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TÓM TẮT

Năng lực giải quyết tranh chấp môi trường là một trong số những năng lực quan trọng của đội ngũ công chức
quản lý môi trường nhằm thực hiện chức năng của mình trong bối cảnh gia tăng tranh chấp xung đột về môi trường
ở địa phương, đặc biệt là những xung đột về ô nhiễm môi trường giữa người dân với doanh nghiệp gây ô nhiễm.
Tuy nhiên, do năng lực giải quyết tranh chấp của một bộ phận công chức còn yếu, hạn chế trong cách giải quyết,
dẫn đến những vụ khiếu kiện kéo dài, kết quả giải quyết chưa thỏa đáng, gây bức xúc và phát sinh những phản ứng
quá khích trong nhân dân. Phạm vi bài viết đề cập đến thực trạng năng lực giải quyết tranh chấp của công chức
quản lý môi trường tiếp cận từ góc độ cộng đồng - nghiên cứu trường hợp tại thành phố Hà Nội, qua đó đưa ra
những kiến nghị nhằm nâng cao năng lực cho công chức quản lý môi trường, góp phần giải quyết hợp lý những
tranh chấp về môi trường ở địa phương.
Từ khoá: Công chức, giải quyết, môi trường, năng lực, tranh chấp, quản lý.

Dispute Resolution Capacity of Local Environmental Management Civil Servants A Case Study in Hanoi
ABSTRACT
Capacity of environmental dispute resolution is one of the important capabilities of environmental management
officials to perform its functions in the context of increasing conflict disputes about the local environment, particularly the
conflicts in environmental pollution between residents and enterprises. However, the weakness of some officials in
dispute resolution leads to prolonged lawsuit and unsatisfactory settlemen, and consequently to overexcited/extreme
reactions of people. The present article examines the capacity for dispute resolution of environmental management
officials from the community perspective and to make recommendations to enhance capacity for environmental
management officials, contributing to reasonable settlement in the local environmental dispute.
Keywords: Environmental management, dispute resolution.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
CČng vęi sĖ gia tëng tünh träng gåy Ć
nhiúm mĆi trđĘng, cän kiût các ngućn tài
nguyön thiön nhiön, suy giâm đa däng sinh hąc
gåy ânh hđĚng tiöu cĖc đøn cuċc sĈng cĎa con
ngđĘi, xung đċt, tranh chçp mĆi trđĘng (TCMT)
đang xuçt hiûn khá phĉ biøn Ě các quĈc gia.
Theo thĘi báo NewYork ra ngày 15 tháng 11
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nëm 2007, Hoa Kĝ phâi giâi quyøt hàng nghün
vĐ tranh chçp mĆi trđĘng hàng nëm. Theo Hiûp
hċi liön køt giâi quyøt tranh chçp mĆi trđĘng, Ě
Nhêt Bân cĂ 83.881 đėn thđ khiøu kiûn cĂ liön
quan đøn tranh chçp mĆi trđĘng đđĜc gĔi đøn
các cçp chýnh quy÷n cė sĚ tĒ ngày 01 tháng 4
nëm 2000 đøn 31 tháng 3 nëm 2001. Theo ChĎ
tĀch Hċi đćng Bâo vû mĆi trđĘng QuĈc gia,
trong nëm 2005, Trung QuĈc đã xây ra trön
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50.000 vĐ tranh chçp mĆi trđĘng (Nguyún ThĀ
Huû, 2013).
Ở Viût Nam, theo sĈ liûu tĒ CĐc Kiùm soát
mĆi trđĘng, Tĉng cĐc MĆi trđĘng, trong 11
tháng đæu nëm 2015, CĐc đã tiøp nhên và xĔ lĞ
26 hć sė khiøu näi, tĈ cáo, trong đĂ: xĔ lĞ 22 hć
sė, lđu hć sė đĈi vęi 02 trđĘng hĜp khĆng thuċc
thèm quy÷n, giâi quyøt và trâ lĘi 18 đėn, thđ
khiøu näi , quyøt đĀnh xĔ phät vi phäm hành
chýnh và đđa vào danh sách thanh tra đĈi vęi 02
tĉ chēc bĀ tĈ cáo gåy Ć nhiúm mĆi trđĘng; xĔ lĞ
335 báo cáo giâi trünh và khíc phĐc hêu quâ vi
phäm (VEA, 2015). SĈ vĐ tranh chçp mĆi trđĘng
đđĜc giâi quyøt Ě Viût Nam thçp hėn nhi÷u so
vęi Ě Hoa kĝ, Nhêt Bân và Trung QuĈc. Đi÷u
này chđa thù khîng đĀnh mĆi trđĘng Viût Nam
ýt Ć nhiúm hėn, quy÷n đđĜc sĈng trong mĆi
trđĘng trong lành cĎa ngđĘi dån Viût Nam đđĜc
đâm bâo tĈt hėn, nëng lĖc quân lĞ mĆi trđĘng
và giâi quyøt tranh chçp mĆi trđĘng Ě Viût Nam
tĈt hėn Ě các nđęc phát triùn đĂ.
Trön thĖc tø, nëng lĖc giâi quyøt tranh
chçp (GQTC) cĎa cĆng chēc QLMT cān nhi÷u
hän chø, chêm trú, mang týnh hünh thēc, hành
chýnh sĖ vĐ, läi thöm cė chø pháp lĞ giâi quyøt
khiøu kiûn trong lÿnh vĖc mĆi trđĘng Viût Nam
chđa hoàn thiûn, dén đøn thiøu khâ thi. Theo
báo cáo chþ sĈ CĆng lĞ do UNDP thĖc hiûn nëm
2012: Gæn 31% ngđĘi đđĜc phăng vçn cho biøt
hą đang sĈng trong mĆi trđĘng bĀ Ć nhiúm.
Nhđng chþ cĂ 12% trong sĈ đĂ cĂ khiøu kiûn tęi
chýnh quy÷n đù yöu cæu khíc phĐc và bći
thđĘng thiût häi. Trong sĈ 12% này chþ cĂ 30%
sĈ vĐ khiøu kiûn đđĜc giâi quyøt, 48% sĈ vĐ
chđa giâi quyøt dēt điùm và 22% khĆng đđĜc
giâi quyøt và khĆng h÷ cĂ hći åm (VLA,
CECODES and UNDP, 2013). Cæn thiøt phâi
nhên diûn nhĕng hän chø v÷ nëng lĖc GQTC
cĎa cĆng chēc QLMT. Nghiön cēu này đđĜc thĖc
hiûn täi thành phĈ Hà Nċi. Đåy là thành phĈ
điùn hünh v÷ tĈc đċ phát triùn cao, mēc đċ Ć
nhiúm nðng, phát sinh nhi÷u TCMT nhđng cān
hän chø trong giâi quyøt TCMT. Qua køt quâ
nghiön cēu này chčng tĆi đ÷ xuçt mċt sĈ biûn
pháp nång cao nëng lĖc giâi quyøt TCMT cho
các cĆng chēc ngành mĆi trđĘng.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Các thĆng tin, sĈ liûu thē cçp v÷ giâi quyøt
TCMT Ě thành phĈ Hà Nċi đđĜc thu thêp tĒ các
vën bân cĎa Nhà nđęc, các bài viøt nghiön cēu
đđĜc cĆng bĈ trön các phđėng tiûn thĆng tin nhđ
sách, báo, mäng internet. Ngoài ra, phđėng pháp
phăng vçn phiøu đđĜc sĔ dĐng đù thu thêp Ğ kiøn
cĎa ngđĘi dån v÷ giâi quyøt TCMT cĎa
CCQLMT. Tĉng sĈ méu nghiön cēu là 510, trong
đĂ cĂ 72 méu đäi diûn các tĉ chēc chýnh trĀ - xã
hċi nhđ hċi phĐ nĕ, hċi nĆng dån, ban mðt trên
các tĉ dån phĈ; 150 méu đäi diûn các cė sĚ sân
xuçt, kinh doanh; 288 méu ngđĘi dån đĀa
phđėng. Phđėng pháp thĈng kö mĆ tâ vęi các chþ
tiöu sĈ bünh quån và phđėng pháp phån tých
trđĘng hĜp là các phđėng pháp chĎ yøu đđĜc sĔ
dĐng trong quá trünh nghiön cēu. Chþ sĈ mēc đċ
hài lāng cĎa ngđĘi dån đđĜc đo vęi các mēc tĒ 1
đøn 5 và đđĜc phån chia giá trĀ nhđ sau: mean =
(1; 1,8) tđėng ēng vęi mēc rçt không hài lòng;
mean = [1,8; 2,6) tđėng ēng vęi mēc khĆng hài
lāng; mean = [2,6; 3,4) tđėng ēng vęi mēc trung
lêp; mean = [3,4; 4,2) tđėng ēng vęi mēc hài lāng;
mean = [4,2; 5) tđėng ēng vęi mēc rçt hài lāng.

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN
Nhĕng tranh chçp mĆi trđĘng Ě Hà Nċi đa
phæn xuçt phát tĒ måu thuén, bçt đćng giĕa các
nhĂm xã hċi trong viûc khai thác, sĔ dĐng và
bâo vû mĆi trđĘng, liön quan đøn Ć nhiúm đçt,
nđęc, khĆng khý,„ gåy ânh hđĚng v÷ thu nhêp,
sēc khăe, thu hõp cė hċi viûc làm hoðc giâm
chçt lđĜng mĆi trđĘng sĈng. Viûc giâi quyøt
nhĕng måu thuén này đđĜc thĖc hiûn theo
nhi÷u cách: xĔ lĞ dån sĖ, hành chýnh hay hünh
sĖ nhđng chĎ yøu vén mang nðng síc thái áp
đðt hành chýnh cĎa cė quan cĆng quy÷n. Theo
quy đĀnh trong Luêt Bâo vû mĆi trđĘng cĎa Viût
Nam, Ủy ban nhån dån (UBND) cçp tþnh, cçp
huyûn cĂ trách nhiûm giâi quyøt khiøu näi, tĈ
cáo, kiøn nghĀ v÷ mĆi trđĘng, UBND cçp xã cĂ
trách nhiûm hāa giâi tranh chçp v÷ mĆi trđĘng
(QuĈc hċi, 2014). Cė chø hành chýnh này cČng
vęi sĖ hän chø v÷ nëng lĖc cĎa đċi ngď công
chēc quân lĞ mĆi trđĘng (QLMT) đã khiøn cho
ngđĘi dån trong khĆng ýt trđĘng hĜp phâi thçt
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vąng khi thçy nghĀch lĞ là gĔi đėn thđ lön xã
khĆng đđĜc giâi quyøt, gĔi đėn thđ lön huyûn
khĆng đđĜc trâ lĘi. Dån khiøu kiûn läi thiøu
kiøn thēc và khĆng đđĜc hĊ trĜ pháp lĞ nön bēc
xčc càng lęn, cĂ trđĘng hĜp tĐ têp läi đù đçu
tranh, thù hiûn sĖ phân đĈi bìng hành vi vi
phäm nhđ biùu tünh, gåy sēc òp, phong tăa hoät
đċng cĎa doanh nghiûp, hĎy hoäi tài sân...
TrđĘng hĜp khiøu kiûn vđĜt cçp nøu khĆng đđĜc
giâi quyøt dēt điùm và kĀp thĘi sô ti÷m èn nguy
cė gåy mçt ĉn đĀnh chýnh trĀ - xã hċi.
Dđęi đåy là køt quâ nghiön cēu trđĘng hĜp
Ě thành phĈ Hà Nċi v÷ nëng lĖc giâi quyøt
tranh chçp mĆi trđĘng cĎa cĆng chēc quân lĞ
mĆi trđĘng vęi cách tiøp cên tĒ phýa cċng đćng.

3.1. Ý kiến cûa cộng đồng về tranh chçp
môi trþąng ć thành phố Hà Nội
Cuċc khâo sát vęi 510 đĈi tđĜng Ě thành
phĈ Hà Nċi v÷ vçn đ÷ tranh chçp mĆi trđĘng
thu đđĜc køt quâ: 59,61% Ğ kiøn cho rìng cĂ
phát sinh TCMT Ě đĀa phđėng. 19,41% Ğ kiøn
cho rìng cė quan nhà nđęc chđa thĖc hiûn hāa
giâi hoðc khĆng biøt thĆng tin v÷ viûc giâi quyøt
nhĕng tranh chçp đĂ. 20,98% Ğ kiøn cho rìng
viûc hāa giâi, giâi quyøt tĒ phýa cė quan nhà
nđęc chđa hĜp lĞ và chđa đčng pháp luêt. Đi÷u
này cho thçy rìng tranh chçp mĆi trđĘng đang
tćn täi täi nhi÷u nėi trön đĀa bàn thành phĈ Hà
Nċi nhđng chđa đđĜc giâi quyøt triût đù.

Hình 1. Ý kiến cûa cộng đồng về giâi quyết tranh chçp môi trþąng ć thành phố Hà Nội
Nguồn: Số liệu điều tra, 2014

Hộp 1. Bế tíc trong giâi quyết tranh chçp täi khu nhà 146 Quán Thánh
TĒ tháng 7/2013, ngđĘi dån Ě khu nhà sĈ 146 Quán Thánh phâi sĈng trong cânh Ć nhiúm
do toàn bċ khuĆn viön vęi diûn tých hėn 300m 2 ngêp nđęc cĈng vęi mČi hĆi thĈi, khĂ chĀu. Lý do
là đđĘng cĈng duy nhçt phĐc vĐ thoát nđęc cho khu nhà chäy tĒ sån chung, đi dđęi n÷n nhà
cĎa 3 gia đünh đù đĉ vào cĈng ngæm cĎa thành phĈ đã bĀ lçp läi bĚi 1 trong 3 nhà đĂ, gåy čng
ngêp. Các hċ dån đã gĔi đėn ra UBND phđĘng Quán Thánh, UBND quên Ba Đünh đ÷ nghĀ giâi
quyøt sĖ viûc. UBND phđĘng Quán Thánh đã tĉ chēc gðp mðt giĕa các bön, đ÷ nghĀ kiùm tra
đđĘng cĈng thoát nđęc nhìm xác nhên chýnh xác thĆng tin cĎa ngđĘi dån và tüm nguyön nhån
gåy čng ngêp. Tuy nhiön, do khĆng cĂ sĖ hĜp tác giĕa các bön, cė quan chýnh quy÷n khĆng
ním đđĜc thiøt kø hä tæng cĎa khu nhà này do nhi÷u lĞ do, nön thiøu cën cē pháp lĞ đù giâi
quyøt. VĐ viûc Čn ē nđęc thâi Ě khu nhà này kòo dài trong nhi÷u nëm mà vén chđa đđĜc giâi
quyøt dēt điùm.
Thiøu cën cē pháp lĞ, cĆng chēc thiøu kĠ nëng vên đċng, giâi quyøt, quá trünh giâi quyøt
cĎa chýnh quy÷n đĀa phđėng dđĘng nhđ đi vào ngĄ cĐt, thêm chý bø tíc. Đù giâi quyøt tünh thø,
UBND phđĘng đã cho mua máy bėm đù hčt nđęc cĈng ra và tünh träng Ć nhiúm khĆng thù xĔ
lĞ triût đù.
Nguồn: Phäm Duy, 2015
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Hộp 2. Giâi quyết tranh chçp môi trþąng thiếu thóa đáng ć thôn Nghïa SĄn
NgđĘi dån thĆn Nghÿa Sėn, xã Kim Sėn, thĀ xã Sėn Tåy đã nhi÷u læn kiøn nghĀ lön UBND
xã Kim Sėn v÷ viûc cĆng ty trách nhiûm hĕu hän mċt thành viön Viût Hđng đã xâ trĖc tiøp
chçt thâi, gåy Ć nhiúm mĆi trđĘng tĒ nëm 2005. Trđęc nhĕng phân ēng bēc xčc cĎa ngđĘi dån,
nëm 2010, cĆng ty đã xåy dĖng đđĘng cĈng ngæm chäy thîng tĒ khu chën nuĆi xuĈng könh.
Và, tünh träng Ć nhiúm mĆi trđĘng vén diún ra nhi÷u nëm và ânh hđĚng kòo dài suĈt dąc các
thĆn trong xã cĂ könh chây qua. Nëng suçt lča giâm đáng kù do hät bĀ lòp.
UBND xã khĆng thù ngën viûc xâ thâi cĎa cĆng ty Viût Hđng, đã kiøn nghĀ lön thĀ xã Sėn
Tåy. Nëm 2012, đoàn Thanh tra mĆi trđĘng thĀ xã Sėn Tåy phĈi hĜp vęi Thanh tra mĆi trđĘng
thành phĈ Hà Nċi và UBND xã Kim Sėn đã kiùm tra, lçy méu nđęc thâi và chçt thâi đi xòt
nghiûm và køt quâ là nćng đċ Ć nhiúm vén Ě trong gięi hän cho phòp.
Køt quâ này đã khĆng làm hài lāng ngđĘi dån. Vü kø sinh nhai, ngđĘi dån đành chuyùn
nhĕng thĔa ruċng gæn könh sang trćng rau muĈng bñ và vén mong măi các cė quan chēc nëng
sô vào cuċc quyøt liût đù giâi quyøt tünh träng này.
Nguồn: Nam Việt, 2013

Hộp 3. Tranh chçp môi trþąng ć bãi rác Kiêu Kỵ
Viûc xåy dĖng bãi rác Kiöu Kġ chuyön chĆn lçp chçt thâi rín đã gåy khĆng khý cëng thîng
cho ngđĘi dån Ě xã Kiöu Kġ, huyûn Gia Låm vęi đėn vĀ quân lĞ bãi rác tĒ ngay nhĕng ngày đæu
thĖc hiûn dĖ án, nëm 1999. Do khĈi lđĜng rác lęn, nđęc tĒ rác khĆng đđĜc xĔ lĞ tràn ra sĆng
Cæu Båy gåy Ć nhiúm khĆng khý và ngućn nđęc, ânh hđĚng trĖc tiøp đøn sân xuçt và sēc khăe
cĎa ngđĘi dån sĈng quanh vČng. NgđĘi dån xã Kiöu Kġ đã kiøn nghĀ lön UBND xã nhđng sau
thĘi gian dài vén chđa đđĜc giâi quyøt. Do bçt bünh, hą đã dĖng l÷u bät, chðn đđĘng xe rác,
ngën khĆng cho đĉ rác vào bãi rác dén đøn viûc chýnh quy÷n đĀa phđėng phâi tĉ chēc cđěng chø
giâi tăa.
Bēc xčc kòo dài, ngđĘi dån đĀa phđėng đã khiøu näi vđĜt cçp lön UBND thành phĈ Hà
Nċi. Đoàn kiùm tra đđĜc thành lêp, kiùm tra và lçy méu nđęc thâi, køt quâ bãi rác đã gåy Ć
nhiúm mĆi trđĘng nghiöm trąng nhi÷u chþ sĈ vđĜt mēc quy đĀnh: COD = 193mgl/ vđĜt 2,4125
læn; BOD5 = 79 mgl/, vđĜt 1,58 læn; TSS = 237 mgl/, vđĜt 2,37 læn; tĉng Nitė = 132,2 mgl/, vđĜt
4,4 læn. Bãi rác đđĜc yöu cæu thĖc hiûn nghiöm tčc khíc phĐc nhĕng vi phäm: (1) CĂ phát sinh
chçt thâi nguy häi nhđng khĆng lêp hć sė, chđa đëng kĞ phát sinh chçt thâi nguy häi; (2) SĔ
dĐng lđu lđĜng nđęc trung bünh 70 m 3/ngày tĒ nđęc giøng khoan nhđng khĆng cĂ giçy phòp xin
khai thác nđęc ngæm; (3) KhĆng cĂ hû thĈng xĔ lĞ nđęc thâi trong khi chđa cĂ giçy phòp xâ
nđęc thâi vào ngućn nđęc; (4) XĔ lĞ nđęc thâi, thĖc hiûn tæn suçt quan tríc và thĆng sĈ quan
tríc chđėng trünh giám sát mĆi trđĘng đĀnh kĝ khĆng theo đčng nċi dung trong báo cáo đánh
giá tác đċng mĆi trđĘng đã đđĜc phö duyût.
Måu thuén trđęc mít đã đđĜc giâi quyøt nhđng vén chđa hoàn toàn thăa đáng. NgđĘi
dån cho rìng nhĕng biûn pháp giâi quyøt đđĜc thĖc hiûn męi chþ là täm thĘi, cæn cĂ giâi
pháp cĆng nghû đù xĔ lĞ triût đù rác thâi nhìm tránh nhĕng ânh hđĚng cĎa bãi rác đøn mĆi
trđĘng sĈng.
Nguồn: Quốc Hưng, 2009

223

Trần Minh Nguyệt, Quyền Đình Hà

Theo Ğ kiøn cĎa ngđĘi dån, viûc hāa giâi
tranh TCMT thđĘng đđĜc thĖc hiûn thành cĆng
vęi các tranh chçp cĂ nguyön nhån tĒ nhĕng bçt
đćng, måu thuén nhă, týnh chçt đėn giân, đðc
biût Ě vČng nĆng thĆn. Điùn hünh nhđ trđĘng
hĜp nđęc, rác thâi khĆng đĉ đčng nėi quy đĀnh,
tràn ra nėi cĆng cċng làm ânh hđĚng đøn hàng
xĂm hay viûc phun thuĈc trĒ såu Ě đæu hđęng
giĂ, mČi thuĈc såu theo chi÷u giĂ bay sang ngđĘi
hàng xĂm gåy khĂ chĀu. Nhĕng måu thuén này
thđĘng đđĜc giâi quyøt nhõ nhàng trong nċi bċ
cċng đćng dån cđ Ě vČng nĆng thĆn, theo hđęng
đi÷u chþnh hành vi ēng xĔ cĎa cá nhån đù đâm
bâo lĜi ých chung. Tuy nhiön, Ě thành thĀ, nėi
mà quan hû cċng đćng khĆng cān khëng khýt,
TCMT cæn phâi đđa đøn chýnh quy÷n đù giâi
quyøt. Nhđng, đa phæn CCQLMT thiøu kĠ nëng
vên đċng, chđa ním chíc quy đĀnh cĎa pháp
luêt nön viûc giâi quyøt cān chêm trú, thêm chý
cĂ nhi÷u trđĘng hĜp khĆng giâi quyøt đđĜc.
Tranh chçp mĆi trđĘng cĂ thù phát sinh
giĕa cċng đćng dån cđ và doanh nghiûp gåy Ć
nhiúm, cė quan quân lĞ mĆi trđĘng cĎa đĀa
phđėng là tham mđu cho chýnh quy÷n đĀa
phđėng cĂ thèm quy÷n giâi quyøt tranh chçp.
Tuy nhiön, đa sĈ ngđĘi đđĜc phăng vçn cho rìng
viûc giâi quyøt các tranh chçp này đem läi køt
quâ khĆng nhđ mong muĈn, ngđĘi dån khĆng
đćng thuên vęi cách thēc giâi quyøt thiøu
thuyøt phĐc, khĆng rĄ ràng và thiön vĀ cĎa cė
quan chēc nëng cĂ thèm quy÷n đĀa phđėng dén
đøn khiøu kiûn, tranh chçp kòo dài.
Måu thuén cĂ thù nây sinh giĕa lĜi ých cĎa
cċng đćng nėi triùn khai dĖ án phát triùn vęi các

lĜi ých chung. Viûc xåy dĖng, tu sĔa giao thông,
các bãi rác, khu xĔ lĞ chçt thâi, khu cĆng nghiûp
là cæn thiøt cho sĖ phát triùn chung cĎa đĀa
phđėng và quĈc gia. Tuy nhiön, cċng đćng dån
cđ nėi thĖc hiûn các dĖ án trön läi mçt nhĕng
lĜi ých kinh tø v÷ đçt, sân xuçt, hay bĀ ânh
hđĚng bĚi Ć nhiúm khĂi bĐi, tiøng ćn, mČi,
ngućn nđęc, khĆng khý do chýnh nhĕng dĖ án
này gây ra.
Chþ sĈ mēc đċ hài lāng cĎa ngđĘi dån đĈi
vęi cĆng tác phát hiûn, phāng ngĒa và giâi quyøt
tranh chçp v÷ mĆi trđĘng cĎa cĆng chēc QLMT
đđĜc đánh giá khĆng cao, thù hiûn Ě bâng 1.
Đa sĈ ngđĘi dån khĆng hài lāng vęi køt quâ
thèm đĀnh, xác nhên các thĎ tĐc pháp lĞ v÷ mĆi
trđĘng, køt quâ phát hiûn, xĔ lĞ các vĐ vi phäm
pháp luêt v÷ bâo vû mĆi trđĘng và hāa giâi, giâi
quyøt tranh chçp mĆi trđĘng. ĐĈi vęi viûc tuyön
truy÷n, hđęng dén các tĉ chēc, cá nhån thĖc
hiûn quy đĀnh v÷ bâo vû mĆi trđĘng, đa sĈ ngđĘi
dån đánh giá Ě mēc đċ trung lêp.
3.2. NhĂng hän chế về nëng lăc giâi quyết
tranh chçp cûa đội ngü công chĀc quân lý
môi trþąng ć thành phố Hà Nội
Nhĕng đĈi tđĜng khi đđĜc phăng vçn cho
rìng, nëng lĖc cĎa cĆng chēc QLMT chđa đáp
ēng tĈt yöu cæu cĎa cĆng tác hāa giâi và giâi
quyøt TCMT. Mċt bċ phên cĆng chēc QLMT cĂ
sĖ nëng nĉ, nhiût tünh, am hiùu đĀa bàn cĂ thái
đċ trách nhiûm cĆng viûc vü lĜi ých cċng đćng. Tuy
nhiön, mċt bċ phên khĆng nhă trong sĈ hą cān
hän chø v÷ trünh đċ chuyön mĆn, chđa vĕng vàng

Bâng 1. MĀc độ hài lòng cûa ngþąi dån đối vĆi kết quâ hoät động
cûa đội ngü công chĀc quân lý môi trþąng ć thành phố Hà Nội
Số phiếu

Tiêu chí đánh giá

Std.
Deviation

Kết luận

2

0,789

Không hài lòng

3.11

3

0,806

Trung lập

77

2.55

3

0,709

Không hài lòng

3

2.60

3

0,740

Không hài lòng

Mean Mode

Phiếu trả lời

Phiếu không trả lời

Thẩm định, xác nhận các thủ tục pháp lý về
môi trường

501

9

2.34

Tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân
thực hiện quy định về bảo vệ môi trường

507

3

Phát hiện và xử lý các vụ vi phạm pháp luật về
bảo vệ môi trường

433

Hòa giải, giải quyết tranh chấp môi trường

507

Nguồn: Số liệu điều tra, 2014
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v÷ chýnh sách và kiøn thēc pháp luêt Bâo vû mĆi
trđĘng, thiøu kĠ nëng v÷ quân lĞ mĆi trđĘng và
kĠ nëng giâi quyøt tranh chçp dén đøn nhi÷u
trđĘng hĜp giâi quyøt chđa dēt điùm hoðc xĔ lĞ,
giâi quyøt khĆng thăa đáng tranh chçp mĆi
trđĘng. Hêu quâ là nây sinh mċt sĈ vĐ khiøu
kiûn kòo dài, khiøu kiûn vđĜt cçp v÷ vçn đ÷
mĆi trđĘng.
3.2.1. Thiếu thông tin khi ra quyết định và
thiếu kỹ năng trong giâi quyết tranh chçp
môi trþờng
SĈ liûu hünh 1 cho thçy cĂ 19,41% ngđĘi dån
nhên thçy cĂ TCMT nhđng cė quan chēc nëng
đĀa phđėng chđa ním thĆng tin đù phát hiûn và
giâi quyøt kĀp thĘi nhĕng tranh chçp đĂ. Đi÷u
này chþ ra tünh träng cĆng chēc QLMT thiøu
ním bít thĆng tin và kĠ nëng giâi quyøt TCMT
ngay tĒ khi tranh chçp męi xây ra. VĐ xåy dĖng
bãi rác Kiöu Kġ đã gåy nön khĆng khý cëng
thîng do ngđĘi dån khĆng ním đæy đĎ thĆng tin
trđęc khi tiøn hành dĖ án. Trong quá trünh hoät
đċng, nhĕng sai phäm cĎa đėn vĀ quân lĞ bãi
rác đã dén đøn hêu quâ gåy Ć nhiúm và ânh
hđĚng đøn cuċc sĈng cĎa ngđĘi dån. Vçn đ÷ nây
sinh läi khĆng đđĜc các cçp chýnh quy÷n phĈi
hĜp giâi quyøt nhanh chĂng. NgđĘi dån khĆng
đđĜc giâi thých, khĆng nhên đđĜc sĖ hāa giâi
thăa đáng, khi khiøu näi läi khĆng biøt khiøu
näi cĎa münh đang Ě giai đoän nào trong khåu
xĔ lĞ, dén đøn nhĕng phân ēng thái quá. Nøu
ngđĘi dån nhên đđĜc thĆng tin kĀp thĘi và cĂ sĖ
trao đĉi, chia só thĆng tin, sĖ giâi thých, cách
làm viûc hĜp lĞ cĎa cán bċ chuyön mĆn, thĈng
nhçt giĕa các cė quan chēc nëng các cçp thü cĂ
thù giâi quyøt tranh chçp ĉn thăa ngay tĒ đæu.
Cďng do thiøu thĆng tin, thiøu các biûn
pháp giâi quyøt thăa đáng, nhi÷u ngđĘi dån cho
rìng, “Cán bċ chuyön mĆn và chýnh quy÷n cė sĚ
chđa thçy høt đđĜc trách nhiûm cĎa münh trong
viûc hāa giâi và giâi quyøt TCMT, chĎ yøu giâi
quyøt hành chýnh sĖ vĐ trđęc mít, chđa vü mĐc
tiöu đâm bâo lĜi ých låu dài cho cċng đćng ngđĘi
dån đĀa phđėng”. ThĖc tø, sĖ thiøu thĆng tin
đøn vęi ngđĘi dån và giâi quyøt tranh chçp chđa
thăa đáng giĕa ngđĘi dån và đėn vĀ doanh
nghiûp quân lĞ bãi rác cĂ nguyön nhån tĒ sĖ
hän chø nëng lĖc cĎa cán bċ quân lĞ mĆi trđĘng

v÷ đánh giá Ć nhiúm, mēc đċ thiût häi, giá trĀ
đ÷n bČ, cďng nhđ dĖ báo đù phāng ngĒa nhĕng
hêu quâ phát sinh tĒ bãi rác.
3.2.2. Hän chế khâ năng đánh giá ô nhiễm
và xác định thiệt häi do ô nhiễm môi
trþờng
Cān khá nhi÷u vĐ viûc GQTC v÷ mĆi trđĘng
cĎa các cė quan quân lĞ chđa đđĜc ngđĘi dån
chçp nhên hoðc đánh giá cao, 52,2% Ğ kiøn ngđĘi
dån cho rìng viûc giâi quyøt TCMT cĎa cė quan
chēc nëng đĀa phđėng chđa đät køt quâ mong
muĈn. Nguyön nhån cė bân là cĆng chēc QLMT
hän chø v÷ nëng lĖc đánh giá mēc đċ Ć nhiúm,
nguyön nhån gåy Ć nhiúm đù giâi quyøt TCMT có
cė sĚ. Thêm chý, Ě huyûn Thanh Trü, cán bċ phĐ
trách mĆi trđĘng đĀa phđėng chđa biøt lçy méu
đù đđa đøn các cė sĚ phån tých thành phæn và
mēc đċ Ć nhiúm. Mðt khác, viûc lçy méu xác đĀnh
mēc đċ Ć nhiúm Ě khá nhi÷u đĀa bàn chþ thĖc
hiûn theo thĘi điùm, chđa lçy méu đĀnh kĝ
thđĘng xuyön. Mċt sĈ trđĘng hĜp køt quâ phån
tých Ć nhiúm thiøu chýnh xác đù đđa ra køt luên
viûc gåy Ć nhiúm cĎa cė sĚ sân xuçt đã làm cho
ngđĘi dån thiøu lāng tin Ě køt quâ xòt nghiûm.
Bìng câm quan, ngđĘi dån nhên biøt Ć nhiúm khi
thçy mČi hĆi thĈi, khĂ thĚ, khĂi bĐi, nđęc könh,
mđėng chuyùn màu, cá, gia cæm chøt, cåy vàng
lá... Trong khi đĂ, køt quâ xòt nghiûm khĆng đĎ
cė sĚ xác đĀnh Ć nhiúm và trách nhiûm cĎa cė sĚ
sân xuçt đĂng trön đĀa bàn.
Mċt sĈ trđĘng hĜp đã cĂ cė sĚ khîng đĀnh
ngućn gåy Ć nhiúm, các bön tham gia tranh chçp
thĆng qua chýnh quy÷n đĀa phđėng đù thăa thuên
giâi quyøt mēc bći thđĘng. Tuy nhiön, do viûc xác
đĀnh thiût häi trĖc tiøp và gián tiøp bĚi Ć nhiúm
cĎa cĆng chēc QLMT chđa sát đčng làm cho viûc
tính toán xác đĀnh mēc đċ đ÷n bČ chđa thăa
đáng. Trong khi giá trĀ cĎa nhĕng thiût häi trong
TCMT thđĘng phēc täp và khĂ xác đĀnh. Thiût
häi mang týnh đa däng và biøn đĉi vęi nhi÷u cçp
đċ khác nhau nhđ trĖc tiøp, gián tiøp; trđęc mít,
låu dài; thiût häi v÷ týnh mäng, sēc khăe; thiût
häi v÷ cåy trćng, vêt nuĆi Ě phäm vi đĀa phđėng,
ngoài đĀa phđėng... Bći thđĘng thiût häi v÷ sēc
khăe thĖc hiûn theo quy đĀnh cĎa pháp luêt dån
sĖ nhđng khĂ khën trong viûc chēng minh mēc
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đċ tác đċng, ânh hđĚng cĎa Ć nhiúm mĆi trđĘng
đøn sēc khăe con ngđĘi.
3.2.3. Hän chế trao đổi thông tin với các
doanh nghiệp và hän chế kiểm soát thực
hiện cam kết bâo vệ môi trþờng
Chýnh quy÷n cçp cė sĚ là đėn vĀ trĖc tiøp
tiøp xčc vęi ngđĘi dån, hiùu rĄ nhçt diún biøn
tranh chçp mĆi trđĘng Ě đĀa bàn nhđng läi
khĆng cĂ đĎ thèm quy÷n xĔ lĞ trĖc tiøp đĈi
tđĜng gåy Ć nhiúm, nhçt là các cė sĚ, doanh
nghiûp sân xuçt. TrđĘng hĜp Ě thĆn Nghÿa Sėn,
mðc dČ biøt doanh nghiûp gåy Ć nhiúm nhđng
chýnh quy÷n xã muĈn trĖc tiøp tiøp xčc đù cČng
doanh nghiûp tüm hđęng giâi quyøt cďng khĆng
thù nhên đđĜc sĖ hĜp tác cĎa doanh nghiûp.
Nguyön nhån Ě chĊ cĆng ty Viût Hđng đĂng trön
đĀa bàn xã do UBND thành phĈ Hà Nċi cçp
phòp hoät đċng, quân lĞ.
Mðt khác, bân thån các doanh nghiûp khi gðp
các vđęng míc v÷ mĆi trđĘng cďng cæn đđĜc sĖ
hđęng dén và giâi quyøt tĒ phýa cė quan nhà nđęc,
song khĆng phâi đėn vĀ nào cďng sïn sàng đ÷ nghĀ

giâi quyøt. Køt quâ tham vçn 150 doanh nghiûp v÷
viûc giâi quyøt vđęng míc liön quan đøn mĆi
trđĘng kù tĒ khi đi vào hoät đċng sân xuçt kinh
doanh, đã nhên đđĜc køt quâ nhđ bâng 2.
Chþ 8% doanh nghiûp cho thçy khĆng cĂ
vđęng míc gü v÷ mĆi trđĘng. Cān läi, đa sĈ doanh
nghiûp cĂ gðp vđęng míc v÷ mĆi trđĘng. 44,7%
doanh nghiûp đã đ÷ nghĀ cė quan chēc nëng nhà
nđęc cĂ thèm quy÷n giâi quyøt. Trong sĈ đĂ, có
47,8% doanh nghiûp chđa đđĜc cė quan chēc
nëng nhà nđęc cĂ thèm quy÷n giâi quyøt, 29,9%
đđĜc cė quan nhà nđęc giâi quyøt nhđng chđa
thăa đáng. 47,3% doanh nghiûp cĂ vđęng míc
nhđng khĆng đ÷ đät chýnh quy÷n giâi quyøt. Tüm
hiùu lĞ do doanh nghiûp cĂ vđęng míc v÷ mĆi
trđĘng nhđng khĆng đ÷ đät chýnh quy÷n giâi
quyøt, chčng tĆi thu đđĜc køt quâ Ě hünh 2.
38,03% doanh nghiûp khĆng đ÷ nghĀ giâi
quyøt vü ngäi thĘi gian giâi quyøt dài; 25,35%
doanh nghiûp ngäi mçt cĆng làm viûc và tiøp xčc
vęi cĆng chēc khĆng đĎ nëng lĖc; 19,72% doanh
nghiûp ngäi vü thĎ tĐc giâi quyøt ríc rĈi và
12,68% sĜ phâi bă thöm chi phý khĆng chýnh thēc

Bâng 2. Giâi quyết vþĆng míc về môi trþąng cho các doanh nghiệp ć thành phố Hà Nội
Tiêu chí đánh giá

Số doanh nghiệp

Tỷ lệ (%)

Không có vướng mắc

12

8,0

Có vướng mắc nhưng không đề nghị giải quyết

71

47,3

Có vướng mắc và đã đề nghị giải quyết

67

44,7

Trong đó: Chưa thấy cơ quan nhà nước giải quyết

32

47,8

Cơ quan nhà nước giải quyết chưa thỏa đáng

20

29,9

Cơ quan nhà nước giải quyết thỏa đáng

15

22,4

150

100%

Tổng cộng
Nguồn: Số liệu điều tra, 2014

Hình 2. Một số lý do doanh nghiệp ć Hà Nội có gặp vþĆng míc về môi trþąng
nhþng không đề nghð giâi quyết
Nguồn: Số liệu điều tra, 2015
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cho viûc giâi quyøt. Mċt sĈ Ğ kiøn cho rìng viûc
thĖc hiûn khĆng chðt chô khi thèm đĀnh báo cáo
đánh giá tác đċng mĆi trđĘng đù cçp phòp đæu
tđ, thiøu sĖ hđęng dén, giám sát thđĘng xuyön
cĎa cė quan quân lĞ mĆi trđĘng và chø tài xĔ lĞ
chđa đĎ mänh là nguyön nhån dén đøn nhĕng
sai phäm v÷ mĆi trđĘng cĎa các doanh nghiûp.
ThĖc tø, cān khá nhi÷u doanh nghiûp chđa tuån
thĎ hoðc thĖc hiûn chđa nghiöm pháp luêt v÷
bâo vû mĆi trđĘng, chđa thĖc hiûn chø đċ báo
cáo đĀnh kĝ hoðc báo cáo khĆng đæy đĎ các nċi
dung báo cáo đánh giá tác đċng mĆi trđĘng,
thĖc hiûn cam køt bâo vû mĆi trđĘng và xĔ lĞ Ć
nhiúm mĆi trđĘng.
3.3. Một số giâi pháp nång cao nëng lăc
giâi quyết tranh chçp cûa đội ngü công
chĀc quân lý môi trþąng
3.3.1. Giâi pháp đối với đội ngü công chĀc
quân lý môi trþờng
a. Tëng cường ním bít thông tin và kỹ nëng
trong giâi quyết tranh chçp môi trường
SĖ thành cĆng trong viûc hĂa giâi các bçt
đćng giĕa cċng đćng dån cđ đĀa phđėng và
doanh nghiûp đĂng trön đĀa bàn phĐ thuċc phæn
lęn vào sĖ ním bít thĆng tin kĀp thĘi, kĠ nëng
hāa giâi, thái đċ cĆng tåm, tĆn trąng, líng nghe
Ğ kiøn ngđĘi dån, doanh nghiûp cĎa cán bċ, cĆng
chēc QLMT. CĆng chēc QLMT phâi cĂ trách
nhiûm giâi thých kĀp thĘi đù ngđĘi dån, doanh
nghiûp nhên biøt đđĜc nguyön nhån phát sinh
tranh chçp v÷ mĆi trđĘng. Trong quá trünh hāa
giâi, nhĕng thĆng tin v÷ mĆi trđĘng cæn đđĜc
minh bäch hĂa cho ngđĘi dån đđĜc biøt. Trong
trđĘng hĜp tranh chçp đang đđĜc xĔ lĞ, cán bċ,
cĆng chēc trĖc tiøp thĐ lĞ giâi quyøt cæn cĂ kĠ
nëng vên đċng, thuyøt phĐc, cĂ thái đċ khách
quan và ním vĕng pháp luêt. Trong cĆng tác
giám sát thĖc hiûn nghÿa vĐ bâo vû mĆi trđĘng
cĎa doanh nghiûp, ngoài chýnh quy÷n đĀa
phđėng và các cė quan chēc nëng cæn cĂ sĖ
tham gia cĎa các tĉ chēc xã hċi, đäi diûn cċng
đćng dån cđ trön đĀa bàn.
b. Nâng cao khâ nëng đánh giá ô nhiễm và xác
đðnh thiệt häi do ô nhiễm môi trường
Đù nång cao khâ nëng đánh giá Ć nhiúm,
xác đĀnh thiût häi do Ć nhiúm mĆi trđĘng cho

cĆng chēc QLMT, nhçt là cĆng chēc cçp cė sĚ,
nhĕng kiøn thēc, kĠ nëng trong quan tríc, đánh
giá, đĀnh giá mĆi trđĘng cæn đđĜc quan tåm bći
dđěng. Nhĕng kiøn thēc, kĠ nëng xác đĀnh thiût
häi mĆi trđĘng bao gćm: xác đĀnh khu vĖc mĆi
trđĘng bĀ Ć nhiúm, các thành phæn mĆi trđĘng
bĀ Ć nhiúm, suy thoái, khâ nëng lan truy÷n Ć
nhiúm; mēc đċ các thành phæn mĆi trđĘng bĀ Ć
nhiúm, suy thoái; quyøt đĀnh, giçy phòp, vën
bân cĎa cė quan quân lĞ Nhà nđęc cĂ thèm
quy÷n cho phòp sĔ dĐng hoðc phö duyût quy
hoäch sĔ dĐng các thành phæn mĆi trđĘng täi
nėi xây ra Ć nhiúm, suy thoái (Chýnh phĎ, 2010).
c. Tëng cường đối thoäi với doanh nghiệp và
kiểm soát thực hiện cam kết bâo vệ môi trường
Viûc đĈi thoäi sô täo cė hċi đù doanh nghiûp
chia só nhĕng vđęng míc v÷ xĔ lĞ mĆi trđĘng,
đćng thĘi cė quan quân lĞ nhà nđęc đĀa phđėng
ním rĄ tünh hünh và cĂ giâi pháp hĊ trĜ giâi
quyøt vđęng míc cĎa doanh nghiûp đù phĈi hĜp
quân lĞ mĆi trđĘng. Khi cĆng tác phö duyût, báo
cáo đánh giá tác đċng mĆi trđĘng, cam køt bâo
vû mĆi trđĘng đđĜc thĖc hiûn tĈt, viûc cçp phòp
đæu tđ cho nhĕng dĖ án cĂ nguy cė gåy Ć nhiúm,
dĖ án cĂ tác đċng xçu đøn mĆi trđĘng sô đđĜc
hän chø. CĆng tác giám sát chðt chô cĎa cán bċ
cė quan chēc nëng quân lĞ mĆi trđĘng đĈi vęi
các doanh nghiûp trön đĀa bàn sô ngën chðn và
giâm thiùu đđĜc viûc doanh nghiûp khĆng tuån
thĎ cam køt v÷ bâo vû mĆi trđĘng, khĆng thĖc
hiûn tĈt viûc báo cáo đĀnh kĝ đánh giá tác đċng
mĆi trđĘng, khĆng đæu tđ đčng mēc hû thĈng xĔ
lĞ chçt thâi ra mĆi trđĘng„ Qua đĂ, tránh đđĜc
các vi phäm gåy Ć nhiúm mĆi trđĘng và tránh
nây sinh tranh chçp v÷ mĆi trđĘng giĕa doanh
nghiûp vęi đĀa phđėng.
3.4.2. Khuyến nghị đối với Nhà nþớc
Đù khíc phĐc nhĕng hän chø, bçt cêp trong
quân lĞ TCMT hiûn nay, ngoài viûc hĊ trĜ tëng
cđĘng nëng lĖc cho đċi ngď cĆng chēc QLMT,
Nhà nđęc cān cæn hoàn thiûn cė chø pháp lĞ v÷
TCMT; ĐĈi męi và hoàn thiûn quy trünh giâi
quyøt tranh chçp mĆi trđĘng; Xåy dĖng bċ cĆng
cĐ hĊ trĜ đù gičp cán bċ, cĆng chēc ngành mĆi
trđĘng cĂ đi÷u kiûn tĈt hėn giám sát thĖc hiûn
pháp luêt v÷ bâo vû mĆi trđĘng nhìm hän chø
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tranh chçp và giâi quyøt thăa đáng tranh chçp
v÷ mĆi trđĘng. Nhà nđęc cæn xác lêp cė chø
tham vçn, trao đĉi Ğ kiøn giĕa các bön đù tüm sĖ
đćng thuên trong quân lĞ Ć nhiúm mĆi trđĘng.
Bön cänh đĂ, cæn chč trąng tëng cđĘng đæu
tđ ngån sách cho cĆng tác bći dđěng cán bċ,
cĆng chēc mĆi trđĘng cçp cė sĚ v÷ phđėng pháp
quan tríc, đánh giá mēc đċ Ć nhiúm, đánh giá
thiût häi v÷ mĆi trđĘng„ Bći dđěng kiøn thēc và
kĠ nëng xác đĀnh phđėng thēc đ÷n bČ, thăa
thuên đ÷n bČ bâo đâm quy÷n lĜi hĜp pháp cho
các bön liön quan đøn tranh chçp v÷ mĆi trđĘng.

4. KẾT LUẬN
TĒ nhĕng khâo sát, nghiön cēu v÷ tranh
chçp và nëng lĖc giâi quyøt TCMT Ě thành phĈ
Hà Nċi cho phòp rčt ra mċt sĈ køt luên sau:
- Đa sĈ ngđĘi dån chđa hài lāng vęi viûc giâi
quyøt TCMT cĎa chýnh quy÷n đĀa phđėng.
Trong đĂ, mċt phæn do hän chø v÷ nëng lĖc cĎa
đċi ngď cĆng chēc QLMT, viûc giâi quyøt TCMT
cĎa cán bċ cĆng chēc ngành mĆi trđĘng Ě thành
phĈ Hà Nċi đang bċc lċ nhi÷u bçt cêp nhđ thiøu
thĆng tin, thiøu kĠ nëng hāa giâi, hän chø khâ
nëng đánh giá Ć nhiúm và xác đĀnh thiût häi do
Ć nhiúm mĆi trđĘng, hän chø v÷ nëng lĖc giâi
quyøt tranh chçp giĕa các bön liön quan.
- Đù khíc phĐc đđĜc nhĕng hän chø trön,
cán bċ, cĆng chēc QLMT cæn đđĜc bći dđěng các
kiøn thēc, kĠ nëng hāa giâi, quan tríc, giám sát,
kiùm soát Ć nhiúm mĆi trđĘng. Đù ngën chðn
phát sinh tranh chçp, viûc tham mđu cĎa cĆng
chēc mĆi trđĘng trong cĆng tác phö duyût, xác
nhên và giám sát thĖc hiûn báo cáo đánh giá tác
đċng mĆi trđĘng, theo dĄi cam køt bâo vû mĆi
trđĘng cĎa các doanh nghiûp và cė sĚ sân xuçt
cæn đđĜc thĖc hiûn tĈt hėn.
- Måu thuén chþ chçm dēt khi lĜi ých và mĐc
đých cĎa hai phýa đđĜc dung hāa, cuċc sĈng cĎa
ngđĘi dån đđĜc đâm bâo. MuĈn vêy, cæn cĂ cė
chø, chýnh sách, cĆng cĐ trĜ gičp, phđėng pháp
đćng bċ tĒ phýa Nhà nđęc nhìm hoàn thiûn hành
lang pháp lĞ đù đċi ngď cĆng chēc QLMT cĂ cė sĚ
thĖc thi gĂp phæn hän chø phát sinh tranh chçp
và giâi quyøt thăa đáng các tranh chçp.
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