạt động 

vô tuyến hoặc các tác nhân gây hại khác”.91 Đây là quy định duy nhất liên quan đến 

nguồn ONTĐL trước năm 1972, tuy nhiên, không có bất kỳ cơ chế nào khác để 

kiểm soát nguồn ONTĐL, đồng thời chỉ áp dụng cho biển cả, bỏ qua vùng biển 

thuộc thẩm quyền quốc gia, nơi xảy ra hầu hết tình trạng ô nhiễm do nguồn 

ONTĐL.  

Cũng trong thời điểm này, nhiều khu vực đã ban hành ĐƯQT ở khu vực đã 

được xây dựng và thông qua có quy định cụ thể về BVMTB do nguồn ONTĐL, cụ 

thể: Công ước Barcelona về Bảo vệ Biển Địa Trung Hải chống lại ô nhiễm năm 

1976; Nghị định thư về Bảo vệ Biển Địa Trung Hải chống lại sự ô nhiễm từ các 

nguồn trên đất liền năm 1980; Công ước Khu vực Kuwait về Hợp tác Bảo vệ Môi 

trường Biển khỏi Ô nhiễm năm 1978; Công ước hợp tác bảo vệ và phát triển môi 

trường biển và ven biển của khu vực Tây và Trung Phi năm 1981; Công ước Bảo vệ 

Môi trường Biển và Vùng ven biển Đông Nam Thái Bình Dương năm 1981; Công 

ước Khu vực về Bảo tồn Biển Đỏ và Môi trường Vịnh Aden ngày 12 tháng 2 năm 

1982.  

Các nội dung về kiểm soát nguồn ONTĐL trong Tuyên bố Stockholm và các 

ĐƯQT khu vực đã đặt nền móng cho quy định trong khung khổ pháp lý bắt buộc 

toàn cầu trong Công ước của Liên Hợp quốc về Luật biển và đã được thông qua 

năm 1982 (UNCLOS). UNCLOS quy định rõ ràng về trách nhiệm của các thành 

viên trong việc phòng ngừa, ngăn chặn và kiểm soát nguồn ONTĐL, tuy nhiên đây 

chỉ mới quy định nghĩa vụ chung, chưa có quy định cụ thể.  

Sau Hội nghị Stockholm năm 1972 và quy định trong UNCLOS, sự chú ý 

trực tiếp và tập trung vào các quy định cụ thể đối với việc kiểm soát ô nhiễm biển 

do nguồn ONTĐL. Sau hơn một thập kỷ kể từ khi UNCLOS được thông qua, 

Hướng dẫn Montreal về bảo vệ môi trường biển khỏi các nguồn trên đất liền (sau 

đây gọi là Hướng dẫn Montreal) đã được thông qua. Hướng dẫn Montreal là sáng 

kiến của Hội đồng Quản trị Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP), đã 

 
91 Convention on High Sea 1958, Điều 25 (2). 
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thông qua vào năm 1985. Mục đích của Hướng dẫn Montreal là hỗ trợ các chính 

phủ trong quá trình phát triển các thỏa thuận song phương, khu vực và đa phương 

phù hợp và đặc biệt là luật pháp quốc gia để BVMTB do nguồn ONTĐL. Trên cơ 

sở các quy định của UNCLOS, nhiều khu vực đã đạt được sự đồng thuận trong việc 

xây dựng ĐƯQT khu vực và một số khu vực đã có ĐƯQT khu vực có quy định liên 

quan đã tiếp tục xây dựng và thông qua các ĐƯQT khu vực cụ thể hơn để thực hiện 

việc BVMTB khỏi nguồn ONTĐL hiệu quả hơn, như Công ước về Bảo vệ và Phát 

triển môi trường biển của Vùng Caribe mở rộng năm 1983; Công ước về Bảo vệ, 

Quản lý và Phát triển môi trường biển và bờ biển của Khu vực Đông Phi năm 1985; 

Công ước về Bảo vệ tài nguyên và môi trường của Khu vực Nam Thái Bình Dương 

năm 1986; Công ước về Bảo vệ Biển Đen chống lại sự ô nhiễm năm 1992; Nghị 

định thư về Bảo vệ vùng biển Đông Nam Thái Bình Dương chống lại ô nhiễm từ 

các nguồn từ đất liền năm 1983, sửa đổi năm 1986; Nghị định thư về Bảo vệ môi 

trường biển của Vùng Kuwait chống lại ô nhiễm từ các nguồn từ đất liền năm 1990; 

Nghị định thư về Bảo vệ môi trường biển Biển Đen chống lại sự ô nhiễm từ các 

nguồn trên đất liền 1992, sửa đổi năm 1994; Nghị định thư liên quan đến ô nhiễm từ 

các nguồn và hoạt động từ đất liền ở Khu vực Caribe mở rộng năm 1999,...  

Mặc dù ở cấp độ khu vực đã có những ĐƯQT quy định khá chi tiết về trách 

nhiệm của các quốc gia thành viên trong BVMTB do ONTĐL tuy nhiên ở cấp độ 

toàn cầu thì chủ yếu dựa vào các văn kiện “luật mềm quốc tế”. Nhân kỷ niệm 20 

năm của Hội nghị Stockholm 1972, Hội nghị thượng đỉnh Trái đất, được tổ chức 

vào tháng 6 năm 1992, tại Rio de Janeiro, đã tạo cơ hội cho cộng đồng quốc tế thiết 

lập các ưu tiên môi trường mới. Tại Hội nghị này, Chương trình nghị sự 21, 

"Chương trình nghị sự phát triển bền vững" cho thế kỷ 21 được các quốc gia và tổ 

chức quốc tế thông qua. Đây là một kế hoạch hành động toàn cầu được tổ chức 

nhằm cung cấp một khuôn khổ cho việc đạt được một môi trường thế giới lành 

mạnh, bền vững và đầy đủ. Chương 17 của Chương trình nghị sự 21 được dành cho 

việc bảo vệ và bảo tồn các đại dương trên thế giới. Chương này kêu gọi “Bảo vệ đại 

dương, các vùng biển, bao gồm các vùng biển, vùng ven biển kín, nửa kín và bảo 

vệ, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên sinh vật của chúng”, trong đó dành 

nhiều nội dung quy định chi tiết về BVMTB do nguồn ONTĐL. 

Triển khai thực hiện Chương trình nghị sự 21, UNEP đã tổ chức Hội nghị 

Bảo vệ Môi trường Biển khỏi nguồn ONTĐL (Hội nghị Washington) được tổ chức 

tại Washington, từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11 năm 1995. Hội nghị này 

đã được UNEP triệu tập để đáp ứng trực tiếp các khuyến nghị được đưa ra trong 
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Chương 17 của Chương trình nghị sự 21, nhằm phát triển Chương trình hành động 

toàn cầu về bảo vệ môi trường biển do các hoạt động có nguồn gốc từ đất liền, (sau 

đây gọi là GPA). Hội nghị Washington là một thành công khi nó tạo một bước tiến 

lớn đối với việc BVMTB do nguồn ONTĐL. Những thành viên tham gia nhất trí 

thông qua Tuyên bố Washington về BVMTB do nguồn ONTĐL và GPA. GPA đã 

đề cập cụ thể và toàn diện về việc kiểm soát nguồn ONTĐL. Trong quá trình tổ 

chức, thực hiện và đánh giá việc thực hiện GPA tại các Hội nghị liên chính phủ lần 

thứ nhất vào năm 2001 và lần thứ hai vào năm 2006 và lần thứ 3 vào năm 2012 và 

lần thứ 4 vào năm 2018 đã lần lượt thông qua các tuyên bố: Tuyên bố Montreal về 

bảo vệ môi trường do các hoạt động từ đất liền năm 2001, Tuyên bố Bắc Kinh năm 

2006, Tuyên bố Malina năm 2012 và Tuyên bố Bali năm 2018 về tiếp tục thực hiện 

GPA để tái khẳng định nỗ lực của các quốc gia và các tổ chức quốc tế trong việc 

tăng cường kiểm soát nguồn ONTĐL. Đồng thời, UNEP đã chủ trì việc xây dựng 

Hướng dẫn cho Hành động cấp quốc gia: Bảo vệ môi trường biển và vùng bờ khỏi các hoạt 

động từ đất liền năm 2006, làm cơ sở các các quốc gia chủ động thực hiện GPA.  

Gần đây nhất vào năm 2015, Liên hợp quốc đã thông qua Chương trình Nghị 

sự 2030 vì sự phát triển bền vững, trong đó mục tiêu thứ 14 là phát triển bền vững 

biển và đại dương. Tiêu chí đầu tiên của mục tiêu này là giảm đáng kể các nguồn 

gây ô nhiễm biển, đặc biệt là ô nhiễm môi trường biển từ đất liền. Hiện nay, 

Chương trình Nghị sự này đang được nhiều quốc gia triển khai thực hiện. 

Bên cạnh đó, các nghị quyết của Hội đồng Liên hợp quốc về Đại dương và 

Luật Biển thường niên cũng công nhận các “luật mềm quốc tế” về BVMTB do 

nguồn ONTĐL và kêu gọi các quốc gia thực hiện hiệu quả các văn bản này.  

Riêng đối với vấn đề rác thải biển, đặc biệt là rác thải nhựa và vi nhựa đã 

được sự quan tâm hơn của cộng đồng quốc tế. Hằng năm, Hội đồng Chương trình 

môi trường của Liên hợp quốc (UNEP-EA) từ năm 2015 đã ban hành các nghị 

quyết về rác thải nhựa và vi nhựa. Từ năm 1984 nhiều quốc gia đã phối hợp và hợp 

tác tổ chức các hội thảo quốc tế về rác thải biển để đưa ra những đề xuất nhằm từng 

bước góp phần bảo vệ môi trường biển do rác thải biển.92 Tại Hội thảo quốc tế về 

rác thải nhựa lần thứ 5 tổ chức vào tháng 3 năm 2011 tại Hoa Kỳ với sự tổ chức của 

Cơ quan Khí quyển và Đại dương Hoa Kỳ và UNEP, đại diện của các quốc gia 

tham gia Hội thảo đã thông qua Chiến lược Honolulu: Khung khổ toàn cầu về ngăn 

chặn và quản lý rác thải biển.  

 
92 https://5imdc.wordpress.com/about/history/ 
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Cùng với UNCLOS, ở cấp toàn cầu còn có các công ước liên quan đến việc 

phòng ngừa và ngăn chặn nguồn ô nhiễm này như Công ước Stockholm về các chất 

ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy năm 2001, Công ước Mananta về Thủy ngân năm 

2013, Công ước về kiểm soát vận chuyển qua biên giới các chất thải nguy hại và 

việc tiêu huỷ chúng năm 1989,... Các công ước này góp phần phòng ngừa và ngăn 

chặn các chất thải độc hại từ các hoạt động từ đất liền có nguy cơ ô nhiễm môi 

trường biển. 

 2.1.6. Vai trò của cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường biển do nguồn ô 

nhiễm từ đất liền  

Các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL được các quốc gia, tổ chức quốc 

tế xây dựng và thông qua đều hướng tới mục tiêu là phòng ngừa, giảm thiểu, ngăn 

chặn và kiểm soát ô nhiễm biển do nguồn ONTĐL. Để đạt mục tiêu này, các CKQT 

về BVMTB do nguồn ONTĐL đóng vai trò quan trọng trong tiến trình thúc đẩy để 

các quốc gia, tổ chức quốc tế BVMTB ở cấp độ quốc gia, khu vực và toàn cầu.  

Thứ nhất, các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL thúc đẩy việc truyền bá, 

phổ biến các phương thức quản lý hiệu quả để BVMTB do nguồn ONTĐL. 

UNCLOS không đưa ra các biện pháp cụ thể mà chủ yếu quy định nghĩa vụ của các 

quốc gia thành viên trong việc lựa chọn các phương thức quản lý phù hợp để đạt 

được mục tiêu BVMTB do nguồn ONTĐL. GPA cung cấp một quy trình phát triển 

các chương trình hành động, có thể được sử dụng bởi tất cả các quốc gia, những 

quốc gia có nền công nghiệp hóa cao và những quốc gia có nền kinh tế đang phát 

triển. Điểm nhấn chính của GPA là về các hành động quốc gia. Mục tiêu của các 

hành động ở cấp quốc gia là phát triển các chương trình hành động toàn diện, liên 

tục và thích ứng trong khuôn khổ quản lý tổng hợp vùng ven biển. 

Qua quá trình triển khai thực hiện, quyết tâm của các Chính phủ trong việc 

thực hiện Chương trình hành động toàn cầu tiếp tục không suy giảm. GPA đã thể 

hiện được tính hiệu quả và khả năng áp dụng linh hoạt đối với các quốc gia có các 

điều kiện và nguy cơ khác nhau. Đến nay có khoảng 60 quốc gia đã ban hành kế 

hoạch quốc gia để phòng ngừa, ngăn chặn và kiểm soát ô nhiễm môi trường biển từ 

đất liền, cụ thể như Úc, Canada, Isarel, Bangladesh, Jamaica,... 

Bên cạnh đó, một cuộc điều tra, khảo sát về tình hình thực hiện GPA của 

Văn phòng điều phối GPA dựa trên mạng lưới về các chương trình hành động quốc 

gia, kế hoạch hành động quốc gia hoặc kết hợp các vấn đề ưu tiên GPA vào các quy 

trình lập kế hoạch quốc gia hiện có, được thực hiện vào cuối năm 2016, cho thấy 

107 quốc gia có khung chính sách để giải quyết các nguồn gây ô nhiễm biển này. 
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Ngoài ra, câu trả lời của 33 chính phủ nhận được thông qua một cuộc khảo sát trực 

tuyến (tính đến tháng 3 năm 2017) được hỗ trợ bởi Văn phòng Điều phối GPA cho 

thấy tại 72,4% quốc gia đang triển khai kể từ khi được thông qua GPA trong nhiều 

thập kỷ qua và một phần ba trong số đó (35,7%) cho biết họ đã sửa đổi hoặc đã cập 

nhật NPA có liên quan. Hơn nữa, điều đáng chú ý là gần như tất cả các quốc gia 

(94%) đã báo cáo rằng ô nhiễm biển được lồng ghép vào các kế hoạch quốc gia 

khác như kế hoạch quản lý tài nguyên nước tổng hợp, kế hoạch quản lý vùng ven 

biển tổng hợp,... và họ có chương trình giám sát để thu thập dữ liệu về chất lượng 

nước ven biển và mức độ ô nhiễm. Các câu trả lời cũng cho thấy rằng các ưu tiên 

của NPA hoàn toàn phù hợp với các ưu tiên hiện tại của GPA. Theo các câu trả lời 

của các quốc gia, tất cả (100%) các quốc gia báo cáo rằng việc quản lý nước thải 

chưa được xử lý là ưu tiên hàng đầu, tiếp theo là 87,9% các quốc gia báo cáo quản 

lý chất dinh dưỡng và 84,8% các vấn đề về nguồn nước trên đất liền đối với rác thải 

biển là mối quan tâm ưu tiên.93 

Thứ hai, CKQT đóng vai trò quan trọng để thúc đẩy hợp tác giữa các quốc 

gia quy mô song phương, khu vực và toàn cầu để giải quyết vấn đề ô nhiễm biển do 

nguồn ONTĐL. Hầu hết các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL đều quy định 

hoặc khuyến khích các quốc gia hợp tác ở khu vực và toàn cầu để giải quyết vấn đề 

ô nhiễm biển do nguồn ONTĐL. Nội dung về hợp tác quốc tế thường được thừa 

nhận đầy đủ tầm quan trọng và mức độ phù hợp của các thỏa thuận hợp tác khu vực, 

đặc biệt khi một số quốc gia có chung đường bờ biển và khu vực biển. Việc hợp tác 

quốc tế nhằm tăng cường xây dựng năng lực, chuyển giao công nghệ và hợp tác 

cũng như hỗ trợ tài chính. Hợp tác khu vực và tiểu khu vực cho phép xác định và 

đánh giá chính xác hơn các vấn đề trong các khu vực địa lý cụ thể và thiết lập các 

ưu tiên thích hợp hơn cho các hành động trong các khu vực này. Sự hợp tác như vậy 

cũng tăng cường xây dựng năng lực khu vực và quốc gia, đồng thời hài hòa và điều 

chỉnh các biện pháp để phù hợp với hoàn cảnh kinh tế xã hội và môi trường cụ thể 

và khi cần thiết sẽ tạo ra các thỏa thuận hợp tác khu vực mới và các hành động 

chung để hỗ trợ các hành động, chiến lược và các chương trình BVMTB do nguồn 

ONTĐL.  

 
93 UNEP/GPA/IGR.4/INF/3 (2018), Global Programme of Action for the Protection of the Marine 

Environment from Land-Based Activities: A 20-year Perspective on a Unique Programme to Advance the 

Ocean Agenda, Intergovernmental Review Meeting on the Implementation of the Global Programme of 

Action for the Protection of the Marine Environment from Land-based Activities, Fourth session, Bali, 

Indonesia, 31 October and 1 November 2018, Đoạn 119. 
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Như là thành quả của việc thực hiện các CKQT toàn cầu về BVMTB do 

nguồn ONTĐL, đến nay, nhiều khu vực đã xây dựng và thông qua các điều ước khu 

vực và chương trình, kế hoạch ở khu vực để điều chỉnh cụ thể hoặc bao gồm các 

quy định về BVMTB do nguồn ONTĐL. Các điều ước quốc tế khu vực đã được 

thông qua như Công ước Bảo vệ Môi trường Biển Đông Bắc Đại Tây Dương (Công 

ước OSPAR), Công ước Bảo vệ Môi trường Biển của Khu vực Biển Baltic (Công 

ước Helsinki), Nghị định thư về Bảo vệ Biển Địa Trung Hải chống lại ô nhiễm do 

nguồn ONTĐL, Nghị định thư về Bảo vệ Đông Nam Thái Bình Dương chống lại ô 

nhiễm từ các nguồn trên đất, Nghị định thư về bảo vệ môi trường biển chống ô 

nhiễm từ các nguồn trên đất liền (Nghị định thư đối với Công ước khu vực Kuwait), 

Nghị định thư về bảo vệ môi trường biển Biển Đen chống lại ô nhiễm từ đất liền,… 

Một loạt các chương trình, kế hoạch ở cấp khu vực đã được các quốc gia xây dựng 

và triển khai thực hiện như Cơ quan điều phối các vùng biển Đông Á (COBSEA), 

Chương trình Môi trường Hợp tác Nam Á (SACEP), Kế hoạch Hành động Bảo vệ, 

Quản lý và Phát triển môi trường biển và Vùng ven biển của khu vực Tây Bắc Thái 

Bình Dương (NOWPAP), Kế hoạch Hành động cho Chương trình Biển Nam Á 

(SASP) được thực hiện thông qua Chương trình Môi trường Hợp tác Nam Á 

(SACEP), Chiến lược biển của Liên minh Châu Âu, Quan hệ đối tác trong Quản lý 

Môi trường Biển Đông Á (PEMSEA),… 

Thứ ba, việc triển khai thực hiện các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL 

thường do các tổ chức quốc tế và khu vực có uy tín đứng ra chủ trì lập và tổ chức 

thực hiện, do đó chúng thường huy động được nguồn tài chính lớn từ các quốc gia 

có tiềm lực và các tổ chức khác nhau để hỗ trợ một số quốc gia thực hiện. Điều này 

đóng góp vai trò quan trọng để hỗ trợ các quốc gia đang phát triển hoặc kém phát 

triển có sự quan tâm nhất định đến vấn đề giải quyết ô nhiễm môi trường biển do 

nguồn ONTĐL. 

Sự hỗ trợ từ Cơ quan môi trường toàn cầu (GEF) để thực hiện các nội dung 

của GPA là một ví dụ điển hình. Theo Chiến lược hoạt động của mình, GEF đã thực 

hiện vai trò xúc tác để bảo vệ vùng nước không bị suy thoái chủ yếu do ô nhiễm từ 

các hoạt động từ đất liền. GEF tài trợ các hoạt động nhằm đáp ứng các chi phí gia 

tăng đã thỏa thuận đối với: (1) Hỗ trợ các nhóm quốc gia để hiểu rõ hơn về các vấn 

đề môi trường của vùng biển khu vực và cùng hợp tác để giải quyết vấn đề; (2) Xây 

dựng năng lực của các cơ quan hiện hành để đưa ra một cách tiếp cận toàn diện hơn 

cho kiểm soát ô nhiễm nước xuyên biên giới; (3) Thực hiện các biện pháp kiểm soát 



51 

 

ô nhiễm nước. Tính đến tháng 6 năm 2000, tổng cộng 753 dự án đã được tài trợ 

theo chương trình hoạt động của GEF. Tổng số tiền cho các dự án này là 2.974 triệu 

đô la Mỹ và tính theo giá trị, 13 phần trăm là dành cho các dự án vùng biển quốc tế, 

bao gồm cả kiếm soát nguồn ONTĐL. Có hơn 60 mạng lưới tổ chức phi chính phủ 

toàn cầu và khu vực có liên quan đến việc thiết kế và triển khai các dự án do GEF 

tài trợ liên quan đến kiểm soát nguồn ONTĐL.94 

Thứ tư, CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL còn đóng vai trò là cầu nối để 

thúc đẩy hợp tác phát triển khoa học kỹ thuật, chia sẻ kiến thức ở cấp độ khu vực và 

toàn cầu. Các CKQT về BVMTB đều coi trọng nội dung về hợp tác trong việc xây 

dựng cơ sở dữ, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về thực tiễn tốt nhất và hợp tác để phát 

triển khoa học kỹ thuật. Hợp tác quốc tế được coi là nội dung quan trọng để thực 

hiện thành công và tiết kiệm chi phí của chương trình hành động và đóng vai trò 

trung tâm trong việc nâng cao năng lực, chuyển giao công nghệ và huy động các 

nguồn lực tài chính. Ví dụ như GPA kêu gọi phát triển một cơ chế thông qua đó các 

nhà xây dựng chính sách sẽ được cung cấp thông tin cập nhật, kinh nghiệm thực tế 

và chuyên môn khoa học kỹ thuật. Nội dung này bao gồm một thư mục dữ liệu, cơ 

chế cung cấp thông tin và cơ sở hạ tầng cần thiết do UNEP điều phối. 

Thứ năm, việc xây dựng và thực hiện các “luật mềm quốc tế” về BVMTB do 

nguồn ONTĐL đóng vai trò quan trọng trong tiến trình xây dựng các ĐƯQT về 

BVMTB. Hiện nay, các quốc gia và các tổ chức quốc tế liên chính phủ đang kêu gọi 

để xây dựng thoả thuận quốc tế bắt buộc về rác thải nhựa biển là một ví dụ điển 

hình. So với các nguồn ô nhiễm biển khác từ đất liền thì rác thải biển, đặc biệt là rác 

thải nhựa đang là vấn đề được các quốc gia và cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm. 

Đó cũng là lý do mà các “luật mềm quốc tế” giải quyết vấn đề rác thải nhựa biển 

được ban hành nhiều hơn cả và đã đến lúc các quy định mang tính khuyến nghị cần 

được đánh giá, tổng kết để xây dựng công cụ pháp lý bắt buộc để đảm bảo hiệu quả 

hơn trong giải quyết vấn đề rác thải nhựa mang tính toàn cầu này. 

 
94 GEF Council (2001), Project Performance Report, mục 9, đoạn 1. 
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  2.2. LÝ LUẬN THỰC HIỆN CAM KẾT QUỐC TẾ VỀ BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG DO NGUỒN Ô NHIỄM TỪ ĐẤT LIỀN  

 2.2.1. Quan niệm về việc thực hiện cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường 

biển do nguồn ô nhiễm từ đất liền  

“Thực hiện” CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL được hiểu như thế nào và 

“thực hiện” có khác gì với một số cụm từ khác thường được dùng như “thực thi”, 

“tuân thủ”, “cưỡng chế thi hành”.  

  Trong tiếng Anh, liên quan đến “thực hiện thoả thuận quốc tế” có các từ 

“implementation” (thực hiện) và “compliance” (tuân thủ). Theo từ điển Cambrige 

“implementation” có nghĩa là hành động đưa một kế hoạch vào hành động hoặc bắt 

đầu sử dụng cái gì đó (implementation means the act of putting a plan into action or 

of starting to use something), “compliance” có nghĩa là thực tế tuân theo một quy 

định hoặc quy tắc cụ thể, hoặc hành động theo một thỏa thuận (compliance means 

the fact of obeying a particular law or rule, or of acting according to an agreement). 

Theo các định nghĩa này thì “implementaion” là việc chủ động đưa ra kế hoạch để 

thực hiện, trong khi “compliance” có xu hướng bị động tuân theo các quy định, quy 

tắc.  Còn “Cưỡng chế thi hành” (enforcement) theo nghĩa rộng của khái niệm này, 

là việc áp dụng tất cả các công cụ có sẵn để đạt được sự tuân thủ, bao gồm việc thúc 

đẩy sự tuân thủ, giám sát tuân thủ và ứng xử khi không tuân thủ. Theo nghĩa hẹp, 

cưỡng chế thi hành pháp luật môi trường có thể được định nghĩa là tập hợp các hành 

động mà chính phủ hoặc cơ quan khác thực hiện để điều chỉnh hoặc ngăn chặn hành 

vi không tuân thủ các yêu cầu về môi trường.95 

  “Tuân thủ các thoả thuận quốc tế về môi trường” có nghĩa là việc các quốc 

gia thành viên thực hiện các nghĩa vụ của mình theo thoả thuận quốc tế về môi 

trường và bất kỳ sự sửa đổi nào của thoả thuận quốc tế này.96 "Tuân thủ các thỏa 

thuận quốc tế" và "thực hiện các thỏa thuận quốc tế" có sự khác biệt. Việc xây dựng 

các chuẩn mực quốc gia cần thiết để thực hiện các thỏa thuận quốc tế hoàn toàn 

không dẫn đến việc tuân thủ thực tế các nghĩa vụ của thoả thuận quốc tế, vì việc 

thông qua luật chỉ là bước khởi đầu trong quá trình thực hiện, vì thực tiễn cho thấy, 

nhà nước sau khi ban hành các quy phạm quốc gia cần thiết để thực hiện các quy 

định quốc tế, tuy nhiên nếu các quy định này không được tổ chức thực hiện đầy đủ 

 
95 OECD (2003), Guiding Principles for Reform of Environmental Enforcement Authorities in Transition 

Economies of Eastern Europe,  trang 9. 
96 UNEP (2007), Guidelines on Compliance with and Enforcement of Multilateral Environmental Agreement, 

mục 9 điểm a. 
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thì cũng chưa được xem là đã tuân thủ các nghĩa vụ của thoả thuận quốc tế.97 Theo 

nghĩa rộng nhất, việc thực hiện có thể được bao gồm các hoạt động mà thông qua 

đó các cam kết quốc tế được chuyển thành các biện pháp, chương trình và cuối cùng 

là các hành động hành chính ở cấp quốc gia nhằm mang lại những thay đổi về hành 

vi của các nhóm mục tiêu liên quan để đạt được các mục tiêu chất lượng của các 

thoả thuận quốc tế”.98 Có thể thấy “thực hiện cam kết quốc tế” là một trong những 

hoạt động để đảm bảo việc “tuân thủ” các nội dung trong cam kết quốc tế của các 

thành viên. 

Dưới góc độ ở quốc gia, “tuân thủ” có nghĩa là tình trạng tuân thủ các nghĩa 

vụ, được quy định bởi một Nhà nước, cơ quan có thẩm quyền đối với cộng đồng, 

cho dù trực tiếp hoặc thông qua các điều kiện và yêu cầu trong các loại giấy phép và 

thẩm quyền, trong việc thực hiện các thoả thuận quốc tế về môi trường.99 "Cưỡng 

chế thi hành" (enforcement) ở cấp độ quốc gia có nghĩa là một loạt các thủ tục và 

các hành động được sử dụng bởi Nhà nước, các cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo 

rằng các tổ chức hoặc cá nhân có khả năng không tuân thủ luật pháp môi trường 

hoặc các quy định thực hiện các thoả thuận quốc tế về môi trường có thể bị buộc 

phải tuân thủ và/hoặc bị trừng phạt thông qua chế tài về dân sự, hành chính hoặc 

hình sự.100 Do đó, “cưỡng chế thi hành” được xem là một trong những hoạt động 

của việc thực hiện các CKQT nhằm đảm bảo quốc gia tuân thủ đầy đủ các nội dung 

trong các CKQT. 

Ở trong các tài liệu và nghiên cứu trong nước thì thường đề cập đến hai cụm 

từ “thực hiện pháp luật” nói chung và “thực thi luật quốc tế”, tuy nhiên chúng có sự 

tương đồng. Theo Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật của Đại học 

Quốc gia thì “Thực hiện pháp luật là hiện tượng, quá trình có mục đích làm cho 

những quy định của pháp luật trở thành hoạt động của chủ thể pháp luật”.101 Giáo 

trình Luật Quốc tế của Trường Đại học Luật Hà Nội đã đưa ra định nghĩa “Thực thi 

luật quốc tế là quá trình các chủ thể áp dụng cơ chế hợp pháp, phù hợp để đảm bảo 

 
97 Nikitina, E. (1995), National Implementation of International Environmental Commitments: A Review of 

Soviet Literature. IIASA Working Paper. WP-95-026 Copyright © 1995 by the author(s). 

http://pure.iiasa.ac.at/4566/, tr.6. 
98 Kenneth Hanf (2000), Implementation of International Environmental Agreements: Translating 

International Intentions into National Deeds, Department of Political Science and Sociology Pompeu Fabra 

University, Barcelona, tr.9. 
99 UNEP (2007), Guidelines on Compliance with and Enforcement of Multilateral Environmental Agreement, 

mục 38 điểm a. 
100 UNEP (2007), Guidelines on Compliance with and Enforcement of Multilateral Environmental 

Agreement, mục 38 điểm d. 
101 Nguyễn Cửa Việt (chủ biên) (2003), Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật, Nxb. 

ĐHQGHN, tr.349. 
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các quy định của luật quốc tế được thi hành và được tôn trọng đầy đủ trong đời 

sống quốc tế”. Đây là quá trình các chủ thể luật quốc tế, thông qua các cơ chế quốc 

tế và quốc gia (do luật quốc tế quy định) để thực thi các quyền và nghĩa vụ pháp 

luật quốc tế. Quá trình này được tiến hành bằng nhiều hoạt động pháp lý có liên 

quan với nhau trong yêu cầu chung là đảm bảo lợi ích riêng của từng chủ thể phù 

hợp với lợi ích chung của cả cộng đồng, hướng đến phát triển và ngày càng hoàn 

thiện luật quốc tế”.102 Cả hai định nghĩa này đều đề cập đến chủ thể thực hiện, quá 

trình sử dụng các công cụ, biện pháp phù hợp để tổ chức thực hiện và mục đích của 

quá trình này là các quy định pháp luật được tôn trọng và đảm bảo thực hiện. Điểm 

khác biệt ở đây chủ yếu là đối tượng thực hiện. Đối tượng của “thực hiện pháp luật” 

nói chung bao gồm cả pháp luật quốc gia và luật quốc tế trong trường hợp quốc gia 

trực tiếp áp dụng các quy định của luật quốc tế. 

Việc thực hiện CKQT là hoạt động hợp pháp của các tổ chức, cá nhân của 

các quốc gia với mục đích đảm bảo việc thực hiện kịp thời, triệt để và đầy đủ các 

nghĩa vụ của họ theo luật quốc tế.103 Theo đó, chủ thể trong việc thực hiện các thoả 

thuận quốc tế, đó là các quốc gia và cụ thể là các tổ chức, cá nhân của quốc gia 

thành viên thực hiện các hoạt động hợp pháp để đáp ứng các nghĩa vụ mà quốc gia 

đã cam kết trong các thoả thuận quốc tế. Bên cạnh các chủ thể trong nước thì việc 

thực hiện các thoả thuận quốc tế còn có các quốc gia, tổ chức, cá nhân nước ngoài 

có liên quan.104 

Để thực hiện các CKQT về môi trường, các chủ thể thường sử dụng tất cả 

các luật, quy định, chính sách, các biện pháp và sáng kiến khác có liên quan, mà các 

quốc gia thành viên thông qua để đáp ứng các nghĩa vụ của mình theo thoả thuận 

môi trường đa phương.105 Các biện pháp để thực hiện cũng bao gồm các hoạt động 

của các tác nhân ngoài quốc gia như các nhà khoa học, các nhóm môi trường và các 

tổ chức quốc tế thực hiện giám sát hoặc hỗ trợ các chính phủ quốc gia khi họ triển 

khai thực hiện các CKQT vào thực tế.106 Việc thực hiện đòi hỏi sự phối hợp và tích 

 
102 Lê Mai Anh (Chủ biên) (2009), Giáo trình Luật Quốc tế, Nxb. CAND, tr.13. 
103 Nikitina, E. (1995), National Implementation of International Environmental Commitments: A Review of 

Soviet Literature. IIASA Working Paper. WP-95-026 Copyright © 1995 by the author(s). tr.6. Xem tại 

website: http://pure.iiasa.ac.at/4566/ 
104 Daud Hassan (2002), Protecting the marine environment from land-based sources of marine pollution: 

towards and effective cooperative international arrangement, tr. 110. 
105 UNEP (2007), Guidelines on Compliance with and Enforcement of Multilateral Environmental 

Agreement, mục 9(a). 
106 Daud Hassan (2002), Protecting the marine environment from land-based sources of marine pollution: 

towards and effective cooperative international arrangement, tr. 110. 
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hợp các yếu tố kinh tế và chính trị phức tạp nhằm hướng tới việc thực hiện được 

đầy đủ các quy định trong các thoả thuận quốc tế.  

Bên cạnh đó, việc thực hiện các CKQT về BVMT nói chung và BVMTB do 

nguồn ONTĐL nói riêng cần phải cân nhắc trên một số nguyên tắc cơ bản của luật 

quốc tế về môi trường. Đó là nguyên tắc phát triển bền vững, nguyên tiếp ngăn 

ngừa, nguyên tắc tiếp cận đề phòng, nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền, 

nguyên tắc tổng hợp, nguyên tắc sự tham gia của cộng đồng, nguyên tắc đánh giá 

tác động môi trường,… Các nguyên tắc này vừa là cơ sở trong quá trình xây dựng 

các chính sách, pháp luật trong nước, vừa là cơ sở để xây dựng lực lượng và triển 

khai thực hiện các chính sách, pháp luật của các quốc gia thành viên. 

Thực hiện các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL tương tự như việc triển 

khai thực hiện CKQT nói chung và CKQT về BVMT nói riêng. Do đó, “thực hiện 

cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường biển do nguồn ô nhiễm từ đất liền là việc 

quốc gia, tổ chức quốc tế áp dụng trực tiếp và/hoặc thông qua việc ban hành các 

quy định pháp luật, chính sách, kế hoạch hoặc sáng kiến khác ở quốc gia hoặc tổ 

chức quốc tế của mình hoặc hợp tác với quốc gia hoặc tổ chức quốc tế khác và đảm 

bảo nguồn lực để thực hiện các nội dung đã cam kết trong các cam kết quốc tế mà 

mình đã là thành viên hoặc đã cam kết thực hiện”. Theo đó, việc thực hiện CKQT 

về BVMTB do nguồn ONTĐL có một số đặc điểm sau: 

- Về nguyên tắc áp dụng để thực hiện các CKQT, cũng giống như các CKQT 

khác, các quy định trong CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL có thể áp dụng trực 

tiếp hoặc được nội luật hoá hoặc cả hai. Dưới góc độ quốc tế, khi quốc gia đã tự 

mình cam kết thực hiện thì phải ưu tiên áp dụng các quy định trong các ĐƯQT ở 

trong nước cho dù có sự mâu thuẫn, chồng chéo với pháp luật hiện hành, tuy nhiên 

đối với “luật mềm quốc tế” thì nguyên tắc này không rõ ràng do chúng không phải 

các quy định bắt buộc thực hiện và không chịu sự điều chỉnh của pháp luật quốc tế. 

Mỗi quốc gia tự lựa chọn nguyên tắc áp dụng các quy định CKQT theo quy định 

trong hệ thống pháp luật của mình. Ở Việt Nam, ĐƯQT sau khi ký kết hoặc gia 

nhập thì cơ quan có thẩm quyền quyết định việc áp dụng trực tiếp toàn bộ hoặc một 

phần và có thể phải nội luật hoá bằng việc sửa đổi bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật mới để thực hiện ĐƯQT.107 Trường hợp văn bản quy 

phạm pháp luật và ĐƯQT mà Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về 

cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của ĐƯQT,108 tuy nhiên ở Việt Nam vị trí 

 
107 Luật điều ước quốc tế năm 2016, Điều 6 (3). 
108 Luật điều ước quốc tế năm 2016, Điều 6 (1). 
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pháp lý của ĐƯQT được xem là thấp hơn Hiếp pháp do có quy định “ĐƯQT là 

không trái với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.109 

 - Chủ thể tổ chức việc thực hiện các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL 

có thể là quốc gia hoặc tổ chức quốc tế đã là thành viên của các CKQT này; chủ thể 

thực hiện là tổ chức, cá nhân có liên quan đến các quy định hoặc nội dung khuyến 

khích trong các CKQT bằng việc thực hiện hoặc không thực hiện các hành vi nhất 

định. 

- Về nội dung đảm bảo thực hiện các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL, 

các chủ thể có thể lựa chọn các biện pháp, cách thức hoặc công cụ khác nhau phù 

hợp với điều kiện và quy định trong mỗi CKQT. Chúng có thể là việc ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật, chiến lược, kế hoạch hoặc các biện pháp khác ở trong 

nước như biện pháp tuyên truyền khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước thực 

hiện hoặc không thực hiện một hoạt động nhất định, ví dụ như việc vinh danh các 

doanh nghiệp sản xuất bao bì thân thiện với môi trường để hạn chế việc sử dụng bao 

bì nhựa tác động đến môi trường biển; hoặc hợp tác quốc tế để giải quyết các nội 

dung được yêu cầu trong CKQT hoặc phối hợp với quốc gia ở thượng nguồn các 

dòng sông để phòng ngừa và ngăn chặn ô nhiễm xuyên biên giới từ đất liền ra biển. 

Đồng thời, để đảm bảo việc thực hiện hiệu quả, nguồn nhân lực, tài chính, khoa học 

kỹ thuật cũng cần được cung cấp bởi cơ quan nhà nước hoặc huy động từ các bên 

có liên quan. Chi tiết về các nội dung đảm bảo thực hiện các CKQT về BVMTB do 

nguồn ONTĐL được nghiên cứu kỹ hơn trong mục 2.2.2. 

 - Về mục tiêu, dù có lựa chọn phương thức nào thì cuối cùng các chủ thể của 

CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL vẫn phải hướng tới mục tiêu cuối cùng là 

thực hiện đầy đủ các nội dung cam kết trong các CKQT mà mình đã tự nguyện thực 

hiện để BVMTB do nguồn ONTĐL gây ra hoặc có nguy cơ gây ra ô nhiễm môi 

trường biển và đại dương. 

 2.2.2. Các biện pháp đảm bảo thực hiện các cam kết quốc tế về bảo vệ 

môi trường biển do nguồn ô nhiễm từ đất liền 

Do vấn đề ô nhiễm, suy thoái môi trường toàn cầu do nguồn ONTĐL ngày 

càng gia tăng và mức độ ngày càng nghiêm trọng nên nhiều CKQT về BVMTB do 

nguồn ONTĐL đã được xây dựng và thông qua để giải quyết vấn đề này, tuy nhiên, 

chúng chỉ có hiệu quả khi được thực hiện đầy đủ bởi các thành viên. Biện pháp nào 

đảm bảo việc thực hiện các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL luôn là câu hỏi 

 
109 Luật điều ước quốc tế năm 2016, Điều 3 (1). 
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mà mỗi quốc gia thành viên đặt ra khi họ mong muốn thực hiện hiệu quả chúng. 

Các CKQT thường bao hàm các quy định, nội dung nhằm thay đổi hành vi ở cấp 

quốc gia, điều này nếu lý tưởng sẽ dẫn đến việc thực hiện đầy đủ các cam kết đó. 

Thực hiện ở trong nước thường là các bước được triển khai trên phạm vi quốc gia 

nhằm tạo ra những thay đổi này. Quá trình này bao gồm việc chuyển đổi các nội 

dung trong các CKQT thành luật pháp quốc gia, cũng như các biện pháp hành chính 

và các biện pháp khác được các cơ quan hữu quan áp dụng nhằm thúc đẩy các nhóm 

đối tượng tuân thủ.110 Điều này cũng có thể bao gồm các hoạt động do các tổ chức 

phi chính phủ hoặc tổ chức, cá nhân thực hiện. 

Điểm trọng tâm của việc thực hiện CKQT là các quốc gia thành viên phải 

trực tiếp thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm trong các ĐƯQT hoặc các nội dung 

khuyến khích trong các “luật mềm quốc tế”. Mục tiêu cuối cùng của việc thực hiện 

các CKQT là việc chuyển các nội dung trong CKQT thành các chương trình hành 

động cụ thể để thay đổi hành vi của các nhóm đối tượng có liên quan trong xã hội 

của quốc gia thành viên.111 Trong mối liên hệ này, có thể phân biệt một số loại hoạt 

động "thực hiện" khác nhau. Trước khi “thực hiện” ở cấp quốc gia, tức là hành động 

quản lý nhằm vào các nhóm đối tượng trong nước, các CKQT này phải được các cơ 

quan có thẩm quyền của mỗi quốc gia phê chuẩn. Sau đó, các quy định và nội dung 

cam kết trong CKQT có thể được áp dụng trực tiếp hoặc được nội luật hoá thành 

luật pháp trong nước hoặc tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia hoặc theo một phương 

thức khác như lồng ghép vào các chương trình, kế hoạch quản lý hiện hành. Bản 

thân các CKQT hiếm khi quy định các biện pháp cụ thể có thể áp dụng trực tiếp cho 

các nhóm đối tượng. Do đó, trong hầu hết các trường hợp, các thành viên phải chủ 

động áp dụng các biện pháp phù hợp để hướng tới đạt được các mục tiêu của 

CKQT. Một khi các CKQT đã được chuyển thành luật trong nước và được đưa vào 

các chương trình, kế hoạch thì việc thực thi trên thực tế có thể bắt đầu. Các bước 

tiếp theo chính là việc đảm bảo các điều kiện để các nội dung trên được triển khai 

thực hiện hoặc được tuân thủ.  

Để thống nhất trong việc hướng dẫn các quốc gia trong việc tuân thủ và thực 

hiện các thỏa thuận môi trường đa phương hiệu quả, đầu những năm 2000, UNEP 

đã ban hành Hướng dẫn và Sổ tay về Tuân thủ và Thực hiện thoả thuận quốc tế về 

 
110 Geir Hønneland and Anne-Kristin Jørgensen (2003), “Implementing International Environmental 

Agreements in Russia: Lessons from Fisheries Management, Nuclear Safety and Air Pollution Control”, 

Global Environmental Politics (2003) 3 (1): 72–98. tr.74 
111 Kenneth Hanf (2000), Implementation of International Environmental Agreements: Translating 

International Intentions into National Deeds, Department of Political Science and Sociology Pompeu Fabra 

University, Barcelona, tr.10 
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môi trường và một số khu vực như Tây Âu, Caucasus và Trung Á,112 khu vực 

Caribbean113 về việc thực hiện thỏa thuận môi trường đa phương. Sau quá trình thực 

hiện, năm 2007, UNEP đã ban hành Hướng dẫn về tuân thủ và thực hiện thoả thuận 

quốc tế về môi trường đã làm rõ các nội dung thực hiện ở cấp độ quốc gia, cụ thể:114 

(1) Kế hoạch thực hiện: khi một quốc gia trở thành thành viên của thỏa thuận môi 

trường đa phương thì có thể xem xét xây dựng một kế hoạch thực hiện phù hợp với 

các nghĩa vụ của thỏa thuận đó và thông báo cho ban thư ký liên quan. Kế hoạch có 

thể giải quyết việc tuân thủ các loại nghĩa vụ khác nhau trong thỏa thuận và các 

biện pháp đảm bảo tuân thủ. Kế hoạch có thể bao gồm các ngưỡng chuẩn phù hợp 

với thỏa thuận sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát tuân thủ; (2) Khung luật 

pháp: các quốc gia phải ban hành luật và quy định để thực hiện thỏa thuận môi 

trường đa phương. Luật pháp và các quy định phải được xem xét trong bối cảnh các 

nghĩa vụ quốc tế có liên quan và các tình huống quốc gia; (3) Các Kế hoạch thực 

hiện quốc gia: việc xây dựng kế hoạch thực hiện quốc gia để thực hiện thoả thuận 

quốc tế về môi trường có thể giúp tích hợp các nghĩa vụ thỏa thuận môi trường đa 

phương vào quy hoạch, chính sách và chương trình trong nước và các hoạt động 

liên quan, đồng thời xây dựng hệ thống thu thập dữ liệu đáng tin cậy có thể hỗ trợ 

giám sát tuân thủ; (4) Cưỡng chế thi hành: các quốc gia có thể chuẩn bị và thiết lập 

các khuôn khổ và chương trình thực thi và thực hiện các biện pháp để thực hiện 

nghĩa vụ trong thoả thuận quốc tế về môi trường; (5) Các công cụ kinh tế: phù hợp 

với nghĩa vụ trong các thỏa thuận quốc tế hiện hành, các thành viên có thể xem xét 

sử dụng các công cụ kinh tế để tạo điều kiện thực hiện hiệu quả các thỏa thuận môi 

trường đa phương; (6) Đầu mối quốc gia: các bên có thể xác định cơ quan quốc gia 

là đầu mối về các vấn đề liên quan đến các thỏa thuận môi trường đa phương cụ thể 

và thông báo cho ban thư ký liên quan. 

Các nội dung trong các Tài liệu này không phải là bắt buộc nhưng các quốc 

gia có thể tham khảo thực hiện và chúng được áp dụng linh hoạt đối với từng thoả 

thuận quốc tế về môi trường. Do đó, mỗi thành viên của CKQT có thể căn cứ vào 

hướng dẫn để lựa chọn phương thức phù hợp để thực hiện các CKQT về BVMTB 

do nguồn ONTĐL. Ở Việt Nam, Luật điều ước quốc tế năm 2016 đã quy định về 

 
112 OECD (2003), Guiding Principles for Reform of Environmental Enforcement Authorities in Transition 

Economies of Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, OECD Publications, 2, rue André-Pascal, 75775 

Paris Cedex 16, France. 
113 UNEP (2000), MEAS Implementation in the Caribbean: Report and Guidelines, UNEP/LAC-

IGWG.XII/Inf.7, trang 3 
114 UNEP (2007),  Guidelines on Compliance with and Enforcement of Multilateral Environmental 

Agreement. 
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việc tổ chức thực hiện ĐƯQT, theo đó quy định về việc xây dựng và ban hành kế 

hoạch thực hiện ĐƯQT, chủ thể và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

trong việc thực hiện ĐƯQT115 Kế hoạch thực hiện ĐƯQT bao gồm những nội dung 

sau đây: (1) Lộ trình thực hiện điều ước quốc tế; (2) Dự kiến phân công trách nhiệm 

của các cơ quan nhà nước trong việc tổ chức thực hiện ĐƯQT; (3) Kiến nghị sửa 

đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện 

ĐƯQT; (4) Các biện pháp tổ chức, quản lý, tài chính và các biện pháp cần thiết 

khác để thực hiện ĐƯQT; (5) Tuyên truyền, phổ biến ĐƯQT.  

Như vậy, việc thực hiện hiệu quả các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL 

phụ thuộc vào việc lựa chọn và áp dụng các nội dung, cơ chế quốc gia phù hợp, sự 

tương tác bên trong của các nhân tố môi trường, kinh tế và hợp tác để tăng cường 

khả năng thực hiện đóng vai trò quan trọng.116 Do đó, để việc thực hiện các CKQT 

hiệu quả, các quốc gia thường trên cơ sở một số các biện pháp sau: 

Thứ nhất, các quốc gia thành viên thường phân công cơ quan chủ trì thực 

hiện CKQT như là cơ quan đầu mối quốc gia để thực hiện CKQT. Việc phân công 

cơ quan đầu mối quốc gia có thể được quy định hoặc không quy định cụ thể trong 

CKQT. Tuy nhiên, hầu hết các quốc gia thường chỉ định các đầu mối quốc gia là cơ 

quan có thẩm quyền vừa có vai trò chủ trì tổ chức thực hiện ở trong nước, vừa kết 

nối với các quốc gia thành viên khác và cơ quan cơ quan thường trực của CKQT để 

tổ chức thực hiện. Ở trong nước, cơ quan này thường được giao việc chủ trì xây 

dựng kế hoạch thực hiện, đồng thời chủ trì giám sát việc thực hiện kế hoạch, theo 

dõi, đánh giá các kết quả đạt được và lập báo cáo quốc gia theo quy định hoặc yêu 

cầu của ban thư ký; tham gia với tư cách đại diện của các nước ký kết vào các nhóm 

làm việc, hội nghị và các hình thức thảo luận chung khác. Nói tóm lại, cơ quan này 

phải thực hiện một loạt các hoạt động quan trọng để liên kết hợp tác với các quốc 

gia thành viên khác, theo dõi việc thực hiện và điều phối các hoạt động của các cơ 

quan, tổ chức trong nước, báo cáo đến tổ chức quốc tế có thẩm quyền liên quan đến 

việc thực hiện các thoả thuận quốc tế.117  

Thứ hai, xây dựng và ban hành một kế hoạch thực hiện phù hợp với các 

nghĩa vụ của CKQT có thể được xem là biện pháp quan trọng để thực hiện CKQT 

 
115 Luật điều ước quốc tế năm 2016, Chương X (Điều 76-80) 
116 Daud Hassan (2002), “Protecting the marine environment from land-based sources of marine pollution: 

towards and effective cooperative international arrangement”, tr.113 
117 Kenneth Hanf (2000), Implementation of International Environmental Agreements: Translating 

International Intentions into National Deeds, Department of Political Science and Sociology Pompeu Fabra 

University, Barcelona,. 
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về BVMTB do nguồn ONTĐL.118 Kế hoạch có thể bao gồm các giải pháp giải thực 

hiện các loại nghĩa vụ khác nhau trong thỏa thuận và các biện pháp đảm bảo thực 

hiện. Kế hoạch có thể bao gồm các mục tiêu, thời gian hoàn thành các nội dung phù 

hợp với thỏa thuận sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát tuân thủ. 

Thứ ba, xây dựng và hoàn thiện pháp luật trong nước phù hợp với các nội 

dung của CKQT là một trong những biện pháp nhanh chóng và hiệu quả để triển 

khai thực hiện CKQT. Sau khi trở thành thành viên của CKQT, các quốc gia có  thể 

áp dụng trực tiếp hoặc nội luật hoá các quy định của CKQT. Việc áp dụng hoặc 

không áp dụng trực tiếp các quy định của CKQT ở thực hiện ở trong nước thường 

do các quốc gia thành viên tự quy định. Để thuận lợi các quốc gia thường chỉnh sửa, 

bổ sung hoặc ban hành mới các quy định trong nước để phù hợp hoặc cụ thể các 

quy định trong CKQT, trong đó có thể thiết lập các công cụ kinh tế, công cụ tài 

chính để hạn chế hoặc khuyến khích các hoạt động hoặc hành vi nhất định, cụ thể 

như các loại thuế, phí, lệ phí, hỗ trợ đầu tư,… Khi đó, pháp luật quốc gia nhanh 

chóng được đối tượng chịu sự điều chỉnh được tiếp cận và thực hiện. Tuy nhiên, do 

chủ thể của thành viên CKQT là quốc gia nên khi quốc gia đã cam kết thực hiện nên 

các quy định trong CKQT phải đặt vị trí bên trên của pháp luật trong nước. Điều 

này có nghĩa là nếu pháp luật trong nước không phù hợp, có mâu thuẫn chồng chéo 

với quy định trong CKQT thì các nội dung CKQT vẫn phải được ưu tiên áp dụng. 

Do đó, các quốc gia bên cạnh việc quy định nội luật hoá thì quy định nguyên tắc áp 

dụng của các nội dung CKQT là ưu tiên áp dụng CKQT khi có sự không đồng nhất 

với pháp luật quốc gia. Thông thường nguyên tắc này chủ yếu áp dụng đối với các 

quy định trong ĐƯQT có tính bắt buộc thực hiện. 

Thứ tư, bên cạnh việc hoàn thiện pháp luật quốc gia, việc thực hiện CKQT 

cần phải xem xét tập hợp các hoạt động khác có liên quan lẫn nhau mà qua đó các 

cơ chế ở trong nước được vận hành nhằm đạt được các mục tiêu của CKQT như 

ban hành hoặc lồng ghép các quy định của CQKT trong các chiến lược, kế hoạch, 

chương trình,… Tuỳ vào nội dung của CKQT mà các phương thức này chứa đựng 

các khía cạnh khác nhau để cùng hướng tới thực hiện được các nghĩa vụ hoặc các 

nội dung khuyến khích trong CKQT hoặc thông qua đó hỗ trợ thực hiện được 

nhiệm vụ này. Ví dụ như lồng ghép trong chương trình truyền thông hoặc chương 

trình tuyên truyền có bao gồm các nội dung của CKQT giúp tăng cường hiểu biết 

của các đối tượng chịu sự điều chỉnh. 

 
118 UNEP (2007), Guidelines on Compliance with and Enforcement of Multilateral Environmental 

Agreement. 
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Thứ năm, đảm bảo nguồn lực để thực hiện được xem là biện pháp chen chốt 

để thực hiện CKQT. Nguồn lực ở đây bao gồm việc xây dựng và hoàn thiện các cơ 

quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương nếu thấy cần thiết; đầu tư nguồn 

lực về tài chính để phát triển về hoa học, công nghệ và thực hiện các chiến lược, 

chương trình, kế hoạch,…  

Thứ sáu, cho dù là các nội dung trong CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL 

có được nội luật hoá nhưng nếu chúng không có các biện pháp cưỡng chế thi hành 

hoặc xử lý hành vi vi phạm thì khó có thể thay đổi hành vi của chủ thể phù hợp với 

nội dung của CKQT. Việc xây dựng các biện pháp xử lý về hành chính, hình sự, 

dân sự là những hình thức xử lý quan trọng để ngăn chặn việc vi phạm các quy định 

trong nước, cũng như các quy định trong CKQT. Tuy nhiên, để các biện pháp xử lý 

này đạt được hiệu quả như mong muốn thì công tác thanh tra, kiểm tra việc thực 

hiện là những điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo việc tuân thủ các quy định của 

CKQT. 

Thứ bảy, bên cạnh việc triển khai thực hiện các biện pháp ở trong nước thì 

công tác hợp tác quốc tế với các quốc gia, tổ chức quốc tế và các tổ chức, cá nhân 

nước ngoài khác là một trong những biện pháp không thể thiếu và đặc biệt cần thiết 

trong việc thực hiện CKQT để BVMTB do nguồn ONTĐL. Việc hợp tác quốc tế có 

thể ở nhiều khía cạnh khác nhau như cùng nghiên cứu khoa học, điều tra, khảo sát 

về tình trạng ô nhiễm môi trường biển; học tập, trao đổi kinh nghiệm; hỗ trợ trang 

thiết bị, xây dựng chính sách, pháp luật,… 
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TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 

 

 Trên cơ các nội dung nghiên cứu, phân tích tại Chương 2, một số vấn đề lý 

luận đã được nghiên cứu, làm rõ, cụ thể như sau:  

 Khái niệm “cam kết quốc tế” về BVMTB do nguồn ONTĐL đều có đặc 

điểm chung với “cam kết quốc tế” nói chung như về chủ thể, tính chất, nội dung, 

hình thức, tính tự nguyện, chỉ có điểm khác biệt nhỏ đó là chủ yếu các CKQT về 

BVMTB do nguồn ONTĐL chủ yếu là “luật mềm quốc tế”. CKQT quốc tế đã được 

các quốc gia và tổ chức quốc tế quan tâm xây dựng, tổ chức thực hiện cùng với sự 

hình thành và phát triển của CKQT về BVMT nói chung và chúng đã ngày càng 

khẳng định được vai trò trong việc BVMTB và đại dương. 

Về khái niệm về “luật mềm quốc tế” có nhiều sự tranh cãi và chưa có sự 

thống nhất trong quan điểm và cách tiếp cận đối với khái niệm này, tuy nhiên, 

không thể phủ nhận được vị trí, vai trò ngày lớn của chúng trong việc xây dựng, 

hoàn thiện luật pháp quốc tế, góp phần thúc đẩy các quốc gia hợp tác, nỗ lực 

BVMTB do nguồn ONTĐL.  

 “Nguồn ô nhiễm từ đất liền” có thể phát sinh từ nhiều hoạt động và nguồn có 

nguy cơ gây ô nhiễm môi trường biển khác nhau từ đất liền, trong đó, ba nguồn 

đang được đánh giá là đe doạ chính đến biển và đại dương là rác thải, nước thải và 

chất dinh dưỡng. 

 Về lý luận “thực hiện cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường biển do nguồn ô 

nhiễm từ đất liền” đã được phân tích, đánh giá về quan niệm, đặc điểm và một loạt 

các biện pháp đảm bảo thực hiện các CKQT về BVMTB đã được nghiên cứu và 

đưa ra trên cơ sở tài liệu hướng dẫn của tổ chức quốc tế và quy định của Việt Nam. 

Những kết quả nghiên cứu này sẽ là nền tảng, cơ sở lý luận quan trọng cho 

việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học sẽ được triển khai tại các chương sau của 

Luận án. 
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CHƯƠNG 3. NỘI DUNG CÁC CAM KẾT QUỐC TẾ VỀ BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG BIỂN DO NGUỒN Ô NHIỄM TỪ ĐẤT LIỀN VÀ THỰC 

TRẠNG THỰC HIỆN Ở VIỆT NAM 

 

 3.1. NỘI DUNG CÁC CAM KẾT QUỐC TẾ VỀ BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG BIỂN DO NGUỒN Ô NHIỄM TỪ ĐẤT LIỀN 

Các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL gồm các CKQT ở cấp độ toàn 

cầu, cấp khu vực. Tuy nhiên, Mục này chỉ trình bày nội dung CKQT mà Việt Nam 

cam kết thực hiện ở cấp toàn cầu và ở khu vực Biển Đông, đồng thời cũng tập trung 

nghiên cứu các CKQT có quy định liên quan đến giải quyết vấn đề ô nhiễm biển do 

rác thải, nước thải và chất dinh dưỡng có nguồn gốc từ đất liền. Nội dung của Mục 

này sẽ chia thành 4 tiểu mục trong đó một tiểu mục về nội dung cam kết quốc tế 

chung và ba tiểu mục còn lại về nội dung CKQT riêng đối với rác thải, nước thải và 

chất dinh dưỡng, do một số CKQT vừa có nội dung cam kết chung, vừa có nội dung 

cam kết riêng đối với BVMTB do rác thải, nước thải và chất dinh dưỡng từ đất liền. 

 3.1.1. Nội dung cam kết quốc tế chung về bảo vệ môi trường biển do 

nguồn ô nhiễm từ đất liền 

 UNCLOS không có quy định cụ thể về nghĩa vụ và trách nhiệm của các 

thành viên trong bảo vệ môi trường do rác thải, nước thải và chất dinh dưỡng từ đất 

liền nhưng có quy định liên quan. Điều 192 UNCLOS quy định “Các quốc gia có 

nghĩa vụ bảo vệ và gìn giữ môi trường biển”.119 Đây là quy định nghĩa vụ chung 

cho tất cả các quốc gia thành viên về trách nhiệm bảo vệ môi trường do các nguồn 

có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường biển. Cụ thể hơn, Khoản 1 Điều 194 UNCLOS 

quy định “Các quốc gia, tùy theo tình hình, thi hành riêng rẽ hay phối hợp với nhau, 

tất cả các biện pháp phù hợp với Công ước, cần thiết để ngăn ngừa, hạn chế và chế 

ngự ô nhiễm môi trường biển, sử dụng các phương tiện thích hợp nhất mà mình có 

và cố gắng điều hòa các chính sách của mình về mặt này” và tại khoản 3 Điều này 

quy định “Các biện pháp được sử dụng để thi hành phần này cần phải nhằm vào tất 

cả các nguồn gây ra ô nhiễm môi trường biển”. Quy định này không nêu rõ cụ thể 

công việc mà quốc gia thành viên phải thực hiện mà chủ yếu nhấn mạnh đến kết 

quả là phải BVMTB do các nguồn gây ô nhiễm, còn các biện pháp thì các quốc gia 

phải tuỳ thuộc vào yêu cầu và điều kiện của quốc gia mình. 

 
119 UNCLOS, Điều 192. 
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Điều 207 UNCLOS có quy định riêng về ô nhiễm biển từ đất liền, nội dung 

điều này làm rõ thêm về trách nhiệm của các quốc gia trong việc thông qua các luật 

và quy định để ngăn ngừa, hạn chế và chế ngự ô nhiễm môi trường có nguồn gốc từ 

đất liền, có lưu ý đến các quy tắc và quy phạm cũng như các tập quán và thủ tục 

được kiến nghị và chấp nhận trên phạm vi quốc tế.120 

UNCLOS còn quy định về một số trách nhiệm cụ thể của các quốc gia thành 

viên như: hợp tác trên phạm vi thế giới và nếu có thể thì trên phạm vi khu vực để 

xây dựng các quy tắc, quy phạm, tập quán để BVMTB;121 thông báo về một nguy 

cơ gây thiệt hại sắp xảy ra hay thông báo về một thiệt hại thực sự khi biết được môi 

trường biển đang có nguy cơ sắp phải chịu những thiệt hại hay đã chịu những thiệt 

hại do ô nhiễm cho quốc gia khác;122 xây dựng kế hoạch khẩn cấp chống ô nhiễm ở 

khu vực để xử lý các trường hợp có nguy cơ ô nhiễm xuyên biên giới;123 đẩy mạnh 

công tác nghiên cứu, thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa học và khuyến 

khích việc trao đổi các thông tin và các dữ kiện về ô nhiễm môi trường biển;124 

quan sát, đo đạc, đánh giá và phân tích, bằng các phương pháp khoa học được thừa 

nhận, các nguy cơ ô nhiễm môi trường biển hay những ảnh hưởng do ô nhiễm 

này.125 

Bên cạnh đó, UNCLOS còn quy định về trách nhiệm của các quốc gia trong 

việc phòng ngừa, hạn chế và kiểm soát ô nhiễm biển do hoạt động nhận chìm ở 

biển, đồng thời việc nhận chìm ở biển phải được sự cấp phép của cơ quan có thẩm 

quyền.126 Đây không phải là quy định trực tiếp về BVMTB do nước thải, rác thải từ 

đất liền, tuy nhiên, hầu hết việc nhận chìm các chất thải đều phát sinh từ đất liền. 

Các quy định về nhận chìm ở biển còn được quy định cụ thể ở Công ước về ngăn 

chặn ô nhiễm biển do nhận chìm chất thải và các chất khác năm 1972 (sau đây gọi 

tắt là Công ước Luân Đôn 1972) và tiếp tục được sửa đổi, bố sung tại  Nghị định 

thư 1996 liên quan tới Công ước 1972 về ngăn ngừa ô nhiễm biển do nhận chìm các 

chất thải và các chất khác (sau đây gọi tắt là Nghị định thư Luân Đôn 1996) .127  

Theo như quy định tại Nghị định thư Luân Đôn 1996 thì rác thải, nước thải không 

thuộc danh mục được phép nhận chìm ở biển.  

 

 
120 UNCLOS, Điều 207 (1). 
121 UNCLOS, Điều 197. 
122 UNCLOS, Điều 198. 
123 UNCLOS, Điều 199. 
124 UNCLOS, Điều 200. 
125 UNCLOS, Điều 204 (1). 
126 UNCLOS, Điều 210. 
127 Nghị định thư Luân Đôn được thông qua ngày 07/11/1996 và có hiệu lực ngày 24/3/2006. 
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Hướng dẫn Montreal năm 1985 là văn kiện “luật mềm quốc tế” đầu tiên có 

nội dung cụ thể về BVMTB do nguồn ONTĐL. Mặc dù không có nội dung quy 

định riêng để khuyến khích các quốc gia trong BVMTB do rác thải, nước thải và 

chất dinh dưỡng từ đất liền, nhưng Hướng dẫn có nội dung cam kết chung của các 

quốc gia trong việc BVMTB do nguồn ONTĐL. Tuy nhiên, các nội dung này chủ 

yếu quy định rõ hơn các nghĩa vụ đã được quy định trong UNCLOS như ban hành 

các biện pháp phù hợp; hợp tác song phương, khu vực và toàn cầu, hợp tác khoa 

học và kỹ thuật, xây dựng các phương thức quản lý toàn diện, quan trắc, quản lý dữ 

liệu, đánh giá tác động môi trường, sự cố môi trường, xây dựng thể chế, pháp luật,... 

để phòng ngừa, ngăn chặn và kiểm soát chất lượng môi trường biển do nguồn 

ONTĐL; trách nhiệm bồi thường khi gây thiệt hại cho môi trường biển do nguồn 

ONTĐL.128 Đặc biệt, Hướng dẫn này đã  khuyến nghị các quốc gia phải xây dựng, 

thông qua và thực hiện các chiến lược kiểm soát phù hợp hoặc được tích hợp trong 

chiến lược chung để bảo vệ, bảo tồn và nâng cao chất lượng môi trường.129 

Chương trình Nghị sự 21 bên cạnh các khuyến nghị cụ thể về BVMTB do 

nước thải, rác thải và chất dinh dưỡng, còn khuyến nghị các nội dung chung khác có 

liên quan mà các quốc gia cần phải BVMTB do nguồn ONTĐL. Bên cạnh việc nhắc 

đến các khuyến nghị trong Hướng dẫn Montreal,130 Chương trình Nghị sự 21 nhấn 

mạnh đến vai trò hợp tác ở khu vực trên nhiều khía cạnh khác nhau. Cụ thể, các 

quốc gia với sự hỗ trợ của các tổ chức tài chính, khoa học, kỹ thuật và môi trường 

quốc tế phải hợp tác để đánh giá hiệu quả các kế hoạch hành động, thoả thuận khu 

vực để xác định các phương thức tăng cường hành động để phòng ngừa, ngăn chặn 

và kiểm soát suy thoái môi trường biển do nguồn ONTĐL; thúc đẩy xây dựng các 

thoả thuận khu vực; xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật để giải quyết các nguồn chính 

gây ô nhiễm môi trường biển do nguồn ONTĐL; xác định các yêu cầu hợp tác quốc 

tế;131 hợp tác ở khu vực để kiểm soát đầu vào của cơ sở mới xây dựng.132 Đặc biệt, 

Chương trình Nghị sự 21 đã lần đầu tiên khuyến nghị các quốc gia thành viên trong 

việc thực hiện quản lý tổng hợp và phát triển bền vững vùng bờ và các vùng biển 

như là một trong những công cụ để BVMTB do nguồn ONTĐL;133 xây dựng hoặc 

 
128 Hướng dẫn Montreal 1985, đoạn 4, 5, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17,19. 
129 Hướng dẫn Montreal 1985, đoạn 13 (1). 
130 Chương trình Nghị sự 21, 17.24 
131 Chương trình Nghị sự 21, 17.25 
132 Chương trình Nghị sự 21, 17.28 
133 Chương trình Nghị sự 21, 17.24 
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cải thiện các chương trình quan trắc để kiểm soát các nguồn thải từ hệ thống sông; 

thúc đẩy đánh giá tác động môi trường.134 

Tuyên bố Washington về BVMTB do các hoạt động từ đất liền năm 1995 đã 

được các quốc gia và tổ chức quốc tế tham dự đã cam kết thông qua GPA và các cơ 

chế để thực hiện GPA. Theo đó, các quốc gia cam kết đặt mục tiêu chung là hành 

động bền vững và hiệu quả để đối phó với tất cả các tác động từ đất liền đối với môi 

trường biển.135 

 GPA bên cạnh các nội dung hướng dẫn để các quốc gia thực hiện việc 

BVMTB do nguồn ONTĐL, còn đưa ra các nội dung khuyến khích các quốc gia 

thực hiện các biện pháp cụ thể đối với từng nhóm chất ô nhiễm để đạt được các mục 

tiêu của GPA. GPA đã đưa ra các bước để mỗi quốc gia có thể tự mình thực hiện 

việc BVMTB do nguồn ONTĐL. Đồng thời, để hướng dẫn ở cấp độ quốc gia, GPA 

đã xác định nước thải, rác thải và chất dinh dưỡng là 3 trong số 8 loại chất từ đất 

liền cần phải xác định và đánh giá các vấn đề liên quan trên cơ sở xem xét từ các 

nguồn phát sinh.136 Từ đó làm cơ sở để xác định các ưu tiên, các mục tiêu quản lý 

cho các vấn đề ưu tiên; xác định, đánh giá và lựa chọn các chiến lược và các biện 

pháp; xây dựng các tiêu chí để đánh giá hiệu quả của các chiến lược và các biện 

pháp đã triển khai thực hiện. 

Để đánh giá việc thực hiện GPA, 5 năm một lần Hội nghị liên Chính phủ 

được tổ chức và thông qua các tuyên bố, từ đó xác định các nội dung để các quốc 

gia, tổ chức quốc tế tập trung thực hiện trong giai đoạn tiếp theo. Trong Tuyên bố 

Montreal năm 2001, Tuyên bố Bắc Kinh năm 2006, Tuyên bố Malina năm 2012, 

các quốc gia và các tổ chức quốc tế đều cam kết việc tiếp tục thực hiện GPA và xác 

định các nội dung cần thực hiện cho giai đoạn tiếp theo. Gần đây nhất, Tuyên bố 

Bali tại Hội nghị liên Chính phủ năm 2018 đã đánh giá về việc thực hiện GPA, đại 

diện các quốc gia và tổ chức đã cam kết tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung 

của GPA trong giai đoạn tới về những nỗ lực liên quan đến ba nguồn ô nhiễm (chất 

dinh dưỡng, nước thải, rác biển và vi nhựa từ các nguồn từ đất liền) nhằm hỗ trợ 

Chương trình nghị sự 2030.137 

Tuyên bố Bali cũng nhấn mạnh đến việc tăng cường lồng ghép bảo vệ các hệ 

sinh thái ven biển và biển, đặc biệt từ các mối đe dọa đến môi trường biển do sự gia 

tăng chất dinh dưỡng, nước thải, rác biển và vi nhựa; tăng cường xây dựng năng 

 
134 Chương trình Nghị sự 21, 17.28 
135 Tuyên bố Washington về BVMTB do các hoạt động từ đất liền năm 1995, đoạn 1. 
136 GPA, 21. 
137 Tuyên bố Bali năm 2018, đoạn 2. 
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lực, sự hiểu biết và chia sẻ kiến thức thông qua hợp tác và đối tác liên quan đến các 

chính phủ, khu vực tư nhân, xã hội dân sự và các chuyên gia ở cấp khu vực và toàn 

cầu trong việc bảo vệ các hệ sinh thái biển và ven biển do các hoạt động và nguồn ô 

nhiễm từ đất liền.138 Bên cạnh phương pháp tổng hợp như liên kết giữa đất liền-biển 

và nước ngọt-nước biển vào các kế hoạch hành động đã được ghi nhận trong 

Chương trình Nghị sự 21 để tiếp tục nỗ lực chống ô nhiễm biển do chất dinh dưỡng, 

nước thải, rác biển và vi nhựa từ các nguồn từ đất liền, Tuyên bố kêu gọi các quốc 

gia và tổ chức quốc tế tăng cường các quan hệ hợp tác để cùng chống lại nguồn ô 

nhiễm biển này. Các hoạt động hợp tác khu vực và toàn cầu cần được chú trọng 

gồm: tăng cường Quan hệ Đối tác Toàn cầu về rác thải biển, Đối tác Toàn cầu về 

Quản lý Chất dinh dưỡng và Sáng kiến Nước thải Toàn cầu, cũng như mối liên kết 

giữa các đối tác; cải thiện sự phối hợp, tham gia và hỗ trợ trong công việc với các 

quốc gia thành viên do ô nhiễm từ đất liền và thúc đẩy mối liên kết với Chương 

trình biển khu vực, các nền tảng liên quan khác và các sáng kiến quốc tế để thực 

hiện hiệu quả.139 Bên cạnh đó, Tuyên bố cũng kêu gọi việc khuyến khích trao đổi 

thông tin, kinh nghiệm thực tế và chuyên môn khoa học kỹ thuật thông qua hành 

động phối hợp, hợp tác và đối tác giữa các cơ quan chính phủ và tổ chức, cộng 

đồng, khu vực tư nhân và các tổ chức phi chính phủ có trách nhiệm và kinh nghiệm 

liên quan.140 Đây cũng được xem là một trong những nội dung quan trọng để kêu 

gọi và huy động sự chung sức của các tổ chức, cá nhân ở mỗi quốc gia để có thể 

thành công trong việc BVMTB do nguồn ONTĐL. 

Thêm vào đó, hằng năm, các phiên họp của Hội đồng Liên hợp quốc đều ban 

hành Nghị quyết về Đại dương và Luật biển. Trong các Nghị quyết này đều công 

nhận các “luật mềm quốc tế” về vấn đề BVMTB do nguồn ONTĐL và kêu gọi các 

quốc gia thực hiện có hiệu quả các văn bản này. Qua các Nghị quyết này, có thể 

thấy một lần nữa các quốc gia thành viên của Liên hợp quốc tiếp tục khẳng định vai 

trò và nội dung của các “luật mềm quốc tế” về BVMTB do nguồn ONTĐL để tự 

nguyện thực hiện ở quốc gia mình. 

Như vậy, các CKQT chung đã quy định các nghĩa vụ, trách nhiệm và khuyến 

khích mà quốc gia thành viên cần phải thực hiện để BVMTB do nguồn ONTĐL, 

trong đó bao gồm cả rác thải, nước thải và chất dinh dưỡng từ đất liền. Mỗi CKQT 

đưa ra những nội dung không đầy đủ và toàn diện nhưng bổ sung cho nhau, phù hợp 

với điều kiện và mục tiêu của từng văn kiện. Tổng hợp lại các nội dung cam kết 

 
138 Tuyên bố Bali năm 2018, đoạn 1. 
139 Tuyên bố Bali năm 2018, đoạn 2. 
140 Tuyên bố Bali năm 2018, đoạn 2. 
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chung trong các CKQT quy định khá đầy đủ về các khía cạnh liên quan mà các 

quốc gia thành viên phải thực hiện để BVMTB do nguồn ONTĐL, gồm: (1) Xây 

dựng và thực hiện các chính sách, pháp luật, hướng dẫn kỹ thuật; (2) Xây dựng các 

chiến lược hoặc tích hợp trong các chiến lược liên quan; (3) Áp dụng các công cụ 

quản lý tổng hợp, phát triển bền vững, đánh giá tác động môi trường; (4) Thực hiện 

việc quan trắc, điều tra, đánh giá và xây dựng cơ sở dữ liệu; trao đổi thông tin dữ 

liệu với các quốc gia liên quan; (5) Phát triển khoa học kỹ thuật, tăng cường năng 

lực; tạo điều kiện và thúc đẩy sự tham gia của các bên có liên quan; (6) Xây dựng 

kế hoạch ứng phó khẩn cấp ô nhiễm môi trường; thiết lập kênh để thông báo các 

quốc gia liên quan trong trường hợp có ô nhiễm có khả năng ảnh hưởng đến vùng 

biển của quốc gia khác; (7) Tích cực, chủ động tham gia các sáng kiến ở cấp toàn 

cầu và khu vực; việc xây dựng và thực hiện các quy định, quy tắc ở cấp khu vực và 

tăng cường hợp tác khu vực và toàn cầu. 

 3.1.2. Nội dung cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường biển do rác thải có 

nguồn gốc từ đất liền 

Điều ước quốc tế trực tiếp có quy định về ô nhiễm biển có nguồn gốc từ đất 

liền chỉ có UNCLOS, tuy nhiên, UNCLOS không có quy định cụ thể về BVMTB 

do rác thải từ đất liền. Hầu hết các nội dung khuyến khích các quốc gia thực hiện 

nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và kiểm soát ô nhiễm biển do rác thải do nguồn 

ONTĐL đều quy định trong các “luật mềm quốc tế”. Một số “luật mềm quốc tế” 

bên cạnh các quy định chung thì có các quy định cụ thể đối với rác thải biển do 

nguồn ONTĐL. Ngoài ra, một số “luật mềm quốc tế” quy định riêng về vấn đề rác 

thải biển và rác thải nhựa, trong đó bao gồm cả nguồn từ đất liền. 

Chương trình Nghị sự 21 không có quy định trực tiếp về vấn đề rác thải biển, 

nhưng có các nội dung về quản lý rác thải rắn nói chung. Chất thải rắn được xem là 

nguồn phát sinh rác thải biển chủ yếu từ đất liền trong trường hợp chúng không 

được quản lý hiệu quả. Chương trình Nghị sự 21 khẳng định rằng việc quản lý chất 

thải đầy đủ về mặt môi trường thì không chỉ là việc xử lý chất thải rắn đơn thuần 

hoặc thu hồi chất thải mà phải tìm cách giải quyết nguyên nhân gốc rễ của vấn đề 

bằng những nỗ lực thay đổi các mô hình sản xuất và tiêu dùng không bền vững. 

Điều này ngụ ý rằng việc áp dụng khái niệm quản lý vòng đời sản phẩm nhằm mang 

lại cơ hội duy nhất để dung hòa giữa phát triển với bảo vệ môi trường.141 Theo đó, 

khuôn khổ cho hành động cần thiết phải được thiết lập dựa trên thứ bậc các mục 

 
141 Chương trình Nghị sự 21, 21.4. 
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tiêu và tập trung vào bốn hoạt động chính liên quan đến chất thải, gồm:142 (1) Giảm 

thiểu chất thải; (2) Tối đa hóa việc tái sử dụng và tái chế chất thải đầy đủ về mặt 

môi trường; (3) Thúc đẩy xử lý rác thải đầy đủ về mặt môi trường; (4) Mở rộng 

phạm vi dịch vụ chất thải. 

Đối với mỗi hoạt động nêu trên, Chương trình Nghị sự 21 đều khuyến khích 

các quốc gia thực hiện các hành động cơ bản, các mục tiêu và các hành động cụ thể 

về việc quản lý, xây dựng cơ sở thông tin dữ liệu, hợp tác khu vực và toàn cầu; các 

phương thức thực hiện như tài chính và đánh giá chi phí, phát triển khoa học và kỹ 

thuật, phát triển nguồn nhân lực và tăng cường năng lực. 

Đối với hoạt động thúc đẩy xử lý rác thải đầy đủ về mặt môi trường, Chương 

trình Nghị sự 21 đã xác định mục tiêu cụ thể của công tác quản lý chất thải rắn. Cụ 

thể, các chính phủ theo năng lực và nguồn lực sẵn có của mình, cùng với sự hợp tác 

của Liên Hợp quốc và các tổ chức có liên quan khác, nếu phù hợp:143 

- Đến năm 2000, thiết lập các tiêu chí, mục tiêu và tiêu chuẩn chất lượng xử 

lý chất thải dựa trên tính chất và khả năng đồng hóa của môi trường tiếp nhận; 

- Đến năm 2000, thiết lập đủ năng lực để thực hiện giám sát tác động ô 

nhiễm liên quan đến chất thải và thực hiện giám sát thường xuyên, bao gồm giám 

sát dịch tễ học trong những trường hợp phù hợp; 

- Vào năm 2005, các nước đang phát triển đảm bảo rằng ít nhất 50% tất cả 

chất thải rắn được xử lý hoặc xử lý phù hợp với quốc gia hoặc hướng dẫn chất 

lượng môi trường và sức khỏe theo tiêu chuẩn quốc tế; 

- Đến năm 2025, xử lý tất cả chất thải rắn phù hợp với hướng dẫn chất lượng 

môi trường quốc gia hoặc quốc tế. 

Đến nay, nhiều mục tiêu trong Chương trình Nghị sự 21 đã qua thời điểm 

thực hiện, do hầu hết đều đến năm 2000 và 2005, chỉ có một mục tiêu đến năm 

2025, tuy nhiên, đối với nhiều quốc gia trong đó có cả Việt Nam thì các mục tiêu 

này cũng chưa đạt được. 

GPA là CKQT đầu tiên có các nội dung cụ thể và trực tiếp về rác thải biển 

do nguồn ONTĐL nhằm đạt được các mục tiêu trong Chương trình Nghị sự 21.144 

GPA khuyến khích các quốc gia thực hiện các hành động, chính sách và các biện 

pháp cụ thể phù hợp với khả năng của mình để đạt các mục tiêu này. Các biện pháp 

được đưa ra khá toàn diện và chủ yếu tập trung vào việc phòng ngừa, ngăn chặn và 

kiểm soát chất thải rắn phát sinh từ đất liền. Các quốc gia cần phải đưa ra các biện 

 
142 Chương trình Nghị sự 21, 21.5. 
143 Chương trình Nghị sự 21, 21.29. 
144 GPA, đoạn 144. 
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pháp thích hợp, trong đó có thể bao gồm các biện pháp quản lý, các công cụ kinh tế 

và các thỏa thuận tự nguyện, để khuyến khích giảm phát sinh chất thải rắn; lắp đặt 

các thùng chứa rác cho người dân ở các khu vực công cộng nhằm mục đích thu gom 

và tái chế phù hợp; thiết lập và đảm bảo hoạt động thích hợp của các cơ sở quản lý 

chất thải rắn trên bờ đối với chất thải từ các nguồn phát sinh; xây dựng và thực hiện 

các chiến dịch nâng cao nhận thức và giáo dục cho công chúng, khối công nghiệp 

và chính quyền thành phố, cũng như các tàu thương mại và giải trí về nhu cầu giảm 

thiểu phát sinh chất thải, nhu cầu xử lý và tái sử dụng hợp lý với môi trường; thiết 

lập các chiến dịch và/hoặc các dịch vụ thường xuyên để thu gom chất thải rắn gây ô 

nhiễm các vùng ven biển và biển.145 Đồng thời, GPA cũng khuyến khích các quốc 

gia tăng cường năng lực lập kế hoạch và quản lý của địa phương để tránh vị trí các 

bãi thải gần bờ biển hoặc đường thủy hoặc tránh rác thải thoát ra môi trường biển và 

ven biển; cải thiện việc xây dựng và thực hiện các chương trình quản lý trong các 

cộng đồng nhỏ ở nông thôn để ngăn chặn rác thải thoát ra sông và môi trường biển 

và ven biển. 146  

Chương trình Nghị sự 2030 không tập trung vào các biện pháp cụ thể về rác 

thải biển do nguồn ONTĐL mà chủ yếu đưa ra các mục tiêu cụ thể để khuyến khích 

các quốc gia hướng tới trong khoảng thời gian nhất định nhằm đạt mục tiêu chung 

là phát triển bền vững biển và đại dương. Theo đó, các quốc gia và các tổ chức quốc 

tế đã cam kết các mục tiêu liên quan đến công tác quản lý chất thải rắn và rác thải 

biển, cụ thể: 

- Đến năm 2020, đạt được sự quản lý hợp lý về môi trường đối với tất cả các 

chất thải trong suốt vòng đời của chúng phù hợp với các khuôn khổ quốc tế đã thỏa 

thuận và giảm đáng kể việc thải chúng vào không khí, nước và đất nhằm giảm thiểu 

các tác động có hại của chúng đối với sức khỏe con người và môi trường.147 

- Đến năm 2030, giảm đáng kể việc phát sinh chất thải thông qua phòng 

ngừa, giảm thiểu, tái chế và tái sử dụng.148 

- Đến năm 2025, ngăn chặn và giảm thiểu đáng kể ô nhiễm môi trường biển 

thuộc các loại, đặc biệt là từ các hoạt động trên đất liền, bao gồm rác thải biển và ô 

nhiễm chất dinh dưỡng.149 

 
145 GPA, đoạn 146. 
146 GPA, đoạn 146. 
147 Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, đoạn 12.4. 
148 Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, đoạn 12.5. 
149 Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, đoạn 14.1. 
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Mỗi quốc gia thành viên phải tự mình xây dựng các kế hoạch hoặc thực hiện 

các biện pháp phù hợp nhằm huy động sự tham gia và nỗ lực chung của các bên có 

liên quan để đạt được các mục tiêu này. 

Chiến lược Honolulu: Khung khổ toàn cầu về ngăn chặn và quản lý rác 

biển150 

Chiến lược Honolulu là một khuôn khổ cho một nỗ lực toàn diện và toàn cầu 

nhằm giảm thiểu các tác động đến sinh thái, sức khỏe con người và kinh tế do rác 

thải biển trên toàn cầu. Chiến lược Honolulu hướng tới mục đích sử dụng như một 

công cụ lập kế hoạch để phát triển hoặc điều chỉnh các chương trình và dự án về rác 

thải biển cụ thể theo ngành hoặc không gian, là khung khổ chung tham chiếu để hợp 

tác và chia sẻ các phương pháp tốt nhất, các bài học kinh nghiệm và là công cụ 

giám sát để đo lường tiến độ trên nhiều chương trình và dự án.151 

Chiến lược Honolulu là một tài liệu khung và không thay thế các hoạt động 

của quốc gia, các thành phố, ngành công nghiệp, tổ chức quốc tế hoặc các bên liên 

quan khác. Thay vào đó, Chiến lược cung cấp một đầu mối cho sự hợp tác và phối 

hợp để cải thiện quan hệ giữa các bên trên toàn cầu liên quan đến rác thải biển. Việc 

thực hiện thành công Chiến lược này đòi hỏi sự tham gia và hỗ trợ ở các cấp độ và 

các lực lượng liên quan, cụ thể ở cấp độ toàn cầu, khu vực, quốc gia và địa phương; 

toàn bộ xã hội dân sự, các cấp chính quyền, các tổ chức liên chính phủ và khối tư 

nhân liên quan.152 Chiến lược đã tập trung vào 3 mục tiêu tổng thể để giảm đe doạ 

của rác thải biển, trong đó mục tiêu lớn thứ nhất và mục tiêu lớn thứ 3 có nội dung 

về rác thải biển do nguồn ONTĐL. 

Mục tiêu lớn thứ nhất của Chiến lược Honolulu quy định trực tiếp về rác thải 

biển do nguồn ONTĐL nhằm giảm số lượng và tác động của chất thải rắn từ nguồn 

ONTĐL vào môi trường biển. Để đạt được mục tiêu này, Chiến lược đã đưa ra 7 

chiến lược, trong đó hầu hết đều tập trung vào các biện pháp để quản lý hiệu quả 

chất thải rắn và ngăn chặn rác thải rắn đi vào môi trường biển, cụ thể: (1) Thực hiện 

việc giáo dục và tuyên truyền về tác động của rác thải biển và nhu cầu cải thiện 

quản lý chất thải rắn; (2) Sử dụng các công cụ dựa trên thị trường để hỗ trợ quản lý 

chất thải rắn, đặc biệt là giảm thiểu chất thải; (3) Sử dụng cơ sở hạ tầng và thực hiện 

các phương pháp tốt nhất để cải thiện quản lý nước mưa và giảm thải chất thải rắn 

vào đường thủy; (4) Xây dựng, củng cố, ban hành luật, chính sách hỗ trợ giảm thiểu 

 
150 Chiến lược Honolulu được thông qua tại Hội nghị quốc về rác biển lần thứ 5 tại Hawaii, Hoa Kỳ vào 

tháng 3 năm 2011 
151 Chiến lược Honolulu, phần tóm tắt. 
152 Chiến lược Honolulu, phần tóm tắt. 
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và quản lý chất thải rắn; (5) Cải thiện khuôn khổ pháp lý liên quan đến nước mưa, 

hệ thống nước thải và cặn bẩn trong các tuyến sông nhánh; (6) Xây dựng năng lực 

giám sát và thực thi việc tuân thủ các quy định và điều kiện cho phép liên quan đến 

việc xả rác, đổ rác, quản lý chất thải rắn, nước mưa và nước chảy tràn; (7) Thực 

hiện các nỗ lực làm sạch thường xuyên trên các vùng đất ven biển, trong các lưu 

vực sông và đường thủy, đặc biệt tại các điểm nóng tích tụ rác biển. 

Mục tiêu lớn thứ ba của Chiến lược Honolulu liên quan đến rác thải biển do 

nguồn ONTĐL là hướng tới giảm lượng và tác động rác biển (bao gồm rác thải biển 

phát sinh do các hoạt động trên biển và hoạt động từ đất liền đang tồn tại trong môi 

trường biển) cộng hưởng đến vùng bờ, môi trường sinh vật đáy, nước biển ngoài 

khơi. Để đạt mục tiêu này, Chiến lược Honolulu đã đưa ra 6 chiến lược cụ thể, theo 

đó tập trung vào tăng cường năng lực nhằm loại bỏ rác thải biển ra khỏi môi trường 

biển, gồm: (1) Thực hiện giáo dục và tuyên truyền về các tác động và loại bỏ rác 

thải biển; (2) Phát triển và thúc đẩy việc sử dụng các công nghệ và phương pháp để 

xác định vị trí và loại bỏ hiệu quả rác thải tích tụ ở biển; (3) Xây dựng năng lực để 

đồng quản lý nhằm loại bỏ rác thải biển; (4) Xây dựng hoặc tăng cường thực hiện 

các biện pháp khuyến khích để loại bỏ ngư cụ bị vứt bỏ và rác thải biển tích tụ trên 

biển; (5) Thiết lập các cơ chế khu vực, quốc gia và địa phương thích hợp để tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc loại bỏ rác thải biển; (6) Loại bỏ rác thải biển khỏi bờ biển, 

môi trường sống của sinh vật đáy và nước biển ngoài khơi. 

Các Nghị quyết của Hội đồng Môi trường Liên hợp quốc về Rác thải nhựa  

và vi nhựa trên biển 

Từ năm 2015, Hội đồng Môi trường Liên Hợp quốc (UNEP-EA) đã liên tục 

ban hành các Nghị quyết tại các kỳ họp để giải quyết vấn đề rác thải nhựa trên biển 

đối với cả nguồn từ đất liền và trên biển. Các Nghị quyết này một lần nữa khẳng 

định lại vị trí, vai trò và kêu gọi các quốc gia, tổ chức quốc tế thực hiện các CKQT 

có liên quan đến việc phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý rác thải nhựa trên biển. Các 

Nghị quyết này khuyến khích các quốc gia giải quyết vấn đề rác thải nhựa và vi 

nhựa trên biển từ các nguồn phát sinh, trong đó nhiều nội dung liên quan đến rác 

thải nhựa trên biển do nguồn ONTĐL. 

Nghị quyết 1/6 năm 2015 là nghị quyết đầu tiên của UNEP-EA về vấn đề 

“Rác thải nhựa và vi nhựa trên biển”, theo đó, các quốc gia thừa nhận nhu cầu thực 

hiện hành động khẩn cấp để giải quyết các thách thức do rác thải nhựa và vi nhựa 

trên biển. Nghị quyết chủ yếu nhấn mạnh đến việc thực hiện các văn kiện quốc tế 

hiện hành và khuyến khích các quốc gia thực hiện các biện pháp phù hợp để giải 
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quyết vấn đề rác thải nhựa và vi nhựa phát sinh từ các nguồn, bao gồm cả nguồn từ 

đất liền. Cụ thể Nghị quyết đã khuyến khích các quốc gia hợp tác với Cơ quan Đối 

tác toàn cầu về rác thải biển trong việc thực hiện Chiến lược Honolulu và tạo điều 

kiện trao đổi thông tin thông qua mạng lưới rác thải biển trực tuyến;153 thúc đẩy 

việc sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên và quản lý hợp lý sản phẩm nhựa và vi 

nhựa;154 thực hiện hành động toàn diện để giải quyết vấn đề rác thải nhựa và vi 

nhựa trên biển thông qua luật pháp, thực hiện các thỏa thuận quốc tế, cải thiện việc 

thực hiện quản lý chất thải và hỗ trợ cho các hoạt động làm sạch bãi biển, cũng như 

các chương trình thông tin, giáo dục và nâng cao nhận thức cộng đồng.155 

Nghị quyết 2/11 về “Rác thải nhựa và vi nhựa trên biển” năm 2016 của 

UNEP-EA đã đưa ra các biện pháp cụ thể hơn để khuyến khích các quốc gia, tổ 

chức quốc tế giải quyết vấn đề rác thải nhựa và vi nhựa trên biển. Nghị quyết đã tập 

trung nhiều vào các biện pháp phòng ngừa để giảm ngay từ nguồn phát sinh rác thải 

nhựa, thông qua việc khuyến khích các quốc gia phát triển hơn nữa quan hệ đối tác 

với các ngành công nghiệp, xã hội dân sự và thiết lập quan hệ đối tác công tư, bao 

gồm cả các giải pháp thay thế thân thiện với môi trường cho bao bì nhựa và hệ 

thống hoàn trả tiền ký quỹ; nâng cao nhận thức về các nguồn và các tác động tiêu 

cực và các biện pháp có thể để giảm rác thải nhựa và vi nhựa trên biển; thúc đẩy sự 

thay đổi trong hành vi của cá nhân và doanh nghiệp; hợp tác trong việc ngăn chặn 

và làm sạch rác thải nhựa trên biển; kêu gọi các sáng kiến phát triển du lịch bền 

vững, bao gồm cả việc thông qua Chương trình Du lịch bền vững trong Khung 

chương trình 10 năm về Mô hình Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững.156 Đồng thời, 

Nghị quyết cũng khuyến khích các quốc gia ưu tiên xác định các nguồn rác thải 

nhựa đóng góp nhiều nhất; thực hiện các biện pháp ưu tiên trong phạm vi quốc gia 

và thông qua hợp tác khu vực, quốc tế và hợp tác với các ngành công nghiệp; thúc 

đẩy loại bỏ dần việc sử dụng các hạt vi nhựa chính trong các sản phẩm, bao gồm 

các sản phẩm như sản phẩm chăm sóc cá nhân, chất mài mòn công nghiệp và sản 

phẩm in và thay thế chúng bằng các hợp chất hữu cơ hoặc khoáng chất không 

nguy hại. 

Nghị quyết 3/7 của UNEP-EA tại phiên họp lần thứ 3 vào tháng 12 năm 

2017 và thông qua vào tháng 1 năm 2018, đã khuyến khích các quốc gia tiếp tục 

thực hiện đầy đủ các khuyến nghị và hành động nêu trong các nghị quyết 1/6 và 

 
153 Nghị quyết 1/6 của UN-EA năm 2015, đoạn 3. 
154 Nghị quyết 1/6 của UNEP-EA năm 2015, đoạn 16. 
155 Nghị quyết 1/6 của UNEP-EA năm 2015, đoạn 17. 
156 Nghị quyết 2/11 của UNEP-EA năm 2016, đoạn 13. 
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2/11 và ưu tiên các chính sách và biện pháp ở quy mô thích hợp để tránh rác thải 

biển và vi nhựa xâm nhập vào môi trường biển.157 Đồng thời, Nghị quyết cũng 

khuyến nghị tất cả các quốc gia thành viên thực hiện các biện pháp, công cụ cụ thể 

để giải quyết vấn đề rác thải nhựa và vi nhựa trên biển, gồm thiết lập các tiêu chuẩn 

và phương pháp luận để đo lường và giám sát rác nhựa và vi nhựa trên biển; xây 

dựng và thực hiện các kế hoạch hành động để ngăn chặn rác thải và vi nhựa trên 

biển hoặc lồng ghép vào các kế hoạch phòng ngừa và giảm thiểu thiệt hại do thiên 

tai; phát triển các phương pháp tiếp cận tổng hợp và từ nguồn ra biển để ngăn chặn 

rác nhựa và vi nhựa từ tất cả các nguồn; tăng tỷ lệ thu gom và tái chế chất thải nhựa 

cũng như tái thiết kế và tái sử dụng các sản phẩm và vật liệu; tránh sử dụng không 

cần thiết sản phẩm nhựa và nhựa có chứa các hóa chất liên quan; ưu tiên những nơi 

có thể thực hiện được việc làm sạch môi trường biển ở những khu vực mà rác biển 

có nguy cơ đe dọa đáng kể đến sức khỏe con người, đa dạng sinh học biển.158 

Nghị quyết 4/6 của UNEP-EA tại phiên họp lần thứ 4 thông qua vào tháng 3 

năm 2019 về “Rác nhựa và vi nhựa trên biển” đã kêu gọi các quốc gia thành viên và 

các tổ chức khác ở cấp địa phương, quốc gia, khu vực và quốc tế, bao gồm cả trong 

khu vực tư nhân, xã hội dân sự và cơ quan nghiên cứu, giải quyết vấn đề rác biển và 

vi nhựa, ưu tiên cách tiếp cận toàn bộ vòng đời và hiệu quả nguồn lực, dựa trên các 

sáng kiến và công cụ hiện có, dựa trên cơ sở khoa học, hợp tác quốc tế và sự tham 

gia của nhiều bên liên quan.159 Nghị quyết khuyến nghị các quốc gia thành viên, 

phối hợp chặt chẽ với khu vực tư nhân thực hiện giảm thiểu việc thải vi nhựa vào 

môi trường biển, bao gồm, nếu có thể, thông qua việc loại bỏ dần các sản phẩm có 

chứa vi nhựa; thúc đẩy đổi mới trong thiết kế sản phẩm để giảm lượng vi nhựa thứ 

cấp thải ra từ các nguồn trên đất liền và cải thiện quản lý chất thải khi cần thiết; 

ngăn ngừa thất thoát các vi nhựa nguyên sinh, đặc biệt là các hạt nhựa trước khi 

sản xuất, để ngăn ngừa sự cố tràn ra môi trường trong toàn bộ chuỗi sản xuất và 

cung ứng.160 

Cam kết ở khu vực Biển Đông 

Ở khu vực Biển Đông, đầu năm 2018, các quốc gia thành viên đã đồng ý về 

Tuyên bố Bangkok và Khung hành động ASEAN về rác thải biển trong khu vực 

Đông Á và đây được xem như là bước tiến lớn của các quốc gia khu vực tại Hội 

 
157 Nghị quyết 3/7 của UNEP-EA tại phiên họp lần thứ 3 vào tháng 12/2017 và thông qua vào tháng 1/2018, 

đoạn 3. 
158 Nghị quyết 3/7 của UNEP-EA tại phiên họp lần thứ 3 vào tháng 12/2017 và thông qua vào tháng 1/2018, 

đoạn 4. 
159 Nghị quyết 4/6 của UNEP-EA tại phiên họp lần thứ 4 thông qua vào tháng 3/2019, đoạn 1. 
160 Nghị quyết 4/6 của UNEP-EA tại phiên họp lần thứ 4 thông qua vào tháng 3/2019, đoạn 4. 
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nghị thượng đỉnh Đông Á về bảo vệ chống rác thải nhựa trên biển vào tháng 11 năm 

2018. Tuyên bố Bangkok, cùng với Khung hành động ASEAN, nếu được thực thi 

hiệu quả sẽ là một ví dụ điển hình về việc thực hiện hành động ở khu vực để giải 

quyết một thách thức chung ở Biển Đông. Đặc biệt, Khung hành động gồm bốn 4 

lĩnh vực ưu tiên, cụ thể là: (i) hỗ trợ và hoạch định chính sách; (ii) nghiên cứu, đổi 

mới và nâng cao năng lực; (iii) nhận thức, giáo dục và tiếp cận cộng đồng; (iv) sự 

tham gia của khu vực tư nhân. Mỗi lĩnh vực ưu tiên được thực hiện bằng các hành 

động và hoạt động được đề xuất để hợp tác sâu hơn trong khu vực ASEAN và giữa 

ASEAN và các đối tác trong cuộc chiến chống lại rác thải nhựa trên biển.  

Có thể thấy vấn đề rác thải biển nói chung và rác thải nhựa trên biển nói 

riêng đang được xem là vấn đề cấp bách toàn cầu. Có lẽ vấn đề này được nhiều 

“luật mềm quốc tế’ quan tâm nhất trong bối cảnh chưa có công cụ pháp lý quốc tế 

mang tính bắt buộc. Mỗi cơ quan, tổ chức ban hành CKQT này đều cố gắng dưới 

vai trò của mình để đóng góp vào nỗ lực chung nhằm đưa ra nhiều nhất có thể các 

biện pháp để dẫn dắt, thúc đẩy và khuyến khích các quốc gia, tổ chức quốc tế 

BVMTB do rác thải biển. Mỗi CKQT không thể hiện đầy đủ các nội dung nhưng 

đều chứa đựng các nội dung khác nhau hoặc có sự trùng lặp hoặc nhấn mạnh 

khẳng định sự tồn tại của nhau và khi chúng tập hợp lại đã gần như lấp đầy các 

khoảng trống để tạo nên bức tranh hoàn thiện mà trên cơ sở đó các quốc gia có thể 

có những định hướng phù hợp với điều kiện của mình để hướng tới mục tiêu 

chung là BVMTB và đại dương khỏi rác thải biển, đặc biệt là rác thải nhựa. Theo 

đó, các quốc gia cần tập trung thực hiện một số biện pháp, cụ thể: (1) Xây dựng 

chính sách, pháp luật, công cụ tài chính, kinh tế để quản lý rác thải theo vòng đời 

nhằm giảm lượng chất thải rắn (CTR) phát sinh, tăng cường tái sử dụng, tái chế và 

xử lý CTR; (2) Xây dựng kế hoạch hành động về rác thải biển hoặc lồng ghép vào 

các kế hoạch khác liên quan; (3) Tăng cường trang bị đầy đủ các thiết bị để thu 

gom CTR ở hộ gia đình, khu vực công cộng và thu gom rác thải từ các nguồn 

khác, loại bỏ rác thải ở trong môi trường biển và ven biển; (4) Tăng cường năng 

lực cho các địa phương và đưa ra các cơ chế để đảm bảo các bãi CTR không nằm 

ở gần bờ biển hoặc các dòng sông; (5) Thực hiện các chiến lược tuyên truyền để 

nâng cao nhận thức của các bên có liên quan; (6) Tăng cường năng lực đảm bảo 

việc tuân thủ các quy định, chính sách hiện hành; (7) Thiết lập các tiêu chuẩn và 

phương pháp luận để đo lường, giám sát rác nhựa và vi nhựa trên biển và thu gom 

rác thải biển; (8) Thực hiện các biện pháp để phòng ngừa, ngăn chặn và giảm 
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thiểu phát sinh rác thải nhựa và vi nhựa vào môi trường biển; (9) Thúc đẩy hoạt 

động hợp tác khu vực và quốc tế. 

 3.1.3. Nội dung cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường biển do nước thải 

có nguồn gốc từ đất liền  

Nước thải do nguồn ONTĐL cũng được xem là vấn đề lớn đang đe doạ môi 

trường biển và đại đương. Giải quyết vấn đề này, trong khi Chương trình Nghị sự 

2030 chỉ đưa ra mục tiêu cải thiện chất lượng nước bằng cách giảm ô nhiễm, giảm 

một nửa nước thải chưa được xử lý năm 2030,161 trong khi Chương trình Nghị sự 21 

và GPA quy định các nội dung khá chi tiết để giải quyết vấn đề nước thải do nguồn 

ONTĐL gây ô nhiễm môi trường biển. 

Chương trình Nghị sự 21 đã đưa ra các hành động ưu tiên để các quốc gia 

xem xét thực hiện. Các hành động này tập trung vào việc xử lý nước thải tại nguồn 

như kết hợp các vấn đề nước thải khi xây dựng hoặc xem xét các kế hoạch phát 

triển ven biển, bao gồm các kế hoạch định cư của người dân; xây dựng và duy trì 

các công trình xử lý nước thải theo chính sách và năng lực quốc gia và hợp tác quốc 

tế; thúc đẩy các biện pháp đồng xử lý môi trường đối với nước thải công nghiệp và 

nước thải sinh hoạt, trong trường hợp có thể cần áp dụng các biện pháp kiểm soát 

đối với sự xâm nhập của nước thải không phù hợp với hệ thống.162  

Các hoạt động nhằm đảm bảo việc xả thải từ đất liền phù hợp với môi trường 

tiếp nhận cũng được Chương trình Nghị sự 21 đưa vào như các nội dung ưu tiên. Cụ 

thể, các quốc gia phải xác định vị trí các nguồn thải ven biển để duy trì mức chất 

lượng môi trường chấp nhận được và tránh phơi nhiễm nhóm thân mềm, mầm bệnh 

ở các cửa lấy nước và khu vực tắm; tăng cường xử lý cơ bản nước thải đô thị đổ ra 

sông, cửa sông và biển hoặc các giải pháp khác phù hợp với các địa điểm cụ thể; 

thiết lập và cải thiện các chương trình quan trắc và quy định ở địa phương, quốc gia, 

tiểu vùng và khu vực khi cần thiết để kiểm soát xả nước thải, sử dụng hướng dẫn 

nước thải tối thiểu và tiêu chí chất lượng nước; xem xét, đánh giá sự phù hợp của 

nước thải đối với đặc điểm của các khu vực tiếp nhận, khối lượng và loại chất gây ô 

nhiễm.163 

Tiếp tục cụ thể các quy định trong Chương trình Nghị sự 21, Tuyên bố 

Washington, bên cạnh việc thông qua GPA, đã nhấn mạnh đến việc khuyến khích 

các quốc gia ưu tiên trong quản lý nước thải. Cụ thể, các quốc gia cam kết ưu tiên 

 
161 Chương trình Nghị sự 2030 vì sự Phát triển bền vững, đoạn 6.3. 
162 Chương trình Nghị sự 21, 17.27 
163 Chương trình Nghị sự 21, 17.27 
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việc xử lý và quản lý nước thải, nước thải công nghiệp như là một phần của quản lý 

tổng thể tài nguyên nước, đặc biệt là thông qua việc lắp đặt hệ thống nước thải phù 

hợp với môi trường và kinh tế.164 

GPA bên cạnh việc tiếp tục kế thừa, cụ thể các nội dung từ Chương trình 

Nghị sự 21, đã đưa ra các mục tiêu và các biện pháp khá toàn diện để các quốc gia 

giải quyết vấn đề nước thải do nguồn ONTĐL. Mục tiêu của GPA đối với vấn đề 

nước thải là đến năm 2025, xử lý tất cả nước thải phù hợp với hướng dẫn chất lượng 

môi trường quốc gia hoặc quốc tế.165 Để hướng đến các mục tiêu này, các hành 

động, chính sách và biện pháp trong khả năng của các quốc gia đã được quy định. 

GPA đã quy định các quốc gia phải phát triển các chương trình hành động quốc gia 

để lắp đặt các công trình xử lý nước thải phù hợp và thân thiện với môi trường. 

Chương trình hành động này ngoài việc đảm bảo các nội dung đã được quy định 

trong Chương trình Nghị sự 21 thì còn phải đảm bảo thúc đẩy việc tái sử dụng nước 

thải đã xử lý để bảo tồn tài nguyên nước; giảm và sử dụng hữu ích nước thải và các 

giải pháp khác phù hợp với các vị trí cụ thể, như các giải pháp không sử dụng nước 

hoặc sử dụng ít nước; xác định khả năng sử dụng hiệu quả bùn thải như dùng để 

chôn lấp và làm phân bón,…; thiết lập các chương trình nghiên cứu để xác định, xác 

nhận và phát triển các công nghệ xử lý nước thải.166  

Bên cạnh đó, GPA còn quy định việc nâng cao nhận thức về vấn đề nước 

thải, theo đó, quy định các quốc gia phải đảm bảo việc đào tạo và giáo dục đầy đủ 

cho chính quyền địa phương để lập kế hoạch, xây dựng và vận hành các cơ sở xử lý 

nước thải đầy đủ; xây dựng và thực hiện các chiến dịch nâng cao nhận thức cho 

công chúng để có được sự công nhận chung cho nhu cầu lắp đặt các công trình xử 

lý nước thải phù hợp và thân thiện với môi trường. 

Có thể thấy vấn đề nước thải từ đất liền gây ô nhiễm môi trường không được 

chú ý nhiều như vấn đề rác thải biển trong các CKQT nhưng nhiều biện pháp cũng 

được đưa ra để khuyến khích các quốc gia thực hiện. Thực tế thì các biện pháp để 

giải quyết vấn đề nước thải không quá khó để có thể nhận thức và thực hiện đối với 

các quốc gia do khó khăn chủ yếu ở nguồn lực để đầu tư cho việc thu gom và xử lý 

nước thải. Giải quyết vấn đề nước thải, các CKQT chủ yếu nhấn mạnh đến việc xây 

dựng các hệ thống xử lý nước thải nhằm ngăn chặn tình trạng nước thải chưa được 

xử lý vào môi trường, tái sử dụng nước thải, sử dụng tiết kiệm hiệu quả nguồn nước 

nhằm giảm lượng nước thải phát sinh, đồng thời phải đảm bảo được nguồn tiếp 

 
164 Tuyên bố Washington về BVMTB do các hoạt động từ đất liền năm 1995, đoạn 16. 
165 Chương trình Nghị sự 21, đoạn 21.29 (d). 
166 GPA, đoạn 97. 
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nhận nước thải không bị ô nhiễm. Một số biện pháp khác như phát triển khoa học 

kỹ thuật để xử lý nước thải, tăng cường nhận thức cho chính quyền các cấp về việc 

đầu tư đầy đủ cho hệ thống nước thải cũng được các CKQT quan tâm.  

 3.1.4. Nội dung cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường biển do chất dinh 

dưỡng có nguồn gốc từ đất liền 

Không có nhiều CKQT quốc tế quy định về vấn đề ô nhiễm môi trường biển 

do chất dinh dưỡng, hay còn gọi là hiện tượng phú dưỡng. Trong khi Chương trình 

Nghị sự 21 và Chương trình Nghị sự 2030 quy định chung mang tính định hướng về 

vấn đề ô nhiễm biển do chất dinh dưỡng từ nguồn ONTĐL, GPA đã quy định rất cụ 

thể từ mục tiêu đến các hoạt động, biện pháp để các quốc gia giải quyết vấn đề này.  

 Chương trình Nghị sự 21 quy định các quốc gia phải xem xét các hành động 

ưu tiên để thúc đẩy kiểm soát các yếu tố đầu vào do con người để tránh nitơ và phốt 

pho xâm nhập vào vùng nước ven biển gây ra hiện tượng phú dưỡng đe dọa môi 

trường biển;167 thúc đẩy việc sử dụng phân bón ít gây hại cho môi trường và xem xét 

việc cấm những chất được coi là không có lợi cho môi trường.168 Chương trình Nghị 

sự 2030 xác định mục tiêu đến năm 2025, các quốc gia phải ngăn chặn và giảm thiểu 

đáng kể ô nhiễm môi trường biển do chất dinh dưỡng do nguồn ONTĐL.169 

GPA đề xuất mục tiêu để BVMTB do chất dưỡng từ đất liền là xác định các 

khu vực biển nơi đầu vào chất dinh dưỡng đang gây ra hoặc có khả năng gây ô 

nhiễm trực tiếp hoặc gián tiếp; giảm đầu vào chất dinh dưỡng vào các khu vực đã 

xác định; giảm thiểu số lượng các vùng biển có biểu hiện phú dưỡng; bảo vệ và ở 

những khu vực phù hợp thì khôi phục các khu vực khử nitơ tự nhiên.170 Để đạt các 

mục tiêu này, GPA quy định các quốc gia phải thực hiện các hành động, chính sách 

và biện pháp trong khả năng của mình, bao gồm xác định các khu vực mà các chất 

dinh dưỡng đầu vào có khả năng gây ô nhiễm trực tiếp hoặc gián tiếp; xác định các 

nguồn điểm và nguồn diện phát sinh các nguồn dinh dưỡng đầu vào các khu vực 

này; xác định các khu vực có những thay đổi về đầu vào chất dinh dưỡng do con 

người gây ra hoặc có khả năng gây ô nhiễm trực tiếp hoặc gián tiếp và ưu tiên các 

khu vực này để hành động.171  

GPA cũng quy định các quốc gia phải chú trọng đến các biện pháp quản lý, 

công cụ kinh tế và các thỏa thuận tự nguyện nhằm kiểm soát các nguồn dinh dưỡng 

 
167 Chương trình Nghị sự 21, 17.28 (f) 
168 Chương trình Nghị sự 21, 17.28 (i) 
169 Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, đoạn 14.1. 
170 GPA, đoạn 129. 
171 GPA, đoạn 130. 
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do con người gây ra, bao gồm: (i) Các hoạt động liên quan đến xử lý và quản lý 

nước thải; (ii) Giảm thiểu việc giải phóng các chất dinh dưỡng bằng cách sử dụng 

thực hành môi trường tốt nhất trong các hoạt động nông nghiệp và nuôi trồng thủy 

sản; (iii) Giảm thiểu việc phát thải các chất dinh dưỡng bằng cách sử dụng thực 

hành môi trường tốt nhất, các kỹ thuật tốt nhất hiện có, ngăn ngừa và kiểm soát ô 

nhiễm tổng hợp trong các hoạt động công nghiệp; (iv) Xây dựng và thực hiện các 

chiến dịch nâng cao nhận thức và thông tin để áp dụng các kỹ thuật nông nghiệp 

thích hợp, bao gồm bón phân cân đối và nông nghiệp sinh thái, nhằm giảm thiểu 

thất thoát chất dinh dưỡng từ các hoạt động nông nghiệp; (v) Đưa ra các biện pháp 

để giảm đầu vào của các chất dinh dưỡng thông qua sự lắng đọng khí quyển từ giao 

thông, các nhà máy công nghiệp và nông nghiệp.172 Các biện pháp khác cũng được 

GPA quy định các quốc gia cần phải ưu tiên thực hiện để giải quyết vấn đề ô nhiễm 

biển do dư thừa chất dinh dưỡng như tăng cường năng lực của chính quyền địa 

phương, thiết lập hoặc cải thiện việc giám sát tất cả các khía cạnh của hiện tượng 

phú dưỡng, thúc đẩy nghiên cứu khoa học về mối liên hệ nghi ngờ giữa hiện tượng 

phú dưỡng và tảo độc nở hoa, phát triển và thông qua các chương trình để bảo vệ và 

nếu thích hợp thì khôi phục các môi trường sống đóng vai trò là khu vực tự nhiên 

cho các chất dinh dưỡng như các vùng đất ngập nước. 

Vấn đề phú dưỡng gây ra từ nhiều nguồn diện khác nhau và khó để nhận 

diện cho đến khi các hiện tượng phú dưỡng xảy, do đó giải quyết vấn đề này cũng 

cần các biện pháp tổng thể với sự tham gia của các bên có liên quan. Các nội dung 

để giải quyết vấn đề phú dưỡng do nguồn ONTĐL không có nhiều CKQT quy định, 

tuy nhiên nội dung trong GPA cũng đưa ra khá toàn diện các công cụ, biện pháp để 

khuyến khích các quốc gia thực hiện nhằm ngăn chặn hiện tượng phú dưỡng cho ô 

môi trường biển.  

Tóm lại, các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL chủ yếu là các “luật mềm 

quốc tế” gồm nhiều loại được ban hành dưới các hình thức khác nhau. Các CKQT 

này chứa đựng các nội dung cam kết ở các mức độ và các khía cạnh khác nhau để 

các quốc gia, tổ chức quốc tế thực hiện nhằm BVMTB. Các nội dung CKQT này 

khuyến khích các quốc gia ở cấp độ quốc gia, khu vực và toàn cầu thực hiện các 

biện pháp phù hợp với điều kiện của nước mình để phòng ngừa, ngăn chặn, giảm 

thiểu và kiểm soát ô nhiễm môi trường biển do nguồn ONTĐL và đặc biệt chú 

trọng đến các nguồn từ đất liền do rác thải, nước thải và chất dinh dưỡng gây ra. 

 
172 GPA, đoạn 130. 
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  3.2. THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CÁC CAM KẾT QUỐC TẾ VỀ BẢO 

VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN DO NGUỒN Ô NHIỄM TỪ ĐẤT LIỀN Ở VIỆT NAM 

Trong phạm vi nghiên cứu, Luận án tập trung nghiên cứu việc thực hiện các 

CKQT về rác thải biển, nước thải và chất dinh dưỡng có nguồn gốc từ đất liền. Các 

CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL có những nội dung cam kết chung đối với cả 

rác thải biển, nước thải và chất dinh dưỡng, đồng thời có những nội dung cam kết 

riêng đối với từng nguồn ô nhiễm này. Do đó, phần này chủ yếu nghiên cứu về việc 

tham gia, tổ chức thực hiện ở Việt Nam đối với các CKQT có nội dung liên quan 

đến rác thải biển, nước thải và chất dinh dưỡng có nguồn gốc từ đất liền (3.2.1). 

Đồng thời, nội dung nghiên cứu về thực trạng thực hiện các CKQT này ở Việt Nam 

được chia thành 4 mục. Cụ thể, mục 3.2.2 nghiên cứu về hiện trạng thực hiện các 

nội dung cam kết chung đối với ba nguồn ô nhiễm này nghiên cứu đầy đủ các nội 

dung đảm bảo thực hiện các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL. Ba mục còn lại 

(3.2.3; 3.2.4 và 3.2.5) nghiên cứu đối với từng nguồn ô nhiễm là rác thải biển, nước 

thải và chất dinh dưỡng có nguồn gốc từ đất liền, trong đó chủ yếu tập trung đến 

những nội dung đặc trưng của từng nguồn ô nhiễm để đánh giá thực trạng thực hiện 

các nội dung của CKQT. 

 3.2.1. Cam kết quốc tế của Việt Nam về bảo vệ môi trường biển do nguồn 

ô nhiễm từ đất liền  

Việt Nam tích cực và chủ động tham gia các điều ước quốc tế liên quan đến 

BVMTB do nguồn ONTĐL. Việt Nam đã là thành viên của UNCLOS năm 1994. 

Việt Nam cũng rất chủ động tham gia các luật mềm quốc tế khác. Việt Nam đã cử 

đại diện tham gia các hội nghị và thông qua Tuyên bố Stockholm năm 1972, 

Chương trình nghị sự 21 và Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. 

Đặc biệt, tại Hội nghị Thượng đỉnh thông qua Chương trình nghị sự 2030 về Phát 

triển bền vững khai mạc ngày 25 tháng 9 năm 2015 tại trụ sở Liên Hợp quốc, Đoàn 

đại biểu Việt Nam do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm Trưởng đoàn tham dự 

Hội nghị và phát biểu tại Hội nghị, theo đó Chủ tịch nước khẳng định: “Việt Nam 

hết lòng ủng hộ Chương trình nghị sự 2030 và cam kết sẽ làm hết sức mình để đảm 

bảo thực hiện thành công. Chúng tôi sẽ huy động tất cả các nguồn lực cần thiết. 

Chúng tôi sẽ tham gia tất cả các bộ, ngành, địa phương, tổ chức và cộng đồng. Và 

chúng tôi sẽ đặt người dân vào trung tâm trong nỗ lực lớn này”.173 

 

 
173 State President Truong Tan Sang delivered his statement at the UN Summit to adopt Post-2015 

Development Agenda in New York, the U.S., on September 25, 2015. 
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Các CKQT không bắt buộc khác do UNEP tổ chức và thông qua, đại diện 

của Việt Nam tham gia một số Hội nghị. Cụ thể, Việt Nam không tham gia Hội 

nghị Liên Chính phủ thông qua Tuyên bố Washington và GPA tại Washington D.C 

từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 03 tháng 11 năm 1995.174 Tuy nhiên, Hội đồng Liên 

Hợp quốc đã thông qua Nghị quyết A/51/116 ngày 16 tháng 4 năm 1996 để ban 

hành các văn kiện này, do đó với tư cách là thành viên của Liên Hợp quốc thì Việt 

Nam cũng có trách nhiệm triển khai thực hiện. Để đánh giá việc thực hiện GPA, 5 

năm một lần Hội nghị liên Chính phủ được tổ chức và ra các tuyên bố để các quốc 

gia và tổ chức quốc tế tiếp tục cam kết thực hiện và cùng thống nhất những vấn đề 

cần được tập trung quan tâm thực hiện trong giai đoạn tiếp theo. Đối với các Hội 

nghị này, đại diện của Việt Nam đã tham gia Hội nghị Đánh giá liên Chính phủ lần 

thứ 2 về việc thực hiện GPA tại Bắc Kinh ngày 16-20 tháng 11 năm 2006175 và 

cũng tại Hội nghị này các đại biểu đã thông qua Tuyên bố Bắc Kinh; Hội nghị Đánh 

giá liên Chính phủ lần thứ 3 về việc thực hiện GPA tại Manila ngày 25-26 tháng 01 

năm 2012 và tại Hội nghị này các đại biểu tham dự đã thông qua Tuyên bố Manila; 

Hội nghị Đánh giá liên Chính phủ lần thứ 4 về việc thực hiện GPA tại Bali, 

Indonesia từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 01 tháng 11 năm 2018176 và tại Hội nghị 

này các đại biểu tham dự đã thông qua Tuyên bố Bali về bảo vệ môi trường biển do 

nguồn ONTĐL. Bên cạnh đó, Việt Nam đều có đại diện tham gia các phiên họp 

thường kỳ của Liên Hợp quốc để thông qua các Nghị quyết về “Đại dương và Luật 

biển”, trong đó có các nội dung kêu gọi các quốc gia thực hiện các CKQT về 

BVMTB do nguồn ONTĐL. Đồng thời, Việt Nam cũng cử đại diện tham dự các Hội 

nghị thành viên UNCLOS hằng năm và cùng với các quốc gia thành viên khác cho ý 

kiến thông qua các kết luận về ô nhiễm môi trường biển; Hội nghị của Hội đồng Môi 

trường của UNEP  từ năm 2015 tại phiên họp hằng năm thông qua các Nghị quyết về 

“Rác thải nhựa và vi nhựa trên biển”. 

Để tham gia và tổ chức thực hiện các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL, 

Việt Nam đã ban hành văn bản có liên quan. Đối với ĐƯQT, Luật điều ước quốc tế 

đã được Quốc hội ban hành năm 2016, theo đó quy định về thực hiện ĐƯQT mà 

 
174 UNEP (1995), The Report of the Intergovernmental Conference to Adopt a Global Programme of Action 

for Protection of the Marine Environment from Land – Based Activities, UNEP(OCA)/LBA/IG.2/7 5 

December 1995 
175 UNEP (2006), Report of the second session of the Intergovernmental Review Meeting on the 

Implementation of the Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from 

Land-based Activities, UNEP/GP A/IGR.2/7. 
176 UNEP (2018), Intergovernmental Review Meeting on the Implementation of the Global Programme of 

Action for the Protection of the Marine Environment from Land-based Activities, UNEP/GPA/IGR.4/5, 

Fourth session, organized in Bali, Indonesia, 31 October and 1 November 2018,  



82 

 

Việt Nam là thành viên đã được quy định trong Luật này. Tuy nhiên đối với CKQT 

khác không phải là ĐƯQT không có quy định đầy đủ. Luật thoả thuận quốc tế đã 

được Quốc hội ban hành năm 2020 có quy định về ký kết và tổ chức thực hiện thỏa 

thuận quốc tế, theo đó chỉ có thoả thuận quốc tế được ký kết bởi Nhà nước và Chính 

phủ thuộc khái niệm của CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL nhưng không bao 

gồm các CKQT mà đại diện Việt Nam chỉ có tuyên bố thực hiện hoặc tham gia Hội 

nghị cùng thảo luận và thông qua mà không phải tiến hành ký kết. Thêm vào đó, 

Luật thoả thuận quốc tế lần đầu tiên có quy định liên quan đến CKQT không phải là 

ĐƯQT và được ký kết mang danh nghĩa quốc gia. Không phải tất cả các thoả thuận 

quốc tế quy định trong Luật này đều được xem là luật mềm quốc tế mà chi những 

thoả thuận quốc tế do Nhà nước và Chính phủ ký kết. Có điểm khác biệt rõ ràng 

giữa thoả thuận quốc tế quy định trong Luật thoả thuận quốc tế và Luật điều ước 

quốc tế đó là, (1) thoả thuận quốc tế không làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt 

quyền, nghĩa vụ của Việt Nam theo pháp luật quốc tế,177 trong khi ĐƯQT thì ngược 

lại; (2) thoả thuận quốc tế phải phù hợp với Hiến pháp, pháp luật của Việt Nam,178 

trong khi ĐƯQT chỉ phải phù hợp với Hiến pháp. Tuy nhiên, Luật này có hiệu lực 

kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, do đó hầu hết các CKQT không phải là ĐƯQT về 

BVMTB do nguồn ONTĐL đã được thông qua trước thời điểm này. Bên cạnh đó, 

nhiều luật mềm quốc tế về BVMTB do nguồn ONTĐL không thực hiện qua quy 

trình ký kết mà chủ yếu sự tự nguyện cam kết thực hiện hoặc thông qua tại các hội 

nghị. Mặc dù vậy, thực tế hầu hết các CKQT này đều được triển khai thực hiện ở 

các mức độ khác nhau. 

 Có thể thấy Việt Nam rất tích cực và chủ động tham gia các ĐƯQT có liên 

quan đến BVMTB do nguồn ONTĐL. Đối các CKQT không bắt buộc về mặt pháp 

lý, Việt Nam cũng tham gia hầu hết các sự kiện quan trọng để thông qua các CKQT 

này. Đồng thời, Việt Nam cũng đã ban hành văn bản có liên quan đến việc tổ chức 

thực hiện các CKQT mà mình đã là thành viên mặc dù còn có những hạn chế. 

 3.2.2. Thực trạng thực hiện cam kết quốc tế chung về bảo vệ môi trường 

biển do nguồn ô nhiễm từ đất liền ở Việt Nam 

3.2.2.1. Thực trạng xây dựng kế hoạch và phân công đầu mối quốc gia để 

tổ chức thực hiện cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường do nguồn ô nhiễm từ đất 

liền ở Việt Nam 

Việt Nam sau khi gia nhập các ĐƯQT đều chủ động tổ chức thực hiện ở cấp 

quốc gia. Đối với UNCLOS, ngày 23 tháng 6 năm 1994, Quốc khoá IX kỳ họp thứ 

 
177 Luật thoả thuận quốc tế năm 2020, Điều 2 (1). 
178 Luật thoả thuận quốc tế năm 2020, Điều 3 (1). 
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5 đã phê chuẩn UNCLOS, theo đó đã khẳng định bằng việc phê chuẩn UNCLOS, 

Việt Nam biểu thị quyết tâm cùng cộng đồng quốc tế xây dựng một trật tự pháp lý 

công bằng, khuyến khích sự phát triển và hợp tác trên biển. Cũng tại Văn bản này, 

Quốc hội giao cho Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ nghiên cứu để có 

những sửa đổi, bổ sung cần thiết đối với các quy định liên quan của pháp luật quốc 

gia cho phù hợp với UNCLOS, bảo đảm lợi ích của Việt Nam; giao cho Chính phủ 

thi hành những biện pháp có hiệu quả nhằm tăng cường bảo vệ và quản lý các vùng 

biển và thềm lục địa của Việt Nam. Đến nay, Chính phủ đã giao cho Bộ Ngoại giao 

và các bộ, ngành có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung của UNCLOS.  

Đối với các CKQT khác về BVMTB do nguồn ONTĐL, Thủ tướng Chính 

phủ đã ban hành các văn bản cụ thể để thực hiện. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã 

ban hành Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2004 để thực hiện 

Chương trình Nghị sự 21 của Liên hợp quốc về “Môi trường và Phát triển” với 5 

phần chính về phát triển bền vững-con đường tất yếu của Việt Nam; những lĩnh vực 

kinh tế cần ưu tiên nhằm phát triển bền vững; những lĩnh vực xã hội cần ưu tiên 

nhằm phát triển bền vững; những lĩnh vực sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ 

môi trường và kiểm soát ô nhiễm cần ưu tiên nhằm phát triển bền vững và tổ chức 

thực hiện phát triển bền vững. Cũng trong Văn bản này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư được giao chủ trì chịu trách nhiệm tổ chức và hướng dẫn thực hiện Định 

hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam.  

Đồng thời, để triển khai thực hiện Chương trình Nghị sự 21 Việt Nam, Thủ 

tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 12/4/2012 phê 

duyệt Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020. Mặc dù, 

BVMTB do nguồn ONTĐL là một trong những nội dung cụ thể trong Chương trình 

21, tuy nhiên, trong Chương trình Nghị sự 21 của Việt Nam không có nội dung cụ 

thể về vấn đề này, chủ yếu tập trung vào các nhiệm vụ và hành động để bảo vệ môi 

trường và môi trường biển nói chung. 

Chương trình Nghị sự 2030 về Phát triển bền vững được xem là CKQT quốc 

tế quan trọng ở cấp toàn cầu hướng tới việc phát triển bền vững trên các khía cạnh 

khá toàn diện, do đó, việc tổ chức thực hiện ở nước ta rất được quan tâm. Thủ tướng 

Chính phủ đã ban hành Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2017 về 

việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 

vì sự phát triển bền vững. Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành Quyết định số 

681/QĐ-TTg ngày 4/6/2019 về việc ban hành Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát 

triển bền vững Việt Nam đến năm 2030. Đối với những mục tiêu chưa có lộ trình, 
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các bộ, cơ quan được phân công chủ trì có kế hoạch, chương trình cụ thể để thực 

hiện đối với từng mục tiêu phù hợp với yêu cầu của Kế hoạch hành động quốc gia 

thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững đã được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt.179 Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với các 

bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan, tổ chức triển khai thực hiện Kế 

hoạch hành động.180 Các bộ, ngành khác và các địa phương đều được giao nhiệm vụ 

cụ thể trong Kế hoạch và đến nay đã có 17/22 bộ181 và 50/63182 tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương ban hành Kế hoạch hành động này.  

Đối với các luật mềm quốc tế về BVMTB do nguồn ONTĐL, Việt Nam 

không phân công tổ chức thực hiện và xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện nội 

dung của các CKQT này như Tuyên bố Washington 1995, các Nghị quyết của 

UNEP về rác thải nhựa biển và vi nhựa, tuy nhiên, nội dung của các CKQT này đã 

và đang được thực hiện trong các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, kế 

hoạch, chương trình, đề án,… có liên quan đến BVMTB do hoạt động từ đất liền. 

Tóm lại, việc xây dựng kế hoạch thực hiện và phân công đầu mối quốc gia 

thực hiện của một số CKQT quan trọng về BVMTB do nguồn ONTĐL đã được cơ 

quan có thẩm quyền phân công các bộ, ngành làm đầu mối quốc gia và các cơ quan 

phối hợp. Tuy nhiên, một số CKQT chưa được tổ chức thực hiện đầy đủ, đồng thời 

đầu mối quốc gia thực hiện các nhiệm vụ này là các bộ khác nhau, điều này cũng 

thuận lợi trong việc chia sẻ nhiệm vụ nhưng cũng khó khăn trong việc điều phối 

chung các nhiệm vụ để BVMTB do nguồn ONTĐL. 

3.2.2.2. Thực trạng xây dựng và thực hiện các chiến lược, chính sách 

 Một loạt các chiến lược, kế hoạch hành động đã được ban hành, mặc dù 

không trực tiếp về BVMTB do nguồn ONTĐL, nhưng mục tiêu và nội dung của các 

chiến lược kế hoạch này có nội dung nhằm kiểm soát các hoạt động từ đất liền có 

nguy cơ gây ô nhiễm môi trường biển. 

 
179 Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 4/6/2019 về việc ban hành Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền 

vững Việt Nam đến năm 2030, Điều 1. 
180 Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2017 về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia 

thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, V (1c). 
181 Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ 

Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an. 
182 Ninh Bình, Quãng Ngãi, Tiền Giang, Đồng Tháp, Hòa Bình, Cần Thơ, Phú Yên, Bắc Giang, An Giang, 

Sơn La, Kon Tum, Thừa Thiên Huế, Hải Dương, Lạng Sơn, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Bắc Kạn, Gia Lai, 

Hà Giang, Hậu Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Lào Cai, Bến Tre, Cao Bằng, Cà Mau, Quảng Ninh, Ninh 

Thuận, Nghệ An, Tây Ninh, Vĩnh Phúc, Lâm Đồng, Đắk Nông, Trà Vinh, Bình Dương, Kiên Giang, Hưng 

Yên, Hà Nam, Đắk Lắk, Nam Định, Quảng Trị, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Lai Châu, Thái Nguyên, Quảng Nam, 

Yên Bái, Khánh Hòa, Sóc Trăng. 
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Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và Kế hoạch hành động quốc gia về 

tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020183 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành 

nhằm hướng tới mục tiêu chung là “Tăng trưởng xanh, tiến tới nền kinh tế các-bon 

thấp, làm giàu vốn tự nhiên trở thành xu hướng chủ đạo trong phát triển kinh tế bền 

vững; giảm phát thải và tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính dần trở thành chỉ tiêu 

bắt buộc và quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội”. Các nhiệm vụ chiến lược 

là xanh hoá sản xuất, xanh hoá lối sống và thúc đẩy tiêu dùng xanh bền vững, với 

các chỉ tiêu cụ thể đến 2020 áp dụng công nghệ sạch hơn 50%; tỷ lệ đô thị loại III 

có hệ thống thu gom và xử lý nước thải đạt quy chuẩn quy định là 60%; với đô thị 

loại IV, loại V và các làng nghề là 40%; cải thiện môi trường khu vực bị ô nhiễm 

nặng 100%,… Các nhiệm vụ này thực hiện tốt sẽ góp phần giảm nguy cơ ô nhiễm 

cho môi trường. 

Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030 cũng được Thủ tướng Chính phủ ban hành184 có mục tiêu là kiểm soát, hạn 

chế về cơ bản vào năm 2020, ngăn chặn và đẩy lùi vào năm 2030 xu hướng gia tăng 

ô nhiễm môi trường, suy thoái, cạn kiệt tài nguyên và suy giảm đa dạng sinh học, 

kết hợp cải thiện chất lượng môi trường sống, nâng cao khả năng chủ động ứng phó 

với biến đổi khí hậu nhằm bảo đảm nguồn tài nguyên thiên nhiên, chất lượng môi 

trường phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững đất nước. Thực hiện Chiến lược này, 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 21/01/2014 ban 

hành kèm theo Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030 với mục tiêu xác định nhóm các nhiệm vụ để triển 

khai các nội dung, biện pháp và giải pháp của Chiến lược. Đây được xem là chiến 

lược có các mục tiêu, nội dung và nhiệm vụ khá toàn diện nhằm phòng ngừa, ngăn 

chặn và xử lý các nguồn phát sinh chất gây ô nhiễm môi trường, bao gồm cả môi 

trường biển. 

Ngoài ra, Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi 

trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030185 cũng hướng tới mục tiêu gìn 

giữ chất lượng môi trường nước biển. Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất 

 
183 Quyết định số 1393/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25/09/2012 phê duyệt Chiến lược quốc gia 

về tăng trưởng xanh;  Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 20/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 

duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 – 2020. 
184 Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược 

bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 
185 Quyết định số 1570/QĐ-TTg ngày 06 tháng 09 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành phê duyệt 

Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030. 
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thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050186 đã tập trung giải quyết vấn đề 

chất thải rắn, đây đang được xem là vấn đề lớn ở nước ta trong bối cảnh dân số 

tăng, đô thị tăng, phát triển kinh tế tăng, tiêu dùng tăng. Với tầm nhìn phấn đấu tới 

năm 2050, tất cả các loại chất thải rắn phát sinh đều được thu gom, tái sử dụng, tái 

chế và xử lý bằng những công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường và phù hợp 

với điều kiện thực tế của từng địa phương, hạn chế khối lượng chất thải rắn phải 

chôn lấp đến mức thấp nhất được xem là mục tiêu cần sự nỗ lực rất lớn của nước ta. 

 Đến nay, nhiều chính sách, chiến lược đã được ban hành để phòng ngừa, 

ngăn chặn và kiểm soát các nguồn ô nhiễm biển do nguồn ONTĐL. Các định hướng 

này vừa đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước để BVMTB vừa thực hiện các 

CKQT về BVMTB. Các định hướng chính sách này cũng thể hiện được nguyên tắc 

của luật môi trường quốc tế như nguyên tắc phát triển bền vững, nguyên tắc công 

bằng giữa các thế hệ, nguyên tắc sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên. Tuy 

nhiên, các định hướng này được ban hành chưa có sự thống nhất, đồng bộ và một số 

nội dung định hướng quá chung, nhiều định hướng dàn trải, không tập trung vào các 

định hướng ưu tiên trong các giai đoạn nhất định để phù hợp với điều kiện nguồn 

lực. Do đó, các cơ quan được giao thực hiện cũng khó để thực hiện được các mục 

tiêu và định hướng như mong muốn. Bên cạnh đó, các chiến lược, chính sách này 

chủ yếu định hướng những nội dung riêng lẻ liên quan đến các hoạt động trên đất 

liền có nguy cơ ô nhiễm môi trường; chưa có chính sách, định hướng toàn diện để 

kiểm soát nguồn gây ô nhiễm biển từ đất liền.  

3.2.2.3. Thực trạng xây dựng và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật  

Từ năm 1993, Luật BVMT đầu tiên ở nước ta được ban hành. Mặc dù không 

có các quy định trực tiếp về BVMTB, nhưng đã có các quy định về phòng ngừa, 

ngăn chặn và khắc phục hậu quả xấu cho môi trường do hoạt động của con người 

hoặc thiên nhiên gây ra như xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lược, chính sách bảo 

vệ môi trường, kế hoạch phòng, chống, khắc phục suy thoái môi trường, ô nhiễm 

môi trường, sự cố môi trường; xây dựng, quản lý các công trình bảo vệ môi trường, 

công trình có liên quan đến bảo vệ môi trường; tổ chức, xây dựng, quản lý hệ thống 

quan trắc, định kỳ đánh giá hiện trạng môi trường, dự báo diễn biến môi trường; 

thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án và các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh,… Các quy định này tiếp tục được hoàn thiện đầy đủ hơn với các 

quy định riêng về BVMTB trong Luật BVMT năm 2005, năm 2014 và mới nhất là 

 
186 Quyết định số 491/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp 

chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. 
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Luật BVMT năm 2020. Luật BVMT năm 2014 có hiệu lực đến hết năm 2021 và 

Luật BVMT năm 2020 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. 

Luật BVMT năm 2020 quy định biện pháp phòng ngừa như quy định đánh 

giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường sơ bộ, đánh giá 

tác động môi trường đối với các dự án có các nguy cơ gây tác động đến môi trường 

tuỳ theo mức độ Quy mô, công suất, loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, yếu tố 

nhạy cảm về môi trường.187 Đồng thời, Luật BVMT năm 2020 cũng quy định trách 

nhiệm tham vấn vấn của nhà đầu tư về dự án đối với cộng đồng dân cư, cá nhân 

chịu tác động trực tiếp bởi dự án đầu tư và cơ quan, tổ chức có liên quan trực tiếp 

đến dự án đầu tư trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường.188 Quy 

định này thể hiện nguyên tắc đánh giá tác động môi trường, nguyên tắc tham gia 

của cộng đồng trong pháp luật quốc tế về môi trường. 

Quy định trực tiếp về kiểm soát ô nhiễm môi trường biển do nguồn từ đất 

liền đã được quy định trong một số luật. Luật BVMT năm 2014 quy định chất thải 

từ đất liền ra biển, phát sinh trên biển và hải đảo phải được thống kê, phân loại, 

đánh giá và có giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu, xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi 

trường189 và quy định này tiếp tục được quy định trong Luật BVMT năm 2020.190 

Luật tài nguyên nước năm 2012 cũng có quy định chung mang tính nguyên tắc, cụ 

thể, chất thải từ đất liền ra biển và hải đảo phải được thống kê, phân loại, đánh giá 

và có giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu, xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.191 

Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015 đã quy định một điều về 

kiểm soát ô nhiễm môi trường biển từ đất liền với nội dung cụ thể hơn, trong đó quy 

định chủ yếu quy định về việc phòng ngừa, ngăn chặn có nguồn từ đất liền có nguy 

cơ gây ô nhiễm môi trường biển.192  

Mặc dù được nhiều luật có quy định trực tiếp về việc BVMTB do nguồn 

ONTĐL, tuy nhiên các quy định khá chung chung, không có hướng dẫn thi hành và 

không quy định rõ trách nhiệm cơ quan, đơn vị nào chịu trách nhiệm quản lý và tổ 

chức thực hiện công việc này. Do đó, việc BVMTB do nguồn ONTĐL chủ yếu dựa 

vào các quy định khác có liên quan đến việc phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các 

nguồn phát sinh chất thải và ứng phó, khắc phục, bồi thường thiệt hại do sự cố môi 

trường có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường biển do nguồn ONTĐL. 

 
187 Luật BVMT năm 2020, Điều 28 (1). 
188 Luật BVMT năm 2020, Điều 33. 
189 Luật BVMT năm 2014,  Điều 50 (1). 
190 Luật BVMT năm 2020, Điều 11 (1). 
191 Luật tài nguyên nước năm 2012, Điều 43 (2). 
192 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015, Điều 46. 
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  Để phòng ngừa và kiểm soát các hoạt động có nguy cơ ô nhiễm môi trường, 

các văn bản pháp luật chính có liên quan gồm Luật bảo vệ môi trường năm 2014 và 

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ,193 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP của 

Chính phủ194 và hai Nghị định này đã được sửa đổi, bổ sung một số điều trong Nghị 

định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ.195 Các văn bản này quy định về trách 

nhiệm phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), kế hoạch BVMT, 

đánh giá môi trường chiến lược đối với các dự án, hoạt động có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường nhằm dự báo và đảm bảo các điều kiện, biện pháp cần thiết để 

quản lý và xử lý hiệu quả các chất thải phát sinh. Các quy định này tiếp tục được 

quy định trong Luật BVMT năm 2020 nhưng đã có nhiều đổi mới phù hợp hơn với 

thực tiễn. Bên cạnh đổi mới về phương pháp tiếp cận như không coi nội dung ĐTM 

là công cụ thể quản lý cả vòng đời của dự án, mà chủ yếu quy định ĐTM như là cơ 

sở để cho phép hoạt động của dự án; việc quản lý đầu ra các chất thải của các hoạt 

động được quản lý dựa trên giấy phép môi trường; quy định về đối tượng phải thực 

hiện ĐTM đã được phân loại để phù hợp với thực tiễn, theo đó tập trung vào Dự án 

có nguy cơ tác động xấu đến môi trường;196 bổ sung quy định đối với ĐTM sơ bộ197 

để làm cơ sở cấp phép cho các dự án đầu tư, tránh những dự án có nguy cơ tác động 

xấu đến môi trường. 

Các quy chuẩn kỹ thuật môi trường, tiêu chuẩn môi trường làm cơ sở để 

kiểm soát và quản lý các nguồn phát sinh chất thải, nước thải và chất lượng môi 

trường biển như QCVN 10-MT:2015/BTNMT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng nước biển,198 theo đó ban hành Quy chuẩn quy định giá trị giới hạn các 

thông số chất lượng nước biển và Quy chuẩn áp dụng để đánh giá và kiểm soát chất 

lượng nước biển của các vùng biển, phục vụ mục đích thể thao, giải trí dưới nước, 

nuôi trồng thủy sản, bảo vệ môi trường biển và các mục đích khác. Bên cạnh đó, để 

có cơ sở đánh giá, xác định chất lượng nước biển, Bộ TNMT ban hành Thông tư số 

24/2017/TT-BTNMT ngày 01 tháng 09 năm 2017 quy định kỹ thuật quan trắc môi 

 
193 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/2/2015 quy định 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. 
194 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường. 
195 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13 tháng 5 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường. 
196 Luật BVMT năm 2020, Điều 30. 
197 Luật BVMT năm 2020, Điều 29. 
198 Thông tư số 67 ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành QCVN 

10-MT:2015/BTNMT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển được ban hành để sửa đổi 

QCVN 10:2008/BTNMT. 
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trường, trong đó quy định kỹ thuật quan trắc môi trường định kỳ các thành phần 

môi trường, bao gồm cả nước biển. 

Đối với việc xử lý và khắc phục hậu quả của các hoạt động gây ô nhiễm môi 

trường, một số văn bản đã quy định về nội dung này. Luật BVMT năm 2014 quy 

định các quy định khung về ứng phó, khắc phục sự cố môi trường, tuy nhiên đến 

nay chưa có quy định hướng dẫn thực hiện nội dung này. Điều này gây khó khăn 

cho việc triển khai thực hiện. Để khắc phục hạn chế này, Luật BVMT năm 2020 đã 

có một bước tiến lớn với các quy định khá đầy đủ về phòng ngừa, ứng phó sự cố 

môi trường và bồi thường thiệt hại về môi trường, như trách nhiệm phòng ngừa sự 

cố, phân cấp sự cố và các giai đoạn ứng phó sự cố môi trường gồm chuẩn bị ứng 

phó, tổ chức ứng phó sự cố, phục hồi môi trường sau sự cố, trách nhiệm của các cơ 

quan, tổ chức và cá nhân có liên quan,... Ngoài ra, Nghị định số 19/2015/NĐ-CP 

quy định về xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; Nghị định số 

03/2015/NĐ-CP ngày 6/01/2015 của Chính phủ quy định về xác định thiệt hại đối 

với môi trường, trong đó quy định chi tiết cơ quan có trách nhiệm xác định thiệt hại 

và đòi bồi thường ô nhiễm môi trường. Mặc dù đã có quy định nhưng trong những 

năm qua công tác ứng phó, khắc phục hậu quả và công tác bồi thường thiệt do hành 

vi vi phạm gây ô nhiễm môi trường nói chung và ô nhiễm môi trường biển từ hoạt 

động từ đất liền nói riêng chưa được thực hiện hiệu quả. Qua thực tiễn từ sự cố ô 

nhiễm môi trường biển ở vùng biển miền Trung do nước thải độc hại từ hoạt động 

của Công ty TNHH Formusa năm 2016 có thể thấy, việc ứng phó rất lúng túng khi 

phát hiện sự cố, công tác bồi thường và phục hồi môi trường biển do sự cố này cũng 

không đáp ứng yêu cầu thực tiễn. 

Đối với việc BVMTB do rác thải, nước thải có nguồn gốc từ đất liền từ hoạt 

động nhận chìm ở biển, Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đã lần đầu tiên 

quy định việc cấp phép nhận chìm ở biển và danh mục các chất được phép nhận 

chìm ở biển không có rác thải và nước thải.199 

Một số công cụ khác góp phần kiểm soát ô nhiễm môi trường biển do nguồn 

ONTĐL như quản lý tổng hợp lưu vực sông trong Luật tài nguyên nước năm 2012, 

chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ quy định trong Luật tài nguyên, 

môi trường biển và hải đảo năm 2015 cũng đã được quy định. Các quy định này phù 

hợp với quy định trong Chương trình Nghị sự 21 và một số CKQT khác, tuy nhiên, 

việc thực hiện còn rất nhiều hạn chế. Ví dụ như quy định về chương trình quản lý 

 
199 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 5 năm 2016 quy định chi Tiết thi hành một số 

Điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Điều 60. 
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tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh và liên tỉnh, từ năm 2016 đến nay chưa được triển 

khai thực hiện do thiếu căn cứ để xây dựng là quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng 

bền vững tài nguyên vùng bờ chưa được thông qua. 

3.2.2.4. Thực trạng về xây dựng nguồn lực  

Để đảm bảo việc thực hiện các chính sách, pháp luật trong nước và các 

CKQT quốc tế, các cơ quan quản lý nhà nước về BVMT nói chung và BVMTB do 

nguồn ONTĐL nói riêng đã được thành lập từ trung ương đến địa phương và nguồn 

nhân lực cho các cơ quan này được bố trí, sắp xếp, tuy nhiên vẫn còn các bất cập và 

hạn chế. Cơ quan BVMT lần đầu tiên chính thức được thành lập thuộc Bộ Khoa 

học, Công nghệ và Môi trường là Cục Môi trường. Đến ngày 05/8/2002, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường được thành lập theo Nghị quyết số 02/2002/QH11. Đồng 

thời, hệ thống sở tài nguyên và môi trường ở cấp tỉnh và phòng tài nguyên và môi 

trường ở cấp huyện cũng được thành lập. Riêng đối với bảo vệ môi trường biển, 

năm 2008, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam được thành lập theo Nghị định số 

25/2008/NĐ-CP ngày 04/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cùng với đó trong 

sở tài nguyên và môi trường cấp tỉnh có thêm các nhân sự thực hiện về bảo vệ môi 

trường biển. Các cơ quan này tạo thành hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước về 

môi trường từ trung ương đến địa phương. 

Bên cạnh đó, các bộ, ngành khác cũng được giao chức năng, nhiệm vụ liên 

quan đến công tác quản lý nhà nước về BVMT trường. Bộ Xây dựng được giao chủ 

trì tổ chức triển khai thực hiện pháp luật về BVMT trong hoạt động xây dựng kết 

cấu hạ tầng về cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải rắn và nước thải tại đô thị, khu 

sản xuất dịch vụ tập trung, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, làng nghề và khu dân 

cư nông thôn tập trung. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao trách 

nhiệm tổ chức triển khai thực hiện quy định pháp luật và hướng dẫn thực hiện đối 

với chất thải trong nông nghiệp. Bộ Công thương có trách nhiệm chủ trì xử lý các 

cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc thẩm quyền quản lý. 

Bộ Giao thông vận tải chủ trì quy định chi tiết yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý 

đối với chất thải nguy hại, chất thải rắn thông thường, nước thải phát sinh từ hoạt 

động giao thông vận tải đường bộ, đường hàng không, đường hàng hải, đường thủy 

nội địa, đường sắt. Bộ Y tế chủ trì tổ chức triển khai thực hiện pháp luật về BVMT 

trong hoạt động y tế, tổ chức việc thống kê nguồn thải, đánh giá mức độ ô nhiễm, 

xử lý chất thải của bệnh viện, cơ sở y tế và hoạt động khác trong lĩnh vực quản lý. 

Các bộ khác như Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ 
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Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an,… cũng được giao thực hiện các 

nhiệm vụ liên quan đến BVMT theo chức năng, nhiệm vụ của mình. 

Mặc dù hệ thống cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương có 

liên quan đến bảo vệ môi trường biển do nguồn ONTĐL đã được thành lập và hoàn 

thiện, tuy nhiên cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm quản lý, kiểm soát ô nhiễm môi 

trường biển do hoạt động từ đất liền chưa có sự phối hợp đồng bộ và hiệu quả. Việc 

quản lý các nguồn thải từ các hoạt động từ đất liền thuộc trách nhiệm của nhiều bộ, 

ngành khác nhau. Tuy nhiên, sự phối hợp giữa các cơ quan này chưa phân định một 

cách rõ ràng, cụ thể và xảy ra tình trạng chồng chéo về thẩm quyền. Điều này ảnh 

hưởng không nhỏ đến việc thực thi công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường biển trên 

thực tế.  

Nguồn nhân lực thực hiện công tác BVMT đã được quan tâm, tuy nhiên, 

nhìn chung, đội ngũ công chức về môi trường chưa đáp ứng yêu cầu cả về số lượng 

và chất lượng. Tính đến năm 2016, tổng số cán bộ, công chức, viên chức, lao động 

hợp đồng làm công tác bảo vệ môi trường là 17.724 người tính đến cấp xã.200 

Chiếm nhiều nhất trong số đó là 11.996 người ở cấp xã nhưng là cán bộ kiêm nhiệm 

công tác địa chính, xây dựng và môi trường do cấp xã chưa có công chức chuyên 

trách về quản lý môi trường. Với số lượng như vậy, nhất là ở địa phương, do công 

việc nhiều, biên chế ít và phải phụ trách quá nhiều lĩnh vực chuyên môn dẫn đến 

quá tải, không có điều kiện để hoàn thành tốt công việc và nâng cao năng lực, đặc 

biệt về chuyên môn thuộc lĩnh vực môi trường. Về trình độ, ở Trung ương, trình độ 

được đào tạo về chuyên môn của đội ngũ công chức, viên chức và lao động hợp 

đồng ngành môi trường khá cao; ở cấp tỉnh, trình độ sau đại học chiếm tỷ lệ 22%, 

trình độ Đại học chiếm tỷ lệ 66,3%, trình độ Cao đẳng và Trung cấp chiếm tỷ lệ là 

11,7%; ở cấp huyện, trình độ Sau đại học chiếm tỷ lệ 8,9%, trình độ Đại học chiếm 

tỷ lệ 80,6%, còn lại là trình độ Cao đẳng và Trung cấp; ở cấp xã, trình độ Sau đại 

học chiếm tỷ lệ 0,7%, trình độ Đại học chiếm tỷ lệ 43,2%, còn lại là trình độ Cao 

đẳng và Trung cấp. Đội ngũ này đang có xu hướng trẻ hóa, thiếu người có chuyên 

môn cao và kinh nghiệm, lại ít được đào tạo, cập nhật kiến thức thường xuyên. Tình 

trạng quá tải trong công việc khiến cho họ nhiều khi sa vào giải quyết các công việc 

sự vụ, gấp, trước mắt, không có nhiều thời gian cho các hoạt động mang tính chiến 

lược cũng như các hoạt động nghiên cứu thực tiễn.  

 
200 Bộ TNMT (2016), Hồ sơ Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ 

quản lý môi trường từ Trung ương đến địa phương giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 
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Để khắc phục thực trạng này, “Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng 

cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý môi trường từ trung ương đến địa phương 

giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ ban 

hành theo Quyết định số 1169/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2017. Các mục tiêu 

tổng quát “Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và 

tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý môi trường từ trung ương đến địa 

phương nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, 

đáp ứng yêu cầu thực tiễn, hội nhập và phát triển bền vững của đất nước”. Các 

nhiệm vụ và biện pháp để đạt mục tiêu này cũng được quy định khá rõ và đến nay, 

việc bố trí, sắp xếp cơ cấu lại nhân sự ở các cơ quan quản lý nhà nước từ trung 

ương đến địa phương vẫn đang được thực hiện để đảm bảo bộ máy được tinh gọn, 

hợp lý và từng bước cải thiện, tuy nhiên, hiệu quả quản lý nhà nước về vấn BVMT 

vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. 

Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng để thực hiện việc quan trắc, giám sát hiện trạng ô 

nhiễm môi trường biển là cơ sở để xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm phục vụ công tác 

quản lý nhà nước về BVMTB còn hạn chế. Việc đầu tư vào thực hiện công tác này 

đã được quan tâm, tuy nhiên, với bờ biển dài và nhu cầu đầu tư về mạng lưới quan 

trắc về môi trường cả trên đất liền và dưới biển rất lớn trong khi nguồn lực lại hạn 

chế. Lĩnh vực biển và hải đảo có 3 trạm đặt tại Hà Tĩnh, Quảng Bình và Hải Phòng, 

01 cơ sở trung tâm ở Hà Nội.201 Để tăng cường công tác quan trắc, giám sát môi 

trường biển, Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai 

đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã xác định mạng lưới quan trắc tài 

nguyên và môi trường biển đến năm 2030 gồm 32 trạm quan trắc tổng hợp tài 

nguyên và môi trường, 25 trạm radar biển, 35 trạm phao biển.202 Việc thực hiện 

Quy hoạch này đang được triển khai và trường hợp đạt được các nội dung đã đề ra 

sẽ góp phần quan trọng trong việc quản lý và BVMTB. 

Thêm vào đó, một trong những nội dung để tăng cường chất lượng nguồn lực 

và sự hiểu biết của các bên có liên quan trong việc thực hiện các CKQT là công tác 

tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ tổ chức thực hiện và các bên có liên 

quan. Để nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về bảo vệ chủ quyền biển, 

đảo nói chung, bảo vệ môi trường biển, hằng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường 

đều tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo để hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới vào 

 
201 BTNMT (2016), Thuyết minh Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi 

trường. 
202 Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2016 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài 

nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, mục IV (4). 
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ngày 8 tháng 6 hằng năm. Tại sự kiện này, các khẩu hiệu về BVMTB, phòng chống 

rác thải nhựa đại dương và phát động các phong trào thu gom rác thải trên các bãi 

biển được sự hưởng ứng rộng rãi của nhiều cơ quan, tổ chức của cả trung ương và 

địa phương. Đặc biệt ngày 23 tháng 12 năm 2020, Chương trình đối tác hành động 

quốc gia về rác thải nhựa đã chính thức được khởi động. Chương trình này đã có 80 

đối tác quan trọng từ các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức phi chính phủ, các 

hiệp hội và liên minh nhựa và nhiều doanh nghiệp có sản xuất sản phẩm phát sinh 

rác thải nhựa đã tham gia đối tác của Chương trình. Từ các sự kiện quan trọng này, 

cùng với sự quan tâm của cấp cao nhất của Chính phủ, phong trào BVMTB nói 

chung và rác thải nhựa đại dương nói riêng đã và đang lan toả đến các tổ chức, cá 

nhân. Nhiều cơ quan đã không sử dụng sản nhựa một lần, nhiều doanh nghiệp đã 

đưa ra các biện pháp để thay thế túi ni lông bằng các sản phẩm thân thiện với môi 

trường, các phong trào thu gom rác thải nhựa cũng được các tổ chức phát động sự 

tham gia các tầng lớp nhân dân. 

3.2.2.5. Thực trạng quy định về chế tài và công tác thanh tra, kiểm tra và 

xử lý vi phạm 

Để đảm bảo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền, các quy định pháp 

luật được thực hiện hiệu quả, các hình thức xử lý đối với hành vi vi phạm và được 

đảm bảo thực hiện là cơ sở đảm bảo sự tuân thủ. Các hành vi vi phạm tuỳ theo tính 

chất và mức độ, chủ thể có hành vi vi phạm gây ô nhiễm môi trường có thể phải 

chịu trách nhiệm hình sự, dân sự hoặc hành chính. Các văn bản quy định về các 

hình thức xử lý hình sự, dân sự và hành chính đối với hành vi vi phạm các quy định 

về BVMTB do nguồn ô nhiễm từ đất liền đã được ban hành. Các hình thức xử phạt 

về hình sự đối với tội phạm về môi trường đã được quy định trong Bộ luật Hình sự 

năm 2015 và đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Trách nhiệm về hình sự của các 

tội phạm về môi trường đối với tổ chức lần đầu tiên được ghi nhận trong Bộ luật 

Hình sự. Bộ luật Hình sự tại Chương XIX đã quy định các tội phạm liên quan đến 

các hành vi phạm tội có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường biển từ đất liền đã được 

quy định, cụ thể tội gây ô nhiễm môi trường đối với cá nhân tuỳ theo hành vi phạm 

tội có thể bị phạt tiền từ tối thiểu 50 triệu đồng đến tối đa là 200 triệu đồng hoặc 

phạt tù tối thiểu từ 3 tháng đến 5 năm, riêng đối với pháp nhân thì hành vi phạm tội 

tương ứng với cá nhân bị mức phạt tiền cao hơn từ 3 tỷ đến 20 tỷ đồng. Các hành vi 

phạm tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại, tội vi phạm quy định về 

phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường, tội đưa chất thải vào lãnh thổ 

Việt Nam,… cũng được quy định chi tiết về các hình thức phạt tiền hoặc phạt tù. 
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Đối với trách nhiệm dân sự, Bộ luật Dân sự năm 2015 cũng quy định về 

trách nhiệm bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường, khi đó 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.203 

Về trách nhiệm hành chính, các hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi 

trường biển do các hoạt động trên đất liền còn có thể bị xử phạt vi phạm hành 

chính. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 

năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

bảo vệ môi trường và đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 

55/2021/NĐ-CP. Các hành vi vi phạm quy định có liên quan đến các hoạt động gây 

ô nhiễm môi trường do rác thải, nước thải, chất dinh dưỡng được quy định tại các 

Nghị định này. Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và 

thềm lục địa của Việt Nam và được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 23/2017/NĐ-

CP số 23/2017/NĐ-CP cũng quy định xử lý vi phạm hành chính đối với một số 

hành vi gây ô nhiễm môi trường do hoạt động từ đất liền. 

Để các chế tài được đảm bảo thực hiện thì công tác thanh tra, kiểm tra là một 

trong những nhân tố quan trong, tuy nhiên, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi 

phạm trong lĩnh vực BVMT còn nhiều hạn chế. Lực lượng làm công tác thanh tra 

trong toàn ngành còn mỏng. Ở Bộ TNMT cán bộ thanh tra được bố trí bình quân 

khoảng 02 cán bộ/1 tỉnh/8 lĩnh vực, ở địa phương khoảng 07 cán bộ/1 tỉnh/8 lĩnh 

vực và toàn ngành thanh tra hiện có 672 tổng số cán bộ thực hiện công tác thanh tra. 

Công tác thanh tra, kiểm tra về BVMT có nơi còn chưa được chú trọng. Trong kế 

hoạch thanh tra, kiểm tra của địa phương chỉ có 51% số Sở TNMT có nội dung 

thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường. Nguồn kinh phí, trang 

thiết bị cho công tác thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trường chưa đáp ứng 

được với khối lượng nhiệm vụ thực tế phát sinh, trong khi đó còn phải cử cán bộ 

tham gia, phối hợp các đoàn công tác liên ngành do các Bộ, ngành khác chủ trì nên 

thiếu nhân lực để triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch và đột xuất.204 

Việc các tổ chức, doanh nghiệp vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường 

diễn ra khá phổ biến, cụ thể qua công tác thanh tra, kiểm tra năm 2018 phát hiện 

33% số đối tượng được thanh tra, kiểm tra có vi phạm. Sau khi bị phát hiện và xử 

phạt thì nhiều tổ chức chưa nghiêm túc thực hiện kết luận của thanh tra, khắc phục 

 
203 Bộ luật Dân sự năm 2015, Điều 602. 
204 BTNMT (2018), Báo cáo tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2017, 

ngày 15/03/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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các vi phạm đã được nêu trong kết luận thanh tra hoặc khắc phục nhưng chưa triệt 

để.205 Bên cạnh đó, nhiều vi phạm pháp luật về BVMT chưa được xử lý theo quy 

định. Ví dụ như các hành vi vi phạm vứt bỏ rác thải vào môi trường được quy các 

mức phạt nghiêm khắc.206 Tuy nhiên, trên thực tế, việc xử phạt các hành vi vi phạm 

này rất hạn chế, chủ yếu mới phát hiện và áp dụng đối với các tổ chức, gần như 

không có trường hợp nào cá nhân bị xử phạt với các hành vi vứt bỏ rác thải không 

đúng nơi quy định, trong khi các hành vi này diễn ra khá phổ biến và công khai. 

Đây là một trong những nguyên nhân làm cho các tổ chức, cá nhân thiếu ý thức 

tuân thủ pháp luật.  

3.2.2.6. Thực trạng hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường biển do nguồn ô 

nhiễm từ đất liền 

Việt Nam tích cực trong việc hợp tác quốc tế, đặc biệt là hợp tác ở khu vực 

Biển Đông để BVMTB do nguồn ONTĐL. Phần lớn các nội dung hợp tác khu vực 

này là để trực tiếp thực hiện các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL. Bên cạnh 

các nội dung hợp tác để BVMT do nguồn ONTĐL chung, nhiều nội dung hợp tác ở 

khu vực tập trung vào vấn đề rác thải, nước thải và chất dinh dưỡng được nghiên 

cứu sâu hơn ở phần sau. Hợp tác ở khu vực về việc BVMTB do nguồn ONTĐL chủ 

yếu trên cơ sở chiến lược, chương trình, kế hoạch hợp tác ở cấp khu vực do các tổ 

chức quốc tế hoặc tổ chức khu vực thực hiện207 như Cơ quan Điều phối Biển Đông 

Á (COBSEA), Quan hệ đối tác trong quản lý môi trường ở Biển Đông Á 

(PEMSEA), Cơ quan môi trường toàn cầu (GEF). 

 Để bảo vệ môi trường, hệ sinh thái biển ở khu vực Biển Đông Á, Cơ quan 

Điều phối Biển Đông Á (COBSEA) được thành lập năm 1981, Việt Nam chính thức 

tham gia tổ chức này năm 1994 và đã thực hiện nhiều hoạt động nhằm BVMTB. 

Hiện nay, Việt Nam cùng các quốc gia trong khu vực này đã thông qua các chương 

trình hành động khu vực để bảo vệ môi trường biển, trong đó nhiều nội dung tập 

trung vào BVMTB do nguồn ONTĐL, gồm: (1) Định hướng Chiến lược COBSEA 

giai đoạn 2018-2022 được thông qua bởi cuộc họp liên chính phủ năm 2018; (2) Kế 

hoạch hành động khu vực của COBSEA về rác biển thông qua năm 2008 và quá 

 
205 BTNMT (2018), Báo cáo tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2017, 

ngày 15/03/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
206 Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt không 

đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng, trừ vi phạm quy định tại điểm 

d khoản này;206 Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải rác thải sinh hoạt 

trên vỉa hè, đường phố hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt trong khu vực 

đô thị. 
207 UNEP (2000), Regional Seas: A survival strategy for our oceans and coasts, tr.12 
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trình thực hiện đã được đánh giá và thông qua bởi cuộc họp liên chính phủ 

COBSEA năm 2018; (3) Chương trình hành động chiến lược cho Biển Đông thông 

qua năm 2009. 

Bên cạnh đó, PEMSEA208 đã được thành lập năm 1993 với sứ mệnh là thúc 

đẩy và duy trì các bờ biển và đại dương lành mạnh và có khả năng tự phục hồi, các 

cộng đồng và các nền kinh tế ở khu vực Biển Đông Á đã thông qua các giải pháp 

quản lý tổng hợp.209 PEMSEA trong nỗ lực hợp tác khu vực để BVMTB do nguồn 

ONTĐL đã thông qua Tuyên bố Putrajaya hợp tác khu vực về phát triển bền vững ở 

Biển Đông Á năm 2003. Tuyên bố khẳng định: “SDS-SEA tạo điều kiện cho các 

hành động tổng hợp BVMT ven biển và biển khỏi các nguồn ô nhiễm từ đất liền 

thông qua việc thực hiện GPA và Tuyên bố Montreal, đặc biệt nhấn mạnh vào nước 

thải đô thị, sự thay đổi vật lý và phá hủy môi trường sống và chất dinh dưỡng thông 

qua các nỗ lực ở tất cả các cấp”.  

“Dự án Đảo ngược xu hướng suy thoái ô nhiễm môi trường ở Biển Đông và 

Vịnh Thái Lan” của GEF cho giai đoạn năm 2002-2008 cũng được Việt Nam tham 

gia nhằm đóng góp vào việc BVMTB do nguồn ONTĐL ở khu vực Biển Đông. Dự 

án đã hoàn thành chính thức vào cuối tháng 1 năm 2009. Dự án đã giành Hợp phần 

3 để giải quyết vấn đề chính của ô nhiễm do nguồn ONTĐL. Việt Nam đã được 

giao thực hiện Dự án “Thành phần gây ô nhiễm biển từ đất liền của Việt Nam” là 

một trong những thành phần của dự án UNEP/GEF/SCS mang tên “Xu hướng đảo 

ngược môi trường ở Biển Đông và Vịnh Thái Lan” đã được GEF phê duyệt vào 

tháng 11 năm 2000 và bắt đầu vào đầu năm 2002. Sản phẩm của Dự án là Dự thảo 

“Kế hoạch đề xuất quốc gia về Kiểm soát ô nhiễm biển do nguồn ONTĐL từ năm 

2017”, tuy nhiên đến nay thì Dự thảo này vẫn chưa được cơ quan nào của Việt Nam 

nghiên cứu, xem xét phê duyệt. 

Tóm lại, Việt Nam đã ban hành các chính sách, pháp luật và các công cụ và 

biện pháp để thực hiện các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL với các nội dung 

trực tiếp và gián tiếp để nội luật hoá các nội dung cam kết. Tuy nhiên, nhiều hạn 

chế bất cập vẫn còn tồn tại. Bên cạnh các quy định chưa hoàn thiện, chưa có kế 

hoạch hành động quốc gia, thì việc thực hiện các quy định, các công cụ và các biện 

pháp còn nhiều hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế này là nguồn lực 

tổ chức thực hiện và công tác thanh tra, kiểm tra còn yếu kém. Hoạt động hợp tác 

 
208 PEMSEA gồm 11 quốc gia thành viên: Campuchia, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Triều Tiên, 

Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và Việt Nam. 
209 http://pemsea.org/about-PEMSEA 
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quốc tế cũng được thực hiện nhưng hiệu quả chưa cao, còn thiếu điều ước khu vực 

để bắt buộc các quốc gia trong khu vực thực hiện. 

 3.2.3. Thực trạng thực hiện cam kết quốc tế về rác thải biển có nguồn 

gốc từ đất liền 

  Rác thải biển có nguồn gốc từ đất liền phát sinh do chất rắn (CTR) thất thoát 

ra môi trường biển do quản lý không hiệu quả. Rác thải biển gồm rác thải nhựa, kim 

loại, thuỷ tinh, gỗ, giấy, cao su và quần áo,210 trong đó 80% rác thải biển là rác thải 

nhựa. Ở Việt Nam rác thải biển thuộc CTR và theo quy định của Nghị định số 

38/2015/NĐ-CP “Chất thải rắn là chất thải ở thể rắn hoặc sệt (còn gọi là bùn thải) 

được thải ra từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc các hoạt động khác”.211 

CTR gồm CTR thông thường và CTR nguy hại. CTR thông thường được phân 

thành hai loại là CTR sinh hoạt và CTR công nghiệp thông thường. CTR sinh hoạt 

(còn gọi là rác sinh hoạt) là CTR phát sinh trong sinh hoạt thường ngày của con 

người.212 CTR công nghiệp là CTR phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ, trong đó bao gồm CTR nguy hại và CTR công nghiệp thông thường.213  

Để đánh giá thực trạng về quản lý rác thải biển từ đất liền thì cần phải đánh 

giá về công tác quản lý CTR như phân loại, thu gom, xử lý và quy định cụ thể về rác 

thải nhựa phát sinh do nguồn ONTĐL thông qua các công cụ tài chính, các biện pháp 

nhằm giảm phát sinh CTR như tăng cường tái chế, tái sử dụng, khuyến khích sản xuất 

các sản phẩm thân thiện với môi trường. Các quy định về quản lý CTR chủ yếu được 

quy định trong Luật BVMT năm 2014, Luật BVMT năm 2020 và các văn bản hướng 

dẫn thi hành. 

3.2.3.1. Thực trạng xây dựng và thực hiện các quy định pháp luật về quản 

lý chất thải rắn  

 Luật BVMT năm 2014 chỉ quy định chung về CTR thông thường và Nghị 

định số 38/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về việc phân loại thành CTR sinh hoạt và 

các quy định chi tiết liên quan. Quản lý CTR sinh hoạt được quy định chi tiết trong 
 

210 Anthony Cheshire and Ellik Adler (2009), Guidelines on Survey and Monitoring of Marine Litter, United 

Nations Environment Programme / Intergovernmental Oceanographic Commission, tr.5. 
211 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và 

phế liệu, Điều 3 (1). 
212 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và 

phế liệu, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2015, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 136/2018/NĐ-

CP ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện 

đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 10 năm 2018 và 

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 

năm 2019 (gọi chung là Nghị định số 38/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung), Điều 3 (3). 
213 Tlđd, Điều 3 (4). 
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Luật BVMT năm 2020 với nhiều quy định mang tính đột phá nhằm giải quyết 

những hạn chế, vướng mắc trong những năm qua. CTR sinh hoạt phát sinh từ hộ gia 

đình, cá nhân được phân thành 3 loại, gồm CTR có khả năng tái sử dụng, tái chế; 

chất thải thực phẩm; CTR sinh hoạt khác.214 Việc phân loại, tập kết, trung chuyển, 

thu gom, vận chuyển, xử lý CTR sinh hoạt được quy định rất cụ thể. Điểm mới 

đáng chú ý trong quy định  về việc phân loại và thu gom CTR phải đựng trong cái 

túi riêng theo quy định215 và chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý CTR sinh  hoạt 

được tính dựa trên lượng chất thải sinh hoạt.216 Các quy định mang tính cách mạng 

này nếu được thực thi hiệu quả để giải quyết các vấn đề về rác thải sinh hoạt trong 

những năm gần đây.  

Mặc dù đã có quy định về cụ thể về việc phân loại chất thải sinh hoạt, trong 

đó có phân loại rác thải nhựa tại nguồn, tuy nhiên, công tác phân loại còn nhiều hạn 

chế, đặc biệt tại khu vực nông thôn. Phần lớn rác thải tiếp nhận tại các bãi chôn lấp 

chưa được thực hiện phân loại rác tại nguồn.217 Mặt khác, do nhận thức của người 

dân còn chưa cao nên lượng rác bị vứt bừa bãi ra môi trường còn nhiều, việc thu 

gom, phân loại tại nguồn vẫn chưa được áp dụng rộng rãi do thiếu đầu tư cho hạ 

tầng cơ sở cũng như thiết bị, nhân lực và nhận thức của cộng đồng.218 Cụ thể, việc 

thu gom CTR sinh hoạt, tỉ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt đạt 85,5% ở khu vực 

đô thị, 60% ở khu vực ngoại ô; 40% - 55% ở khu vực nông thôn; phần còn lại thải 

trực tiếp ra môi trường. Tỉ lệ thu gom CTR sinh hoạt bình quân đạt từ từ 55% đến 

65% tổng lượng CTR sinh hoạt.219  

 Đối với CTR công nghiệp thông thường, các quy định chi tiết trong Nghị định 

số 38/2015/NĐ đã được quy định trong Luật BVMT năm 2020 với các quy định 

đầy đủ hơn. Việc phân loại, lưu giữ, vận chuyển CTR công nghiệp thông thường 

phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định.220 CTR công 

nghiệp thông thường được phân loại thành 03 nhóm và việc thu gom, vận chuyển và 

xử lý được quy định đối với mỗi nhóm.221 Việc thu gom, vận chuyển, trung chuyển 

CTR công nghiệp thông thường phải bảo đảm không được làm rơi vãi, phát tán ra 

 
214 Luật BVMT năm 2020, Điều 75 (1). 
215 Luật BVMT năm 2020, Điều 75 (4b). 
216 Luật BVMT năm 2020, Điều 79 (1). 
217 Bộ TNMT (2017), Báo cáo môi trường quốc gia năm 2017: Chuyên đề chất thải, trang 57. 
218 Tlđd, trang 56. 
219 Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng và Cơ quan Hợp tác phát triển Nhật Bản (2015), Tổng quan chất thải 

rắn Việt Nam, Dự án tăng cường năng lực về quản lý tổng hợp chất thải rắn đô thị tại Việt Nam. 
220 Luật BVMT năm 2020, Chương VI, Mục 3. 
221 Luật BVMT năm 2020, Điều 81 (1). 
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môi trường.222 Các chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý CTR thông thường phải đáp 

ứng các yêu cầu về cơ sở vật chất được quy định.223 Tuy nhiên, công tác thu gom 

chất thải rắn thông thường còn hạn chế. Năm 2016, lượng CTR được thu gom trên 

cả nước đạt hơn 33.167 tấn, trong đó tổng lượng CTR thông thường thu gom được 

xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng đạt khoảng 27.067 tấn 

(chiếm tỷ lệ 81%). Như vậy, vẫn còn khoảng 5.100 tấn CTR được thu gom nhưng 

chưa được xử lý theo quy định, chưa kể lượng lớn CTR chưa được thu gom, đã và 

đang gây ô nhiễm môi trường nước, đất,...224 

 Đối với CTR nguy hại, cả Luật BVMT năm 2014 và năm 2020 đều có quy 

định cụ thể để quản lý nguồn chất thải này. Luật BVMT và các văn bản thi hành đã 

quy định về việc khai báo, phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển xử lý chất thải 

nguy hại; trách nhiệm của chủ xử lý chất thải nguy hại. Bên cạnh đó, Luật BVMT 

và các văn bản hướng dẫn thi hành còn quy định một số nội dung về quản lý một số 

nguồn CTR đặc thù như chất thải phát sinh từ bao bì, thuốc bảo vệ thực vật từ hoạt 

động sản xuất nông nghiệp, CTR từ hoạt động y tế, du lịch,… CTR nguy hại hiện 

đang thất thoát ra môi trường biển chủ yếu là bao bì, thuốc bảo vệ thực vật từ hoạt 

động sản xuất nông nghiệp, y tế,… 

3.2.3.2. Thực trạng thực hiện các biện pháp khuyến khích, công cụ tài 

chính để quản lý, hạn chế chất thải rắn  

a) Biện pháp khuyến khích sản xuất sản phẩm thân thiện môi trường 

Sản phẩm thân thiện với môi trường nếu được sản xuất để thay thế các sản 

phẩm không thân thiện với môi trường, đặc biệt là nhựa, túi ni lông khó phân huỷ sẽ 

giảm đảng kể nguy cơ gây ô nhiễm môi trường biển về lâu dài. Do đó, việc khuyến 

khích sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường đã được quy định trong một số 

văn bản. 

Luật bảo vệ môi trường năm 2014 và năm 2020 đều quy định một trong 

những hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ là hoạt động sản xuất kinh 

doanh sản phẩm thân thiện với môi trường. Cụ thể nội dung này, Nghị định 

19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật bảo vệ môi trường năm 2014 quy định sản xuất các sản phẩm thân 

thiện với môi trường được Bộ TNMT trường gắn Nhãn xanh Việt Nam được hưởng 

các ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường. Đây được xem là những điều kiện 

 
222 Luật BVMT năm 2020, Điều 81 (5). 
223 Luật BVMT năm 2020, Điều 82 (3) 
224 Bộ TNMT (2017), Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2017: Chuyên đề chất thải, trang 55. 



100 

 

khuyến khích các sản phẩm thân thiện với môi trường, tạo điều kiện để sản xuất các 

sản phẩm thay thế các sản phẩm có hại cho môi trường như các sản phẩm nhựa. 

Bên cạnh đó, túi ni lông thân thiện với môi trường cũng được khuyến khích 

sản xuất thông qua việc miễn thuế bảo vệ môi trường. Thông tư số 07/2012/TT-

BTNMT ngày 04/7/2012 do Bộ TNMT ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục 

công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, các khuyến khích này 

cũng chưa thúc đẩy được các doanh nghiệp đầu tư sản xuất túi nilon thân thiện với 

môi trường. Một trong những lý do đó là khó cạnh tranh với túi ni lông khó phân 

huỷ, do trong thực tế, chưa có loại bao bì nào tiện lợi và rẻ hơn được phổ biến sử 

dụng để thay thế túi nilông. 

b) Công cụ tài chính để hạn chế sản xuất túi ni lông khó phân huỷ 

Để hạn chế việc sản xuất túi ni lông khó phân huỷ, tránh tác động lâu dài đến 

môi trường biển, Luật Thuế bảo vệ môi trường năm 2010 quy định túi nilông thuộc 

diện chịu thuế với khung thuế suất 30.000-50.000 VND. Mặc dù đã có quy định về 

chính sách tài chính để hạn chế việc sản xuất túi ni lông, tuy nhiên, quy định này 

vẫn còn hạn chế. Bao bì đóng gói sẵn hàng hóa bằng ni lông và túi nylon nhập khẩu 

và sản xuất trong nước để làm bao bì đóng gói sẵn hàng hoá không thuộc diện chịu 

thuế. Biểu khung thuế bảo vệ môi trường đối với túi nilông thuộc diện chịu thuế là 

30.000 - 50.000 VNĐ/kg, áp dụng thu mức 50.000 VNĐ/kg từ ngày 01 tháng 01 

năm 2019; 1kg túi ni lông có thể có từ 100-200 túi, nghĩa là thuế bảo vệ môi trường 

chỉ thu khoảng 250-500 đồng/túi là quá thấp, chưa khuyến khích hạn chế sử dụng; 

chưa có tác động nhiều tới hạn chế việc sản xuất, sử dụng túi ni lông. Thêm vào đó, 

việc thực hiện thu thuế túi nilông còn hạn chế, điều này thể hiện qua việc giá bán 

ngoài thị trường của túi nilông bằng với mức thuế và thậm trí thấp hơn,… 

c) Biện pháp khuyến khích tái chế, tái sử dụng chất thải rắn và trách nhiệm 

mở rộng của nhà sản xuất 

Tái chế, tái sử dụng chất thải là một trong những nội dung được quy định 

trong cả Luật BVMT năm 2014 và năm 2020. Tái sử dụng, tái chế được quy định 

như là một trong những nội dung của quản lý chất thải rắn.225 Chất thải có khả năng 

tái chế phải được phân loại. Chủ nguồn thải chất thải rắn công nghiệp thông thường, 

chất thải nguy hại có trách nhiệm tái sử dụng, tái chế, xử lý và thu hồi năng lượng 

từ chất thải hoặc chuyển giao cho cơ sở có chức năng phù hợp để xử lý.226 Luật 

BVMT năm 2020 đã dành một điều để quy định về việc giảm thiểu, tái sử dụng, tái 

 
225 Luật BVMT 2020, Điều 72 (1a). 
226 Luật BVMT năm 2020 Điều 82 (1). 



101 

 

chế chất thải nhựa nhằm phòng chống ô nhiễm rác thải nhựa đại dương. Chất thải 

nhựa phải được thu gom, phân loại để tái sử dụng, tái chế hoặc xử lý theo quy định 

của pháp luật; chất thải nhựa không thể tái chế phải được chuyển giao cho đơn vị có 

chức năng xử lý theo quy định.227 Đồng thời, Luật cũng quy định Nhà nước khuyến 

khích việc tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa phục vụ cho hoạt động sản xuất hàng 

hóa, vật liệu xây dựng, công trình giao thông; có chính sách thúc đẩy tái chế, tái sử 

dụng chất thải nhựa.228 Bên cạnh đó, Luật đầu tư năm 2014 và Nghị định 

118/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Đầu tư đã quy định Ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư trong 

lĩnh vực môi trường bao gồm tái chế, tái sử dụng chất thải tập trung.229 

Đặc biệt lần đầu tiên Luật BVMT năm 2020 quy định trách nhiệm mở rộng 

của nhà sản xuất. Trách nhiệm tái chế của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản 

phẩm, bao bì có giá trị tái chế phải tái chế theo tỷ lệ tái chế bắt buộc trừ trường hợp 

đặc biệt cũng là một trong những nội dung mới để tăng cường việc tái chế nhằm 

giảm rác thải rắn phát sinh.230 Đồng thời, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu các 

sản phẩm, bao bì chứa các chất độc hại, khó có khả năng tái chế hoặc gây khó khăn 

cho thu gom, xử lý phải đóng góp tài chính để hỗ trợ các hoạt động thu gom, vận 

chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân; nghiên cứu, 

phát triển công nghệ, kỹ thuật, sáng kiến xử lý chất thải rắn sinh hoạt; thu gom, vận 

chuyển, xử lý bao bì chứa hóa chất bảo vệ thực vật.231 

Một số văn bản khác cũng có nội dung nhằm tăng cường hoạt động tái chế, 

tái sử dụng CTR. Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030 đã quy định Nhóm nội dung, biện pháp hướng tới mục tiêu nâng tỷ lệ 

chất thải rắn được thu gom, tái chế, tái sử dụng gồm giảm dần sản xuất và sử dụng 

túi, bao gói khó phân hủy; nghiên cứu, sản xuất các loại túi, bao gói dễ phân hủy 

trong tự nhiên thay thế túi, bao gói khó phân hủy.232 Quyết định số 582/QĐ-TTg 

ngày 11/4/2013 phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử 

dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020 do Thủ tướng Chính 

 
227 Luật BVMT năm 2020 Điều 73 (4). 
228 Luật BVMT năm 2020 Điều 73 (5). 
229 Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Đầu tư, Phụ lực I, mục A, tiểu mục III, điểm 1. 
230 Luật BVMT năm 2020 Điều 54. 
231 Luật BVMT năm 2020 Điều 55. 
232 Quyết định 1216/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ, Điểm g tiểu mục 1 Mục II. 
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phủ ban hành. Đến năm 2020, thu gom và tái sử dụng 50% tổng số lượng chất thải 

túi ni lông khó phân hủy phát sinh trong sinh hoạt, đã xác định.233 

Mặc dù có nhiều biện pháp ưu đãi, khuyến khích các hoạt động tái chế, tái sử 

dụng chất thải nói chung và CTR nói riêng, tuy nhiên, đến nay những dữ liệu cơ bản 

như tỉ lệ tái chế chất thải rắn qua các năm thì Việt Nam vẫn chưa thống kê được đầy 

đủ. Riêng năm 2015 theo thống kê của Bộ Xây dựng, việc giảm thiểu và tái chế chỉ 

chiếm 22,5% trên tổng số chất thải rắn sinh hoạt thu gom được.234  

Các doanh nghiệp hiện nay hoạt động trong lĩnh vực xử lý chất thải nói 

chung, chủ yếu là doanh nghiệp siêu nhỏ, có trình độ khoa học và công nghệ thấp, 

cụ thể tổng số doanh nghiệp là 1791, trong đó doanh nghiệp lớn là 107, chiếm 6%; 

doanh nghiệp vừa 51, chiếm 2,8%; doanh nghiệp nhỏ 547, chiếm 30,5%;, và doanh 

nghiệp siêu nhỏ 1086 doanh nghiệp, chiếm 60,6%.235 

3.2.3.3. Thực trạng xây dựng và thực hiện chiến lược và kế hoạch liên quan  

Quyết định 491/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản 

lý tổng hợp chất thải rắn đến 2025, tầm nhìn 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban 

hành đưa ra mục tiêu “Tất cả các đô thị loại đặc biệt và loại I có công trình tái chế 

chất thải rắn phù hợp với việc phân loại tại hộ gia đình; 85% các đô thị còn lại có 

công trình tái chế chất thải rắn phù hợp với việc phân loại tại hộ gia đình; tăng 

cường khả năng tái chế, tái sử dụng, xử lý kết hợp thu hồi năng lượng; phấn đấu tỷ 

lệ chất thải rắn sinh hoạt xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp đạt tỷ lệ dưới 

30% so với lượng chất thải được thu gom; (ii) Sử dụng 100% túi ni lông thân thiện 

với môi trường tại các trung tâm thương mại, siêu thị phục vụ cho mục đích sinh 

hoạt thay thế cho túi ni lông khó phân hủy; hạn chế và tiến tới chấm dứt việc nhập 

khẩu, sản xuất và cung cấp các loại túi nilông khó phân hủy kể từ năm 2026 tại các 

trung tâm thương mại, siêu thị phục vụ cho mục đích sinh hoạt”. Các mục tiêu 

chung và mục tiêu cụ thể của Chiến lược này nếu được triển khai thực hiện hiệu quả 

sẽ đóng góp trực tiếp trong việc giảm thiểu nguồn CTR đến môi trường biển. Các 

nội dung, biện pháp để đạt các mục cần phải được đầu tư về nguồn lực và có kế 

hoạch cụ thể. 

 
233 Quyết định 582/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ ngày 11/04/2013 về việc phê duyệt Đề án tăng cường 

kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020 Điểm 2c 

Mục III 
234 Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng và Cơ quan Hợp tác phát triển Nhật Bản (2015), Tổng quan chất thải 

rắn Việt Nam, Dự án tăng cường năng lực về quản lý tổng hợp chất thải rắn đô thị tại Việt Nam. 

235 http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=42625&idcm=37 
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Quyết định số 1746/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04 tháng 12 

năm 2019 Ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại 

dương đến năm 2030, với mục tiêu cụ thể: đến năm 2025 giảm thiểu 50% rác thải 

nhựa trên biển và đại dương; 50% ngư cụ khai thác thủy sản bị mất hoặc bị vứt bỏ 

được thu gom; 80% các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch 

và dịch vụ du lịch khác ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi 

ni lông khó phân hủy; bảo đảm tối thiểu một năm hai lần phát động tổ chức chiến 

dịch thu gom, làm sạch các bãi tắm biển trên toàn quốc; 80% các khu bảo tồn biển 

không còn rác thải nhựa.236 Để đạt được các mục tiêu này, một loạt các biện pháp 

đã được cụ thể trong Kế hoạch để BVMTB do rác thải nhựa.237  

Kế hoạch này được xem là một dấu mốc quan trọng và được mong chờ để 

giảm thiểu rác thải nhựa biển ở Việt Nam. Các Kế hoạch đã đưa ra các mục tiêu và 

biện pháp để thực hiện mục tiêu, tuy nhiên, các mục tiêu đang được xem là quá 

tham vọng và các biện pháp chưa cụ thể, chưa có chọn lọc các vấn đề ưu tiên để 

thực hiện nên đang được đánh giá là khó đạt được các mục tiêu. 

3.2.3.4. Thực trạng thu gom và xử lý rác thải biển trong môi trường biển 

Sau khi các chất thải rắn, đặc biệt là rác thải nhựa bị rò rỉ vào môi trường do 

hành vi cố ý hoặc vô ý hoặc do việc quản lý, kiểm soát các chất thải nhựa còn yếu 

kém thì việc thu gom và xử lý rác thải biển là rất quan trọng để giảm thiểu tác động 

của rác thải biển đến môi trường, hệ sinh thái biển. Các quy định trong Luật BVMT 

năm 2014 và Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo chủ yếu là các quy định 

chung, không rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan. Luật 

BVMT năm 2020 đã quy định cụ thể và đặc biệt quan tâm đến việc thu gom rác thải 

nhựa trong môi trường vùng ven biển và các khu vực biển. Bên cạnh quy định 

khuyến khích nghiên cứu, phát triển hệ thống thu gom và xử lý rác thải nhựa trôi 

nổi trên biển và đại dương, Luật BVMT năm 2020 quy định Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh chỉ đạo tổ chức thu gom, xử lý chất thải nhựa trên địa bàn.238 

Để môi trường biển được cải thiện trong thời gian tới thì trách nhiệm của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh trong việc thu gom rác thải nhựa trên biển cần được triển 

khai thực hiện hiệu quả. Do thực tế hiện nay với các quy định chung chung trong 

Luật BVMT năm 2014, việc thu gom rác thải nhựa chủ yếu là các phong trào, được 

thực hiện phụ thuộc vào các đợt phát động của các tổ chức khác nhau. Ví dụ: theo 

 
236 Quyết định số 1746/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04 tháng 12 năm 2019 Ban hành Kế hoạch 

hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030, mục I. 
237 Tlđd, mục II. 
238 Luật BVMT năm 2020, Điều 73 (6). 
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kết quả của chiến dịch "Hãy làm sạch biển" năm 2018 đã tổ chức 13.039 đợt ra 

quân với 99.364 người tham gia các hoạt động làm sạch biển; xây dựng 367 điểm 

duy trì hoạt động “Hãy làm sạch biển” tối thiểu mỗi tuần 01 lần tại ít nhất 01 điểm 

bị ô nhiễm rác thải và thu gom được 1.282 tấn rác thải.239  

3.2.3.5. Thực trạng hợp tác quốc tế 

Bên cạnh Tuyên bố và Khung hành động của ASEAN về rác thải nhựa, Việt 

Nam cũng tích cực tham gia các tổ chức khu vực như COBSEA và APEC để thực 

hiện các hoạt động nhằm chống lại tình trạng ô nhiễm biển do rác thải biển có 

nguồn gốc từ các nguồn ô nhiễm, bao gồm cả nguồn rác thải biển từ đất liền.  

Một trong những hoạt động quan trọng của COBSEA là việc xây dựng và tổ 

chức thực hiện Kế hoạch hành động khu vực của COBSEA về rác thải biển năm 

2019. Kế hoạch đã đưa ra 6 mục tiêu cụ thể bao trùm các khía cạnh nhằm ngăn 

ngừa và giảm thiểu ô nhiễm rác thải biển trong môi trường biển và ven biển của 

vùng Biển Đông Á.240 Để đạt các mục tiêu này, Kế hoạch hành động khu vực 

COBSEA về rác thải biển đã đưa ra 4 hành động chính, tron đó có Hành động thứ 

nhất là “Ngăn chặn và giảm rác thải biển từ đất liền”.241 Nhằm ngăn chặn và giảm 

rác thải biển từ đất liền, Kế hoạch đã tập trung vào công cụ pháp lý và kinh tế để hỗ 

trợ quản lý và ngăn chặn rác biển từ các nguồn từ đất liền và hướng tới các mô hình 

kinh tế tuần hoàn, bao gồm hài hòa các tiêu chuẩn và quy định trong khu vực;  quản 

lý chất thải tổng hợp; loại bỏ rác hiện có và xử lý rác.  

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng là một trong những thành viên của Diễn đàn 

Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).242 Đến nay, Nhóm Công tác về 

rác biển đã được thành lập nhằm thực hiện các hoạt động nghiên cứu và đã cung 

cấp cơ sở để các thành viên APEC thông qua Lộ trình APEC về rác thải biển tại 

Cuộc họp quan chức cấp cao lần thứ ba tại Puerto Varas, Chile vào năm 2019. Lộ 

trình APEC về rác thải biển đã đưa ra tầm nhìn, các hướng dẫn và phương thức 

thực hiện. Tầm nhìn của Lộ trình đã đưa ra các khuyến nghị cụ thể:243 (1) Khuyến 

khích cách tiếp cận hợp nhất APEC bằng cách thúc đẩy sự phát triển và phối hợp 

chính sách ở mọi cấp độ, từ hợp tác khu vực cho đến chính quyền địa phương, trên 

tất cả các diễn đàn và cơ quan có liên quan; (2) Thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới 

 
239 https://baomoi.com/tong-ket-chuong-trinh-hay-lam-sach-bien-nam-2018/c/28096599.epi 
240 COBSEA (2019), COBSEA Regional Action Plan on Marine Litter 2019, mục II. 
241 Tlđd, Phụ lục 2. 
242 APEC gồm 21 thành viên: Úc, Brunei, Canada, Chile, Trung Quốc, Hồng Kông Trung Quốc, Indonesia, 

Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua Niu Gini, Peru, Phillippine, Nga, Singapore, 

Đài Loan, Thái Lan, Hoa Kỳ, Việt Nam. 
243 APEC Roadmap on Marine Debris, II. 

https://baomoi.com/tong-ket-chuong-trinh-hay-lam-sach-bien-nam-2018/c/28096599.epi
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để phát triển và hoàn thiện các phương pháp và giải pháp mới để quan trắc, ngăn 

ngừa và giảm rác thải biển; (3) Thúc đẩy chia sẻ các thực tiễn tốt nhất, bài học 

kinh nghiệm và tăng cường hợp tác; (4) Tăng khả năng tiếp cận tài chính và tạo 

điều kiện cho sự tham gia của khu vực tư nhân để thúc đẩy đầu tư, thương mại và 

tạo lập thị trường trong các ngành công nghiệp và hoạt động cho phép phòng ngừa 

và quản lý rác thải biển. 

Tóm lại, so với các nguồn ô nhiễm biển khác từ đất liền thì rác thải biển 

nhận được sự chú ý nhiều hơn cả, do đó các CKQT và quy định liên quan về rác 

thải biển cũng khá nhiều từ mục tiêu, các nỗ lực của các tổ chức quốc tế, tổ chức 

khu vực đến nghĩa vụ, trách nhiệm và khuyến khích của các quốc gia để đạt được 

các mục tiêu này. Ở Việt Nam hiện vấn đề rác thải biển, đặc biệt là rác thải nhựa 

trên biển cũng đang được xem là vấn đề cấp bách. So với các nguồn ô nhiễm biển 

do nguồn ONTĐL, thì các quy định, biện pháp liên quan đến vấn đề rác thải biển 

cũng được quan tâm hơn cả nhằm thực hiện các CKQT liên đến rác thải biển, 

đồng thời giải quyết vấn đề môi trường biển. Song song với thành tựu đã đạt được 

thì nhiều bất cập và hạn chế vẫn đang tồn tại và rác thải biển đang tiếp tục đe doạ 

đến môi trường biển. 

 3.2.4. Thực trạng thực hiện cam kết quốc tế về nước thải có nguồn gốc từ 

đất liền  

Ở Việt Nam cũng như nhiều nước đang phát triển khác, vấn đề nước thải do 

nguồn ONTĐL đang đe doạ môi trường biển. Thực hiện các quy định trong các 

CKQT cũng như BVMTB do nguồn ONTĐL, Việt Nam đã ban hành các văn bản 

quy phạm pháp luật và các công cụ khác để phòng ngừa, ngăn chặn và kiểm soát 

nước thải. 

3.2.4.1. Thực trạng quy định về phòng ngừa, ngăn chặn và kiểm soát nước thải 

Để hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường biển do nước thải từ đất liền, các 

nguồn phát sinh nước thải phải được phòng ngừa, ngăn chặn và kiểm soát hiệu quả. 

Hai luật trực tiếp quy định về xử lý các chất ô nhiễm trước khi xả thải vào nguồn 

nước là Luật BVMT năm 2014 quy định các nội dung để quản lý hoạt động xả nước 

thải như điều kiện cơ sở vật chất của các hoạt động xả nước thải, cơ sở hạ tầng thu 

gom và xử lý nước thải, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước,… 

và Luật Tài nguyên nước năm 2012 quy định về việc cấp giấy phép xả nước thải 

vào nguồn nước và các quy định khác có liên quan đến việc khai thác và bảo vệ 

nguồn nước. Hiện nay, theo Luật BVMT năm 2020, việc cấp giấy phép xả nước thải 
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vào nguồn nước đã được quy định như là một trong những loại giấy phép môi 

trường. Do đó, các quy định trực tiếp về quản lý nước thải chủ yếu được quy định 

trong Luật BVMT năm 2014 và năm 2020 và văn bản hướng dẫn thi hành. 

Ngoài ra, Luật BVMT năm 2014 có một số quy định liên quan đến BVMTB 

do nguồn ô nhiễm nước từ đất liền như quy định về nguồn phát thải từ đất liền, hải 

đảo và các hoạt động trên biển phải được kiểm soát, ngăn ngừa, giảm thiểu và xử lý 

theo quy định của pháp luật”.244 Tuy nhiên, các quy định này chưa quy định rõ về 

trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện các quy định này, 

đồng thời, không có quy định chi tiết hướng dẫn thực hiện các quy định này.  

Riêng đối với việc thu gom và xử lý nước thải, Luật BVMT năm 2014 và 

Nghị định số 38/2015/NĐ-CP quy định cụ thể và được sửa đổi, bổ sung trong Nghị 

định số 40/2019/NĐ-CP245 đã quy định cụ thể về nội dung và điều kiện cơ sở vật 

chất của các đối tượng phát sinh nước thải phải đáp ứng để kiểm soát nước thải theo 

tiêu chuẩn, quy chuẩn.246 Các khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư, cơ sở sản 

xuất, kinh doanh,… phải có hệ thống thu gom nước mưa và nước thải và các quy 

định về các điều kiện kỹ thuật chi tiết, đặc biệt là các khu công nghiệp. Các khu 

công nghiệp phải có hệ thống thu gom riêng nước mưa và hệ thống thu gom, xử lý 

nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Việc quan trắc xả nước thải 

của các cơ sở, khu công nghiệp, các dự án đã đi vào vận hành có quy mô, công suất 

theo quy định phải thực hiện quan trắc nước thải tự động, liên tục trừ một số trường 

hợp theo quy định đã mới được bổ sung trong Nghị định số 40/2019/NĐ-CP.247 Đến 

nay, các quy định này vẫn được quy định trong Luật BVMT năm 2020 với nội dung 

chi tiết hơn và nhiều nội dung quy định trong các nghị định đã được trực tiếp quy 

định trong Luật như các quy định về thu gom và xử lý nước thải ở khu kinh tế, cụm 

công nghiệp, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cơ sở sản xuất kinh 

doanh, dịch vụ,…248  

Đồng thời, Luật BVMT năm 2020 đã bổ sung quy định để xử lý các khó 

khăn trong việc thực hiện các quy định về quản lý nước thải ở khu đô thị và khu dân 

cư tập trung, theo đó, trường hợp khu đô thị, khu dân cư tập trung chưa có hệ thống 

thu gom, xử lý nước thải, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải có lộ trình bố trí quỹ đất, 

kinh phí để xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị; trường hợp không 

 
244 Luật bảo vệ môi trường năm 2014, Điều 49 (2) 
245 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP Điều 37 và được sửa đổi, bổ sung trong Nghị định số 40/2019/NĐ-CP. 
246 Luật BVMT năm 2014 Điều 99, 100 và Điều 101. 
247 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP, Điều 39 và được sửa đổi, bổ sung trong Nghị định số 40/2019/NĐ-CP. 
248 Luật BVMT năm 2020, Chương V, Mục 1. 
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bố trí được quỹ đất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có chính sách hỗ trợ theo lộ trình để 

các tổ chức, hộ gia đình xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị xử lý nước thải tại chỗ 

đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. Đây được 

xem là quy định rất quan trọng để giải quyết khó khăn trong thời gian qua, đồng 

thời quy định rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc giải quyết vấn 

đề nước thải đô thị. Bên cạnh đó, một số quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước đã 

được ban hành làm cơ sở để quản lý chất lượng nước.249 

Môi trường nước sông cũng được chú trọng với các quy định chi tiết về 

phòng ngừa, ngăn chặn. Với hệ thống sông ngòi dày đặc và đều hướng ra biển, các 

nguồn thải nếu không được kiểm soát gây ô nhiễm các dòng sông và trực tiếp bị 

cuốn ra biển. Do vậy, Luật BVMT năm 2014 có quy định chung nhằm bảo vệ môi 

trường nước sông250 và các nội dung khá toàn diện để kiểm soát và xử lý ô nhiễm 

môi trường nước lưu vực sông.251 Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối 

với bảo vệ môi trường nước lưu vực sông nội tỉnh, trách nhiệm của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường đối với bảo vệ môi trường nước lưu vực sông cũng được quy định cụ 

thể.252 Nội dung các quy định này tiếp tục được quy định trong Luật BVMT năm 

2020 mặc dù nội dung này không được quy định trong các điều riêng mà quy định 

trong trong bảo vệ môi trường nước mặt.253 

Như vậy, các quy định về quản lý nước thải khá đầy đủ để kiểm soát hầu hết 

các nguồn phát sinh nước thải. Tuy nhiên, nhiều quy định còn chung chung và chưa 

được thực thi đầy đủ trong thực tế. 

3.2.4.2. Thực trạng thực hiện một số công cụ, biện pháp trong quản lý 

nước thải 

 Bên cạnh các quy định của pháp luật về quản lý nước thải, một số công cụ 

khác cũng góp phần BVMTB do nước thải. Chiến lược BVMT quốc gia và Kế 

hoạch hành động thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 chứa đựng các nội dung rất 

cụ thể để giải quyết vấn đề nước thải.  

 
249 QCVN 08:2008/BTNMT – QCKT quốc gia chất lượng nước mặt; QCVN 09:2008/BTNMT – QCKT quốc 

gia về chất lượng nước ngầm; QCVN 10:2008/BTNMT – QCKT quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ; 

QCVN 11:2008/BTNMT – QCKT quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thuỷ sản; QCVN 

12:2008/BTNMT – QCKT quốc gia về nước thải công nghiệp dệt may; QCVN 13:2008/BTNMT – QCKT 

quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy.   
250 Luật bảo vệ môi trường năm 2014, Điều 52 
251 Luật bảo vệ môi trường năm 2014, Điều 54, 55 và Điều 56. 
252 Luật bảo vệ môi trường năm 2014, Điều 54, 55 và Điều 56. 
253 Luật BVMT năm 2020, Điều 8. 
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Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030254 đưa ra nhiều nhóm biện pháp để quản lý nước thải hiệu quả hơn nhằm đạt 

được mục tiêu BVMT, trong đó tập trung nhiều vào ô nhiễm môi trường lưu vực 

sông và nước thải đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất. Các biện pháp nhằm kiểm 

soát ô nhiễm môi trường trên các lưu vực sông gồm rà soát, lập danh mục và xử lý 

triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên các lưu vực sông Nhuệ 

- Đáy, sông Cầu, hệ thống sông Đồng Nai và các sông khác đã có dấu hiệu bị ô 

nhiễm; ưu tiên xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung cho các đô thị xả nước 

thải trực tiếp ra sông; hạn chế mở mới các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên các lưu vực 

sông.255  

Đồng thời, để hướng tới mục tiêu nâng tỷ lệ khu đô thị, khu, cụm công 

nghiệp, khu chế xuất có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt yêu cầu, nhiều biện 

pháp đã được đưa ra trong Chiến lược như đưa chỉ tiêu diện tích đất xây dựng hệ 

thống xử lý nước thải tập trung vào các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp, 

quy hoạch chỉnh trang, phát triển các đô thị, khu dân cư tập trung, khu, cụm công 

nghiệp, khu chế xuất; lập quy hoạch, từng bước xây dựng, vận hành hệ thống thu 

gom, xử lý nước thải tập trung tại các đô thị loại IV trở lên; áp dụng chế độ kiểm 

tra, quan trắc nước thải sau xử lý từ các khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất, bệnh 

viện; sửa đổi, nâng mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và nước 

thải công nghiệp lũy tiến theo mức độ gây ô nhiễm môi trường để từng bước bù đắp 

chi phí xử lý nước thải sinh hoạt và thúc đẩy xã hội hóa đầu tư xử lý nước thải.256 

Bên cạnh đó, các biện pháp khác cũng được tập trung thực hiện để đảm bảo 

việc quản lý nước thải đồng bộ với việc giải quyết các vấn đề khác liên quan. Cụ 

thể, gắn quy hoạch chỉnh trang đô thị, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống tiêu thoát nước 

thải, nước mưa, xây dựng các hệ thống xử lý nước thải tập trung với kế hoạch, 

chương trình, dự án cải tạo, phục hồi các hồ, ao, kênh, mương, đoạn sông trong các 

đô thị, khu dân cư;257 nghiên cứu, tính toán đến tác động của biến đổi khí hậu, nước 

biển dâng khi xây dựng các công trình tiêu, thoát nước, xử lý nước thải tập trung, 

các bãi chôn lấp rác thải, đặc biệt là vùng ven biển và trong quy hoạch, thành lập 

các khu bảo tồn thiên nhiên.258 

 
254 Quyết định số 1216/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 05 tháng 9 năm 2012 ban hành Chiến lược 

Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, II (1c). 
255 TLđd, II (1c). 
256 TLđd, II (1đ). 
257 TLđd, II (2a). 
258 TLđd, II (4b). 



109 

 

Thực hiện Chiến lược này, một số thành tựu đã được cải thiện. Vấn đề môi 

trường trong các khu công nghiệp, khu chế xuất cơ bản đã được giải quyết; tỷ lệ 

khu công nghiệp, khu chế xuất có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt yêu cầu 

về môi trường đạt 89,28% năm 2019, tăng so với 2010 (~60%); tỷ lệ khu công 

nghiệp được lắp đặt thiết bị quan trắc tự động, trực tuyến đạt trên 87,6%.259 Hoạt 

động BVMT các lưu vực sông tiếp tục được quan tâm; các đề án BVMT các lưu 

vực sông Cầu, sông Nhuệ - sông Đáy và hệ thống sông Đồng Nai tiếp tục được 

triển khai; nhiều dự án xử lý nước thải và bảo vệ môi trường nước đã được các địa 

phương quan tâm đầu tư.260 Hoạt động xử lý nước thải ở các khu đô thị và khu 

công nghiệp tiếp tục được quan tâm đầu tư; chế độ quan trắc nước thải sau xử lý 

liên tục, tự động kết nối trực tuyến với cơ quan quản lý đã được triển khai đối với 

phần lớn các khu công nghiệp. 

Mặc dù các biện pháp là khá toàn diện và phù hợp với nhiều quy định của 

CKQT liên quan đến việc quản lý nước thải do nguồn ONTĐL, nhưng việc thực 

hiện còn yếu kém. Ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp, ở các lưu vực 

sông, làng nghề chưa được kiểm soát với 83,5% cụm công nghiệp và 10,7% khu 

chế xuất chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung tập trung; 87% nước thải sinh 

hoạt đô thị chưa được xử lý; việc quan trắc nước thải tự động, trực tuyến từ các cụm 

công nghiệp chưa đạt yêu cầu.261 

Bên cạnh đó, Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 

2030 vì sự phát triển bền vững của Việt Nam262 cũng chứa đựng nhiều biện pháp 

quản lý nước thải để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong Chương trình 

Nghị sự 2030. Đối với mục tiêu về chất lượng nước, Kế hoạch hành động của Việt 

Nam đã ban hành mục tiêu cụ thể “Đến năm 2030, cải thiện chất lượng nước, kiểm 

soát được các nguồn gây ô nhiễm; chấm dứt việc sử dụng các loại hóa chất độc hại 

trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản gây ô nhiễm nguồn 

nước và làm suy giảm đa dạng sinh học; 100% nước thải nguy hại được xử lý; giảm 

một nửa tỷ lệ nước thải đô thị chưa qua xử lý; tăng cường tái sử dụng nước an 

 
259 BTNMT (2020), Báo cáo đánh giá việc thực hiện Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030. 
260 21 dự án xử lý nước thải khu đô thị, bệnh viện, công nghiệp trong đó có 08 dự án trên 03 lưu vực sông 

thuộc Chương trình MTQG về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012-2015. Các dự án 

xử lý nước thải đô thị đã được đầu tư như nhà máy xử lý nước thải Yên Sở, Yên Xá, Cầu Ngà (Hà Nội), Bắc 

Ninh, Từ Sơn (Bắc Ninh), Bình Hưng, Tham Lương - Bến Cát (Hồ Chí Minh), Nam Bình Dương (Bình 

Dương). 
261 Bộ TNMT (2020), Báo cáo đánh giá việc thực hiện Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030. 
262 Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương 

trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. 
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toàn”.263 Để đạt được mục tiêu này, Kế hoạch đã đưa ra nhiều nhiệm vụ và giải 

pháp như: thực hiện hiệu quả điều chỉnh Định hướng phát triển thoát nước đô thị và 

khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng và 

ban hành các quy định, hướng dẫn kỹ thuật và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối 

với lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải; đưa chỉ tiêu diện tích đất xây dựng hệ 

thống xử lý nước thải tập trung vào các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp, 

quy hoạch chỉnh trang, phát triển các đô thị, khu dân cư tập trung, khu, cụm công 

nghiệp, khu chế xuất; tích cực kiểm tra, giám sát, ngăn chặn các nguồn gây ô nhiễm 

môi trường, áp dụng các chế tài mạnh mẽ nhằm xử lý các trường hợp vi phạm; áp 

dụng chế độ quan trắc tự động, liên tục và giám sát chặt chẽ nước thải từ các khu, 

cụm công nghiệp, khu chế xuất, bệnh viện; sửa đổi, nâng mức phí bảo vệ môi 

trường đối với nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp lũy tiến theo mức độ 

gây ô nhiễm môi trường để từng bước bù đắp chi phí xử lý nước thải sinh hoạt và 

thúc đẩy xã hội hóa đầu tư xử lý nước thải; lập quy hoạch, từng bước xây dựng, vận 

hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung tại các đô thị loại IV trở lên; gắn 

quy hoạch chỉnh trang đô thị, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống tiêu thoát nước thải, 

nước mưa, xây dựng các hệ thống xử lý nước thải tập trung với kế hoạch, chương 

trình, dự án cải tạo, phục hồi các hồ, ao, kênh, mương, đoạn sông trong các đô thị, 

khu dân cư,…264 

Mặc dù Kế hoạch đã đưa ra nhiều biện pháp, có mục tiêu đạt được, có mục 

chưa chưa đạt được. Mục tiêu tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đã đi vào hoạt 

động có nhà máy xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đến năm 2020 

theo Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến  năm 2030265 là 82%, 

thì mục tiêu này đã đạt được, đến nay tỷ lệ này là 88,6%. Mục tiêu đến năm 2020 tỷ 

lệ nước thải đô thị được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định là 

15-20% theo Lộ trình thì chưa đạt được, do đến nay tỷ lệ này mới đạt được trung 

bình 12-13%.266 

 
263 Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, Mục tiêu 

6.3. 
264 Tlđd, Mục tiêu 6.3. 
265 Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 ban hành Lộ trình thực hiện các mục tiêu quy định tại Quyết 

định số 622/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động quốc gia 

thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. 
266 Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2020), Báo cáo quốc gia năm 2020 về thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của 

Việt Nam. 
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3.2.4.3. Thực trạng về nguồn lực cho quản lý nước thải 

Hiếm có nguồn ô nhiễm nào có quy định cụ thể về nguồn lực tho công tác 

quản lý như công tác quản lý nước thải. Các hình thức đầu tư cho lĩnh vực quản lý 

nước thải quy định của pháp luật về đầu tư đều được Nhà nước khuyến khích.267 

Việc phân bổ và định hướng các nguồn thu liên quan đến nước thải cũng được quy 

định cụ thể. Nguồn thu từ dịch vụ xử lý nước thải sinh hoạt phải từng bước bù đắp 

chi phí dịch vụ xử lý nước thải sinh hoạt tập trung; các nguồn thu đối với nước thải 

(sinh hoạt, công nghiệp) phải được sử dụng vào mục đích phòng ngừa, hạn chế, 

kiểm soát và khắc phục ô nhiễm do nước thải gây ra.268 Theo quy định này thì hầu 

hết các nguồn lực xã hội đều được khuyến khích để xử lý nước thải, tuy nhiên trong 

thực tế việc đầu tư cho cơ sở hạ tầng để thu gom và xử lý nước còn hạn chế. Các 

công trình xử lý nước thải đảm bảo theo quy định như có hệ thống thu gom nước 

mưa và nước thải riêng còn vô cùng hạn chế, nước thải ở nông thôn chưa được xây 

dựng, nước thải ở đô thị mới đảm bảo xử lý chiếm tỉ lệ thấp.  

3.2.4.4. Thực trạng hợp tác quốc tế 

Ở khu vực không có hoạt động hợp tác riêng về vấn đề nước thải, tuy nhiên, 

Việt Nam cũng chủ động, tích cực tham gia thực hiện một số dự án của các tổ chức 

COBSEA và PEMSEA của khu vực, trong đó có nội dung về kiểm soát ô nhiễm 

biển do nước thải từ đất liền. Định hướng chiến lược COBSEA 2018-2022 tập trung 

vào 2 nhóm chính, trong đó có nước thải, với biện pháp và hành động cụ thể. Hai 

biện pháp chính được áp dụng trong Định hướng Chiến lược là xác định các nguồn 

nước thải và phòng ngừa, giảm thiểu và kiểm soát thông qua các biện pháp thích 

hợp. Ba hoạt động được đưa ra gồm: (i) Xây dựng hướng dẫn khu vực để xác định 

và giải quyết nước thải; (ii) Trao đổi chính sách và thông tin, bao gồm chia sẻ kết 

quả đầu ra, kết quả và thực tiễn tốt nhất từ các dự án giải quyết các nguồn gây ô 

nhiễm từ đất liền, bao gồm các hoạt động hướng tới thực hiện Chương trình hành 

động chiến lược cho Biển Đông; (iii) Đào tạo kỹ thuật và nâng cao năng lực. Đến 

nay, Việt Nam đang tham gia vào các hoạt động của COBSEA để cùng thực hiện 

các nội dung của Chiến lược. 

Trong Chiến lược phát triển bền vững cho vùng biển Đông Á (SDS-SEA), 

vấn đề BVMTB do nguồn ONTĐL là một trong những mục tiêu để thực hiện định 

hướng chiến lược: “Các nước Đông Á sẽ bảo vệ các hệ sinh thái, sức khỏe con 

người và xã hội khỏi những rủi ro xảy ra do hậu quả của hoạt động của con người”. 
 

267 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP, Điều 42 và được sửa đổi, bổ sung trong Nghị định số 40/2019/NĐ-CP. 
268 Tlđd. 
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Để đạt định hướng này, mục tiêu thứ 2 xác định “Suy thoái ven biển và biển do các 

hoạt động của con người từ đất liền phải được ngăn chặn”. Các chương trình hành 

động nhằm đạt được mục tiêu này đã được nêu rõ trong Chiến lược, trong đó có nội 

dung về nước thải là thực hiện các chương trình quản lý, đặc biệt tập trung ở cấp địa 

phương, để chống lại tác động tiêu cực của nước thải.  

 Tóm lại, để thực hiện các nội dung cam kết trong các CKQT về BVMTB do 

nước thải từ đất liền, Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ với quyết tâm 

và sự đầu tư ngày càng cao. Mặc dù đã có nhiều chính sách, pháp luật có liên quan 

đến công tác quản lý nước thải nhằm BVMTB do nước thải từ đất liền, tuy nhiên, 

việc thực hiện vẫn còn nhiều hạn chế. Nhiều nội dung quy định trong các CKQT 

quốc tế đã được triển khai nhưng chưa hiệu quả. Do đó, thực tế kết quả thực hiện 

công tác quản lý nước thải vẫn không đáp ứng yêu cầu và mục tiêu của các CKQT.  

 3.2.5. Thực trạng thực hiện cam kết quốc tế về chất dinh dưỡng có 

nguồn gốc từ đất liền 

Ở Việt Nam nguồn chất dinh dưỡng phát sinh có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường biển chủ yếu do thất thoát từ phân bón cho hoạt động sản xuất nông nghiệp, 

chất thải rắn từ hoạt động chăn nuôi không được thu gom và xử lý. Bên cạnh quy 

định chung trong Luật BVMT và văn bản hướng dẫn thì hành thì luật chuyên ngành 

như Luật chăn nuôi năm 2018, Luật trồng trọt năm 2018, một số văn bản khác cũng 

có những biện pháp để kiểm soát ô nhiễm biển do chất dinh dưỡng có nguồn gốc từ 

đất liền. Các quy định này không nhiều và không cụ thể, chủ yếu quy định để quản 

lý các chất dinh dưỡng có nguy cơ gây ra hiện tượng phú dưỡng như chất thải chăn 

nuôi, nước thải. Các quy định để phòng ngừa và ngăn chặn chất dinh dưỡng phát 

sinh từ sản xuất nông nghiệp còn mờ nhạt. 

3.2.5.1. Thực trạng xây dựng và thực hiện các quy phạm pháp luật 

Luật BVMT năm 2014 quy định quản lý chất thải trong chăn nuôi, khu chăn 

nuôi tập trung phải có phương án bảo vệ môi trường và đáp ứng các điều kiện như 

bảo đảm vệ sinh môi trường đối với khu dân cư; thu gom, xử lý nước thải, chất thải 

rắn theo quy định về quản lý chất thải; chuồng, trại phải được vệ sinh định kỳ; bảo 

đảm phòng ngừa, ứng phó dịch bệnh; xác vật nuôi bị chết do dịch bệnh phải được 

quản lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại và vệ sinh phòng bệnh.269 Luật 

BVMT năn 2020 không còn quy định cụ thể đối với nội dung này nhưng vẫn giữ 

nội dung tương tự trong quy định về BVMT nông thôn và trong sản xuất nông 

 
269 Luật bảo vệ môi trường năm 2014, Điều 69 (3). 
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nghiệp270 và có nội dung mới đối với việc quản lý chất thải chăn nuôi trong BVMT 

đối với hộ gia đình, cá nhân. Cụ thể, chuồng trại chăn nuôi quy mô hộ gia đình phải 

bảo đảm vệ sinh, chất thải từ hoạt động chăn nuôi phải được thu gom, xử lý và sử 

dụng làm phân bón hữu cơ tại khu vực nông thôn hoặc phải được quản lý theo quy 

định về bảo vệ môi trường.271 

Ngoài ra, Luật chăn nuôi năm 2018 cũng có một số quy định về chất thải 

trong hoạt động chăn nuôi chưa được xử lý hoặc xử lý chưa đạt yêu cầu bị nghiêm 

cấm xả thải vào nơi tiếp nhận chất thải.272 Đồng thời, Luật cũng quy định một trong 

những điều kiện của chăn nuôi trang trại phải đảm bảo việc xử lý chất thải chăn 

nuôi273 và chăn nuôi hộ gia đình phải có các biện pháp phù hợp để vệ sinh phòng 

dịch; thu gom, xử lý phân, nước thải chăn nuôi.274 Chủ chăn nuôi nông hộ phải có 

biện pháp xử lý phân, nước thải, khí thải chăn nuôi bảo đảm vệ sinh môi trường và 

không gây ảnh hưởng đến người xung quanh.275 Riêng đối với chăn nuôi trang trại, 

việc xử lý chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ được quy định khá chi tiết. Tổ chức, cá 

nhân sở hữu cơ sở chăn nuôi trang trại có trách nhiệm xử lý chất thải rắn có nguồn 

gốc hữu cơ đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi sử dụng cho cây trồng 

hoặc làm thức ăn cho thủy sản.276 Chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ chưa xử lý khi 

vận chuyển ra khỏi cơ sở chăn nuôi trang trại đến nơi xử lý phải sử dụng phương 

tiện, thiết bị chuyên dụng.277 

 Đối với phân bón, Luật BVMT năm 2014 quy định khá chung chung về 

quản lý đối với phân bón, cụ thể phân bón đã hết hạn sử dụng phải được xử lý theo 

quy định về quản lý chất thải.278 Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn được giao chủ trì tổ chức triển khai thực hiện pháp luật về BVMT 

trong hoạt động sản xuất, nhập khẩu phân bón, chất thải trong nông nghiệp.279 Các 

quy định này đến nay không có quy định cụ thể và vẫn được quy định trong Luật 

BVMT năm 2020.280 

Ngoài ra, để sử hiệu quả, tránh thất thoát phân bón gây ô nhiễm môi trường, 

Luật trồng trọt năm 2018 đã quy định về việc khảo nghiệm phân bón. Khảo nghiệm 

 
270 Luật BVMT năm 2020, Điều 58 và Điều 61. 
271 Luật BVMT năm 2020, Điều 60. 
272 Luật chăn nuôi năm 2018, Điều 12 (12). 
273 Tlđd, Điều 55 (1b). 
274 Tlđd, Điều 56 (3). 
275 Tlđd, Điều 60 (1). 
276 Tlđd, Điều 59 (2). 
277 Tlđd, Điều 59 (2). 
278 Luật bảo vệ môi trường năm 2014, Điều 69 (2). 
279 Tlđd, Điều 142 (3). 
280 Luật BVMT năm 2020,  Điều 61. 
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phân bón là hoạt động theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu nhằm xác định phương thức sử 

dụng, tác động đến môi trường, hiệu quả nông học, hiệu quả kinh tế của phân 

bón.281 Phân bón phải được khảo nghiệm trước khi được công nhận lưu hành, trừ 

các loại phân bón theo quy định.282 Như vậy, việc khảo nghiệm phân bón trước khi 

sử dụng đánh giá được hiệu quả sử dụng phân bón, làm cơ sở xác định loại phân 

bón có hiệu quả sử dụng, tránh việc thất thoát phân bón vào môi trường nước. Đồng 

thời, Luật cũng quy định điều kiện của tổ chức khảo nghiệm phân bón283 và việc 

khảo nghiệm phân bón thực hiện theo tiêu chuẩn quốc gia do tổ chức được công 

nhận đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm.284 Theo đó, hai Tiêu chuẩn quốc gia là 

TCVN 12719:2019285 và TCVN 12720:2019286 về khảo nghiệm phân bón cho cây 

trồng hàng năm và lâu năm đã được ban hành. Tổ chức, cá nhân sử dụng phân bón 

có nghĩa vụ sử dụng phân bón theo đúng hướng dẫn ghi trên nhãn và sử dụng phân 

bón bảo đảm hiệu quả, an toàn cho người, vật nuôi, môi trường, an toàn thực phẩm 

theo nguyên tắc đúng loại đất, đúng loại cây, đúng liều lượng, đúng thời điểm, đúng 

cách.287 

Mặc dù Luật BVMT, Luật chăn nuôi đã có quy định về quản lý chất thải 

trong chăn nuôi, Luật trồng trọt có quy định về việc khảo nghiệm cũng như quy 

định trách nhiệm của người sử dụng để BVMT do thất thoát chất dinh dưỡng gây ra 

hiện tượng phú dưỡng, tuy nhiên, thực tế việc thực hiện không hiệu quả. Mỗi năm 

nguồn thải từ chăn nuôi thải ra môi trường lên trên 80 triệu tấn. Theo thống kê đến 

nay, có khoảng 40-50% lượng chất thải rắn chăn nuôi được xử lý, số còn lại thải 

trực tiếp thẳng ra ao, hồ, kênh, rạch.288 Ngoài ra, tồn dư từ phân bón thông qua nước 

trải tràn cũng gây áp lực lớn đến môi trường nước sông, biển, do hiệu suất sử dụng 

phân bón ở nước ta chỉ đạt trung bình 45-50% với phân đạm, 25-35% với lân, 60% 

với kali, phần còn lại thất thoát và sử dụng lãng phí.289 Hằng năm ước tính 50% - 

70% lượng phân bón vô cơ không được cây trồng hấp thụ, thải ra môi trường.290 Kết 

quả là nhiều khu vực biển ven bờ đang bị ô nhiễm do chất dinh dưỡng. 

 
281 Luật trồng trọt năm 2018, Điều 2 (15). 
282 Tlđd, Điều 39 (1). 
283 Tlđd, Điều 40. 
284 Tlđd,  Điều 39 (4). 
285 TCVN 12719:2019 do Cục Bảo vệ thực vật biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị 

Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố . 
286 Tlđd. 
287 Luật trồng trọt năm 2018, Điều 54 (2). 
288 Bộ TNMT (2015), Báo cáo “Dự báo, phòng ngừa và giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm môi trường do 

hoạt động phát triển kinh tế tại khu vực nông thôn”, Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ IV, tháng 9/2015 
289 BTNMT (2015), Báo cáo môi trường quốc gia giai đoạn 2011-2015, trang 29-30. 
290 BTNMT (2015), Báo cáo môi trường quốc gia giai đoạn 2011-2015, trang 29-30. 
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3.2.5.2. Thực trạng thực hiện một số công cụ khác liên quan  

Bên cạnh các văn bản quy phạm pháp luật, một số văn kiện khác cũng góp 

phần BVMTB do chất dinh dưỡng như Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp 

chất thải rắn, Chiến lược BVMT, tuy nhiên, các văn bản này cũng chỉ chú ý đến 

chất thải trong chăn nuôi, các vấn đề chất dinh dưỡng gây ra hiện tượng phú dưỡng 

do phân bón chưa được quan tâm. 

 Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm 

nhìn đến năm 2050291 đã đưa ra mục tiêu và các biện pháp thực hiện liên quan đến 

chất thải trong hoạt động chăn nuôi. Mục tiêu đến năm 2025 là 80% chất thải phát 

sinh từ hoạt động chăn nuôi, gia súc, gia cầm phải được thu gom, tái sử dụng, tái 

chế làm phân compost, biogas và xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.292 Các 

biện pháp thực hiện để đạt được mục tiêu này chủ yếu tập trung vào công tác quản 

lý chất thải rắn nói chung, không có biện pháp cụ thể cho loại chất thải này như: 

hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật và cơ chế chính sách về quản lý chất thải rắn; 

tăng cường nghiên cứu khoa học, hiện đại hóa công nghệ và sản xuất thiết bị tái 

chế, xử lý chất thải rắn; rà soát, điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn; tăng 

cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức,…293 Thực hiện các nhiệm vụ 

này, Chiến lược cũng lên kế hoạch thu hút các nguồn tài chính khác nhau gồm ngân 

sách địa phương, nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương; vốn vay từ các tổ chức 

tín dụng, Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam, Quỹ bảo vệ môi trường địa phương, 

hợp tác công tư và các nguồn vốn hợp pháp khác, nguồn kinh phí từ các chủ nguồn 

thải và các chủ thể khác có liên quan theo quy định.294 

Chiến lược bảo vệ môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 cũng 

đã đưa ra một số biện pháp để phòng ngừa chăn chặn ô nhiễm do chất thải chăn 

nuôi và phân bón trong sản xuất nông nghiệp như thúc đẩy phát triển các mô hình 

trang trại chăn nuôi thân thiện với môi trường;295 khẩn trương quy hoạch, xử lý tình 

trạng bức xúc về rác thải ở khu vực nông thôn hiện nay; có giải pháp tích cực khắc 

phục ô nhiễm môi trường do hoạt động chăn nuôi ở nông thôn gây ra;296 khuyến 

khích áp dụng các biện pháp canh tác, sử dụng đất bền vững trong nông nghiệp, hạn 

 
291 Quyết định số 491/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 07 tháng 5 năm 2018 phê duyệt điều chỉnh 

Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 
292 TLđd, Điều 1 (3b). 
293 TLđd, Điều 1 (5) 
294 TLđd, Điều 1 (6). 
295 Quyết định số 1216/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ ngày 5 tháng 9 năm 2012 ban hành Chiến lược 

Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, mục II (1b) 
296 TLđd, mục II (1c) 
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chế sử dụng hóa chất, phân bón vô cơ trong sản xuất nông nghiệp, chống xói mòn, 

rửa trôi, suy thoái đất.297  

3.2.5.3. Thực trạng hợp tác quốc tế 

Ô nhiễm do chất dinh dưỡng cũng được xem là một trong những vấn đề về 

môi trường biển ở khu vực Biển Đông, do đó, trong các nội dung hợp tác của tổ 

chức COBSEA và PEMSEA ở khu vực cũng chứa đựng các hoạt động để giải quyết 

vấn đề này. Tuy nhiên, vấn đề chất dinh dưỡng không có các văn kiện hợp tác riêng 

như rác thải biển. Trong ADS-SEA của PEMSEA, các hoạt động chống lại ô nhiễm 

biển do chất dinh dưỡng cũng được ghi nhận nhưng không có nhiều nội dung rõ 

ràng như trong Định hướng chiến lược COBSEA 2018-2022. Định hướng Chiến 

lược này đã đưa mục tiêu, biện pháp và hành động để giải quyết vấn đề này. Mục 

đích là ngăn chặn và giảm hiện tượng phú dưỡng, bồi lắng và tác động của chúng 

đối với môi trường biển và ven biển. Các biện pháp để đạt mục tiêu gồm xác định 

các nguồn dinh dưỡng (như từ nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, đô thị) và phòng 

ngừa, giảm thiểu và kiểm soát thông qua các biện pháp thích hợp. Các hoạt động 

được triển khai thực hiện là (i) Xây dựng hướng dẫn khu vực để xác định và giải 

quyết các nguồn dinh dưỡng; (ii) Trao đổi chính sách và thông tin, bao gồm chia sẻ 

kết quả đầu ra, kết quả và thực tiễn tốt nhất từ các dự án giải quyết các nguồn gây ô 

nhiễm từ đất liền, bao gồm các hoạt động hướng tới thực hiện Chương trình hành 

động chiến lược cho Biển Đông (SAP); (iii) Đào tạo kỹ thuật và nâng cao năng lực. 

Đến nay, các hoạt động này vẫn đang được COBSEA triển khai thực hiện và Việt 

Nam cũng tích cực tham gia. 

Có thể thấy, Việt Nam đã và đang triển khai những hành động cụ thể để 

thực hiện các CKQT về BVMTB do chất dinh dưỡng từ đất liền. Việt Nam đã ban 

hành các văn bản quy phạm pháp luật để quản lý chất thải rắn phát sinh trong chăn 

nuôi, quy định đảm bảo việc sử dụng phân bón hiệu quả trong các văn bản luật 

như Luật BVMT, Luật chăn nuôi và Luật trồng trọt và các văn bản hướng dẫn  thi 

hành. Các chiến lược có liên quan cũng lồng ghép các nội dung về quản lý chất 

thải trong chăn nuôi và sử dụng hiệu quả phân bón. Tuy nhiên, thực tiễn các chất 

dinh dưỡng vẫn thất thoát một lượng lớn ra môi trường, nguyên nhân chủ yếu là 

do hiệu quả sử dụng phân bón không cao, việc thu gom chất thải rắn chăn nuôi 

còn thấp. Luật trồng trọt có quy định về nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong việc 

sử dụng hiệu quả các loại phân bón, tuy nhiên, chưa có quy định hướng dẫn kỹ 

 
297 TLđd, mục II (3a). 
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thuật để người dân thực hiện quy định này có hiệu quả. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở 

sản xuất phân bón chưa có biện pháp BVMT phù hợp nên thất thoát các chất dinh 

dưỡng vào môi trường biển. Chất thải từ hoạt động chăn nuôi, đặc biệt ở nông 

thôn đang xả trực tiếp vào môi trường; ở nhiều khu trang trại chăn nuôi cũng chưa 

thực hiện đầy đủ các biện pháp xử lý chất thải nên lượng lớn chất thải chăn nuôi 

đang thất thoát vào môi trường biển. 
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TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 

 

Chương này đã nghiên cứu về nội dung các cam kết trong CKQT về 

BVMTB do nước thải, rác thải và chất dinh dưỡng từ đất liền. Điều ước quốc tế chỉ 

có UNCLOS và có các quy định mang tính khung và định hướng chính về trách 

nhiệm của các quốc gia trong việc BVMTB do nguồn ONTĐL. Cụ thể những quy 

định của UNCLOS, các CKQT không bắt buộc về mặt pháp lý đã chứa đựng những 

nội dung cam kết cụ thể về BVMTB do nguồn ONTĐL. Trên cơ sở các CKQT này, 

các quốc gia phải xây dựng các kế hoạch hoặc lồng ghép các kế hoạch có liên quan 

để BVMTB do nguồn ONTĐL; xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp 

luật về BVMTB do nguồn ONTĐL, trong đó tập trung các quy định để thúc đẩy nền 

kinh tế tuần hoàn, sử dụng hiệu quả các công cụ kinh tế trong quản lý chất thải; phát 

triển khoa học công nghệ để xử lý hiệu quả chất thải,… Các CKQT tế cũng chú 

trọng đến các biện pháp như tuyên truyền, phổ biến, tăng cường nguồn lực cả về 

thiết bị, con người trong quản lý rác thải, thúc đẩy sự tham gia của khối tư nhân, các 

bên có liên quan trong công tác quản lý chất thải,… Bên cạnh về khuyến nghị liên 

quan đến việc xây dựng kế hoạch hành động quốc gia về BVMTB do nguồn 

ONTĐL, các nội dung cam kết cụ thể mà các quốc gia cần triển khai thực hiện để 

BVMTB do nước thải, rác thải và chất dinh dưỡng cũng được làm rõ trong Chương 

này. So với nước thải và chất dinh dưỡng thì rác thải do nguồn ONTĐL đang là vấn 

đề cấp bách hơn cả và được nhiều CKQT quy định.  

Đồng thời, Chương này cũng nghiên cứu về thực trạng thực hiện CKQT về 

BVMTB do nước thải, rác thải và chất dinh dưỡng từ đất liền ở Việt Nam. Các 

nhóm nghiên cứu tập trung vào định hướng chính sách, các quy định của pháp luật, 

các công cụ khác như kế hoạch, chiến lược, công cụ tài chính, kinh tế, đề án,… để 

BVMTB do rác thải, nước thải và chất dinh dưỡng từ đất liền. Chương này đã đánh 

giá được hiện trạng thực hiện các CKQT của Việt Nam. Theo đó, Việt Nam đã thực 

hiện được nhiều biện pháp để từng bước thực hiện các CKQT về BVMTB do nguồn 

ONTĐL như ban hành nhiều chính sách, văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện 

các nội dung trong các CKQT về BVMTB do rác thải, nước thải và chất dinh dưỡng 

từ đất liền. Cụ thể, Việt Nam đã ban hành các luật như Luật BVMT, Luật tài 

nguyên, môi trường biển và hải đảo, Luật tài nguyên nước, Luật chăn nuôi, Luật 

trồng trọt, Luật đầu tư, Luật thuế bảo vệ môi trường,… và các văn bản hướng dẫn 

thi hành đều có các quy định trực tiếp hoặc liên quan đến BVMTB do nguồn 

ONTĐL và cụ thể đối với nước thải, rác thải và chất dinh dưỡng từ đất liền. Các 
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chiến lược, kế hoạch và các hành động cụ thể cũng được các cơ quan có thẩm quyền 

ban hành. Các công cụ, biện pháp này đã đóng góp trong việc BVMTB do nguồn 

ONTĐL, tuy nhiên còn nhiều hạn chế vướng mắc. Có nhiều nguyên nhân cho việc 

BVMTB do nguồn ONTĐL còn chưa hiệu quả, có thể kể đến là chính sách, quy 

định pháp luật thiếu hoặc chưa được đồng bộ; nguồn lực hạn chế cả về tài chính và 

nhân lực để đảm bảo việc thực thi các chính sách và pháp luật trong thực tiễn, nhận 

thức của tổ chức, cá nhân còn hạn chế,... 

Như vậy, nội dung CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL được nghiên cứu tại 

Chương này, đồng thời cũng đã nghiên cứu, đánh giá việc thực hiện của Việt Nam. 

Nội dung nghiên cứu của Chương này cũng cung cơ sở thực tiễn để đề xuất hoàn 

thiện tại Chương 4. 
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CHƯƠNG 4. XU HƯỚNG, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO 

HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CÁC CAM KẾT QUỐC TẾ VỀ BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG BIỂN DO NGUỒN Ô NHIỄM TỪ ĐẤT LIỀN Ở VIỆT NAM 

 

 4.1. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CAM KẾT QUỐC TẾ VỀ BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG BIỂN DO NGUỒN Ô NHIỄM TỪ ĐẤT LIỀN TRÊN THẾ GIỚI 

VÀ ĐỊNH HƯỚNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN DO NGUỒN Ô NHIỄM 

TỪ ĐẤT LIỀN Ở VIỆT NAM 

4.1.1. Xu hướng phát triển các cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường biển 

do nguồn nhiễm từ đất liền trên thế giới 

Bảo vệ và giữ gìn môi trường biển đã trở thành mục tiêu hàng đầu của cộng 

đồng quốc tế, do môi trường biển và ven biển khoẻ mạnh là điều cần thiết cho an 

sinh, an toàn của con người, phát triển bền vững và an ninh kinh tế. Các hệ sinh thái 

biển và ven biển cung cấp một loạt các chức năng và dịch vụ quan trọng, từ thực 

phẩm, giao thông, bảo vệ bờ biển tự nhiên, chống bão và lũ lụt, đến du lịch, giải trí 

và có giá trị kinh tế lớn trực tiếp cũng như gián tiếp. Tuy nhiên, nguồn tài nguyên 

thiên nhiên của các vùng biển và ven biển đang chịu áp lực ngày càng tăng. Vào 

thời điểm hiện tại, 38% dân số thế giới sống trong một vùng đất hẹp ven biển, chỉ 

chiếm 7,6% tổng diện tích đất của Trái đất và một tỷ lệ lớn cư dân ven biển phụ 

thuộc nhiều vào sinh kế đối với tài nguyên ven biển. Bất chấp hành động ở tất cả 

các cấp, hệ sinh thái ven biển và biển vẫn tiếp tục xấu đi ở nhiều nơi trên toàn 

cầu.298 Theo Giám đốc điều hành UNEP Achum Steiner, khoảng 80% chất gây ô 

nhiễm biển có nguồn gốc từ đất liền và nguồn này vẫn sẽ có xu hướng tăng lên đáng 

kể vào năm 2050. Để giải quyết vấn đề này, các CKQT về BVMTB do nguồn 

ONTĐL phát triển theo một số xu hướng sau: 

 Thứ nhất, việc xây dựng và ban hành các CKQT về BVMTB do nguồn 

ONTĐL ngày càng nhiều. Về mức độ phổ biến của các điều ước quốc tế trong lĩnh 

vực môi trường trong pháp luật quốc tế có thể giải thích bởi một số lý do. Lý do đầu 

tiên là liên quan đến tính mới của các vấn đề môi trường và do đó nó không giống 

với quy tắc thông thường trước đây. Khi con người phát triển mạnh mẽ về khoa học 

và kỹ thuật trong những thập kỷ gần đây, cũng đồng nghĩa với việc sản sinh ra ngày 

 
298 UNEP/GPA/IGR.4/INF/3 (2018), “Global Programme of Action for the Protection of the Marine 

Environment from Land-Based Activities: A 20-year Perspective on a Unique Programme to Advance the 

Ocean Agenda”, Intergovernmental Review Meeting on the Implementation of the Global Programme of 

Action for the Protection of the Marine Environment from Land-based Activities”, Fourth session, Bali, 

Indonesia, 31 October and 1 November 2018. 
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càng nhiều các loại chất thải mới khác nhau. Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh mẽ 

của các ngành công nghiệp, gia tăng dân số và đô thị hoá, v.v đã và đang ngày càng 

sản sinh ra nhiều loại chất thải. Theo lẽ tự nhiên các vấn đề mới có thể yêu cầu các 

quy tắc mới, phù hợp với đối tượng quy định và khi các vấn đề về môi trường biển 

ngày càng trở lên cấp bách thì các CKQT mới cũng phát triển theo để giải quyết. Sự 

ra đời hàng loạt các ĐƯQT về BVMTB ở cấp độ khu vực và toàn cầu vào những 

năm 1970 như một sự khởi đầu cho chiến dịch toàn cầu để BVMTB và tiếp tục nở 

rộ trong những thập kỷ gần đây như Công ước Basel năm 1989, Công ước 

Stockholm năm 2001, Công ước Mananta năm 2013,... Lý do thứ hai, các vấn đề 

môi trường không có biên giới và sự hiểu biết khoa học của con người phát triển 

theo thời gian, do đó các quy định theo các trình tự thủ tục nhất định với sự đồng 

thuận của các quốc gia và tổ chức quốc tế có thể được giải quyết tốt hơn các vấn đề 

môi trường thông qua các CKQT.  

Thứ hai, đối với nguồn ô nhiễm môi trường biển từ đất liền thì có xu hướng 

đặc trưng là sự phổ biến của “luật mềm quốc tế” nở rộ hơn bất cứ nguồn ô nhiễm 

môi trường biển nào. Sự do dự của các nước đang phát triển liên quan đến các biện 

pháp bắt buộc trong các ĐƯQT có thể cản trở sự phát triển kinh tế của các nước 

này, do đó ở mức độ nào đó họ ngần ngại tham gia các ĐƯQT. Ngoài ra, sự khác 

biệt trong nhận thức về quy định môi trường giữa các nước phát triển và đang phát 

triển cũng có thể giải thích ở một mức độ nào đó về sự phổ biến của các thoả thuận 

quốc tế không bắt buộc, hay còn gọi là “luật mềm” trong lĩnh vực này. 

Giải thích về vai trò của việc phát triển nhanh chóng của các “luật mềm quốc 

tế” thì đều lý giải đến tầm quan trọng của các “luật mềm quốc tế” trong việc giải 

quyết ô nhiễm môi trường biển nói chung và đặc biệt là nguồn ô nhiễm môi trường 

biển từ đất liền. Biển và đại dương là môi trường chung cùng nằm dưới ngôi nhà 

chung là trái đất, môi trường biển và đại dương bị ô nhiễm thì ảnh hưởng chung đến 

cả nhân loại. Tuy nhiên, mỗi quốc gia có điều kiện khoa học, kỹ thuật, tiềm lực và 

kinh tế và năng lực quản lý khác nhau. Ngoài ra, mỗi quốc gia có mục tiêu khác 

nhau trong việc phát triển kinh tế, xã hội của mình. Do đó, nhiều quốc gia đã và 

đang nỗ lực để ngăn chặn dòng chất thải từ đất liền ra biển, tuy nhiên, đối với quốc 

gia đang phát triển và kém phát triển thì đây không phải là ưu tiên của họ. Để các 

quốc gia cùng nỗ lực vì mục tiêu chung của nhân loại cho việc phát triển bền vững 

biển và đại dương thì việc thiết lập các công cụ toàn cầu để khuyến khích sự tích 

cực tham gia của các quốc gia là vấn đề sống còn đối với môi trường biển và đại 

dương. Bên cạnh đó, “luật mềm quốc tế” được nhận định là ngày càng phát triển với 
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3 lý do: (1) sự phát triển của “Ngôi nhà UN” với nhiều cơ quan thường trực giúp 

việc để hỗ trợ tham mưu các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội; (2) sự đa dạng hóa các 

thành phần của cộng đồng thế giới, do từ cuối những năm 1950, sự xuất hiện của 

các nước kém phát triển trong khi nhiều quy tắc quốc tế đã được xây dựng trước đó 

nên không phản ánh được mong muốn của họ, do đó cần có sự điều chỉnh cho phù 

hợp bằng “luật mềm”; (3) sự phát triển nhanh chóng của kinh tế thế giới và sự phụ 

thuộc lẫn nhau ngày càng tăng kết hợp với sự phát triển của các lĩnh vực hoạt động 

mới được tạo ra bởi sự tiến bộ không ngừng của khoa học và công nghệ. Hiện 

tượng này đòi hỏi sự hợp lý kịp thời của các nhánh mới của luật quốc tế có khả 

năng thích ứng và phù hợp với từng cấp độ thành tựu mới đạt được do sự tiến bộ 

công nghệ. Do đó, luật kinh tế quốc tế và luật pháp quốc tế liên quan đến BVMT 

của con người là những lĩnh vực trong đó các quy định "mềm" mới đã xuất hiện 

theo kiểu tiên phong. Có thể nói rằng "làn sóng" “luật mềm" phản ánh cả hai, một 

mặt, mong muốn về một loại luật mới được đưa ra cần thiết bởi các yếu tố được nêu 

trên và mặt khác, một nỗi sợ nhất định rằng luật hiện hành quá cứng nhắc, quá khó 

để được áp dụng nghiêm ngặt bởi các nước kém phát triển hoặc không có khả năng 

thích ứng với sự phát triển nhanh chóng mà chúng điều chỉnh.299 

Thứ ba, các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL không chỉ dừng lại ở việc 

giải quyết các vấn đề chung mà ngày càng đi vào giải quyết các vấn đề cụ thể. Từ 

các quy định chung trong các CKQT đầu tiên về BVMTB do nguồn ONTĐL như 

Tuyên bố Stockholm năm 1972, UNCLOS năm 1982, Hướng dẫn Montreal năm 

1985, Nghị định thư 21 năm 1992 thì các CKQT sau này đã càng cụ thể hơn và giải 

các vấn đề cụ thể về BVMTB do nguồn ONTĐL. Việc các quốc gia thông qua GPA 

để phát triển các chương trình hành động toàn diện, liên tục và thích ứng trong 

khuôn khổ quản lý khu vực ven biển tổng hợp đã đánh dấu bước quan trọng trong 

nỗ lực của cộng đồng quốc tế để giải quyết cụ thể các vấn đề ô nhiễm do nguồn 

ONTĐL. GPA là sáng kiến môi trường toàn cầu duy nhất trực tiếp giải quyết sự kết 

nối giữa các hệ sinh thái trên cạn, nước ngọt, ven biển và biển. Nó có phạm vi rộng, 

giải quyết các loại nguồn nước thải, chất ô nhiễm hữu cơ bền vững, chất phóng xạ, 

kim loại nặng, dầu (hydrocarbon), chất dinh dưỡng, tích tụ trầm tích, xả rác và thay 

đổi tính chất vật lý và phá hủy môi trường sống. GPA nhấn mạnh sự cần thiết của 

các quốc gia trong việc thực hiện các biện pháp cần thiết để thực hiện Chương trình 

hành động toàn cầu ở cấp quốc gia và với điều kiện phù hợp ở cấp khu vực và quốc 

 
299 Pierre-Marie Dupuy (1991), “Soft Law and the International Law of the Environment”, 12 Mich. J. Int'l L. 

420 Xem tại: https://repository.law.umich.edu/mjil/vol12/iss2/4, trang 420. 
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tế. Cụ thể hơn nữa đối với vấn đề rác thải biển đang được nhiều CKQT quy định 

như Chiến lược Honolulu: Khung khổ toàn cầu về ngăn chặn và quản lý rác thải 

biển, các Nghị quyết của UNEP-EA về rác thải nhựa và vi nhựa được ban hành mỗi 

kỳ họp và đang tiến tới xây dựng CKQT bắt buộc về rác thải biển. 

Thứ tư, việc phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý ô nhiễm môi trường biển do 

nguồn ONTĐL được sự ủng hộ và tham gia rộng rãi của các quốc gia thông qua 

việc tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các CKQT. Cụ thể có 167 quốc gia và 

tổ chức quốc tế là thành viên của UNCLOS, 178 Chính phủ bỏ phiếu thông qua 

Chương trình Nghị sự 21; 193 quốc gia thông qua Chương trình Nghị sự 21. Triển 

khai thực hiện việc BVMTB do nguồn ONTĐL, Chương trình hành động toàn cầu 

BVMTB được xây dựng năm 1995 và được 108 quốc gia tuyên bố “cam kết để bảo 

vệ và bảo tồn môi trường biển khỏi các tác động của các hoạt động từ đất liền”.300 

Hiện nay, thoả thuận toàn cầu về chống ô nhiễm rác thải biển mang tính bắt buộc 

đang được kêu gọi sự ủng hộ của các quốc gia và tổ chức quốc tế. Theo Lộ trình 

đến tháng 2 năm 2022 các nước mới xem xét thông qua Nghị quyết về xây dựng 

Thoả thuận, tuy nhiên, đến nay, đã có 87 quốc gia ủng hộ việc này. 

Có thể thấy xu hướng hình thành, phát triển và sự tham gia ngày càng chủ 

động và tích cực của các quốc gia, tổ chức quốc tế đối với các CKQT về BVMTB 

do nguồn ONTĐL. Do đó, việc Việt Nam cần tích cực và chủ động hơn nữa trong 

việc tham gia và tổ chức thực hiện hiệu quả các CKQT về BVMTB do nguồn 

ONTĐL là tất yếu phù hợp xu hướng chung của thế giới. 

4.1.2. Định hướng bảo vệ môi trường biển do nguồn ô nhiễm từ đất liền 

của Việt Nam 

Xu hướng ô nhiễm môi trường biển từ đất liền ở Việt Nam sẽ càng ngày 

càng gia tăng do tốc độ gia tăng của dân số, sự phát triển của các ngành công 

nghiệp do đầu tư trực tiếp từ nước ngoài và thành lập các doanh nghiệp trong nước, 

nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản. Cụ thể, theo số liệu của Tổng cục Thống kê thì 

dân số mỗi năm tăng thêm khoảng một triệu người; tính đến 20/9/2020, tổng vốn 

đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 

21,20 tỷ USD, bằng 81,1% so với cùng kỳ năm 2019; vốn thực hiện của dự án đầu 

tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 13,76 tỷ USD, bằng 96,8% so với cùng kỳ năm 

2019; tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu 

tư nước ngoài đầu tư nước ngoài đạt 21,20 tỷ USD, bằng 81,1% so với cùng kỳ năm 

 
300 https://www.unenvironment.org/explore-topics/oceans-seas/what-we-do/addressing-land-based-

pollution/why-does-addressing-land 
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2019; vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 13,76 tỷ USD, 

bằng 96,8% so với cùng kỳ năm 2019.301 Theo thống kê tính chung cả năm 2019, số 

doanh nghiệp thành lập mới năm nay đạt mức kỷ lục 138,1 nghìn doanh nghiệp, vốn 

đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 12,5 tỷ đồng.302 Năm 2020 với tình hình 

Covid nhưng số doanh nghiệp thành lập giảm không đáng kể trong 11 tháng đầu 

năm 2020, cả nước có 124.252 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 1,9% so với cùng 

kỳ năm 2019;303 trong giai đoạn 2011-2015 tốc độ tăng trưởng của ngành thuỷ sản 

ổn định khoảng 3,8%; định hướng mục tiêu 2016-2020 tốc độ tăng giá trị sản xuất 

thủy sản bình quân hằng năm đạt 6,0%;304 tốc độ tăng trưởng của ngành du lịch, 

trong đó đa số các điểm đến là vùng ven biển và các đảo cũng gia tăng rất lớn. Du 

lịch là một trong những ngành dịch vụ có tốc độ tăng trưởng rất cao ở Việt Nam 

trong những năm qua, từ năm 2013 đến năm 2018, lượt khách quốc tế tăng gấp đôi 

từ 7,5 triệu lên 15,5 triệu và lượt khách nội địa tăng gần 2,3 lần, tổng thu từ khách 

du lịch tăng hơn 3 lần từ 35 triệu lên đến 80 triệu lượt khách.305 Năm 2020, do dịch 

Covid nên du lịch bị ảnh hưởng, nhưng xu hướng chung thì đây vẫn là ngành phát 

triển mạnh.  

Để phát triển bền vững kinh tế biển, trong bối cảnh định hướng của Đảng và 

Nhà nước là phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh 

tế của Việt Nam đã phát triển nhanh chóng trong thời gian qua, vấn đề BVMTB để 

phát triển bền vững kinh tế biển cũng ngày càng được định hướng rõ ràng. Định 

hướng này vừa để phù hợp với xu hướng chung của thế giới, cũng thể hiện rõ quan 

điểm của Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu của Chương trình Nghị sự 21 và 

Chương trình Nghị sự 2030. Từ năm 1998, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 36-

CT/TW của (khoá VIII) ngày 25/6/1998 về tăng cường công tác BVMT trong thời 

kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Chỉ thị đã chỉ rõ BVMT là một vấn đề 

sống còn của đất nước, của nhân loại; là nhiệm vụ có tính xã hội sâu sắc, gắn liền 

với cuộc đấu tranh xoá đói giảm nghèo ở mỗi nước, với cuộc đấu tranh vì hoà bình 

và tiến bộ xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Đến năm 2004 với Nghị quyết số 41-

NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị (Khóa IX) “Về bảo vệ môi trường trong 

thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” thì quan điểm khá toàn 

 
301 https://dautunuocngoai.gov.vn/tinbai/6387/Tinh-hinh-Dau-tu-nuoc-ngoai-9-thang-nam-2020 
302 https://haiquanonline.com.vn/so-luong-doanh-nghiep-thanh-lap-moi-nam-2019-cao-ky-luc-117953.html 
303https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/tin-tuc/597/5263/tinh-hinh-dang-ky-doanh-nghiep-thang-11-va-11-

thang-nam-2020-.aspx 
304 Quyết định số 1434/QĐ-TTg ngày 22/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu 

phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2016 – 2020. 
305 Số liệu của Tổng cục Thống kê, xem tại: http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/13460  
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diện từ định hướng giữa môi trường và phát triển bền vững, đến phương pháp tiếp 

cận, chủ thể tham gia,… về BVMT đã đưa ra làm cơ sở nền tảng cho công tác 

BVMT nói chung như: bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề sống còn của 

nhân loại; là nhân tố bảo đảm sức khoẻ và chất lượng cuộc sống của nhân dân; Bảo 

vệ môi trường vừa là mục tiêu, vừa là một trong những nội dung cơ bản của phát 

triển bền vững; bảo vệ môi trường là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi tổ chức, mọi 

gia đình và của mỗi người. Đặc biệt quan điểm “bảo vệ môi trường phải theo 

phương châm lấy phòng ngừa và hạn chế tác động xấu đối với môi trường là chính 

kết hợp với xử lý ô nhiễm, khắc phục suy thoái, cải thiện môi trường và bảo tồn 

thiên nhiên; kết hợp giữa sự đầu tư của Nhà nước với đẩy mạnh huy động nguồn 

lực trong xã hội và mở rộng hợp tác quốc tế; kết hợp giữa công nghệ hiện đại với 

các phương pháp truyền thống” là một trong những quan điểm quan trọng thể hiện 

rõ cách tiếp cận nhằm giải quyết vấn trước mắt và lâu dài để BVMT. 

Gần đây là Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

ngày 03/6/2013 về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài 

nguyên và bảo vệ môi trường” cũng chứa đựng nhiều định hướng về BVMT nói 

chung. Trong đó, quan điểm của Đảng đối với vấn đề môi trường tiếp tục khẳng 

định trong Nghị quyết số 41-NQ/TW, đồng thời kiên quyết loại bỏ những nhân tố 

đe doạ tới môi trường, cụ thể “Môi trường là vấn đề toàn cầu. Bảo vệ môi trường 

vừa là mục tiêu vừa là một nội dung cơ bản của phát triển bền vững. Tăng cường 

bảo vệ môi trường phải theo phương châm ứng xử hài hoà với thiên nhiên, theo quy 

luật tự nhiên, phòng ngừa là chính; kết hợp kiểm soát, khắc phục ô nhiễm, cải thiện 

môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; lấy bảo vệ sức khoẻ nhân dân 

làm mục tiêu hàng đầu; kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, 

ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng. Đầu tư cho bảo vệ môi trường là đầu tư cho 

phát triển bền vững”.  

Riêng đối với BVMTB, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII đã tiến hành 

tổng kết 10 năm thực hiện “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”306 và ngày 

22/10/2018 đã ban hành Nghị quyết số 36 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế 

biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 36). Nghị 

quyết 36 đã thể hiện nhiều quan phát triển bền vững trong Chương trình Nghị sự 21 

và Chương trình Nghị sự 2030 như “Phát triển bền vững kinh tế biển trên nền tảng 

 
306 “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”  được Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) thông qua 

tại Nghị quyết số 09 vào ngày 9/2/2007. 
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tăng trưởng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển”;307 “Tăng cường 

quản lý tổng hợp, thống nhất tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, bảo tồn đa 

dạng sinh học, các hệ sinh thái biển tự nhiên; bảo vệ tính toàn vẹn của hệ sinh thái 

từ đất liền ra biển”.308 Một trong những mục tiêu liên quan đến kiểm soát nguồn ô 

nhiễm biển do nguồn ONTĐL được làm rõ trong Nghị quyết số 36: “Ngăn ngừa, 

kiểm soát và giảm đáng kể ô nhiễm môi trường biển; tiên phong trong khu vực về 

giảm thiểu chất thải nhựa đại dương. Ở các tỉnh, thành phố ven biển, 100% chất 

thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý đạt quy chuẩn môi 

trường; 100% khu kinh tế, khu công nghiệp và khu đô thị ven biển được quy hoạch, 

xây dựng theo hướng bền vững, sinh thái, thông minh, thích ứng với biến đổi khí 

hậu, nước biển dâng, có hệ thống xử lý nước thải tập trung, đáp ứng các quy chuẩn, 

tiêu chuẩn về môi trường.” 309  

Như vậy, tư tưởng và định hướng của Đảng và Nhà nước đã ngày càng rõ về 

BVMT nói chung và BVMTB nói riêng. Theo đó, định hướng quan trọng trong việc 

BVMT từ các Nghị quyết này là việc áp dụng các biện pháp như phòng ngừa, kiểm 

soát, khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường, trong đó phòng ngừa được xem là 

biện pháp quan trọng nhất. Các biện pháp này nhằm  hướng tới mục tiêu phát triển 

bền vững, lấy sức khoẻ nhân dân làm mục tiêu hàng đầu, vừa đảm bảo phát triển 

kinh tế vừa bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu của thực tiễn phát triển kinh tế - xã 

hội của đất nước và hội nhập quốc tế. Việc tổ chức, thực hiện tốt các định hướng là 

nền tảng để bảo vệ môi trường biển và thực hiện hiệu quả các CKQT về BVMTB 

do nguồn ONTĐL. 

 4.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CÁC CAM KẾT 

QUỐC TẾ VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN DO NGUỒN Ô NHIỄM TỪ 

ĐẤT LIỀN Ở VIỆT NAM 

Việt Nam tham gia các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL có ý nghĩa 

quan trọng góp phần cùng cộng đồng quốc tế BVMTB, đồng thời còn khẳng định 

thiện chí về trách nhiệm của Việt Nam trong việc xây dựng một thế giới xanh, hoà 

bình. Khi Việt Nam đã cam kết thực hiện các CKQT thì Việt Nam phải có trách 

nhiệm tổ chức thực hiện ở cấp quốc gia và hợp tác với các quốc gia có liên quan ở 

khu vực và toàn cầu để cùng giải quyết vấn đề ô nhiễm biển do nguồn ONTĐL.  

 
307 Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành ngày 22/10/2018, II.2 (2). 
308 Tlđd, II.2 (4). 
309 Tlđd, II.3 (b). 
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Là thành viên của các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL vừa có thuận 

lợi, lại vừa có khó khăn cho Việt Nam. Nhiều nội dung trong CKQT có mục tiêu cụ 

thể, tuy nhiên với nền tảng cơ sở hạ tầng còn ở mức thấp, đồng thời nguồn lực về tài 

chính và nhân lực để tổ chức thực hiện các nội dung của các CKQT này còn yếu 

kém. Đối với ĐƯQT, khi Việt Nam không thực hiện nghĩa vụ của mình hoặc có 

hành vi vi phạm thì phải chịu hình phạt theo quy định của pháp luật quốc tế. Do đó, 

việc không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ sẽ dẫn đến trách nhiệm 

về mặt pháp lý đối với các quy định trong các CKQT bắt buộc về mặt pháp lý. Việc 

tham gia và thực hiện đầy đủ các quy định trong CKQT tác động có lợi đối môi 

trường biển, phát triển bền vững kinh tế biển, mở rộng quan hệ quốc tế. Sau khi 

tham gia các CKQT, Việt Nam huy động nguồn lực để tổ chức thực hiện các nội 

dung của CKQT, đồng thời hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật của mình cho 

phù hợp với nội dung và mục tiêu của các CQKT. Thực hiện hiệu quả các CKQT về 

BVMTB do nguồn ONTĐL sẽ góp phần phòng ngừa, ngăn chặn và kiểm soát các 

nguồn ô nhiễm biển do nguồn ONTĐL nhằm cải thiện môi trường và hệ sinh thái 

biển. BVMT và hệ sinh thái biển là một thành tố quan trọng cho phát triển bền vững 

kinh tế biển, đảm bảo sinh kế ổn định cho người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, 

việc tham gia các CQKT về BVMTB do nguồn ONTĐL cũng đồng nghĩa với việc 

thực hiện các trách nhiệm hợp tác quốc tế về nhiều mặt với các quốc gia trong khu 

vực, tổ chức quốc tế để thực hiện trách nhiệm chung nhằm đạt được các mục tiêu 

chung trong các CKQT. Tuy nhiên, đến nay việc thực hiện còn nhiều hạn chế cả về 

chính sách, pháp luật, cũng như nguồn lực, công tác thanh tra, kiểm tra,…, do đó 

cần có giải pháp để thực hiện hiệu quả các CKQT về BVMTB do rác thải, nước thải 

và chất dinh dưỡng từ đất liền. 

 4.2.1. Giải pháp để Việt Nam thực hiện hiệu quả nội dung cam kết quốc 

tế chung về bảo vệ môi trường biển do nguồn ô nhiễm từ đất liền  

Thực hiện nội dung cam kết trong các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL, 

Việt Nam đã ban hành các chính sách để định hướng việc BVMT nói chung và 

BVMTB do nguồn ONTĐL nói riêng; ban hành các văn bản quy phạm pháp luật 

chung để phòng ngừa, ngăn chặn và kiểm soát  nguy cơ gây ô nhiễm biển do rác 

thải, nước thải và chất dinh dưỡng có nguồn gốc từ đất liền. Mặc dù chưa có định 

hướng chính sách, chiến lược riêng về BVMTB do nguồn ONTĐL nhưng các chiến 

lược, chính sách chung cho BVMT đã có những nội dung để kiểm soát các nguồn ô 

nhiễm chung bao gồm cả rác thải, nước thải và chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, các quy 

định trực tiếp về kiểm soát ô nhiễm biển do nguồn ONTĐL hầu hết là các quy định 
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chung chung, không có quy định hướng dẫn và hầu như được triển khai thực hiện 

rất hạn chế trong thực tiễn. 

Nhiều công cụ quy định trong các CKQT như chương trình quản lý tổng hợp 

tài nguyên vùng bờ, quản lý tổng hợp lưu vựng sông cũng đã được quy định, công 

tác quản lý tổng hợp chất thải rắn cũng từng bước được áp dụng thực hiện. Tuy 

nhiên, đến nay, nhiều quy định vẫn còn trên giấy hoặc triển khai rất hạn chế như 

chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ hầu như chưa triển khai. Bên 

cạnh đó, nguồn lực để triển khai thực hiện các quy định, nhiệm vụ trong các văn 

bản quy phạm pháp luật, chính sách, các công cụ khác chưa được thành lập và vận 

hành đầy đủ. Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật 

cũng được quy định và phân công lực lượng để thực hiện. Tuy nhiên, cả nhân lực và 

tài chính để triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật và thực hiện công tác 

thanh tra, kiểm tra còn thiếu và yếu, chưa đáp ứng yêu cầu. Hầu hết các mục tiêu 

đặt ra trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ BVMTB do nguồn ONTĐL 

đều chưa đạt được hiệu quả như mong đợi. 

 Về mặt hình thức thì hầu hết các nghĩa vụ, trách nhiệm và các nội dung trong 

các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL đều được tổ chức thực hiện, tuy nhiên 

hiệu quả về mặt môi trường thì chưa đạt được các mục tiêu trong các CKQT. Một 

điểm quan trọng nữa là Việt Nam chưa có Kế hoạch hành động quốc gia về 

BVMTB do nguồn ONTĐL hoặc có chủ trương để lồng ghép trong các chương 

trình, kế hoạch hiện hành. Dưới đây là một số giải pháp chung được đề xuất để thực 

hiện hiệu quả hơn các CKQT về BVMTB do rác thải biển, nước thải, chất dinh 

dưỡng có nguồn gốc từ đất liền. 

Thứ nhất, việc xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật liên quan 

để thực hiện các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL cần được chú trọng cải 

thiện. 

Theo quy định của UNCLOS, các quốc gia thành viên phải thông qua các 

luật và quy định để ngăn ngừa, hạn chế và chế ngự ô nhiễm biển môi trường biển do 

nguồn ONTĐL. Có thể thấy Việt Nam đã xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật 

để phòng ngừa, ngăn chặn và kiểm soát nguồn ô nhiễm biển này. Luật BVMT năm 

2020 đã có nhiều quy định được cải thiện nhằm khắc phục những bất cập trong việc 

quản lý các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường biển từ đất liền như quy 

định đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường, quản lý chất thải rắn, 

quản lý nước thải, phòng chống rác thải nhựa đại dương, mở rộng trách nhiệm của 

nhà sản xuất,… Tuy nhiên, các quy định trực tiếp về BVMTB do nguồn ONTĐL 
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còn tản mát trong các luật khác nhau, nội dung còn chưa đồng bộ, các quy định trực 

tiếp để kiểm soát nguồn ô nhiễm biển từ đất liền quá chung chung, mang tính 

nguyên tắc nhiều hơn là các quy định để áp dụng ngay trong thực tiễn; nhiều nội 

dung còn thiếu, đặc biệt là các quy định cụ thể về việc kiểm soát các nguồn chất 

thải từ đất liền; phòng ngừa và xử lý ô nhiễm biển do các nguồn diện từ đất liền,…  

Theo kinh nghiệm một số nước như Israel và Úc việc xây dựng và hoàn thiện 

các quy định ở cấp quốc gia về BVMTB do nguồn ONTĐL nhằm thực hiện các 

CKQT đều coi trọng. Tuy nhiên do nguồn ONTĐL không giống như các nguồn ô 

nhiễm biển khác dễ xác định được đối tượng gây ô nhiễm, ví dụ như ô nhiễm biển 

từ tàu hoặc do hoạt động nhận chìm ở biển, nên mỗi quốc gia tuỳ theo điều kiện của 

mình để có quy định phù hợp. Về cơ bản các hoạt động trên đất liền có nguy cơ ô 

nhiễm môi trường nói chung và tiềm năng gây ô nhiễm biển nói riêng đều có quy 

định về BVMT chung của các quốc gia điều chỉnh. Nói cách khác nếu mỗi hoạt 

động trên đất liền có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đều được kiểm soát thì khó 

có thể đe doạ đến môi trường biển. Úc một mặt ban hành luật để kiểm soát các 

nguồn có nguy cơ gây ô nhiễm trên đất liền, đồng thời cũng ban hành các văn bản 

pháp luật riêng nhằm ngăn ngừa ô nhiễm biển như Đạo luật Công viên biển Rạn san 

hô Great Barrier năm 1975. Israel bên cạnh luật bảo vệ môi trường chung còn có 

luật riêng về BVMTB do nguồn ONTĐL, trong đó tập trung vào quy định về cấp 

phép nước thải vào môi trường biển và đặc biệt quan tâm đến việc tiếp nhận của các 

vùng biển đối với nguồn thải để đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường. Luật này 

quy định việc nghiêm cấm xả chất thải và nước thải ra biển trong mọi trường hợp và 

chỉ khi không có các biện pháp thay thế thích hợp mới được cấp phép xả thải. Việc 

cấp phép xả thải được thực hiện bởi một ủy ban liên bộ. Điều này nghĩa là việc xem 

xét để cấp phép xả nước thải trên một khu vực biển phải được xem xét bởi các cơ 

quan, ban ngành có liên quan để đảm bảo việc xả thải là phù hợp và không ảnh 

hưởng đến môi trường, hệ sinh thái biển dưới góc độ các ngành, lĩnh vực khác 

nhau. Luật này của Israel quy định các biện pháp lựa chọn thay thế đều hướng tới 

việc quản lý bền vững tài nguyên nước và bảo vệ môi trường như quy định việc tái 

chế nước thải, xử lý tại nguồn phát sinh. Quan trọng hơn cả là Israel đã đảm bảo 

việc thực hiện các quy định này một cách hiệu quả, do đó môi trường biển đã được 

bảo vệ khi áp dụng các quy định này. Đây được xem là bài học kinh nghiệm đáng 

quý cho Việt Nam khi xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện việc 

BVMTB do các nguồn phát sinh từ đất liền.  
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Thực trạng pháp luật của Việt Nam liên quan đến BVMTB do nguồn 

ONTĐL đã có Luật BVMT năm 2020 có các quy định chung về BVMT trong phạm 

vi không gian cả trên đất liền và các vùng biển Việt Nam với các quy định khá đầy 

đủ, đồng thời còn có Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015 quy 

định riêng về BVMTB do nguồn ONTĐL, tuy nhiên, các quy định trong Luật này 

lại quá chung chung nên không được thực hiện trong thực tiễn. Do vậy, để thực hiện 

các CKQT, trên cơ sở kinh nghiệm của Úc và Israel, Việt Nam cần sửa đổi, bổ sung 

các quy định trong Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo để quy định cụ thể 

về nội dung và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc kiểm 

soát nguồn ô nhiễm từ đất liền và sự tham gia phối hợp của các cơ quan, tổ chức 

có liên quan cần được quy định chặt chẽ để công tác BVMTB do nguồn ONTĐL 

được kiểm soát ở các khía cạnh khác nhau. Ngoài ra, các quy định này cần có mối 

liên hệ đến các nguồn ô nhiễm biển từ đất liền với các nguồn gây ô nhiễm biển 

khác như từ tàu thuyền, hoạt động nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản trên biển, nguồn 

xuyên biên giới. 

Luật BVMT năm 2020 đã có nhiều nội dung mới, mang tính đột phá để 

phòng ngừa, ngăn chặn và kiểm soát ô nhiễm do các hoạt động có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường như quy định về đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi 

trường, quy định khuyến khích các hoạt động kinh doanh, sản xuất các sản phẩm 

thân thiện với môi trường. Đặc biệt Luật BVMT năm 2020 đã có quy định khá đầy 

đủ về nền kinh tế tuần hoàn, theo đó, kinh tế tuần hoàn là mô hình kinh tế trong đó 

các hoạt động thiết kế, sản xuất, tiêu dùng và dịch vụ nhằm giảm hoạt động khai 

thác nguyên liệu, vật liệu, kéo dài vòng đời sản phẩm, hạn chế chất thải phát sinh và 

giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.310 Để các quy định này được thực hiện, 

Chính phủ cần sớm xây dựng và ban hành quy định các văn bản hướng dẫn thi hành 

phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước. 

Ngoài ra, văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc tham gia xây dựng, 

thông qua và tổ chức thực hiện các CKQT không phải là ĐƯQT cần phải được quy 

định đầy đủ. Điều này để đảm bảo việc tham gia các CKQT không phải là ĐƯQT 

được quản lý và tổ chức thực hiện được bài bản và khoa học. Hiện nay, ĐƯQT liên 

quan đến BVMTB do nguồn ONTĐL thì ít mà các CKQT không phải ĐƯQT lại 

nhiều. Một số thoả thuận quốc tế được ký bởi Nhà nước và Chính phủ thuộc phạm 

vi điều chỉnh của Luật Thoả thuận quốc tế năm 2020, tuy nhiên, Luật này không 

điều chỉnh đến các CKQT khác không phải là ĐƯQT như Tuyên bố, Nghị quyết,… 

 
310 Luật BVMT năm 2020, Điều 142 (1). 
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của các tổ chức quốc tế được ban hành mà không thông qua trình tự thủ tục ký kết. 

Thực tế Việt Nam cũng chủ động triển khai thực hiện các văn kiện quốc tế này ở 

trong nước, tuy nhiên, do không có quy định cụ thể về việc tham gia cũng như tổ 

chức thực hiện nên khó khăn trong đánh giá việc thực hiện nội dung các CKQT này. 

Do đó, Luật Thoả thuận quốc tế cần bổ sung hoặc ban hành văn bản khác để có quy 

định làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện các CKQT không bắt buộc về mặt pháp 

lý, hay còn gọi là “luật mềm quốc tế” được hiệu quả. 

Thứ hai, xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động quốc gia để BVMTB do 

nguồn ONTĐL. 

Thực hiện Tuyên bố Washington và GPA năm 1995, một số quốc gia lồng 

ghép các hoạt động BVMTB do nguồn ONTĐL vào trong các kế hoạch hành động 

khác liên quan trong khi nhiều quốc gia đã xây dựng kế hoạch hành động quốc gia 

để chống lại ô nhiễm biển do nguồn ONTĐL. Việc xây dựng và thông qua các kế 

hoạch hành động để BVMTB do nguồn ONTĐL ở cấp quốc gia được các nước như 

Úc,311 Israel312 và Bangladesh313 chú trọng thực hiện. Các kế hoạch của các quốc gia  

này đều được xây dựng trên cơ sở hướng dẫn của GPA thực hiện thông qua các 

bước như xác định các vấn đề ô nhiễm biển do nguồn ONTĐL; lựa chọn các vấn đề 

ưu tiên; các mục tiêu quản lý cho các vấn đề ưu tiên; xác định, đánh giá và lựa chọn 

các chiến lược và biện pháp để giải quyết vấn đề; xây dựng các tiêu chí để đánh giá 

hiệu quả của các chiến lược và các biện pháp để BVMTB do nguồn ONTĐL. Các 

kế hoạch này đều lựa chọn được các vấn đề cần giải quyết để BVMTB do nguồn 

ONTĐL, từ đó xác định các mục tiêu, nội dung hoạt động cụ thể, để từng bước 

phòng ngừa, ngăn chặn, giảm bớt ô nhiễm biển do nguồn ONTĐL. Các quốc gia 

như các nước Bangladesh và Israel đã xây dựng kế hoạch hành động riêng để giải 

quyết các nguồn ô nhiễm biển chính từ nguồn ONTĐL với các hoạt động ưu tiên 

cho các giai đoạn cụ thể phù hợp với nguồn tài chính. Trong khi Úc cũng xây dựng 

kế hoạch quốc gia, tuy nhiên, kế hoạch này chủ yếu là mang tính chất khung vừa 

tổng hợp thống nhất lại các hoạt động cụ thể, vừa hoạch định các hoạt động, dự án 

mới để đảm bảo mục tiêu của quốc gia trong việc bảo vệ môi trường biển do nguồn 

ONTĐL. Từ kinh nghiệm này, Việt Nam có thể lựa chọn phương thức phù hợp sau 

 
311 Australia’s National Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Land-based 

Activities. Natural Resource Management Ministerial Council© Commonwealth of Australia (2006) ISBN: 0 

642 553 068. 
312 The Israeli National Action Plan to reduce Pollution from Land Based Activities in 2015. 
313 The Bangladesh National Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Land 

– base Activities in 2006. 
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khi có đánh giá về các kế hoạch hiện hành về bảo vệ môi trường biển do nguồn 

ONTĐL. 

Một điểm đáng chú trong quá trình việc xây dựng và thực hiện NPA là việc 

đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường biển do các hoạt động từ đất liền để xác 

định các nguồn, các nguyên nhân, các vấn đề gây ô nhiễm biển chủ yếu do nguồn 

ONTĐL là rất quan trọng. Việc xác định rõ được đâu là các tác nhân chính gây ra ô 

nhiễm môi trường biển, hoạt động nào từ đất liền đã và đang đóng phần lớn trong 

nguồn ô nhiễm biển được các quốc gia đầu tư để điều tra, nghiên cứu của; đồng thời 

tìm được các nguyên nhân xảy ra các hiện trạng nêu trên là cơ sở nền tảng để xây 

dựng Kế hoạch quốc gia phù hợp với điều kiện về nguồn lực của quốc gia mình và 

đồng thời có những điều chỉnh chính sách phù hợp để đảm bảo vừa phát triển kinh 

tế, vừa bảo vệ môi trường biển. Kinh nghiệm này thể hiện rất rõ ràng ở Isreal, trên 

cơ sở Báo cáo đánh giá việc thực hiện NPA đã được triển khai từ năm 2006, Kế 

hoạch bổ sung năm 2015 đã xác định các vấn đề chính của ô nhiễm môi trường do 

nguồn ONTĐL gồm nước thải, rác thải và các điểm nóng, khu vực nhạy cảm, từ đó 

đã đưa ra các kế hoạch hành động chi tiết để giải quyết từng vấn đề. Đồng thời cũng 

được nhiều quốc gia khác thực hiện để xác định các vấn đề trong NPA. Ví dụ như, 

Canada trong NPA314  đã xác định các chất  ô nhiễm từ đất liền cần phải kiểm soát 

để ngăn chặn ô nhiễm biển từ đất liền, bao gồm nước thải, các chất ô nhiễm hữu cơ 

khó phân huỷ; chất thải từ hạt nhân phóng xạ; kim loại nặng; dầu/ hydrocarbon; 

chất dinh dưỡng; trầm tích bị ô nhiễm và rác thải. NPA của Bangladesh xác định 

các nguồn và các chất chính gây ô nhiễm môi trường biển từ đất liền cần phải thực 

hiện ngăn chặn gồm: (1) Các nguồn điểm bao gồm các nhà máy xử lý nước thải, 

nước thải chưa được xử lý, các nguồn nước thải được xử lý một phần, nước thải 

công nghiệp không được xử lý; chất thải từ hoạt động nuôi trồng thủy sản; (2) Các 

nguồn diện bao gồm nước thải nông nghiệp (thuốc trừ sâu, phân bón và chất thải từ 

động vật); dầu, chất nhờn và hóa chất độc hại từ vi khuẩn chảy tràn từ đô thị ), chặt 

& phá rừng. NPA năm 2005315 của Malta, đã tập trung quản lý đối với các chất và 

các hoạt động cụ thể có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường biển từ đất liền gồm: nước 

thải, chất thải rắn đô thị, khí thải, kim loại nặng (thuỷ ngân, calmium và chì); giảm 

và kiểm soát ô nhiễm bằng các hợp chất Organoh halogen; giảm và kiểm soát ô 

nhiễm bằng các hợp chất Organoh halogen đặc biệt; quản lý dầu bôi trơn thải, hóa 

 
314 Canadaís National Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Land-based 

Activities in 2000 
315 National Action Plan for the Protection of the Marine Environment from Land Based Activities in 2005 of 

Malta. 
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chất độc hại và dự trữ hóa chất hết hạn,… Đây là bài học thiết thực cho Việt Nam, 

trong bối cảnh Việt Nam chưa có cơ sở dữ liệu đầy đủ để đánh giá được hiện trạng 

ô nhiễm biển do nguồn ONTĐL. 

Việt Nam cũng có nhiều kế hoạch có liên quan BVMTB do nguồn ONTĐL 

như đến Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 

2030, Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự 

phát triển bền vững, các kế hoạch thực hiện chiến lược như Kế hoạch thực hiện 

Chiến lược BVMT đến năm 2020, tầm nhìn 2030, Kế hoạch hành động quốc gia về 

tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020,... Ngoại trừ Kế hoạch hành động quốc gia 

về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 có phân chia nhóm các mục tiêu 

và nhiệm vụ nhằm chống lại ô nhiễm rác thải nhựa đại dương từ các hoạt động từ 

các hoạt động trên biển và từ đất liền, các kế hoạch hành động khác cũng chứa đựng 

những nội dung góp phần kiểm soát các nguồn chất thải từ đất liền có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường biển. Mặc dù vậy, các kế hoạch này không có chủ ý hướng tới 

BVMT môi trường do nguồn ONTĐL, do đó các vấn đề cần giải quyết để BVMTB 

do nguồn ONTĐL không được đánh giá, xem xét đầy đủ. Mặt khác, nhiều kế hoạch 

như kế hoạch thực hiện các chiến lược và các đề án, dự án có liên quan đến 

BVMTB cũng được thông qua và thực hiện, do vậy, nguồn lực cho các hoạt động 

này không được đảm bảo. Kết quả là nhiều mục tiêu không đạt được và về tổng thể 

thì chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Với bờ biển dài và hệ thống sông dày đặc, cùng 

với đó là hoạt động ven sông và ven biển đang diễn ra sôi động, trong khi nguồn lực 

lại hạn chế, thì việc xây dựng kế hoạch hành động quốc gia riêng để BVMT do 

nguồn ONTĐL nên được thực hiện ở Việt Nam. Mô hình của một số nước được 

thực hiện trên cơ sở GPA trong việc xây dựng kế hoạch hành động quốc gia để 

BVMTB do nguồn ONTĐL rất cần được học tập để áp dụng cho Việt Nam. Mô 

hình này đã xác các vấn đề, điểm nóng ô nhiễm từ đất liền và kế hoạch chi tiết với 

thời gian và nguồn lực để đạt được các mục tiêu cụ thể. Kế hoạch này căn cứ nguồn 

lực hiện tại, điều tra, khảo sát để đánh giá hiện trạng để xác định các vấn đề cần ưu 

tiên giải quyết và đưa ra các mục tiêu và thời hạn cụ thể để từng bước giải quyết 

vấn đề ô nhiễm do nguồn ONTĐL. 

Thứ ba, Nhà nước cần tăng cường nguồn lực để thực hiện công tác BVMTB 

do nguồn ONTĐL.  

Việc đảm bảo nguồn lực để thực hiện hiệu quả các chính sách, pháp luật, các 

sáng kiến, các hành động cụ thể sẽ đảm bảo việc kiểm soát hiệu quả ô nhiễm biển 

do nguồn ONTĐL để phát triển bền vững tài nguyên biển là một trong những nhân 
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tố then chốt. Việt Nam cũng như một số nước đang phát triển khác việc thực thi các 

chính sách, pháp luật hiện hành rất yếu do không đảm bảo nguồn tài chính và nhân 

lực tương xứng và phù hợp để thực hiện. Do đó, thực tế Việt Nam cũng như các 

quốc gia này có thể đã ban hành nhiều chính sách, pháp luật có liên quan để thực 

hiện các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL, tuy nhiên do không đảm bảo nguồn 

lực đầy đủ để thực hiện nên không có hiệu quả hoặc hiệu quả không cao. Do đó, 

việc đánh giá toàn diện hiệu quả việc thực hiện các chính sách, pháp luật hiện hành 

để từ đó có định hướng đầu tư trọng tâm, trọng điểm phù hợp trong thời gian tới là 

thực sự cần thiết. Đánh giá này cung cấp cơ sở để đề xuất việc tiếp tục đầu tư thực 

hiện các chính sách, pháp luật hiện hành bằng việc đầu tư nguồn lực phù hợp hoặc 

xây dựng và ban hành chính sách, pháp luật mới. 

Bên cạnh đó, cơ quan tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật về kiểm 

soát ô nhiễm môi trường biển do nguồn ONTĐL cần phải hoàn thiện. Các nguồn 

gây ô nhiễm biển có nguồn gốc từ đất liền xuất phát các hoạt động thuộc quản lý 

của các bộ ngành khác nhau như Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, chưa kể đến 

các bộ có liên đến các hoạt động này như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, 

Bộ Khoa học và Công nghệ,... Ngoài ra, đầu mối cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện 

và các cơ quan phối hợp thực hiện các CKQT liên quan đến BVMTB do nguồn 

ONTĐL cũng thuộc các bộ ngành khác nhau như chủ trì thực hiện UNCLOS là Bộ 

Ngoại giao và cơ quan phối hợp thực hiện các quy định trong UNCLOS là các bộ, 

ngành khác nhau như Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thông, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải,…; chủ trì thực hiện Chương 

trình nghị sự 21 và Chương trình nghị sự 2030 là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, còn phối 

hợp thực hiện cũng là các bộ ngành khác,… Do đó, để thực hiện hiệu quả các 

CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL và các chính sách, pháp luật trong nước, 

Chính phủ cần thiết lập cơ chế điều phối, phối hợp giữa các ngành, lĩnh vực có trách 

nhiệm, vai trò trong việc kiểm soát các khâu, các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm 

môi trường biển từ đất liền. Bộ Tài nguyên và Môi trường nên đóng vai trò trung 

tâm trong việc thực hiện các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL, các bộ khác 

như Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ 

Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an,… đóng vai trò khác nhau trong quá trình 

triển khai thực hiện các quy định về kiểm soát ô nhiễm môi trường biển từ đất liền. 

Việc rà soát và củng cố lại nguồn nhân lực từ trung ương đến địa phương 

cũng cần phải tiếp tục thực hiện. Nguồn nhân lực vừa mỏng, yếu lại kiêm nhiệm 
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nhiều công việc cần phải đánh giá và bổ sung phù hợp. Hiện nay, với chủ trương 

tinh giảm biên chế của Đảng và Nhà nước nên nguồn nhân lực cho công tác 

BVMTB ngày càng thu hẹp. Các cơ quan ở địa phương bên cạnh các Chi cục 

BVMT thì Chi cục Biển và Hải nhiều nơi đã thành cấp phòng với số lượng biên chế 

rất ít từ 5 đến 10 biên chế. Điều này đang càng gây khó khăn cho công tác BVMT 

đang ngày càng bị áp lực. Do vậy, việc phân định rõ nguồn nhân lực thực hiện công 

tác bảo vệ môi trường cần được tính toán, ưu tiên để đảm bảo đủ về số lượng và 

chất lượng, tập trung đào tạo những cán bộ chuyên trách, có đủ chuyên môn để theo 

dõi công tác BVMT nói chung và môi trường biển nói riêng. 

Nhà nước cũng cần phải tăng cường nguồn tài chính để đảm bảo thực hiện 

các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL. Trong những năm qua, nhiều quy định 

trong các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL và ngay cả khi các nội dung trong 

các CKQT đã được nội luật hoá hoặc triển khai thực hiện dưới các hình thức khác 

nhau như kế hoạch, dự án, đề án,.. chưa được triển khai thực hiện hiệu quả. Ngoài 

các nguyên nhân khách quan thì một trong những nguyên nhân chủ quan là việc đầu 

tư về tài chính chưa đầy đủ. Cụ thể như quy định về việc xây dựng hệ thống thu 

gom riêng nước thải và nước mưa ở khu đô thị và khu dân cư đã được quy định 

trong Luật bảo vệ môi trường năm 2014, tuy nhiên, hệ thống này mới chỉ đảm bảo 

xử lý một phần 10 nước thải ở đô thị, nước thải ở nông thôn chưa được xử lý đổ 

thẳng ra môi trường. Tuy nhiên, do nguồn tài chính của nhà nước hạn chế nên việc 

xác định các vấn đề ưu tiên để từng bước thực hiện đầy đủ các CKQT về BVMTB 

do nguồn ONTĐL cần được xem xét, đánh giá nghiêm túc để việc sử dụng ngân 

sách cho công tác này tiết kiệm và hiệu quả. 

Vấn đề tài chính để bảo đảm việc thực thi các quy định về kiểm soát ô nhiễm 

môi trường biển do nguồn ONTĐL luôn bị hạn chế do nguồn ngân sách hạn hẹp, do 

vậy, nhà nước ngoài tăng cường các biện pháp tài chính, đồng thời cần có quy định 

để khuyến khích sự tham gia của khối tư nhân trong công tác quản lý chất thải. Mô 

hình của Đà Nẵng về việc công ty thu gom rác thải tự hoạch toán trên cơ sở thu phí 

của các hộ gia đình mà không phụ thuộc ngân sách nhà nước nên được nghiên cứu 

để nhân rộng mô hình này.  

Ngoài ra, Nhà nước cần phải tăng cường đầu tư để thiết lập các điểm quan 

trắc, giám sát môi trường trên các vùng biển nhằm cung cấp xây dựng cơ sở dữ liệu 

phục vụ cho công tác quản lý, xác định thực trạng ô nhiễm, nguồn gây ô nhiễm từ 

đất liền để có biện pháp xử lý phù hợp. Các dữ liệu này là cơ sở để các cơ quan nhà 

nước xác định được nguyên nhân gây ô nhiễm, lập hồ sơ yêu cầu đòi bồi thường từ 
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chủ thể gây ô nhiễm, áp dụng các biện pháp cải tạo, phục hồi môi trường biển hoặc 

sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan trong trường hợp 

văn bản có khoảng chống, sự chồng chéo, không phù hợp với thực tiễn. 

Công tác phổ biến, tuyên truyền và giáo dục các nội dung trong CKQT, 

chính sách, pháp luật về BVMTB do nguồn ONTĐL cũng cần được đẩy mạnh để 

tăng cường năng lực và sự hiểu biết của cán bộ thực hiện và nhận thức của các bên 

có liên quan. Để việc thực hiện các CKQT, cũng như các chính sách, pháp luật nội 

luật hoá các cam kết này được hiệu quả thì các đối tượng có liên quan phải hiểu biết 

được các nội dung của các văn bản này. Các đối tượng từ cơ quan, cán bộ nhà nước 

được giao thực hiện đến các tổ chức, cá nhân chịu sự điều chỉnh của các văn bản 

này phải hiểu rõ, nắm rõ được các nội dung của các văn bản này, đồng thời phải biết 

được quyền lợi và trách nhiệm của mình. Do đó, công tác phổ biến, tuyên truyền và 

giáo dục về các CKQT, chính sách, pháp luật về BVMTB do nguồn ONTĐL cần 

được nhà nước đầu tư nghiên cứu phù hợp với từng đối tượng để tăng cường sự 

hiểu biết về vấn đề ô nhiễm môi trường, tác động của chúng đến sức khoẻ, môi 

trường sống và hệ sinh thái để mọi tổ chức, cá nhân cùng chung tay BVMT. Việc 

tuyên truyền, phổ biến cần tính toán lồng ghép nhiều nội dung vào các sự kiện có 

liên quan và phải được tiến hành thường xuyên, liên tục để bảo đảm hiệu quả trong 

việc phổ biến các kiến thức đến các đối tượng khác nhau. Đặc biệt chú trọng việc 

đưa vào trường học với các mức độ kiến thức phù hợp để giáo dục phổ biến từ bậc 

mầm non nhằm hình thành kiến thức và thói quen của thế hệ trẻ. Thực hiện tốt công 

việc này, ngoài đảm bảo thế hệ tương lai ý thức được trách nhiệm trong việc bảo vệ 

môi trường biển cũng sẽ là những người tuyên truyền và thay đổi thói quen của 

những người lớn tuổi và những người xung quanh.  

Phương thức phổ biến tuyên truyền được nhiều nước áp dụng hiệu quả đó là 

các buổi được tổ chức trong không gian mở, gắn liền với môi trường tự nhiên với 

những bằng chứng và sự việc thực tiễn để dễ dàng cảm nhận và tiếp thu các kiến 

thức về bảo vệ môi trường, ảnh hưởng của môi trường biển đến sức khoẻ của người 

người, sự phát triển bền vững cho các thế hệ tiếp theo. Đài Loan là một ví dụ về 

việc thành công trong việc thực hiện việc phổ biết toàn dân về bảo vệ môi trường. 

Đài Loan đã quy định rõ về số lượng thời gian hằng năm mà mỗi đối tượng bắt 

buộc phải tham gia lớp học BVMT để củng cố và cập nhật kiến thức về môi trường. 

Chương trình học tập của các lớp học này đều gắn kết với không gian mở để giới 

thiệu trực tiếp vai trò của môi trường, hệ sinh thái biển, các cách thức để mọi người 

tự tham gia BVMT. Đài Loan đã thành công trong việc tạo ra được nếp suy nghĩ, 
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hành động được xem như thói quen để bảo vệ môi trường một cách tự giác. Đây 

cũng được xem là những bài học thực tiễn mà Việt Nam có thể học tập để vận dụng 

thực hiện nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

Thứ tư, các cơ quan nhà nước cần đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và 

xử lý vi phạm. Các quy định về các chế tài hình sự, dân sự và hành chính được quy 

định khá đầy đủ để xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật về BVMT nói và 

BVMTB do nguồn ô nhiễm từ đất liền nói riêng. Tuy nhiên, từ những bằng chứng 

rõ ràng về những yếu kém trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm 

hành chính trong bảo vệ môi trường đã phần nào làm rõ về việc hiệu quả thực hiện 

kém các cam kết quốc tế, các chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường biển do 

nguồn ONTĐL. Các hành vi vi phạm không bị xử phạt đã thể hiện tính không 

nghiêm minh trong pháp luật; hành vi vi phạm đã bị phát hiện nhưng vẫn không 

được nghiêm túc tuân theo các hình phạt càng làm cho công tác thực hiện các 

CKQT và pháp luật trong nước yếu kém. Điều này, dẫn đến các hành vi vi phạm 

pháp luật về bảo vệ môi trường biển như việc xả bừa bãi, vứt bỏ rác thải vào các 

nguồn nước hoặc trực tiếp xuống biển diễn ra ngày càng phổ biến. Do đó, việc tăng 

cường nguồn lực để đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra là một trong những điểm 

mấu chốt nhằm đảm bảo việc tuân thủ các quy định pháp luật về BVMTB được 

thực hiện nghiêm minh. Kinh phí và nguồn nhân lực cần được bố trí phù hợp với xu 

hướng phát triển của nền kinh tế, cũng như sự phát triển mạnh mẽ của các hoạt 

động có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường biển. Phương pháp thanh tra, kiểm tra 

cũng cần được cải thiện như việc sử dụng các công nghệ tiên tiến để đảm bảo việc 

giám sát công tác thực hiện; giám sát việc tuân thủ các hình phạt của các tổ chức, cá 

nhân vi phạm. 

Trong những năm qua, công tác thanh tra, kiểm tra chưa hiệu quả một mặt là 

do nguồn lực hạn chế, mặt khác là phương pháp và tính công minh trong thực thi 

công vụ còn nhiều bất cập. Một số trường hợp các đoàn thanh tra lợi dụng chức vụ 

để mưu lợi cá nhân đã ít nhiều ảnh hưởng đến tính nghiêm minh của pháp luật và 

tác động ngược đối với công tác thực thi chính sách, pháp luật của nhà nước. Một 

số phương thức thực hiện thanh tra đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ 

đạo để đảm bảo khách quan, khoa học, tuy nhiên cũng bộc lộ một số điểm hạn chế. 

Ví dụ như việc thanh tra phải thông báo trước, nên khi thực hiện thanh tra tổ chức, 

cá nhân vi phạm đã có sự chuẩn bị để che dấu hành vi vi phạm. Do vậy, để công tác 

thanh tra, kiểm tra hiệu quả đảm bảo việc tuân thủ pháp luật thì việc cải thiện các 
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phương pháp và công khai, minh bạch trong việc thực hiện công tác này cần hoàn 

thiện hơn nữa để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. 

Thứ năm, công tác hợp tác quốc tế trong việc thực hiện các CKQT về 

BVMTB do nguồn ONTĐL cần đẩy mạnh. Ô nhiễm môi trường biển do nguồn 

ONTĐL là vấn đề xuyên biên giới, nên việc giải quyết vấn đề này không thể chỉ là 

một quốc gia riêng lẻ. Việt Nam là một trong những quốc gia xung quanh Biển 

Đông, do đó ngoài trách nhiệm toàn cầu thì trách nhiệm hợp tác khu vực cần được 

tăng cường để kiểm soát hiệu quả ô nhiễm biển từ đất liền. Việc hợp tác xây dựng 

các điều ước, thoả thuận trong khu vực để giải quyết vấn đề ô nhiễm do nguồn 

ONTĐL cũng là một trong nghĩa vụ của các quốc gia thành viên UNCLOS phải 

thực hiện để giải quyết vấn đề ô nhiễm biển do nguồn ONTĐL ở cấp khu vực. Nội 

dung này cũng được xem là một trong những nội dung quan trọng trong các CKQT 

như Chương trình Nghị sự 21, Chương trình hành động toàn cầu bảo vệ môi trường 

biển do nguồn ONTĐL.  

Đến nay, hầu hết các khu vực biển khác trên thế giới ít nhiều cũng đạt được 

những thành tựu nhất định trong việc các quốc gia trong khu vực hợp tác để xây 

dựng và thực hiện các cam kết quốc tế để bảo vệ môi trường biển do nguồn 

ONTĐL. Nhiều khu vực đã xây dựng và thực hiện điều ước quốc tế trong khu vực 

của họ từ rất lâu, cụ thể là ở khu vực biển Địa Trung Hải và Israel là một trong quốc 

gia đóng góp tích cực cho việc này. Khu vực biển Địa Trung Hải được xem là một 

trong những khu vực xây dựng và thông qua các điều ước khu vực đầu tiên về 

BVMTB do nguồn ONTĐL. Công ước Bảo vệ biển Địa Trung Hải chống ô nhiễm 

thông qua năm 1976 chứa đựng những điều khoản về BVMTB do nguồn ONTĐL 

và khu vực đã ban hành riêng Nghị định thư về BVMTB do nguồn ONTĐL vào 

năm 1980 và tiếp tục được các quốc gia trong khu vực chỉnh sửa, bổ sung cho hoàn 

thiện. Các điều ước này có tính bắt buộc thực hiện đối với các quốc gia trong khu 

vực. Do đó ở khu vực này các quốc gia bao gồm cả Israel, rất chủ động trong việc 

xây dựng các kế hoạch ở cấp quốc gia để thực hiện quy định trong các điều ước 

quốc tế khu vực này. Do đó, ở khu vực này hầu hết các quốc gia đều ban hành kế 

hoạch hành động quốc gia để BVMTB do nguồn ONTĐL, từ đó mới tạo hiệu quả 

cao trong việc bảo vệ môi trường biển. Đây được xem là kinh nghiệm cho khu vực 

Biển Đông.  

Ở khu vực Biển Đông, các quốc gia chưa đạt được thoả thuận cụ thể nào về 

việc BVMTB do nguồn ONTĐL, các hoạt động hợp tác quốc tế hiện nay chủ yếu là 

một số tuyên bố, dự án khu vực do các tổ chức khu vực và quốc tế chủ trì. Một số 
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thoả thuận cũng đã được các quốc gia ASEAN thông qua nhưng cũng chủ yếu là 

các thoả thuận không bắt buộc. Để bảo vệ môi trường biển trong vùng biển của 

mình, Việt Nam cần chủ động và tích cực trong việc thúc đẩy việc xây dựng và thực 

hiện các cam kết quốc tế trong khu vực. Trước hết chủ động thực hiện hiệu quả các 

thoả thuận hợp tác ở khu vực để khẳng định được thiện chí của Việt Nam trong việc 

bảo vệ môi trường biển và tiến đến thúc đẩy việc xây dựng và thực hiện các điều 

ước quốc tế ở khu vực Biển Đông để BVMTB do nguồn ONTĐL. 

Việt Nam cũng cần chủ động và tích cực tham gia xây dựng các CKQT về 

BVMTB do nguồn ONTĐL. Đặc biệt, trong thời gian này, Thoả thuận quốc tế về 

chống ô nhiễm rác thải nhựa đại dương bắt buộc về mặt pháp lý đang được các quốc 

gia và tổ chức quốc tế kêu gọi sự ủng hộ để xây dựng và dự kiến thông qua vào năm 

2024. Việt Nam đã thể hiện rõ quan điểm ủng hộ xây dựng Thoả thuận quốc tế này. 

Tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực 

hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 

Chính phủ đã giao Bộ TNMT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng Đề án 

Việt Nam chủ động tham gia đàm phán và xây dựng Thỏa thuận toàn cầu về chống 

rác thải nhựa đại dương. Hiện nay, Bộ TNMT đang triển khai xây dựng Đề án này 

để trình Chính phủ. Đề án này sau khi được phê duyệt sẽ cung cấp nguồn lực để 

Việt Nam tham gia đề xuất, chủ động đàm phán các nội dung của Thoả thuận phù 

hợp với điều kiện của nước ta. Với sự ủng hộ của các cơ quan cấp cao của Nhà 

nước và sự chủ động của các bộ, ngành, Việt Nam sẽ trở thành viên tích cực trong 

việc hoàn thiện các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL nói chung và CKQT bắt 

buộc về pháp lý nhằm chống ô nhiễm rác thải nhựa biển. 

 4.2.2. Giải pháp để Việt Nam thực hiện hiệu quả cam kết quốc tế về bảo 

vệ môi trường biển do rác thải có nguồn gốc từ đất liền 

 Rác thải biển đang đe doạ môi trường biển và đại dương, các nỗ lực của 

Việt Nam trong việc quản lý chất thải rắn trong những năm qua nhằm thực hiện các 

CKQT về BVMTB do rác thải từ đất liền, đồng thời BVMT ở vùng biển ven bờ và 

trên biển. Việt Nam đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để quản lý vòng 

đời chất thải rắn phát sinh từ các hoạt động trên đất liền như quy định về phân loại, 

thu gom, xử lý chất thải rắn, trong đó khuyến khích tái chế, tái sử dụng, sản xuất 

sản phẩm thân thiện với môi trường, tuy nhiên, việc triển khai thực hiện còn nhiều 

hạn chế, cụ thể như việc phân loại rất hạn chế, việc thu gom còn chiếm tỉ lệ thấp, xử 

lý còn chủ yếu bằng chôn lấp, việc tái chế, tái sử dụng và sản xuất sản phẩm thân 

thiện với môi trường chưa thu hút được sự tham gia của các doanh nghiệp. Đồng 
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thời, Việt Nam đã trang bị các thiết bị để thu gom rác thải ở nhiều nơi công cộng và 

ở nhiều khu đô thị, mặc dù vậy, ở các khu vực nông thôn hầu như chưa được trang 

bị các thiết bị thu gom, nhiều nơi ở đô thị cũng chưa có thiết bị thu gom, CTR sinh 

hoạt thường để lề đường để được thu gom. Thêm vào đó, theo các quy định pháp 

luật thì các địa phương bao gồm cả các địa phương ven sông, ven biển phải thực 

hiện nghiêm việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải rắn, hạn chế thất thoát chất 

thải rắn xuống sông, biển, tuy nhiên, thực tế do thiếu nguồn lực nên công tác này 

còn nhiều hạn chế, nhiều bãi chôn lấp mở ven sông, ven biển vẫn còn tồn tại. 

Trong thời gian qua, các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương 

tích cực thực hiện việc tuyên truyền cho mọi tầng lớp nhân dân về tác động của rác 

thải biển nói chung, đặc biệt là rác thải nhựa và đã thu hút được sự tham gia của 

nhiều lực lượng xã hội tham gia các phong trào thu gom rác thải biển. Mặc dù vậy, 

đến nay nhận thức của người dân chưa đồng đều, việc xả rác thải ra môi trường vẫn 

diễn ra thường xuyên, các phong trào nhiều nơi không được thực hiện liên tục. Bên 

cạnh các quy định chung về quản lý chất thải rắn, một số quy định riêng để giảm 

sản xuất, sử dụng và phát sinh rác thải đã được quy định như thuế đối túi ni lông 

khó phân huỷ, khuyến khích sản xuất túi ni lông thân thiện với môi trường, đặc biệt 

Kế hoạch hành động về rác thải nhựa đại dương đã được thông qua và đang triển 

khai thực hiện. Ngược lại, việc triển khai thực hiện các quy định về phòng ngừa, 

ngăn chặn và giảm thiểu rác thải nhựa biển vẫn còn hạn chế, chưa có quy định để 

hạn chế phát sinh vi nhựa. Bên cạnh đó, Việt Nam đã chủ động tham gia các hoạt 

động hợp tác quốc tế trong khu vực để giải quyết vấn đề rác thải biển, tuy nhiên, 

hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế này còn mờ nhạt. Do tính chất phức tạp của 

vấn đề chủ quyền ở Biển Đông nên một số dự án hợp tác khu vực khó triển khai 

thực hiện hiệu quả, thậm trí có những dự án không được triển khai. Đến nay, hiện 

trạng môi trường biển do rác thải biển chưa có cải thiện mà có xu hướng ngày càng 

gia tăng. Một số đề xuất dưới đây để tiếp tục thực hiện hiệu quả các CKQT về 

BVMTB do rác thải từ đất liền. 

Thứ nhất, công tác quản lý chất thải rắn cần được tăng cường. Để tránh rác 

thải biển, đặc biệt là nhựa bị rò rỉ ra môi trường biển, thì việc quản lý chất thải rắn 

nói chung và rác thải nhựa nói riêng từ nguồn phát sinh cần phải được thực hiện 

hiệu quả. Luật BVMT năm 2020 đã khắc phục một số bất cập bằng việc quy định 

nhiều biện pháp nhằm tăng cường tái chế, tái sử dụng rác thải và các quy định cụ 

thể đối với rác thải nhựa nhằm chống ô nhiễm biển do rác thải nhựa. Quy định về 

quản lý chất thải rắn sinh hoạt cũng được cải thiện bằng phương thức tiếp cận phù 
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hợp hơn như việc thu gom, vận chuyển và xử lý theo các loại rác được phân loại, 

đồng thời thu phí đối với rác thải sinh hoạt được tính trên cơ sở lượng rác thải và 

loại rác thải phát sinh. Đây được xem là một trong những bước tiến mới trong 

công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt. Để thực hiện có hiệu quả, các văn bản 

hướng dẫn thi hành Luật này cần nhanh chóng xây dựng để việc triển khai thực 

hiện trong thực tiễn.  

Các quy định dù có được cải thiện thì điểm mấu chốt vẫn là công tác tổ chức 

thực thi và khắc phục những tồn tại nhằm hạn chế đến mức tối đa việc rò rỉ chất thải 

rắn ra môi trường biển. Luật BVMT năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành 

đã quy định về các tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với việc chôn lấp rác thải, nhưng thực 

tế thì chỉ có khoảng một phần ba số bãi chôn lấp đạt tiêu chuẩn theo quy định, còn 

lại thì không đạt tiêu chuẩn, chưa kể đến hầu hết bãi chôn lấp ở các vùng nông thôn 

đều lộ thiên. Do đó, các cơ quan có chức năng cần nghiêm túc xử lý các bãi chôn 

lấp rác thải rắn không hợp vệ sinh, các bãi rác lộ thiên nhằm hạn chế mức thấp nhất 

việc tiếp tục rò rỉ chất thải rắn ra môi trường biển. Đồng thời các cơ quan cấp trên 

có thẩm quyền cần có biện pháp xử lý các cơ quan, đơn vị để xảy ra các sự việc gây 

ô nhiễm nghiêm trọng do thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ xử lý 

chất thải trên địa bàn mình quản lý. Bên cạnh đó, Nhà nước cần tăng cường thu hút 

các nguồn tài chính và nhân lực hoặc có biện pháp hữu hiệu để thực thi hiệu quả 

việc phân loại tại nguồn, thu gom và xử lý phù hợp với quy định của pháp luật để 

đảm bảo hạn chế mức thấp nhất tình trạng rò rỉ rác thải rắn ra môi trường. Các biện 

pháp xử lý chất thải rắn khác như các biện pháp thu hồi năng lượng từ chất thải rắn, 

phân tách dầu từ rác thải nhựa, đốt,… cần được Nhà nước ưu tiên trong những năm 

tới để giảm tỉ lệ chôn lấp rác thải rắn quá lớn như hiện nay. Việc xử lý rác thải sinh 

hoạt tại Thành phố Cần Thơ là một ví dụ tốt về xử lý rác thải sinh hoạt bằng việc 

xây dựng Nhà máy đốt rác phát điện. Nhà máy này đã xây dựng hoàn thành và đưa 

vào hoạt động từ ngày 15-10-2018 và tiếp nhận trung bình mỗi ngày hơn 453 tấn 

rác thải sinh hoạt, chiếm khoảng 70% lượng rác sinh hoạt của Thành phố.316 Đây 

được xem là thực tiễn tốt để các tỉnh khác học tập và thực hiện, do việc xây dựng 

nhà máy xử lý rác vừa giúp xử lý lượng lớn rác thải rắn sinh hoạt phát sinh trong 

tỉnh và hạn chế đến mức thấp nhất việc xử lý rác thải sinh hoạt bằng chôn lấp, đồng 

thời lại sản xuất ra điện năng. 

 
316 Hà Văn (2020), “Cần Thơ nỗ lực nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường”, tại website: 

https://baocantho.com.vn/can-tho-no-luc-nang-cao-hieu-qua-bao-ve-moi-truong-a127390.html 
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Thứ hai, để hạn chế lượng rác thải rắn phát sinh ra môi trường thì việc tái sử 

dụng, tái chế là hoạt động thực sự cần thiết để khép kín vòng đời của sản phẩm nói 

chung và sản phẩm nhựa nói riêng. Quy định hiện hành có nhiều biện pháp khuyến 

khích về thuế, tiền thuê đất, hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm,.... để thúc đẩy các ngành 

tái chế, tái sử dụng chất thải rắn. Tuy nhiên, thực tế là hiện nay lĩnh vực này chưa 

hấp dẫn được các nhà đầu tư. Một trong những nguyên nhân là đầu vào tái chế rác 

thải chưa đáp ứng được công suất của các nhà máy hiện đại, đồng thời đầu ra cho 

sản phẩm chưa ổn định, nguồn nguyên liệu đầu vào từ việc phân loại rác chưa đảm 

bảo yêu cầu. Do đó, Nhà nước cần đánh giá lại các biện pháp khuyến khích cho lĩnh 

vực tái chế, tái sử dụng và tạo ra môi trường đầu tư đáp ứng được các yêu cầu của 

nhà đầu tư để hấp dẫn các nhà đầu tư lớn với thiết bị hiện đại để tái chế, tái sử dụng 

rác thải rắn nhằm giảm lượng rác thải rắn phát sinh.  

Các làng tái chế rác thải rắn và rác thải nhựa đang được quản lý bởi các quy 

định để BVMT và Nhà nước đã ban hành cơ chế để khuyến khích các hộ gia đình 

vào các khu vực tập trung để sản xuất, tuy nhiên, các quy định về BVMT ở các làng 

nghề hầu như chưa được tuân thủ, cơ chế tập trung các hộ gia đình chưa thu hút 

được các đối tượng tham gia và họ vẫn duy trì hoạt động kinh doanh của mình trong 

các khu dân cư. Kết quả là việc tái chế chất thải rắn tại các làng nghề vẫn chưa được 

kiểm soát. Do đó, các cơ quan thanh tra, kiểm tra cần nghiêm túc trong việc xử lý 

các hộ gia đình tái chế chất thải, rác thải nhựa gây ô nhiễm môi trường tại địa 

phương nhằm hạn chế việc hành vi vi phạm gây ô nhiễm môi trường. 

Đồng thời, Nhà nước cần thực hiện việc rà soát, đánh giá các mức độ đáp 

ứng các điều kiện đảm bảo môi trường để có biện pháp xử lý phù hợp; có thể cấm 

một số hoạt động tái chế ở các làng nghề này và tạo cơ hội cho các nhà đầu tư tái 

chế có thiết bị hiện đại hoặc đánh giá lại việc xây dựng các khu tập trung để hấp 

dẫn các hộ gia đình, cá nhân có thể thực hiện việc tái chế rác thải rắc để đảm bảo 

việc bảo vệ môi trường.  

 Thứ ba, các quy định về mở rộng trách nhiệm của nhà sản xuất đối với rác 

thải phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các nhà sản xuất  cần phải 

thực hiện hiệu quả. Luật BVMT năm 2014 đã quy định trách nhiệm thu hồi sản 

phẩm như thiết bị điện tử, phương tiện giao thông,... và Luật BVMT năm 2020 đã 

quy định về mở rộng trách nhiệm của nhà sản xuất, theo đó mở rộng cả về chủ thể 

và đối tượng phải thực hiện thu gom và xử lý đối với các sản phẩm, bao bì chứa 

các chất độc hại, khó có khả năng tái chế hoặc gây khó khăn cho thu gom phải 

thực hiện việc tái chế hoặc đóng góp tài chính phục vụ cho viện tái chế các chất 
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thải phát sinh do hoạt động sản xuất, kinh doanh của họ. Các nội dung này chưa 

được quy định chi tiết và đây cũng là những quy định mới được áp dụng tại Việt 

Nam. Rút kinh nghiệm từ quy định về việc thu hồi sản phẩm thải bỏ được xem 

như khá thất bại trong việc thực hiện, thì việc triển khai thực hiện các quy định 

mới trong Luật BVMT năm 2020 cần sự quan tâm của các cơ quan tổ chức thực 

thi các quy định này.  

Thực tế, nhiều nước trên thế giới đã áp dụng và thực thi quy định về mở rộng 

trách nhiệm của nhà sản xuất như là công cụ để giải quyết vấn đề phát sinh rác thải, 

tuy nhiên không phải quốc gia nào cũng thành công. Các nền kinh tế OECD công 

nghiệp hóa như Nhật Bản và Hàn Quốc đã thiết lập tốt các quy định và kế hoạch mở 

rộng trách nhiệm của nhà sản xuất đối với các dòng chất thải chính, được hỗ trợ bởi 

một khuôn khổ giám sát và thực thi vững chắc nên đã khá thành công trong việc 

kiểm soát vòng đời của rác thải thông qua các quy định về trách nhiệm của nhà sản 

xuất đối với việc tái chế rác thải do họ sản xuất ra.317 Tuy nhiên, một số nền kinh tế 

mới nổi nhanh chóng, chẳng hạn như Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia đã bắt đầu 

phát triển các chương trình mở rộng trách nhiệm của nhà sản xuất, nhưng các 

chương trình này chưa được thực hiện và hoạt động đầy đủ; Malaysia và Thái Lan 

cũng đang bắt đầu con đường hướng tới mở rộng trách nhiệm của nhà sản xuất đối 

với rác thải điện tử, mặc dù các sáng kiến này thường dựa vào sự tham gia tự 

nguyện của các nhà sản xuất.318 

 Do đó, để việc áp dụng và thực hiện các quy định mở rộng trách nhiệm của 

nhà sản xuất được thành công, các cơ quan quản lý cần phải tạo cơ sở thông tin dữ 

liệu tốt để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định này. Các 

cơ quan thực thi pháp luật cần thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý hành 

vi vi phạm nhằm đảm bảo các nhà sản xuất thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình 

đối với các loại sản phẩm, bao bì thuộc đối tượng phải thu gom và xử lý. 

Thứ tư, để giảm lượng chất thải rắn, đặc biệt là rác thải nhựa thì việc hạn chế 

sản xuất các sản phẩm nhựa khó phân huỷ, khó tái chế thông qua việc cấm một số 

sản phẩm hoặc sử dụng công cụ tài chính và khuyến khích các sản phẩm thân thiện 

với môi trường nên được xem là ưu tiên.  

Việc sử dụng công cụ tài chính để hạn chế người tiêu dùng sử dụng một số 

sản phẩm nhựa được nhiều nước sử dụng, tuy nhiên chỉ một số quốc gia thành công 

 
317 OECD (2014), The State of Play on Extended Producer Responsibility (EPR): Opportunities and 

Challenges, trang 5. 
318 OECD (2014), The State of Play on Extended Producer Responsibility (EPR): Opportunities and 

Challenges, trang 5. 
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khi các quy định này được nghiêm túc thực hiện và đã giảm được lượng rác thải 

nhựa lớn vào môi trường. Cụ thể: 319  

- Indonesiavào năm 2016, áp đặt thuế đối với túi nhựa đối với người tiêu 

dùng (tương đương 0,015 USD/túi) tại một số cửa hàng bán lẻ được chọn ở 23 

thành phố. Kết quả là trung bình ở mỗi thành phố giảm 40% số lượng túi ni lông 

được sử dụng ở các thành phố được chọn, nhưng người tiêu dùng. Với thành công 

này, Chính phủ Indonesia đang xem xét việc áp thuế trên toàn quốc đối với túi nhựa 

bắt đầu từ năm 2018.  

- Botswana năm 2007 áp dụng thuế đối với nhà bán lẻ, tuy nhiên, không bắt 

buộc các nhà bán lẻ tính phí cho túi nhựa. Các nhà bán lẻ được quyền tự quyết định 

số phí cụ thể. Thuế được áp dụng trên cơ sở việc đánh thuế tự nguyện đối với túi ni 

lông. Kết quả giảm tiêu thụ túi nhựa: giảm 50% trong vòng 18 tháng, thành công 

một phần do giá túi luôn cao. 

Có thể thấy đây là các ví dụ tốt trong việc áp dụng nghiêm túc công cụ thuế 

để giảm việc tiêu dùng và phát sinh rác thải nhựa cho Việt Nam. Việt Nam đã có 

công cụ thuế đối với túi ni lông, nhưng hiệu quả thực thi công cụ này quá yếu kém 

nên gần như không có tác dụng làm giảm mức tiêu dùng túi ni lông, đặc biệt là túi 

ni lông khó phân huỷ và khó tái chế. Bên cạnh đó, mức thuế quá thấp và chưa áp 

dụng thuế đối với bao bì ni lông đóng sẵn và nhập khẩu cũng là những hạn chế 

trong việc giảm lượng phát sinh rác thải nhựa vào môi trường. 

Do vậy, Luật thuế bảo vệ môi trường sửa đổi, bổ sung cần sớm được thông 

qua, theo đó tăng mức thuế đối với túi ni lông không thân thiện với môi trường, 

đồng thời bổ sung một số đối tượng thuộc diện chịu thuế môi trường là bao gói ni 

lông đóng sẵn và các sản phẩm túi ni lông nhập khẩu. Mức thuế đối với các đối 

tượng này cần tăng thêm để tăng chi phí và giá thành cho các sản phẩm túi ni lông 

không thân thiện với môi trường, bao gói đóng sẵn bằng nhựa, từ đó giảm nhu cầu 

của người tiêu dùng đối với loại túi này, đồng thời tăng cường sức cạnh tranh của 

các loại túi thân thiện với môi trường. Một điểm mấu chốt trong việc thực hiện công 

cụ tài chính này là phải thực hiện nghiêm túc việc thu thuế bảo vệ môi trường theo 

quy định để đảm bảo mục tiêu của việc ban hành thuế bảo vệ môi trường, nhằm bổ 

sung nguồn thu để bảo vệ môi trường từ các sản phẩm nhựa và tăng giá thành của 

các sản phẩm túi ni lông không thân thiện với môi trường nhằm giảm việc sử dụng 

loại sản phẩm này. 

 
319 UNEP (2018), Single-Use Plastics: A Roadmap for Sustainability (Rev. ed., pp. vi; 6), trang 27. 
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Việc cấm sản xuất một số sản phẩm nhựa cũng cần được xem là định 

hướng Việt Nam cần hướng tới. Nhiều quốc gia đã thành công như:320 (1) Maroc 

năm 2016 đã cấm sản xuất, nhập khẩu, mua bán và phân phối túi nhựa và kết quả 

là 421 tấn túi nhựa đã bị thu giữ trong một năm. Hầu hết công dân nước này đã 

chuyển sang sử dụng túi vải. Chính phủ Maroc tuyên bố rằng túi nhựa hầu như 

không còn được sử dụng ở nước này;  (2) Trung Quốc năm 2008 đã cấm đối với 

túi nhựa không phân hủy sinh học <25 μ và đánh vào người tiêu dùng đối với túi 

dày hơn. Kết quả tại các siêu thị Trung Quốc, việc sử dụng túi ni lông giảm từ 60 

đến 80%. Indonesia năm 2016: Cấm túi ni lông ở thành phố Banjarmasin. Giảm 

tiêu thụ túi đến 80%. (3) Israel vào năm 2017 cấm đối với túi <20μ và đánh vào 

túi dày hơn trong siêu thị (khoảng 0,03 đô la). Một cuộc khảo sát cho thấy rằng, 

bốn tháng sau khi luật có hiệu lực, 42% người mua sắm đã không mua bất kỳ túi 

nhựa nào từ siêu thị. 

Ngoài ra, Nhà nước cần tạo ra môi trường thực sự để hấp dẫn các nhà đầu 

tư và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh để sản phẩm thân thiện với môi trường 

có thể cạnh tranh tốt với các sản phẩm nhựa không thân thiện với môi trường. 

Hiện nay, Luật BVMT năm 2020 đã quy định Chính phủ quy định lộ trình hạn chế 

sản xuất, nhập khẩu sản phẩm nhựa dùng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy.321 

Các quy định này cần sớm được ban hành và thực hiện hiệu quả nhằm hạn  chế 

việc sản xuất và tiêu dùng các sản phẩm này, nhằm giảm áp lực cho môi trường 

biển ở Việt Nam. 

Việc nhập khẩu phế liệu nhựa cần theo hướng hạn chế có lộ trình hoặc 

cấm một số phế liệu nhựa được phép nhập khẩu vào Việt Nam, nhằm làm giảm 

nguy cơ nhập khẩu rác thải nhựa vào Việt Nam, hạn chế sức ép lên môi trường. 

Bên cạnh đó, các quy định việc quản lý phế liệu nhập khẩu cần phải thực hiện 

nghiêm, tăng cường việc thanh tra, kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm các 

quy định về nhập khẩu phế liệu; phối hợp với các quốc gia khác để ngăn chặn 

việc vi phạm từ nơi xuất, tránh việc nhập khẩu bất hợp pháp hoặc nhập khẩu các 

loại phế liệu nhựa không đủ tiêu chuẩn để tái chế, nhằm tránh để Việt Nam trở 

thành bãi rác của thế giới. 

Thứ năm, một số công cụ và biện pháp khác cũng cần được nghiêm túc triển 

khai thực hiện. Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 

2025, tầm nhìn đến năm 2050 để kiểm soát các loại chất thải rắn cần được thực hiện 

 
320 UNEP (2018), Single-Use Plastics: A Roadmap for Sustainability (Rev. ed., pp. vi; 6), trang 27. 
321 Luật BVMT năm 2020, Điều 73 (7). 
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để đạt các mục tiêu đề ra sẽ là nền tảng để giảm phát sinh và rò rỉ CTR ra môi 

trường biển. Thêm vào đó, Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa 

đại dương đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 cần được triển khai với lộ trình 

và các hoạt động cụ thể để hướng tới các mục tiêu đã đặt ra. Đạt được các mục tiêu 

này sẽ là thắng lợi của Việt Nam trong việc ngăn chặn, giảm thiểu rác thải nhựa vào 

môi trường biển.  

Việc tuyên truyền, khuyến khích để có sự tình nguyện của các nhà sản xuất, 

nhà bán lẻ vào công việc giảm phát sinh rác thải rắn cũng cần được đẩy mạnh. Một 

số nước áp dụng khá thành công khi nhà nước ký cam kết tình nguyện với các đối 

tượng này như Thuỵ Sĩ và Tây Ban Nha.322 Thụy Sĩ có Thỏa thuận Công tư vào 

năm 2016, theo đó các chuỗi siêu thị lớn nhất của Thụy Sĩ đã áp dụng mức thuế túi 

nhựa dựa trên một thỏa thuận tự nguyện, đã được quốc hội phê duyệt như một biện 

pháp thay thế cho lệnh cấm hoàn toàn và kết quả sau một năm, nhu cầu đối với túi 

nhựa giảm 80- 85%. Luxembourg đã có Thỏa thuận công tư năm 2004 với sự tham 

gia của 85 nhãn hiệu (bao gồm tất cả các nhà phân phối lớn) tham gia vào sáng kiến 

“Eco-sac” (“Öko-Tut”), một dự án hợp tác giữa Bộ Môi trường, Liên đoàn Thương 

mại Luxembourgian và hiệp hội phi lợi nhuận Valorlux để giảm tiêu thụ túi nhựa 

nhẹ bằng cách thay thế chúng bằng túi có thể tái sử dụng. Kết quả là lượng tiêu thụ 

túi nhựa giảm 85% trong chín năm và “Öko-Tut” đã thay thế hầu hết túi nhựa miễn 

phí tại các siêu thị trên toàn quốc. 

 Hiện nay, nhiều Hiệp hội và doanh nghiệp cũng đã ký cam kết với chính 

quyền các cấp và hoạt động này ít nhiều cũng có tác động nhất định đến việc giảm 

lượng rác thải nhựa, tuy nhiên, hoạt động này chưa được đồng bộ nên hiệu quả chưa 

cao. Do đó, Việt Nam cần đẩy mạnh và đưa thành chủ trương để đẩy mạnh phong 

trào này nhằm tạo những chuyến biến lớn trong việc giảm lượng sử dụng túi ni lông 

và tăng cường sử dụng bao gói là các sản phẩm thân thiện với môi trường. 

 Bên cạnh đó, một số nguồn phát sinh rác thải rắn đặc thù và có nguy cơ gây 

ô nhiễm môi trường biển cần phải quy định và quản lý hiệu quả. Các chất thải rắn 

phát sinh từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, đánh bắt thuỷ sản 

cần được quản lý nghiêm để tránh việc vứt bỏ rác thải rắn ra môi trường biển. Các 

quy định về trách nhiệm việc thu gom, xử lý rác thải nhựa của Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh vừa được quy định trong Luật BVMT năm 2020 cần được triển khai thực hiện 

hiệu quả. 

 
322 UNEP (2018), Single-Use Plastics: A Roadmap for Sustainability (Rev. ed., pp. vi; 6), trang 21. 
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 Một số quốc gia có sáng kiến trả phí cho người thu gom rác thải biẻn trôi nổi 

ở biển và đã thành công như Cameroon và Hàn Quốc. Ở Cameroon,323 Chính phủ 

đã cố gắng khuyến khích việc dọn rác nhựa bằng cách trả tiền cho người dân cho 

mỗi kg rác thải nhựa được thu gom. Thông qua chương trình, ước tính khoảng 

100.000 kg rác thải nhựa đã được thu gom chỉ trong năm 2015.  

 “Hàn Quốc đã thực hiện nhiều chương trình khác nhau để khen thưởng 

cho việc dọn rác biển. Kể từ năm 2003, ngư dân nhận được một khoản phí nhỏ 

khi giao rác biển cho các cảng. Chính quyền trung ương và địa phương của Hàn 

Quốc đã thiết lập chương trình mua lại rác thải biển để bảo tồn môi trường biển 

và giáo dục ngư dân và cư dân địa phương về sự nguy hiểm của rác biển. Theo 

báo cáo, chương trình mua lại đã chứng minh hiệu quả hơn về chi phí bằng cách 

thu hút ngư dân và cộng đồng tham gia thay vì chính quyền trung ương và địa 

phương thu gom và loại bỏ rác thải trên biển. Năm 2009, Hàn Quốc đã tài trợ 9 

triệu đô la Mỹ cho hoạt động làm sạch bờ biển, tập trung vào sự tham gia của 

cộng đồng và khuyến khích kinh tế cho người dân sống dọc theo bờ biển. Mục 

tiêu của chương trình là loại bỏ rác biển dọc theo bờ biển và tạo công ăn việc 

làm cho người cao tuổi sống trong khu vực. Trong khi một số chương trình làm 

sạch ven biển của Hàn Quốc bao gồm sự tham gia tự nguyện mà không có sự 

khuyến khích, chương trình mua lại và trả tiền để làm sạch môi trường ven biển 

thể hiện hai phương pháp loại bỏ rác biển liên quan đến sự hợp tác của cộng 

đồng và chính phủ.” 324 

Bài học này nên xem xét áp dụng ở Việt Nam vì khá phù hợp với điều kiện ở 

Việt Nam. Hiện nay, số lượng ngư dân và hộ nuôi trồng thuỷ sản trên biển khá 

nhiều và nhiều trong số đó là hộ gia đình, cá nhân có thu nhập thấp. Do đó nếu có 

khoản chi phí hỗ trợ khi họ thực hiện việc thu gom rác phát sinh do hoạt động của 

mình hoặc vớt trên biển trong quá trình đánh bắt cá sẽ có hiệu quả rất cao mà không 

cần phải mất nhiều chi phí cho việc thuê tàu thuyền và nhân công thực hiện. 

Thứ sáu, công tác hợp tác quốc tế cần được đẩy mạnh ở cấp khu vực và toàn 

cầu để chống lại ô nhiễm rác thải nhựa. Hiện nay, Việt Nam đã tham gia các hoạt 

động hợp tác quốc tế ở khu vực như tham gia dự án COBSEA, các hoạt động của 

APEC và cùng các quốc gia ASEAN ra Tuyên bố về rác thải nhựa. Việt Nam cần 

tích cực tham gia thực hiện tốt các dự án và các hoạt động này để giảm thiểu và cải 

thiện môi trường biển. Thêm vào đó, Việt Nam cần nỗ lực hơn trong việc hợp tác 
 

323 UNEP (2018), Single-Use Plastics: A Roadmap for Sustainability (Rev. ed., pp. vi; 6), trang 27. 
324 UNEP (2016), Marine Litter Legislation: A Toolkit for Policymakers, trang 44. 



148 

 

với các quốc gia và các tổ chức khác trong khu vực để tăng cường các hoạt động 

hợp tác, tiến tới xây dựng các điều ước khu vực có quy định về phòng ngừa, ngăn 

chặn và giảm thiểu rác thải nhựa, đồng thời đóng góp vào việc xây dựng thoả thuận 

toàn cầu để chống lại rác thải nhựa.  

 4.2.3. Giải pháp để Việt Nam thực hiện hiệu quả cam kết quốc tế cam 

kết quốc tế về bảo vệ môi trường biển do nước thải có nguồn gốc từ đất liền 

  Việt Nam đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật như Luật bảo vệ 

môi trường năm 2014 và được sửa đổi, bổ sung năm 2020, Luật tài nguyên nước 

năm 2012 quy định cụ thể về các nội dung quản lý nhà nước đối với nước thải như 

đối tượng phải thực hiện thu gom, xử lý nước thải, các hoạt động, dự án phải thực 

hiện việc thu gom, xử lý nước thải, quan trắc nước thải; cấp giấy phép xả thải vào 

nguồn nước. Các luật này cũng quy định khuyến khích việc tái sử dụng các nguồn 

nước thải sau khi xử lý. Các quy định về tiêu chuẩn và quy chuẩn về quản lý nước 

thải cũng được ban hành để kiểm soát nguồn nước. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng 

đã xây dựng Chiến lược bảo vệ môi trường, Kế hoạch hành động quốc gia thực 

hiện Chương trình nghị sự 2030, trong đó cũng dành mối quan tâm lớn đối với 

nguồn nước thải với các biện pháp khá đầy đủ như xây dựng, hoàn thiện hệ thống 

nước thải gắn với việc quy hoạch các hoạt động liên quan như quy hoạch đô thị, 

phát triển các khu công nghiệp; ngăn chặn các nguồn nước thải ra các lưu vực 

sông lớn,… Đối với mục tiêu trong GPA “Đến năm 2025, xử lý tất cả nước thải 

phù hợp với hướng dẫn chất lượng môi trường quốc gia hoặc quốc tế” và mục tiêu 

trong Chương trình Nghị sự 2030 là đến năm 2030 giảm một nửa nước thải được 

xử lý, Kế hoạch và Lộ trình của Việt Nam đã đặt ra các mục tiêu phù hợp và đang 

triển khai thực hiện. 

 Mặc dù công tác quản lý nước thải ở nước ta đã được quan tâm cả về chính 

sách, pháp luật và nguồn lực, tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế. Hạn chế lớn nhất đó 

là nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng để xử lý nước thải, đặc biệt là nước thải 

sinh hoạt cả ở đô thị và khu vực dân cư khác. Việc đầu tư vào các hệ thống thu 

gom, xử lý nước thải còn quá hạn chế, nguồn lực để quản lý nước thải còn yếu kém. 

Công tác cấp giấy phép xả nước thải, một công cụ quan trọng trong quản lý, kiểm 

soát nước thải để bảo vệ tài nguyên nước, nhưng việc cấp phép hiện mới chỉ xem 

xét cho từng công trình riêng lẻ, chưa thực sự triển khai theo mô hình quản lý tổng 

hợp tải lượng, công tác thẩm định cấp phép xả nước thải vào nguồn nước còn nhiều 
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hạn chế do thiếu các thông tin dữ liệu liên quan.325 Để thực hiện hiệu quả các 

CKQT về BVMTB do nước thải từ đất liền, một số biện pháp, công cụ, hoạt động 

cần được điều chỉnh và tăng cường.  

 Thứ nhất, các quy định và việc thực hiện cấp phép xả thải vào môi trường 

phải đảm bảo phù hợp với nguồn nước tiếp nhận. Hiện nay, bên cạnh giấy phép xả 

nước thải vào môi trường tự nhiên theo Luật tài nguyên nước năm 2012, còn có 

giấy phép nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi. Việc hai loại giấy phép được 

cấp vào nguồn nước khó đảm bảo việc xem xét toàn diện đến nguồn nước chung 

khi đánh giá về khả năng tiếp nhận của nguồn nước do cả hai nguồn nước này cuối 

cùng đều chảy vào hệ thống sông và ra biển. Để khắc phục bất cập này Luật 

BVMT năm 2020 đã thống nhất cấp một loại giấy phép môi trường, trong đó có cả 

nước thải. Để quy định này được thực hiện hiệu quả, việc hướng dẫn và tổ chức 

thực hiện cần được triển khai đồng bộ khi Luật BVMT có hiệu lực. 

 Ngoài ra, Luật BVMT năm 2014 có các quy định liên quan đến thống kê, 

đánh giá, giảm thiểu và xử lý chất thải đổ vào dòng sông, định kỳ đánh giá sức 

chịu tải của sông, công bố các đoạn sông, dòng sông không còn khả năng tiếp 

nhận chất thải,326 tuy nhiên đến nay các quy định này hầu như không được thực 

hiện để có cơ sở xem xét việc cấp phép xả nước thải cho phù hợp với khả năng 

tiếp nhận của các sông. Luật BVMT năm 2020 tiếp tục quy định việc đánh giá sức 

chịu tải của sông và hồ có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế, tuy nhiên 

Luật này cũng chưa quy định việc đánh giá sức chịu tải của vùng ven biển, làm cơ 

sở cấp phép và quản lý hoạt động xả thải từ đất liền, cũng như chất ô nhiễm từ các 

dòng sông đổ ra biển. Thêm vào đó, việc thiếu các cơ sở dữ liệu về các chất thải 

phát sinh từ nguồn diện, nguồn điểm cũng khó khăn cho việc đánh giá đầy đủ về 

khả năng tiếp nhận của nguồn nước đối với các nguồn nước thải. Do đó, việc đánh 

khả năng của các sông cần được đầu tư về nguồn lực để nghiêm túc thực hiện 

nhằm cung cấp cơ sở cho việc cấp phép xả nước thải nhằm tránh ô nhiễm  các 

dòng sông và các vùng biển, đồng thời cần quy định về việc đánh giá sức chịu tải 

của một số khu vực biển ven bờ. 

Theo kinh nghiệm của Israel thì việc quy định một cơ quan liên bộ để thực 

hiện việc cấp giấy phép xả thải vào môi trường biển. Theo quy định của Việt Nam 

việc cấp phép xả nước thải trong Luật tài nguyên nước năm 2012 hay Luật BVMT 

năm 2020 không có quy định về cơ quan liên bộ để thực hiện việc cấp phép nhưng 

 
325 http://thanhtravietnam.vn/xa-hoi/thach-thuc-va-giai-phap-trong-quan-ly-nuoc-thai-175387 
326 Luật BVMT năm 2014, Điều 53. 
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có quy định về hội đồng thẩm định việc cấp phép. Do đó, Việt Nam cần thực hiện 

nghiêm túc quy định về cấp phép để bảo vệ môi trường không bị ô nhiễm do nước 

thải. Cũng theo kinh nghiệm của Isreal, Việt Nam nên quy định các biện pháp bắt 

buộc thực hiện để giảm thiểu tối đa việc xin phép xả vào môi trường như quy định 

về việc tái sử dụng nước thải, xử lý nước thải tại nguồn phát sinh,… Việc cấp phép 

xả nước thải vào môi trường biển là biện pháp cuối cùng khi không áp dụng được 

biện pháp thay thế nào khác. Thực hiện được các quy định này sẽ góp phần giảm 

được lượng nước thải xả vào môi trường biển, đồng thời tăng cường trách nhiệm 

của các cơ sở phát sinh nước thải trong việc thúc đẩy phát triển khoa học và kỹ 

thuật để giảm nguồn phát sinh nước thải. 

Thứ hai, việc xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng để xử lý nước thải cần phải 

được tăng cường trên cơ sở huy động các nguồn lực. Hiện nay, mặc dù hằng năm, 

việc đầu tư cho xây dựng các nhà máy xử lý nước thải đã tăng so với trước đây, tuy 

nhiên, với số lượng các nhà máy xử lý nước thải là quá thấp so với yêu cầu thực 

tiễn. Theo thống kê của Bộ Xây dựng thì trên toàn quốc có  46 nhà máy xử lý nước 

thải tập trung đã đi vào vận hành tại các đô thị từ loại III trở lên và có khoảng 50 

nhà máy xử lý nước thải đang trong quá trình thiết kế, thi công;327 chưa có hệ thống 

phân tách nước thải và nước mưa. 

Nguồn ngân sách hạn chế là một thách thức lớn đối với nước ta để giải quyết 

vấn đề xử lý nước thải. Do đó, việc vận hành các khung pháp lý để có thể khuyến 

khích sáng kiến tư nhân tham gia đầu tư vào lĩnh vực này. Ví dụ, Dịch vụ nước 

Phần Lan Đạo luật 5 quy định rằng các thành phố có nghĩa vụ phải đảm bảo rằng 

các biện pháp thích hợp được thực hiện để thiết lập một nhà máy cấp nước đáp ứng 

nhu cầu và đảm bảo cung cấp đủ dịch vụ nước ở những nơi có đông dân cư hoặc 

những nơi cần bảo vệ sức khỏe hoặc môi trường; các trường hợp khác, ở những 

vùng nông thôn thưa thớt dân cư hơn, các hợp tác xã cấp thoát nước và dịch vụ xử 

lý nước thải được khuyến khích.328 Bên cạnh đó, việc đầu tư cho cơ sở hạ tầng và 

thiết bị xử lý nước thải rất tốn kém cần phải có sự đầu tư ngoài ngân sách nhà nước. 

Như đã thấy ở Jordan, việc nâng cấp nhà máy xử lý nước thải As-Samra vào năm 

2008 cần 169 triệu USD đã được thực hiện thông qua Hợp tác Công tư trên cơ sở 

quy định của pháp luật về hình thức đầu tư này.329 

 
327 Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2020), Báo cáo quốc gia năm 2020 về thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững 

của Việt Nam. 
328 UNEP (2015), Good Practices for Regulating Wastewater Treatment: Legislation, Policies and Standard, 

trang 83 
329 UNEP (2015), Good Practices for Regulating Wastewater Treatment: Legislation, Policies and Standard, 

trang 83 
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Ở Việt Nam đã quy định về hình thức hợp tác công tư, tuy nhiên, lĩnh vực xử 

lý nước thải chưa thu hút được hình thức đầu tư này. Do vậy, Việt Nam cần huy 

động nhiều hơn nữa sự tham gia của khối tư nhân trong đầu tư xây dựng, vận hành, 

khai thác các nhà máy xử lý nước thải, hệ thống thu gom nước thải; triển khai việc 

tách nguồn nước thải sản xuất và sinh hoạt ra khỏi hệ thống thoát nước mưa tại đô 

thị. Nhà nước cũng cần thúc đẩy các mô hình quản lý để tăng cường thu hút các 

nguồn lực đầu tư cho công tác quản lý chất lượng môi trường nước, đặc biệt là thu 

hút sự tham gia của khối tư nhân. Trong những năm qua, nguồn thu từ phí sử dụng 

nước quá thấp để có nguồn lực đầu tư cho hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt. Nhà 

nước cần xây dựng và ban hành các chính sách khuyến khích mô hình Đối tác Công 

– Tư và sự tham gia của khối tư nhân. Chính sách khuyến khích khối tư nhân tham 

gia vào lĩnh vực BVMT nước như tham gia các hoạt động cung cấp, quản lý nước 

và các công trình thu gom và xử lý nước thải. Bên cạnh đó, Nhà nước cần đầu tư và 

khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu sản xuất các thiết bị xử lý nước 

thải trong nước với giá thành rẻ ở nhiều quy mô khác nhau, đáp ứng nhu cầu xử lý 

nước thải ở nhiều quy mô khác nhau phù hợp với nguồn tài chính và điều kiện ở các 

khu vực khác nhau ở nước ta. 

Đồng thời, mức phí để xây dựng và bảo trì hệ thống nước thải được tính và 

thu qua dịch vụ sử dụng nước, tuy nhiên, mức phí này trong những năm qua quá 

thấp để chi phí và đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt. 

Nhà nước cần có lộ trình tăng mức phí này đối với tổ chức, cá nhân sử dụng nước 

và xả nước thải ra môi trường để tạo nguồn tài chính từng bước xây dựng các công 

trình xử lý nước thải sinh hoạt tại các đô thị và khu vực nông thôn. Việc tăng phí 

này thường có tác động lớn tới các hoạt động của xã hội, do vậy cần được tính toán 

để có sự ủng hộ của người dân, đồng thời có chính sách để hỗ trợ các hộ có điều 

kiện khó khăn để tạo sự đồng thuận trong dân để tạo nguồn thu cho công tác thu 

gom và xử lý nước thải. 

Thứ ba, việc lồng ghép các biện pháp quản lý ô nhiễm nguồn nước từ các 

hoạt động trên đất liền trong các chiến lược, kế hoạch có liên quan hoặc xây dựng 

các chiến lược, kế hoạch quốc gia để quản lý nước thải cần phải được đảm bảo thực 

hiện. Trong các chiến lược và kế hoạch hiện hành có liên quan đều có các nội dung 

về quản lý nước thải nhưng thực tế thì tiến độ và hiệu quả công tác quản lý nước 

thải lại chưa cao, thậm trí ngày càng giảm. Chiến lược hoặc kế hoạch quốc gia để 

quản lý môi trường nước nên được xây dựng trên cơ sở nguyên tắc quản lý tổng hợp 

tài nguyên nước và quản lý lưu vực sông. Đồng thời, việc xác định các điểm nóng 
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về nguồn nước thải phát sinh đe doạ môi trường biển cần được sớm thực hiện trong 

các kế hoạch và chiến lược này để chủ động trong việc phòng ngừa các nguồn ô 

nhiễm nước nghiêm trọng. 

 Thứ tư, nâng cao năng lực cho các đơn vị có liên quan ở trung ương và địa 

phương. Việc tăng cường năng lực cho các đơn vị tham gia quản lý chất lượng nước 

đô thị, từ trung ương đến địa phương là cần thiết. Công tác này bên cạnh tăng 

cường năng lực quản lý nhà nước cho các cán bộ nhà nước thì cần tăng cường năng 

lực cho các đơn vị cung cấp dịch vụ và chủ sở hữu các công trình cung cấp nước, 

thu gom, xử lý nước thải vệ sinh môi trường. Chính quyền địa phương cần đảm bảo 

tất cả các bên liên quan, từ cán bộ lãnh đạo đến công nhân viên trong công ty công 

ích và đơn vị cung cấp dịch vụ nâng cao được nhận thức chung về các vấn đề kỹ 

thuật, môi trường, quản lý, thể chế, xã hội và có kỹ năng cần thiết để phát triển dự 

án và cung cấp dịch vụ thành công.  

Thêm vào đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, tổ chức, cá nhân đối với vấn 

đề ô nhiễm nguồn nước và tác động của ô nhiễm nước đối với môi trường và sức 

khoẻ con người cần được chú trọng. Nhà nước cần có các chiến lược truyền thông 

về vấn đề sử dụng nguồn nước hiệu quả, tránh việc xả nước vi phạm pháp luật vào 

trong nguồn nước. Cán bộ thực hiện công tác quản lý nước thải có kiến thức đầy đủ 

về việc quản lý nước thải sẽ góp phần triển khai thực hiện hiệu quả hơn các chính 

sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý nước thải. Người dân có hiểu biết về các 

vấn đề pháp luật liên quan đến sử dụng nguồn nước và xả nước thải sẽ tăng cường 

sự tuân thủ, đồng thời trở thành các chủ thể giám sát các hành vi vi phạm pháp luật 

của các tổ chức, cá nhân khác. 

Thứ năm, hợp tác quốc tế trong công tác quản lý nước thải sẽ góp phần tăng 

cường năng lực và khả năng phòng chống ô nhiễm biển do nước thải từ đất liền. 

Hiện nay, khoa học công nghệ của nước ta áp dụng vào công tác quản lý nước thải 

còn hạn chế, do đó, Việt Nam cần thúc đẩy hợp tác để trao đổi, học tập và chuyển 

giao các công nghệ tiên tiến để thực hiện công tác này. Cùng với đó, Việt nam cần 

tích cực thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế đang được triển khai ở khu vực 

như hoạt động dự án của COBSEA, đồng thời, đẩy mạnh việc đàm phán, hợp tác 

thực hiện các hoạt động hợp tác, xây dựng các cam kết khu vực để các quốc gia 

trong khu vực cùng nỗ lực BVMTB do nước thải từ đất liền. 
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 4.2.4. Giải pháp để Việt Nam thực hiện hiệu quả cam kết quốc tế về bảo 

vệ môi trường biển do chất dinh dưỡng có nguồn gốc từ đất liền 

 Việt Nam cũng đã có nhiều biện pháp để kiểm soát việc rò rỉ, thất thoát các  

chất dinh dưỡng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và kiểm soát hiện tượng phú dưỡng 

trong môi trường biển, tuy nhiên, các biện pháp, công cụ còn nhiều hạn chế. Theo 

Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011-2015, vấn đề ô nhiễm biển 

do chất hữu cơ trong nước biển ven bờ đã và đang diễn ra khá phổ biến ở các tỉnh 

ven biển, hàm lượng các thông số quan trắc như COD, NH4+ trong giai đoạn 

2011-2015 ở hầu hết các khu vực ở mức cao vượt ngưỡng QCVN cho mục đích 

nuôi trồng thuỷ sản và bãi tắm, đặc biệt là ở khu vực phía Bắc và miền Nam.330 Để 

thực hiện hiệu quả CKQT về BVMTB do chất dinh dưỡng từ đất liền, Việt Nam 

cần cải thiện cả về quy định pháp luật và các biện pháp khác cho phù hợp.  

 Thứ nhất, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý các chất 

dinh dưỡng phát sinh cần được hoàn thiện. Hiện nay, các quy định về quản lý chất 

thải rắn và nước thải trong chăn nuôi đã được quy định trong Luật chăn nuôi, Luật 

BVMT, tuy nhiên, các quy định này khá chung, chủ yếu áp dụng như quản lý chất 

thải rắn. Bên cạnh đó, do tính chất đặc thù của ngành chăn nuôi ở Việt Nam phần 

lớn là nhỏ lẻ trong các hộ gia đình, cá nhân nên các quy định hiện hành khó áp dụng 

đối với các đối tượng này. Thực tế nước thải và chất thải từ chăn nuôi của hộ gia 

đình, nhiều nơi được sử dụng làm phân bón, tuy nhiên, trong những năm gần đây, 

hoạt động trồng trọt bị thu hẹp ở nhiều nơi, nhiều hộ gia đình chăn nuôi lại không 

trồng trọt do đó, hầu hết chất thải và nước thải trong chăn nuôi ở hộ gia đình và cá 

nhân xả trực tiếp vào nguồn nước.  

Do vậy, các quy định trong quản lý hoạt động chăn nuôi nhằm làm giảm tác 

động của chất thải đối với môi trường, cần lưu lý một số điểm sau: (1) quy định về 

chế độ chất dinh dưỡng trong chăn nuôi để đảm bảo phát sinh chất thải không bị dư 

thừa các chất dinh dưỡng; (2) quản lý hiệu quả quá trình thu gom, xử lý chất thải 

trong chăn nuôi; (3) đảm bảo việc sử dụng chất thải trong chăn nuôi làm phân bón 

hiệu quả, tránh thất thoát ra môi trường. 

Bên cạnh đó, các quy định đảm bảo khả thi trong thực tiễn đối với các đối 

tượng chăn nuôi tập trung thì cần quy định đặc thù cho các đối tượng là hộ gia đình 

và cá nhân có hoạt động chăn nuôi nhỏ lẻ nhằm quản lý hiệu quả chất thải rắn và 

nước thải phát sinh từ chăn nuôi như thu gom xử lý tập trung hoặc liên kết cung cấp 

phân bón cho hoạt động trồng trọt. 

 
330 Bộ TNMT (2015), Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011-2015. 
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 Các quy định về quản lý các nguồn diện phát sinh nguồn chất dinh dưỡng 

gây hiện tượng phú dưỡng cũng cần phải nghiên cứu hoàn thiện. Đối với các nguồn 

diện, Luật BVMT và Luật trồng trọt có quy định về việc sử dụng phân bón, tuy 

nhiên, các quy định này giống như các khẩu hiệu mà không có hướng dẫn thực hiện. 

Các nguồn diện khác như nước thoát mặt từ đô thị đến nay chưa có quy định cụ thể.  

Trong bối cảnh hiệu quả sử dụng phân bón quá thấp thì nguồn diện phát sinh 

từ hoạt động trồng trọng đang là vấn đề lớn gây ra hiện phú dưỡng ở nước ta. Các tổ 

chức nghiên cứu, cố vấn và nhà máy sản xuất phân bón đã thu được nhiều kinh 

nghiệm về các chiến lược và thực hành để cải thiện hiệu quả sử sụng chất phân bón 

cây trồng trong suốt những thập kỷ qua, được tóm tắt ở đây trong "Chiến lược năm 

yếu tố" gồm: 

(1) Phát triển và thực hiện hơn nữa và ‘Quản lý quản lý chất dinh dưỡng “4 

đúng” được phát triển bởi ngành công nghiệp phân bón, tức là phân bón 

đúng, đúng lượng, đúng thời điểm và đúng vị trí bằng cách sử dụng các ứng 

dụng ít phát thải và phương pháp vị trí chính xác. Thực hiện “4 đúng” theo 

chức năng của các điều kiện cụ thể tại địa điểm và xem xét đầy đủ các chất 

dinh dưỡng sẵn có trong đất, phân gia súc tàn dư cây trồng và chất thải. 

(2) Chọn đúng cây trồng, trồng đúng khoảng cách và đúng thời vụ, luân 

canh đúng vụ. 

(3) Tưới cây trồng bất cứ khi nào cần, sử dụng các phương pháp chính xác, 

chẳng hạn như tưới nhỏ giọt, kết hợp với các phương pháp thu hoạch nước 

trong đất và thực hành bảo tồn đất. 

(4) Thực hiện các biện pháp quản lý cỏ dại, sâu bệnh và dịch bệnh tổng hợp 

để giảm thiểu thiệt hại về sản lượng đồng thời bảo vệ môi trường. 

(5) Giảm thất thoát chất dinh dưỡng thông qua các biện pháp tối thiểu cụ thể 

tại địa điểm, bao gồm các biện pháp kiểm soát xói mòn, che phủ cây trồng, 

quản lý làm đất, thực hành tốt nhất để bón phân và phân chuồng và các dải 

đệm.331 

 

331 Sutton M.A.,...(2013), Our Nutrient World: The challenge to produce more food and 

energy with less pollution. Global Overview of Nutrient Management. Centre for Ecology 

and Hydrology, Edinburgh on behalf of the Global Partnership on Nutrient Management 

and the International Nitrogen Initiative,. tr.61. 
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 Từ thực tế kinh nghiệm nêu trên, các quy định kỹ thuật trong sử dụng phân 

bón nên học tập để phù hợp đối với từng loại đất, từng loại giống cây trồng và các 

phương pháp canh tác để đảm bảo việc hấp thụ phân bón được hiệu quả. Đồng thời, 

các quy định đối với các cơ sở sản xuất và phân phối phân bón cũng cần được quy 

định để quản lý hiệu quả phân bón, tránh rò rỉ ra môi trường. 

 Thứ hai, công tác điều tra, đánh giá về hiện tượng phú dưỡng ở môi trường 

biển cần được chú trọng. Hiện nay, hiện tượng ô nhiễm môi trường biển do chất 

dinh dưỡng đã và đang diễn ra ở các vùng biển ven bờ, tuy nhiên, việc đánh giá về 

hiện tượng phú dưỡng, đồng thời xác định các nguồn gây ô nhiễm này chưa được 

thực hiện. Do vậy, để có cơ sở phòng ngừa, ngăn chặn và kiểm soát hiện tượng phú 

dưỡng, việc điều tra, xác định các nguồn gây phú dưỡng cho môi trường biển là 

thực sự cần thiết để cung cấp cơ sở cho các giải pháp phù hợp. Trường hợp cần thiết 

phải xây dựng các kế hoạch riêng hoặc lồng ghép trong kế hoạch hành động quốc 

gia để BVMTB do nguồn ONTĐL.  

Thứ ba, tăng cường nguồn lực để thực hiện hiệu quả các quy định hiện hành 

về chất thải chăn nuôi, sử dụng phân bón và các nguồn diện khác phát sinh chất 

dinh dưỡng có nguy cơ gây hiện tượng phú dưỡng cho môi trường biển. Mặc dù, 

pháp luật có quy định liên quan đến BVMT do các chất thải từ hoạt động chăn nuôi 

và quản lý việc sử dụng phân bón, việc đầu tư nguồn lực thực hiện còn hạn chế. Các 

hộ gia đình, cá nhân chăn nuôi thì chất thải, đặc biệt là nước thải xả thẳng vào 

nguồn nước cùng với nước thải sinh hoạt, tuy nhiên, ở các khu vực nông thôn hầu 

như chưa mộ nơi nào có cơ sở hạ tầng để thu gom và xử lý nước thải phát sinh hoạt. 

Do đó, chính quyền các cấp cần đầu tư nguồn lực để từng bước thực hiện việc thu 

gom và xử lý chất thải chăn nuôi và nước thải sinh hoạt bao gồm cả nước thải từ 

hoạt động chăn nuôi. 

 Thứ tư, thúc đẩy nghiên cứu khoa học để có biện pháp phù hợp với điều kiện 

và đặc thù ở nước ta để quản lý hiệu quả chất thải phát sinh từ các hoạt động chăn 

nuôi. Trong những năm qua, một số hoạt động nhằm xử lý chất thải chăn nuôi đã 

được thực hiện như các phương pháp hầm biogas, ủ phân hữu cơ,… đã góp phần 

giảm thiểu chất thải chăn nuôi phát sinh ra môi trường nước mặt, nhưng phương 

pháp này còn chưa được áp dụng rộng rãi, chi phí còn cao. Để đẩy mạnh và đa dạng 

các phương pháp xử lý chất thải trong chăn nuôi, nghiên cứu khoa học cần đẩy 

mạnh để đưa ra các biện pháp kỹ thuật và hỗ trợ để trang trại chăn nuôi và người 

dân xử lý hiệu quả chất thải chăn nuôi; đầu tư cho các khu vực nông thôn có hoạt 
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động chăn nuôi các biện pháp xử lý chất thải chăn nuôi phù hợp, hạn chế việc xả 

thải chất thải chăn nuôi trực tiếp ra môi trường. 

 Thứ năm, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về hiện trạng phú 

dưỡng để tăng cường sự tham gia của các thành phần trong xã hội  trong việc 

BVMTB. Các vấn đề phú dưỡng chưa được ý thức bởi hầu hết người dân về tác 

động tiêu cực của chúng đối với môi trường. Do đó, việc tuyên truyền để các bên 

có liên quan hiểu biết về vấn đề chất dinh dưỡng sẽ tăng cường ý thức trong việc 

thực hiện các biện pháp phù hợp để BVMTB do hiện tượng phú dưỡng. Đặc biệt 

là người nông dân thực hiện việc canh tác và chăn nuôi. Chỉ khi họ ý thức được 

hậu quả của việc dư thừa chất dinh dưỡng ra môi trường thì họ mới thực sự tham 

gia để hạn chế việc phát sinh chất dinh dưỡng vào môi trường. Họ cần được đào 

tạo tập huấn, đào tạo để hiểu đúng về vấn đề sử dụng phân bón như sử dụng đúng 

phân bón, bón phân đúng cách, đúng thời điểm,… để tăng hiệu quả sử dụng phân 

bón hoặc quản lý chất thải chăn nuôi tốt hơn nhằm hạn chế việc rò rỉ vào môi 

trường biển. 
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TIỂU KẾT CHƯƠNG 4 

 

 Trên cơ sở các nghiên cứu từ lý luận tại Chương 2, các nội dung cam kết 

trong các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL với việc tập trung vào 3 nhóm 

nguồn ô nhiễm chính là rác thải, chất thải và chất dinh dưỡng và thực trạng thực 

hiện của Việt Nam trong Chương 3, Chương này nghiên cứu về xu hướng của thế 

giới, định hướng của Đảng và Nhà nước ta và đề xuất một số giải pháp để BVMTB 

do rác thải, nước thải và chất dinh dưỡng có nguồn gốc từ đất liền. 

 Các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL được xây dựng và ban hành có xu 

hướng ngày càng phổ biến với sự nở rộ của các “luật mềm quốc tế”. Các CKQT này 

từ ban đầu là các quy định và các khuyến khích chung và sau đó ngày càng được chi 

tiết để tập trung giải quyết các vấn đề cấp bách hơn như vấn đề rác thải biển, đặc 

biệt là rác thải nhựa biển. Các “luật mềm quốc tế” phát triển mạnh đã góp phần làm 

thúc đẩy các quốc gia, tổ chức quốc tế BVMTB, đồng thời cung cơ sở để hoàn thiện 

các ĐƯQT về lĩnh vực này. Các CKQT này cũng ngày càng được sự tham gia và 

ủng hộ của các quốc gia và tổ chức quốc tế trong việc xây dựng và tổ chức thực 

hiện ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu. 

 Việt Nam cũng có định hướng ngày càng rõ ràng hơn trong việc BVMTB để 

phát triển bền vững kinh tế biển thông qua các định hướng chính lược, đặc biệt là 

Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045.  

Trên cơ sở định hướng của Đảng và Nhà nước, cùng với kinh nghiệm thành 

công của một số nước và thực trạng của Việt Nam, Chương này cũng đã đề xuất 

được một loạt các biện pháp để để Việt Nam thực hiện hiệu quả hơn các CKQT về 

BVMTB do nguồn ONTĐL. Các nội dung đề xuất tập trung vào việc cải thiện chính 

sách pháp luật, tăng cường nguồn lực để thực hiện hiệu quả các chính sách, pháp 

luật đã ban hành; tăng cường tuyên truyền phổ biến cho các bên có liên quan để 

nâng cao nhận thức nhằm đảm bảo việc thực hiện và tuân thủ các chính sách, pháp 

luật. Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật, công tác 

hợp tác quốc tế và một số biện pháp, công cụ cụ thể đối với công tác quản lý rác 

thải, nước thải và chất dinh dưỡng cũng được đề xuất các biện pháp phù hợp. 
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KẾT LUẬN CHUNG 

 

Biển và đại dương chiếm 71% diện tích toàn cầu, có vai trò vô cùng quan 

trọng và tác động mạnh mẽ đến sự sống và sự phát triển kinh tế - xã hội của loài 

người. Biển và đại dương là nơi sản sinh ra hơn 50% oxy của thế giới, hấp thụ một 

nửa lượng carbon phát thải ra trên toàn cầu; chiếm 80% tài nguyên thiên nhiên toàn 

cầu; cung cấp sinh kế cho hơn 3 tỷ người; đóng góp 3% đến 5% GDP toàn cầu; tạo 

điều kiện cho 90% tỷ trọng giao dịch thương mại toàn cầu và vô số lợi ích kinh tế - 

xã hội khác để duy trì sự sống của chúng ta. Tuy nhiên, các hoạt động của con 

người đang đe dọa môi trường biển và đại dương. Tình trạng biến đổi khí hậu, axit 

hóa ven biển và đại dương, đánh bắt cá quá mức, đô thị hóa nhanh chóng của các 

siêu đô thị ven biển, ô nhiễm biển do các nguồn khác nhau, đặc biệt ô nhiễm do 

nguồn ONTĐL, trong đó rác thải, nước thải và chất dinh dưỡng từ đất liền đã và 

đang gây nguy hại cho đời sống thủy sinh và làm suy giảm nghiêm trọng các giá trị 

tài nguyên biển và dịch vụ hệ sinh thái biển. Để BVMTB do nguồn ONTĐL, các 

CKQT tế ở toàn cầu và khu vực đã được các quốc gia và tổ chức quốc tế xây dựng 

và thông qua. Vấn đề ô nhiễm môi trường biển do nguồn ONTĐL không chỉ là vấn 

đề toàn cầu mà cũng là vấn đề bức xúc của Việt Nam. Để giải quyết vấn đề này và 

phù hợp với xu hướng của thế giới, Việt Nam đã tích cực tham gia các CKQT này 

và đang nỗ lực thực hiện nghiêm túc các nội dung cam kết để hướng tới mục tiêu 

phát triển bền vững kinh tế biển của Đảng và Nhà nước. Để góp phần trong công tác 

BVMTB do nguồn ONTĐL, thông qua việc thực hiện đề tài: “Thực hiện các cam 

kết quốc tế của Việt Nam về bảo vệ môi trường biển do nguồn ô nhiễm từ đất liền” 

có thể đưa ra một số kết luận chung như sau: 

Thứ nhất, ô nhiễm môi trường biển do nguồn ONTĐL đã và đang là vấn đề 

cấp bách toàn cầu và đóng góp phần lớn vào ô nhiễm biển, tuy nhiên so với các lĩnh 

vực khác và so với các nguồn ô nhiễm khác, thì các CKQT về BVMTB do nguồn 

ONTĐL phần lớn lại là các CKQT không bắt buộc về mặt pháp lý hay còn gọi là 

“luật mềm”. Các “luật mềm” quốc tế này đều chứa đựng các nội dung cam kết với 

các hành động cụ thể để các quốc gia thành viên thực hiện nhằm mục tiêu chung là 

BVMTB. CKQT đóng vai trò trung tâm là UNCLOS, các CKQT khác như Chương 

trình nghị sự 21, Chương trình Nghị sự 2030, GPA, các Nghị quyết của UNEP-

EA,… tuy không phải là các công cụ pháp lý bắt buộc nhưng đã khuyến khích và 

thúc đẩy các hoạt động BVMTB do nguồn ONTĐL.  
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Thứ hai, các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL đóng vai trò quan trọng 

trong bảo vệ môi trường biển và đại dương ở cấp độ toàn cầu, khu vực và quốc gia. 

Với sự ra đời và sự tham gia ngày càng phổ biến của các quốc gia và tổ chức quốc 

tế,  các CKQT thúc đẩy việc truyền bá, phổ biến các phương thức quản lý hiệu quả 

để BVMTB do nguồn ONTĐL, đồng thời đóng vai trò quan trọng để thúc đẩy hợp 

tác giữa các quốc gia quy mô song phương, khu vực và toàn cầu để giải quyết vấn 

đề ô nhiễm biển do nguồn ONTĐL. Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện các 

CKQT này thường do các tổ chức quốc tế và khu vực có uy tín đứng ra chủ trì lập 

và tổ chức thực hiện, do đó chúng thường huy động được nguồn tài chính lớn từ các 

quốc gia có tiềm lực và các tổ chức khác nhau để hỗ trợ một số quốc gia thực hiện. 

CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL còn đóng vai trò là cầu nối để thúc đẩy hợp 

tác phát triển khoa học kỹ thuật, chia sẻ kiến thức ở cấp độ khu vực và toàn cầu, 

đồng thời tạo nền tảng thực tiễn để xây dựng các điều ước quốc tế  về BVMTB.  

Thứ ba, việc xây dựng và ban hành các CKQT về BVMTB do nguồn 

ONTĐL có xu hướng ngày càng phát triển. Đối với nguồn ô nhiễm môi trường biển 

từ đất liền thì có xu hướng đặc trưng là sự phổ biến của “luật mềm” nở rộ hơn bất 

cứ nguồn ô nhiễm môi trường biển nào khác. Các CKQT về BVMTB do nguồn 

ONTĐL không chỉ dừng lại ở việc giải quyết các vấn đề chung mà ngày càng đi vào 

giải quyết các vấn đề cụ thể.  

Thứ tư, ô nhiễm biển từ đất liền có thể phát sinh từ các chất và các nguồn 

khác nhau, tuy nhiên ba nguồn ô nhiễm chính nước thải, rác thải và chất dinh dưỡng 

đang là vấn đề cấp bách ở toàn cầu và ở cả Việt Nam. Các CKQT về BVMTB do 

nguồn ONTĐL cũng chứa đựng nhiều nội dung cam kết để giải quyết ba nhóm ô 

nhiễm biển chính này. Các quốc gia thành viên cũng đang tích cực thực hiện các 

CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL và cũng tập trung giải quyết ba nhóm vấn đề 

trên với nhiều biện pháp, công cụ phù hợp với thực tế và điều kiện của mỗi quốc 

gia. 

Thứ năm, Việt Nam ngày càng chủ động và tích cực trong việc tổ chức thực 

hiện các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL mặc dù còn những bất cập hạn chế. 

Việt Nam đã ban hành và ngày càng hoàn thiện các chính sách, pháp luật, xây dựng 

thể chế, đầu tư cho nguồn nhân lực và tài chính để giải quyết vấn đề ô nhiễm biển 

do nguồn ONTĐL. Nỗ lực của Việt Nam về cơ bản đã thực hiện các nội dung cam 

kết, từng bước góp phần bảo vệ môi trường biển, tuy nhiên kết quả còn nhiều hạn 

chế và thực tế chưa đáp ứng được các mục tiêu trong các CKQT. Những hạn chế 

này chủ yếu là thiếu nguồn lực đầu tư cho cơ sở hạ tầng để quản lý chất thải từ các 



160 

 

nguồn phát sinh từ đất liền; nguồn nhân lực còn yếu và thiếu, nhận thức của các bên 

có liên quan đến vấn đề ô nhiễm biển chưa cao; việc tuân thủ và công tác thanh tra, 

kiểm tra việc thực hiện còn hạn chế. Mặc dù chưa đạt được các kết quả như mong 

muốn trong việc thực hiện các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL nhưng các cấp 

chính quyền ở Việt Nam đã nhận thức được vấn đề BVMT nói chung và BVMTB 

nói riêng là vấn đề được ưu tiên và với quan điểm “không đánh đổi môi trường lấy 

phát triển kinh tế” đã và đang lan toả và từng bước được hoàn thiện trong chính 

sách, pháp luật.  

Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu đề tài “Thực hiện các cam kết quốc tế của 

Việt Nam về bảo vệ môi trường biển do nguồn ô nhiễm từ đất liền” có ý nghĩa cả về 

lý luận và thực tiễn với Việt Nam. Kết quả nghiên cứu đã làm rõ được một số vấn 

đề lý luận như đưa ra được định nghĩa về CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL, 

trong đó có định nghĩa về “luật mềm quốc tế”; quan niệm và các yếu tố bảo đảm 

thực hiện các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL; “nguồn ô nhiễm từ đất liền”. 

Các nội dung nghiên cứu đã làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về thực 

hiện các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL, từ đó làm cơ sở nghiên cứu các nội 

dung cam kết trong CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL; các nội dung cam kết 

của Việt Nam trong các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL mà Việt Nam là 

thành viên, trong đó tập trung vào ba nguồn ô nhiễm chính là nước thải, rác thải và 

chất dinh dưỡng; kinh nghiệm thành công của một số quốc gia làm bài học cho Việt 

Nam. Đồng thời, kết quả nghiên cứu cũng đã đánh giá được thực trạng việc triển 

khai thực hiện của Việt Nam đối với các nội dung cam kết trong các CKQT về 

BVMTB do nguồn ONTĐL, tập trung vào ba nguồn ô nhiễm biển từ đất liền là rác 

thải, nước thải và chất dinh dưỡng và đã đề xuất một số giải pháp để Việt Nam thực 

hiện hiệu quả các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL. 

Mặc dù còn nhiều hạn chế trong việc thực hiện các CKQT về BVMTB do 

nguồn ONTĐL, với cam kết và nỗ lực của các cấp chính quyền, Việt Nam sẽ từng 

bước cải thiện và BVMTB vì mục tiêu phát triển bền vững cho thế hệ hôm nay và 

mai sau. 
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2. Bộ luật Dân sự năm 2015. 
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thải. 
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13. Lê Hồng Hạnh & Vũ Thu Hạnh (đồng chủ biên) (2017), Giáo trình Luật Môi 
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Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.  

  



165 

 

36. Nguyễn Hồng Thao (chủ nhiệm đề tài) (2004), Đề tài: “Các vấn đề khoa học, 
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MỞ ĐẦU 

 

 1. Lý do lựa chọn Đề tài 

Ô nhiễm môi trường biển do nguồn ONTĐL đóng góp phần lớn vào ô nhiễm với 

khoảng 80% tổng số ô nhiễm vào đại dương.1 Các nguồn ô nhiễm này đã và đang tác động 

đến môi trường và hệ sinh thái biển. Đến nay, rác thải biển có mặt trong tất cả các môi trường 

sống ở biển với khoảng 8 triệu tấn, tức là khoảng 3% rác thải nhựa toàn cầu hằng năm đổ vào 

môi trường biển và đại dương.2 Ước tính khoảng 9,5 triệu m3 chất thải của con người và 900 

triệu m3 nước thải đô thị được thải ra hằng ngày,3 trong đó ước tính 80% nước thải toàn cầu 

đang được xả ra không được xử lý vào các tuyến đường thủy trên thế giới.4 Do số lượng chất 

dinh dưỡng đổ vào biển và đại dương ngày càng lớn nên số lượng các vùng oxy thấp ở vùng 

nước ven biển đã tăng theo cấp số nhân kể từ những năm 1960 và đã đạt đến diện tích khoảng 

245.000 km3 trên toàn thế giới.5 Sở dĩ có tình ô nhiễm biển do chất dinh dưỡng là do hiệu quả 

sử dụng các chất Nitơ (N) và Photpho (P) là rất thấp, cụ thể trung bình hơn 80% N và 25-75% 

P tiêu thụ bị thất thoát các hợp chất hữu cơ N và P vào môi trường không khí và môi trường 

nước.6 Khi lượng N và P dư thừa trong môi trường nước biển có thể làm thay đổi đáng kể cách 

thức hoạt động của các hệ sinh thái biển và thường dẫn đến tình trạng thiếu oxy, điều này làm 

sinh vật biển chết ngạt. Hiện nay có hơn 700 hệ thống ven biển có hiện tượng phú dưỡng và 

thiếu oxy trên toàn thế giới.7. Ngoài ra, N và P dư thừa làm thay đổi sự cân bằng tự nhiên giữa 

các chất dinh dưỡng này, cho phép tảo có hại phát triển, đe dọa đến nghề cá và sức khỏe con 

người.8 Bên cạnh đó, rác thải biển cũng ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, kinh tế và sức 

khỏe cộng đồng.  

Để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường biển nói chung cũng như ô nhiễm môi 

trường biển do nguồn ô nhiễm từ đất liền (ONTĐL) nói riêng, các quốc gia và các tổ chức 

quốc tế đã xây dựng và thông qua nhiều cam kết quốc tế (CKQT) bắt buộc hoặc không bắt 

buộc về mặt pháp lý như Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), 

Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) năm 2001, Công ước 

 
1 Kateryna M. Wowk (2013), In Managing Ocean Environments in a Changing Climate, Paths to Sustainable Ocean 

Resources, Pages 301-348. 
2 Hannah Ritchie and Max Roser (2018), “Plastic Pollution”, Công bố tại website: OurWorldInData.org, xem tại: 

https://ourworldindata.org/plastic-pollution, truy cập ngày 14/7/2021. 
3 UNEP (2016), Sanitation, wastewater management and sustainability: from waste diposal to resource recovery, © 

United Nations Environment Programme and Stockholm Environment Institute. 
4 IWA (the International Water Asscociation) (2017), The International Water Association, Wastewater Report 2017, trang 

2. 
5 World Ocean Atla-1 (2016), Chapter 20. 
6 Tldd, trang viii. 
7 UN Environment contribution to Concept Papers for Partnership Dialogues of The Ocean Conference, xem tại: 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/13476UN%20Environment_concept%20paper_partnership%20d

ialogues%20rev.pdf 
8 Tldd, trang 33. 
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Minamata về Thủy ngân năm 2013 (Công ước Minamata),...; Tuyên bố Stockholm được 

thông qua năm 1972, Chương trình Nghị sự 21, Tuyên bố Washingon và Chương trình hành 

động toàn cầu về BVMTB do nguồn ONTĐL năm 1995 (GPA), Chương trình Nghị sự 2030 

vì sự phát triển bền vững. 

Việt Nam đã là thành viên của UNCLOS, Công ước Stockholm năm 2001, Công ước 

Minamata năm 2013 và đã cam kết thực hiện Chương trình Nghị sự 21 và Chương trình Nghị 

sự 2030,... Thực hiện các CKQT này, Việt Nam đã ban hành nhiều công cụ, chính sách, pháp 

luật, tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện các CKQT này còn nhiều hạn chế. Kết quả là thực trạng 

ô nhiễm môi trường biển do nguồn ONTĐL ở nước ta đang diễn biến rất phức tạp và ngày 

càng gia tăng. Việt Nam đang được xem là một trong những quốc gia có nguồn thải lớn gây ô 

nhiễm biển và đại dương, với lượng nước thải chưa xử lý lên tới 89% chảy vào nguồn nước 

sạch hoặc vùng biển ven bờ.9 Đồng thời, Việt Nam cũng đang được đánh giá là nước xếp thứ 

tư trên thế giới về lượng rác thải nhựa trên biển với phần lớn xuất phát từ đất liền.10 

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, thực hiện đầy đủ các CKQT là trách nhiệm của quốc 

gia thành viên, đồng thời cũng là uy tín của quốc gia trên trường quốc tế. Phù hợp với xu 

hướng chung của thế giới và đáp ứng yêu cầu thực tiễn tại Việt Nam, Chiến lược phát triển 

bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đưa ra một trong 

những mục tiêu tổng quát để hướng tới phát triển bền vững kinh tế biển là “Ngăn chặn xu thế 

ô nhiễm, suy thoái môi trường biển”11 và tại mục tiêu cụ thể đã xác định “Ngăn ngừa, kiểm 

soát và giảm đáng kể ô nhiễm môi trường biển”.12 Một trong những giải pháp chủ yếu để đạt 

mục tiêu này là “thực hiện nghiêm túc các điều ước, thoả thuận khu vực và quốc tế về biển, 

đại dương mà Việt Nam đã tham gia”.13 Do đó, đánh giá toàn diện việc thực hiện các CKQT 

để tìm ra những hạn chế, vướng mắc làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp nhằm giúp Việt 

Nam thực hiện hiệu quả các quy định trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên 

và những CKQT khác mà Việt Nam tự nguyện cam kết thực hiện là vấn đề cấp thiết hiện nay. 

Bên cạnh đó, nội dung này chưa được nghiên cứu cấp Luận án tiến sĩ. 

Vì vậy, việc thực hiện Luận án: “Thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về bảo 

vệ môi trường biển do nguồn ô nhiễm từ đất liền” là đặc biệt cần thiết nhằm giúp Việt Nam trở 

thành quốc gia chủ động trong thực hiện các CKQT và đóng góp tích cực trong thực hiện công 

tác BVMTB và đại dương nói chung và BVMTB của Việt Nam nói riêng. 

 
9 UNEP (2004), Water Supply and Sanitation Coverage in UNEP Regional Seas, Need for Regional Wastewater Emission 

Targets? Section III: An Inventory of Regional Specific Data and the Feasibility of developing Regional Wastewater 

Emission Targets, UNEP/GPA, The Hague, The Netherlands, trang 23. 
10 Jambeck, J.R., Andrady, A., Geyer, R., Narayan, R., Perryman, M., Siegler, T., Wilcox, C., Lavender Law, K. (2015), 

“Plastic waste inputs from land into the ocean”. Science (347), tr.768-771. 
11 Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành ngày 22/10/2018, mục II (3a). 
12 Tlđd, mục II (3b). 
13 Tlđd, mục IV (6). 
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 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

 2.1. Mục đích nghiên cứu 

Mục đích nghiên cứu của Luận án là làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về 

thực hiện các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL, từ đó làm cơ sở nghiên cứu các nội dung 

cam kết trong CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL; nghiên cứu hiện trạng thực hiện CKQT 

về BVMTB do nguồn ONTĐL, đồng thời đánh giá những khó khăn, thách thức mà Việt Nam 

cần giải quyết. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp phù hợp để Việt Nam thực hiện hiệu 

quả CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL. 

 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

 - Thu thập các công trình nghiên cứu, tài liệu nguyên cấp, thứ cấp trong nước và quốc 

tế có nội dung phân tích, đánh giá về các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐLvà hiện trạng 

thực hiện chúng ở Việt Nam; 

 - Nghiên cứu, phân tích làm rõ về định nghĩa CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL, 

quan niệm và các biện pháp đảm bảo thực hiện CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL; 

 - Nghiên cứu, phân tích và đánh giá nội dung cam kết của Việt Nam trong các CKQT 

về BVMTB do nguồn ONTĐL mà Việt Nam là thành viên, trong đó tập trung vào ba nguồn ô 

nhiễm là nước thải, rác thải và chất dinh dưỡng;  

 - Nghiên cứu, đánh giá thực trạng việc triển khai thực hiện của Việt Nam đối với các 

nội dung cam kết trong các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL, tập trung vào ba nguồn ô 

nhiễm là rác thải, nước thải và chất dinh dưỡng; 

 - Đề xuất một số giải pháp để Việt Nam thực hiện hiệu quả các CKQT về BVMTB do 

nguồn ONTĐL. 

 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

 3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của Luận án bao gồm: 

- Các quan điểm về CKQT nói chung và CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL nói 

riêng; lịch sử hình thành và phát triển của các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL; vai trò 

của các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL; 

- Quan niệm về thực hiện các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL; các nội dung bảo 

đảm thực hiện các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL; 

- Nội dung cam kết trong các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL, cụ thể về nội dung 

cam kết về rác thải, nước thải và chất dinh dưỡng từ đất liền;  

- Các chính sách, pháp luật và các công cụ, biện pháp của Việt Nam thực hiện nội dung 

cam kết trong các CKQT về BVMTB do nước thải, rác thải và chất dinh dưỡng từ đất liền. 

 3.2. Phạm vi nghiên cứu 

 Luận án tập trung nghiên cứu về việc thực hiện các CKQT của Việt Nam về BVMTB 

do nguồn ONTĐL với phạm vi: 
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- Về nội dung: tập trung vào ba nguồn ô nhiễm biển từ đất liền là rác thải, nước thải và 

chất dinh dưỡng. 

- Về không gian: ở cấp độ toàn cầu, khu vực Biển Đông và Việt Nam; 

- Về thời gian: các số liệu, tài liệu và văn bản chính sách, pháp luật có liên quan được 

ban hành hoặc công bố đến hết năm 2020. 

 4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

 4.1. Phương pháp luận 

Để thực hiện những mục đích và các nhiệm vụ nêu trên, Luận án được tiếp cận trên cơ 

sở lý luận khoa học và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

về Nhà nước và pháp luật, các quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về BVMTB. 

 4.2. Phương pháp nghiên cứu 

Luận án sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau: 

- Phương pháp phân tích, thống kê, kết hợp nghiên cứu lý luận và thực tiễn là phương 

pháp được sử dụng trong hầu hết các chương, đặc biệt là chương 3 và Chương 4 để làm rõ nội 

dung các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL và thực trạng thực hiện các CKQT về 

BVMTB do nước thải, rác thải và chất dinh dưỡng từ đất liền ở Việt Nam. 

- Phương pháp tổng hợp là phương pháp được sử dụng chủ yếu trong quá trình thu thập 

tài liệu, phân tích các quan điểm của các cơ quan, tổ chức và chuyên gia liên quan đến thực 

hiện CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL. 

- Phương pháp lịch sử - cụ thể được sử dụng để phân tích, đánh giá quá trình hình thành và 

phát triển của các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL và chính sách, pháp luật của Việt Nam 

ở Chương 2, Chương 3 và Chương 4. 

- Phương pháp hệ thống được sử dụng để xâu chuỗi và tìm ra sự nhất quán giữa các vấn 

đề lý luận, pháp lý và thực tiễn liên quan đến việc thực hiện các CKQT về BVMTB do nguồn 

ONTĐL ở Việt Nam, từ đó đánh giá, kiến nghị một cách hệ thống các giải pháp thực hiện hiệu 

quả các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL ở Việt Nam. Phương pháp này sử dụng xuyên 

suốt trong các chương và sử dụng nhiều tại Chương 3 và Chương 4. 

- Phương pháp so sánh là phương pháp quan trọng nhằm phân tích và đối chiếu nội 

dung các cam kết trong các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL, việc thực hiện các nội dung 

cam kết này ở Việt Nam; ngoài ra phương pháp này cũng được sử dụng hiệu quả trong việc so 

sánh việc thực hiện các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL ở một số quốc gia với Việt 

Nam. Phương pháp này được sử dụng nhiều tại Chương 3 và Chương 4. 

- Phương pháp khái quát hoá được sử dụng để nêu và phân tích, kết luận về những 

vấn đề có tính chất chung, bao quát liên quan đến nội dung các CKQT về BVMTB do 

nguồn ONTĐL, chính sách, pháp luật và các công cụ, biện pháp để thực hiện các CKQT 

về BVMTB do nguồn ONTĐL. Phương pháp này được sử dụng nhiều ở Chương 3 và 

Chương 4. 
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- Phương pháp kết hợp nghiên cứu lý luận với thực tiễn cũng được sử dụng trong Luận 

án để đưa ra những bình luận, quan điểm, kết luận về những nội dung nghiên cứu. Phương 

pháp này được sử dụng ở hầu hết các chương của Luận án. 

 5. Những đóng góp mới của luận án 

Trên cơ sở kế thừa những kết quả nghiên cứu khoa học trước đó liên quan đến đề tài, 

nghiên cứu sinh tiếp tục nghiên cứu đề tài này để mang lại những giá trị khoa học sau: 

- Thứ nhất, Luận án đã góp phần làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận về thực hiện 

các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL như định nghĩa, nội dung và đặc điểm của CKQT 

về BVMTB do nguồn ONTĐL; “luật mềm” quốc tế về BVMTB do nguồn ONTĐL; lịch sử 

hình thành, vai trò và xu hướng phát triển của các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL; 

quan niệm và các biện pháp đảm bảo thực hiện các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL; 

- Thứ hai, Luận án đã đưa ra các bình luận, đánh giá về các nội dung cam kết trong các 

CKQT về BVMTB do nước thải, rác thải và chất dinh dưỡng từ đất liền; đánh giá, phân tích 

và đưa ra nhận định về thực trạng thực hiện CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL của Việt 

Nam. Đặc biệt, Luận án làm rõ về những thành tựu, khó khăn, thách thức của Việt Nam trong 

việc thực hiện các CKQT về BVMTB do nước thải, rác thải và chất dinh dưỡng từ đất liền. 

- Thứ ba, đề xuất các giải pháp mang tính tổng thể, khả thi và phù hợp với thực tiễn để 

Việt Nam thực hiện hiệu quả CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL. 

 6. Ý nghĩa khoa học của Luận án 

Các kết quả nghiên cứu của Luận án đóng góp: 

- Đóng góp vào sự phát triển lý luận về khái niệm “cam kết quốc tế”, “luật mềm quốc 

tế”; quan niệm và các nội dung đảm bảo thực hiện các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL; 

- Góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật của Việt Nam để BVMTB do 

nguồn ONTĐL hiệu quả hơn; góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững tài nguyên 

biển; BVMT và hệ sinh thái biển;  

- Góp phần thực hiện hiệu quả các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL mà Việt Nam 

cam kết thực hiện nhằm tăng cường uy tín của Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế; 

- Làm tài liệu tham khảo cho việc giảng dạy và học tập trong các cơ sở nghiên cứu, đào tạo.

  

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN                      

ĐẾN LUẬN ÁN 
 

1.1. Đánh giá những kết quả nghiên cứu đã được công bố liên quan đến luận án 

1.1.1. Đánh giá những kết quả nghiên cứu về định nghĩa, đặc điểm của cam kết 

quốc tế về bảo vệ môi trường biển do nguồn ô nhiễm từ đất liền 

Qua đánh giá các công trình nghiên cứu nước ngoài và trong nước, CKQT là “điều 

ước quốc tế” được nghiên cứu và làm rõ, trong khi các CKQT không bắt buộc về mặt pháp 
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lý hay còn gọi là “luật mềm” còn có những quan điểm và cách tiếp cận khác nhau. Mặc dù 

các công trình nghiên cứu nước ngoài liên quan đến quan điểm về “luật mềm” có khác 

nhau nhưng các tác giả đều có khẳng định chung về tầm quan trọng của nó trong việc 

khuyến khích các quốc gia tự nguyện thực hiện các cam kết của mình và chúng ảnh hưởng 

đến hệ thống chính trị quốc tế và nhiều quan điểm xem chúng là nguồn luật quốc tế.  Về 

thuật ngữ “cam kết quốc tế” và cụ thể là “cam kết quốc tế về BVMTB do nguồn ONTĐL” 

chưa được nghiên cứu, làm rõ. 

1.1.2. Đánh giá những kết quả nghiên cứu liên quan đến việc thực hiện cam kết 

quốc tế về bảo vệ môi trường biển do nguồn ô nhiễm từ đất liền  

Việc thực hiện BVMTB do nguồn ONTĐL đã có các công trình nghiên cứu khác nhau 

ở nước ngoài và trong nước nghiên cứu về lý thuyết và thực tiễn thực hiện luật quốc tế nói 

chung và luật quốc tế về môi trường nói riêng. Các nghiên cứu này đã đưa ra một số quan 

điểm, cách tiếp cận khác nhau về việc thực hiện các CKQT dưới các khía cạnh khác nhau, tuy 

nhiên chưa đánh giá đầy đủ các khía cạnh trong việc thực hiện các CKQT về BVMTB do 

nguồn ONTĐL. 

1.1.3. Đánh giá những kết quả nghiên cứu liên quan đến nội dung cam kết của các 

quốc gia trong các cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường biển do nguồn ô nhiễm từ đất liền  

Các công trình nghiên cứu nước ngoài và trong nước đã nghiên cứu và làm rõ khá đầy 

đủ các nghĩa vụ trong các ĐƯQT và các luật mềm quốc tế về BVMTB do nguồn ONTĐL, tuy 

nhiên, các công trình nghiên cứu này chưa cập nhật đầy đủ các CKQT về BVMTB do nguồn 

ONTĐL. 

1.1.4. Đánh giá những kết quả nghiên cứu về thực trạng thực hiện các cam kết quốc 

tế về bảo vệ môi trường biển do nguồn ô nhiễm từ đất liền ở Việt Nam 

Một số nghiên cứu có liên quan đến hiện trạng thực hiện CKQT về BVMTB do nguồn 

ONTĐL ở Việt Nam đã nghiên cứu, đánh giá về pháp luật BVMT nói chung, pháp luật 

BVMTB nói riêng. Một số công trình nghiên cứu tập trung về hiện trạng pháp luật quy định 

một số hoạt động trên đất liền có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường biển. Các công trình nghiên 

cứu này đã đề xuất một số giải pháp chung cho BVMTB và một số đề xuất cho các hoạt động 

cụ thể ở đất liền có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường biển ở Việt Nam. Tuy nhiên, đến nay 

chưa có công trình nghiên cứu riêng về việc thực hiện các CKQT về BVMTB do nguồn 

ONTĐL. 

1.2. Định hướng nghiên cứu của Luận án 

1.2.1. Về lý luận 

Việc nghiên cứu các công trình nghiên cứu nước ngoài và trong nước cho thấy đã có 

nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến việc thực hiện các CKQT về BVMTB do nguồn 

ONTĐL. Một số nội dung trong các công trình nghiên cứu này được kế thừa, đồng thời một số 

vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, cụ thể: 
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 - Nghiên cứu, làm rõ về khái niệm và đặc điểm “CKQT” về BVMTB do nguồn ONTĐL; 

 - Nghiên cứu, đánh giá các nội dung đảm bảo “thực hiện các CKQT về BVMTB do 

nguồn ONTĐL”; 

 - Nghiên cứu về nội dung cam kết cụ thể trong các CKQT về BVMTB do nguồn 

ONTĐL và tập trung vào các nguồn rác thải, nước thải, chất dinh dưỡng từ đất liền; 

- Nghiên cứu, phân tích, đánh giá đầy đủ về việc thực hiện CKQT về BVMTB do 

nguồn ONTĐL của Việt Nam; 

- Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp để thực hiện hiệu quả CKQT về BVMTB do 

nguồn ONTĐL của Việt Nam. 

1.2.2. Về pháp lý và thực tiễn 

 Việt Nam đã tích cực và chủ động trở thành thành viên của các ĐƯQT và các thoả 

thuận quốc tế không bắt buộc khác về BVMTB do nguồn ONTĐL. Việc thực hiện các CKQT 

là trách nhiệm của Việt Nam khi đã tự nguyện cam kết thực hiện. Ở trong nước, Quốc hội đã 

ban hành Luật điều ước quốc tế để quy định về việc tổ chức thực hiện ĐƯQT. Như vậy, về 

mặt pháp lý việc nghiên cứu, đánh giá việc thực hiện các CKQT trên cơ sở các nội dung đảm 

bảo thực hiện các CKQT ở Việt Nam là cần thiết để xem xét mức độ tuân thủ của Việt Nam 

đối với các CKQT đã là thành viên hoặc tự cam kết thực hiện.  

Về mặt thực tiễn, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan được giao trách nhiệm tổ 

chức thực hiện các CKQT. Tuy nhiên, ô nhiễm môi trường biển ở Việt Nam do các nguồn ô 

nhiễm nói chung và nguồn ô nhiễm biển từ đất liền nói riêng vẫn đang diễn biến phức tạp. Do 

đó, việc nghiên cứu, đánh giá hiện trạng về những thành tựu đã đạt được và những hạn chế sẽ 

là cơ sở để đề xuất việc hoàn thiện các nội dung đảm bảo thực hiện các CKQT về BVMTB do 

nguồn ONTĐL từ đó đề xuất một số giải pháp phù hợp để Việt Nam thực hiện hiệu quả hơn 

các CKQT này. 

 1.2.3. Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu 

1.2.3.1. Câu hỏi nghiên cứu 

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu đề ra, trên cơ sở tình hình nghiên cứu đề tài, Luận án 

đặt ra một số câu hỏi nghiên cứu trọng tâm sau: 

Thứ nhất, Việt Nam cam kết thực hiện những CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL 

nào và nội dung của các cam kết đó là gì?  

Thứ hai, Việt Nam đã tổ chức thực hiện như thế nào và thực trạng thực hiện các CKQT 

về BVMTB do nguồn ONTĐL như thế nào?  

Thứ ba, những giải pháp nào để đảm bảo việc thực hiện hiệu quả CKQT về BVMTB do 

nguồn ONTĐL trong điều kiện nước ta hiện nay? 

  1.2.3.2. Giả thuyết nghiên cứu 

Trên cơ sở đánh giá tổng quan kết quả các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài 
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của Luận án, nghiên cứu sinh bước đầu xác định các giả thuyết nghiên cứu cho Luận án                

như sau: 

Thứ nhất, hiện nay có nhiều các CKQT có liên quan đến BVMTB do nguồn ONTĐL, 

gồm có các CKQT mang tính bắt buộc về mặt pháp lý là ĐƯQT và các CKQT không bắt buộc 

về mặt pháp lý. Tuy nhiên, Việt Nam mới là thành viên của một số ĐƯQT và cam kết thực 

hiện một số CKQT không bắt buộc về mặt pháp lý. Các CKQT này chứa đựng các nội dung 

về quyền, nghĩa vụ, nội dung khuyến khích hoặc các mục tiêu mà các quốc gia thành viên cần 

hướng tới khi cam kết thực hiện. Tuy nhiên, Việt Nam chưa đảm bảo đủ điều kiện để thực 

hiện đầy đủ các nghĩa vụ hoặc nội dung khuyến khích thực hiện; nhiều mục tiêu chưa đạt 

được. 

Thứ hai, để thực hiện các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL, cụ thể là rác thải, 

nước thải và chất dinh dưỡng có nguồn gốc từ đất liền, Việt Nam đã xây dựng kế hoạch, phân 

công cơ quan đầu mối quốc gia; xây dựng và ban hành  mới hoặc sửa đổi, bổ sung các chính 

sách, văn bản quy phạm pháp luật hiện này; hoàn thiện cơ quan và đội ngũ cán bộ từ trung 

ương đến địa phương; đầu tư và huy động nguồn tài chính để tổ chức thực hiện; ban hành các 

chế tài và thanh tra, kiểm tra để đảm bảo việc tuân thủ các quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, các 

nội dung đảm bảo thực hiện còn nhiều hạn chế, bất cập như các chính sách và pháp luật còn 

thiếu, chưa có quy định cụ thể để kiểm soát nguồn ô nhiễm này, nguồn lực đảm bảo thực hiện 

còn thiếu và yếu cả về tài chính và nhân lực; công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo việc tuân 

thủ chưa được thực hiện đầy đủ, do đó nhiều mục tiêu và nội dung của CKQT về BVMTB do 

nguồn ONTĐL chưa đạt được. 

Thứ ba, để việc thực hiện hiệu quả các nội dung CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL, 

cụ thể là rác thải, nước thải, chất dinh dưỡng có nguồn gốc từ đất liền, Việt Nam cần rà soát, 

chỉnh sửa hoặc ban hành mới các chính sách, pháp luật có quy định cụ thể về nội dung, trách 

nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc BVMTB do nguồn ONTĐL; tăng 

cường đầu tư về nhân lực và tài chính, huy động nguồn lực từ các bên có liên quan; nâng cao 

nhận thức của các bên có liên quan; đảm bảo công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các 

quy định pháp luật và thực biện các biện pháp phù hợp khác. 

 

CHƯƠNG 2. MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CAM KẾT QUỐC TẾ VÀ THỰC HIỆN 

CAM KẾT QUỐC TẾ VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN DO NGUỒN Ô NHIỄM             

TỪ ĐẤT LIỀN 
 

2.1. Một số lý luận cơ bản về cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường biển do nguồn 

ô nhiễm từ đất liền  

2.1.1. Bảo vệ môi trường biển 

Bảo vệ môi trường biển được hiểu là việc thực hiện các biện pháp để bảo vệ các thành 

phần môi trường biển không bị ô nhiễm do tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của con người. 
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2.1.2. Nguồn ô nhiễm từ đất liền 

a) Đất liền 

“Đất liền bao gồm lục địa và đảo, được xác định từ đường mép nước biển thấp nhất 

trung bình trong nhiều năm trở về phía trong đảo và trong lục địa, bao gồm cả các dòng sông, 

cửa sông các công trình nhân tạo và vùng nước cảng”. 

 b) Nguồn ô nhiễm từ đất liền 

Ba nguồn chính gây ô nhiễm môi trường biển có nguồn gốc từ đất liền là nước thải, rác 

thải và chất dinh dưỡng đã và đang được cộng đồng quốc tế quan tâm giải quyết ở cấp độ toàn 

cầu và khu vực và đây cũng là vấn đề cấp bách ở Việt Nam. Do đó, “nguồn ô nhiễm từ đất 

liền” gồm nước thải, rác thải và chất dinh dưỡng có nguồn gốc từ đất liền được tập trung 

nghiên cứu trong Luận án này.                 

2.1.3. Khái niệm cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường biển do nguồn ô nhiễm từ đất liền  

Trong phạm vi và định hướng nghiên cứu của Luận án: “cam kết quốc tế về bảo vệ môi 

trường biển do nguồn ô nhiễm từ đất liền là các văn kiện quốc tế chứa đựng các nội dung 

mang tính pháp lý và chính trị để điều chỉnh các vấn đề bảo vệ môi trường biển do nguồn ô 

nhiễm từ đất liền, được các quốc gia và các tổ chức quốc tế tự nguyện cam kết thực hiện; bao 

gồm các điều ước quốc tế và các cam kết chính trị không bắt buộc về mặt pháp lý, được gọi là 

“luật mềm quốc tế””. 

 CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL có một số đặc điểm sau: 

 - Chủ thể của CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL, giống như chủ thể của ĐƯQT, là 

các quốc gia hoặc tổ chức quốc tế liên chính phủ dưới góc độ song phương hoặc đa phương 

cùng cam kết thực hiện hoặc thừa nhận chung. Các chủ thể trong thoả thuận quốc tế không 

mang danh nghĩa quốc gia mà mang danh nghĩa cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân không là chủ 

thể trong CKQT. 

 - Về tính chất, CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL là các cam kết mang tính pháp lý 

hoặc mang tính chính trị. Điều này có nghĩa là việc tham gia các cam kết này thể hiện mối 

quan hệ giữa các quốc gia mang tính quyền lực nhà nước, thể hiện ý chí và nguyện vọng của 

quốc gia, tổ chức quốc tế để tự mình thực hiện công việc mà mình tự nguyện cam kết thực 

hiện hoặc tính pháp lý mang tính bắt buộc thực hiện khi các quốc gia, tổ chức quốc tế tự mình 

cam kết ràng buộc trách nhiệm pháp lý hoặc thừa nhận để thực hiện. Tính chất này khác với 

các tính chất khác như tính chất đạo đức, tính chất ngoại giao,…  

 - Về nội dung, CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL chứa đựng các nội dung nhất 

định được các chủ thể tham gia cùng nhất trí với những nội dung này, có thể là quyền và nghĩa 

vụ hoặc nội dung khuyến khích hoặc thừa nhận chung để thực hiện hoặc không được thực hiện 

một nội dung hoặc một công việc nhất định nhằm BVMTB do nguồn ONTĐL. Điều này có 

nghĩa là nội dung CKQT này bao gồm cả CKQT bắt buộc về mặt pháp lý và CKQT không bắt 

buộc về mặt pháp lý. 
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- Về hình thức, cam kết quốc tế về BVMTB do nguồn ONTĐL có thể là các ĐƯQT, 

cam kết chính trị không phải ĐƯQT thường được gọi là “luật mềm quốc tế”. So với các 

CKQT ở lĩnh vực khác cũng như so với các nguồn gây ô nhiễm biển khác thì CKQT về 

BVMTB do nguồn ONTĐL chiếm đa số là “luật mềm quốc tế”. Đây được xem là đặc trưng 

của nguồn ô nhiễm biển này.  

- Tính tự nguyện thực hiện CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL là nhân tố quan 

trọng. Về bản chất thì ĐƯQT hay CKQT không phải là ĐƯQT đều do các quốc gia hoặc tổ 

chức quốc tế tự mình ràng buộc trách nhiệm của mình hoặc tự mình cam kết sẽ thực hiện các 

nội dung trong CKQT. Có một điểm khác giữa ĐƯQT và luật mềm quốc tế đó là việc tự 

nguyện thực hiện ĐƯQT phải thực hiện theo trình tự thủ tục nhất định và có chế tài trong 

trường hợp không thực hiện hoặc vi phạm các quy định trong các ĐƯQT đó. Trong khi đó, 

các luật mềm quốc tế thì có thông qua trình tự thủ tục nhất định nhưng đơn giản, ngắn gọn, có 

khi chỉ là đại diện quốc gia cam kết việc thực hiện các nội dung thông qua bài diễn văn của 

mình hoặc quốc gia cử đại diện tham gia và không phản đối khi các thành viên tham gia thông 

qua nội dung cam kết, đồng thời các thoả thuận này không quy định chế tài trong trường hợp 

không thực hiện hoặc vi phạm các nội dung trong cam kết.  

2.1.4. Các loại cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường biển do nguồn ô nhiễm từ đất liền  

2.1.4.1. Điều ước ước quốc tế về bảo vệ môi trường biển do nguồn ô nhiễm từ đất liền  

Theo Công ước Viên về Luật điều ước quốc tế năm 1969 và sửa đổi năm 1986, “Điều 

ước quốc tế có nghĩa là một thỏa thuận quốc tế được điều chỉnh bởi luật pháp quốc tế và được 

ký kết dưới dạng văn bản: (i) giữa một hoặc nhiều quốc gia và một hoặc nhiều tổ chức quốc 

tế; hoặc là (ii) giữa các tổ chức quốc tế, cho dù thỏa thuận đó được thể hiện trong một văn 

kiện duy nhất hoặc trong hai hay nhiều văn kiện liên quan đến nhau và với bất kể tên gọi của 

nó là gì”.14  

ĐƯQT về BVMTB do nguồn ONTĐL cũng không ngoại lệ trong khung khổ về khái 

niệm của ĐƯQT. Chỉ có nội dung của các điều ước này chứa đựng các quyền và nghĩa vụ của 

các quốc gia, tổ chức quốc tế trong việc BVMTB do nguồn ONTĐL. Điều này có nghĩa rằng, 

chủ thể ký kết ĐƯQT này có quyền yêu cầu các chủ thể ký kết khác phải tôn trọng các quyền 

và thực hiện các nghĩa vụ để BVMTB của quốc gia mình nói riêng và môi trường biển của 

khu vực và toàn cầu nói chung. 

2.1.4.2. “Luật mềm quốc tế” về bảo vệ môi trường biển do nguồn ô nhiễm từ đất liền  

“Luật mềm quốc tế về BVMTB do nguồn ONTĐL là các thoả thuận quốc tế do ít nhất 

hai quốc gia hoặc tổ chức quốc tế xây dựng và thông qua bằng hình thức văn bản hoặc các 

văn bản do các tổ chức quốc tế liên chính phủ ban hành chứa đựng các nội dung về BVMTB 

do nguồn ONTĐL, với bất kỳ tên gọi là gì và các chủ chể tự nguyện cam kết thực hiện”. Theo 

đó, “Luật mềm quốc tế” có một số đặc điểm sau: 

 
14 Công ước Viên về Luật Điều ước quốc tế 1986, Điều 2 (1). 
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- Về chủ thể, cũng giống như ĐƯQT chủ thể tham gia “luật mềm quốc tế” là các quốc 

gia và các tổ chức quốc tế. Ở đây, các quốc gia và tổ chức quốc tế có thể là người đứng đầu 

hoặc đại diện của các quốc gia và các tổ chức quốc tế tham gia trong quá trình xây dựng và 

thông qua hoặc tự nguyện cam kết thực hiện thông qua tuyên bố, diễn văn,… 

- Về trình tự thủ tục thông qua, việc các quốc gia và tổ chức quốc tế xây dựng và thông 

qua “luật mềm quốc tế” thường không có trình tự thủ tục nhất định. Đây là điểm khác biệt so 

với việc thông qua của ĐƯQT.  

- Về hình thức, “luật mềm quốc tế” được thể hiện bằng văn bản và có tên gọi khác 

nhau, có thể là Tuyên bố, Chương trình nghị sự, Nghị quyết,… 

- Về tính chất, các “luật mềm quốc tế” không chứa đựng các quy định mang tính bắt 

buộc thực hiện, thường mang tính chất chính trị. Đây là điểm khác biệt cơ bản so với ĐƯQT. 

Các “luật mềm quốc tế” thường chứa đựng những nguyên tắc, mục tiêu, cơ chế, biện pháp, 

cách thức,… nhằm khuyến khích các quốc gia, tổ chức quốc tế tự nguyện cam kết thực hiện 

hoặc không thực hiện một công việc hoặc một nội dung nhất định. Tuy nhiên, việc các quốc 

gia, tổ chức quốc tế không thực hiện các công việc hoặc nội dung này cũng không chịu bất kỳ 

hình thức chế tài nào.  

2.1.5. Quá trình hình thành các cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường biển do nguồn 

ô nhiễm từ đất liền 

Các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL đã bắt đầu hình thành và phát triển từ đầu 

những năm 1970 với Tuyên bố Stockholm vào năm 1972 và sự ra đời của các ĐƯQT khu vực 

như Địa Trung Hải, Khu vực Kuwait, khu vực Tây và Trung Phi,… UNCLOS là đánh dấu lớn 

trong việc phát triển của một ĐƯQT toàn cầu có chứa đựng quy định về BVMTB do nguồn 

ONTĐL và đây là cơ sở để phát triển các CKQT không phải là ĐƯQT giải quyết vấn đề này. 

Cụ thể, Chương trình nghị sự 21, Chương 17 được dành cho việc bảo vệ và bảo tồn các đại 

dương trên thế giới. Triển khai thực hiện Chương trình nghị sự 21, Tuyên bố Washington về 

BVMTB do nguồn ONTĐL và GPA đã được các quốc gia nhất trí thông qua. Gần đây nhất 

vào năm 2015, Liên hợp quốc đã thông qua Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền 

vững, trong đó mục tiêu thứ 14 là phát triển bền vững biển và đại dương. Tiêu chí đầu tiên của 

mục tiêu này là giảm đáng kể các nguồn gây ô nhiễm biển, đặc biệt là ô nhiễm môi trường 

biển từ đất liền. Bên cạnh đó, các Nghị quyết của UNEP-EA và Nghị quyết của Hội đồng Liên 

hợp quốc về Đại dương và Luật Biển thường niên cũng có nội dung về vấn đề này. 

2.1.6. Vai trò của cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường biển do nguồn ô nhiễm từ 

đất liền 

Các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL đóng vai trò quan trọng trong tiến trình thúc 

đẩy các quốc gia, tổ chức quốc tế BVMTB ở cấp độ quốc gia, khu vực và toàn cầu, cụ thể: 

Thứ nhất, các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL thúc đẩy việc truyền bá, phổ biến 

các phương thức quản lý hiệu quả để BVMTB do nguồn ONTĐL. 
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Thứ hai, CKQT đóng vai trò quan trọng để thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia quy mô 

song phương, khu vực và toàn cầu để giải quyết vấn đề ô nhiễm biển do nguồn ONTĐL. 

Thứ ba, việc triển khai thực hiện các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL thường do 

các tổ chức quốc tế và khu vực có uy tín đứng ra chủ trì lập và tổ chức thực hiện, do đó chúng 

thường huy động được nguồn tài chính lớn từ các quốc gia có tiềm lực và các tổ chức khác 

nhau để hỗ trợ một số quốc gia thực hiện. 

Thứ tư, CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL còn đóng vai trò là cầu nối để thúc đẩy 

hợp tác phát triển khoa học kỹ thuật, chia sẻ kiến thức ở cấp độ khu vực và toàn cầu. 

Thứ năm, việc xây dựng và thực hiện các “luật mềm quốc tế” về BVMTB do nguồn 

ONTĐL đóng vai trò quan trọng trong tiến trình xây dựng các ĐƯQT về BVMTB. 

2.2. Lý luận thực hiện cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường do nguồn ô nhiễm từ 

đất liền  

 2.2.1. Quan niệm về việc thực hiện cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường biển do 

nguồn ô nhiễm từ đất liền  

Thực hiện các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL tương tự như việc triển khai thực 

hiện CKQT nói chung và CKQT về BVMT nói riêng. Do đó, “thực hiện CKQT về BVMTB do 

nguồn ONTĐL là việc quốc gia, tổ chức quốc tế áp dụng trực tiếp và/hoặc thông qua việc ban 

hành các quy định pháp luật, chính sách, kế hoạch hoặc sáng kiến khác ở quốc gia hoặc tổ 

chức quốc tế của mình hoặc hợp tác với quốc gia hoặc tổ chức quốc tế khác và đảm bảo 

nguồn lực để thực hiện các nội dung đã cam kết trong các CKQT mà mình đã là thành viên 

hoặc đã cam kết thực hiện”.  

2.2.2. Các biện pháp đảm bảo thực hiện các cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường 

biển do nguồn ô nhiễm từ đất liền 

Để việc thực hiện các CKQT hiệu quả, các quốc gia thường trên cơ sở một số các biện 

pháp sau: 

Thứ nhất, các quốc gia thành viên thường phân công cơ quan chủ trì thực hiện CKQT 

như là cơ quan đầu mối quốc gia để thực hiện CKQT. 

Thứ hai, xây dựng và ban hành một kế hoạch thực hiện phù hợp với các nghĩa vụ của CKQT 

có thể được xem là biện pháp quan trọng để thực hiện CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL 

Thứ ba, xây dựng và hoàn thiện pháp luật trong nước phù hợp với các nội dung của 

CKQT là một trong những biện pháp nhanh chóng và hiệu quả để triển khai thực hiện CKQT. 

Thứ tư, bên cạnh việc hoàn thiện pháp luật quốc gia, việc thực hiện CKQT cần phải 

xem xét tập hợp các hoạt động khác có liên quan lẫn nhau mà qua đó các cơ chế ở trong nước 

được vận hành nhằm đạt được các mục tiêu của CKQT như ban hành hoặc lồng ghép các quy 

định của CQKT trong các chiến lược, kế hoạch, chương trình,… 

Thứ năm, đảm bảo nguồn lực để thực hiện được xem là biện pháp chen chốt để thực 

hiện CKQT. 
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Thứ sáu, cho dù là các nội dung trong CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL có được 

nội luật hoá nhưng nếu chúng không có các biện pháp cưỡng chế thi hành hoặc xử lý hành vi 

vi phạm thì khó có thể thay đổi hành vi của chủ thể phù hợp với nội dung của CKQT. 

Thứ bảy, bên cạnh việc triển khai thực hiện các biện pháp ở trong nước thì công tác 

hợp tác quốc tế với các quốc gia, tổ chức quốc tế và các tổ chức, cá nhân nước ngoài khác là 

một trong những biện pháp không thể thiếu và đặc biệt cần thiết trong việc thực hiện CKQT 

để BVMTB do nguồn ONTĐL. 

 

CHƯƠNG 3. NỘI DUNG CÁC CAM KẾT QUỐC TẾ VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

BIỂN DO NGUỒN Ô NHIỄM TỪ ĐẤT LIỀN VÀ THỰC TRẠNG THỰC HIỆN Ở 

VIỆT NAM 

Các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL gồm các CKQT ở cấp độ toàn cầu, cấp khu 

vực. Tuy nhiên, phần này chỉ trình bày nội dung CKQT mà Việt Nam cam kết thực hiện ở cấp 

toàn cầu và ở khu vực Biển Đông, đồng thời cũng tập trung nghiên cứu các CKQT có quy 

định liên quan đến giải quyết vấn đề ô nhiễm biển do rác thải, nước thải và chất dinh dưỡng có 

nguồn gốc từ đất liền. Nội dung của Mục này sẽ chia thành 4 tiểu mục trong đó một tiểu mục 

về nội dung cam kết quốc tế chung và ba tiểu mục còn lại về nội dung CKQT riêng đối với rác 

thải, nước thải và chất dinh dưỡng, do một số CKQT vừa có nội dung cam kết chung, vừa có 

nội dung cam kết riêng đối với BVMTB do rác thải, nước thải và chất dinh dưỡng từ đất liền. 

Tương tự như vậy ở hiện trạng thực hiện của Việt Nam cũng được kết cấu theo 4 nhóm này. 

3.1. Nội dung các cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường do nguồn ô nhiễm từ đất liền 

 3.1.1. Nội dung cam kết quốc tế chung về bảo vệ môi trường biển do nguồn ô nhiễm 

từ đất liền 

UNCLOS không có quy định cụ thể về nghĩa vụ và trách nhiệm của các thành viên 

trong bảo vệ môi trường do rác thải, nước thải và chất dinh dưỡng từ đất liền nhưng có quy 

định liên quan. Hướng dẫn Montreal năm 1985 là văn kiện “luật mềm quốc tế” đầu tiên có nội 

dung cụ thể về BVMTB do nguồn ONTĐL. Chương trình Nghị sự 21 bên cạnh các khuyến 

nghị cụ thể về BVMTB do nước thải, rác thải và chất dinh dưỡng, còn khuyến nghị các nội 

dung chung khác có liên quan mà các quốc gia cần phải BVMTB do nguồn ONTĐL. Tuyên 

bố Washington và GPA năm 1995 đã được các quốc gia và tổ chức quốc tế thông qua để giải 

quyết vấn đề ô nhiễm biển do nguồn ô nhiễm từ đất liền..  

Tổng hợp lại các nội dung cam kết chung trong các CKQT quy định khá đầy đủ về các 

khía cạnh liên quan mà các quốc gia thành viên phải thực hiện để BVMTB do nguồn ONTĐL, 

gồm: (1) Xây dựng và thực hiện các chính sách, pháp luật, hướng dẫn kỹ thuật; (2) Xây dựng 

các chiến lược hoặc tích hợp trong các chiến lược liên quan; (3) Áp dụng các công cụ quản lý 

tổng hợp, phát triển bền vững, đánh giá tác động môi trường; (4) Thực hiện việc quan trắc, 

điều tra, đánh giá và xây dựng cơ sở dữ liệu; trao đổi thông tin dữ liệu với các quốc gia liên 
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quan; (5) Phát triển khoa học kỹ thuật, tăng cường năng lực; tạo điều kiện và thúc đẩy sự tham 

gia của các bên có liên quan; (6) Xây dựng kế hoạch ứng phó khẩn cấp ô nhiễm môi trường; 

thiết lập kênh để thông báo các quốc gia liên quan trong trường hợp có ô nhiễm có khả năng 

ảnh hưởng đến vùng biển của quốc gia khác; (7) Tích cực, chủ động tham gia các sáng kiến ở 

cấp toàn cầu và khu vực; việc xây dựng và thực hiện các quy định, quy tắc ở cấp khu vực và 

tăng cường hợp tác khu vực và toàn cầu. 

3.1.2. Nội dung cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường biển do rác thải có nguồn gốc 

từ đất liền 

Vấn đề rác thải biển nói chung và rác thải nhựa trên biển nói riêng đang được xem là 

vấn đề cấp bách toàn cầu. Điều ước quốc tế trực tiếp có quy định về ô nhiễm biển có nguồn 

gốc từ đất liền chỉ có UNCLOS, tuy nhiên, UNCLOS không có quy định cụ thể về BVMTB 

do rác thải từ đất liền. Hầu hết các nội dung khuyến khích các quốc gia thực hiện nhằm phòng 

ngừa, ngăn chặn và kiểm soát ô nhiễm biển do rác thải do nguồn ONTĐL đều quy định trong 

các “luật mềm quốc tế”. Đó là Chương trình Nghị sự 21, GPA, Chương trình Nghị sự 2030, 

Chiến lược Honolulu: Khung khổ toàn cầu về ngăn chặn và quản lý rác biển, các Nghị quyết 

của Hội đồng Môi trường Liên hợp quốc về Rác thải nhựa và vi nhựa trên biển. Ở khu vực 

Biển Đông, năm 2018 các nước ASEAN đã ban hành Tuyên bố Bangkok và Khung hành động 

ASEAN về rác thải biển trong khu vực Đông Á. 

Tổng hợp lại quy định khác nhau từ các ĐƯQT và luật mềm quốc tế về BVMTB do rác 

thải có nguồn từ đất liền, các quốc gia cần tập trung thực hiện một số biện pháp, cụ thể: (1) 

Xây dựng chính sách, pháp luật, công cụ tài chính, kinh tế để quản lý rác thải theo vòng đời 

nhằm giảm lượng chất thải rắn (CTR) phát sinh, tăng cường tái sử dụng, tái chế và xử lý CTR; 

(2) Xây dựng kế hoạch hành động về rác thải biển hoặc lồng ghép vào các kế hoạch khác liên 

quan; (3) Tăng cường trang bị đầy đủ các thiết bị để thu gom CTR ở hộ gia đình, khu vực 

công cộng và thu gom rác thải từ các nguồn khác, loại bỏ rác thải ở trong môi trường biển và 

ven biển; (4) Tăng cường năng lực cho các địa phương và đưa ra các cơ chế để đảm bảo các 

bãi CTR không nằm ở gần bờ biển hoặc các dòng sông; (5) Thực hiện các chiến lược tuyên 

truyền để nâng cao nhận thức của các bên có liên quan; (6) Tăng cường năng lực đảm bảo việc 

tuân thủ các quy định, chính sách hiện hành; (7) Thiết lập các tiêu chuẩn và phương pháp luận 

để đo lường và giám sát rác nhựa và vi nhựa trên biển và thu gom rác thải biển; (8) Thực hiện 

các biện pháp để phòng ngừa, ngăn chặn và giảm thiểu phát sinh rác thải nhựa và vi nhựa vào 

môi trường biển; (9) Thúc đẩy hoạt động hợp tác khu vực và quốc tế. 

 3.1.3. Nội dung cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường biển do nước thải có nguồn 

gốc từ đất liền 

 Nước thải do nguồn ONTĐL cũng được xem là vấn đề lớn đang đe doạ môi trường biển 

và đại đương. Giải quyết vấn đề này, trong khi Chương trình Nghị sự 2030 chỉ đưa ra mục tiêu 

cải thiện chất lượng nước bằng cách giảm ô nhiễm, giảm một nửa nước thải chưa được xử lý 
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năm 2030,  trong khi Chương trình Nghị sự 21 và GPA quy định các nội dung khá chi tiết để 

giải quyết vấn đề nước thải do nguồn ONTĐL gây ô nhiễm môi trường biển. GPA bên cạnh 

việc tiếp tục kế thừa, cụ thể các nội dung từ Chương trình Nghị sự 21, đã đưa ra các mục tiêu và 

các biện pháp khá toàn diện để các quốc gia giải quyết vấn đề nước thải do nguồn ONTĐL. 

Có thể thấy vấn đề nước thải từ đất liền gây ô nhiễm môi trường không được chú ý 

nhiều như vấn đề rác thải biển trong các CKQT nhưng nhiều biện pháp cũng được đưa ra để 

khuyến khích các quốc gia thực hiện. Thực tế thì các biện pháp để giải quyết vấn đề nước thải 

không quá khó để có thể nhận thức và thực hiện đối với các quốc gia do khó khăn chủ yếu ở 

nguồn lực để đầu tư cho việc thu gom và xử lý nước thải. Giải quyết vấn đề nước thải, các 

CKQT chủ yếu nhấn mạnh đến việc xây dựng các hệ thống xử lý nước thải nhằm ngăn chặn 

tình trạng nước thải chưa được xử lý vào môi trường, tái sử dụng nước thải, sử dụng tiết kiệm 

hiệu quả nguồn nước nhằm giảm lượng nước thải phát sinh, đồng thời phải đảm bảo được 

nguồn tiếp nhận nước thải không bị ô nhiễm. Một số biện pháp khác như phát triển khoa học 

kỹ thuật để xử lý nước thải, tăng cường nhận thức cho chính quyền các cấp về việc đầu tư đầy 

đủ cho hệ thống nước thải cũng được các CKQT quan tâm. 

3.1.4. Nội dung cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường biển do chất dinh dưỡng có 

nguồn gốc từ đất liền 

Không có nhiều CKQT quốc tế quy định về vấn đề ô nhiễm môi trường biển do chất 

dinh dưỡng, hay còn gọi là hiện tượng phú dưỡng. Trong khi Chương trình Nghị sự 21 và 

Chương trình Nghị sự 2030 quy định chung mang tính định hướng về vấn đề ô nhiễm biển do 

chất dinh dưỡng từ nguồn ONTĐL, GPA đã quy định rất cụ thể từ mục tiêu đến các hoạt 

động, biện pháp để các quốc gia giải quyết vấn đề này. GPA đề xuất mục tiêu để BVMTB do 

chất dưỡng từ đất liền là xác định các khu vực biển nơi đầu vào chất dinh dưỡng đang gây ra 

hoặc có khả năng gây ô nhiễm trực tiếp hoặc gián tiếp; giảm đầu vào chất dinh dưỡng vào các 

khu vực đã xác định; giảm thiểu số lượng các vùng biển có biểu hiện phú dưỡng; bảo vệ và ở 

những khu vực phù hợp thì khôi phục các khu vực khử nitơ tự nhiên. GPA cũng quy định các 

quốc gia phải chú trọng đến các biện pháp quản lý, công cụ kinh tế và các thỏa thuận tự 

nguyện nhằm kiểm soát các nguồn dinh dưỡng do con người gây ra. 

3.2. Thực trạng thực hiện các cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường do nguồn ô 

nhiễm từ đất liền ở Việt Nam 

3.2.1. Cam kết quốc tế của Việt Nam về bảo vệ môi trường biển do nguồn ô nhiễm từ 

đất liền 

Việt Nam rất tích cực và chủ động tham gia các ĐƯQT có liên quan đến BVMTB do 

nguồn ONTĐL. Đối các CKQT khác không phải ĐƯQT, Việt Nam cũng tham gia hầu hết các 

sự kiện quan trọng để thông qua các CKQT này. Đồng thời, Việt Nam cũng đã ban hành văn 

bản có liên quan đến việc tổ chức thực hiện các CKQT mà mình đã là thành viên mặc dù còn 

có những hạn chế. 
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3.2.2. Thực trạng thực hiện cam kết quốc tế chung về bảo vệ môi trường biển do 

nguồn ô nhiễm từ đất liền ở Việt Nam 

3.2.2.1. Thực trạng xây dựng kế hoạch và phân công đầu mối quốc gia để tổ chức thực 

hiện cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường do nguồn ô nhiễm từ đất liền ở Việt Nam 

Việc xây dựng kế hoạch thực hiện và phân công đầu mối quốc gia thực hiện của một số 

CKQT quan trọng về BVMTB do nguồn ONTĐL đã được cơ quan có thẩm quyền phân công 

các bộ, ngành làm đầu mối quốc gia và các cơ quan phối hợp. Tuy nhiên, một số CKQT chưa 

được tổ chức thực hiện đầy đủ, đồng thời đầu mối quốc gia thực hiện các nhiệm vụ này là các 

bộ khác nhau, điều này cũng thuận lợi trong việc chia sẻ nhiệm vụ nhưng cũng khó khăn trong 

việc điều phối chung các nhiệm vụ để BVMTB do nguồn ONTĐL. 

3.2.2.2. Thực trạng xây dựng và thực hiện các chiến lược, chính sách 

Nhiều chính sách, chiến lược đã được ban hành để phòng ngừa, ngăn chặn và kiểm soát 

các nguồn ô nhiễm biển do nguồn ONTĐL. Các định hướng này vừa đáp ứng yêu cầu phát 

triển của đất nước để BVMTB vừa thực hiện các CKQT về BVMTB, tuy nhiên, các định 

hướng này được ban hành chưa có sự thống nhất, đồng bộ và một số nội dung định hướng quá 

chung, nhiều định hướng dàn trải, không tập trung vào các định hướng ưu tiên trong các giai 

đoạn nhất định để phù hợp với điều kiện nguồn lực. Do đó, các cơ quan được giao thực hiện 

cũng khó để thực hiện được các mục tiêu và định hướng như mong muốn. Bên cạnh đó, các 

chiến lược, chính sách này chủ yếu định hướng những nội dung riêng lẻ liên quan đến các hoạt 

động trên đất liền có nguy cơ ô nhiễm môi trường; chưa có chính sách, định hướng toàn diện 

để kiểm soát nguồn gây ô nhiễm biển từ đất liền.  

3.2.2.3. Thực trạng xây dựng và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật 

Mặc dù được nhiều luật có quy định trực tiếp về việc BVMTB do nguồn ONTĐL, tuy 

nhiên các quy định khá chung chung, không có hướng dẫn thi hành và không quy định rõ trách 

nhiệm cơ quan, đơn vị nào chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện công việc này. Do 

đó, việc BVMTB do nguồn ONTĐL chủ yếu dựa vào các quy định khác có liên quan đến việc 

phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các nguồn phát sinh chất thải và ứng phó, khắc phục, bồi 

thường thiệt hại do sự cố môi trường có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường biển do nguồn 

ONTĐL. Tuy nhiên, nhiều quy định còn chưa phù hợp và chưa được thực hiện hiệu quả trong 

thực tiễn. 

Các quy chuẩn kỹ thuật môi trường, tiêu chuẩn môi trường làm cơ sở để kiểm soát 

và quản lý các nguồn phát sinh chất thải, nước thải và chất lượng môi trường biển đã được 

quy định. 

3.2.2.4. Thực trạng về xây dựng nguồn lực 

Việc quản lý các nguồn thải từ các hoạt động từ đất liền thuộc trách nhiệm của nhiều 

bộ, ngành khác nhau. Tuy nhiên, sự phối hợp giữa các cơ quan này chưa phân định một cách 

rõ ràng, cụ thể và xảy ra tình trạng chồng chéo về thẩm quyền. 



 

 

 

17 

Nguồn nhân lực thực hiện công tác BVMT đã được quan tâm, tuy nhiên, nhìn chung, 

đội ngũ công chức về môi trường chưa đáp ứng yêu cầu cả về số lượng và chất lượng. Bên 

cạnh đó, cơ sở hạ tầng để thực hiện việc quan trắc, giám sát hiện trạng ô nhiễm môi trường 

biển là cơ sở để xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về BVMTB 

còn hạn chế. 

Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ tổ chức thực hiện CKQT và các 

bên có liên quan cũng được tổ chức thực hiện, nhưng nhận thức của người dân về vấn đề môi 

trường biển chưa cao. 

3.2.2.5. Thực trạng quy định về chế tài và công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm 

Các hành vi vi phạm tuỳ theo tính chất và mức độ, chủ thể có hành vi vi phạm gây ô 

nhiễm môi trường có thể phải chịu trách nhiệm hình sự, dân sự hoặc hành chính. Các văn bản 

quy định về các hình thức xử lý hình sự, dân sự và hành chính đối với hành vi vi phạm các 

quy định về BVMTB do nguồn ô nhiễm từ đất liền đã được ban hành trong Bộ Luật hình sự, 

Bộ Luật dân sự, Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tuy 

nhiên, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực BVMT còn nhiều hạn chế về 

nguồn lực, trang thiết bị,… nên khó khăn trong việc đảm bảo thực hiện các chế tài nêu trên, 

dẫn đến tình trạng vi phạm các quy định về BVMTB diễn ra phổ biến. 

3.2.2.6. Thực trạng hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường biển do nguồn ô nhiễm từ đất liền 

Việt Nam tích cực trong việc hợp tác ở khu vực Biển Đông để BVMTB do nguồn 

ONTĐL. Tuy nhiên, hợp tác ở khu vực về việc BVMTB do nguồn ONTĐL chủ yếu trên cơ sở 

chiến lược, chương trình, kế hoạch hợp tác ở cấp khu vực do các tổ chức quốc tế hoặc tổ chức 

khu vực thực hiện  như Cơ quan Điều phối Biển Đông Á (COBSEA), Quan hệ đối tác trong 

quản lý môi trường ở Biển Đông Á (PEMSEA), Cơ quan môi trường toàn cầu (GEF). 

3.2.3. Thực trạng thực hiện cam kết quốc tế về rác thải biển có nguồn gốc từ đất liền 

Rác thải biển có nguồn gốc từ đất liền phát sinh do chất rắn thất thoát ra môi trường 

biển do quản lý không hiệu quả. Do đó, để đánh giá thực trạng về quản lý rác thải biển từ đất 

liền thì cần phải đánh giá về công tác quản lý chất thải rắn. 

3.2.3.1. Thực trạng xây dựng và thực hiện các quy định pháp luật về quản lý chất thải rắn 

Mặc dù đã có quy định về cụ thể về việc phân loại chất thải sinh hoạt, trong đó có phân 

loại rác thải nhựa tại nguồn, tuy nhiên, công tác phân loại còn nhiều hạn chế, đặc biệt tại khu 

vực nông thôn. Việc thu gom, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn vẫn chưa được áp 

dụng rộng rãi do thiếu đầu tư cho hạ tầng cơ sở cũng như thiết bị, nhân lực và nhận thức của 

cộng đồng.15  

 Công tác thu gom chất thải rắn thông thường còn hạn chế. chất thải rắn nguy hại hiện 

đang thất thoát ra môi trường biển chủ yếu là bao bì, thuốc bảo vệ thực vật từ hoạt động sản 

xuất nông nghiệp, y tế,… 

 
15 Tlđd, trang 56. 
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 3.2.3.2. Thực trạng thực hiện các biện pháp khuyến khích, công cụ tài chính để quản lý, 

hạn chế chất thải rắn 

a) Biện pháp khuyến khích sản xuất sản phẩm thân thiện môi trường 

Luật bảo vệ môi trường năm 2014 và năm 2020 đều quy định một trong những hoạt 

động bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ là hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm thân 

thiện với môi trường. Túi ni lông thân thiện với môi trường cũng được khuyến khích sản xuất 

thông qua việc miễn thuế bảo vệ môi trường được quy định tại Luật thuế môi trường. Tuy 

nhiên, đến nay, các sản phẩm thân thiện với môi trường còn hạn chế, túi ni lông thân thiện với 

môi trường chưa được phổ biến để thay thế túi ni lông khó phân huỷ. 

b) Công cụ tài chính để hạn chế sản xuất túi ni lông khó phân huỷ 

Để hạn chế việc sản xuất túi ni lông khó phân huỷ, tránh tác động lâu dài đến môi 

trường biển, Luật Thuế bảo vệ môi trường năm 2010 quy định túi nilông thuộc diện chịu thuế 

với khung thuế suất 30.000-50.000 VND. Mức thuế này quá thấp, chưa khuyến khích hạn chế 

sử dụng; chưa có tác động nhiều tới hạn chế việc sản xuất, sử dụng túi ni lông. Việc thực hiện 

thu thuế túi nilông còn hạn chế, điều này thể hiện qua việc giá bán ngoài thị trường của túi 

nilông bằng với mức thuế và thậm trí thấp hơn,… 

c) Biện pháp khuyến khích tái chế, tái sử dụng chất thải rắn và trách nhiệm mở rộng 

của nhà sản xuất 

Tái chế, tái sử dụng chất thải là một trong những nội dung được quy định trong cả Luật 

BVMT năm 2014 và năm 2020. Mặc dù có nhiều biện pháp ưu đãi, khuyến khích các hoạt 

động tái chế, tái sử dụng chất thải nói chung và chất thải rắn nói riêng, tuy nhiên, đến nay 

những dữ liệu cơ bản như tỉ lệ tái chế chất thải rắn qua các năm thì Việt Nam vẫn chưa thống 

kê được đầy đủ.  

Các doanh nghiệp hiện nay hoạt động trong lĩnh vực xử lý chất thải nói chung, chủ yếu 

là doanh nghiệp siêu nhỏ, có trình độ khoa học và công nghệ thấp.16 

3.2.3.3. Thực trạng xây dựng và thực hiện chiến lược và kế hoạch liên quan 

Quyết định 491/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng 

hợp chất thải rắn đến 2025, tầm nhìn 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành có các mục tiêu 

cụ thể về quản lý chất thải rắn. Quyết định số 1746/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 

04 tháng 12 năm 2019 Ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại 

dương đến năm 2030, với mục tiêu cụ thể: đến năm 2025 giảm thiểu 50% rác thải nhựa trên 

biển và đại dương. Các mục tiêu của Chiến lược này và kế hoạch nếu được triển khai thực 

hiện hiệu quả sẽ đóng góp trực tiếp trong việc giảm thiểu nguồn CTR, đặc biệt là rác thải nhựa 

đến môi trường biển. 

 

16 http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=42625&idcm=37 
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3.2.3.4. Thực trạng thu gom và xử lý rác thải biển trong môi trường biển 

Các quy định trong Luật BVMT năm 2014 và Luật tài nguyên, môi trường biển và hải 

đảo chủ yếu là các quy định chung, không rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

liên quan. Luật BVMT năm 2020 quy định cụ thể trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

chỉ đạo tổ chức thu gom, xử lý chất thải nhựa trên địa bàn. Thực tế công tác thu gom rác thải 

trên biển mới được thực hiện theo phong trào, thiếu quy định cụ thể và trang thiết bị và nguồn 

tài chính phù hợp. 

3.2.3.5. Thực trạng hợp tác quốc tế 

Việt Nam cũng tích cực tham gia các tổ chức khu vực như COBSEA và APEC để thực 

hiện các hoạt động nhằm chống lại tình trạng ô nhiễm biển do rác thải biển có nguồn gốc từ 

các nguồn ô nhiễm, bao gồm cả nguồn rác thải biển từ đất liền.  

 3.2.4. Thực trạng thực hiện cam kết quốc tế về nước thải có nguồn gốc từ đất liền  

3.2.4.1. Thực trạng quy định về phòng ngừa, ngăn chặn và kiểm soát nước thải 

Các quy định về quản lý nước thải khá đầy đủ để kiểm soát hầu hết các nguồn phát sinh 

nước thải như Luật BVMT năm 2014 quy định các nội dung để quản lý hoạt động xả nước 

thải, về phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm môi trường nước sông; Luật Tài nguyên nước năm 

2012 quy định có liên quan đến việc khai thác và bảo vệ nguồn nước; Luật BVMT năm 2020, 

việc cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước đã được quy định như là một trong những 

loại giấy phép môi trường. Tuy nhiên, nhiều quy định còn chung chung và chưa được thực thi 

đầy đủ trong thực tế. 

3.2.4.2. Thực trạng thực hiện một số công cụ, biện pháp trong quản lý nước thải 

Chiến lược BVMT quốc gia và Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Nghị sự 

2030 chứa đựng các nội dung rất cụ thể để giải quyết vấn đề nước thải. Mặc dù các biện pháp 

là khá toàn diện và phù hợp với nhiều quy định của CKQT liên quan đến việc quản lý nước 

thải do nguồn ONTĐL, nhưng việc thực hiện còn yếu kém.  

3.2.4.3. Thực trạng về nguồn lực cho quản lý nước thải 

Việc đầu tư cho cơ sở hạ tầng để thu gom và xử lý nước còn hạn chế. Các công trình xử 

lý nước thải đảm bảo theo quy định như có hệ thống thu gom nước mưa và nước thải riêng 

còn vô cùng hạn chế. Hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt ở nông thôn chưa được xây dựng. 

Hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt ở đô thị chiếm tỉ lệ thấp, khoảng 13%. 

3.2.4.4. Thực trạng hợp tác quốc tế 

Ở khu vực không có hoạt động hợp tác riêng về vấn đề nước thải, tuy nhiên, Việt 

Nam cũng chủ động, tích cực tham gia thực hiện một số dự án của các tổ chức COBSEA và 

PEMSEA của khu vực, trong đó có nội dung về kiểm soát ô nhiễm biển do nước thải từ đất 

liền. 
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3.2.5. Thực trạng thực hiện cam kết quốc tế về chất dinh dưỡng có nguồn gốc từ 

đất liền 

3.2.5.1. Thực trạng xây dựng và thực hiện các quy phạm pháp luật 

Bên cạnh quy định chung trong Luật BVMT và văn bản hướng dẫn thì hành thì luật 

chuyên ngành như Luật chăn nuôi năm 2018, Luật trồng trọt năm 2018, một số văn bản khác 

cũng có những biện pháp để kiểm soát ô nhiễm biển do chất dinh dưỡng có nguồn gốc từ đất 

liền. Các quy định này không nhiều và không cụ thể, chủ yếu quy định để quản lý các chất 

dinh dưỡng có nguy cơ gây ra hiện tượng phú dưỡng như chất thải chăn nuôi, nước thải. Các 

quy định để phòng ngừa và ngăn chặn chất dinh dưỡng phát sinh từ sản xuất nông nghiệp còn 

mờ nhạt. 

3.2.5.2. Thực trạng thực hiện một số công cụ khác liên quan  

Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn, Chiến lược bảo vệ môi trường 

có nội dung liên quan về ô nhiễm môi trường do chất dinh dưỡng, tuy nhiên, các văn bản này 

cũng chỉ chú ý đến chất thải trong chăn nuôi, các vấn đề chất dinh dưỡng gây ra hiện tượng 

phú dưỡng do phân bón chưa được quan tâm. 

3.2.5.3. Thực trạng hợp tác quốc tế 

Ô nhiễm do chất dinh dưỡng cũng được xem là một trong những vấn đề về môi trường 

biển ở khu vực Biển Đông, do đó, trong các nội dung hợp tác của tổ chức COBSEA và 

PEMSEA ở khu vực cũng chứa đựng các hoạt động để giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, vấn 

đề chất dinh dưỡng không có các văn kiện hợp tác riêng như rác thải biển. Trong dự án ADS-

SEA của PEMSEA, các hoạt động chống lại ô nhiễm biển do chất dinh dưỡng cũng được ghi 

nhận nhưng không có nhiều nội dung rõ ràng như trong Định hướng chiến lược COBSEA 

2018-2022. 

 

CHƯƠNG 4. XU HƯỚNG, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ 

THỰC HIỆN CÁC CAM KẾT QUỐC TẾ VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN DO 

NGUỒN  Ô NHIỄM TỪ ĐẤT LIỀN Ở VIỆT NAM 

 

 4.1. Xu hướng phát triển cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường biển do nguồn ô 

nhiễm từ đất liền TRÊN thế giới và định hướng bảo vệ môi trường biển do nguồn ô 

nhiễm từ đất liền ở Việt Nam 

4.1.1. Xu hướng phát triển các cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường biển do nguồn 

nhiễm từ đất liền trên thế giới 

Theo Giám đốc điều hành UNEP Achum Steiner, khoảng 80% chất gây ô nhiễm biển 

có nguồn gốc từ đất liền và nguồn này vẫn sẽ có xu hướng tăng lên đáng kể vào năm 2050. Để 

giải quyết vấn đề này, các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL phát triển theo một số xu 

hướng sau: 
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Thứ nhất, việc xây dựng và ban hành các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL ngày 

càng nhiều. 

Thứ hai, đối với nguồn ô nhiễm môi trường biển từ đất liền thì có xu hướng đặc trưng 

là sự phổ biến của “luật mềm quốc tế” nở rộ hơn bất cứ nguồn ô nhiễm môi trường biển nào. 

Thứ ba, các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL không chỉ dừng lại ở việc giải quyết 

các vấn đề chung mà ngày càng đi vào giải quyết các vấn đề cụ thể. 

Thứ tư, việc phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý ô nhiễm môi trường biển do nguồn 

ONTĐL được sự ủng hộ và tham gia rộng rãi của các quốc gia thông qua việc tham gia xây 

dựng và tổ chức thực hiện các CKQT. 

4.1.2. Định hướng bảo vệ môi trường biển do nguồn ô nhiễm từ đất liền của Việt Nam 

Nghị quyết 36 của Ban chấp hành trung ương đảng ban hành ngày 22/10/2018 về Chiến 

lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã thể 

hiện nhiều quan phát triển bền vững trong Chương trình Nghị sự 21 và Chương trình Nghị sự 

2030. Một trong những mục tiêu liên quan đến kiểm soát nguồn ô nhiễm biển do nguồn 

ONTĐL được làm rõ trong Nghị quyết số 36: “Ngăn ngừa, kiểm soát và giảm đáng kể ô 

nhiễm môi trường biển; tiên phong trong khu vực về giảm thiểu chất thải nhựa đại dương. Ở 

các tỉnh, thành phố ven biển, 100% chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt được thu gom 

và xử lý đạt quy chuẩn môi trường; 100% khu kinh tế, khu công nghiệp và khu đô thị ven biển 

được quy hoạch, xây dựng theo hướng bền vững, sinh thái, thông minh, thích ứng với biến đổi 

khí hậu, nước biển dâng, có hệ thống xử lý nước thải tập trung, đáp ứng các quy chuẩn, tiêu 

chuẩn về môi trường.” 17  

4.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các cam kết quốc tế về bảo vệ môi 

trường biển do nguồn ô nhiễm từ đất liền ở Việt Nam  

4.2.1. Giải pháp để Việt Nam thực hiện hiệu quả nội dung cam kết quốc tế chung về 

bảo vệ môi trường biển do nguồn ô nhiễm từ đất liền  

Thứ nhất, việc xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật liên quan để thực 

hiện các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL cần được chú trọng. 

Thứ hai, xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động quốc gia để BVMTB do nguồn ONTĐL. 

Thứ ba, Nhà nước cần tăng cường nguồn lực để thực hiện công tác BVMTB do nguồn ONTĐL.  

Thứ tư, các cơ quan nhà nước cần đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi 

phạm các quy định về BVMTB do nguồn ONTĐL. 

Thứ năm, công tác hợp tác quốc tế trong việc thực hiện các CKQT về BVMTB do 

nguồn ONTĐL cần đẩy mạnh. 

4.2.2. Giải pháp để Việt Nam thực hiện hiệu quả cam kết quốc tế về bảo vệ môi 

trường biển do rác thải có nguồn gốc từ đất liền 

Thứ nhất, công tác quản lý chất thải rắn do các hoạt động từ đất liền cần được tăng cường. 

 
17 Tlđd, II.3 (b). 
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 Thứ hai, để hạn chế lượng rác thải rắn phát sinh ra môi trường thì việc tái sử dụng, tái 

chế là hoạt động thực sự cần thiết để khép kín vòng đời của sản phẩm nói chung và sản phẩm 

nhựa nói riêng. 

Thứ tư, để giảm lượng chất thải rắn, đặc biệt là rác thải nhựa thì việc hạn chế sản xuất 

các sản phẩm nhựa khó phân huỷ, khó tái chế thông qua việc cấm một số sản phẩm hoặc sử 

dụng công cụ tài chính và khuyến khích các sản phẩm thân thiện với môi trường nên được 

xem là ưu tiên.  

Thứ năm, một số công cụ và biện pháp khác cũng cần được nghiêm túc triển khai thực hiện. 

Thứ sáu, công tác hợp tác quốc tế cần được đẩy mạnh ở cấp khu vực và toàn cầu để 

chống lại ô nhiễm rác thải nhựa biển. 

4.2.3. Giải pháp để Việt Nam thực hiện hiệu quả cam kết quốc tế CKQT về bảo vệ 

môi trường biển do nước thải có nguồn gốc từ đất liền 

Thứ nhất, các quy định và việc thực hiện cấp phép xả thải vào môi trường phải đảm 

bảo phù hợp với nguồn nước tiếp nhận. 

 Thứ hai, việc xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng để xử lý nước thải cần phải được tăng 

cường trên cơ sở huy động các nguồn lực.  

 Thứ ba, việc lồng ghép các biện pháp quản lý ô nhiễm nguồn nước từ các hoạt động 

trên đất liền trong các chiến lược, kế hoạch có liên quan hoặc xây dựng các chiến lược, kế 

hoạch quốc gia để quản lý nước thải cần phải được đảm bảo thực hiện. 

 Thứ tư, nâng cao năng lực cho các đơn vị có liên quan ở trung ương và địa phương 

trong công tác quản lý, thu gom và xử lý nước thải do các hoạt động từ đất liền. 

 Thứ năm, hợp tác quốc tế trong công tác quản lý nước thải sẽ góp phần tăng cường 

năng lực và khả năng phòng chống ô nhiễm biển do nước thải từ đất liền. 

  4.2.4. Giải pháp để Việt Nam thực hiện hiệu quả cam kết quốc tế về bảo vệ môi 

trường biển do chất dinh dưỡng có nguồn gốc từ đất liền 

 Thứ nhất, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý các chất dinh dưỡng 

phát sinh từ đất liền cần được hoàn thiện. 

 Thứ hai, công tác điều tra, đánh giá về hiện tượng phú dưỡng ở môi trường biển cần 

được chú trọng. 

 Thứ ba, tăng cường nguồn lực để thực hiện hiệu quả các quy định hiện hành về chất 

thải chăn nuôi, sử dụng phân bón và các nguồn diện khác phát sinh chất dinh dưỡng có nguy 

cơ gây hiện tượng phú dưỡng cho môi trường biển. 

 Thứ tư, thúc đẩy nghiên cứu khoa học để có biện pháp phù hợp với điều kiện và đặc thù 

ở nước ta để quản lý hiệu quả chất thải phát sinh từ các hoạt động chăn nuôi. 

 Thứ năm, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về hiện trạng phú dưỡng để 

tăng cường sự tham gia của các thành phần trong xã hội trong việc BVMTB. 
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KẾT LUẬN CHUNG 

 

Để góp phần trong công tác BVMTB do nguồn ONTĐL, thông qua việc thực hiện đề 

tài: “Thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về bảo vệ môi trường biển do nguồn ô 

nhiễm từ đất liền” có thể đưa ra một số kết luận chung như sau: 

Thứ nhất, ô nhiễm môi trường biển do nguồn ONTĐL đã và đang là vấn đề cấp bách 

toàn cầu và đóng góp phần lớn vào ô nhiễm biển, tuy nhiên so với các lĩnh vực khác và so với 

các nguồn ô nhiễm khác, thì các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL phần lớn lại là các 

CKQT không bắt buộc về mặt pháp lý hay còn gọi là “luật mềm”. Các “luật mềm” quốc tế này 

đều chứa đựng các nội dung cam kết với các hành động cụ thể để các quốc gia thành viên thực 

hiện nhằm mục tiêu chung là BVMTB. CKQT đóng vai trò trung tâm là UNCLOS, các CKQT 

khác như Chương trình nghị sự 21, Chương trình Nghị sự 2030, GPA, các Nghị quyết của 

UNEP-EA,… tuy không phải là các công cụ pháp lý bắt buộc nhưng đã khuyến khích và thúc 

đẩy các hoạt động BVMTB do nguồn ONTĐL.  

Thứ hai, các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL đóng vai trò quan trọng trong bảo 

vệ môi trường biển và đại dương ở cấp độ toàn cầu, khu vực và quốc gia. Với sự ra đời và sự 

tham gia ngày càng phổ biến của các quốc gia và tổ chức quốc tế,  các CKQT thúc đẩy việc 

truyền bá, phổ biến các phương thức quản lý hiệu quả để BVMTB do nguồn ONTĐL, đồng 

thời đóng vai trò quan trọng để thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia quy mô song phương, khu 

vực và toàn cầu để giải quyết vấn đề ô nhiễm biển do nguồn ONTĐL. Bên cạnh đó, việc triển 

khai thực hiện các CKQT này thường do các tổ chức quốc tế và khu vực có uy tín đứng ra chủ 

trì lập và tổ chức thực hiện, do đó chúng thường huy động được nguồn tài chính lớn từ các 

quốc gia có tiềm lực và các tổ chức khác nhau để hỗ trợ một số quốc gia thực hiện. CKQT về 

BVMTB do nguồn ONTĐL còn đóng vai trò là cầu nối để thúc đẩy hợp tác phát triển khoa 

học kỹ thuật, chia sẻ kiến thức ở cấp độ khu vực và toàn cầu, đồng thời tạo nền tảng thực tiễn 

để xây dựng các điều ước quốc tế  về BVMTB.  

Thứ ba, việc xây dựng và ban hành các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL có xu 

hướng ngày càng phát triển. Đối với nguồn ô nhiễm môi trường biển từ đất liền thì có xu 

hướng đặc trưng là sự phổ biến của “luật mềm” nở rộ hơn bất cứ nguồn ô nhiễm môi trường 

biển nào khác. Các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL không chỉ dừng lại ở việc giải quyết 

các vấn đề chung mà ngày càng đi vào giải quyết các vấn đề cụ thể.  

Thứ tư, ô nhiễm biển từ đất liền có thể phát sinh từ các chất và các nguồn khác nhau, 

tuy nhiên ba nguồn ô nhiễm chính nước thải, rác thải và chất dinh dưỡng đang là vấn đề cấp 

bách ở toàn cầu và ở cả Việt Nam. Các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL cũng chứa đựng 

nhiều nội dung cam kết để giải quyết ba nhóm ô nhiễm biển chính này. Các quốc gia thành 

viên cũng đang tích cực thực hiện các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL và cũng tập trung 
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giải quyết ba nhóm vấn đề trên với nhiều biện pháp, công cụ phù hợp với thực tế và điều kiện 

của mỗi quốc gia. 

Thứ năm, Việt Nam ngày càng chủ động và tích cực trong việc tổ chức thực hiện các 

CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL mặc dù còn những bất cập hạn chế. Việt Nam đã ban 

hành và ngày càng hoàn thiện các chính sách, pháp luật, xây dựng thể chế, đầu tư cho nguồn 

nhân lực và tài chính để giải quyết vấn đề ô nhiễm biển do nguồn ONTĐL. Nỗ lực của Việt 

Nam về cơ bản đã thực hiện các nội dung cam kết, từng bước góp phần bảo vệ môi trường 

biển, tuy nhiên kết quả còn nhiều hạn chế và thực tế chưa đáp ứng được các mục tiêu trong 

các CKQT. Những hạn chế này chủ yếu là thiếu nguồn lực đầu tư cho cơ sở hạ tầng để quản lý 

chất thải từ các nguồn phát sinh từ đất liền; nguồn nhân lực còn yếu và thiếu, nhận thức của 

các bên có liên quan đến vấn đề ô nhiễm biển chưa cao; việc tuân thủ và công tác thanh tra, 

kiểm tra việc thực hiện còn hạn chế. Mặc dù chưa đạt được các kết quả như mong muốn trong 

việc thực hiện các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL nhưng các cấp chính quyền ở Việt 

Nam đã nhận thức được vấn đề BVMT nói chung và BVMTB nói riêng là vấn đề được ưu tiên 

và với quan điểm “không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế” đã và đang lan toả và 

từng bước được hoàn thiện trong chính sách, pháp luật.  

Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu đề tài “Thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam 

về bảo vệ môi trường biển do nguồn ô nhiễm từ đất liền” có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn 

với Việt Nam. Kết quả nghiên cứu đã làm rõ được một số vấn đề lý luận như đưa ra được định 

nghĩa về CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL, trong đó có định nghĩa về “luật mềm quốc 

tế”; quan niệm và các yếu tố bảo đảm thực hiện các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL; 

“nguồn ô nhiễm từ đất liền”. Các nội dung nghiên cứu đã làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và 

thực tiễn về thực hiện các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL, từ đó làm cơ sở nghiên cứu 

các nội dung cam kết trong CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL; các nội dung cam kết của 

Việt Nam trong các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL mà Việt Nam là thành viên, trong 

đó tập trung vào ba nguồn ô nhiễm chính là nước thải, rác thải và chất dinh dưỡng; kinh 

nghiệm thành công của một số quốc gia làm bài học cho Việt Nam. Đồng thời, kết quả nghiên 

cứu cũng đã đánh giá được thực trạng việc triển khai thực hiện của Việt Nam đối với các nội 

dung cam kết trong các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL, tập trung vào ba nguồn ô 

nhiễm biển từ đất liền là rác thải, nước thải và chất dinh dưỡng và đã đề xuất một số giải pháp 

để Việt Nam thực hiện hiệu quả các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL. 

Mặc dù còn nhiều hạn chế trong việc thực hiện các CKQT về BVMTB do nguồn 

ONTĐL, với cam kết và nỗ lực của các cấp chính quyền, Việt Nam sẽ từng bước cải thiện và 

BVMTB vì mục tiêu phát triển bền vững cho thế hệ hôm nay và mai sau. 
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PREAMBLE 

1. Reason for choosing the title of the thesis 

Marine pollution from land-based source contributes largely to pollution with about 

80% of the total pollution entering the ocean.1 These pollution sources have been affecting 

the marine environment and ecosystems. To date, marine litter is present in all marine 

habitats with about 8 million tons, or about 3% of global plastic waste annually dumped 

into marine and ocean environments.2 An estimated 9.5 million cubic meters of human 

waste and 900 million cubic meters of municipal wastewater are discharged daily,3 of 

which an estimated 80 percent of global wastewater is being discharged untreated into 

waterways in the world.4 By the increasing amount of nutrients entering the seas and 

oceans, the number of low oxygen zones in coastal waters has increased exponentially 

since the 1960s and has reached an area of about 245,000 square kilometers worldwide.5 

The reason for marine pollution due to nutrients is that the efficiency of using nitrogen (N) 

and phosphorus (P) substances is very low, specifically more than 80% of N and 25-75% 

of P consumed is lost on average, which release organic compounds N and P into the 

atmosphere and the aquatic environment.6 Excess amounts of N and P in the marine 

environment can dramatically change the way marine ecosystems work and often lead to 

hypoxia, which suffocates marine life. There are now more than 700 coastal systems with 

eutrophication and hypoxia worldwide.7 In addition, excess N and P alter the natural 

balance between these nutrients, allowing harmful algae to grow, threatening fisheries and 

human health.8 Besides, marine litter also negatively affects the environment, economy 

and public health. 

In order to solve the problem of marine environmental pollution in general as well 

as marine environmental pollution caused by pollution from land-based sources in 

particular, countries and international organizations have developed and approved many 

commitments. Compulsory or legally binding international standards such as the 1982 

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), the Stockholm Convention 

on Persistent Organic Pollutants in 2001, Minamata Convention on Mercury in 2013 

(Minamata Convention),...; The Stockholm Declaration was adopted in 1972, Agenda 21, 

the Washington Declaration and The Global Programme of Action for the Protection of the 

Marine Environment from Land-based Activities in 1995 (GPA), the Agenda 2030 for 

Sustainable Development. 

 
1 Kateryna M. Wowk (2013), In Managing Ocean Environments in a Changing Climate, Paths to Sustainable Ocean 

Resources, Pages 301-348. 
2 Hannah Ritchie and Max Roser (2018), “Plastic Pollution”, Công bố tại website: OurWorldInData.org, xem tại: 

https://ourworldindata.org/plastic-pollution, truy cập ngày 14/7/2021. 
3 UNEP (2016), Sanitation, wastewater management and sustainability: from waste diposal to resource recovery, © 

United Nations Environment Programme and Stockholm Environment Institute. 
4 IWA (the International Water Asscociation) (2017), The International Water Association, Wastewater Report 2017, trang 

2. 
5 World Ocean Atla-1 (2016), Chapter 20. 
6 Tldd, trang viii. 
7 UN Environment contribution to Concept Papers for Partnership Dialogues of The Ocean Conference, xem tại: 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/13476UN%20Environment_concept%20paper_partnership%20d

ialogues%20rev.pdf 
8 Tldd, trang 33. 

https://ourworldindata.org/plastic-pollution
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/13476UN%20Environment_concept%20paper_partnership%20dialogues%20rev.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/13476UN%20Environment_concept%20paper_partnership%20dialogues%20rev.pdf
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Vietnam has been a member party of the UNCLOS, the Stockholm Convention in 

2001, the Minamata Convention in 2013 and has committed to implement Agenda 21 and 

Agenda 2030,... Implementing these international standards, Vietnam has promulgating 

many tools, policies and laws, however, the implementation of these international standards 

are still limited. As a result, the situation of marine environmental pollution caused by land-

based sources in our country is complicated and increasing. Vietnam is being considered as 

one of the countries with a large source of pollution causing sea and ocean pollution, with up 

to 89% of untreated wastewater flowing into clean water sources or coastal waters.9 At the 

same time, Vietnam is also being assessed as the fourth country in the world in terms of the 

amount of plastic waste in the sea with most of it coming from the mainland.10 

In the context of international integration, fully implementing the international 

commitments is the responsibility of the member party states and also the prestige of the 

country in the international arena. In line with the general trend of the world and meeting 

practical requirements in Vietnam, the Strategy for sustainable development of Vietnam's 

marine economy to 2030, with a vision to 2045 has set out one of the overarching goals 

towards sustainable development of the marine economy is "Preventing the trend of 

marine environmental pollution and degradation"11 and the specific goal has been 

determined "Preventing, controlling and significantly reducing marine environmental 

pollution".12 One of the main solutions to achieve this goal is to "seriously implement 

regional and international treaties and agreements on seas and oceans to which Vietnam 

has joined".13 Therefore, a comprehensive assessment of the implementation of 

international commitments to find out the limitations and obstacles serves as a basis for 

proposing solutions to help Vietnam effectively implement the provisions of the 

international treaties that Viet Nam has signed and other international commitments that 

Viet Nam voluntarily commits to is an urgent issue today. In addition, this content has not 

been studied at the doctoral thesis level. 

Therefore, the implementation of the thesis with the title: "Implementing Vietnam's 

international commitments to marine environment protection from land-based sources" is 

especially necessary in order to help Vietnam become an active country in the field of 

marine pollution. implement international commitments and make active contributions to 

marine environmental protection and oceans in general and marine environmental 

protection of Vietnam in particular. 

2. Research purpose and tasks 

2.1. Research purposes 

The research purpose of the thesis is to clarify theoretical and practical issues about 

the implementation of international commitments on marine environmental protection by 

land-based sources, thereby serving as a basis for studying the contents of international 

 
9 UNEP (2004), Water Supply and Sanitation Coverage in UNEP Regional Seas, Need for Regional Wastewater Emission 

Targets? Section III: An Inventory of Regional Specific Data and the Feasibility of developing Regional Wastewater 

Emission Targets, UNEP/GPA, The Hague, The Netherlands, trang 23. 
10 Jambeck, J.R., Andrady, A., Geyer, R., Narayan, R., Perryman, M., Siegler, T., Wilcox, C., Lavender Law, K. (2015), 

“Plastic waste inputs from land into the ocean”. Science (347), tr.768-771. 
11 Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành ngày 22/10/2018, mục II (3a). 
12 Tlđd, mục II (3b). 
13 Tlđd, mục IV (6). 
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commitments on marine environmental protection by land-based sources; study the current 

status of international commitment on marine environmental protection by land-based 

sources, and at the same time assess the difficulties and challenges that Vietnam needs to 

solve. On that basis, some suitable solutions are proposed for Vietnam to effectively 

implement international commitment on marine environmental protection from land-based 

sources. 

 2.2. Research tasks 

- Collecting domestic and international research works, primary and secondary 

documents with contents, which analyze and evaluate international commitments on 

marine environmental protection by land-based sources and the current status of the 

implementation in Vietnam; 

- Research, analyze and clarify the definition of international commitment on 

marine environmental protection by land-based sources, concepts and measures to ensure 

the implementation of international commitment on marine environmental protection by 

land-based sources; 

- Research, analyze and evaluate the content of Vietnam's commitments in 

international commitments on marine environmental protection by land-based sources to 

which Vietnam is a member, focusing on three pollution sources: marine debris, 

wastewater and nutrients; 

- Research and evaluate the real situation of Vietnam's implementation in the 

international commitments on marine environmental protection by land-based sources, 

focusing on three pollution sources: marine debris, wastewater and nutrients; 

- Proposing a number of solutions for Vietnam to effectively implement 

international commitments on marine environmental protection by land-based sources. 

3. Subject and scope of research 

3.1. Research subjects 

Research subjects of the thesis include: 

- The views on international commitment in general and international commitment 

on marine environmental protection by land-based sources in particular; history of the 

development of international commitments on marine environmental protection by land-

based sources; the role of international commitments on marine environmental protection 

from land-based sources; 

- Concept of implementing international commitments on marine environmental 

protection by land-based sources; contents to ensure the implementation of international 

commitments on marine environmental protection by land-based sources; 

- Content of commitments in international commitments on marine environmental 

protection by land-based sources, specifically on commitments on marine debris, 

wastewater and nutrients from land; 

- Policies, laws and tools and measures of Vietnam to implement the commitments 

in the international commitments on marine environmental protection from marine debris, 

waste water and nutrients from the land. 

3.2. Research scope 

The thesis focuses on the implementation of Vietnam's international commitments 

on marine environmental protection from land-based sources with the following scope: 
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- About the content: focus on three sources of marine pollution from the land: 

marine debris, wastewater and nutrients. 

- In terms of space: at the global level, the East Sea region and Vietnam; 

- Regarding time: relevant data, documents and policy and legal documents are 

issued or announced by the end of 2020. 

4. Methodology and research methods 

4.1. Methodology 

To accomplish the above purposes and tasks, the thesis is approached on the 

basis of scientific theory and methodology of Marxism-Leninism, Ho Chi Minh's 

thought on the State and law, the viewpoints of the Party and State on marine 

environmental protection. 

4.2. Research Methods 

The thesis uses the following research methods: 

- The method of analysis, statistics, combined with theoretical and practical research 

is the method used in most of the chapters, especially chapters 3 and 4 to clarify the 

content of international commitments on marine environmental protection from land-based 

sources and the status of implementation of international commitments on marine 

environmental protection from marine debris, wastewater and nutrients from land in 

Vietnam. 

- The synthesis method is the method used mainly in the process of collecting 

documents, analyzing the views of agencies, organizations and experts related to the 

implementation of international commitment on marine environmental protection from 

land- based sources. 

- Historical-specific method is used to analyze and evaluate the process of shaping 

and developing international commitments on marine environmental protection from land-

based sources and Vietnam's policies and laws in Chapter 2, Chapter 3 and Chapter 4. 

- A systematic approach is used to sequence and find consistency among theoretical, 

legal and practical issues related to the implementation of international commitments on 

marine environmental protection by land-based sources in Vietnam, then systematically 

evaluate and recommend solutions to effectively implement international commitments on 

marine environmental protection by land-based sources in Vietnam. This method is used 

throughout the chapters and is used extensively in Chapters 3 and 4. 

- The comparative method is an important method to analyze and compare the 

contents of the commitments in the international commitments on marine environmental 

protection from land-based sources, the implementation of these commitments in Vietnam. 

In addition, this method is also used effectively in comparing the implementation of 

international commitments on marine environmental protection by land-based sources in 

some countries with Vietnam. This method is used a lot in Chapters 3 and 4. 

- The generalization method is used to state, analyze, and conclude on issues of a 

general and general nature related to the content of international commitments on marine 

environmental protection from land-based sources, policies, legislation, tools and measures 
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to implement international commitments on marine environmental protection by land-

based sources. This method is used a lot in Chapters 3 and 4. 

- The method of combining theoretical research with practice is also used in the 

thesis to give comments, views and conclusions about the research contents. This method 

is used in most chapters of the thesis. 

5. New contributions of the thesis 

On the basis of inheriting previous scientific research results related to the topic, the 

PhD student continues to research this topic to bring the following scientific values: 

- Firstly, the thesis has contributed to clarifying more theoretical issues about the 

implementation of international commitments on marine environmental protection by land-

based sources such as the definition, content and characteristics of international commitment 

on marine environmental protection by land -based sources; “international soft law” on 

marine environmental protection by land-based sources; history of formation, role and 

development trend of international commitments on marine environmental protection by 

land-based sources; concept and measures to ensure implementation of international 

commitments on marine environmental protection by land-based sources; 

- Second, the thesis has made comments and assessments on the contents of 

commitments made in international commitments on marine environmental protection 

from marine debris, wastewater and nutrients from land; assess, analyze and make 

comments on the actual status of international commitment on marine environmental 

protection from land-based sources in Vietnam. In particular, the thesis clarifies the 

achievements, difficulties and challenges of Vietnam in the implementation of 

international commitments on marine environmental protection from marine debris, 

wastewater and nutrients from the land. 

- Third, propose comprehensive, feasible and practical solutions for Vietnam to 

effectively implement international commitment on marine environmental protection from 

land-based sources. 

6. Scientific significance of Thesis 

The research results of the thesis contribute: 

- Contributing to the development of theory on the concept of "international 

commitment", "international soft law"; concepts and contents to ensure implementation of 

international commitments on marine environmental protection from land-based sources; 

- Contributing to improving Vietnam's mechanisms, policies and laws to protect 

marine environment from land-based sources more effective; contribute to the realization 

of the goal of sustainable development of marine resources; environmental protection and 

marine ecosystems; 

- Contributing to the effective implementation of international commitments on 

marine environmental protection from land-based sources that Vietnam commits to 

implement in order to enhance Vietnam's reputation in international forums; 

- Making reference materials for teaching and learning in research and training 

institutions. 
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CHAPTER 1. OVERVIEW OF RESEARCH SITUATION RELATED TO THE 

THESIS 

1.1. Evaluation of published research results related to the thesis 

1.1.1. Evaluation of research results on the definition and characteristics of 

international commitments on marine environmental protection from land-based 

sources 

Through the evaluation of foreign and domestic research works, international 

commitment is an "international treaty" that is researched and clarified, while international 

commitments are not legally binding, also known as "soft law" which still has different 

perspectives and approaches. Although foreign studies related to the concept of "soft law" 

are different, the authors have a common affirmation of its importance in encouraging 

countries to voluntarily implement commitments and they influence the international 

political system and many views consider them as a source of international law. The term 

"international commitment" and specifically "international commitment on marine 

environmental protection from land-based sources" has not been researched and clarified. 

1.1.2. Evaluation of research results related to the implementation of 

international commitments on marine environmental protection from land-based 

sources 

The implementation of marine environmental protection from land-based sources 

has resulted in various research works in abroad and domestic studying on the theory and 

practice of implementing international law in general and international law on the 

environment in particular. These studies have given a number of different perspectives and 

approaches on the implementation of international commitments under different aspects, 

but have not yet fully assessed the aspects of the implementation of international 

commitments on marine enviromental protection from land-based sources. 

1.1.3. Evaluation of research results related to the content of commitments of 

countries in international commitments to protect the marine environment from land-

based sources  

Foreign and domestic researches have studied and clarified quite fully the 

obligations in international treaties and international soft laws on marine environmental 

protection from land-based sources, however, the research works have not fully updated 

the international commitments on marine environmental protection from land-based 

sources. 

1.1.4. Evaluation of research results on the actual implementation of 

international commitments on marine environmental protection from land-based 

sources in Vietnam 

A number of researches related to the current status of international commitments 

on marine enviromental protection from land-based sources in Vietnam have studied and 

evaluated the law on environmental protection in general and the law on marine 

enviromental protection in particular. A number of studies have focused on the current 

legal status of a number of land-based activities that pose a risk of polluting the marine 

environment. These studies have proposed some general solutions for marine enviromental 

protection and some recommendations for specific land-based activities that pose a risk of 

polluting the marine environment in Vietnam. However, to date, there has not been a 
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separate study on the implementation of international commitments on marine 

enviromental protection from land-based sources. 

1.2. Research orientation of the thesis 

1.2.1.  Theory basis 

The study of foreign and domestic researches shows that there have been many 

researches related to the implementation of international commitments on marine 

enviromental protection from land-based sources. Some of the contents in these studies are 

inherited, and at the same time, some issues need to be further studied, specifically: 

- Research and clarify the concept and characteristics of "international commitment" 

on marine enviromental protection from land-based sources; 

- Research and evaluate contents to ensure "implementation of international 

commitments on marine enviromental protection from land-based sources"; 

- Research on specific commitments in international commitments on marine 

enviromental protection from land-based sources and focus on marine debris, wastewater, 

and nutrients from land; 

- Research, analyze and fully evaluate the implementation of international 

commitment on marine enviromental protection from land-based sources in Vietnam; 

- Research and propose some solutions to effectively implement international 

commitment on marine enviromental protection from land-based sources of Vietnam. 

1.2.2. Legal and practical basis 

Vietnam has actively and proactively become a member of international treaties 

and other international agreements on marine environmental protection from land-based 

sources. The implementation of international commitments is the responsibility of 

Vietnam when it has voluntarily committed to implementation. Domestically, the 

National Assembly has promulgated the Law on International Treaties to regulate the 

organization and implementation of international treaties. Thus, legally, it is necessary to 

study and evaluate the implementation of international commitments on the basis of 

contents to ensure the implementation of international commitments in Vietnam to 

consider the level of compliance of Vietnam with international commitments, which 

Vietnam has been already a member or self-committed. 

In practical terms, relevant agencies, organizations and individuals are assigned 

the responsibility to organize the implementation of international commitments. 

However, marine pollution in Vietnam from various pollution sources in general and 

land-based sources in particular is still complicated. Therefore, the study and assessment 

of the current status of achievements and limitations will be the basis for proposing the 

improvement of contents to ensure the implementation of international commitments on 

marine enviromental protection from land-based sources then propose a number of 

suitable solutions for Vietnam to more effectively implement these international 

commitments. 

1.2.3. Research questions and hypotheses 

1.2.3.1. Research question 

In order to achieve the research objectives, on the basis of the research situation of 

the topic, the thesis poses some of key research questions as follows: 
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First, what international commitments does Vietnam commit to marine 

environmental protection from land-based sources and what are the contents of those 

commitments? 

Second, how has Vietnam organized and implemented international commitments 

on marine enviromental protection from land-based sources? 

Third, what are the solutions to ensure the effective implementation of 

international commitment on marine enviromental protection from land-based sources in 

our country's current conditions? 

1.2.3.2. Research hypothesis 

On the basis of an overview of the results of research works related to the topic of 

the thesis, the PhD student initially determined the research hypotheses for the thesis as 

follows: 

First, there are now many international commitments related to marine enviromental 

protection from land-based sources, including legally binding international commitments 

and not legally binding international commitments. However, Vietnam is only a member 

of a number of international treaties and commits to a number of international 

commitments that are not legally binding. These international commitments contain 

content on rights, obligations, incentives or goals that member countries need to achieve 

when commit to implement. However, Vietnam has not yet ensured the conditions to fully 

fulfill the obligations or the contents to be encouraged to perform; many goals have not 

been achieved. 

Second, to implement the international commitments on marine enviromental 

protection from land-based sources, specifically on marine debris, wastewater and 

nutrients from land, Vietnam has developed plans and assigned national focal points; 

formulating and promulgating new or amending and supplementing existing policies and 

legal documents; improving agencies and officials from central to local levels; invest and 

mobilize financial resources for implementation; promulgate sanctions and inspect and 

examine to ensure compliance with legal regulations. However, there are still many 

limitations and inadequacies in the contents to ensure the implementation, such as the lack 

of policies and laws, the lack of specific regulations to control this pollution source, the 

lack of resources to ensure implementation, and the lack of resources to ensure 

implementation, weakness in both finance and human resources; inspection and 

examination have not been fully implemented, so many of the objectives and contents of 

the international commitment on marine enviromental protection from land-based sources 

have not been achieved. 

Third, for the effective implementation of international commitments on marine 

enviromental protection from land-based sources, namely marine debris, wastewater, and 

nutrients originating from the mainland, Vietnam needs to review, amend or promulgate 

new policies and laws with specific provisions on the content and responsibilities of 

organizations and individuals involved in marine environmental protection from land-

based sources; increase investment in human and financial resources, mobilize resources 

from relevant parties; raise awareness among stakeholders; ensure the inspection and 

examination of the implementation of legal provisions and take other appropriate 

measures. 
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CHAPTER 2. SOME BASIC THEORIES ON INTERNATIONAL 

COMMITMENTS AND IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL 

COMMITMENTS ON MARINE ENVIRONMENTAL PROTECTION FROM 

LAND-BASED SOURCES 

 

2.1. Some basic theories on international commitments to protect the marine 

environment from land-based sources 

2.1.1. Marine environmental protection 

Marine environmental protection is understood as the implementation of measures 

to protect marine environmental components from being polluted by direct or indirect 

human impacts. 

2.1.2. Land-based sources 

a) Land 

“The land includes the continents and islands, as determined from the mean lowest 

tide liness for many years inward and inland, including rivers, estuaries, man-made 

structures and port waters”. 

b) Land-based sources 

The three main sources of marine pollution originating from the land, namely 

marine debris wastewater, and nutrients, have been and are being addressed by the 

international community at the global and regional levels, and this is also urgent issues in 

Vietnam. Therefore, the "land-based sources" including marine debris, wastewater, and 

nutrients originating from the land is focused on research in this thesis.                

2.1.3. The concept of international commitments on the marine environmental 

protection from land-based sources 

Within the scope and research orientation of the thesis: "International commitments 

on the marine environmental protection from land-based sources are international 

documents containing legal and political contents to control the marine environment, 

which countries and international organizations voluntarily commit to implement; includes 

international treaties and political commitments that are not legally binding, known as 

“international soft law””. 

An international commitment on marine environmental protection from land-based 

sources has the following characteristics: 

- Subjects of international commitments on marine enviromental protection from 

land-based sources, like the subjects of international treaty, are countries or 

intergovernmental international organizations from a bilateral or multilateral perspective, 

committing to implement them or general recognition. Subjects in international agreements 

do not carry the name of a country, but  bring the name of an agency, unit or individual 

who is not the subject of international commitment. 

- By nature, international commitments on marine enviromental protection from 

land-based sources are commitments of legal or political nature. This means that 

participating in these commitments represents the relationship between states with state 

power, expressing the will and aspiration of countries and international organizations 

which they voluntarily commit to perform or legally enforceable when countries or 
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international organizations commit themselves to legally binding or admitting to perform. 

This property is different from other properties such as morality, diplomacy, etc. 

- Regarding the content, the international commitment on marine environmental 

protection from land-based sources contains certain contents that are agreed by the 

participants to these contents, which can be rights and obligations or encouragement or 

general recognition to do or not to implement a certain content or work for marine 

environmental protection from land-based sources. This means that this international 

commitment includes both legally binding international commitment and legally non-

binding international commitment. 

- In terms of form, international commitments on marine enviromental protection 

from land-based sources can be international treaties, political commitments often referred 

to as "international soft law". Compared with international commitments in other fields as 

well as with other sources of marine pollution, the international commitments on marine 

enviromental protection from land-based sources is mostly “soft international law”. This is 

considered a characteristic of this marine pollution source. 

- Voluntary implemention of  international commitments on marine enviromental 

protection from land-based sources is an important factor. Basically, an international treaty 

or an international commitment is committed by the countries or international 

organizations to implement the contents of these international commitment. There is 

another difference between international treaty and international soft law that is that the 

voluntary implementation of the international treaty must follow a certain procedural order 

and there are sanctions in case of non-implementation or violation of the provisions of 

international treaties. Meanwhile, international soft laws have passed certain procedures 

but are simple and brief, sometimes only the national representative commits to the 

implementation of the contents through his or her speech or States send representatives to 

participate and do not object when the participating members approve the content of the 

commitment, and these agreements do not provide for sanctions in case of non-

implementation or violation of the contents of the commitments.  

2.1.4. Types of international commitments on marine environmental protection 

from land-based sources 

2.1.4.1. International treaty on protection of marine environment from land-based 

sources 

According to the Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 and as amended 

in 1986, “A treaty means an international agreement governed by international law and 

concluded in written form: (i)  between one or more States and one or more international 

organizations; or (ii)  between international organizations, whether that agreement is 

embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its 

particular designation". 

The international treaty on marine environmental protection from land-based 

sources is no exception in the conceptual framework of the international treaty. Only the 

content of these treaties contains the rights and obligations of countries and international 

organizations in marine environmental protection from land-based sources. This means 

that the signatory to this international treaty has the right to require other signatories to 

respect the rights and perform the obligations for marine environmental protection of their 
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own country in particular and the marine environment of the regional and global level in 

general. 

2.1.4.2. “International soft law” on marine environmental protection from land-

based sources 

“International soft law on marine environmental protection from land-based 

sources is international agreements developed and adopted by at least two countries or 

international organizations in writing or documents issued by international 

intergovernmental promulgation containing the contents of marine environmental 

protection from land-based sources, whatever the name, and which the member parities 

voluntarily commit to do”. Accordingly, "international soft law" has the following 

characteristics: 

- Regarding the subject, just like the international treaty, the member parties of 

"international soft law" are Sates and international organizations. Here, States and 

international organizations can be heads or representatives of States and international 

organizations participating in the process of formulating and approving or voluntarily 

committing to do so through declarations. father, speech... 

- Regarding the ratification procedure, the development and adoption of 

"international soft law" by States and international organizations usually does not have a 

certain procedural order. This is different from the adoption of the international treaty. 

- In terms of form, "international soft law" is represented in writing and has 

different names, which can be Declaration, Agenda, Resolution, etc. 

- By nature, "international soft laws" do not contain mandatory provisions, often 

political in nature. This is a fundamental difference from international treaty. The 

"international soft law" usually contains principles, goals, mechanisms, measures, 

methods, etc. to encourage States and international organizations to voluntarily commit to 

implementing or not implementing a work or a certain content. However, the failure of 

countries and international organizations to implement these works or content is not 

subject to any form of sanctions. 

2.1.5. The process of forming international commitments to protect the marine 

environment from land-based sources 

International commitments on marine enviromental protection from land-based 

sources began to form and develop in the early 1970s with the Stockholm Declaration in 

1972 and the birth of regional international treaties such as the Mediterranean Sea, the 

Kuwait Region, the West and Central Africa region, etc. UNCLOS is a major milestone in 

the development of a global international treaty containing provisions on marine 

environmental protection from land-based sources and this is the basis for the development 

of international commitments to solve this problem. Specifically, Agenda 21, Chapter 17 is 

devoted to the protection and conservation of the world's oceans. Implementing Agenda 

21, the Washington Declaration on marine environmental protection from land-based 

sources and the GPA were unanimously adopted by the countries. Recently in 2015, the 

United Nations adopted the 2030 Agenda for Sustainable Development, of which goal 14 

is sustainable development of the seas and oceans. The first criterion of this goal is to 

significantly reduce sources of marine pollution, especially marine pollution from land. In 
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addition, the UNEP-EA Resolutions and the annual United Nations Council on Oceans and 

Law of the Sea Resolutions also have content on this issue. 

2.1.6. The role of international commitments to protect the marine environment 

from land-based sources 

International commitments on marine enviromental protection from land-based 

sources play an important role in promoting marine enviromental protection by countries 

and international organizations at national, regional and global levels, specifically: 

First, the international commitments on marine enviromental protection from land-

based sources promote the dissemination of effective management practices for marine 

enviromental protection from land-based sources. 

Second, international commitment plays an important role to promote cooperation 

between countries on bilateral, regional and global scale to solve the problem of marine 

pollution from land-based sources. 

Third, the implementation of international commitments on marine enviromental 

protection from land-based sources is usually prepared and organized by reputable 

international and regional organizations, so they are often mobilized large financial 

resources from potential countries and different organizations to support some countries to 

implement. 

Fourth, the international commitments on marine enviromental protection from 

land-based sources also acts as a bridge to promote cooperation in scientific and technical 

development and knowledge sharing at regional and global levels. 

Fifth, the development and implementation of "international soft laws" on marine 

enviromental protection from land-based sources play an important role in the process of 

developing international treaties on marine enviromental protection. 

2.2. Theory of implementing international commitments on environmental 

protection from land-based sources 

2.2.1. The concept of the implementation of international commitments to protect 

the marine environment from land-based sources 

Implementing international commitments on marine enviromental protection from 

land-based sources is similar to implementing international commitment in general and 

international commitment on environmental protection in particular. Therefore, 

“Implementing an international commitments on marine enviromental protection from 

land-based sources is the direct application by national or international organizations 

and/or through the promulgation of legal regulations, policies, and plans or other 

initiatives in its own country or international organization, or cooperate with another 

country or international organization and secure resources to implement the international 

commitments to which it is a member or committed to do”. 

2.2.2. Measures to ensure the implementation of international commitments on 

marine environment protection from land-based sources 

For the effective implementation of international commitments, countries often base 

on some of the following measures: 
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First, member states often assign the agency in charge of implementing 

international commitment as the national focal point for implementing international 

commitment. 

Second, development and promulgation of an implementation plan consistent with 

international commitment obligations can be seen as an important measure for 

implementing international commitments on marine enviromental protection from land-

based sources. 

Third, development and improvement of domestic legislation in line with the 

contents of international commitment is one of the quick and effective measures to 

implement international commitment. 

Fourth, besides improvement of national legislation, the implementation of 

international commitment needs to consider the set of other interrelated activities through 

which domestic mechanisms are operated to achieve the objectives of international 

commitment such as promulgating or integrating regulations of the accounting agency in 

strategies, plans, programs, etc. 

Fifth, ensuring resources for implementation is considered a key measure to 

implement the international commitment. 

Sixth, even if the contents of the international commitment on marine enviromental 

protection from land-based sources are internalized, if they do not have measures to 

enforce or handle violations, it is difficult to change the subject's behavior in accordance 

with the content of international commitment. 

Seventh, besides the implementation of measures at internal coutries, the work of 

international cooperation with other countries, international organizations and other 

foreign organizations and individuals is one of the indispensable measures and especially 

necessary in implementing international commitments on marine enviromental protection 

from land-based sources. 

 

CHAPTER 3. CONTENTS OF INTERNATIONAL COMMITMENTS ON 

MARINE ENVIRONMENTAL PROTECTION FROM LAND-BASEDS SOURCES 

AND THE SITUATION OF IMPLEMENTATION IN VIETNAM 

 

International commitments on marine enviromental protection from land-based 

sources include international commitments at the global and regional levels. However, this 

section only presents the content of international commitments that Vietnam commits to 

implement at the global level and in the East Sea region, and also focuses on international 

commitments with provisions related to addressing marine pollution from marine debris,  

wastewater and nutrients originating from land. The content of this section will be divided 

into 4 sub-sections of which one sub-section is on the content of general international 

commitments and the remaining three sub-sections are on the specific content of 

international commitment for marine debris, wastewater and nutrients. Some international 

commitments have both general regulations and a specific regulation to marine 

environmental protection from marine debris, wastewater and nutrients from the land. 



 

 

 

14 

Similarly, the current implementation status of Vietnam is also structured according to 

these four groups. 

3.1. Contents of international commitments on environmental protection from 

land-based sources 

3.1.1. Contents of a common international commitment to protect the marine 

environment from land-based sources 

UNCLOS has no specific provisions on the obligations and responsibilities of its 

members in protecting the environment from marine debris, wastewater and nutrients from 

land, but it has related provisions. The 1985 Montreal Guidelines was the first “soft 

international law” which specifically deals with marine environmental protection from 

land-based sources. Besides specific recommendations on marine enviromental protection 

from marine debris, wastewater and nutrients, Agenda 21 recommends other relevant 

general issues that states should marine enviromental protection from land -based sources. 

The Washington Declaration and GPA in 1995 was approved by states and international 

organizations to deal with the environmental pollution from land-based sources. 

Summarizing the contents of the international commitments which stipulate quite 

fully on relevant aspects that member countries must implement for marine enviromental 

protection from land-based sources, including: (1) Developing and implementing policies, 

laws, and technical guidelines; (2) Formulate strategies or integrate within related 

strategies; (3) Apply tools for integrated management, sustainable development, and 

environmental impact assessment; (4) Carry out monitoring, investigation, evaluation and 

database building; exchange of data information with the countries concerned; (5) 

Developing science and technology, strengthening capacity; facilitating and promoting the 

participation of stakeholders; (6) Develop an emergency response plan for environmental 

pollution; establish a channel to notify the States concerned in the case of pollution likely 

to affect the waters of another country; (7) Actively participate in initiatives at global and 

regional levels; the development and implementation of regulations and rules at the 

regional level and strengthen regional and global cooperation. 

3.1.2. Contents of international commitments on marine environmental protection 

from marine debris originating from the land 

The problem of marine debris in general and marine plastic waste in particular is 

being considered a global urgent issue. The international treaty that directly provides for 

marine pollution originating from land has only UNCLOS, however, UNCLOS does not 

have specific provisions on marine environmental protection caused by marine litter from 

land. Most of the content encouraging countries to take action to prevent and control 

marine pollution from marine debris from lanf is included in "international soft laws". 

These are Agenda 21, GPA, Agenda 2030, Honolulu Strategy: A Global Framework for 

Prevention and Management of Marine Debris, United Nations Environment Assembly’s 

Resolutions on Marine plastic debris and microplastics. In the East Sea, in 2018 ASEAN 

countries issued the Bangkok Declaration and ASEAN Framework of Action on marine 

litter in East Asia. 

Summarizing different provisions from international treaties and international soft 

law on marine environmental protection from land-based sources, countries need to focus 
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on implementing a number of measures, specifically: (1) Develop policies , legislation, 

financial and economic tools to manage waste according to the life cycle in order to reduce 

the amount of solid waste generated, increasing reuse, recycling and solid waste treatment; 

(2) Develop an action plan on marine litter or integrate it into other relevant plans; (3) 

Strengthen and fully equip with equipment to collect solid waste in households, public 

areas and collect waste from other sources, remove waste in marine and coastal 

environments; (4) Strengthen local capacity and put in place mechanisms to ensure solid 

waste dumps which are not located near the coast or rivers; (5) Implement communication 

strategies to raise awareness among stakeholders; (6) Strengthen capacity to ensure 

compliance with current regulations and policies; (7) Establish standards and 

methodologies for the measurement and monitoring of marine plastic and microplastics 

and marine litter collection; (8) Take measures to prevent and minimize the generation of 

plastic waste and microplastics into the marine environment; (9) Promote regional and 

international cooperation. 

3.1.3. Contents of international commitments on marine environment protection 

because wastewater originates from the land 

Wastewater from land-based sources is also considered a major problem threatening 

the marine and ocean environment. Addressing this issue, the 2030 Agenda only sets out 

the goal of improving water quality by reducing pollution, halving untreated wastewater by 

2030, while Agenda 21 and GPA stipulate quite detailed contents to solve the problem of 

wastewater from land-based sources polluting the marine environment. The GPA continue 

to inherit, specifically the contents of Agenda 21, it also has set out quite comprehensive 

goals and measures for countries to solve the problem of wastewater from land-based 

sources. . 

It can be seen that the problem of waste water from land polluting the environment 

is not given much attention as the problem of marine debris in the international 

commitments, but many measures are also proposed to encourage countries to implement. 

In fact, measures to solve the problem of wastewater are not too difficult to realize and 

implement for countries because the difficulty is mainly in resources to invest in 

wastewater collection and treatment. Solving the problem of wastewater, international 

commitments mainly emphasize the construction of wastewater treatment systems to 

prevent untreated wastewater into the environment, reuse wastewater, and use it 

economically and efficiently in order to reduce the amount of wastewater generated, and at 

the same time to ensure that the receiving source of wastewater is not polluted. A number 

of other measures such as developing science and technology for wastewater treatment, 

increasing awareness for authorities at all levels about adequate investment in the 

wastewater system are also interested in international commitments. 

3.1.4. Contents of international commitments to protect the marine environment 

from nutrients originating from land 

There is not much international commitment to regulate marine pollution from 

nutrients which is also known as eutrophication. While Agenda 21 and Agenda 2030 

provide general guidance on marine pollution caused by nutrients from renewable energy 

sources, the GPA has very specific provisions from objectives to activities and measures 
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for countries to deal with this problem. The GPA proposed goal for marine enviromental 

protection from nutrients is to identify marine areas where nutrient inputs are causing or 

potentially causing direct or indirect pollution; reduce nutrient inputs into defined areas; 

reduce the number of sea areas showing signs of eutrophication; protect and, where 

appropriate, restore areas of natural denitrification. The GPA also requires countries to 

focus on regulatory measures, economic tools and voluntary arrangements to control 

anthropogenic sources of nutrients. 

3.2. Situation of implementing international commitments on environmental 

protection from land-based sources in Vietnam 

3.2.1. Vietnam's international commitment to protect the marine environment 

from land-based sources 

Vietnam is very active and proactive in participating in international treaties related 

to marine environmental protection from land-based sources. As for international 

commitments other than international treaty, Vietnam also participates in most of the 

important events to adopt these international commitments. At the same time, Vietnam has 

also issued documents related to the implementation of international commitments to 

which it is a member, although there are limitations. 

3.2.2. Situation of implementing common international commitments on marine 

environment protection from land-based sources in Vietnam 

3.2.2.1. The situation of planning and assigning a national focal point to organize 

the implementation of international commitments on environmental protection from land-

based sources in Vietnam 

The development of an implementation plan and assignment of a national focal 

point for implementation of a number of important international commitments on marine 

enviromental protection from land-based sources have been assigned by the competent 

authority to ministries and sectors to act as national focal points and coordinating agencies. 

However, some international commitments have not been fully implemented yet, and the 

national focal points for implementing these tasks are different ministries, which is 

convenient in sharing tasks but also difficult in implementing them for the joint 

coordination of missions for marine environmental protection from land-based sources. 

3.2.2.2. Situation of formulating and implementing strategies and policies 

Many policies and strategies have been issued to prevent and control marine 

pollution sources from land-based sources. These orientations both meet the development 

requirements of the country for marine enviromental protection and the implementation of 

international commitments on marine enviromental protection, however, they are too 

general orientation and some of them are spread, not focusing on priority orientations in 

certain periods to match resource conditions. Therefore, it is difficult for the agencies 

assigned to implement the implementation to achieve the desired goals and orientations. In 

addition, these strategies and policies mainly orientate individual contents related to land-

based activities with risks of environmental pollution. There is no comprehensive policy 

and orientation to control marine land-based sources. 

3.2.2.3. Situation of development and implementation of legal documents 

Although many laws have direct provisions on marine environmental protection 

from land-based sources, the regulations are quite general, there are no implementation 
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guidelines and do not clearly define the responsibilities of any agency or unit. responsible 

for the management and organization of this work. Therefore, marine environmental 

protection from land-based sources is mainly based on other regulations related to the 

prevention, containment and treatment of marine debris generation sources and response, 

remediation and compensation for damage. Damage from environmental incidents that 

have the risk of polluting the marine environment from land-based sources. However, 

many regulations are still inappropriate and have not been effectively implemented in 

practice. 

Environmental technical regulations and environmental standards as the basis for 

controlling and managing generation sources of waste, wastewater and marine 

environmental quality have been regulated. 

3.2.2.4. The situation of resource building 

The management of waste sources from land-based activities is the responsibility of 

many different ministries and branches. However, the coordination between these agencies 

has not been clearly and specifically defined, and there is overlapping authority. 

Human resources for environmental protection have been paid attention, however, 

in general, the contingent of civil servants on environment has not met the requirements in 

terms of quantity and quality. In addition, the infrastructure for monitoring the current state 

of marine environmental pollution, which is the basis for building a database to serve the 

state management of marine environmental protection, is still limited. 

Awareness raising activities for international commitment staff and stakeholders are 

also organized, but people's awareness of marine environmental issues is not high. 

3.2.2.5. Situation of regulations on sanctions and inspection, examination and 

handling of violations 

The violations, depending on the nature and severity, the subject of violations 

causing environmental pollution may have to bear criminal, civil or administrative 

liability. Documents providing for criminal, civil and administrative sanctions for 

violations of marine environmental protection regulations from land-based sources have 

been promulgated in the Criminal Code, Civil Code, Law on Handling of Administrative 

Violations and guiding documents. However, the inspection, examination and handling of 

violations in the field of environmental protection still have many limitations in terms of 

resources, equipment, etc., so it is difficult to ensure the implementation of the above 

sanctions, leading to the situation violations of marine environmental protection 

regulations are common. 

3.2.2.6. Situation of international cooperation on marine environmental protection 

from land-based sources 

Vietnam is active in cooperation in the East Sea region for marine environmental 

protection from land-based sources. However, regional cooperation on marine 

environmental protection from land-based sources is mainly on the basis of strategies, 

programs and plans of cooperation at the regional level implemented by international or 

regional organizations. such as the Coordinating Body for the Seas of Asia Sea 

(COBSEA), the Partnership in Environmental Management in the East Asia Sea 

(PEMSEA), and the Global Environment Agency (GEF). 
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3.2.3. Situation of implementing international commitments on marine debris 

originating from the land 

Marine debris originating from the land is generated by solids released into the 

marine environment from ineffective management. Therefore, in order to assess the current 

status of marine waste management from the land, it is necessary to evaluate the solid 

waste management. 

3.2.3.1. Situation of development and implementation of legal regulations on solid 

waste management 

Although there are specific regulations on the classification of domestic waste, 

including the classification of plastic waste at the source, however, the classification is still 

limited, especially in rural areas. The collection and classification of domestic solid waste 

at source has not been widely applied from lack of investment in infrastructure as well as 

equipment, human resources and awareness of the community. 

Normal solid waste collection is still limited. Hazardous solid waste currently being 

lost to the marine environment is mainly packaging, pesticides from agricultural 

production, health care, etc. 

3.2.3.2. Situation of implementing incentives and financial tools to manage and limit 

solid waste 

a) Measures to encourage the production of environmentally friendly products 

The Law on Environmental Protection in 2014 and 2020 both stipulate that one of 

the preferential and supported environmental protection activities is the production and 

trading of environmentally friendly products. Environmentally friendly plastic bags are 

also encouraged to be produced through the environmental protection tax exemption 

stipulated in the Law on Environmental Tax. However, up to now, environmentally 

friendly products are limited, and environmentally friendly plastic bags have not been 

popularized to replace difficult-to-decompose plastic bags. 

b) Financial tools to limit the production of non-biodegradable plastic bags 

In order to limit the production of non-degradable plastic bags and avoid long-term 

impacts on the marine environment, the Law on Environmental Protection Tax stipulates 

that plastic bags are subject to tax with a tax rate of 30,000-50,000 VND. This tax rate is 

too low to encourage restriction of use; has not had much impact on restricting the 

production and use of plastic bags. The implementation of plastic bag tax collection is still 

limited, this is shown by the fact that the market price of plastic bags is equal to the tax 

rate and even lower, etc. 

c) Solid waste recycling and reuse incentives and extended producer responsibility 

Waste recycling and reuse is one of the contents prescribed in both the Law on 

Environmental Protection in 2014 and 2020. Although there are many incentives for waste 

recycling and reuse activities. In general and solid waste in particular, however, up to now, 

basic data such as solid waste recycling rate over the years have not been fully compiled in 

Vietnam. 

Enterprises currently operating in the field of waste treatment in general are mainly 

micro enterprises with low scientific and technological level. 

3.2.3.3. Situation of formulating and implementing related strategies and plans 
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Decision 491/QD-TTg approving the adjustment of the National Strategy on 

Integrated Solid Waste Management to 2025, with a Vision to 2050, issued by the Prime 

Minister, has specific objectives on solid waste management. Decision No. 1746/QD-TTg 

of the Prime Minister dated December 4, 2019 promulgating the National Action Plan on 

the management of ocean plastic waste by 2030, with specific objectives: by 2025 to 

reduce 50% of plastic waste in the seas and oceans. The objectives of this Strategy and the 

plan, if implemented effectively, will directly contribute to reducing the source of solid 

waste, especially plastic waste to the marine environment. 

3.2.3.4. Situation of collection and treatment of marine waste in the marine 

environment 

The provisions of the Law on Environmental Protection 2014 and the Law on natural 

resources and environment of sea and islands are mainly general regulations, and the 

responsibilities of relevant agencies, organizations and individuals are unclear. The Law on 

Environmental Protection in 2020 specifies the responsibilities of the provincial People's 

Committees to direct the collection and treatment of plastic waste in the locality. In fact, the 

marine debris collection at sea is only carried out according to the movement, lacking 

specific regulations and appropriate equipment and financial resources. 

3.2.3.5. Situation of international cooperation 

Vietnam also actively participates in regional organizations such as COBSEA and 

APEC to carry out activities to combat marine pollution caused by marine litter originating 

from pollution sources including marine litter from the land. 

3.2.4. Situation of implementing international commitments on wastewater 

originating from the mainland 

3.2.4.1. Current status of regulations on prevention, containment and control of 

wastewater 

The regulations on wastewater management are quite adequate to control most 

sources of wastewater generation such as the Law on Environmental Protection in 2014 

stipulating the regulations to manage wastewater discharge, prevention and control of 

environmental pollution of river water; The Law on Water Resources 2012 regulates the 

exploitation and protection of water resources; The Law on Environmental Protection 

2020, the issuance of permits to discharge wastewater into water sources has been 

regulated as one of the types of environmental permits. However, many regulations are 

still general and have not been fully implemented in practice. 

3.2.4.2. Situation of implementing a number of tools and measures in wastewater 

management 

The National Environmental Protection Strategy and the Action Plan for the 

implementation of the 2030 Agenda contain very specific regulations to tackle the wastewater 

problem. Although the measures are quite comprehensive and in line with many international 

commitments related to wastewater management from land-based sources, implementation is 

weak. 

3.2.4.3. Situation of human and financial resources for wastewater management 

Investment in infrastructure to collect and treat water is still limited. Wastewater 

treatment works according to regulations such as having separate rainwater and wastewater 

collection systems are extremely limited. The domestic wastewater collection system in 
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rural areas has not been built. The domestic wastewater collection system in urban areas 

accounts for a low rate, about 13%. 

3.2.4.4. Situation of international cooperation 

In the region, there is no separate cooperation on wastewater, however, Vietnam also 

actively participates in the implementation of a number of projects of the regional COBSEA 

and PEMSEA organizations, including content on the control of marine pollution caused by 

wastewater from the land. 

3.2.5. Situation of implementation of international commitments on nutrients of 

land origin 

3.2.5.1. Situation of building and implementing legal regulations 

Besides the general provisions in the Law on Environmental Protection and guiding 

documents, specialized laws such as the Law on Livestock Production in 2018, the Law on 

Cultivation in 2018, and a number of other documents also have measures to control 

marine pollution caused by toxic substances. nutrients from land. These regulations are a 

few and not specific, mainly to manage nutrients that have the risk of causing 

eutrophication such as livestock waste and wastewater. Regulations for the prevention and 

containment of nutrients arising from agricultural production are fuzzy. 

3.2.5.2. Situation of implementation of some other related tools 

The National Strategy on Integrated Solid Waste Management and the 

Environmental Protection Strategy have relevant content on environmental pollution from 

nutrients, however, these documents also only pay attention to waste in livestock. In 

farming, nutrient problems causing eutrophication from fertilizers have not been 

considered. 

3.2.5.3. Situation of international cooperation 

Pollution from nutrients is also considered as one of the marine environmental 

problems in the East Sea, therefore, the cooperation contents of COBSEA and PEMSEA in 

the region also contain activities to solve this problem. However, the issue of nutrients 

does not have its own cooperation documents like marine litter. In PEMSEA's ADS-SEA 

project, activities against marine nutrient pollution are also noted, but not as clearly as in 

the COBSEA Strategic Orientation 2018-2022. 

 

CHAPTER 4. TRENDS, ORIENTATIONS AND SOLUTIONS TO IMPROVE THE 

EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL COMMITMENTS ON 

MARINEENVIRONMENTAL PROTECTION FROM LAND-BASED SOURCES 

IN VIETNAM 

 

4.1. Trends of development of international commitments on marine 

environmental protection from land-based sources in the world and orientation to 

protect the marine environment from land-based sources in Vietnam 

4.1.1. Trend of international commitments on marine environment protection 

from land-based sources in the world 

According to UNEP Executive Director Achum Steiner, about 80% of marine 

pollutants originate from land and this source will still tend to increase significantly by 
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2050. To address this issue, international commitments on marine environmental 

protection from land-based sources develops according to the following trends: 

First, the development and issuance of international commitments on marine 

enviromental protection from land-based sources is increasing. 

Second, for the source of marine environmental pollution from the land, there is a 

characteristic tendency that the prevalence of "international soft law" is more widespread 

than any other source of marine pollution. 

Third, international commitments on marine enviromental protection from land-

based sources do not stop at solving general problems but increasingly address specific 

problems. 

Fourth, the prevention and treatment of marine environmental pollution from land-

based sources is widely supported and participated by countries through their participation 

in the formulation and implementation of international commitments. 

4.1.2. Orientation to protect the marine environment from land-based sources of 

Vietnam 

Resolution 36 of the Central Committee of the Party issued on October 22, 2018 on 

the Strategy for sustainable development of Vietnam's marine economy to 2030, with a 

vision to 2045 has demonstrated many sustainable development perspectives in Agenda 21 

and Agenda 2030. One of the goals related to the control of marine pollution sources from 

land-based sources is clarified in Resolution 36: “Prevent, control and significantly reduce 

pollution of the marine environment; a regional pioneer in reducing ocean plastic waste. In 

coastal provinces and cities, 100% of hazardous waste and domestic solid waste are 

collected and treated up to environmental standards; 100% of economic zones, industrial 

parks and coastal urban areas are planned and built in the direction of sustainability, 

ecology, intelligence, adaptation to climate change, sea level rise, and water treatment 

systems. concentrated waste, meeting environmental regulations and standards”. 

4.2. Solutions to improve the effective implemention of international 

commitments on marine environmental protection from land-based sources in 

Vietnam 

4.2.1. Solutions for Vietnam to effectively implement the regulation of common 

international commitments on marine environment protection from land-based sources 

First, the development and completion of legal documents related to the 

implementation of international commitments on marine enviromental protection from 

land-based sources need to be improved. 

Second, developing and implementing a national action plan for marine 

environmental protection from land-based sources 

Third, the State needs to increase human and financial resources to carry out 

marine environmental protection from land-based sources 

Fourth, the state agencies need to step up inspection, examination and handling of 

violations. 

Fifth, international cooperation in the implementation of international 

commitments on marine environmental protection from land-based sources should be 

promoted. 
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4.2.2. Solutions for Vietnam to effectively implement international commitments 

on marine environmental protection from marine debris originating from the land 

Firstly, solid waste management from land-based activities should be 

strengthened. 

Secondly, in order to limit the amount of solid waste generated into the 

environment, reuse and recycling are really necessary activities to self-contained the life 

cycle of products in general and plastic products in particular. 

Fourth, in order to reduce the amount of solid waste, especially plastic waste, it is 

necessary to limit the production of difficult-to-decompose and difficult-to-recycle 

plastic products through the banning of some products or the use of financial tools and 

incentives. Promoting environmentally friendly products should be considered a priority. 

Fifth, a number of other tools and measures also need to be seriously implemented. 

Sixth, international cooperation should be promoted at the regional and global 

levels to combat marine plastic pollution. 

4.2.3. Solutions for Vietnam to effectively implement its international 

commitment to protect the marine environment because wastewater originates from the 

mainland 

Firstly, the regulations and implementation of permits for discharge into the 

environment must be consistent with the receiving water source. 

Second, the construction of the infrastructure system for wastewater treatment 

needs to be enhanced on the basis of mobilizing various resources. 

Third, the integration of water pollution management measures from land-based 

activities in relevant strategies and plans or the development of national strategies and 

plans for wastewater management needs to be integrated and guaranteed to effective 

implementation. 

Fourth, the capacity of relevant agencies at central and local levels in the 

management, collection and treatment of wastewater resulting from activities from the 

land should be improved. 

Fifth, international cooperation in wastewater management will contribute to 

strengthening the capacity and ability to prevent marine pollution caused by wastewater 

from the land. 

4.2.4. Solutions for Vietnam to effectively implement international commitments 

on marine environmental protection from nutrients originating from the mainland 

First, the legal documents related to the management of nutrients arising from land 

need to be improved. 

Second, the investigation and assessment of eutrophication in the marine 

environment should be focused. 

Third, resources to effectively implement current regulations on livestock waste, 

use of fertilizers and other sources of nutrients that are likely to cause eutrophication in 

the marine environment should be increased. 

Fourth, scientific research to take measures suitable to the conditions and 

characteristics of our country to effectively manage waste generated from livestock 

production activities should be promoted. 

Fifth, awareness of organizations and individuals about the status of eutrophication 

to enhance the participation of all sectors of society in marine environmental protection 

should be raised. 
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GENERAL CONCLUSIONS 

To contribute to marine environmental protection from land-based sources, through 

the implementation of the topic: "Implementing Vietnam's international commitments to 

protect the marine environment from land-based sources", some general conclusions can 

be drawn as follows: 

First, marine environmental pollution from land-based sources has been a global 

pressing issue and contributed a large part to marine pollution, however compared to other 

areas and compared to other pollution sources, the international commitments on marine 

enviromental protection from land-based sources almost are not legally mandated, or so-

called " international soft law". These “international soft laws” all contain commitments 

with specific actions for member states to take with the common goal of marine 

environmental protection. The international commitment that plays a central role is 

UNCLOS, other international commitments such as Agenda 21, Agenda 2030, GPA, 

UNEP-EA’s Resolutions, etc., although non-binding legal instruments, have encouraged 

and promoted marine environmental protection activities from land-based sources. 

Second, international commitments on marine enviromental protection from land-

based sources play an important role in protecting the marine and ocean environment at the 

global, regional and national levels. With the birth and the increasingly popular 

participation of countries and international organizations, international commitments 

promote the dissemination of effective management methods for marine environmental 

protection from land-based sources, at the same time, it plays an important role to promote 

cooperation between countries on a bilateral, regional and global scale to solve the 

problem of marine pollution from land-based sources. In addition, the implementation of 

these international commitments is often presided over and organized by reputable 

international and regional organizations, so they often mobilize large financial resources 

from other countries and different countries and organizations to assist several countries in 

implementation. The international commitments on marine enviromental protection from 

land-based sources also acts as a bridge to promote cooperation in science and technology 

development, share knowledge at regional and global levels, and create a practical 

platform to develop international treaties on marine environmental protection. 

Third, the development and approval of international commitments on marine 

enviromental protection from land-based sources tend to increasely develop. With respect 

to the source of marine pollution from the land, there is a characteristic tendency that the 

prevalence of "soft law" is more widespread than any other source of marine pollution. 

International commitments on marine enviromental protection from land-based sources do 

not stop at solving general problems but increasingly address specific problems. 

Fourth, marine pollution from land can arise from different substances and sources, 

but the three main sources of pollution are marine debris wastewater and nutrients which 

are urgent problems globally and in Vietnam. The international commitments on marine 

enviromental protection from land-based sources also contain a wide range of 

commitments to address these three main groups of marine pollution. Member countries 

are also actively implementing international commitments on marine enviromental 

protection from land-based sources and also focus on solving the above three groups of 
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problems with many measures and tools which are suitable to the reality and conditions of 

each country. 

Fifth, Vietnam is increasingly proactive and active in organizing the implementation 

of international commitments on marine enviromental protection from land-based sources, 

despite its shortcomings. Vietnam has promulgated and increasingly improved policies, 

legislation, institutional building, and investment in human and financial resources to solve 

the problem of marine pollution from land-based sources. Vietnam's efforts have basically 

fulfilled the committed contents and gradually contributed to the protection of the marine 

environment, however, the results are still limited and in reality have not met the goals set 

out in the international commitments. These limitations are mainly from the lack of 

investment resources for infrastructure to manage waste from land-based sources; human 

resources are still weak and lacking; awareness of parties related to marine pollution is not 

high; compliance and the inspection and examination of the implementation are still 

limited. Although the desired results have not been achieved in the implementation of the 

international commitments on marine enviromental protection from land-based sources, 

the authorities in Vietnam are aware of the problem of environmental protection in general 

and marine enviromental protection in particular, which is a priority issue and with the 

concept of "not trading the environment for economic development", has been pervasive 

and has been gradually improved in policies and laws. 

In addition, the research results on the topic "Implementing Vietnam's international 

commitments to protect the marine environment from land-based sources" have both 

theoretical and practical significance for Vietnam. The research results have clarified a 

number of theoretical issues such as providing the definition of international commitment 

on marine enviromental protection from land-based sources, including the definition of 

"international soft law"; concepts and factors to ensure implementation of international 

commitments on marine enviromental protection from land-based sources; "land-based 

sources". The research contents have clarified theoretical and practical issues about the 

implementation of international commitments on marine enviromental protection from 

land-based sources, thereby serving as a basis for studying the contents of international 

commitments on marine environmental protection from land-based sources; contents of 

Vietnam's commitments in international commitments on marine enviromental protection 

from land-based sources to which Vietnam is a member, focusing on three main sources of 

pollution: wastewater, waste and nutrients; the successful experience of some countries 

serves as a lesson for Vietnam. At the same time, the research results also assessed the 

actual situation of Vietnam's implementation of the commitments in the international 

commitments on marine enviromental protection from land-based sources, focus on three 

pollution sources which are marine debris, wastewater and nutrients, and has proposed a 

number of solutions for Vietnam to effectively implement international commitments on 

marine enviromental protection from land-based sources. 

Although there are still many limitations in the implementation of international 

commitments on marine enviromental protection from land-based sources, with the 

commitment and efforts of all levels of government, Vietnam will gradually improve 

marine enviromental protection for the goal of sustainable development for present and 

future generations. 
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SUMMARY OF NEW RESEARCH FINDINGS 

 

The doctoral thesis is a comprehensive study of theoretical, legal and 

practical issues regarding the implementation of Vietnam's international 

commitments on marine environment protection from land-based sources. On the 

basis of inheriting the results of previous researches related to the topic, the thesis 

has made the following new scientific contributions: 

- First, the thesis has contributed to clarifying more theoretical issues about 

the implementation of international commitments on marine environmental 

protection by land-based sources such as the definition, content and characteristics 

of international commitment on marine environmental protection from land -based 

sources; “international soft law” on marine environmental protection by land-based 

sources; history of formation, role and development trend of international 

commitments on marine environmental protection from land-based sources; concept 

and measures to ensure implementation of international commitments on marine 

environmental protection from land-based sources; 

- Second, the thesis has made comments and assessments on the contents of 

commitments made in international commitments on marine environmental 

protection from marine debris, wastewater and nutrients from land; assess, analyze 

and make comments on the actual status of international commitment on marine 

environmental protection from land-based sources in Vietnam. In particular, the 

thesis clarifies the achievements, difficulties and challenges of Vietnam in the 



implementation of international commitments on marine environmental protection 

from marine debris, wastewater and nutrients from the land. 

- Third, the thesis proposes comprehensive, feasible and practical solutions 

for Vietnam to effectively implement international commitment on marine 

environmental protection from land-based sources. 
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