
 1 

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

KHOA XÃ HỘI HỌC 
 
                                          ---------------- 
 
 
 
  
 
 

Xã hội học khoa học và công nghệ 
Xã hội học môi trường 

 

 
 

 
TĂNG QUYẾT THẮNG 

ThS KHQL Công nghệ 
DĐ: 0913 281853 

 



 2 

Chương 1 
XÃ HỘI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 
I. KHOA HỌC. 

1.  Khái niệm khoa học: 
Lúc đầu khoa học chỉ là một nghiên cứu triết lý tự nhiên trong triết học, sau đó 

đến đầu thế kỷ XIX, triết lý tự nhiên được tách khỏi triết học hình thành nên khái niệm 
khoa học; mới đầu là khoa học tự nhiên, sau đó đến khoa học xã hội... do đó có rất 
nhiều khái niệm về khoa học từ các góc độ nghiên cứu: 

- Từ điển Larousse (2002) của Pháp định nghĩa: “Khoa học là một tập hợp tri 
thức đã được kiểm chứng bằng thực nghiệm về các sự kiện, sự vật và hiện tượng tuân 
theo một quy luật xác định”. 

- Từ điển Triết học của Liên Xô (bản tiếng Việt, 1975) định nghĩa: “Khoa học là 
lĩnh vực hoạt động nhằm mục đích sản xuất ra những tri thức mới về tự nhiên, xã hội và 
tư duy bao gồm tất cả những điều kiện và yếu tố của sự sản xuất này”. Do đó, khoa học 
bao gồm những người tiến hành các hoạt động sản xuất ra hệ thống tri thức.  

- Từ điển Bách khoa toàn thư của Liên Xô (1986) định nghĩa: “Khoa học là lĩnh 
vực hoạt động của con người, có chức năng xử lý và hệ thống hóa về mặt lý thuyết các 
tri thức khách quan”, “Là một trong những hình thái ý thức xã hội, bao gồm trong đó cả 
những hoạt động nhằm thu nhận các kiến thức mới, và cả những kết quả của các hoạt 
động đó”. 

- Luật KH&CN của Việt Nam - Điều 2 của định nghĩa: “Khoa học là hệ thống tri 
thức về các hiện tượng, sự vật, quy luật của tự nhiên, xã hội và tư duy”.  

- Từ điển Xã hội học của Nguyễn Khắc Viện (1994) định nghĩa: “Khoa học là 
một thiết chế xã hội”. Định nghĩa này dựa trên nghiên cứu của một nhà nghiên cứu lịch 
sử khoa học người Mỹ, D.J. Price từ năm 1972. 

Các định nghĩa trên cho thấy, có 4 định nghĩa về khoa học trên cơ sở 4 cách tiếp 
cận sau: 1) Khoa học là một hệ thống tri thức. 2) Khoa học là một hoạt động sản xuất tri 
thức. 3) Khoa học là một hình thái ý thức xã hội. 4) Khoa học là một thiết chế xã hội. 
Từ đó, ta có thể khái niệm khoa học như sau:  

“Khoa học là hệ thống các kiến thức về các quy luật của tự nhiên, xã hội và tư 
duy, dựa trên những phương pháp được xác định để thu nhận kiến thức”  

2. Tính chất của khoa học. 
 2.1. Tính mới. 

Khoa học là quá trình nghiên cứu nhằm khám phá ra những kiến thức mới, học 
thuyết mới…về tự nhiên và xã hội. Những kiến thức hay học thuyết mới này tốt hơn, có 
thể thay thế dần những cái cũ không còn phù hợp đòi hỏi khoa học không thể đi trên 
những con đường mòn mà phải có tính mới. 
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Nhà khoa học Louis Pasteur từng nói rằng "Khoa học không có ranh giới quốc 
gia, bởi vì kiến thức là tài sản của nhân loại". Làm khoa học là để khám phá ra những 
kiến thức mới, mở ra những chân trời mới cho nhân loại, để phục vụ cho lợi ích của con 
người nói chung, không phục vụ riêng cho một thể chế chính trị hay quốc gia nào.  

2.2.  Tính thông tin. 
Là tài sản của nhân loại nên khoa học có  tính thông tin. Tính thông tin quy định 

tri thức phải được chia sẻ, không được giữ bí mật hoặc giữ làm tài sản của riêng mình. 
Vì vậy, các nhà khoa học phải công bố khoa học (công bố các sản phẩm kết quả nghiên 
cứu của họ,, "biếu không" chúng cho các đồng nghiệp và nhân loại phục vụ cho lợi ích 
chung của loài người.  

2.3. Tính rủi ro. 
 Rủi ro, là xác suất một tai nạn xảy ra trong một thời gian và không gian. Trong 
hoạt động khoa học, cộng đồng khoa học luôn phải đối mặt với những rủi ro tiềm ẩn, 
hình thành từ nhiều nguyên nhân như: rủi ro về tài chính phục vụ cho nghiên cứu khoa 
học quá thiếu, sản phẩm khoa học chưa được ứng dụng hoặc không được ứng dụng, bị 
đánh giá khó ứng dụng thực tế; rủi ro về thủ tục pháp lý trong quá trình tuân thủ pháp 
luật, hoặc thay đổi pháp luật, áp dụng pháp luật và các mâu thuẫn giữa pháp luật trong 
nước và quốc tế. 
 2.4. Tính cá  nhân, 

Khoa học là hoạt động sản xuất tri thức của mỗi người trong cộng đồng khoa học 
do đó sản phẩm khoa học là kết quả nghiên cứu của các nhân, nó mang tính cá nhân. 

2.5. Tính kế thừa.  
Khoa học nhằm thoả mãn nhu cầu nhận thức của con người, phục vụ cho lợi ích 

chung do đó mặc dù tri thức khoa học trong thời đại thông tin là một loại sản phẩm vừa 
mang tính cá nhân rất cao, song lại là sự kế thừa những của nỗ lực cả một tập thể, cộng 
đồng khoa học đi trước. 

3. Chức năng của khoa học:  
Khoa học có 3 chức năng cơ bản. 
3.1. Chức năng khám phá.  
Khoa học khám phá thuộc tính của vật chất, tự nhiên, xã hội, sự vật, hiện tượng... 
Khoa học khám phá những vật thể tự nhiên vốn tồn tại, những qui luật vận động 

của vật chất, những tính chất hoặc những hiện tượng của thế giới vật chất tồn tại một 
cách khách quan, nhờ đó làm thay đổi cơ bản nhận thức của loài người. 

3.2. Chức năng dự báo.  
Dựa vào kho tàng kiến thức của các Bộ môn khoa học, hiểu biết về thế giới vật 

chất, qui luật vận động của vật chất với những công cụ, thiết bị, phương tiện và phưong 
pháp khoa học. Khoa học có thể dự báo về các hiện tượng tự nhiên, xã hội ví dụ: dự báo 
thời tiết, khí hậu, hiện tượng thiên văn, dự báo các biến cố chính trị, kinh tế, xã hội. 
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3.3. Chức năng sáng tạo:  
Khoa học vận dụng qui luật vận động của vật chất, tự nhiên, xã hội để sáng tạo 

các giải pháp tác động vào các vật chất, tự nhiên, xã hội nhằm cải tạo chúng.  
 4. Phân loại khoa học. 
 4.1. Khái niệm phân loại  khoa học: 
  Phân loại khoa học vạch ra mối liên hệ lẫn nhau giữa các khoa học tự nhiên, 
khoa học - kĩ thuật, khoa học xã hội, triết học trên cơ sở các nguyên tắc (chẳng hạn 
nguyên tắc chủ quan, khách quan, phát triển, phối hợp, phụ thuộc...) và trình bày mối 
liên hệ đó dưới dạng một dãy hoặc một sự sắp xếp các khoa học có căn cứ lôgic.  

Phân loại khoa học có ý nghĩa quan trọng trong việc tổ chức và quản lí các hoạt 
động khoa học (nghiên cứu, giảng dạy, đào tạo...) và trong công tác thông tin, thư viện. 
Song, sự phân loại khoa học này chỉ mang tính chất rất tương đối: Ví dụ: Các môn khoa 
học tự nhiên tạo nên cơ sở cho các khoa học ứng dụng. Các khoa học tự nhiên và ứng 
dụng lại được phân biệt với các ngành khoa học xã hội, nhân văn, thần học, nghệ thuật. 

Các ngành Toán học, Thống kê và Tin học cung cấp nhiều công cụ và khung làm 
việc được sử dụng trong các ngành khoa học tự nhiên. Ở Việt Nam, ba ngành này được 
xếp vào loại khoa học tự nhiên.  

4.2. Các tiêu chí phân loại khoa học, 
 4.2.1. Ph ân chia theo đối tượng nghiên cứu, 

Hệ thống khoa học được chia thành: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa 
học kỹ thuật, khoa học môi trường...  

a) Khoa học tự nhiên (hay Tự nhiên học), là ngành nghiên cứu lý luận về vũ trụ 
qua các quy luật hoặc định luật về trật tự thiên nhiên. Thuật ngữ khoa học tự nhiên được 
dùng để tách biệt với Triết học và các môn khoa học xã hội với các đối tượng nghiên 
cứu thuộc về các lĩnh vực xã hội, nhân văn... 

b) Khoa học xã hội, bao gồm các môn khoa học nghiên cứu về các phương diện 
con người của thế giới. 

c) Khoa học - kĩ thuật, là thuật ngữ ghép.khoa học một dạng hoạt động lao động 
của con người, ra đời trong quá trình chinh phục giới tự nhiên với kỹ thuật là toàn bộ 
các thiết bị, phương tiện, máy móc và công cụ vật chất nằm trong tư liệu sản xuất để 
quản lý, khai thác, bảo quản và chế tạo các sản phẩm dùng cho sản xuất và thỏa mãn các 
nhu cầu của đời sống xã hội.  

d) Khoa học môi trường, là ngành khoa học nghiên cứu mối quan hệ và tương tác 
qua lại giữa con người và môi trường xung quanh nhằm mục đích bảo vệ môi trường 
sống của con người trên trái đất. Khoa học môi trường là một ngành khoa học độc lập, 
được xây dựng trên cơ sở tích hợp các kiến thức của các ngành khoa học đã có (sinh 
học, địa học, hoá học...) cho một đối tượng chung là môi trường sống bao quanh con 
người với phương pháp và nội dung nghiên cứu cụ thể. 
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4.2.2.  Phân chia theo phương pháp hình thành, 
a) Khoa học tiên nghiệm. 
Tiên nghiệm nghĩa là "trước kinh nghiệm". Trong nhiều cách sử dụng tại phương 

Tây hiện đại, thuật ngữ tiên nghiệm có ý nghĩa là loại tri thức "đi trước kinh nghiệm” có 
thể có được mà không cần đến kinh nghiệm. Thí dụ toán học và logic thường được coi 
là những ngành khoa học tiên nghiệm. Chẳng hạn các khẳng định, như: 1 + 1 = 2, được 
coi là "tiên nghiệm", vì chúng là những tư tưởng xuất phát chỉ từ tư duy mà thôi.  

Thuật ngữ khoa học tiên nghiệm được bắt đầu do Immanuel Kant, người đã đưa 
ra sự phân biệt giữa chân lý tổng hợp và chân lý phân tích để bổ sung cho sự phân biệt 
giữa tri thức tiên nghiệm (tri thức kinh nghiệm) và tri thức hậu nghiệm (tri thức khoa 
học).  

Tri thức kinh nghiệm: là những hiểu biết được tích lũy qua hoạt động sống hàng 
ngày trong mối quan hệ giữa con người với con người và giữa con người với thiên 
nhiên, giúp con người hiểu biết về sự vật, về cách quản lý thiên nhiên và hình thành mối 
quan hệ giữa những con người trong xã hội. Tri thức kinh nghiệm được con người 
không ngừng sử dụng và phát triển trong hoạt động thực tế, tuy nhiên, tri thức kinh 
nghiệm chưa thật sự đi sâu vào bản chất, chưa thấy được hết các thuộc tính của sự vật 
và mối quan hệ bên trong giữa sự vật và con người. Vì vậy, tri thức kinh nghiệm chỉ 
phát triển đến một giới hạn nhất định, làm cơ sở cho sự hình thành tri thức khoa học. 

Tri thức khoa học: là những hiểu biết được tích lũy một cách có hệ thống nhờ 
hoạt động NCKH, các họat động này có mục tiêu xác định và sử dụng phương pháp 
khoa học. Không giống như tri thức kinh nghiệm, tri thức khoa học dựa trên kết quả 
quan sát, thu thập được qua những thí nghiệm và qua các sự kiện xảy ra ngẫu nhiên 
trong hoạt động xã hội, trong tự nhiên. Tri thức khoa học được tổ chức trong khuôn khổ 
các ngành và bộ môn khoa học (discipline) như: triết học, sử học, kinh tế học, toán học, 
sinh học,… 

b) Khoa học phân lập và khoa học tích hợp: 
Một bộ môn khoa học có thể được hình thành nhờ sự phát triển của hai xu thế 

ngược chiều nhau đó là sự phân lập các khoa học hoặc sự tích hợp các khoa học. Có thể 
khái quát qui luật hình thành và phát triển khoa học như: 

- Sự phân lập khoa học, là sự hình thành một bộ môn khoa học mới từ một bộ 
môn khoa học đang tồn tại. Bộ môn khoa học mới có đối tượng nghiên cứu hẹp hơn. Ví 
dụ: các bộ môn hoá vô cơ, hoá phân tích được hình thành từ môn hoá học. 

- Sự tích hợp khoa học, là sự tích hợp phương pháp luận của hai bộ môn khoa 
học riêng lẻ để hình thành bộ môn khoa học mới. Ví dụ: bộ môn lý sinh học được hình 
thành từ môn lý học và sinh học. Bộ môn hóa sinh học hình thành từ môn hoá học và 
sinh học.  
 4.2.3.  Phân chia theo vai trò khoa học trong hệ thống tri thức, 

a) Khoa học cơ bản: là hệ thống tri thức lí thuyết phản ánh các thuộc tính, quan 
hệ, quy luật khách quan của lĩnh vực hiện thực được nghiên cứu. Có nhiệm vụ nghiên 
cứu, nhận thức hiện thực khách quan như nó vốn có. Trong lịch sử nhận thức, quan 
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niệm về KHCB cũng có sự thay đổi: đến giữa thế kỉ 19, người ta quan niệm KHCB là 
các khoa học tự nhiên; sau đó, thuật ngữ KHCB bao gồm cả những khoa học tự nhiên 
cơ bản và các khoa học liên ngành xuất hiện ở những chỗ giao nhau của các khoa học tự 
nhiên cơ bản; sau cùng, KHCB là tất cả các khoa học lí thuyết, KHCB được xem xét 
trong sự đối lập với khoa học ứng dụng. Với nghĩa này, KHCB không chỉ đóng khung 
trong phạm vi các khoa học tự nhiên mà mở rộng sang cả các khoa học xã hội và nhân 
văn và các khoa học kĩ thuật. Quan niệm cuối cùng này có ý nghĩa quan trọng về mặt 
phương pháp luận trong việc phân loại khoa học và phản ánh một cách sâu sắc mối quan 
hệ giữa lí luận và thực tiễn.  

b) Khoa học ứng dụng: là khoa học chính xác sử dụng các kiến thức thuộc một 
hay nhiều lĩnh vực của khoa học tự nhiên và khoa học xã hội để giải quyết những vấn đề 
thực tế. Nó có liên hệ mật thiết hoặc đồng nhất với kỹ nghệ. Khoa học ứng dụng có thể 
sử dụng để phát triển công nghệ. 

 5. Chuẩn mực khoa học. 

 5.1. Các chuẩn mực trong hoạt động khoa học, 
a) Khái niệm chuẩn mực khoa học: 
Tiếp cận theo xã hội học: Chuẩn mực là tập hợp những mong đợi, yêu cầu, quy 

tắc đối với hành vi của các thành viên trong xã hội. Chuẩn mực quy định cho mỗi thành 
viên những việc nào nên làm, không nên làm và cần xử sự như thế nào cho đúng trong 
mỗi tình huống xã hội . 

b) Nguyên nhân sự ra đời của những chuẩn mực: 
Trong xã hội, lao động khoa học luôn hướng tới sự tìm tòi, khám phá và sống 

bằng lao động trí tuệ, đóng góp cho nhân loại nhữg sản phẩm bất diệt. Vì vậy, lao động 
này luôn chiếm giữ những vị trí ưu ái của nhân loại. Họ được trân trọng, được tôn vinh. 
Song, cũng vì vậy lao động khoa học luôn gặp nhiều bi kịch: 

- Những khám phá mới mẻ của họ luôn dẫn đến sự “phá cách” những chuẩn mực 
của xã hội, từ những chuẩn mực tư duy truyền thống, .. đến những phong tục, tập quán; 
từ những chuẩn mực pháp luật và đạo đức, .. đến những tín điều tôn giáo, những tư 
tưởng chính trị. Chính vì thế mà bên cạnh sự ưu ái của xã hội, họ luôn bị kỳ thị, thậm 
chí, chống đối bởi hàng loạt truyền thống xã hội, từ truyền thống văn hóa đến tôn giáo 
và chính trị. 

                                                
 Xem Vũ Cao Đàm - http://www.tiasang.com.vn/. 
 Ngoài những chuẩn mực chung mang tính toàn xã hội, mỗi nhóm xã hội có những chuẩn mực riêng 
biệt. Cộng đồng những người làm khoa học, với tư cách là một nhóm xã hội, cũng có những chuẩn mực 
riêng biệt. Robert K. Merton, một nhà xã hội học người Mỹ, năm 1942 đã khái quát hoá thành bốn 
chuẩn mực, sau này được bổ sung thành 5 chuẩn mực như sau: 

Chuẩn mực thứ nhất: Tính cộng đồng.  
Chuẩn mực thứ hai: Tính phổ biến.  
Chuẩn mực thứ ba: Tính không thiên kiến.  
Chuẩn mực thứ tư: Tính độc đáo.  
Chuẩn mực thứ năm: Tính hoài nghi. 
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- Trong cộng đồng lao động khoa học luôn có sự phân hóa với những động cơ 
khác nhau, một số người có xu hướng vượt lên kéo theo ý chí nỗ lực của toàn cộng 
đồng; còn một số người khác không theo được vào dòng chảy bị tụt xuống, thậm chí, bị 
đẩy ra khỏi cộng đồng, từ đó xuất hiện những người tìm cách gian lận hoặc ăn cắp sản 
phẩm khoa học của người khác để tồn tại. Hiện tượng trên đây trong xã hội nào cũng có 
và khác nhau về mức độ: Ở mức độ nhẹ thì bị dè bỉu, che bai, định kiến; mức độ nặng 
hơn thì bị phê phán, lên án; hoặc bị bỏ tù, xử bắn.  

Vì vậy đã xuất hiện những chuẩn mực để vừa bảo vệ, vừa tránh cho những lao 
động khoa học rơi vào những hành vi tiêu cực. Những chuẩn mực này là khung mẫu 
ứng xử chung của cộng đồng lao động khoa học và làm cơ sở cho việc hình thành khung 
mẫu ứng xử của xã hội đối với lao động khoa học. 

c) Các hành vi lệch chuẩn trong hoạt động khoa học:  
Nói đến lệch chuẩn là nói đến: 1) Khía cạnh hành vi, 2) Không chuẩn phù hợp 

với quy tắc, giá trị, chuẩn mực XH, nhóm, cộng đồng, 3) Tuỳ văn hoá, đặc điểm nhóm, 
cộng đồng xã hội nhất định trong thời điểm lịch sử nhất định. 

Có nhiều hành vi sai lệch chuẩn mực (gọi tắt là lệch chuẩn). Người làm khoa học 
có thể lệch chuẩn do vô tình hoặc cố ý, do trình độ, phương tiện và phương pháp nghiên 
cứu. Có thể tập trung lại thành 4 loại lệch chuẩn sau: 

- Lệch chuẩn nhận thức: (1) Lệch chuẩn phát sinh do thiếu kiến thức, thiếu thông 
tin; (2) Lệch chuẩn do nhận thức hoặc hành động khác với nhận thức hoặc hành động 
hiện thời của khoa học 

- Lệch chuẩn kỹ thuật. Lệch chuẩn do phương pháp tiếp cận, trình độ phân tích, 
trình độ của phương tiện, thiết bị kỹ thuật. Dạng lệch chuẩn này cũng có hai loại: (1) 
Lao động khoa học sai phạm ngẫu nhiên về phương pháp; (2) Lao động khoa học gặp 
hạn chế về phương tiện và phương pháp. 

- Lệch chuẩn xã hội. Lệch chuẩn do: (1) Hạn chế lịch sử trong điều kiện xã hội 
mà lao động khoa học đang hoạt động. Hạn chế lịch sử dẫn đến những thiết chế khiến 
cho những kết luận khoa học bị sai lệch theo định kiến xã hội. (2) Lệch chuẩn xã hội 
cũng có thể do sức ép của các quyền lực xã hội đưa lại. Chẳng hạn, vũ trụ quan của giáo 
hội không cho phép truyền bá quan điểm nhật tâm của Copernic. 

- Lệch chuẩn đạo đức. Lệch chuẩn cố ý, với những âm mưu tranh giành tối đa 
những thành quả khoa học không chính đáng trước đồng nghiệp. 

Mỗi hành vi sai lệch về lao động khoa học có thể do một dạng lệch chuẩn, song 
có những hành vi lệch chuẩn là do một số dạng lệch chuẩn (vừa lệch chuẩn kỹ thuật, 
vừa lệch chuẩn nhận thức, vừa cả lệch chuẩn đạo đức và lệch chuẩn xã hội. Lệch chuẩn 
dẫn đến những thiệt hại ở các mức độ khác nhau, do đó, có dạng lệch chuẩn có thể 
lượng thứ hoặc không thể lượng thứ.  

d) Các dạng lệch chuẩn điển hình và hậu quả xã hội của nó: 
Có hai dạng lệch chuẩn điển hình là: “gian lận khoa học” và “ăn cắp khoa học”. 

Mặc dầu có nhiều quan điểm và phán xét với mức độ khác nhau về nguyên nhân và hậu 
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quả, nhưng đều thống nhất quan điểm cho rằng, cả gian lận và ăn cắp trong khoa học 
đều là những hành vi lệch chuẩn không thể lượng thứ. 

+ Gian lận trong khoa học.  
Gian lận là sự cố ý lừa dối, thể hiện dưới ba hình thức: 
- Giả mạo, tức là bịa đặt dữ kiện để đạt được một thành tích khoa học trong cộng 

đồng khoa học. Hậu quả của nó là làm sai lệch đối tượng nghiên cứu. Có thể hành vi 
này không chủ ý làm sai lệch bản chất, mà nhằm giành được một lợi ích nào đó cho cá 
nhân, song sự giả mạo này đã làm cho cộng đồng vừa hiểu và đánh giá sai về đương sự, 
vừa nhận được những thông tin sai lệch về bản chất của sự vật, hiện tượng. 

-  Xuyên tạc, tức là làm biến dạng các dữ kiện, để đạt được kết quả theo ý muốn 
chủ quan. Xét về hậu quả xã hội và thực thể tri thức khoa học, hành vi lệch chuẩn này 
có mức độ nghiêm trọng như hành vi giả mạo, thể hiện sự cố ý làm sai lệch bản chất sự 
vật, hiện tượng theo một ý đồ không lành của cá nhân. 

- Nhào nặn dữ kiện, nhằm “tô hồng” hoặc “bôi đen” sự vật, hiện tượng theo ý 
muốn chủ quan, thậm chí làm đảo ngược bản chất khoa học về đối tượng nghiên cứu. 
Nhào nặn dữ kiện cũng dẫn tới làm sai lệch bản chất sự vật, hiện tượng, huỷ hoại tri 
thức khoa học theo ý đồ cá nhân. 

+ Ăn cắp trong khoa học:  
Ăn cắp trong khoa học cũng là một hành vi cố ý lừa dối. Người có hành vi lệch 

chuẩn này mang động cơ chiếm đoạt cái mà họ không có, với tham vọng được cộng 
đồng thừa nhận một kết quả khoa học mà họ không xứng đáng được hưởng. 

Tuy các hành vi lệch chuẩn (gian lận và ăn cắp) đều là những lệch chuẩn không 
thể lượng thứ, nhưng ăn cắp là một hành vi phi đạo đức, chỉ gây ra sự bất công, chứ 
không làm biến dạng và huỷ hoại thực thể tri thức khoa học, còn gian lận, tuy không ăn 
cắp của ai, nhưng lại dẫn đến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, là cung cấp cho cộng đồng 
xã hội một nhận thức sai lệch về thực tiễn. Do đó, cả hai tội danh này đều phải bị trừng 
phạt hết sức nghiêm khắc, đến mức độ “phải phá hoại toàn bộ sự nghiệp của đương sự”. 

Trong hoạt động thực tiễn thường xảy ra hiện tượng vi phạm quyền sở hữu trí 
tuệ, đây là hành vi thuộc loại gian lận, hoặc thuộc loại ăn cắp. Vi phạm quyền sở hữu trí 
tuệ ở Việt Nam đang là một hiện tượng nhức nhối với nhiều kiểu vi phạm : 

- Sao chép hoặc lấy toàn bộ công trình của đồng nghiệp và ghi tên mình chứ 
không ghi trích dẫn tên đồng nghiệp.  

- Dịch tài liệu, thậm chí dịch sách, rồi ghi tên mình là "tác giả" hoặc "người biên 
soạn", chứ không ghi tên tác giả của bản gốc, rồi ghi tên mình là người "dịch", "lược 
dịch", hoặc "biên dịch"...  

- Lấy nguyên văn hàng chương sách của đồng nghiệp để đăng báo và ký tên mình 
là tác giả. 

                                                
 Tham khảo: Tuyết Nhung - http://vietbao.vn/Khoa-hoc/ 7 hanh vi xau trong nghien cuu khoa hoc/20683383/193/ 
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- Lấy nguyên văn công trình đã công bố của mình ở diễn đàn này hoặc nhà xuất 
bản này, thay tên gọi của công trình, đôi khi có sửa một chút không quan trọng, rồi công 
bố ở nơi khác, để tính số lượng công trình. 

- Một số người khi đã đạt được địa vị lãnh đạo thì không còn tự mình viết, mà 
giao cho nhân viên viết để mình ký tên là tác giả, còn các tác giả thực thì được nhận 
mấy dòng gọi là cảm ơn sự "cộng tác". 
 Trong cộng đồng một quốc gia thì cộng đồng khoa học và hoạt động khoa học 
luôn phải là trong sạch nhất, cao thượng nhất, đáng mơ uớc nhất của những con người 
dấn thân trí tuệ. Nay cộng đång này cũng có không ít các tệ nạn xã hội như tham nhũng 
quan liêu, lừa dối, giả mạo và có khi cả tội phạm… như các lĩnh vực hoạt động khác. 
Không chỉ thiệt hại tiền của Nhà nước, không tạo được môi trường lành mạnh cho 
KHCN phát triển, mà mẫu người khoa học của ta còn đánh mất đi một hình ảnh, một 
ước mơ tốt đẹp dẫn đường cho các tâm hồn thanh thiếu niên hướng thượng, vươn tới 
những tầm cao trí tuệ mới. Không lạ khi rất hiếm thanh niên ngày nay ước mơ thành 
người khoa học.Vì vậy, Chiến lược phát triển KH&CN của Việt Nam khó có thể thành 
công nếu ta không triệt để thay đổi quan điểm về người khoa học và xây dựng một mẫu 
người khoa học bình thường, đúng nghĩa, thực chất. 
  e)  Kiểm soát xã hội đối với các hành vi lệch chuẩn, 

Trong cộng đồng khoa học ở nước ta người lao động khoa học vô tình hoặc cố ý 
thực hiện những hành vi lệch chuẩn hay không tuỳ thuộc vào văn hoá và đạo đức của 
họ, hiện tượng lệch chuẩn là khá phổ biến, không loại trừ cả những người có học hàm, 
học vị và chức vụ cao. Điều này có thể do nguyên nhân: 1) Thiếu các thiết chế xã hội để 
kiểm soát các hành vi lệch chuẩn và, mặt bằng văn hoá còn thấp trong cộng đồng khoa 
học nước ta. 2) Một số lao động khoa học chưa xem việc tôn trọng các chuẩn mực là sự 
thể hiện tính tự trọng và đạo đức khoa học. 

Cho đến nay ngay cả ở một số nước có nền khoa học phát triển trên thế giới cũng 
chưa có được một giải pháp hữu hiệu về kiểm soát xã hội đối với các hành vi lệch 
chuẩn, mà chỉ có tác dụng hạn chế trong chừng mực nào đó. 

Ở Việt nam, việc đưa ra các chế tài nhằm hạn chế lệch chuẩn đang là một công 
việc đầy nan giải, nhất là, khi một số người vi phạm các chuẩn mực lại có tước vị khoa 
học cao, hoặc cũng có cả một số người đang giữ chức vụ quan trọng trong các cơ quan 
khoa học, cơ quan quản lý khoa học và cả trong các cơ quan tham mưu của các cấp ủy 
Đảng về khoa học và giáo dục. Dù rằng, hành vi ăn cắp tài sản trí tuệ hiện đã có những 
chế tài cần thiết để điều chỉnh, đó là ba chương về: Bản quyền tác giả, Sở hữu công 
nghiệp và Chuyển giao công nghệ trong Luật Dân sự, nhưng tội gian lận trong hoạt 
động KH&CN thì hiện nay, về cơ bản, chưa có chế tài hữu hiệu để điều chỉnh, kể cả 
trong Luật Khoa học và Công nghệ; song, thực tế cho thấy: hành vi ăn cắp sở hữu trí tuệ 
khó bị phát hiện và loại trừ khỏi đời sống khoa học, thì hành vi gian lận còn khó bị phát 
hiện và khó bị trừng trị hơn nhiều. Hiện tượng lệch chuẩn “đạo đức khoa học” đang là 
vấn đề nhức nhối ở nước ta.  

Để kiểm soát các hành vi lệch chuẩn có thể áp dụng các biện pháp sau đây: 
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- Có những quy định về mặt pháp lý, mọi kết quả nghiên cứu cần được công bố 
dưới mọi hình thức thích hợp, thông qua các xuất bản phẩm công khai hoặc không công 
khai (trong trường hợp có quan hệ tới bí mật cạnh tranh trong kinh doanh, hoặc có quan 
hệ tới quốc phòng và an ninh quốc gia). 

- Có những quy định về trích dẫn khoa học.  
- Thực hiện đúng luật và các văn bản dưới luật về sở hữu trí tuệ, bảo hộ sở hữu 

trí tuệ. Xử lý nghiêm những hiện tượng vi phạm tác quyền trong khoa học.  
- Tạo dư luận xã hội ủng hộ việc xây dựng và thực hiện những thiết chế ngăn 

chặn các hành vi lệch chuẩn, đưa hoạt động khoa học của nước ta vào đúng quỹ đạo của 
nó.  

- Nâng cao trình độ nhận thức và kỹ năng về phương pháp luận khoa học trong 
khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và khoa học xã hội cho cộng đồng khoa học. Chỉ 
có nhận thức thống nhất về phương pháp luận khoa học, mới có thể thống nhất được 
ngôn ngữ đánh giá kết quả thu thập và chế biến dữ liệu thực sự đúng đắn. 

- Có cơ chế hiệu quả để phân tích, phản biện các kết quả nghiên cứu, giảm thiểu 
những mặt hạn chế của hệ thống đánh giá hiện nay, đó là: 1) Các chỉ báo mang nặng 
định tính, thiếu những chỉ báo chặt chẽ về phương pháp luận. 2) Phương pháp còn bị chi 
phối bởi tình cảm và thiên kiến chủ quan. 
II. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC. 
 1. Khái niệm nghiên cứu khoa học: 

Nghiên cứu khoa học là sự tìm kiếm những điều mà khoa học chưa biết, hoặc là 
phát hiện bản chất sự vật, phát triển nhận thức khoa học; hoặc là sáng tạo phương pháp 
mới và phương tiện kỹ thuật mới để làm biến đổi sự vật phục vụ cho mục tiêu hoạt động 
của con người.  
 2.  Phân loại nghiên cứu khoa học. 
 2.1. Phân loại theo chức năng nghiên cứu: 

2.1.1. Nghiên cứu mô tả : 
Là nghiên cứu nhằm đưa ra một hệ thống tri thức về nhận dạng sự vật, giúp phân 

biệt được sự khác nhau về bản chất giữa sự vật này với sự vật khác.  
Nội dung mô tả gồm: mô tả hình thái, động thái, tương tác, mô tả định tính (các 

đặc trưng về chất của sự vật), mô tả định lượng (các đặc trưng về lượng của sự vật). 
 2.1.2.  Nghiên cứu giải thích: 
 Là những nghiên cứu nhằm làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự hình thành và quy 
luật chi phối quá trình vận động của sự vật. 
 Nội dung của giải thích bao gồm giải thích nguồn gốc, động thái, cấu trúc, tương 
tác, hậu quả, quy luật chung chi phối quá trình vận động của sự vật. 
 2.1.3. Nghiên cứu giải pháp: 
                                                
 Theo Vò Cao §µm - Ph¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc. Nxb KHKT. HN. 2005. 
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 Là nghiên cứu nhằm làm ra một sự vật mới chưa tồn tại. Khoa học không bao giờ 
dừng lại ở mô tả và giải thích mà luôn hướng vào sự sáng tạo các giải pháp làm biến đổi 
thế giới. 
 2.1.4.  Nghiên cứu dự báo: 
 Là những nghiên cứu nhằm nhận dạng trạng thái của sự vật trong tương lai. 
Trong dự báo có thể có những sai lệch, do nhiều nguyên nhân: sai lệch khách quan 
trong kết quả quan sát, sai lệch do những luận cứ bị biến dạng trong sự tác động của các 
sự vật khác, trong sự biến động của môi trường... 
 2.2.  Phân loại theo các giai đoạn nghiên cứu: 
 2.2.1. Nghiên cứu cơ bản: 
 Nghiên cứu cơ bản là nghiên cứu nhằm phát  hiện thuộc tính, cấu trúc, động thái 
các sự vật tương tác trong nội bộ sự vật và mối liên hệ giữa các sự vật và sự vật khác. 
 Sản phẩm nghiên cứu cơ bản là những khám phá, phát hiện, phát minh dẫn đến 
việc hình thành một giá trị tổng quát, ảnh hưởng đến một hoặc nhiều lĩnh vực khoa học, 
chẳng hạn: Newton phát minh định luật hấp dẫn vũ trụ. C.Marx phát hiện quy luật giá 
trị thặng dư...    
 Nghiên cứu cơ bản được phân chia thành: 
 a) Nghiên cứu cơ bản không định hướng (Nghiên cứu cơ bản thuần túy), là 
những nghiên cứu về bản chất sự vật, hiện tượng nhằm nâng cao nhận thức, chưa có 
mục đích ứng dụng.  

b) Nghiên cứu cơ bản định hướng, là những nghiên cứu cơ bản đã dự kiến trước 
mục đích ứng dụng như: nghiên cứu điều tra cơ bản về tài nguyên, môi trường, kinh tế, 
xã hội... Nghiên cứu cơ bản định hướng có:  

- Nghiên cứu nền tảng, là nghiên cứu về quy luật tổng thể  của một hệ thống sự 
vật như: hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên và các điều kiện thiên nhiên như địa chất, 
đại dương, khí quyển, khí tượng, điều tra cơ bản về kinh tế,  xã hội...  

- Nghiên cứu chuyên đề, là nghiên cứu về một hiện tượng đặc biệt của sự vật 
như: bức xạ vũ trụ, gien di truyền... dẫn đến hình thành những cơ sở lý thuyết, những 
ứng dụng có ý nghĩa thực tiễn.  

2.2.2. Nghiên cứu ứng dụng:  
Nghiên cứu ứng dụng là sự vận dụng quy luật được phát hiện từ nghiên cứu cơ 

bản để giải thích một sự vật, tạo ra những nguyên lý mới về các giải pháp và ứng dụng 
chúng vào trong sản xuất và đời sống. Các giải pháp có thể là giải pháp về công nghệ, tổ 
chức, quản lý, vật liệu... Tuy vậy, kết quả nghiên cứu ứng dụng chưa thể ứng dụng ngay 
được mà phải qua nghiên cứu triển khai.  

2.2.3. Nghiên cứu triển khai:  
Nghiên cứu triển khai, là sự vận dụng các lý thuyết để đưa ra các hình mẫu với 

khả thi về kỹ thuật. Nó gồm 3 giai đoạn: 
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1) Tạo vật mẫu, là giai đoạn thực nghiệm nhằm tạo được sản phẩm mà chưa quan 
tâm đến quy trình sản xuất và quy mô áp dụng thế nào ? 

2) Tạo công nghệ, là giai đoạn tìm kiếm và thử nghiệm công nghệ,để sản xuất ra 
sản phẩm theo mẫu vừa thành công của giai đoạn trước.  

3) Sản xuất thử loạt nhỏ, là giai đoạn sản xuất để kiểm chứng độ tin cậy của công 
nghệ trên quy nhỏ.   
  3.  Sản phẩm của nghiên cứu khoa học. 

Sản phẩm của nghiên cứu khoa học là thông tin, dù là khoa học tự nhiên, khoa 
học xã hội hay khoa học công nghệ. Những thông tin này chính là luận điểm của các tác 
giả đã được chứng minh hoặc bác bỏ thông qua vật mang thông tin. Vật mang thông tin 
bao gồm: 

3.1. Vật mang vật lý:  
Sách, báo, băng ghi hình, ghi âm… qua chúng ta tiếp nhận được thông tin. 

3.2. Vật mang công nghệ:  
Vật được tạo ra cho ta hiểu được những thông tin về nguyên lý vận hành của nó, 

công nghệ và vật liệu được sử dụng để tạo ra nó mà chúng ta không thể đọc, nghe, xem 
được thông tin… mà chỉ có thể hiểu được tất cả qua những thông tin liên quan đến vật 
phẩm này. 

3.3. Vật mang xã hội:  
Một người hoặc một nhóm người cùng chia sẻ một quan điểm khoa học, một 

trường phái khoa học, nuôi dưỡng một ý t ưởng khoa học, bí quyết công nghệ mà chúng 
ta có thể hoặc không thể khai thác được từ họ.  

Trong những sản phẩm trên, có những sản phẩm đặc biệt như: 
a) Phát minh: Là sự phát hiện ra những quy luật, những tính chất hoặc những 

hiện tượng của thế giới vật chất tồn tại một cách khách quan mà trước đó chưa ai biết, 
nhờ đó là thay đổi cơ bản nhận thức con người. 

b) Phát hiện: Là sự nhận ra những vật thể, những quy luật xã hội đang tồn tại 
một cách khách quan. Phát hiện chỉ mới là sự khám phá các vật thể hoặc các quy luật xã 
hội làm thay đổi nhận thức, chưa thể áp dụng trực tiếp, chỉ có thể được áp dụng thông 
qua các giải pháp, do đó phát hiện  không có giá trị thương mại, không cấp patent và 
không được bảo hộ pháp lý. 

Theo tác giả Vũ Cao Đàm thì phát hiện được áp dụng nhiều hơn cho việc tìm ra 
các vật thể hoặc quy luật xã hội, trong khi phát minh thường dùng cho việc tìm thấy các 
quy luật tự nhiên, những tính chất hoặc những hiện tượng của thế giới vật chất. 

c) Sáng chế: Là thành tựu trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ, Sáng 
chế là một giải pháp kỹ thuật mang tính mới về nguyên lý kỹ thuật, tính sáng tạo và áp 
dụng được. Sáng chế có khả năng áp dụng nên nó có ý nghĩa thương mại, được cấp 
patent và có thể mua bán patent hoặc ký kết các hợp đồng cấp giấy phép sử dụng (hợp 
đồng licence) cho người có nhu cầu và được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. 



 13 

Sự khác nhau giữa phát hiện tổ chức đánh giá môi trường lao động và tập huấn 
cấp cứu ban đầu…, sang chế.  

 Phát hiện Phát minh Sáng chế 
Bản chất Nhìn ra vật thể, chất, 

trường hoặc quy luật 
xã hội vốn tồn tại. 

Nhận ra quy luật tự 
nhiên, quy luật toán 

học vốn tồn tại. 

Tạo ra phương tiện 
mới về nguyên lý kỹ 
thuật chưa từng tồn 
tại trong vật chất. 

Khả năng áp dụng để 
giải thích thế giới. 

Có Có Không 

Khả năng áp dụng 
vào sản xuất và đời 

sống 

Không trực tiếp mà 
phải qua các giải 
pháp vận dụng 

Không trực tiếp mà 
phải qua sáng chế 

Có thể áp dụng trực 
tiếp hoặc phải qua thử 

nghiệm 

Giá trị thương mại Không Không Mua bán patent và 
licence 

Bảo hộ pháp lý Bảo hộ tác phẩm về  
các phát hiện và phát 
minh theo luật sở hữu 
trí tuệ, không bảo hộ 

bản thân các phát 
hiện, phát minh 

 Bảo hộ quyền sở hữu 
công nghiệp 

Tồn tại cùng lịch sử Có Có Tiêu vong theo sự 
tiến bộ công nghệ 

Ví dụ:  

- Phát minh: 
James Watt phát minh ra máy hơi nước  
Alexander Graham Bell phát minh ra điện thoại  
Anh em nhà Wright (Orville và Wilbur Wright) phát minh ra máy bay.  

- Phát hiện: 
Robert Koch phát hiện vi trùng lao;  
Marie Curie phát hiện nguyên tố phóng xạ radi;  
Cristóvo Colombo phát hiện Châu Mỹ;  
Adam Smith phát hiện quy luật bàn tay vô hình của kinh tế thị trường;  
Karl Marx phát hiện ra quy luật giá trị thặng dư. 

- Sáng chế:  
John Kay sáng chế ra Thoi bay (1733) 
R.Arkwright sáng chế ra Máy kéo sợi (1769) 
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J.S. Kilby & J.D. Merrymam sang chế ra Máy tính điện tử bỏ túi (1972) 
J. Robert Oppenheimer và Cộng tác viên chế tạo ra Bom nguyên tử (1945) 

4. Đề tài nghiên cứu khoa học.  
4.1. Khái niệm đề tài. 

 Đề tài là một hình thức tổ chức NCKH do một người hoặc một nhóm người thực 
hiện. Đề tài định hướng vào việc trả lời những câu hỏi về ý nghĩa học thuật, chưa quan 
tâm nhiều đến việc thực hiện hóa trong hoạt động thực tế.  

4.2. Lựa chọn đề tài:  
Đề tài được chọn lựa từ sự kiện khoa học, Sự kiện khoa học là một sự vật hoặc 

hiện tượng có chứa đựng những vấn đề đòi hỏi phải giải thích bằng những tri thức khoa 
học và bằng những phương pháp quan sát hoặc thực nghiệm khoa học. Nó có thể là sự 
kiện tự nhiên hoặc sự kiện xã hội.  

Việc lựa chọn đề tài dựa trên những căn cứ sau: 
 - Đề tài có ý nghĩa khoa học hay không ? 
 - Đề tài có ý nghĩa thực tiễn hay không ? 
 - Đề tài có tính cấp thiết phải nghiên cứu hay không ? 
 - Có đủ điều kiện cần thiết cho việc hoàn thành đề tài hay không ? 
 - Đề tài có phù hợp với sở thích bản thân (có hứng thú) hay không ? 

4.3. Đặt tên đề tài:  
Tên đề tài phản ánh cô đọng nhất nội dung nghiên cứu của đề tài, nên nó chỉ 

được mang/hiểu theo một nghĩa; không được mang những ý ẩn dụ sâu xa, những cụm từ 
có độ bất định cao về thông tin cũng như những cụm từ mang tính mục đích, chẳng hạn:  

Về..., Thử bàn về...; Góp phần ....; Nhằm...; Để ...; 
Suy nghĩ về...; Vài suy nghĩ về...; Một số suy nghĩ về... 
Một số biện pháp... 
Bước đầu tìm hiểu về...; Thử tìm hiểu về...; 
Bước đầu nghiên cứu về...; 
Di động dân cư - Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp ... 
Đổi mới công nghệ - Thời cơ và thách thức của ... 
4.4. Xác định nhiệm vụ nghiên cứu.  
Nhiệm vụ nghiên cứu là một chủ đề mà  người nghiên cứu thực hiện, được xác 

định từ nhiều nguồn:  
- Chủ trương phát triển kinh tế - xã hội quốc gia được ghi trong các văn kiện 

chính thức của các cơ quan có thẩm quyền, người nghiên cứu có thể tự do lựa chọn các 
sự kiện để nghiên cứu.  
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- Nhiệm vụ được giao từ cơ quan cấp trên của cá nhân hoặc tổ chức nghiên cứu, 
người người nghiên không có khả năng lựa chọn mà phải thực hiện. 

- Nhiệm vụ được nhận từ các hợp đồng với các doanh nghiệp hoặc tổ chức xã 
hội, cơ quan Chính phủ. 

- Nhiệm vụ do người nghiên cứu tự đặt ra cho mình xuất phát từ những ý tưởng 
khoa học của bản thân và trở thành đề tài nghiên cứu có đủ điều kiện nghiên cứu. 

4.5. Xác định đối tượng, mục tiêu, khách thể và phạm vi nghiên cứu.  
4.5.1.  Đối tượng nghiên cứu: 
Là những nội dung cần được xem xét và làm rõ trong nhiệm vụ nghiên cứu. Mỗi 

nhiệm vụ nghiên có thể có một hay nhiều đối tượng nghiên cứu. 
Chẳng hạn, khi nghiên cứu về đề tài xung đột môi trường, có thể chọn một số đối 

tượng nghiên cứu: 1) Các hình thức xung đột môi trường. 2) Các loại đương sự trong 
xung đột môi trường. 3) Biện pháp giữ gìn an ninh môi trường.  

Khi nghiên cứu các đối tượng, cần chú ý xác định mục tiêu nghiên cứu.  
a) Mục tiêu nghiên cứu:  
Là cụm từ chỉ những nội dung cần được xem xét, và làm rõ trong khuôn khổ đối 

tượng nghiên cứu đã xác định. Như vậy, có thể nói, đối tượng nghiên cứu là một tập hợp 
mục tiêu nghiên cứu. Tập hợp đó được biểu hiện thông qua cây mục tiêu: 

 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
  

b) Khách thể nghiên cứu. 
Là vật mang đối tượng nghiên cứu, nơi chứa đựng những câu hỏi mà người 

nghiên cứu cần tìm hiểu trả lời. Khách thể nghiên cứu có thể là một không gian, một 
khu vực hành chính, một quá trình, một hoạt động, một cộng đồng... 
 c) Phạm vi nghiên cứu. 

Cái duyên 

Cái duyên 
tâm hồn 

Cái duyên 
ngoại hình 

Cái duyên 
tính cách 

Tạo 
hóa 

Tự tạo 

Luyện 
tập 

Ăn 
uống 

Giải 
phẫu 
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 Đối tượng nghiên cứu và mẫu khảo sát được xem xét trong một gíới hạn, phạm 
vi nhất định: phạm vi quy mô của mẫu khảo sát, phạm vi không gian của sự vật, phạm 
vi thời gian, phạm vi nội dung nghiên cứu...  
 4.6. Xây dựng luận điểm khoa học:  

Luận điểm khoa học là một phán đoán về bản chất sự vật. Là kết quả của những 
suy luận trực tiếp từ nghiên cứu lý thuyết, quan sát hoặc thực nghiệm. Về nguyên tắc, 
trình bày luận điểm khoa học là đưa ra những phán đoán. Quá trình xây dựng luận điểm 
khoa học được hình thành như sơ đồ sau: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.6.1. Vấn đề khoa học: 
 Vấn đề khoa học (còn gọi là vấn đề nghiên cứu hoặc câu hỏi nghiên cứu) là câu 
hỏi được đặt ra khi người nghiên cứu đứng trước mâu thuẫn giữa tính hạn chế của tri thức 
khoa học hiện có với yêu cầu phát triển tri thức đó ở trình độ cao hơn. Phát hiện được vấn 
đề khoa học là điều quan trọng, nhưng nêu vấn đề là điều khó nhất trong nghiên cứu khoa 
học, nêu được vấn đề tức là đặt được câu hỏi.  

Vấn đề khoa học có hai bậc:  
- Bậc thứ nhất: Vấn đề bản chất sự vật cần tìm kiếm, 
- Bậc thức hai: Vấn đề về phương pháp nghiên cứu để làm sáng tỏ lý thuyết và 

thực tiễn những vấn đề thuộc lớp thứ nhất.  
 Từ vấn đề khoa học dẫn đến sự xuất hiện các tình huống khoa học: 
- Tình huống 1: Có vấn đề nghiên cứu, sẽ có hoạt động nghiên cứu. 
- Tình huống 2. Không có vấn đề hoặc không còn vấn đề, sẽ không có hoạt động 

nghiên cứu. 
- Tình huống 3. Tưởng có vấn đề, nhưng khi xem xét thực tiễn thì lại không có 

vấn đề hoặc có vấn đề khác, đó là giả vấn đề. Nếu phát hiện được là giả vấn đề thì tiết 
kiệm được hao phí tài chính và sức lao dộng đồng thời tránh được những hậu quả trong 
hoạt động thực tiễn. 

Sự kiện 

Mâu thuẫn 

Câu hỏi 

Câu trả lời sơ bộ 

VẤN ĐỀ KHOA HỌC 

GIẢ THUYẾT KHOA HỌC 

LUẬN ĐIỂM KHOA HỌC 
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4.6.2. Phát hiện vấn đề khoa học. 
Phát hiện vấn đề khoa học tức là đặt câu hỏi nghiên cứu để từ đó tìm kiếm câu trả 

lời. Thực tiễn cho thấy, một chủ thể nghiên cứu có thể: phát hiện vấn đề (đặt câu hỏi) 
trong tranh luận khoa học, nghĩ ngược lại quan niệm thông thường, nhận dạng được 
những vướng mắc trong hoạt động thực tiễn, qua những thông tin nhận được từ dư luận 
xã hội, qua những phát hiện về mặt mạnh, mặt yếu của các đối tượng (nhà nghiên cứu) 
có quan hệ, hoặc những ý tưởng (câu hỏi) bất chợt không phụ thuộc vào lý do nào. 

4.6.3. Giả thuyết khoa học. * 
Giả thuyết khoa học (hay giả thuyết nghiên cứu) là một nhận định sơ bộ, một kết 

luận giả định về bản chất sự vật do người nghiên cứu đưa ra để chứng minh hoặc bác bỏ 
trên cơ sở các luận cứ và phương pháp. Phương pháp ở đây bao gồm phương pháp tìm 
kiếm lụan cứ và phương pháp sắp xếp sắp xếp luận cứ để chứng minh các giả thuyết.  

Giả thuyết khoa học là công cụ trong phương pháp luận khoa học. Claude 
Bernard, nhà sinh lý học người Pháp cho rằng: Giả thuyết là khởi điểm của mọi nghiên 
cứu khoa học, không có khoa học nào mà lại không có giả thuyết. hay Mendeleev đã 
viết: Có giả thuyết sai còn hơn không có giả thuyết nào cả. 

Giữa giả thuyết khoa học với vấn đề khoa học luôn có mối liên hệ với nhau thông 
qua ý tưởng khoa học. 
   
 
           (Câu hỏi)                                  (Hướng trả lời)                          (Câu trả lời sơ bộ) 

 
Giả thuyết và giả thiết trong nghiên cứu khoa học. 
Trong nghiên cứu khoa học, Giả thuyết là nhận định sơ bộ, kết luận giả định của 

nghiên cứu, luận điểm cần chứng minh của tác giả vào câu hỏi nghiên cứu của đề tài. 
Tất cả các khoa học thực nghiệm, bất kể trong khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật hay 
khoa học xã hội, đều cần có giả thuyết.  

4.6.4. Viết luận văn khoa học. 
a) Khái niệm: 
 Luận văn khoa học là chuyên khảo về một vấn đề khoa học hoặc công nghệ do 

một người viết nhằm mục đích: 1) Rèn luyện về phương pháp và kỹ năng NCKH; 2) 
Thể nghiệm kết quả học tập hay một vấn đề khoa học quan tâm; 3) Bảo vệ công khai 
trước Hội đồng hoặc được chấm để lấy bằng tốt nghiệp;  

Luận văn khoa học bao gồm: 
- Tiểu luận môn học, Thu hoạch (báo cáo) thực tập: Là báo cáo về một vấn đề 

thuộc một môn học hay một vấn đề thực tiễn tại một đơn vị nào đó nhằm rút ra những 

                                                
* Xem “Phương pháp luận khoa học” của tác giả Vũ Cao Đàm. Nxb KH&KT, HN. 2005. tr 72. 

VẤN ĐỀ KHOA HỌC Ý TƯỞNG KHOA HỌC GIẢ THUYẾT KHOA HỌC 



 18 

kết luận hay đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp để thực hiện hay cải tiến vấn đề nêu ra, 
có độ dài không quá 30 trang; 

- Khoá luận tốt nghiệp hay Đồ án tốt nghiệp: Là chuyên khảo mang tính chất 
tổng hợp, thể nghiệm kết quả sau một khoá đào tạo đại học thuộc lĩnh vực khoa học xã 
hội và nhân văn hay khoa học kỹ thuật, được chấm hay bảo vệ để lấy bằng cử nhân hay 
kỹ sư, có độ dài khoảng 80 trang;  

- Luận văn Thạc sỹ: Là chuyên khảo sâu về một vấn đề khoa học, công nghệ, kỹ 
thuật hoặc quản lý cụ thể, chứng tỏ học viên đã nắm vững kiến thức đã học, nắm được 
phương pháp nghiên cứu và có kỹ năng năng thực hành về vấn đề nghiên cứu, có độ dài 
khoảng 100 trang và được bảo vệ trước Hội đồng để lấy học vị thạc sỹ. 

Mục đích chính của luận văn là học tập, phản ánh kết quả học tập, đồng thời 
cũng là một công trình nghiên cứu khoa học, thể hiện lao động khoa học nghiêm túc, 
độc lập, sự tìm tòi, sáng tạo của người viết, những ý tưởng khoa học của người viết.  

Luận văn là một công trình khoa học nên đòi hỏi phải được thực hiện nghiêm túc 
và phải đạt yêu cầu sau: 1) Luận văn phải có ý nghĩa khoa học, ý nghĩa thực tiễn; 2) Số 
liệu và các nguồn trích dẫn phải chính xác và đáng tin cậy; 3) Văn phong mạch lạc, 
chuẩn xác; được trình bày đúng quy định và thể hiện người viết có phương pháp nghiên 
cứu. 

b) Quy trình tiến hành viết luận văn khoa học: 
Để viết một luận văn bậc Đại học (còn gọi là Khoá luận tốt nghiệp), cần tiến hành 

các bước sau đây:  
Bước 1. Lựa chọn và đặt tên đề tài Khóa luận: 
Đề tài khóa luận có thể do Khoa, Bộ môn, các thầy, cô giáo gợi ý hay do bản thân 

sinh viên đề xuất nhưng không được trùng lặp với các đề tài đã được nghiên cứu trước 
đó. Tốt hơn cả là sinh viên tự tìm hiểu, suy nghĩ và đề xuất vấn đề nghiên cứu trên cơ sở 
ý thích, năng lực, sở trường, mối quan hệ … hay những ý tưởng đã hình thành trước đó 
của mình. 

Những ý tưởng nghiên cứu thường được hình thành khi: nghe giảng trên lớp; đọc 
sách báo; trao đổi, tranh luận với các nhà khoa học, đồng nghiệp; thực tập, thực tế tại 
các cơ quan, công ty; suy nghĩ ngược lại những quan điểm thông thường; nhận dạng 
những vướng mắc trong hoạt động thực tế; nghe thấy sự kêu ca phàn nàn của những 
người khác; đi dạo … 

Trên cơ sở những ý tưởng nghiên cứu, sinh viên sẽ tiến hành lựa chọn và đặt tên 
cho đề tài. 

Để đảm bảo cho chất lượng khóa luận, đề tài phải: 
- Có ý nghĩa khoa học: bổ sung cho lý thuyết của bộ môn khoa học; xây dựng cơ 

sở lý thuyết mới hoặc làm rõ một số vấn đề lý thuyết đang tồn tại … ; những phát triển 
mới nhất về vấn đề nghiên cứu … 
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- Có giá trị thực tiễn: giải quyết các vấn đề, khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, 
kinh doanh, quản lý … ; xây dựng luận cứ cho các chương trình phát triển kinh tế - xã 
hội của ngành, của địa phương …; 

- Có tính khả thi: có đủ điều kiện cho việc hoàn thành đề tài, như: cơ sở thông tin, 
tư liệu; phương tiện thiết bị thí nghiệm, nếu cần; có người hướng dẫn khoa học và các 
cộng tác viên khác; có đủ thời gian…; 

- Phù hợp với sở thích, sở trường của người nghiên cứu . 
Việc đặt tên đề tài một cách chuẩn xác là rất quan trong vì tên đề tài chỉ rõ đối 

tượng và phạm vi nghiên cứu. Trong quá trình xác định tên đề tài, sinh viên nên tham 
khảo ý kiến của người hướng dẫn. 

Bước 2. Xây dựng đề cương nghiên cứu của khóa luận: 
Trên cơ sở tên đề tài đã được thông qua, sinh viên xác định đối tượng, mục tiêu, 

phạm vi nghiên cứu và lập đề cương nghiên cứu. Đề cương nghiên cứu cũng chính là bố 
cục của luận văn, bao gồm các chương, mục phản ánh đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
từ đầu đến cuối một cách logic.  

Nguyên tắc phải tuân thủ khi xây dựng đề cương là:  
- Tên các chương phải phù hợp (thể hiện) tên đề tài;  
- Tên các mục lớn trong chương phải phù hợp với tên chương;  
- Tên các mục nhỏ phải phù hợp với tên các mục lớn …  
- Đề cương không nên xây dựng quá chi tiết, vì trong quá trình nghiên cứu còn 

có thể có những thay đổi phụ thuộc vào nguồn tài liệu, vào những phát hiện mới của tác 
giả. 

Đề cương được xây dựng để trình Thày giáo hướng dẫn phê duyệt. Nội dung đề 
cương cần đảm bảo các phần sau: 

Phần mở đầu. (Trình bày tư tưởng của nghiên cứu), gồm: 
1. Lý do chọn đề tài khóa luận. 
2. Lịch sử nghiên cứu của đề tài (Đã có những nghiên cứu nào trong lĩnh vực 

này). 
3. Mục tiêu (nhiệm vụ) nghiên cứu. 
4. Đối tượng nghiên cứu: gồm - Chủ thể nghiên cứu, 
                                                 - Khách thể nghiên cứu. 
5. Phạm vi nghiên cứu: gồm - Không gian nghên cứu, 
                                              - Thời gian nghiên cứu. 
6. Vấn đề nghiên cứu. 
7. Giả thuyết khoa học. 
8. Phương pháp nghiên cứu (tức là phương pháp chứng minh các giả thuyết). 
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9. Kết cấu của khóa luận. 
Đối với một khóa luận văn khoa học, đề cương nghiên cứu, ngoài phần mở đầu 

và kết luận, thường gồm 3 (ba) chương: 
Chương 1. (Trình bày cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu). 
Thường đề cập đến những vấn đề lý luận chung, như: khái niệm, vị trí, vai trò, ý 

nghĩa, tầm quan trọng, những vấn đề cơ bản của vấn đề nghiên cứu; Khái quát hoá các 
lý thuyết, học thuyết có liên quan đến vấn đề nghiên cứu. 

Chương 2. (Chứng minh các giả thuyết khoa học) 
Thường phân tích tình hình, thực trạng của vấn đề nghiên cứu, nguyên nhân của 

những tồn tại… 
Chương 3. (Kết luận và khuyến nghị) 
Nêu quan điểm, phương hướng, mục tiêu hay dự báo tình hình phát triển và đề 

xuất các giải pháp, phương pháp giải quyết vấn đề.  
Bước 3. Thu thập, xử lý thông tin và viết khóa luận. 
1) Lựa chọn phương pháp thu thập thông tin: 

           Nguồn tài liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu có thể tìm thấy tại thư viện, hiệu 
sách, trên tạp chí chuyên ngành, báo cáo, thông tin khoa học, báo chí, qua internet, các 
cơ quan, công ty … thông qua bạn bè, người quen …  

Trong quá trình thu thập tài liệu phải ghi chép, lưu trữ cẩn thận, đặc biệt là nguồn 
của các tài liệu, bài viết có liên quan, như: tên tác giả, tên tạp chí hay báo đã đăng tải, 
số, ngày tháng, phát hành, năm xuất bản … để lập thành Danh mục tư liệu và sau này 
đưa vào Danh mục tài liệu tham khảo. 

2) Tiến hành các phương pháp nghiên cứu (tiếp xúc thực tế, điều tra bằng bảng 
hỏi, quan sát, phỏng vấn…) 

3) Viết khóa luận: 
+ Kết cấu nội dung và hình thức trình bày khóa luận: 
Khoá luận phải có kết cấu theo thứ tự: 1) Trang Bìa chính, 2) Trang Bìa phụ, 3) 

Trang Mục lục, 4) Trang Những chữ viết tắt, 5) Trang Lời nói đầu, 6) Các chương, 7) 
Kết luận, 8) Tài liệu tham khảo, 9) Phụ lục (nếu có) về Bảng hỏi, Phiếu phỏng vấn 
sâu…. 

Khóa luận được trình bày trên khổ giấy A4, đánh máy một mặt, dùng kiểu chữ 
Vn-Times (TCVN3) hoặc Times New Roman (Unicode), cỡ 13 hoặc 14, dãn dòng 1,5 
line, lề trên 3 cm, lề dưới 3,5 cm (nếu đánh số trang ở dưới), lề trái 3,5 cm, lề phải 2 cm. 
Một trang như vậy chỉ khoảng 27 dòng.  

Khóa luận phải trình bày một cách chân phương, nghiêm túc, trên giấy trắng khổ 
A4, không mùi, in bằng mực đen. Tuyệt đối không được thêm các hình vẽ ở các trang 
bìa, cũng như không được kẻ thêm vạch hay viết thêm tên người hướng dẫn, tên tác giả 
ở phía trên và phía dưới ở các trang bên trong. Các kiểu chữ sử dụng cũng phải chân 
phương, không rườm ra, màu mè.  
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Để dẫn phân biệt các phần nội dung, có thể trình bày kiểu chữ các chương, mục 
của khóa luận như sau: 
      Chương 1: (Chữ in đậm) XÃ HỘI HỌC KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 

1.1. (Chữ in không đậm) XÃ HỘI HỌC KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 
           1.1.1. (Chữ thường, nghiêng, đậm) Xã hội học khoa học & công nghệ 

1.1.1.1. (Chữ thường, nghiêng, không đậm). Xã hội học khoa học & công nghệ 
1.1.1.2.……………….. 
1.2……………….. 
1.2.1……………… 
1.2.1.1.…………………….. 
1.2.1.2.………………. 
+ Hình thức trình bày của Khóa luận: 
- Bìa chính: Tên trường; tên Khoa; Khoá luận tốt nghiệp; Tên ngành, Tên đề tài,  
- Bìa phụ: Tên trường; Tên Khoa; Khoá luận tốt nghiệp; Tên ngành, Tên đề tài, 

Tên người viết; Tên lớp, Tên người hướng dẫn khoa học; Nơi thực hiện, năm.Ví dụ : 
        Bìa chính                                                                  Bìa phụ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Mục lục:  
 
+ Mục lục, là bảng thống kê các chương, mục tương ứng với số trang của Khóa 

luận, giúp người đọc có thể xem nhanh những nội dung chính của Khoá luận và mở đọc 
những mục cần thiết. Mục lục khoảng 02 trang tiếp ngay sau bìa phụ, ghi rõ tên các 
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chương, mục với vị trí trang tương ứng,. Không nên ghi mục lục quá chi tiết để khỏi 
chiếm nhiều trang mà chỉ nên ghi đến một mục nhỏ sau một mục lớn là đủ. 

+ Phần mở đầu:  
Nói rõ: 1) Lý do chọn đề tài khóa luận. 2) Lịch sử nghiên cứu của đề tài. 3) Mục 

tiêu (nhiệm vụ) nghiên cứu. 4) Đối tượng nghiên cứu (gồm: Chủ thể nghiên cứu,                    
Khách thể nghiên cứu. 5) Phạm vi nghiên cứu (gồm: Không gian nghiên cứu,                                               
Thời gian nghiên cứu. 6) Vấn đề nghiên cứu. 7) Giả thuyết khoa học. 8) Phương pháp 
nghiên cứu (tức là phương pháp chứng minh các giả thuyết). 9) Kết cấu của khóa luận. 

+ Viết các chương:  
Như đã nói ở trên, khóa luận thông thường được kết cấu thành ba chương với số 

trang của các chương gần bằng nhau để đảm bảo tính cân đối của Khoá luận. Nội dung 
của các chương cần có các tiêu đề, mục lớn, mục nhỏ đầy đủ, rõ ràng, tránh sử dụng quá 
nhiều dấu ký hiệu (như:  # , * , - , + …) trong Khoá luận. Cuối mỗi chương nên có kết 
luận từ 7 - 10 dòng về các vấn đề đã đề cập trong chương đó bằng các cụm từ, như: 
“Tóm lại…”, hoặc “Nhìn chung…”, hoặc “Qua phân tích trên có thể rút ra kết luận …” 

+ Kết luận của Khoá luận:  
Phần kết luận của Khoá luận phải để ở một trang riêng, tổng hợp tất cả các kết 

luận rút ra được từ việc nghiên cứu đề tài cùng với một vài giải pháp chủ yếu nhất, 
những khuyến nghị, dự báo xu hướng phát triển, với độ dài từ 1-2 trang. Đây là những 
điều khẳng định hay kết luận cụ thể về các vấn đề chủ yếu được đề cập trong cả ba 
chương của Khoá luận mà tác giả rút ra được sau khi nghiên cứu, được đánh số thứ tự 1, 
2, 3 … hay gạch đầu dòng (-) mà không kèm bất kỳ một lời bình luận nào. Ví dụ: Sau 
khi nghiên cứu đề tài, có thể rút ra một số kết luận sau đây: … Những kết luận này là 
phần rất quan trọng của Khoá luận, cùng với các giải pháp, khuyến nghị đề xuất, đây 
chính là kết quả nghiên cứu đề tài của tác giả. Do vậy, tác giả phải dành nhiều thì giờ, 
suy nghĩ nghiêm túc để viết chính xác và cụ thể phần kết luận này. 

Cần phân biệt Kết luận với Tóm tắt. Người viết bài này đã từng gặp, trong nhiều 
luận văn, luận án, thay vì kết luận thì tác giả lại tóm tắt luận án và tự khen mình bằng 
những lời bình luận. Trong Kết luận cũng không nên nói lời cám ơn, vì đây là kết luận 
khoa học. 

+ Tài liệu tham khảo:  
Tài liệu tham khảo bao gồm tất cả các tác phẩm kinh điển, giáo trình, sách tham 

khảo, luật lệ, nghị quyết, thông tư, báo cáo, các bài báo … bằng các thứ tiếng khác nhau 
mà tác giả đã tham khảo khi nghiên cứu và có dẫn chiếu trong khóa luận. 

Danh mục tài liệu tham khảo phải được ghi theo đúng quy định sau đây: 
- Tài liệu tham khảo phải xếp riêng theo từng ngôn ngữ, theo thứ tự Việt, Anh, 

Pháp, Nga (đánh số liên tục) … Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn; 
- Tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt phải xếp theo thứ tự A,B,C của tên tác giả, 

bằng tiếng nước ngoài xếp theo A,B,C của họ tác giả. Nếu tài liệu không có tên tác giả 
thì xếp theo chữ cái đầu tiên của cơ quan ban hành hay phát hành ấn phẩm đó. 



 23 

- Nguồn tài liệu phải có các thông tin: tên tác giả hoặc cơ quan phát hành; năm 
xuất bản (để trong ngoặc đơn); tên sách (in nghiêng) hoặc tên bài báo (đặt trong ngoặc 
kép, không in nghiêng); nhà xuất bản, nơi xuất bản (đối với sách); tên tạp chí (in 
nghiêng), số (trong ngoặc), trang … (nếu là bài báo). Nếu sách do một tập thể tác giả có 
chủ biên thì chỉ ghi tên chủ biên. 

Ví dụ cách ghi như sau: 
[1] Vũ Cao Đàm, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nxb Khoa học và Kỹ 

thuật, Hà Nội. 2005. tr.18. 
[2] Lê Thị Mai - Vũ Đạt. Xã hội học Lao động. Nxb Khoa học xã hội. Hà Nội. 

2009. tr. 76. 
[3] Hoàng Đình Phu, Xu thế thế giới trong những thập niên đầu thế kỷ 21, Nxb 

KH&KT Hà nội, 2000. tr.85. 
[4] Tổng LĐLĐ Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X . Nxb 

Lao Động. Hà Nội. 2008. tr. 21. 
[5] Tổng LĐLĐ Việt Nam - Viện nghiên cứu KHKT Bảo hộ lao động. bảo vệ 

môi trường và nguồn nhân lực. PGS.TS Lê Vân Trình (Chủ biên). Nxb Lao Động. Hà 
Nội. 2008. tr.44. 

Các trích dẫn ở Tài liệu tham khảo trong khóa luận phải để trong ngoặc kép “…” 
và đánh số bằng cách dùng dấu móc vuông [1] phù hợp với số thứ tự trong Danh mục 
Tài liệu tham khảo. 

+ Phụ lục:  
Phụ lục là những bảng , biểu, số liệu, sơ đồ, hình vẽ, kết quả điều tra, khảo sát … 

có tác dụng chứng minh, minh họa cho các nội dung của khóa luận nếu đưa vào khóa 
luận thì không đẹp và chiếm nhiều trang nên được đưa vào phần cuối cùng của luận văn 
và không tính số trang.  

+ Văn phong của khóa luận:  
Khóa luận phải được viết bằng một thứ tiếng Việt chuẩn xác, rõ ràng, mạch lạc. 

Khác với các bài phóng sự, tả cảnh, bút chiến … , văn phong của khóa luận phải thể 
hiện sự nghiêm túc, giản dị, khoa học, rõ nghĩa, không mập mờ khiến người đọc hiểu 
theo nhiều nghĩa.  

Trong khóa luận, người nghiên cứu chủ yếu đưa ra, trình bày các sự kiện, những 
luận cứ, luận chứng, một cách khách quan, rồi phân tích, lập luận, chứng minh để rút ra 
những kết luận có sức thuyết phục, tránh thể hiện tình cảm yêu, ghét đối với đối tượng 
nghiên cứu và tránh dùng nhiều tính từ, lối so sánh, ẩn dụ, ví von … Lời văn trong khóa 
luận chủ yếu được dùng ở thể bị động, nên tránh dùng đại từ nhân xưng, như tôi, chúng 
tôi, em … mà thay vào đó có thể dùng: tác giả, người viêt khóa luận này … 

c) Bảo vệ khóa luận: 
Khoá luận tốt nghiệp bậc Đại học có thể được bảo vệ hay chấm. Khoá luận tốt 

nghiệp phải được bảo vệ trước Hội đồng ít nhất có 03 thành viên. 



 24 

 Để bảo vệ tốt luân văn, cần tiến hành tốt các công việc sau: 
- Viết tóm tắt khóa luận:  
Tóm tắt Khóa luận có độ dài từ 8 - 10 trang do sinh viên viết để trình bày trước 

Hội đồng trong vòng 10 -15 phút. Yêu cầu của tóm tắt là ngắn gọn, cô đọng, nêu được 
cấu trúc của đề tài, nêu bật được những nội dung chính của khoá luận, nhấn mạnh được 
những nội dung cần thiết, những kết luận rút ra sau khi nghiên cứu đề tài cùng với các 
giải pháp, đề xuất, khuyến nghị.  

- Bảo vệ trước Hội đồng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp:  
Sinh viên phải trình bày trước Hội đồng một cách rõ ràng, mạch lạc (tốt nhất 

không cầm giấy đọc) thể hiện mình nắm chắc vấn đề nghiên cứu, đảm bảo không vượt 
quá thời gian cho phép. Sau khi nghe trình bày, các thành viên Hội đồng sẽ đặt câu hỏi 
để kiểm tra kiến thức và cho điểm.  

Một khóa luận được đánh giá tốt, không những phải có nội dung (có giá trị khoa 
học và thực tiễn) mà còn phải có bố cục hợp lý, cân đối, hình thức đẹp, trình bày và 
đánh máy đúng quy định cũng tức là thể hiện tác giả có biết cách nghiên cứu. Ngoài ra, 
đề tài mới mẻ, có tính thời sự, ít người nghiên cứu, người viết có những ý tưởng sáng 
tạo và độc lập … cũng được đánh giá cao. 
II. CÔNG NGHỆ. 

1. Khái niệm công nghệ và các yếu tố cấu thành công nghệ: 
1.1. Khái niệm công nghệ; 
Công nghệ, theo nghĩa truyền thống được hiểu là tập hợp các phương pháp, quy 

trình, kỹ năng, kỹ thuật, công cụ, phương tiện dùng để biến đổi các nguồn lực thành sản 
phẩm. Công nghệ bao gồm nhiều khâu như: điều tra, nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất 
thử… đến các vấn đề thông tin, tư vấn, đào tạo… tham gia vào quá trình tạo ra sản 
phẩm cuối cùng. Công nghệ cũng chính là bản thân những thao tác khai thác, chế tạo, 
vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, kiểm tra… đó đều là mỗi phần của quá trình sản xuất 
chung nhằm vào một sản phẩm cuối cùng nhất định. 

Khái niệm công nghệ được sử dụng nhiều hiện nay là: Công nghệ là hệ thống các 
phương tiện dùng để thực hiện quá trình sản xuất, chế tạo sản phẩm và cung cấp dịch 
vụ cho xã hội và con người. Hay nói cách khác, công nghệ là sự ứng dụng của khoa học 
để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong hoạt động của con người. 

Công nghệ khác với kỹ thuật. Kỹ thuật được hiểu là toàn bộ các thiết bị, phương 
tiện, máy móc, công cụ vật chất nằm trong tư liệu sản xuất để quản lý, khai thác, bảo 
quản và chế tạo các sản phẩm dùng cho sản xuất và thỏa mãn các nhu cầu đời sống xã 
hội. 

1.2. Các yếu tố cấu thành công nghệ; 
Theo tổ chức quốc tế công nghiệp - công nghệ, thì công nghệ gồm có thành 4 

thành phần sau: 
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1.2.1. Phần thiết bị (ký hiệu T): 
Yếu tố thiết bị gồm toàn bộ các dây chuyền công nghệ, máy móc, thiết bị, nhà 

xưởng, phương tiện vận chuyển hay nói cách khác đây là tất cả phần vật chất, phần 
cứng của công nghệ, nó có khả năng làm tăng năng lực của cơ bắp, nhờ cơ địên, nhiệt 
hoá hoặc tăng trí lực của con người nhờ máy tính điện tử nó có đặc điểm con người 
trông thấy bằng mắt được. 

1.2.2. Phần con người (ký hiệu H) bao gồm đội ngũ lao động để vận hành, điều 
khiển và quản lý ở đây bao gồm cả khía cạnh thành thạo, khéo léo, gia truyền, cần cù, 
trực cảm. Phần này phụ thuộc nhiều vào thành phần học vấn, tay nghề (kỹ năng, kỹ xảo 
kinh nghiệm) 

1.2.3. Phần thông tin (ký hiệu I); công nghệ hàm chứa trong phần này bao gồm 
các sự việc được tư liệu hoá, dữ kiện, bản thuyết minh, mà tự sáng chế, bí quyết, tài liệu 
chỉ dẫn, dặc tính kỹ thuật được xắp xếp một cách lôgíc và có khả năng cập nhật và đưa 
vào trong công nghệ đó . Phần này quyết định trình độ của công nghệ và có thể cung 
cấp có điều kiện trong dạng bí quyết theo luật và bản quyền sở hữu công nghệ. 

1.2.4. Phần tổ chức (ký hiệu O), công nghệ hàm chứa trong phần này bao gồm 
các tác dụng về tổ chức quản lý sản xuất, tỏ chức kinh doanh trong đó có các mối liên 
kết trong phân bổ lao động, phân bổ sản xuất tuyển dụng và trả lương và các vấn đề 
thẩm quyền để bảo đảm cho một công nghệ hoạt động logíc và hiệu quả; phần này 
không liên hệ đến vật chất. Nếu tổ chức tốt sẽ tăng thêm hiệu quả công nghệ. 

Mỗi một thành phần đều đóng vai trò của nó phần thiết bị là phần vật tư kỹ thuật 
được xem là cốt lõi của công nghệ đước tăng thêm khả năng đáp ứng sức lực trí tuệ của 
con người. 1) Phần con người đóng vai trò quyết định, nó biểu hiện quá trình hình thành 
điều hành bảo dưỡng cho công nghệ. 2) Phần thông tin có khả năng thu ngắn thời gian 
tìm kiếm tri thức làm cho con người giảm bớt thời gian nghiên cứu và triển khai.3) Phần 
tổ chức tiến hành hợp lý hoá quá trình sản xuất thúc đẩy kiểm tra công nghệ. 4) Do đó, 
một công nghệ bao giờ cũng phải đủ 4 thành phần, nếu chỉ thiếu một thành phần thì 
không thể nào sản xuất được. 

2. Phân loại công nghệ; 
Hiện nay số lượng loại công nghệ nhiều đến mức không thể xác định chính xác, 

do đó việc phân loại chính xác, chi tiết các loại công nghệ là điều khó thực hiện. Tùy 
theo mục đích, có thể phân loại công nghệ như sau: 

2.1. Theo tính chất: Có các loại công nghệ sản xuất; công nghệ dịch vụ; công 
nghệ thông tin; công nghệ giáo dục - đào tạo. 

2.2. Theo ngành nghề: Có các loại công nghệ công nghiệp, nông nghiệp, công 
nghệ sản xuất hàng tiêu dùng, công nghệ vật liệu. 

2.3. Theo sản phẩm: Tùy thuộc vào loại sản phẩm có các loại công nghệ tương 
ứng như công nghệ thép, công nghệ xi măng, công nghệ ôtô... 

2.4. Theo đặc tính công nghệ: Công nghệ đơn chiếc, công nghệ hàng loạt, công 
nghệ liên tục. 
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2.5. Theo trình độ công nghệ: (căn cứ mức độ phức tạp, hiện đại của các thành 
phần công nghệ), có : 

a) Công nghệ truyền thống, thường là thủ công, có tính độc đáo, độ tinh xảo cao, 
song năng suất không cao và chất lượng không đồng điều. Các công nghệ truyền thống 
có ba đặc trưng cơ bản: tính cộng đồng, tính ổn định và tính lưu truyền. 

b) Công nghệ tiên tiến, là thành quả khoa học hiện đại, những công nghệ này có 
năng suất cao, chất lượng tốt và đồng điều, giá thành sản phẩm của chúng hạ. 

c) Công nghệ trung gian, nằm giữa công nghệ tiên tiến và truyền thống xét về 
trình độ công nghệ. 

2.6. Theo mục tiêu phát triển công nghệ:  
a) Công nghệ phát triển, gồm các công nghệ bảo đảm cung cấp các nhu cầu thiết 

yếu cho xã hội như: ăn, ở, mặc, đi lại... 
b) Công nghệ dẫn dắt, là các công nghệ có khả năng cạnh tranh trên thị trường 

thế giới. 
c) Công nghệ thúc đẩy, bao gồm các công nghệ tạo nên sự tăng trưởng kinh tế 

trong quốc gia. 
2.7. Theo góc độ môi trường: có công nghệ ô nhiễm và công nghệ sạch: 
a) Công nghệ sạch, là công nghệ mà quá trình sản xuất tuân theo điều kiện giảm 

ảnh hưởng ô nhiểm đến môi trường, sử dụng các nguồn nguyên liệu thô và năng lượng 
với chi phí hợp lý và kinh tế (Công nghệ thân môi trường). 

b) Công nghệ ô nhiễm, là công nghệ mà quá trình sản xuất không đảm bảo các 
điều kiện làm giảm đến tối thiểu ô nhiểm đến môi trường,  

2.8.  Theo đặc thù của công nghệ: có công nghệ cứng và công nghệ mềm. 
a) Công nghệ cứng, là công nghệ mà phần cứng của nó được đánh giá là đóng 

vai trò chủ yếu. 
b) Công nghệ mềm, là công nghệ có chu trình sống ngắn, phát triển nhanh. 
2.9.  Theo đầu ra của công nghệ,có : 
a) Công nghệ sản phẩm, là công nghệ liên quan đến thiết kế sản phẩm (bao gồm 

các phần mềm thiết kế sản phẩm) và việc sử dụng, bảo dưỡng sản phẩm (bao gồm các 
phần mềm sử dụng sản phẩm);  

b) Công nghệ quá trình, là để chế tạo các sản phẩm đã được thiết kế (liên quan 
đến bốn thành phần công nghệ). 

c)  Công nghệ cao: là một loại công nghệ mới xuất hiện làm đảo lộn căn bản 
cách phân loại công nghệ truyền thống. Theo quan niệm một số tổ chức quốc tế, ngành 
công nghệ cao phải có đặc điểm như sau: 1) Chứa đựng nổ lực quan trọng về nghiên 
cứu triển khai (R&D), 2) Có giá trị chiến lược đối với quốc gia, 3) Sản phẩm được đổi 
mới nhanh chóng, 4) Đầu tư lớn cùng rủi ro cao, 5) Thúc đẩy được sức cạnh tranh và 
hợp tác quốc tế trong R&D, sản xuất và tìm kiếm thị trường trên qui mô toàn quốc. 
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Như vậy, công nghệ cao là công nghệ có khả năng mở rộng phạm vi, hiệu quả 
của các công nghệ hiện có nhờ tích hợp các thành tựu KH&CN tiên tiến, trong đó, tiêu 
chuẩn quan trọng nhất của một công nghệ cao là hàm lượng R&D cao và tỷ lệ chi phí 
R&D cao hơn mức chi phí trung bình cho R&D trong giá bán sản phẩm (ví dụ hiện nay 
là 11,4% so với mức trung bình là 4%). 

Hiện nay, các nước phát triển thuộc tổ chức OECD xác định 6 ngành công nghệ 
cao: 1) Công nghệ hàng không vũ trụ, 2) Tin học và thiết bị văn phòng, 3) Điện tử và 
linh kiện điện tử, 4) Dược phẩm, 5) Chế tạo khí cụ đo lường, 6) Chế tạo thiết bị điện. 

3. Vai trò của công nghệ. 
 3.1. Với việc tăng trưởng kinh tế :   
Một trong những nghiên cứu đầu tiên do R.Solow thực hiện cho thấy chỉ có 10 - 

13% sự tăng năng suất ở Hoa kỳ từ năm 1909 đến năm 1949 là do tích tụ tư bản, phần 
còn lại chủ yếu do tiến bộ công nghệ.  

Theo R.Solow, sự phát triển công nghệ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong dài 
hạn. Báo cáo "Technology in the national interest" (1996) của Hội đồng khoa học và 
công nghệ quốc gia Hoa kỳ nhấn mạnh công nghệ là động lực của tăng trưởng kinh tế 
và thành quả của các công ty - góp phần vào tăng trưởng kinh tế có liên quan chặt chẽ 
với việc sử dụng công nghệ. Do vậy, chính phủ đã thực hiện các biện pháp nhằm hổ trợ 
cho phát triển công nghệ, như: 1) Hỗ trợ trực tiếp cho R&D và thương mại hoá công 
nghệ. 2) Thực hiện các chính sách tài chính, đầu tư để khuyến khích các hoạt động 
R&D. 3) Chính sách công nghệ phải hỗ trợ cho các mục tiêu giáo dục và đào tạo. 

Nghiên cứu về tăng trưởng kinh tế của Anh do Denison thực hiện (1968) cho 
thấy trong giai đoạn 1950 - 1962 chỉ có 10% sự tăng sản lượng/đầu người là do gia tăng 
về nhân lực và vật liệu, 45% do gia tăng về kiến thức, 45% do nâng cao trình độ cho lực 
lượng lao động. Sự đóng góp của công nghệ vào tăng trưởng kinh tế nhờ vào đầu tư nhà 
máy và thiết bị mới, sử dụng nhân lực có kỹ năng và kiến thức cao hơn, hoặc do cải tiến 
và đổi mới công nghệ.  

Một số nhà kinh tế cho rằng có thể xác định được các chu kỳ tăng trưởng kinh tế 
dài hạn được thúc đẩy bởi sự đổi mới công nghệ. Theo họ, trong thời kỳ cách mạng 
công nghiệp, chính sự phát triển của năng lượng hơi nước đã làm các nền kinh tế ở châu 
Âu và Hoa kỳ phát triển. Điện lực và động cơ đốt trong đã đóng góp phần lớn cho sự 
tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trong giai đoạn giữa thế kỷ 20. Và đến nay, các công nghệ 
mới như công nghệ thông tin đang tạo nên một làn sóng tăng trưởng kinh tế mới. Sự 
phát triển của công nghệ thông tin còn kéo theo một tác động quan trọng khác là phổ 
biến một mô hình tổ chức sản xuất mới. Nghiên cứu cho thấy: nếu đầu tư vào công nghệ 
thông tin  kèm với các biện pháp tổ chức lại lao động thì sẽ là một công cụ tốt để doanh 
nghiệp phát huy tối đa năng lực của mình; nếu không, người ta nhìn thấy máy vi tính 
khắp nơi, nhưng chỉ có một số trong đó phát huy được hiệu quả. Đây chính là biểu hiện 
của nghịch lý Solow. 

3.2. Với cạnh tranh:  
M.Porter, khi phân tích chiến lược cạnh tranh đã tóm tắt tầm quan trọng của công 

nghệ đối với cạnh tranh: "Sự thay đổi công nghệ là một trong những yếu tố chính thúc 
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đẩy cạnh tranh. Nó giữ vai trò quan trọng trong sự thay đổi cơ cấu công nghiệp và trong 
việc tạo ra những ngành công nghiệp mới”.  

Xét về mặt công nghệ, doanh nghiệp có thể tạo được lợi thế cạnh tranh khi sử 
dụng AMT (Advanced Manufacturing Technologies). Sau đây là đặc điểm của một số 
công nghệ thuộc AMT: 

- Tự động hoá văn phòng (OA): Có thể được xem là tự động hoá các quá trình của văn 
phòng bằng các công nghệ thích hợp. Tự động hoá văn phòng cho phép: 1) Tạo ra nhiều thông 
tin thương mại. 2) Quay vòng nhanh các tư liệu thương mại. 3) Giảm sai sót trong quản lý. 4) 
Phục vụ khách hàng tốt hơn. 5) Nâng cao khả năng ra quyết định...  

- Thiết kế có sự trợ giúp của máy tính (Computer Aided Design - CAD): 
Mục tiêu của CAD là tự động hoá từng bước, tiến tới tự động hoá cao trong thiết 

kế sản phẩm. Lợi ích của CAD là: 1) Nâng cao năng suất vẽ và thiết kế. 2) Rút ngắn 
thời gian kể từ khi nhận đơn đặt hàng đến khi giao sản phẩm. 3) Cho phép phân tích, 
thiết kế một cách cụ thể và hiệu quả hơn. 4) Giảm sai sót trong thiết kế. 5) Các tính toán 
trong thiết kế đạt độ chính xác cao hơn. 6) Dễ dàng tiêu chuẩn hoá trong thiết kế... 

- Chế tạo có sự trợ giúp của máy tính (Computer Aided Manufacturing - CAM):  
Mô phỏng quá trình chế tạo, lập trình chế tạo sản phẩm trên các máy công cụ tự 

động (Computer Numerical Control - CNC). Ưu điểm của CAM là: 1) Tăng năng suất 
lao động. 2) Nâng cao chất lượng sản phẩm. 3) Giảm diện tích sản xuất. 4) Đáp ứng 
nhanh chóng nhu cầu của khách hàng. 5) Cải thiện điều kiện làm việc của công 
nhân...CAD và CAM tích hợp lại thành hệ thống CAD/CAM. Hệ thống này được sử 
dụng ngày càng hiệu quả trong công nghiệp: ngành da giày, ngành dệt, sản xuất hàng 
tiêu dùng, thực phẩm, chế tạo máy động lực, máy điện, thiết bị điện tử, phương tiện giao 
thông...  

- Công nghệ nhóm (GT): Là một khái niệm sản xuất khi các chi tiết được gia 
công theo nhóm dựa vào đặc tính kết cấu hoặc qui trình công nghệ. GT cho phép: 1) 
Hoàn thiện khâu thiết kế và tăng tính tiêu chuẩn hoá của thiết kế. 2) Giảm khối lượng 
công việc trong khâu xử lý vật liệu. 3) Giảm thời gian chuẩn bị sản xuất, thời gian sản 
xuất. 4) Đơn giản hoá việc lập qui trình sản xuất và rút ngắn chu ký sản xuất... 

- Hệ thống chế tạo linh hoạt (Flexible Manufacturing System - FMS): Là hệ thống có 
trình độ tự động hoá cao, được sử dụng để chế tạo nhiều loại chi tiết. FMS bao gồm các máy 
CNC, robot, hệ thống cung cấp chương trình để điều khiển toàn bộ công việc... FMS có ưu điểm: 
1) Tăng tính linh hoạt. 2) Xử lý nhiều loại vật liệu. 3) Giảm giá thành, giảm chi phí cho dụng cụ 
cắt. 4) Tăng hệ số sử dụng máy. 5) Giảm phế liệu. 6) Giảm mặt bằng sản xuất. 7) Tăng năng suất 
lao động. 8) Nâng cao chất lượng sản phẩm...  

4. Phát triển công nghệ.  
4.1. Mô hình phát triển công nghệ: 
Tổ chức ESCAP đã nêu quan điểm cơ bản về phát triển công nghệ phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội như sau: (Sơ đồ 3) 
 



 29 

Sơ đồ 3. Mô hình phát triển công nghệ. 
   

 
 
4.1.1. Mô hình phát triển công nghệ cao (High-tech): Theo OECD, ngành công 

nghệ cao phải có những đặc điểm sau: 1) Có những nỗ lực lớn về R&D. 2) Có giá trị 
chiến lược quốc gia. 3) Sản phẩm được đổi mới nhanh chóng. 4) Được đầu tư lớn. 5) 
Thúc đẩy được năng lực cạnh tranh và hợp tác quốc tế  trong lĩnh vực R&D trong sản 
xuất nghiên cứu thị trường ở phạm vi thế giới. 

4.1.2. Mô hình mô phỏng: 
Nhập khẩu và hấp thụ công nghệ trên cơ sở đó nghiên cứu mô phỏng tạo ra sản 

phẩm công nghệ.* 
 

                                                
* Từ năm 1955-1970, Nhật cơ bản áp dụng mô hình này với chi phí hơn 9 tỷ USDvới 25.700 hạng mục công nghệ 
để rút ngắn khoảng cách công nghệ với các nước phát triển. 

Các mục tiêu KT - XH 
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Xác định các nhu cầu  
công nghệ 

Đánh giá năng lực 
công nghệ 

Dự báo nhu cầu 
công nghệ 

Chiến lược (chính sách) 
phát triển công nghệ 

Tự làm ra công nghệ đã có 
nguồn lực và khả năng 
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Hình thành năng lực 
công nghệ quốc gia 

Nghiên cứu - 
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Nhân lực 
KH&CN 

Bầu không khí  
đổi mới của XH 

Các thiết chế Các hệ thống 
 hỗ trợ 

Mua công nghệ (Nếu tự phát 
triển thì không thực tế) 

Hệ thống thiết 
kế thí nghiệm 

Hệ thống  
thông tin 

Hệ thống  
dịch vụ 

Hệ thống  
thị trường 
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4.1.3. Mô hình phát triển công nghệ thích hợp. 
 Công nghệ thích hợp là công nghệ phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của 
một quốc gia. 

4.2. Quản lý Nhà nước đối với sự phát triển công nghệ. 
 4.2.1. Xây dựng hệ thống thông tin mang tính chất cơ bản, nền tảng cho hoạt 
động tư vấn, môi giới chuyển giao công nghệ. 

Chính phủ nhiều nước đã chú trọng xây dựng hệ thống cơ sở thông tin khoa học 
và công nghệ (KH&CN) phổ biến rộng rãi trong xã hội. Hệ thống thông tin KH&CN 
được thành lập với mục tiêu để nhiều cơ quan thông tin tiến hành các chức năng độc lập 
có thể chia sẻ và phối hợp với nhau, liên kết chúng dưới sự kiểm soát của Chính phủ và 
cuối cùng là xây dựng được một hệ thống cung cấp thông tin KH&CN trong toàn quốc 
đáp ứng các nhu cầu khác nhau của người dùng tin.  

Tiến hành các hoạt động dự báo công nghệ, kế hoạch phát triển công nghệ, lộ 
trình công nghệ do nhà nước xây dựng. Dự báo công nghệ có ý nghĩa quan trọng đối với 
doanh nghiệp trong hoạch định công nghệ, xây dựng chiến lược phát triển của công ty 
nói chung và tiến hành mua bán công nghệ nói riêng. Đây là hoạt động phức tạp và tốn 
kém, cần sự hỗ trợ từ bên ngoài - nhất là đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.  

Xây dựng kế hoạch phát triển công nghệ của chính phủ cũng là điều kiện quan 
trọng, tạo thuận lợi cho hoạt động tư vấn, môi giới chuyển giao công nghệ. Thông tin  
công nghệ có ý nghĩa đối với hoạt động tư vấn, môi giới CGCN trên nhiều mặt: Việc 
cung cấp thông tin công nghệ cho doanh nghiệp sẽ góp phần nâng cao trình độ quản lý 
công nghệ của doanh nghiệp và năng lực tiếp thu sự hỗ trợ của tư vấn, môi giới chuyển 
giao công nghệ. Trên cơ sở những thông tin công nghệ do Nhà nước cung cấp, các tổ 
chức tư vấn, môi giới chuyển giao công nghệ có điều kiện tập trung nâng cao hiệu quả 
hoạt động ở một số nội dung mang tính chất chọn lọc (ngoài những thông tin KH&CN 
được nhà nước cung cấp đại trà); các kế hoạch, lộ trình phát triển công nghệ của Chính 
phủ là những định hướng quan trọng cho hoạt động tư vấn, môi giới chuyển giao công 
nghệ. Thực tế, phạm vi và chất lượng các thông tin KH&CN do Nhà nước cung cấp có 
khả năng tạo ra sự khác biệt về hoạt động tư vấn, môi giới chuyển giao công nghệ giữa 
các nước.  

4.2.2. Hình thành và thúc đẩy phát triển thị trường công nghệ: 
Thị trường công nghệ là một yếu tố, là một công đoạn rất quan trọng trong quá 

trình phát triển KH&CN của một Quốc gia. Quan trọng ở chỗ nó thực sự đáp ứng nhu 
cầu của các nhà sản xuất kinh doanh trên nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội khác nhau, đòi 
hỏi sự tham gia tích cực của các nhà nghiên cứu KH&CN, có nhiệm vụ tạo cầu để kích 
thích khả năng cung ứng. Thị trường có bên mua bên bán, và cũng phải có hàng hóa có 
giá trị để trao đổi. Để tạo nền tảng pháp lý cho việc phát triển thị trường công nghệ Việt 
Nam, Nhà nước ta đã thông qua được những văn bản luật rất quan trọng, đó là: 1) Luật 
Sở hữu Trí tuệ. 2) Luật Chuyển giao Công nghệ. Hai Luật nêu trên là những văn bản 
Luật đảm bảo cơ sở pháp lý cho thị trường công nghệ hoạt động, và phù hợp với các 
cam kết Quốc tế khi Việt Nam tham gia hội nhập. 
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Tiếp tục phát triển thị trường công nghệ đã có: Chợ công nghệ và thiết bị (gọi tắt 
là Techmart), Chợ công nghệ và thiết bị trên mạng (Techmart ảo) và Trung tâm giao 
dịch công nghệ, hoạt động dựa trên sự hỗ trợ của các phương tiện công nghệ thông tin 
và truyền thông hiện đại, qua đó thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu KH&CN 
vào sản xuất, đời sống, đồng thời khẩn trương hình thành và phát triển thị trường công 
nghệ ở nước ta. Ðây là những công cụ hữu hiệu nhằm xúc tiến chuyển giao công nghệ, 
các kết quả nghiên cứu cho doanh nghiệp và quảng bá, tuyên truyền các thành quả 
KH&CN, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, khi Việt Nam gia nhập WTO. 

Ban hành "Chính sách thúc đẩy và duy trì thị trường công nghệ", tạo cầu nối giữa 
người mua và người bán công nghệ hoặc tạo ra thị trường công nghệ. Giảm một số 
khoản thuế cho người sở hữu Patent và đổi lại người sở hữu phải cam kết nhượng lại 
những phát minh sáng chế của họ dưới dạng Licence. Những thủ tục cấp bằng phải ngày 
càng linh hoạt và ít tốn kém, cho phép các nhà phát minh, sáng chế có quyền khai thác 
Patent lâu hơn ở nước ngoài. Quyền của người sở hữu Patent được bảo vệ một cách 
thường xuyên và ở mức độ cao hơn bởi các toà án. 

Chính phủ là người tham gia tiềm năng trên thị trường công nghệ, do đó phải 
cung cấp tài chính cho phần lớn các nghiên cứu cơ bản cho các cơ quan nghiên cứu của 
Nhà nước, mà kết quả sau đó được nhượng lại dưới dạng Licence nhằm khuyến khích 
phát triển thị trường công nghệ. 

4.2.3. Thành lập các tổ chức tư vấn, môi giới chuyển giao công nghệ. 
Nhà nước tác động trực tiếp vào hoạt động tư vấn, môi giới chuyển giao công 

nghệ bằng việc lập ra các tổ chức tư vấn, môi giới chuyển giao công nghệ, với nhiệm vụ 
thu thập và phổ biến thông tin về công nghiệp, thương mại và công nghệ, cung cấp 
thông tin công nghệ, đóng vai trò như một ngân hàng dữ liệu, tập hợp, phổ biến và 
chuyển giao thông tin về những công nghệ mới có nhiều tiềm năng ứng dụng đối với 
các địa phương hoặc khu vực tư nhân. Trên thực tế, có khá nhiều tổ chức loại này ở các 
nước, và sự phát huy tác dụng của chúng tỏ ra hữu ích trong những trường hợp các tổ 
chức tư vấn, môi giới chuyển giao công nghệ tư nhân gặp khó khăn. 

4.2.4. Quản lý chặt chẽ hoạt động tư vấn, môi giới chuyển giao công nghệ. 
Tổ chức, cá nhân hoạt động tư vấn, môi giới chuyển giao công nghệ phải có giấy 

phép hoạt động.  
Một trong những điểm nổi bật của quản lý hoạt động tư vấn, môi giới chuyển 

giao công nghệ ở các nước là nhấn mạnh đến hợp đồng tư vấn, môi giới chuyển giao 
công nghệ. (dưới hình thức văn bản), phân biệt rõ giữa các loại hợp đồng công nghệ: 1) 
Hợp đồng triển khai công nghệ (là hợp đồng được thành lập để nghiên cứu và triển khai 
về công nghệ mới, sản phẩm mới, kỹ thuật mới, vật liệu mới, bao gồm hợp đồng uỷ thác 
triển khai và hợp đồng hợp tác triển khai); 2) Hợp đồng chuyển giao công nghệ (là hợp 
đồng được thành lập nhằm chuyển nhượng sáng chế độc quyền, chuyển giao quyền sử 
dụng sáng chế độc quyền... giữa các bên đương sự); 3) Hợp đồng tư vấn công nghệ (là 
hợp đồng được thành lập nhằm cung cấp các luận chứng mang tính khả thi, dự báo công 
nghệ, điều tra công nghệ, báo cáo phân tích đánh giá đối với những nhiệm vụ công nghệ 
được xác định của bên đương sự này đối với đương sự khác); 4) Hợp đồng dịch vụ công 
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nghệ (là hợp đồng được thành lập để giải quyết một vấn đề công nghệ xác định cần vận 
dụng tri thức KH&CN để giải quyết như cải tiến kết cấu sản phẩm, cải tiến quy trình 
công nghệ, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, tiết kiệm tiêu hao năng lượng, 
bảo vệ tài nguyên môi trường, thực hiện an toàn lao động...). 

Quản lý nhà nước đối với hoạt động tư vấn, môi giới chuyển giao công nghệ còn 
phảI có  những quy định về xử phạt, quy định cơ quan môi giới dịch vụ công nghệ hoặc 
làm đại lý và người làm kinh doanh trong giao dịch công nghệ lừa dối người uỷ thác 
hoặc cùng với một bên đương sự thông đồng lừa dối bên đương sự khác, làm không 
đúng chức trách phải bị cảnh cáo, ngoài trách nhiệm bồi thường dân sự ra, có thể bị 
phạt; cấu thành tội phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật. 

4.2.5. Nhà nước có các chính sách khuyến khích phát triển hoạt động tư vấn, môi 
giới chuyển giao công nghệ. 

Ưu đãi, tài trợ cho hoạt động chuyển giao công nghệ, tài trợ các dịch vụ thông tin 
liên quan tới chuyển giao công nghệ. có những hỗ trợ thông qua doanh nghiệp sử dụng 
tư vấn, môi giới chuyển giao công nghệ, tư vấn phân tích tiềm năng chuyển giao công 
nghệ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (đánh giá công nghệ được chuyển giao, đánh giá các 
đối tác, hỗ trợ việc chuyển giao có hiệu quả, hỗ trợ về pháp lý và kỹ thuật). 

- Nhà nước hỗ trợ nâng cấp năng lực quản lý công nghệ bên trong doanh nghiệp 
như là một điều kiện để hoạt động tư vấn, môi giới chuyển giao công nghệ phát huy tác 
dụng. Xây dựng các tổ chức hạt nhân về quản lý công nghệ tại doanh nghiệp vừa và 
nhỏ. Đây là hoạt động nhằm nhấn mạnh bản thân doanh nghiệp cũng cần phải có vai trò 
tích cực trong việc xét đoán các nhu cầu công nghệ của mình, chủ động tiếp nhận những 
điều kiện bên ngoài để nâng cao sức cạnh tranh... Nhờ các tổ chức này mà các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ có được những nhân lực cần thiết để đủ khả năng xử lý các thông tin 
có tính bí mật không dễ gì uỷ thác cho các nhà tư vấn bên ngoài, các doanh nghiệp hiểu 
rõ nhu cầu công nghệ của mình hơn... và sự hỗ trợ từ bên ngoài vào doanh nghiệp cũng 
hiệu quả hơn. Đồng thời, thành lập Quỹ chuyển giao công nghệ (như ở một số nước), kể 
cả hỗ trợ việc đi khảo sát ở nước ngoài cho các cá nhân hoạt động trong các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ, nhằm giúp họ xác định các công nghệ được chuyển giao và nâng cao 
khả năng đàm phán, quản lý công nghệ...  

III. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN XÃ 
HỘI. 

1. Hoạt động Khoa học và công nghệ.* 
Luật KH&CN (điều 2, khoản 3) quy định: “Hoạt động KH&CN bao gồm nghiên 

cứu khoa học, nghiên cứu và phát triển công nghệ, dịch vụ KH&CN, hoạt động phát 
huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và các hoạt động khác nhằm phát 
triển KH&CN”, như vậy: Hoạt động KH&CN là hoạt động gồm cả hoạt động (nghiên 
cứu) khoa học và hoạt động (quản lý) công nghệ trong sản xuất.  

Hoạt động (nghiên cứu) khoa học, điều 2, khoản 4 của Luật KH&CN quy định: 
“Nghiên cứu khoa học là hoạt động phát hiện, tìm hiểu các hiện tượng, sự vật, quy luật 

                                                
* Theo phân tích của PGS. TS Vũ Cao Đàm, 
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của tự nhiên, xã hội và tư duy; sáng tạo các giải pháp nhằm ứng dụng vào thực tiễn. 
Nghiên cứu khoa học bao gồm nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng”. 

Hoạt động (quản lý) công nghệ, điều 2, khoản 5 của Luật KH&CN quy định: 
“Phát triển công nghệ là hoạt động nhằm tạo ra và hoàn thiện công nghệ mới, sản 
phẩm mới. Phát triển công nghệ bao gồm triển khai thực nghiệm và sản xuất thử 
nghiệm”;  

Trong định nghĩa hoạt động (quản lý) công nghệ, có đề cập đến Phát triển công 
nghệ bao gồm triển khai thực nghiệm và sản xuất thử nghiệm trong phát triển công 
nghệ: 

- Triển khai thực nghiệm, là hoạt động ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học để 
làm thực nghiệm nhằm tạo ra công nghệ mới, sản phẩm mới, (điều 2, khoản 6 - Luật 
KH&CN). 
  - Sản xuất thử nghiệm, là hoạt động ứng dụng kết quả triển khai thực nghiệm để 
sản xuất thử ở quy mô nhỏ nhằm hoàn thiện công nghệ mới, sản phẩm mới trước khi 
đưa vào sản xuất và đời sống. (điều 2, khoản 7 của Luật KH&CN). 

Phát triển công nghệ còn có Hoạt động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp 
lý hoá sản xuất và các hoạt động khác nhằm phát triển KH&CN (điều 2, khoản 3 của 
Luật KH&CN) mà khởi đầu là phong trào thi đua:“ phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ 
thuật, hợp lý hoá sản xuất, cải tiến nghiệp vụ công tác” được phát động từ thập niên 60 
của thế kỷ trước và vẫn duy trì cho đến ngày nay với tên gọi là Phong trào thi đua Lao 
động sáng tạo.  

2. Tác động của khoa học và công nghệ đối với phát triển kinh tế - xã hội. 
2.1. Làm biến đổi cơ sở vật chất kỹ thuật của nền sản xuất xã hội. 
Đầu thế kỷ XX, loài người đã tích lũy được một kho tàng trí tuệ về khoa học và 

kỹ thuật đồ sộ. Karl-Marx (1818 - 1883) đã từng có một luận điểm nổi tiếng: “tri thức 
xã hội phổ biến (được hiểu là khoa học) đã chuyển hóa thành lực lượng sản xuất trực 
tiếp”. Tuy nhiên do điều kiện lịch sử lực lượng sản xuất phát triển không đồng đều, 
không dưới 80 - 90% dân số thế giới vẫn sống trong nghèo nàn lạc hậu. 

Khoa học và công nghệ phát triển mạnh từ những năm 40 thế kỷ trước và đặc 
trưng rõ nét nhất từ khi có vệ tinh nhân tạo (1957), con người bay vào vũ trụ, đặt chân 
lên mặt trăng, và các công trình nghiên cứu vũ trụ khác. Dưới sự tác động của công 
nghệ vũ trụ, các ngành công nghệ mới, có tầm cao mới liên tiếp ra đời, đặc biệt là công 
nghệ thông tin, viễn thông, công nghệ năng lượng tái tạo,… với những phát minh kỳ 
diệu như lade (1967), truyền hình qua vệ tinh nhân tạo (1964), tổng hợp gien (1973), 
mạch tổ hợp cho (1965), máy tính điện tử, máy tính điện tử sinh học dựa trên cấu tạo bộ 
óc con người (1994), bộ vi xử lý (1971), rệp điện tử, máy gia tốc, v.v… 

Có thể nói từ nửa cuối thế kỷ XX, con người đã mở rộng thêm tầm nhìn, làm cho 
không gian thu hẹp khoảng cách, con người xích lại gần nhau hơn, cuộc sống tốt đẹp, 
sôi nổi, hiểu biết thế giới khách quan qua khám phá lịch sử cũng như dự đoán tương lai 
xác thực hơn. Đến nay, có thể khẳng định rằng nền sản xuất xã hội nay dưới tác động 
của KH&CN đang biến đổi sâu sắc, mạnh mẽ cả về cơ cấu, chức năng và phương thức 
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hoạt động tạo nên một sự phát triển nhảy vọt, một bước ngoặt lịch sử trọng đại sang một 
thời đại kinh tế mới - thời đại kinh tế tri thức; quá độ sang một nền văn minh mới - nền 
văn minh trí tuệ, tạo cho quyền lực từ sức mạnh của bạo lực, vũ khí, tiền bạc (thuộc hai 
nền văn minh nông nghiệp, công nghiệp) dịch chuyển sang sức mạnh của tri thức, một 
thứ “của cải” mà bất cứ người nào, dân tộc nào, dù là yếu, nghèo nhất, nếu có quyết tâm 
học hỏi cũng đều có thể giành được, chiếm đoạt được, làm cho quyền lực không còn 
phụ thuộc vào sức mạnh vật chất và của cải mà phụ thuộc vào những nguồn tri thức 
nắm giữ.  

Trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, KH&CN đã trực tiếp tác động nâng cao năng 
suất lao động, giảm nhẹ cường độ lao động, giảm chi phí, giá thành sản xuất, giảm rõ rệt 
tỷ lệ tiêu hao vật chất, tăng tỷ lệ chất xám trong cấu tạo sản phẩm, nhiều sản phẩm mới 
ra đời phong phú, đa dạng, đa năng, mẫu mã đẹp, kích thước nhỏ nhẹ hơn, và thực sự 
thúc đẩy rút ngắn đáng kể quá trình công nghiệp hóa. Nếu như ở thế kỷ XVIII, một 
nước muốn công nghiệp hóa thường mất 100 năm, thì đầu thế kỷ XX chỉ còn khoảng 30 
năm. Vào thập niên 70 - 80 rút xuống 20 năm. Thập niên 90 chỉ còn trên dưới 10 năm * 

Quãng thời gian cần thiết để tăng gấp đôi GDP (Tổng sản phẩm quốc dân) theo 
đầu người đã được rút ngắn một cách ổn định. Nếu như Anh mất 58 năm (kể từ 1780), 
Mỹ 47 năm (từ 1839), Nhật 34 năm (kể từ 1880) thì từ sau Đại chiến thứ hai, cuộc cách 
mạng khoa học và công nghiệp lần thứ ba còn đẩy tốc độ này lên cao hơn như Brazin 18 
năm, Indonesia 17 năm, Hàn Quốc 11 năm, Trung Quốc 10 năm **  

2.2. Thúc đẩy nhanh quá trình tăng trưởng kinh tế. 
Ở Việt Nam Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, nền khoa học - kỹ thuật 

Việt Nam mới được hình thành và từng bước phát triển theo hướng hiện đại hóa nhằm 
đáp ứng yêu cầu của cách mạng phấn đấu xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, 
giàu mạnh, nhân dân ấm no, hạnh phúc. 

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, nền KH&CN đã phục vụ 
đắc lực cách mạng giành thắng lợi trong chiến tranh và xây dựng tiềm lực khoa học trên 
quy mô lớn với trình độ cao sau khi kết thúc chiến tranh. Song do xuất phát điểm từ nền 
kinh tế nghèo nàn, lạc hậu lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề, nên trình độ khoa học - 
công nghệ - kỹ thuật tuy có phát triển nhưng vẫn chậm chạp và thấp hơn so trình độ 
chung của các nước trong khu vực. Tỷ lệ ngành công nghiệp chế biến Việt Nam năm 
1995 chiếm trong GDP là 15,0%, chỉ ngang mức của Hàn Quốc năm 1965, của Thái 
Lan 1970, Malaysia 1974, Indonesia 1985. 

Từ khi chúng ta bắt đầu sự nghiệp đổi mới và mở cửa và đặc biệt là từ khi có 
Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII (1996), nhận thức về vai trò của KH&CN đã được 
nâng cao rõ nét và ngày càng khẳng định vai trò động lực của KH&CN trong phát triển 
kinh tế. Phương châm phát triển kinh tế phải dựa vào KH&CN và KH&CN phải hướng 
vào xây dựng kinh tế; đặc biệt trong trào lưu hội nhập quốc tế và khu vực, nhiều doanh 
nghiệp đã nhận thức là chỉ có đổi mới công nghệ mới đủ sức cạnh tranh và tồn tại được 
trong nền kinh tế thị trường. Nhận thức đó đã thúc đẩy và tạo điều kiện các ngành các 

                                                
* Sổ tay Báo cáo viên về Đại hội IX Đảng CSVN. Trung tâm thông tin công tác tư tưởng Ban TTVH TW - 2001. 
** Almanach những nền văn minh thế giới 1997 (trang 1943). 
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cấp, các tầng lớp lao động nghiên cứu ứng dụng tri thức khoa học, kỹ thuật, tiếp nhận 
chuyển giao công nghệ với tinh thần làm giàu cho mình, cho quê hương, cải thiện điều 
kiện lao động. Doanh nghiệp đã trở thành chủ thể của đổi mới công nghệ, nhân tố quan 
trọng trong hệ thống đổi mới quốc gia. 

Có những thành tựu KH&CN nổi bật trong thời gian gần đây đã được đưa vào 
sản xuất đại trà mang lại hiệu quả cao. Điển hình như trong nông nghiệp đã có hàng 
chục loại giống lúa lai, giống ngô lai, công nghệ chuyển đổi giới tính, lai tạo... Trong 
công nghiệp và xây dựng: sản xuất xi măng giếng khoan chủng loại G, chế tạo chất nổ 
ANFO chịu nước có sức công phá lớn, máy cắt plasma - khí ga, xây dựng trạm thu vệ 
tinh NOAA, ứng dụng công nghệ đúc hẫng và đúc đẩy, thi công cầu dây văng,… Trong 
y tế: sản xuất một số vacxin (tả, viêm gan B thế hệ mới, viêm não Nhật Bản,…), thụ 
tinh trong ống nghiệm. Đặc biệt công nghệ thông tin, bưu chính viễn thông đã có những 
bước phát triển nhảy vọt và đạt trình độ cao, phục vụ ngày càng nhiều và có hiệu quả 
cho phát triển sản xuất và nâng cao đời sống của nhân dân. 

Có thể khẳng định: KH&CN nước ta, dù mới phát triển và không khỏi chập 
chững trong những bước đi ban đầu nhưng đã thực sự góp phần đáng kể vào đẩy mạnh 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt trong những năm gần đây. Điều đó 
được thể hiện qua kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế dưới đây: 

- Tốc độ tăng trưởng khá cao và ổn định GDP tăng bình quân/năm thời kỳ 1996 - 
2000 là 7,0%, thời kỳ 2001 - 2005 là 7,51%. 

- Cả 3 khu vực kinh tế đều phát triển, trong đó công nghiệp và dịch vụ có tốc độ 
tăng khá cao (công nghiệp chế biến tăng 13,5%/năm). Nông nghiệp (kể cả lâm nghiệp 
và thủy sản) vào loại khá trên thế giới: Thời kỳ 1996 - 2000 tăng bình quân 5,7%/năm, 
2001 - 2006 tăng 5,4%/năm. Năm 2005, Việt Nam đứng thứ hai trên thế giới về xuất 
khẩu gạo, cà phê, thứ tư về cao su và thứ nhất về hạt điều. An ninh lương thực được giữ 
vững, chất lượng gạo xuất khẩu được nâng lên và đã đưa giá xuất khẩu xấp xỉ giá gạo 
của Thái Lan. 

- Hàng hóa và dịch vụ chẳng những bảo đảm nhu cầu tiêu dùng trong nước mà 
còn tăng nhanh giá trị xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu thời kỳ 1996 - 2000 tăng bình 
quân/năm trên 21%, 2001-2005 tăng 17,5%. 

- Tiềm lực KH&CN nước ta được tăng cường một bước đáng kể. Hiện nay cả 
nước ta hiện có khoảng 2,4 triệu người có trình độ cao đẳng và đại học trở lên, gần đây 
mỗi năm sinh viên ra trường trên dưới 200 nghìn người là lực lượng tiềm năng tham gia 
hoạt động KH&CN. Với nhịp độ tăng cao và khá ổn định về các chỉ tiêu kinh tế như 
hiện nay, Việt Nam có khả năng rút ngắn thời gian đạt mục tiêu cơ bản hoàn thành CNH 
- HĐH trước năm 2020. Điều đó cho thấy, ở đâu và khi nào KH&CN cũng luôn là lực 
lượng sản xuất số một, là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. 

2.3. Làm biến đổi con người xã hội. 
2.3.1. Về đạo đức: 
Trong quá trình CNH - HĐH, khoa học và công nghệ có vị trí, vai trò cực kỳ 

quan trọng. Ngoài mặt tích cực, Với sự tác động của cơ chế thị trường, bất cứ khoa học, 
kỹ thuật và công nghệ nào cũng để lại những hậu quả tiêu cực đối với sự phát triển của 
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đời sống xã hội và con người, trong đó có lĩnh vực đạo đức. Do vậy, việc làm rõ mối 
quan hệ, sự tác động của khoa học và công nghệ đối với đạo đức trong điều kiện kinh tế 
thi trường là cần thiết cả về phương diện lý luận lẫn thực tiễn. 

Trong quan niệm của triết học Mác - Lênin, giữa khoa học - kỹ thuật - công nghệ 
- đạo đức có mối quan hệ gắn bó, không tách rời nhau. Trong mối quan hệ đó, KH&CN 
cùng với những thành tựu của nó luôn là cơ sở và nền tảng cho sự hình thành, phát triển 
các giá trị chuẩn mực của con người. 

Sự phát triển mạnh mẽ và những tác và những tác động to lớn của khoa học, 
công nghệ đến mọi mặt của đời sống xã hội trong điều kiện chủ nghĩa tư bản đã dẫn đến 
những thái độ, quan điểm trái ngược nhau, bỏ qua (dù vô tình hay cố ý) mặt tích cực của 
khoa học, công nghệ đối với sự phát triển của xã hội. Thuyết phản kỹ thuật đã coi khoa 
học, kỹ thuật và các hoạt động khoa học, kỹ thuật như là cội nguồn của những nỗi bất 
hạnh, khổ đau của con người, những tội ác do con người gây ra cho đồng loại. Theo 
thuyết này thì, tình trạng suy giảm đạo đức và những vấn đề xã hội bức xúc trong xã hội 
phương Tây hiện đại: con người trở nên cô đơn, quan hệ gia đình truyền thống bị rạn 
nứt, nạn thất nghiệp, nghèo đói, bệnh tật, bạo lực... đều bắt nguồn trực tiếp từ chính sự 
phát triển của khoa học, kỹ thuật. Họ không thấy rằng, nguyên nhân sâu xa dẫn đến 
trình trạng đó nằm ở bản chất của chế độ xã hội. Bởi vậy, thuyết phản kỹ thuật chủ 
trương từ bỏ khoa học, kỹ thuật và công nghệ. Và từ chỗ phủ nhận vai trò của khoa học, 
kỹ thuật và công nghệ trong sự phát triển của xã hội, thuyết phản kỹ thuật đã đồng thời 
phủ nhận mặt tích cực trong sự tác động của khoa học, công nghệ đối với sự hình thành 
những giá trị mới về xã hội, con người. 

Trái với thuyết phản kỹ thuật, thuyết kỹ trị lại cường điệu đến mức tuyệt đối hoá 
vai trò của khoa học, công nghệ. Nó cho rằng, toàn bộ sự phát triển của xã hội hoàn toàn 
phụ thuộc vào cơ chế của tiến bộ khoa học, công nghệ, rằng trong nền văn minh công 
nghệ, quyền lực thuộc về các nhà kỹ thuật. Với quan điểm đó, thuyết kỹ trị, một mặt, đã 
góp phần thúc đẩy quá trình nâng cao trình độ của con người, nhưng mặt khác, nó lại 
làm cho sự phát triển của con người trở nên méo mó, què quặt, biến họ thành những 
người máy thuần tuý. Đồng thời, nó xem thường, hạ thấp và làm nghèo những giá trị 
tinh thần, thậm chí làm suy thoái những giá trị đạo đức. Sự sùng bái, xác lập khoa học 
và công nghệ như một hình thức chủ quyền của ý chí con người, trong điều kiện kinh tế 
thị trường TBCN, tất yếu dẫn đến sự "xuống hạng", hạ thấp các tri thức khác như đạo 
đức, truyền thống... 

Phân tích thực trạng xã hội phương Tây dưới tác động của cuộc cách mạng 
KH&CN hiện đại, Jams Goldsmith (một học giả người Mỹ) đặt vấn đề rằng: Tại sao 
bước nhảy vọt vĩ đại nhất của loài người hướng về sự thịnh vượng vật chất lại dẫn đến 
sự đổ vỡ nghiêm trọng về mặt xã hội ? Và tại sao kỷ nguyên vĩ đại nhất về thành tựu 
KH-KT lại làm hư hại những điều kiện sống trên Trái đất ? Theo ông, KH&CN vốn có 
sức mạnh và hữu ích, song sự phát triển của nó lại đặt ra những vấn đề khác. Thành tựu 
phát triển khoa học mang lại những kết quả hữu ích, nhưng nó cũng có thể lại mang đến 
những hậu quả nguy hại, thậm chí có hại gấp nhiều lần so với cái lợi. Để khắc phục tình 
trạng đó, Jams Goldsmith cho rằng: "Khoa học không được tách khỏi đạo đức... Khoa 
học phải phục vụ xã hội và là một bộ phận của xã hội". Cũng như khoa học, công nghệ 
là "một công cụ hữu ích. Nhưng nếu không được kiểm soát bởi những giá trị căn bản 
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hơn, chúng có thể phá huỷ sự ổn định xã hội... nuốt trôi nền văn minh của chúng ta". Từ 
đó, ông đi tới kết luận rằng, KH&CN không những phải phục vụ những nhu cầu thực sự 
của xã hội, mà còn "phải nhạy bén với những yêu cầu về luân lý, đạo đức và xã hội". 

Thực tế đã chứng minh rằng sự phát triển của cuộc cách mạng KH&CN hiện đại 
cùng với việc nó đang từng bước trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp không chỉ làm 
thay đổi vị trí của con người trong quá trình sản xuất, mà hơn thế, còn làm thay đổi căn 
bản chính nền sản xuất xã hội. Do đó, KH&CN cũng tác động mạnh mẽ đến sụ phát 
triển của đạo đức xã hội, làm thay đổi thang giá trị và những nguyên tắc chi phối hoạt 
động của con người xã hội. 

Sự tác động của KH&CN đến sự phát triển của đạo đức mang tính hai mặt. Dựa 
vào những tri thức, vào sự hiểu biết khoa học (vốn ngày càng phong phú và đa dạng) và 
thông qua công nghệ, con người với tư cách là những chủ thể đạo đức, một mặt, nhận 
thức, đánh giá và lựa chọn đúng đắn các giá trị đạo đức, mặt khác, xác định được các 
biện pháp, cách thức ứng xử hợp lý nhằm điều chính hành vi của mình trong đời sống 
đạo đức xã hội. Xu hướng chung của sự phát triển khoa học - kỹ thuật - công nghệ hiện 
đại là hướng tới phục vụ con người ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn. Đó vừa là mục 
tiêu, vừa là chuẩn mực đạo đức cao nhất của sự phát triển KH&CN trên cơ sở chế độ 
chính trị.  

Chủ nghĩa tư bản - với chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, quy luật 
kinh tế cơ bản của nó là quy luật giá trị, quan hệ hàng - tiền, lợi nhuận tối đa trở thành lẽ 
sống của GCTS nên trong tính cạnh tranh khốc liệt nó đã ra sức thúc đẩy tiến bộ 
KH&CN, nhưng khi càng phát triển về mặt kinh tế thì nó lại càng sa vào tình trạng rối 
loạn xã hội và khủng hoảng đạo đức. Khắc họa sự tác động tiêu cực của khoa học - kỹ 
thuật trong CNTB. Các Mác cho rằng, thắng lợi của kỹ thuật dường như được mua bằng 
cái giá là làm mất phẩm chất đạo đức của con người, làm tha hoá con người nhiều hơn 
và tiêu diệt con người nhanh hơn.  

2.3.2. Về môi sinh: 
Con người sáng tạo ra KH&CN, nhưng khi đã trở thành thực thể vật chất độc lập 

thì bản thân KH&CN vận động theo những quy luật nội tại, khiến cho con người không 
thể kiểm soát được hết mọi tác động, cũng như không thể dự kiến hết những hậu quả 
của tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội, 
trong đó có lĩnh vực đạo đức. 

Những tưởng sự thịnh vượng vật chất nhờ sự phát triển của KH&CN trong nửa 
cuối thế kỷ XX sẽ là thiên đường của con người. Song, không phải vậy. Cùng với việc 
tạo ra một khối lượng của cải to lớn (do khai thác theo kiểu bóc lột tự nhiên), con người 
đã gây ra hậu quả nghiêm trọng về môi trường sống. Dựa vào các phương tiện kỹ thuật 
hiện đại, con người đã áp đặt sự thống trị của mình và vắt kiệt tự nhiên một cách vô 
trách nhiệm. Khai thác tự nhiên bằng mọi giá, lấy đi mọi cái có thể lấy, con người 
(trong xã hội hiện tại) vô tình đã đối xử không công bằng, thiếu trách nhiệm đạo đức 
trước các thế hệ tương lai. 

Dựa vào những tri thức mới, con người dần dần nhận ra rằng, không thể nuôi 
dưỡng mãi trong mình một quyền năng vô hạn trước tự nhiên, điều quan trọng là sự phát 
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triển của KH&CN hiện đại đã và đang tạo ra những cơ hội cho con người sửa chữa sai 
lầm, xây dựng mối quan hệ con người - tự nhiên: đạo đức sinh thái.  

2.3.3. Về mối quan hệ xã hội và nhân văn: 
Sự phát triển của KH&CN trong điều kiện kinh tế thị trường còn làm ảnh hưởng 

đến nhân cách con người. Tuy những thành tựu trong lĩnh vực công nghệ thông tin là 
niềm tự hào của KH&CN hiện đại, mở ra những khả năng to lớn cho con người nhận 
thức thế giới xung quanh, tạo cơ hội cho sự hợp tác, xích lại gần nhau giữa các dân tộc, 
quốc gia song công nghệ thông tin đang gây nên những ảnh hưởng tiêu cực đối với con 
người xã hội. Sự ra đời của các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là văn minh màn 
hình đang làm cho thế giới nội tâm của con người trở nên nghèo nàn, giao cảm giữa mỗi 
cá nhân với thế giới bên ngoài trở nên hời hợt, mối đồng cảm, sự quan tâm đến người 
khác... ngày càng suy giảm. Vì thế, khi quan hệ giữa cá nhân với cộng đồng bị suy yếu, 
lỏng lẻo, con người sẽ cảm thấy cô đơn, thậm chí “vô cảm” trước đau khổ hay hạnh 
phúc của đồng loại. Sự thâm nhập và tiếp cận văn hoá không lành mạnh thông qua 
mạng Internet đã gây ra những hủy hoại về mặt đạo đức của một bộ phận dân cư, đặc 
biệt là trong tầng lớp thanh thiếu niên, từ đó sẽ "gặm nhấm", làm mai một dần các giá trị 
định hướng nhân cách mang bản sắc văn hóa dân tộc.  

Sự phát triển nhanh chóng cùng với những ứng dụng to lớn của công nghệ sinh 
học trong đời sống xã hội biến thế kỷ XXI là thế kỷ của công nghệ sinh học, mở ra 
nhiều triển vọng cho việc giải quyết hàng loạt vấn đề lớn thuộc các lĩnh vực: sản xuất, y 
học, chăm sóc sức khoẻ, môi trường... theo hướng tích cực.  

Việc phát hiện ra mật mã của sự sống khiến con người ngày càng hiểu sâu hơn về 
bản thân mình, bảo đảm cho sự làm chủ bản thân của con người và hình thành những 
tiền đề cho tự do, công bằng, hạnh phúc của xã hội tương lai. Song, sự phát triển của 
công nghệ sinh học cũng đặt con người trước hàng loạt nỗi lo âu, dằn vặt, như: an toàn 
lương thực, thực phẩm... "siêu thị" hay "ngân hàng" chuyên mua bán các "nội tạng", 
“giống nòi”; đặt ra vấn đề mới: vấn đề đạo đức sinh học, làm sao vừa kết hợp giữa tiến 
bộ KH&CN phục vụ con người với việc gìn giữ, tôn trọng phẩm giá của con người ?  

Sự xuất hiện của cừu Dolly là bằng chứng thể hiện bước tiến bộ vượt bậc của 
KH&CN hiện đại. Từ đây, người ta đưa ra ý tưởng có thể tạo ra con người bằng phương 
pháp nhân bản vô tính. Bất chấp các nhà khoa học, đạo đức học đã cảnh báo về những 
hiểm họa, bất chấp quan điểm của Liên hiệp quốc coi nhân bản người là trái với đạo lý 
và không phù hợp với nhân cách, một số nước (12 nước) có tiềm lực vẫn ủng hộ việc 
nghiên cứu khoa học theo hướng này, đặt, nhân loại phải đối mặt những vấn đề ảnh 
hưởng trực tiếp đến số phận, lương tâm, trách nhiệm đạo đức và nhân cách con người. 

Nước ta đang trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường và dựa vào khoa 
học và công nghệ hiện đại để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Bởi vậy, vấn đề 
đặt ra đối với chúng ta là nhận diện những tác động của KH&CN đối với đạo đức biểu 
hiện như thế nào trong thực tiễn đời sống xã hội, để có thể phát huy tối đa mặt tích cực, 
giảm thiểu mặt tiêu cực của sự tác động đó, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng 
một xã hội mới "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Trong 
điều kiện hiện nay ở Việt Nam, chỉ có dựa vào KH&CN để phát triển kinh tế - xã hội 
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theo định hướng XHCN mới tạo nên một cuộc sống hạnh phúc cho tất cả mọi người mà 
Đảng và nhân dân ta đang hướng đến.*  

3. Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ở Việt Nam. 
3.1. Thực trạng khoa học và công nghệ Việt Nam 
3.1.1. Những thành tựu của KH&CN Việt Nam trong thời gian qua: 
a) Tiềm lực khoa học và công nghệ đã được tăng cường và phát triển 

Trong nhiều thập kỷ qua, chúng ta đã đào tạo được trên 1,8 triệu cán bộ có trình 
độ đại học và cao đẳng trở lên với trên 30 nghìn người có trình độ trên đại học (trên 14 
nghìn tiến sĩ và 16 nghìn thạc sĩ) và khoảng hơn 2 triệu công nhân kỹ thuật; trong đó, có 
khoảng 34 nghìn người đang làm việc trực tiếp trong lĩnh vực KH&CN thuộc khu vực 
nhà nước. Đội ngũ này có khả năng tiếp thu tương đối nhanh và làm chủ được tri thức, 
công nghệ hiện đại trong một số ngành và lĩnh vực. 

Đã xây dựng được một mạng lưới các tổ chức KH&CN với trên 1.100 tổ chức 
nghiên cứu và phát triển thuộc mọi thành phần kinh tế, trong đó có gần 500 tổ chức 
ngoài nhà nước; 197 trường đại học và cao đẳng, trong đó có 30 trường ngoài công lập. 
Cơ sở hạ tầng kỹ thuật nghiên cứu KH&CN được tăng cường và nâng cấp, gắn kết tốt 
giữa NCKH, phát triển công nghệ với sản xuất - kinh doanh. 

Từ năm 2000 tỷ lệ chi ngân sách nhà nước cho KH&CN đã đạt 2%, đánh dấu 
mốc quan trọng trong chính sách đầu tư phát triển KH&CN của Đảng và Nhà nước. 

b)  Khoa học và công nghệ đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. 
Khoa học XH&NV đã lý giải và khẳng định giá trị khoa học và thực tiễn của Chủ 

nghĩa Mác - Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; 
cung cấp luận cứ khoa học phục vụ hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước; góp phần vào thành công của quá trình đổi mới tư duy kinh tế nói 
riêng. Các kết quả điều tra cơ bản và nghiên cứu về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên 
nhiên đã phục vụ xây dựng luận cứ khoa học cho các phương án phát triển kinh tế - xã 
hội của đất nước.  

KH&CN đã tiếp thu, làm chủ, thích nghi và khai thác có hiệu quả các công nghệ 
nhập từ nước ngoài, nên trình độ công nghệ trong sản xuất, dịch vụ được nâng lên, hàng 
hoá có sức cạnh tranh cao hơn. Đặc biệt, trong lĩnh vực nông nghiệp, KH&CN đã tạo ra 
nhiều giống cây trồng, vật nuôi có chất lượng và năng suất cao, góp phần chuyển đổi cơ 
cấu kinh tế nông thôn.  

Các chương trình nghiên cứu trọng điểm về công nghệ thông tin, công nghệ sinh 
học, công nghệ vật liệu, tự động hoá, công nghệ cơ khí - chế tạo máy, đã góp phần nâng 
cao năng lực nội sinh trong một số lĩnh vực công nghệ tiên tiến, nâng cao năng suất, 
chất lượng và hiệu quả của nhiều ngành kinh tế. Góp phần đào tạo và nâng cao trình độ 
nhân lực, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc và phát huy 
truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc. 

 
                                                
* Nguyễn Đình Hòa. Tạp chí Triết học 
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c)  Cơ chế quản lý khoa học và công nghệ từng bước được đổi mới 
Hệ thống quản lý nhà nước về KH&CN từ trung ương đến địa phương đã đẩy 

mạnh, phát triển được KH&CN, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã 
hội của ngành và địa phương. Luật KH&CN đã tạo cho KH&CN bám sát hơn nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội. Cơ chế tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ 
KH&CN đã bước đầu được thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, công khai, mở rộng từ 
nghiên cứu - phát triển đến sản xuất và dịch vụ KH&CN. Quyền tự chủ trong hoạt động 
KH&CN bước đầu được tăng cường, mở rộng về hợp tác quốc tế. Giảm bớt được các 
khâu trung gian trong việc cấp phát kinh phí đến nhà khoa học 

Việc phân công, phân cấp trong quản lý nhà nước về KH&CN từng bước được 
hoàn thiện thông qua các quy định về chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của các bộ, 
cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

d) Trình độ nhận thức và ứng dụng khoa học và công nghệ của nhân dân ngày 
càng được nâng cao 

Hoạt động tích cực của các tổ chức KH&CN, các tổ chức khuyến nông, lâm, ngư 
và công tác phổ biến, tuyên truyền rộng rãi về tác động của KH&CN đến sản xuất và 
đời sống, nhận thức và khả năng tiếp thu, ứng dụng tri thức KH&CN của người dân 
trong thời gian qua đã tăng lên rõ rệt. Hoạt động KH&CN ngày càng được xã hội hoá 
trên phạm vi cả nước.  

3.1.2. Những yếu kém: 
- Trình độ công nghệ của nhiều ngành sản xuất còn thấp và lạc hậu: 
Ngoài những công nghệ tiên tiến được đầu tư mới trong một số ngành, lĩnh vực 

(bưu chính - viễn thông, dầu khí, hàng điện tử tiêu dùng, sản xuất điện, xi măng), nhìn 
chung trình độ công nghệ của các ngành sản xuất nước ta hiện lạc hậu khoảng 2 - 3 thế 
hệ công nghệ so với các nước trong khu vực, làm hạn chế năng lực cạnh tranh của các 
doanh nghiệp và nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực. 

- Đầu tư của xã hội cho KH&CN còn thấp, trang thiết bị nghiên cứu rất thiếu, 
không đồng bộ, lạc hậu trong cùng ngành. Hệ thống dịch vụ KH&CN, bao gồm thông 
tin KH&CN, tư vấn chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn - đo lường - chất 
lượng còn yếu kém cả về cơ sở vật chất và năng lực cung cấp dịch vụ đáp ứng các yêu 
cầu của hội nhập khu vực và quốc tế. 

- Đội ngũ cán bộ KH&CN còn thiếu cán bộ đầu đàn giỏi, các “tổng công trình 
sư”, đặc biệt là cán bộ KH&CN trẻ kế cận có trình độ cao. Cơ cấu nhân lực KH&CN 
theo ngành nghề và lãnh thổ còn nhiều bất hợp lý. Hệ thống GD&ĐT chưa đáp ứng yêu 
cầu đào tạo nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao, đặc biệt đối với những lĩnh vực 
KH&CN tiên tiến; chưa đáp ứng yêu cầu phát triển KH&CN và CNH-HĐH đất nước. 

- Thiếu sự liên kết hữu cơ giữa nghiên cứu KH&CN với GD&ĐT và SX-KD; 
thiếu sự hợp tác chặt chẽ giữa các tổ chức nghiên cứu - phát triển, trường đại học và 
doanh nghiệp. Tỷ lệ cán bộ nghiên cứu KH&CN trong dân số và mức đầu tư cho NCKH 
theo đầu người thấp, kết quả nghiên cứu - phát triển theo chuẩn mực quốc tế còn rất ít.  

- Cơ chế quản lý KH&CN chậm được đổi mới, còn mang nặng tính hành chính: 
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Quản lý hoạt động KH&CN còn tập trung chủ yếu vào các yếu tố đầu vào, chưa 
chú trọng đúng mức đến quản lý chất lượng sản phẩm đầu ra và ứng dụng kết quả 
nghiên cứu vào thực tiễn. Các nhiệm vụ KH&CN chưa thực sự gắn kết chặt chẽ với nhu 
cầu phát triển kinh tế - xã hội. Công tác đánh giá nghiệm thu kết quả nghiên cứu chưa 
tương hợp với chuẩn mực quốc tế. 

Quản lý các tổ chức KH&CN không phù hợp với đặc thù của lao động sáng tạo 
và thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. Các tổ chức KH&CN chưa có được 
quyền tự chủ đầy đủ về kế hoạch, tài chính, nhân lực và hợp tác quốc tế để phát huy tính 
năng động, sáng tạo. 

Việc quản lý cán bộ KH&CN theo chế độ công chức không phù hợp với hoạt 
động khoa học và công nghệ, làm hạn chế khả năng lưu chuyển và đổi mới cán bộ. 
Thiếu cơ chế đảm bảo để cán bộ KH&CN được tự do chính kiến, phát huy khả năng 
sáng tạo, tự chịu trách nhiệm trong khuôn khổ pháp luật. Chưa có những chính sách hữu 
hiệu tạo động lực đối với cán bộ KH&CN và chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, 
chế độ tiền lương còn nhiều bất hợp lý, không khuyến khích cán bộ KH&CN toàn tâm 
với sự nghiệp KH&CN. 

Cơ chế quản lý tài chính hoạt động KH&CN chưa tạo thuận lợi cho nhà khoa 
học, huy động được nhiều nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước; tự chủ về tài chính 
chưa đi liền với tự chủ về quản lý nhân lực nên hiệu quả còn hạn chế. 

- Thị trường KH&CN chậm phát triển. Hoạt động mua, bán công nghệ và lưu 
thông kết quả nghiên cứu KH&CN còn bị hạn chế do thiếu các tổ chức môi giới, quy 
định pháp lý cần thiết, đặc biệt là hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.  

3. Mục tiêu phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2010. 
Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2010 tập trung thực hiện 3 

nhóm mục tiêu chủ yếu. 
a) Bảo đảm cung cấp luận cứ khoa học cho quá trình công nghiệp hoá rút ngắn, 

phát triển bền vững theo định hướng XHCN và hội nhập thành công vào kinh tế thế giới 
b) Góp phần quyết định nâng cao chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế và 

năng lực cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá, đảm bảo quốc phòng và an ninh 
c) Xây dựng và phát triển năng lực KH&CN đạt trình độ trung bình tiên tiến 

trong khu vực. Phát triển tiềm lực KH&CN đạt trình độ trung bình tiên tiến trong khu 
vực. 

Để chuẩn bị cho việc ra đời Chiến lược KH&CN giai đoạn 2011-2020, thực tiễn đã đặt ra 
một số yêu cầu sau:  

a) Về cơ chế: 
- Khắc phục những hạn chế của Chiến lược KH&CN giai đoạn 2001 - 2010; gắn kết chặt 

chẽ KH&CN với các hoạt động kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, giáo dục - đào tạo…; đưa 
hoạt động KH&CN thâm nhập vào các hoạt động kinh tế - xã hội ở các bộ/ngành, địa phương và 
doanh nghiệp; hướng hoạt động KH&CN vào giải quyết những vấn đề thiết thực của cuộc sống. 
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 - Huy động tối đa sự tham gia của các bộ (ngành), địa phương, doanh nghiệp, các nhà 
khoa học đầu ngành thuộc mọi lĩnh vực nhằm tăng cường trao đổi ý tưởng, thông tin, tạo sự đồng 
thuận cao nhất trong việc quyết định lựa chọn các phương án chiến lược. Đặc biệt, cần tiếp thu 
các phương pháp, cách tiếp cận hiện đại của thế giới, đặc biệt là cách tiếp cận “nhìn trước”, hệ 
thống đổi mới quốc gia để bảo đảm lựa chọn các kịch bản một cách có căn cứ khoa học và thực 
tiễn, làm cho KH&CN trở thành một bộ phận cấu thành hữu cơ không thể thiếu trong chiến lược 
phát triển bền vững của đất nước.  

- Đổi mới quản lý, giao cho các tổ chức KH&CN quyền tự chủ rất cao, cả về tài 
chính, tổ chức, biên chế. Điều này đã được quy định rõ trong Nghị định 115 và Nghị 
định 80, được ví như “khoán 10” trong khoa học.  

- Sớm hình thành một hệ thống doanh nghiệp KH&CN. Đây là một loại hình 
doanh nghiệp mới, do các nhà khoa học lập ra, ứng dụng kết quả nghiên cứu để làm ra 
sản phẩm có hàm lượng chất xám cao hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. 
Viện là công ty mẹ, trong viện có nhiều công ty con. 

b) Về tài chính: 
Cho phép các nhà khoa học có quyền tự chủ cao hơn trong sử dụng kinh phí của 

nhà nước. Không nên quyết toán theo năm tài chính mà theo thời gian nghiên cứu.  
- Cho phép được linh hoạt chuyển đổi thuận lợi nội dung nghiên cứu, tạo điều 

kiện cho họ đi trao đổi khoa học ở nước ngoài cũng như mời chuyên gia nước ngoài vào 
hợp tác nghiên cứu trong nước.  

c) Về  đề  tài nghiên cứu:  
- Nhà nước nên xác định những đề tài có ảnh hưởng lớn đến đất nước, coi đó như 

nhiệm vụ KH&CN của quốc gia, hình thành những tập thể nghiên cứu mạnh, giao cho 
họ quyền tự chủ cao để họ làm được việc đó. Với cơ chế manh mún hiện nay (có khi 
cùng một vấn đề, viện A nghiên cứu, viện B cũng nghiên cứu, bộ C cũng có đề tài tương 
tự…), sẽ không thể giải quyết được những vấn đề mang tính chiến lược, tầm quốc gia.  

- Giao cho nhà khoa học chủ trì một dự án lớn, được giao một khoản kinh phí đủ 
lớn, được quyền chủ động mời và trả lương cao cho các nhà khoa học khác cùng làm 
việc, chủ động mua sắm thiết bị, tham dự các hội nghị quốc tế, mời chuyên gia nước 
ngoài hợp tác… Nhà nước chỉ quan tâm đến sản phẩm của dự án (kinh nghiệm của các 
nước), có như thế mới có thể triển khai thành công các dự án lớn.  
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Chương 2 
 

XÃ HỘI HỌC MÔI TRƯỜNG 
 
I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI HỌC MÔI TRƯỜNG. 
 1. Sự hình thành, phát triển xã hội học môi trường trên thế giới và Việt 
Nam. 
 1.1. Đối với Thế giới: 

Trong vòng không đầy 3 thập niên cuối cùng của Thế kỷ XX, ít ngành khoa học 
nào phát triển mạnh mẽ như lĩnh vực nghiên cứu về xã hội học môi trường mà nguyên 
nhân của nó là do nhu cầu hình thành cơ sở lý thuyết cho những giải pháp xã hội vì sự 
tồn vong của nhân loại trước thảm họa môi trường. Nhiều nhà xã hội học đã quan tâm 
đến mối quan hệ giữa xã hội và môi trường sinh học như Durkheim, Weber, Marx, 
Engghen… 
 Ngay từ giữa thế kỷ XX, đã xuất hiện những nghiên cứu khoa học liên bộ môn về 
mối quan hệ giữa tự nhiên và xã hội như:  

Sinh thái học nhân văn được các nhà xã hội như: Park, Bugess, Mckenzie... 
thuộc trường phái Chicago phát triển trong những năm 1920 và 1930. 

Xã hội học môi trường xuất hiện ở Mỹ trong những năm 1970 và đầu những năm 
1980 do một số nhà nghiên cứu về lĩnh vực xã hội học nông thôn và xã hội học về tài 
nguyên thiên nhiên đề xướng như: Catton, Dunlap, Schnaiberg, Buttle... 

Xã hội học sinh thái xuất hiện cuối thập niên 1980, với những sự kiện nổi bật 
đánh dấu mốc phát triển liên quan đến các khía cạnh nhân văn của những biến đổi môi 
trường toàn cầu như: 

- Sự công bố báo cáo của ủy ban thế giới về môi trường và phát triển (gọi là Báo 
cáo Brudland, 1987) có đưa ra khái niệm phát triển bền vững. 

- Giới thiệu khía cạnh nhân văn của chương trình thay đổi môi trường toàn cầu 
do Hội đồng khoa xã hội quốc tế, tại hội thảo khoa học Tokyo năm 1988 về những 
nguyên nhân con người của sự biến đổi khí hậu toàn cầu (Jacobson và Price năm 1990). 

- Thành lập nhóm công tác xã hội học môi trường trong hiệp hội xã hội học quốc 
tế ở Hội nghị 1990 tại Madrid, sau này kết hợp với Ủy ban sinh thái học xã hội lập ra 
Ủy ban Nghiên cứu về môi trường và xã hội.  

1.2. Đối với Việt Nam. 
Những khía cạnh xã hội và nhân văn của môi trường đã được bàn đến ở nước ta 

với những bài viết và công trình của các nhà nghiên cứu thuộc các lĩnh vực:  
Tháng 8/1999, tại Hội thảo Giáo dục môi trường Nhân văn có quy mô lớn đã  

đánh dấu mốc quan trọng cho việc phát triển nghiên cứu và giảng dạy về môi trường 
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theo hướng tiếp cận xã hội học và nhân văn, phương hướng nghiên cứu xã hội học môi 
trường; những ý tưởng đó đã được nghiên cứu và hoàn thiện thêm trong các bài viết của 
tác giả Vũ Cao Đàm.*    
 Bước phát triển quan trọng trong sự phát triển lĩnh vực nghiên cứu Xã hội học 
môi trường ở nước ta là môn học Xã hội học môi trường được đưa vào giảng dạy ở các 
trường Đại học 

Năm 1993, công bố Luật Bảo vệ môi trường, để thực hiện các thiết chế bảo vệ 
môi trường và quản lý nhà nước về môi trường. 

Vấn đề xung đột môi trường được quan tâm và đã tổ chức được nhiều đoàn 
nghiên cứu về xung đột môi trường trong các cộng đồng dân cư về các nội dung như: 
Xung đột môi trường phát sinh trong các nhóm xã hội nào ? Biện pháp xử lý các xung 
đột môi trường ? Vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc xử lý các xung 
đột môi trường…?  

 2. Các hướng tiếp cận nghiên cứu môi trường. 
2.1. Khái niệm về môi trường. 
“Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ 

mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn 
tại của con người và thiên nhiên”. (Điều 1 Luật bảo vệ môi trường 1994) 

Môi trường bao gồm: Môi trường tự nhiên và Môi trường nhân tạo. 
Môi trường tự nhiên xuất hiện trên bề mặt Trái Đất Là không gian sống của con 

người,  Là nguồn cung cấp tài nguyên thiên nhiên, là nơi chứa đựng các chất phế thải do 
con người tạo ra, nó không phụ thuộc vào con người mặc dù con người tác động vào tự 
nhiên, làm cho nó bị thay đổi, nhưng các thành phần của tự nhiên vẫn phát triển theo 
quy luật riêng của nó. 

Mặc dù môi trường tự nhiên có vai trò rất quan trọng đối với xã hội loài người, 
nhưng nó không có vai trò quyết định đến sự phát triển của xã hội, vì sự phát triển của 
môi trường tự nhiên bao giờ cũng diễn ra chậm hơn sự phát triển của xã hội loài người, 
muốn có sự thay đổi đáng kể về môi trường tự nhiên phải trải qua thời gian hàng nghìn, 
hàng vạn năm, thậm chí hàng triệu năm nên nó không thể quyết định sự phát triển của 
xã hội. Vai trò quyết định sự phát triển của xã hội loài người thuộc về phương thức sản 
xuất, bao gồm cả sức sản xuất và quan hệ sản xuất. 

Môi trường nhân tạo là kết quả lao động của con người, nó tồn tại hoàn toàn phụ 
thuộc vào con người. Nếu không có bàn tay chăm sóc của con người, thì các thành phần 
của môi trường nhân tạo sẽ bị huỷ hoại. Thực tiễn cho thấy con người có thể làm nâng 
cao chất lượng môi trường hoặc làm suy thoái chất lượng môi trường, làm ảnh hưởng 
sâu sắc đến sự phát triển của xã hội loài người, và trở thành vấn đề chung được toàn thế 
giới quan tâm. Thông điệp của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Anan chào mừng thiên 

                                                
* Vũ Cao Đàm:  
     - Nghiên cứu xã hội học trong sự phát triển tư tưởng môi trường. Tạp chí xã hội học số 3&4.1997, tr. 17.  
     - Tổng quan các hướng tiếp cận nghiên cứu và GD môi trường. Tạp chi Bảo vệ Môi trường. số 8/2000, tr.37 
     - Phương hướng nghiên cứu và giáo dục xã hội học Môi trường. Tạp chí Bảo vệ môi trường. số 9/2000. tr.37. 
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niên kỷ môi trường (năm 2000) đã cảnh báo: "Chưa bao giờ trong lịch sử nhân loại, chỉ 
trong một thời gian ngắn ngủi đến thế, mà chúng ta đã huỷ hoại nhiều đến thế các hệ 
sinh thái tuyệt vời đã hằng nuôi dưỡng chúng ta" 

Môi trường xã hội là tổng thể các quan hệ giữa người với người. Đó là những 
luật lệ, thể chế, cam kết, quy định, ước định... ở các cấp khác nhau như: Liên Hợp Quốc, 
Hiệp hội các nước, quốc gia, tỉnh, huyện, cơ quan, làng xã, họ tộc, gia đình, tổ nhóm, 
các tổ chức tôn giáo, tổ chức đoàn thể... Môi trường xã hội định hướng hoạt động của 
con người theo một khuôn khổ nhất định, tạo nên sức mạnh tập thể thuận lợi cho sự phát 
triển, làm cho cuộc sống của con người khác với các sinh vật khác.  

Cùng với xu thế phát triển chung của thế giới, nền kinh tế Việt Nam đang chuyển 
đổi mạnh mẽ trên con đường CNH - HĐH. Công tác bảo vệ môi trường ở nước ta hiện 
nay chưa đáp ứng được yêu cầu của quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Môi trường tiếp 
tục bị ô nhiễm và suy thoái, có lúc, có nơi ở mức độ nghiêm trọng; việc thi hành pháp 
luật về bảo vệ môi trường chưa nghiêm, ý thức tự giác bảo vệ và giữ gìn môi trường nơi 
công cộng chưa trở thành thói quen, nếp sống của đại bộ phận dân cư. 

2.2. Các hướng tiếp cận nghiên cứu môi trường. 
 2.2.1. Tiếp cận độc học: 
 Ngay từ khi cuộc cách mạnh công nghiệp bùng nổ ở nước Anh và châu Âu, 
người ta đã nhận ra hậu quả ô nhiễm môi trường bởi các yếu tố độc hại thải ra từ sản 
xuất công nghiệp. Đây là mối quan tâm đầu tiên của con người đến mối quan hệ giữa 
phát triển công nghiệp và môi trường sống của con người. 
 Với hướng tiếp cận độc học, Xã hội học môi trường: 

- Xem xét ô nhiễm môi trường từ rủi ro của các sản phẩm hóa học và ô nhiễm 
môi trường tới con người, cây cỏ và động vật, tác động gây độc của chất thải. 

- Phân loại các dạng độc tố (dạng khí, dạng lỏng, dạng rắn…) để có các biện 
pháp xử lý độc tố với các biện pháp cơ học, hóa học, sinh học… không cho độc tố xâm 
nhập vào môi trường sống. Ngăn chặn sự cất giấu chất thải trong môi trường. 

2.2.2. Tiếp cận dịch tễ học: 
Cùng với tiếp cận độc học, tiếp cận dịch tễ học xem xét tác động cura ô nhiễm 

môi trường đến sức khỏe của công đồng dân cư, nhất là những người lao động phải tiếp 
xúc, sống trong môi trường độc hại. Theo hướng này, người ta phân chia các nhóm bệnh 
nghề nghiệp theo đặc điểm của các độc tố nguy hiểm, và tiếp cận dịch tễ học đi vào sản 
xuất công nghiệp như một trong những biện pháp về Bảo hộ lao động. 

2.2.3. Tiếp cận sinh thái học: 
Từ những năm 1960, các ngành khoa học về môi trường, về sinh thái học đã hình 

thành vững chắc và phát triển mạnh mẽ với mục tiêu chung là làm cho con người hiểu 
đúng đắn về môi trường sinh thái - tự nhiên (nước, không khí, động vật, thực vật, đất đai 
và tất cả các hiện tượng tự nhiên khác) để có ý thức tự giác hoạt động bảo vệ, cải thiện 
môi trường sinh thái mà con người đang hủy hoại chúng, tạo những điều kiện tiên quyết 
và cơ bản đối với sự sinh tồn và phát triển bền vững của con người và xã hội. 
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Khái niệm sinh thái học hình thành rất sớm bởi một nhà sinh học là Ernst 
Haeckel trong một sản phẩm có tiêu đề là “Sinh thái học tự nhiên”. Tuy nhiên chỉ đến 
khi mất cân bằng sinh thái trở nên nóng bỏng với nhân loại thì tiếp cận theo sinh thái 
học mới được quan tâm thực sự với những dấu ấn quan trọng là: 

- Bản trường trình của Câu lạc bộ La Mã “Giới hạn của sự tăng trưởng” công bố 
năm 1972, đã đưa ra một thông điệp chấn động: Tăng trưởng bằng không. 

- Bản tường trình thứ hai vào năm 1974 tại Hội nghị thượng đỉnh Stockkholm thể 
hiện thái độ khách quan trong việc xử lý mèi quan hÖ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ 
môi trường. Đề ra phương hướng vượt qua khủng hoảng về môi trường. 

- Năm 1992, Hội nghị thượng đỉnh thứ hai được tổ chức ở Rio De Janneiro đã đề 
ra biện pháp tích cực hơn về bảo vệ môi trường, thông qua hai công ước: Công ước về 
khí hậu và công ước đa dạng sinh học và thông qua Chương trình hành động cho Thế kỷ 
XXI, đến nay đã có trên 120 nước phê chuẩn. 

Bản chất của môi trường nói chung là tính thống nhất biện chứng, tính vật chất 
của các yếu tố trong hệ thống: Tự nhiên - Con người - Xã hội, bởi vậy, con người cần 
tạo ra một môi trường sinh thái phù hợp với hệ thống đó. Chính trong quá trình tác động 
vào tự nhiên, con người không những cải biến, phát triển tự nhiên bên ngoài mà còn cải 
tạo, sáng tạo lại tự nhiên ngay bên trong bản thân. Đồng thời tôn trọng cuộc sống cộng 
đồng, cải thiện chất lượng sống của con người, bảo vệ và cải thiện sự tồn tại mang tính 
đa dạng của trái đất, hạn chế và ngăn chặn mọi hành động làm suy giảm các nguồn tài 
nguyên không thể tái tạo, tăng cường ý thức và năng lực quản lý môi trường, xây dựng 
khối liên minh toàn cầu về an ninh môi trường và phát triển bền vững... 

Ở Việt Nam, trong thời kỳ đẩy mạnh hoạt động CNH - HĐH và thực thi kinh tế 
thị trường định hướng XHCN cần chú trọng đến yêu cầu bảo vệ và cải thiện môi trường 
tự nhiên, các hệ động vật, thực vật vốn phong phú và đa dạng, phòng chống mọi hoạt 
động làm cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên (khoáng sản, đất đai, nguồn nước...). 
Đồng thời, cần phát huy truyền thống của dân tộc con người sống hài hòa, hòa hợp với 
thiên nhiên. Mặt khác, giáo dục và văn hóa đóng vai trò nền tảng và động lực trong quá 
trình xây dựng một môi trường sinh thái - nhân văn phát triển bền vững.  

Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống sống hòa hợp với thiên nhiên là một tập 
tính phổ biến của con người và xã hội Việt Nam. Như hầu hết quốc gia trên thế giới, 
Việt Nam cũng đang phải đối mặt với những nguy cơ, thách thức về môi trường sinh 
thái, nhất là hiện nay cùng tồn tại, đan xen phức tạp hiện tượng sinh thái cổ điển và sinh 
thái hiện đại, dẫn đến sự vượt trước về tính chất gay gắt và cấp bách của thực trạng môi 
trường sinh thái so với trình độ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, thực trạng này 
cũng gắn liền với sự căng thẳng và khó khăn trước các vấn nạn ô nhiễm môi trường xã 
hội, những biến đổi quan niệm về đạo đức sinh thái trong điều kiện kinh tế thị trường và 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa.  

2.2.4. Tiếp cận công nghệ học: 
Vào những năm 1970, xuất hiện cách tiếp cận của các nhà nghiên cứu KH&CN 

về những tác nhân gây ô nhiễm, biện pháp giảm thiểu ô nhiễm được xem xét từ trong 
cấu trúc của công nghệ sản xuất, dưới nhiều góc độ: 
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Nhu cầu tăng trưởng lớn dựa trên cơ sở hạ tầng cổ điển dẫn đến tốc độ tàn phá 
mạnh tài nguyên thiên nhiên.  

Sự xuất hiện gia tăng các phương tiện hóa học kích thích sự tăng trưởng cây 
trồng, vật nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, phân hóa học tuy bảo vệ được thực vạt nhưng gây 
độc hại cho con người. 

Chất thải công nghiệp ngày càng đa dạng và lớn về quy mô, có cả những chất đặc 
biệt nguy hiểm như phóng xạ… 

Tiếp cận theo công nghệ học cho thấy: phải bảo vệ môi trường ngay từ trong 
lòng thiết kế công nghệ, vì các dạng chất thải vẫn nằm đâu đó trong trái đất, xung quanh 
trái đất làm cho tiếp cận theo công nghệ học là hướng tiếp cận triệt để nhất. vì vậy xuất 
hiện hàng loạt khái niệm liên quan đến những ý tưởng mới về phát triển công nghệ: 
Công nghệ ít chất thải, công nghệ không chất thải, công nghệ sạch, công nghệ sạch hơn, 
công nghệ thân thiện với môi trường…nghĩa là phát triển những giải pháp công nghệ và 
phát triển công nghiệp vừ có khả năng thu hồi lại những chất thải để bổ sung nguồn 
nguyên liệu và năng lượng cho sản xuất công nghiệp. 

2.2.5. Tiếp cận kinh tế học: 
Tư tưởng cơ bản của tiếp cận kinh tế học là: bản thân công nghệ không phải là kẻ 

bảo vệ hay tàn phá môi trường, mà vấn đề là các nhà đầu tư, những người sử dụng công 
nghệ để phục vụ cho mục tiêu lợi nhuận. Do đó, vấn đề môi trường cần được xem xét từ 
động cơ lợi nhuận của hoạt động kinh tế. Với động cơ tối đa hóa lợi nhuận, tiếp cận theo 
kinh tế học theo hướng: 

Môi trường bị hủy hoại là do chủ trương trong chiến lược đầu tư, nên giải pháp 
khắc phục là phải tác động trước hết vào các dự án đầu tư đảm bảo an toàn mô trường. 

Sử dụng biện pháp trừng phạt kinh tế đối với các nhà đầu tư. 
Hình thành những quan điểm kinh tế học sinh thái.  
2.2.6. Tiếp cận giáo dục học. 
Càng ngày con người càng nhận thức được đầy đủ ý thức, trách nhidejm của 

công đồng trong việc bảo vệ môi trường. Làm thế nào để thức tỉnh được “lương tri môi 
trường” ? Câu hỏi đó được đặt trên vai sự nghiệp giáo dục. Đó cũng là lý do tồn tại một 
mạng lưới về giáo dục môi trường với một hệ thống các nội dung giáo dục đáng quan 
tâm về:  

Ý thức môi trường, tri thức môi trường, nhận thức môi trường, đạo đức môi 
trường, kỹ thuật môi trường và hành vi môi trường trong cộng đồng. 

Trách nhiệm của ngành GD&ĐT nói chung và các trường học nói riêng trong 
việc xây dựng chương trình giáo khoa về bảo vệ môi trường, đưa nội dung bảo vệ môi 
trường vào chương trình của các cấp học nhằm nâng cao nhận thức và hình thành ý thức 
bảo vệ môi trường. 

Trách nhiệm của các cơ quan truyền thông, các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội 
trong việc thức tỉnh lương tri môi trường trong cộng đồng người.   
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2.2.7. Tiếp cận xã hội học. 
Trong tiếp cận xã hội học người ta quan tâm đến hành vi và thái độ của các nhóm 

xã hội. gồm: 

 - Mối quan hệ giữa con người trong quan hệ với môi trường sinh thái (tàn phá - 
bảo vệ môi trường).  
 - Quan hệ giữa các nhóm xã hội liên quan đến việc tàn phá - bảo vệ môi trường. 
Sự tước đoạt lợi thế sử dụng tài nguyên giữa các nhóm xã hội là nguyên nhân trực tiếp 
của sự phá hoại môi trường. 
 - Vai trò của các thiết chế xã hội, Chính phủ, tổ chức xã hội trong việc BVMT, 
thông qua quan hệ giữa nhóm qun lý chống lại các hành vi xâm hại môi trường. 
 Vì vậy, hiện nay nghiên cứu môi trường không còn là vấn đề của các khoa học về 
dịch tễ học, công nghệ học, sinh thái học, kinh tế học… mà trở thành đối tượng nghiên 
cứu mang tính chính trị - xã hội rất cao của khoa học XH&NV, nhất là XHH; từ đó hình 
thành các thiết chế, văn bản pháp luật, thuế về môi trường, chi phí BVMT trong dự án 
đầu tư, kiểm soát môi trường. 

2.2.8. TiÕp cËn ®¹o ®øc häc:  

TiÕp nhËn ®¹o ®øc häc nh×n nhËn b¶o vÖ m«i trêng tõ trong l¬ng tri cña con 
ngêi, tõ trong hµnh vi vµ th¸i ®é øng xö tríc m«i trêng, chèng l¹i mäi hµnh vi b¹o 
hµnh ®èi víi m«i trêng, tµn ph¸ m«i trêng v× lîi Ých vÞ kû cña b¶n th©n m×nh hoÆc cña 
nhãm x· héi mµ m×nh lµ mét ®¹i diÖn. 

TiÕp cËn ®¹o ®øc häc còng lµ c¬ së ®Ó nh÷ng chuÈn mùc ®¹o ®øc ®îc thõ nhËn 
trong céng ®ång. TiÕp cËn nµy ®îc xem lµ híng tiÕp cËn cao nhËt xÐt trªn l¬ng tri vµ 
tr¸ch nhiÖm cña con ngêi, d·n ®Õn ý thøc tù gi¸c t«n träng c¸c chuÈn mùc m«i trêng 
cña x· héi, kh«ng v× sù rµng buéc cña ph¸p luËt. 

2.9. TiÕp cËn chÝnh trÞ häc: 

Ho¹t ®éng b¶o vÖ m«i trêng ngµy cµng trë thµnh mét ho¹t déng chÝnh trÞ - x· 
héi réng lín, mang tÝnh toµn cÇu, vît khái khu«n khæ cña nh÷ng biÖn ph¸p küthuËt, 
biÖn ph¸p sinh th¸i, ngµy cµng trë nªn mét vÊn ®Ò x· héi bøc xóc, trë thµnh bé phËn cña 
nh÷ng phong trµo ®Êu tranh chÝnh trÞ, thËm chÝ ra ®êi nh÷ng tæ chøc chÝnh trÞ. Nh vËy, 
m«i trêng ®· trë nªn mét lÜnh vùc nghiªn cøu thu hót sù tham gia réng lín cña c¸c 
ngµnh khoa häc x· häi ®Ó h×nh thµnh nh÷ng luËn cø cho viÖc ho¹ch ®Þnh c¸c thiÕt chÕ 
qu¶n lý m«i trêng, vît ra khái khu«n khæ cña x· héi häc chuyÓn sang c¸c khÝa c¹nh 
chÝnh trÞ vµ chÝnh trÞ häc trong c¸c chÝnh s¸ch vµ ph¸t triÓn c«ng nghệ Ýt chÊt th¶i cña 
c¸c c«ng ty, c«ng nghÖ s¹ch vµ c«ng nghÖ s¹ch h¬n, c«ng nghÖ th©n thiÖn m«i trêng... 
cã tÇm x· héi chÝnh trÞ cña c¸c quèc gia vµ liªn minh ®a quèc gia. 

2.10.  TiÕp cËn t tëng chiÕn lîcph¸t triÓn bÒn v÷ng: 

Tõ nh÷ng m©u thuÉn gi÷a nhu cÇu ph¸t triÓn víi nguy c¬ c¹n kiÖt tµi nguyªn, suy 
tho¸i m«i trêng, xuÊt hiÖn hai dßng t tëng: 

- Theo trêng ph¸i bi quan, chñ tr¬ng ng¨n chÆn sù tµn ph¸ m«i trêng theo mét 
trêng ph¸i cña t tëng m«i trêng cùc ®oan, chèng l¹i t tëng ph¸t triÓn v× môc ®Ých 
hoµ b×nh, b¶o vÖ toµn vÑn hÖ sinh th¸i. 
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- Theo trêng ph¸i l¹c quan, chñ tr¬ng ph¸t triÓn x· héi loµi ngêi víi mét chiÕn 
lîc ph¸t triÓn th©n thiÖn m«i trêng  

ChiÕn lîc ph¸t triÓn bÒn v÷ng lµ sù héi tô cña ba hÖ thèng: Kinh tÕ - X· héi - Tù 
nhiªn, chøa ®ùng những gi¶i ph¸p ®¸p øng c¶ ba lîi Ých: kinh tÕ - x· hội - b¶o toµn tù 
nhiªn. 
III. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA XÃ HỘI HỌC MÔI TRƯỜNG. 

1. Phát triển bền vững. 
1.1. Khái niệm và lịch sử vấn đề: 
a) Khái niệm: 
Phát triển bền vững là một khái niệm mới nhằm định nghĩa sự phát triển về mọi 

mặt trong hiện tại mà vẫn phải bảo đảm sự tiếp tục phát triển trong tương lai.  
Khái niệm này hiện đang là mục tiêu hướng tới nhiều quốc gia trên thế giới, mỗi 

quốc gia sẽ dựa theo đặc thù kinh tế, xã hội, chính trị, địa lý, văn hóa... riêng để hoạch 
định chiến lược phù hợp nhất với quốc gia đó. Kể từ khi khái niệm này xuất hiện, nó đã 
gây được sự chú ý và thu hút sự quan tâm của toàn nhân loại (các tổ chức quốc tế, tổ 
chức phi chính phủ, đảng phái chính trị, các nhà tư tưởng, các phong trào xã hội, và đặc 
biệt là giới khoa học với việc làm dấy lên các tranh luận về khái niệm này mà đến nay 
vẫn chưa ngã ngũ). Một số quan điềm cho rằng khái niệm “Phát triển bền vững” mới chỉ 
dừng lại ở cấp độ lý thuyết mơ hồ và phức tạp. Mặc dù mới chỉ dừng lại ở cấp độ lý 
luận trừu tượng nhưng nó đã có những đóng góp nhất định.  

b) Lịch sử của vấn đề: 
Thuật ngữ "phát triển bền vững" xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1980 trong ấn 

phẩm Chiến lược bảo tồn Thế giới (công bố bởi Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên và Tài 
nguyên Thiên nhiên Quốc tế - IUCN): "Sự phát triển của nhân loại không thể chỉ chú 
trọng tới phát triển kinh tế mà còn phải tôn trọng những nhu cầu tất yếu của xã hội và sự 
tác động đến môi trường sinh thái học". 

Khái niệm này được phổ biến rộng rãi vào năm 1987 nhờ Báo cáo Brundtland 
của Ủy ban Môi trường và Phát triển Thế giới - WCED (nay là Ủy ban Brundtland). 
Báo cáo này ghi rõ: Phát triển bền vững là "sự phát triển có thể đáp ứng được những 
nhu cầu hiện tại mà không ảnh hưởng, tổn hại đến những khả năng đáp ứng nhu cầu 
của các thế hệ tương lai...". Nói cách khác, phát triển bền vững phải bảo đảm có sự phát 
triển kinh tế hiệu quả, xã hội công bằng và môi trường được bảo vệ, gìn giữ. Để đạt 
được điều này, tất cả các thành phần kinh tế - xã hội, nhà cầm quyền, các tổ chức xã 
hội... phải bắt tay nhau thực hiện nhằm mục đích dung hòa 3 lĩnh vực chính: kinh tế - xã 
hội - môi trường. 

Năm 1992, tại Rio de Janeiro, các đại biểu tham gia Hội nghị về Môi trường và 
Phát triển của Liên hiệp quốc đã xác nhận lại khái niệm này, và đã gửi đi một thông 
điệp rõ ràng tới tất cả các cấp của các chính phủ về sự cấp bách trong việc đẩy mạnh sự 
hòa hợp kinh tế, phát triển xã hội cùng với bảo vệ môi trường. 

Năm 2002, Hội nghị thượng đỉnh Thế giới về Phát triển bền vững (còn gọi là Hội 
nghị thượng đỉnh Johannesburg) nhóm họp tại Johannesburg, Cộng hòa Nam Phi với sự 
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tham gia của các nhà lãnh đạo cũng như các chuyên gia về kinh tế, xã hội và môi trường 
của gần 200 quốc gia đã tổng kết lại kế hoạch hành động về phát triển bền vững 10 năm 
qua và đưa ra các quyết sách liên quan tới các vấn đề về nước, năng lượng, sức khỏe, 
nông nghiệp và sự đa dạng sinh thái. 

1.2. Các thước đo về phát triển bền vững: 
Sự phát triển bền vững của một xã hội có thể được đánh giá bằng những chỉ tiêu 

nhất định trên ba mặt: kinh tế, xã hội, tài nguyên thiên nhiên và môi trường. 
  1.2.1. Bền vững kinh tế: 

Tính bền vững về kinh tế có thể được thể hiện qua các chỉ tiêu về phát triển kinh 
tế quen thuộc như: 1) Tổng sản phẩm trong nước (GDP). 2) Tổng sản phẩm quốc gia 
(GNP). 3) Tăng trưởng của GDP. 4) Cơ cấu GDP. 

Một quốc gia bền vững về mặt kinh tế phải đạt yêu cầu sau: 
 - Có tăng trưởng của GDP và GDP/người cao. Nước càng nghèo, thu nhập trong 

thời gian trước càng thấp thì tăng trưởng này càng phải cao. Trong điều kiện hiện nay 
nước thu nhập phải có GDP/người vào khoảng 5% mới có thể xem là bền vững về nền 
kinh tế. Nếu thu nhập thấp hơn thì nền kinh tế này không thể được xem là bền vững. 

 - Có GDP, GDP/người bằng hoặc cao hơn mức trung bình hiện nay của các nước 
đang phát triển thu nhập trung bình. Nếu tăng trưởng GDP cao nhưng mức GDP/người 
thấp thì chưa đạt tới mức bền vững. 

 - Có cơ cấu GDP lành mạnh, đảm bảo cho tăng trưởng GDP ổn định lâu dài. Cụ 
thể là tỷ lệ đóng góp của công nghiệp và dịch vụ trong GDP phải cao hơn nông nghiệp. 

 - Trong phạm vi quốc gia sự đánh giá tính bền vững về kinh tế của một địa 
phương cũng có thể dựa vào các chỉ tiêu nói trên. 
  1.2.2. Bền vững xã hội: 

Tính bền vững về phát triển xã hội của các quốc gia cũng thường được đánh giá 
qua một số số đo như:  

- Chỉ số phát triển con người (HDI).  
HDI có ưu điểm là đã tập hợp nhiều độ đo khác nhau vào một chỉ số chung giúp 

cho sự so sánh mức tổ hợp phát triển nhiều mặt. Tuy nhiên HDI có những nhược điểm 
nhất định: 

Cách tính HDI tương đối phức tạp, chưa ổn định. Từ 1990 đến nay các tác giả đã 
nhiều lần thêm bớt các thành tố được đem ra xét HDI.  

Một vài giả định đưa ra trong tính toán như xem mức GDP/người từ 5.300 USD 
trở lên không khác gì nhau, nghĩa là sự khác nhau giữa GDP của Thuỷ Điển (22.100 
USD) và của Columbia (5.300 USD) có thể không cần xét đến, là điều không phù hợp 
với thực tế . 

- Hệ số bình đẳng thu thập.  
- Các chỉ tiêu về giáo dục, dịch vụ y tế, hoạt động văn hoá. 
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 1.2.3. Bền vững về môi trường sống. 
Môi trường sống của con người là tổng hợp các điều kiện vật lý, hoá học, sinh 

học, xã hội bao quanh và có ảnh hưởng tới sự sống và phát triển của các cá nhân và 
cộng đồng con người.  

Sự bền vững về tài nguyên thiên nhiên thể hiện ở chỗ: 
Tài nguyên tái tạo được (nước, một số dạng năng lượng, tài nguyên sinh vật) 

được sử dụng trong phạm vi khôi phục lại được về số lượng và chất lượng bằng các 
phương pháp tự nhiên hoặc nhân tạo. 

Tài nguyên thiên nhiên tái tạo được (khoáng sản, nguồn gen quí hiếm) lượng sử 
dụng phải ít hơn hoặc bằng lượng tài nguyên thiên nhiên hoặc nhân tạo có thể khai thác 
hoặc để thay thế. 

Lượng phế thải tạo nên phải nhỏ hơn khả năng tái sử dụng, tái chế, phân huỷ tự 
nhiên. Lượng phế thải < khả năng tái sử dụng, tái chế, phân huỷ thiên nhiên hoặc ít nhất 
lượng phế thải < khả năng tái sử dụng, phân huỷ, chôn lấp. 

Gần đây, nhiều nhà nghiên cứu kinh tế và xã hội (tiên khởi là nhà xã hội học 
người Pháp Pierre Bourdieu (1930-2002) cho rằng, muốn hiểu văn hóa như một nhân tố 
trong đời sống kinh tế, và nhất là muốn đánh giá vai trò của nó trong tiến trình phát 
triển, thì nên nhìn nó như một loại vốn - tương tự như ba loại vốn thường biết khác (vốn 
vật thể: máy móc, thiết bị; vốn con người: như kỹ năng, kiến thức; vốn thiên nhiên: gồm 
những tài nguyên do thiên nhiên cống hiến và môi trường sinh thái). 

Vốn văn hóa bao gồm: Vốn văn hóa vật thể và Vốn văn hóa phi vật thể. Vốn văn 
hóa vật thể là gồm những công trình kiến trúc, đền đài, cung miếu, di tích lịch sử, những 
địa điểm có ý nghĩa văn hóa. Loại vốn này cung cấp một luồng dịch vụ có thể hưởng 
thụ ngay (chẳng hạn như du lịch), hoặc là "đầu vào" cho sản xuất những sản phẩm và 
dịch vụ (văn hóa cũng như ngoại văn hóa) trong tương lai. Vốn văn hóa phi vật thể, là 
những tập quán, phong tục, tín ngưỡng, và các giá trị khác của xã hội. Loại vốn văn hóa 
này (cùng những nghệ phẩm công cộng như văn chương và âm nhạc) là một loại dây, 
một thứ keo gắn kết cộng đồng. Nó cũng cung cấp một luồng dịch vụ có thể hưởng thụ 
ngay, hoặc dùng để sản xuất những sản phẩm văn hóa trong tương lai. 

Những nhận xét trên cho thấy mối liên hệ giữa văn hóa, kinh tế và phát triển. 
Một là, giá trị kinh tế có thể tăng lên nhờ giá trị văn hóa khi đưa giá trị văn hóa 

vào giá trị kinh tế của vật thể, có thể làm tăng gấp nhiều lần giá trị của vật thể ấy. 
Hai là, vốn văn hóa giúp ta hiểu sâu hơn về ý niệm tính bền vững của phát triển. 

Đóng góp của nó vào khả năng phát triển dài hạn không khác gì đóng góp của vốn thiên 
nhiên. Vì môi trường sinh thái đóng vai trò thiết yếu cho hầu hết hoạt động sản xuất 
cũng như tiêu dùng, bỏ bê môi trường hoặc khai thác quá đáng tài nguyên sẽ làm giảm 
năng suất và phúc lợi kinh tế. Không bảo tồn vốn văn hóa (làm mất bản sắc văn hóa dân 
tộc) cũng có những hậu quả tai hại. Nếu trong cuộc đua phát triển, ta quên đi những giá 
trị văn hóa dân tộc, đến một lúc nào đó nhìn lại thì đã mất nó, nên bảo tồn văn hóa 
không phải chỉ vì cái hay, cái đẹp của nó, mà là giữ gìn tính kế thừa của văn hóa, bảo 
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tồn giá trị của nó trong những giai đoạn phát triển về sau. Không có nó thì sự phát triển 
hôm nay chẳng những què quặt, mà còn là phát triển không bền vững.  

Trong mối liên kết giữa vốn kinh tế, vốn văn hóa và vốn xã hội (trong đó có vốn 
con người), thì hủy hoại vốn văn hóa và vốn xã hội cũng là hủy hoại vốn kinh tế. Nói 
cách khác, những mất mát, suy đồi không thể phục hồi của văn hóa và xã hội sẽ đe dọa 
sự bền vững của phát triển kinh tế 

1.3. Thực trạng phát triển bền vững và Chiến lược phát triển bền vững ở Việt 
Nam: 

1.3.1. Thực trạng phát triển bền vững ở Việt Nam: 
 “Phát triển bền vững” được biến đến ở Việt Nam vào những khoảng cuối thập 

niên 80 đầu thập niên 90. Mặc dù xuất hiện ở Việt Nam khá muộn nhưng nó lại sớm 
được thể hiện ở nhiều cấp độ. 

Về mặt học thuật, thuật ngữ này được giới khoa học nước ta phát triển nhanh 
chóng với hàng loạt công trình nghiên cứu bàn luận sôi nổi, các hệ chỉ báo thể hiện quan 
điểm phát triển bền vững. Nhìn chung các công trình nghiên cứu này có một điểm 
chung là thao tác hoá khái niệm phát triển bền vững theo Brundtland. 

Phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu, vừa là nguyên 
tắc trong quá trình phát triển của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Ở nước ta vấn đề 
này đã được Đảng, Nhà nước rất quan tâm, nêu thành một quan điểm phát triển hàng 
đầu là "Phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện 
tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường". 

Từ khi Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành, hệ thống luật pháp nước ta 
về môi trường ngày càng được hoàn thiện. Bộ Chính trị đã có Chỉ thị số 36 ngày 
25/6/1998 về "Tăng cường công tác Bảo vệ môi trường trong thời kỳ CNH - HĐH đất 
nước", trên cơ sở đó, Chính phủ đã giao cho các Bộ, ngành liên quan chủ trì xây dựng 
và tổ chức thực hiện nhiều đề án để thực hiện.  

Thực hiện Chỉ thị 36 và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức kinh tế, xã hội đã ngày càng 
chú ý hơn đến công tác bảo vệ môi trường. Nhận thức và hành động về bảo vệ môi 
trường trong cộng đồng xã hội được nâng lên rõ rệt. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 
đã được lồng ghép, trở thành một điều kiện quan trọng không thể thiếu trong nội dung 
phát triển KT - XH vě sự phát triển bền vững, do vậy đã đạt được nhiều thành tựu quan 
trọng trong công tác bảo vệ môi trường. Bước đầu hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, có 
những kết quả nhất định trong việc khắc phục suy thoái, phục hồi và cải thiện môi 
trường. Trồng và bảo vệ rừng phát triển khá, độ che phủ rừng tăng, khai thác và sử dụng 
hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học. Cụ thể: 

- Về phòng ngừa ô nhiễm:  
Đã tăng cường khả năng quản lý, đầu tư, pháp luật cưỡng chế và các giải pháp hỗ 

trợ phòng ngừa ô nhiễm môi trường nước, không khí, tiếng ồn và chất thải rắn độc hại; 

                                                
 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng CSVN lần thứ IX.  
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nâng cao nhận thức và kiến thức, cung cấp đầy đủ thông tin về phòng ngừa ô nhiễm cho 
toàn cộng đồng; 

Xây dựng quy hoạch phát triển bền vững cho các đô thị, khu công nghiệp nông 
thôn, các vùng sinh thái; 

Áp dụng các công nghệ sạch, công nghệ thích hợp trong sản xuất và xử lý ô 
nhiễm môi trường; 

Đảm bảo thực hiện được tiêu chuẩn môi trường tiếp cận với tiêu chuẩn của các 
nước tiên tiến trong khu vực (Singapore). 

- Về bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh 
học: 

Phát triển và sử dụng bền vững đa dạng sinh học của các hệ sinh thái: rừng, biển, 
trên cạn, dưới nước. 

Bảo vệ, khôi phục và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên hiện có 
như tài nguyên đất, rừng, nước, khoáng sản, năng lượng và tài nguyên đa dạng sinh học, 
phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước. 

Bảo tồn các vùng có hệ sinh thái đặc thù để duy trì cân bằng sinh thái, nâng tổng 
diện tích các khu bảo vệ đa dạng sinh học lên khoảng 2% diện tích tự nhiên cả nước. 

- Cải thiện môi trường:  
Tăng cường khả năng về quản lý, đầu tư pháp luật cưỡng chế và các giải pháp hỗ 

trợ để tiến tới xử lý triệt để các cơ sở sản xuất có công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm 
nghiêm trọng. 

Tiến tới thu gom, xử lý về cơ bản chất thải rắn, chất thải công nghiệp, chất thải 
bệnh viện, chất thải sinh hoạt ở các thành phố và khu dân cư đông đúc. 

Tăng cường phục hồi và trồng mới rừng, đạt mức độ che phủ trên 40% diện tích 
cả nước vào năm 2010. 

Hạn chế sử dụng các hoá chất độc hại: như phân bón hoá học, thuốc trừ sâu, các 
chất bảo quản nông sản… 

Tuy nhiên, bên cạnh những tiến bộ đã đạt được, công tác bảo vệ môi trường 
nước ta còn những tồn tại, yếu kém:  

- Kết cấu hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường lạc hậu, nguồn lực bảo vệ môi 
trường của Nhà nước và các doanh nghiệp đều bị hạn chế.  

- Dân số tiếp tục tăng cùng với nạn di dân tự do và đói nghèo chưa được giải 
quyết cơ bản.Ý thức bảo vệ môi trường trong xã hội chưa được nâng cao.  

- Tổ chức và năng lực quản lý môi trường chưa đáp ứng yêu cầu. Nhiều nơi và 
trong nhiều lĩnh vực ô nhiễm môi trường đang trở thành vấn đề bức xúc, cần sớm được 
khắc phục, như:  

Tình trạng thoái hoá đất đai ở những vùng đất dốc, có độ che đất thấp, sử dụng 
quá mức phân hoá học. Tình trạng ô nhiễm nước do nước thải của các cơ sở sản xuất, 
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sinh hoạt chưa được xử lý thải trực tiếp ra sông, việc khai thác bừa bãi không đúng kỹ 
thuật làm cạn kiệt và ô nhiễm nước ngầm. 

Tình trạng ô nhiễm môi trường đô thị và công nghiệp, trong đó nổi lên vấn đề xử 
lý nước thải, chất thải rắn, bụi, khí thải, tiếng ồn. Tình trạng ô nhiễm môi trường biển do 
tràn dầu, khai thác cạn kiệt tài nguyên gần bờ, diện tích rừng ngập mặn ngày càng bị thu 
hẹp. Tình trạng ô nhiễm môi trường lao động như nhiều khu vực sản xuất không đảm 
bảo tiêu chuẩn vệ sinh - an toàn lao động, độc hại.  

Ô nhiễm môi trường nông thôn do các điều kiện vệ sinh và cơ sở hạ tầng yếu 
kém, sử dụng không hợp lý các loại hoá chất trừ sâu trong nông nghiệp, xử lý chưa tốt 
khí thải và chất thải từ các làng nghề, thiếu nguồn nước hợp vệ sinh để cung cấp cho 
sinh hoạt.  

1.3.2. Chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam: 
a) Mục tiêu chiến lược: 
1) Tiếp tục phòng ngừa ô nhiễm, 2) Tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học, 3) 

Chú trọng sử dụng hợp lý các tài nguyên thiên nhiên và cải thiện môi trường. 
Phấn đấu năm 2010, có 90% dân số được dùng nước hợp vệ sinh và các hệ thống 

vệ sinh đạt tiêu chuẩn môi trường, xử lý về cơ bản các khu vực bị ô nhiễm, suy thoái 
môi trường nghiêm trọng do hậu quả chiến tranh để lại và do hoạt động sản xuất gây ra. 

b) Các nội dung chủ yếu của chiến lược: 
- Bảo vệ môi trường nước và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên nước; 
- Bảo vệ môi trường đất và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên đất; 
- Bảo tồn đa dạng sinh học; 
- Bảo vệ môi trường không khí; 
- Bảo vệ môi trường khu đô thị và khu công nghiệp; 
- Bảo vệ môi trường nông thôn; 
- Bảo vệ môi trường biển, ven biển và hải đảo; 
- Bảo vệ các vùng đất ngập nước; 
- Bảo vệ môi trường thiên nhiên và di sản văn hoá; 
- Sản xuất sạch hơn; 
- Bảo vệ môi trường gắn với phát triển kinh tế - xã hội vùng; 
- Bảo vệ môi trường gắn với các ngành kinh tế; 
- Nghiên cứu khoa học, công nghệ về môi trường. 
1.2.3. Các giải pháp thực hiện chiến lược phát triển bền vững: 
Để giải quyết những vấn đề này, đòi hỏi phải tiếp tục có những giải pháp đồng 

bộ, chỉ đạo quyết liệt và kiên trì để động viên, thu hút được sức mạnh tổng hợp của toàn 
bộ xã hội tham gia bảo vệ tài nguyên môi trường: 
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Một là, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị 
về công tác bảo vệ môi trường, trong đó chú trọng 4 quan điểm và 8 giải pháp cơ bản, 
đồng thời tiếp tục thực hiên tốt những văn bản chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng 
Chính phủ về bảo vệ môi trường, trong đó lưu ý thực hiện các vấn đề sau đây: 

- Bảo vệ tài nguyên nước và chống ô nhiễm nguồn nước bao gồm nước ở các 
sông ngòi, nước ngầm, xử lý nước thải, cung cấp nước sinh hoạt. 

- Xử lý chất thải bao gồm chất thải công nghiệp và chất thải sinh hoạt. 
- Bảo vệ và phát triển rừng, tiếp tục triển khai thực hiện tốt Dự án trồng mới 5 

triệu ha rừng, nâng độ che phủ rừng lên khoảng 43% vào năm 2010. 
- Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Thủ tướng 

Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các bộ, ngành liên quan và địa 
phương tiếp tục rà soát, xác định các cơ sở gây ô nghiễm nghiêm trọng để bổ sung vào 
danh sách các cơ sở cần xử lý triệt để. 

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về môi trường, các 
cơ chế, chính sách cần thiết để lồng ghép các yêu cầu bảo vệ môi trường ngay từ khâu 
xây dựng, thẩm định và phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình, 
dự án phát triển. Đồng thời phải tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật 
và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. 

Các bộ, ngành liên quan, theo chức năng của mình khẩn trương nghiên cứu, ban 
hành tiêu chuẩn môi trường ngành để phục vụ công tác quản lý. 

Ba là, chú trọng việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục trong nhân dân 
để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng doanh nghiệp... về bảo vệ 
môi trường, coi bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Các ngành, 
các địa phương, các tổ chức, cộng đồng và từng gia đình, từng người dân phải có trách 
nhiệm trong việc bảo vệ môi trường; Coi việc bảo vệ môi trường phải là đạo đức, nếp 
sống văn hoá, giàu tính nhân văn và là tiêu chí quan trọng của xã hội văn minh. 

Bốn là, Việt Nam còn là một nước nghèo, kinh tế còn lạc hậu, đang trong quá 
trình đẩy mạnh thực hiện CNH, HĐH đất nước. Vậy để đảm bảo sự phát triển bền vững 
thì vấn đề bảo vệ môi trường càng phải được đặc biệt quan tâm hơn. Các điều kiện về 
môi trường nước ta hiện nay còn nhiều vấn đề bức xúc chưa được giải quyết, trong khi 
báo mức độ ô nhiễm sẽ tiếp tục gia tăng. Nhiều mâu thuẫn nẩy sinh giữa các nhu cầu 
phát triển trước mắt về kinh tế với lợi ích lâu dài về môi trường và phát triển bền vững. 
Hội nhập kinh tế quốc tế cũng đang đặt ra các yêu cầu ngày càng cao về môi trường. 
Tác động của các vấn đề về môi trường toàn cầu, khu vực ngày càng lớn và phức tạp. 
Tất cả những thách thức đó đặt ra cho chúng ta trách nhiệm nặng nề trong việc bảo đảm 
phát triển bền vững đất nước. 

Năm là, giải quyết vấn đề môi trường không phải làm một lần, một đợt là xong, 
mà là công việc phải làm thường xuyên, kiên trì và kiên quyết; Bản thân vấn đề môi 
trường đã mang tính tổng hợp, liên ngành, liên vùng, cộng đồng nên việc giải quyết vấn 
đề này phải đẩy mạnh chủ trương xã hội hoá. Do vậy, cùng với ngân sách hỗ trợ của 
Nhà nước, các cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương, các ngành phải huy động được 
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sự tham gia, đóng góp của địa phương mình, ngành mình, từng người dân, từng gia 
đình, từng cộng đồng, từng doanh nghiệp, từng dự án để bảo vệ tài nguyên môi trường. 

Chính phủ và các bộ, ngành liên quan để giải quyết hài hoà mối quan hệ giữa 
phát triển KT - XH với các yêu cầu bảo vệ môi trường, nhằm phát triển bền vững, thực 
hiện thành công sự nghiệp CNH - HĐH đất nước... 

2. Xung đột môi trường. 
Trên thế giới, xung đột môi trường đã, đang và sẽ xảy ra với quy mô ngày càng 

rộng và tính chất ngày một nghiêm trọng hơn. Ở nước ta những hiện tượng chất thải 
chưa xử lý đổ ra môi trường là những trường hợp xung đột môi trường điển hình được 
đề cập. Đối với từng sự việc cụ thể, chúng ta đã có những cách giải quyết cụ thể nhưng 
chưa có cơ sở khoa học vững chắc và cơ chế thỏa đáng.  

Kể từ khi khái niệm phát triển bền vững của ủy ban môi trường và phát triển thế 
giới (WCED) ra đời năm 1987, đã có nhiều cách phát biểu khác nhau về phát triển bền 
vững. Tuy có nhiều cách hiểu khác nhau nhưng hầu hết đều công nhận phát triển bền 
vững là sự phát triển hài hòa giữa các mục tiêu tăng trưởng kinh tế với các mục tiêu xã 
hội và bảo vệ môi trường; phát triển bền vững còn bao hàm cả khía cạnh phát triển trong 
sự quản lý tốt các xung đột môi trường. Khái niệm xung đột môi trường hiện vẫn còn là 
một khái niệm tương đối mới đối với một số nhà quản lý và nhà khoa học ở nước ta. 
Trong những năm gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng các cuộc xung đột 
môi trường đã bắt đầu được đưa ra công luận rộng rãi như vụ xử lý chất thải của Nhà 
máy sản xuất mì chính Vedan, vụ chất thải nhà máy sữa, xây bể axit tại Hải Phòng, bãi 
rác Sóc Sơn... và gần đây là những tranh luận về việc đường Hồ Chí Minh đi qua Vườn 
Quốc gia Cúc Phương... Tuy đã có những cách giải quyết cụ thể nhưng chưa có được 
những cơ sở lý luận khoa học vững chắc cũng như cơ chế giải quyết thỏa đáng.  

2.1. Khái niệm về xung đột môi trường. 
Thuật ngữ xung đột môi trường chỉ bắt đầu xuất hiện trên thế giới trong những 

năm gần đây để chỉ các xung đột xuất hiện liên quan đến vấn đề môi trường; một số tác 
giả sử dụng: tranh chấp môi trường. Vậy xung đột môi trường được hiểu như thế nào? 

Trên thế giới, có tác giả định nghĩa: xung đột môi trường là xung đột giữa quyền 
lợi của cộng đồng, vị trí nghề nghiệp và ưu tiên chính trị; là những mâu thuẫn giữa hiện 
tại và tương lai; giữa bảo tồn và phát triển; kết quả của xung đột môi trường có thể là 
xây dựng hoặc phá hủy phụ thuộc vào quá trình quản lý những xung đột đó; hoặc xung 
đột môi trường là xung đột (mâu thuẫn) về quyền lợi giữa các nhóm xã hội khác nhau 
trong việc khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên môi trường. Ngoài ra, xung đột môi 
trường còn liên quan đến những cuộc đấu tranh giữa các nhóm xã hội trong việc phân 
phối lại các nguồn tài nguyên, phong trào đấu tranh bảo vệ môi trường sống, chống lại 
những tác nhân gây ô nhiễm môi trường, chống lại những nhóm xã hội đã tước đoạt lợi 
thế về môi trường trước các nhóm xã hội khác. Mặc dù vậy, xung đột môi trường đều 
thống nhất là: Sự xung đột về lợi ích giữa các nhóm xã hội trong khai thác và sử dụng 
tài nguyên và môi trường. Sự xung đột về lợi ích có thể là giữa các cộng đồng trong xã 
hội, giữa các quốc gia,... và giữa bảo tồn và phát triển mà đại diện là các nhóm khác 
nhau trong xã hội. 



 57 

Xung đột môi trường mang tính tất yếu, vì nó liên quan tới sự khan hiếm cũng 
như sự phân bố "bất bình đẳng" các tài sản môi trường. Khi nhu cầu của con người ngày 
càng gia tăng, KH&CN ngày càng phát triển và còn tồn tại sự phân bố bất bình đẳng về 
tài nguyên thì luôn có sự xung đột giữa bảo vệ môi trường và tăng trưởng kinh tế. Giải 
quyết những xung đột giữa bảo vệ môi trường và tăng trưởng kinh tế, con người sẽ tiến 
tới những phương thức phát triển bền vững hơn. Trên quan điểm này, không có xung 
đột không phải lúc nào cũng tốt, vì nó có thể chỉ ra sự thờ ơ, không hiểu biết hoặc năng 
lực yếu của một bộ phận trong xã hội chịu tác động của sự biến đổi . 

Xung đột môi trường thể hiện ở nhiều cấp độ khác nhau từ giai đoạn tiềm ẩn (sự 
khác nhau trong mục đích, không tương hợp trong hành động)... đến giai đoạn cao hơn 
là những mâu thuẫn, bất đồng quan điểm trong khai thác sử dụng tài nguyên môi trường 
và chia sẻ nguồn lợi; nếu những mâu thuẫn này không được giải quyết, nó sẽ phát triển 
lên mức cao hơn, gay gắt hơn dẫn đến các hành động đấu tranh như mít tinh, biểu tình, 
khiếu kiện, và cao hơn là các cuộc xung đột có vũ trang làm mất ổn định chính trị và xã 
hội. Chính vì vậy, quản lý xung đột môi trường hay là việc sử dụng các thiết chế xã hội, 
hệ thống pháp luật và chính sách để thiết chế lập lại trật tự mới trong việc khai thác và 
sử dụng các tài sản môi trường. 

2.2. Nguyên nhân xung đột môi trường.  
Có thể nhận thấy tính "bất bình đẳng" trong phân bố và tính khan hiếm của các 

nguồn tài nguyên chính là những nguyên nhân sâu xa của xung đột môi trường. Xã hội 
càng phát triển, KH&CN càng phát triển thì càng làm tăng thêm nhóm nguyên nhân 
xung đột: Sự cạnh tranh nguồn tài nguyên khan hiếm, sự gia tăng khoảng cách giữa giàu 
và nghèo, sự khác nhau trong nhận thức...  

Phân tích bản chất của sự tranh chấp tài nguyên cho phép chúng ta đưa ra một số 
nguyên nhân cơ bản của xung đột môi trường như sau: 

- Nhận thức không đầy đủ về tài nguyên. Về điểm này có thể là do thiếu thông 
tin, bỏ qua thông tin hoặc không nhận thức đúng về giá trị của tài nguyên. Nhận thức 
không đầy đủ về tài nguyên dẫn đến hành động khác nhau về môi trường. Cùng là rừng, 
nếu nhận thức rừng chỉ là nguồn cung cấp gỗ thì có thể dẫn đến khai thác quá mức; nếu 
nhận thức rừng là loại tài nguyên tái tạo với đầy đủ các chức năng kinh tế và sinh thái 
thì sẽ có những hành động hoàn toàn khác đối với tài nguyên rừng. 

- Hệ thống các giá trị khác nhau. Hệ thống các giá trị khác nhau có thể dẫn tới sự 
khác nhau về lợi ích cũng như mục tiêu trong khai thác và sử dụng tài nguyên thiên 
nhiên giữa các nhóm trong xã hội. Cùng một dòng sông, đối với các cộng đồng dân cư 
địa phương thì đó là nguồn cung cấp thủy sản, nguồn nước tưới tiêu và sinh hoạt. 
Nhưng đối với một số nhóm người khác trong xã hội thì đó có thể là nơi phát triển thủy 
điện hoặc là nơi chứa đựng các sản phẩm phế thải. Tài nguyên ở lưu vực sông Mekong 
cũng như tất cả các tài nguyên thiên nhiên khác đều có cả hai loại giá trị: Kinh tế và 
sinh thái. Trong nhiều trường hợp hai loại giá trị này không thể đánh đổi cho nhau được, 
cũng như không thể hy sinh môi trường để đổi lấy lợi ích kinh tế. Hệ thống giá trị khác 
nhau có thể dẫn tới sự bất bình đẳng trong phân bố nguồn lợi giữa các nhóm trong xã 
hội và giữa các thế hệ. Thế hệ hiện tại có thể đánh giá không đánh giá đúng mức giá trị 
tài nguyên thiên nhiên của các thế hệ tương lai. 
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- Thiếu sự tham gia đóng góp của các bên liên quan. Xung đột môi trường cũng 
chính là xung đột lợi ích giữa các nhóm trong xã hội. Thiếu sự tham gia của tất cả các 
bên liên quan có thể dẫn đến mất cân bằng về lợi ích của các nhóm xã hội. Những 
trường hợp xung đột môi trường ở nước ta cũng là do thiếu sự tham gia của cộng đồng 
địa phương. Chính sự tham gia của người dân sẽ đảm bảo được sự cân bằng lợi ích giữa 
các nhóm xã hội, góp phần đáng kể vào sự thành công của các dự án, giảm thiểu xung 
đột môi trường.  

- Phân bố quyền lực khác nhau giữa các nhóm xã hội. Trên thế giới, các nước 
lớn trong nhiều trường hợp đã dùng ưu thế về kinh tế, chính trị và quân sự của mình để 
có được tài nguyên với chi phí kinh tế ít nhất, như Nhật Bản, tuy không phải là nước 
thiếu gỗ nhưng vẫn là một nước đứng hàng đầu thế giới về nhập khẩu gỗ dựa trên ưu thế 
của mình về kinh tế và công nghệ. Các nước phát triển muốn giảm bớt hoặc tránh ô 
nhiễm trong nước mình đã chuyển những xí nghiệp gây nhiều ô nhiễm sang những nước 
đang phát triển. Để bảo vệ môi trường sống, những nước phát triển thi hành chính sách 
"nhập siêu" tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu sản xuất. Trong khi đó các nước đang 
phát triển lại "xuất siêu" nhằm có được ngoại tệ mạnh.  

- Cơ chế chính sách yếu kém cũng là nguyên nhân làm gia tăng các xung đột môi 
trường. Trong đó quyền sở hữu, sử dụng các tài sản môi trường không được xác định rõ 
là một nguyên nhân trọng yếu. Sự phát triển của KH&CN cũng như sự gia tăng dân số 
đã làm gia tăng tốc độ khai thác tài nguyên dẫn đến gia tăng tính khan hiếm của tài 
nguyên. Kết quả là sự gia tăng khả năng xung đột môi trường, đặc biệt đối với những tài 
nguyên mà ở đó quyền sở hữu, sử dụng không được xác định rõ. Khi quyền sở hữu, sử 
dụng không được xác định rõ, tài nguyên sẽ có xu thế trở thành những "tài sản công 
cộng", hơn nữa, sẽ không khuyến khích được người dân tự nguyện đầu tư vào bảo vệ và 
phát triển tài nguyên mà còn thúc đẩy sử dụng nó một cách quá mức không tính đến lợi 
ích lâu dài của cộng đồng và các thế hệ mai sau.  

Ngoài ra, chính sách của chính phủ cũng có thể làm tăng mâu thuẫn giữa bảo vệ 
môi trường và phát triển kinh tế. Tỷ lệ lợi nhuận cao cũng có thể là một nguyên nhân 
dẫn đến hao mòn các tài nguyên sinh học. Khi tỷ lệ lợi nhuận cao, tài nguyên được khai 
thác nhanh để rút ngắn chu kỳ kinh doanh, tác động đến hành vi sử dụng tài nguyên 
thiên nhiên. 

2.3. Một số giải pháp xử lý các xung đột môi trường . 
Từ những phân tích trên, có thể đưa ra một số giải pháp để giải quyết tốt xung 

đột môi trường phục vụ mục tiêu phát triển bền vững: 
a) Hình thành, phát triển cơ chế, chính sách thích hợp chia sẻ nguồn lợi chung. 
Đa số các nguồn tài nguyên thiên nhiên là những tài nguyên chung cần được chia 

sẻ một cách bình đẳng bởi tất cả các cộng đồng, hoặc quốc gia liên quan. Tài nguyên 
chung không có nghĩa là ai cũng có thể vào khai thác và hình thức khai thác nào cũng 
được. Chế độ quản lý tài sản chung phải được duy trì trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho tất 
cả các bên liên quan. Việc chia sẻ nguồn lợi một cách bình đẳng giữa các cộng đồng, 
hoặc quốc gia cũng là một trong những mục tiêu cơ bản của một loạt các công ước quốc 
tế về bảo vệ môi trường (như Công ước quốc tế về đa dạng sinh học) và sự ra đời của 



 59 

các cơ quan quản lý các nguồn tài nguyên chung. Sự ra đời của ủy ban sông Mekong 
của bốn nước Campuchia, Lào, Thái Lan, và Việt Nam cũng là nhằm chia sẻ bình đẳng 
và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước và những nguồn tài nguyên liên quan ở lưu vực 
sông Mekong. Việc hình thành các cơ chế, chính sách chia sẻ nguồn lợi chung sẽ giảm 
thiểu những xung đột xung quanh việc khai thác và sử dụng tài nguyên chung. 

Những cơ chế, chính sách chia sẻ nguồn lợi cần được tiếp tục hình thành và phát 
triển trên cơ sở những chuẩn mực chung về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững 
Như vậy cần phải khuyến khích sự tham gia của tất cả các bên liên quan để xây dựng 
những hệ thống giá trị chung về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Đồng thời 
mỗi quốc gia, mỗi cộng đồng và cá nhân cần nâng được nâng cao nhận thức về bảo vệ 
môi trường để có thể tiến tới những sự thỏa hiệp trong quản lý tài nguyên chung. 

b)  Xác định rõ quyền sở hữu, sử dụng các nguồn tài nguyên. 
Đây là một trong những yếu tố cơ bản nhất để sử dụng bền vững các nguồn tài 

nguyên thiên nhiên, giảm thiểu xung đột môi trường. Xác định rõ quyền sở hữu, sử 
dụng tài nguyên sẽ khuyến khích được người dân đầu tư vào những biện pháp bảo vệ và 
sử dụng tài nguyên với hiệu quả cao nhất. 
  c) Hoàn thiện các chính sách tài chính khuyến khích sử dụng bền vững tài 
nguyên thiên nhiên. 

Rất nhiều các tài sản môi trường là những "hàng hóa công cộng". Hiện nay một 
nhóm người trong xã hội đang sử dụng các tài sản môi trường để thải bỏ các chất thải 
của mình trong sản xuất và kinh doanh, gây ô nhiễm môi trường. Hay nói cách khác họ 
đã gây nên một chi phí cho xã hội, nhưng chi phí này không được tính trong giá thành 
của các sản phẩm và dịch vụ được tạo ra mà do xã hội phải chịu. Để điều hòa các lợi ích 
của các nhóm trong khai thác và sử dụng các tài sản môi trường, Nhà nước cần có chính 
sách thuế bảo vệ và phát triển một số nguồn tài nguyên quan trọng như tài nguyên đất, 
tài nguyên nước và tài nguyên rừng. Đồng thời truy thu hoặc phạt tiền những người sử 
dụng làm thiệt hại đến tài nguyên trên nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền. 

3. Hành vi ứng xử của con người đối với môi trường. 
3.1. Một số suy nghĩ và hành vi ứng xử không phù hợp đối với môi trường  
Thế giới đang đứng trước tình trạng môi trường tài nguyên ngày một suy thoái 

nghiêm trọng. Để có một tương lai an toàn hơn, tránh các hiểm họa cho toàn cầu, chúng 
ta không chỉ khắc phục về kỹ thuật xử lý, mà phải chỉnh đốn, thay đổi các hành vi ứng 
xử, có thái độ đúng đắn đối với môi trường sống, xem đó là tiêu chuẩn để đánh giá về 
mặt đạo đức, trình độ văn minh, phẩm chất của mỗi người. 

Hiện nay trên thế giới vẫn còn những cách nghĩ không đúng, cho rằng tài nguyên 
là vô tận, cứ thoải mái khai thác không cần phải để dành cho mai sau; hoặc nghĩ rằng 
con người quá nhỏ bé trước tự nhiên, nên mọi tác động đến tự nhiên là không đáng kể, 
từ đó có những hành vi ứng xử với môi trường không phù hợp. Chẳng hạn như:  

- Tự nhiên đã bị chế ngự bởi công nghệ, trở thành công cụ để con người chinh 
phục tự nhiên Điều này mâu thuẫn với phát triển bền vững, vì phát triển bền vững 
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không có nghĩa là con người chế ngự được tự nhiên mà là phải tôn trọng sự tồn tại và 
phát triển của tự nhiên như là một tất yếu. 

- Thái độ bàng quan với môi trường tài nguyên, thờ ơ đối với các quá trình diễn 
biến xã hội, coi sự giới hạn của tài nguyên và sự ô nhiễm môi trường như là một vấn đề 
đối với người khác chứ không phải của bản thân. 

- Hành vi ứng xử tự cho mình là trung tâm. Hậu quả của triết lý "bản thân mình 
là trung tâm" sẽ đi đến một cuộc sống có nguy cơ ô nhiễm môi trường toàn cầu. 

- Con người hiện nay đã quá lạm dụng kỹ thuật. Nhiều vấn đề của ngày hôm nay 
là kết quả của sự phát triển và áp dụng công nghệ một cách thiếu suy nghĩ, từ "chủ 
nghĩa lạc quan kỹ thuật" về khả năng của công nghệ để giải quyết các vấn đề. Điều này 
đang xảy ra khắp mọi nơi. Thí dụ như: Trong nỗ lực làm giảm sự hủy diệt lớp ô-dôn ở 
tầng bình lưu, lại gây ra hiệu ứng nhà kính, nghĩa là việc cố gắng giải quyết bằng kỹ 
thuật vấn đề này có thể nảy ra vấn đề khác tồi tệ hơn. 

Ngày nay, sự hủy diệt các loài, sự cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên và sự ô 
nhiễm thế giới nhắc nhở: Thế giới chúng ta đang sống có giới hạn, và đòi hỏi con người 
phải xử sự đúng đắn để bảo đảm sự phát triển bền vững của trái đất. 

3.2. Xử thế với môi trường đúng đắn - nguồn gốc hình thành sự phát triển bền 
vững của trái đất 

"Xử thế đúng đắn sự phát triển bền vững của trái đất" được gọi tắt là "xử thế 
đúng đắn bền vững". Trong đó, quan điểm rõ nét: trái đất cung cấp có hạn nguồn tài 
nguyên và con người là sản phẩm của chính tự nhiên, một phần không thể thiếu được 
của tự nhiên. Sự thừa nhận chủ yếu của xử thế với môi trường đúng đắn là "không có gì 
vô tận", trái đất cung cấp có hạn nguồn tài nguyên không thể tái tạo được như kim loại, 
dầu... Ngay cả nguồn tài nguyên có thể tái tạo được cũng sẽ bị cạn kiệt bởi sự quản lý 
không đúng. Chúng ta cần phải nhận ra rằng, sự gia tăng sản xuất và tiêu dùng cũng là 
một nguyên nhân có thể gây thiệt hại cho môi trường sống. 

Những nhận thức quan trọng này sẽ dẫn đến chiến lược mới về tiêu thụ nguồn tài 
nguyên: 1) Là sự bảo tồn, giảm bớt việc sử dụng quá mức các nguồn tài nguyên. 2) 
Chiến lược tái sử dụng và tái quay vòng tất cả các vật chất. 3) Tăng cường sử dụng 
nhiều hơn các nguồn tài nguyên có thể tái tạo thay cho tài nguyên không tái tạo (ánh 
sáng mặt trời) và hạn chế sử dụng nguồn tài nguyên không thể tái tạo (than và dầu). 4) 
Kiểm soát sự gia tăng dân số. 

Như chúng ta biết: trái đất không phụ thuộc vào con người, mà con người phụ 
thuộc vào trái đất, tất cả mọi thứ đều có mối quan hệ giống như máu chảy đến từng bộ 
phận trong cơ thể. Xử thế môi trường đúng đắn là bao gồm giải quyết tốt mối quan hệ 
với đất đai, không khí, nước và tất cả các sinh vật sống, cùng với các thế hệ tương lai. 
Điều này góp phần nuôi dưỡng lòng kính trọng đối với cuộc sống, và giảm bớt cách 
nhìn của chúng ta về cá nhân mình, tôn trọng môi trường sống, có ý thức bảo vệ tự 
nhiên, loại bỏ lối sống vị kỷ hẹp hòi trong xã hội vận hành theo cơ chế thị trường. 

Xử thế môi trường đúng đắn đòi hỏi phải thực hiện những nguyên tắc chung trên 
đây. Nó không loại trừ bất cứ chế độ xã hội nào. Đây là cội nguồn trong khoa học sinh 
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thái môi trường, một lý thuyết dựa trên cơ sở của thực tế. Có nhiều lợi ích từ thực tiễn 
và đạo đức của triết lý mới này: 

- Xử thế đúng đắn môi trường bền vững cho chúng ta việc kiểm tra các quyết 
định về "kinh tế tài nguyên" "kinh tế sinh thái" một cách cẩn thận hơn khi chúng ảnh 
hưởng đến tính toàn bộ, tính ổn định và vẻ đẹp của thế giới. Chính những suy nghĩ và 
hành vi vụ lợi cá nhân đã cướp đi của chúng ta về sự an ninh, hạnh phúc, vẻ đẹp và sức 
khỏe. Phấn đấu cho một sự tồn tại chất lượng, nghĩa là kiểm soát được môi trường tài 
nguyên bằng những công cụ như ISO 14000, LCA, LCM, EPD. 

- Nhận thức được mối quan hệ "quốc tế" các thành phần của trái đất và hoạt động 
của con người thường có nhiều ảnh hưởng bất ngờ. Kiến thức chúng ta về mối quan hệ 
toàn cầu gia tăng và có thể đạt đến việc quan tâm tất cả các hoạt động của nhân loại.  

- Thay đổi trong cách nhìn, thực hiện một cách thận trọng hơn trong các khía 
cạnh của cuộc sống về mặt công nghệ và phát triển. Ví dụ: câu hỏi đặt ra có thể xây 
dựng nhà máy điện hạt nhân không?, và một câu hỏi khác ngay sau đó là: Hậu quả của 
ô nhiễm và sự cố môi trường sẽ như thế nào ? 

 Các nhà môi trường cho rằng, động vật, thực vật và các sinh vật khác có quyền 
đòi hỏi tương tự những cái chúng ta đòi hỏi. Có trách nhiệm bảo vệ các loài sinh vật, xử 
thế đúng đắn môi trường bền vững là một tiêu chuẩn đạo đức. Nếu không đối xử với 
"người hàng xóm" bằng lòng kính trọng và sự tử tế, thì không mong "người hàng xóm" 
đối xử tốt với ta. Chúng ta phải có hành vi đối xử với các loài sinh vật không phải là con 
người một cách công bằng hơn. 

Xử thế môi trường đúng đắn giúp chúng ta thấy sự sai lầm trong quan niệm tự 
cho mình là trung tâm, để hành động vì lợi ích đối với xã hội và trái đất. Hệ thống xử 
thế môi trường đúng đắn là một mẫu mới, nền tảng của một xã hội bền vững. Tuy nhiên, 
nó có thể khác biệt, nó không cần thiết phải loại bỏ hết công nghệ, tất cả sự phát triển, 
hay tất cả các sản phẩm vật chất. Thay vào đó, nó biện hộ cách nhìn sâu sắc về tình 
trạng hoạt động của chúng ta trong một thời gian dài và ước lượng tầm quan trọng của 
công nghệ, sự gia tăng dân số và chủ nghĩa vật chất.  

3.3. Cân nhắc và đưa ra quyết định cho hành vi môi trường. 
Hằng ngày con người phải đối mặt với hàng chục các quyết định, nhiều trong các 

quyết định này có ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Tổng các quyết định của 
hàng triệu cá nhân cộng vào, sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến môi trường sống của chúng ta. 
Các công ty và chính quyền phải đối mặt với nhiều quyết định như vậy. Lại có các 
quyết định của những người này tác động sâu sắc đến hàng triệu cá nhân khác. Thí dụ, 
nên phát triển năng lượng hạt nhân hay đẩy mạnh sự bảo tồn năng lượng truyền thống ? 
Nên sử dụng giấy tái sinh hay mua nguyên vật liệu? Việc hiểu biết các quyết định được 
tạo ra như thế nào và học hỏi cách tạo ra quyết định có thể giúp chúng ta biết được trách 
nhiệm của mình đối với môi trường. 

Phần lớn các quyết định bị ảnh hưởng bởi các giá trị, cái nhìn đúng hay sai, khao 
khát hay không khao khát của chúng ta. Do đó, xử thế đúng đắn môi trường bền vững 
có thể được coi như hệ thống các giá trị tinh thần, đạo đức, nó kêu gọi mọi người xem 
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xét một biến cố mới khi ra quyết định, nó giữ cho chúng ta nơi ở trên thế giới và cầu 
khẩn chúng ta hành động trong sự hợp tác và cân nhắc, hơn là sự cách biệt và ích kỷ. 

3.4. Tạo hành vi môi trường đúng đắn: 
Một sự thay đổi sâu sắc trong thái độ là điều cần thiết để bắt đầu một tiến trình. 

Khi con người chấp nhận và thực hiện xử thế môi trường đúng đắn, sẽ tự tạo ra nó. 
Sự thay đổi trong lối sống này dẫn đến một trật tự xã hội mới. Đó là điều cần 

thiết để có các luật lệ mới và sự thay đổi niềm tin. Nhiều người lại tin rằng tai họa môi 
trường là cần thiết để làm thay đổi thái độ và lối sống, bởi vì nó sẽ đạt đến "khủng 
hoảng". Các nhà môi trường lại cho rằng, các cuộc khủng hoảng thì quá hỗn loạn và cần 
phải tránh khủng hoảng khi đạt đến đức tin và hành vi. Niềm tin và hành vi đúng có thể 
sẽ tạo ra thử thách tối thiểu để lựa chọn. Tuy vậy, nó cũng có thể là cái khó khăn nhất, 
đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc trong các vấn đề và các giải pháp của chúng ta. Khả năng 
bền vững môi trường toàn cầu tăng theo sự thay đổi về suy nghĩ và hành động của mọi 
người trên thế giới. Thực tế cho thấy đã có sự thay đổi hành vi ứng xử môi trường theo 
hướng đúng, thái độ với môi trường của quần chúng đang thay đổi. Thái độ mới này là 
do sức ép của sự phát triển của các quốc gia trước việc nguồn tài nguyên cung cấp đang 
cạn dần và các vấn đề kinh tế không đủ tạo ra một xã hội bền vững. 

Để đạt được một xã hội và môi trường thực sự bền vững, một mặt duy trì mức 
sống của con người, mặt khác giảm những đòi hỏi nguồn tài nguyên xuống, hướng đến 
một xã hội bền vững là phát triển thái độ "sử dụng ít hơn cái mình có". Có nghĩa là cần 
phải thay đổi cách vận hành, sử dụng xe tiêu hao ít năng lượng; sử dụng phương tiện 
giao thông công cộng và đi bộ; sử dụng chung các công cụ với hàng xóm hay thuê 
chúng, bỏ đi các thói quen xa hoa, tránh những cạm bẫy khi ứng xử môi trường đúng 
đắn. Tạo sự chuyển tiếp đến một môi trường xã hội bền vững là sự thử thách và cơ hội. 

Nhưng để làm được điều đó, cần phải: 
- Trước tiên, là tình trạng tê liệt do nạn thiếu hụt lương thực, thực phẩm, chiến 

tranh, ô nhiễm môi trường. 
- Thứ hai, tránh "sự lạc quan tếu" các giải pháp kỹ thuật. Các kỹ thuật phải mang 

lại lợi ích tối đa và thiệt hại tối thiểu đối với môi trường và sức khỏe của con người. 
- Thứ ba, tránh các giải pháp lỗi thời như xây dựng các nhà máy đường, nhà máy 

xi măng lạc hậu... Tuy nhiên, cần phải cẩn thận với các việc làm của mình vì các vấn đề 
của ngày mai là hậu quả của những việc làm hiện nay.  

- Thứ tư, phải tránh những ý tưởng hẹp hòi và sự tưởng tượng sai lệch. Tất cả 
sáng tạo, sự hợp tác và lòng kiên nhẫn sẽ được kêu gọi để đạt được một "môi trường xã 
hội bền vững", ngay cả khi chúng ta không biết chính xác hình dạng của nó trong tương 
lai.  

- Thứ năm, phải tránh thái độ bàng quang và thái độ ỷ lại, cho rằng một người 
nào đó sẽ giải quyết vấn đề thay mình. Chúng ta cần tích cực và làm nên sự thay đổi; 
cần bắt đầu với những vấn đề bao quanh chúng ta, ngay lập tức. Sống trong thời đại hợp 
tác, muốn thành công cần cùng nhau làm việc. Thành công chỉ đến khi mỗi một người 
tạo ra sự thay đổi nhỏ để cuối cùng sẽ làm thay đổi môi trường toàn cầu. 
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Tóm lại, xây dựng một môi trường bền vững đòi hỏi một chiều hướng mới của 
lòng tin đạt đến hệ thống xử thế đúng đắn, bởi vì thái độ của chúng ta hướng đến xác 
định giữa chúng ta với môi trường ảnh hưởng lẫn nhau như thế nào ? Chắc chắn mọi 
người sẽ được sống trong một môi trường sạch sẽ, nâng cao tuổi thọ và tạo ra tài nguyên 
môi trường bền vững cho thế hệ con cháu mai sau, nếu hành vi xử thế môi trường bền 
vững đúng đắn đó được sự quan tâm đúng mức của Nhà nước, các tổ chức, của các cấp 
chính quyền và các tổ chức quần chúng, của toàn thể xã hội, toàn thể các quốc gia trên 
thế giới. 

4. An ninh môi trường. 
4.1. Khái niệm:  
”An ninh môi trường là trạng thái mà một hệ thống môi trường có khả năng đảm 

bảo điều kiện sống an toàn của con người”.  
Một hệ thống môi trường bị mất an ninh có thể do các nguyên nhân tự nhiên 

(thiên tai), do hoạt động của con người (gây suy thoái môi trường, cạn kiệt tài nguyên...) 
hoặc do cả hai nguyên nhân trên.  

4.2. Tác nhân gây hại An ninh môi trường:  
Tác nhân gây hại An ninh môi trường có thể chia làm hai loại: 1) Tác nhân thiên 

thiên. 2) Tác nhân xã hội.  
a) Tác nhân thiên nhiên, là những tai biến của thiên nhiên (động đất, núi lửa, 

bão, lũ, sóng thần, hạn hán, các cơn bão từ vũ trụ xuống trái đất, sự va chạm giữa các 
hành tinh...) mà con người không thể có khả năng điều chỉnh và phòng tránh, như trận 
động đất với cường độ mạnh 9 độ rích te, ngày 26/12/2004 ở In-đô-ne-si-a, xảy ra 
những cơn sóng thần cực mạnh, tàn phá vùng phía tây đảo Xu-ma-tra (In-đô-ne-si-a) và 
nhiều nước Châu Á khác, cướp đi sinh mạng của hơn 280.000 người. 

b) Tác nhân xã hội, bao gồm: 1) Khai thác quá mức tài nguyên. 2) Ô nhiễm do 
hoạt động của con người, 3) Thay đổi cân bằng sinh thái. 4) Tạo ra và sử dụng các sinh 
vật biến đổi truyền. 5) Vũ khí sinh học. 6) Tranh chấp tài nguyên. 7) Tị nạn môi trường. 

Khoa học đã chứng minh rằng con người và thiên nhiên có mối quan hệ mật 
thiết, do đó hiện tượng biến đổi khí hậu khiến cho thiên nhiên trở nên ngày càng khắc 
nghiệt có một phần lớn bắt nguồn từ những hoạt động của con người, như sự nóng lên 
của trái đất là do lượng khí thải gây nên hiệu ứng nhà kính, hoặc lũ lụt và hạn hán bắt 
nguồn từ việc khai thác quá mức nguồn tài nguyên rừng.  

Vấn đề an ninh môi trường nghiêm trọng tới mức UNDP đã dành toàn bộ Báo 
cáo phát triển con người năm 2007-2008 để bàn về chủ đề này. Báo cáo khẳng định: có 
một điều tương đối rõ ràng là con người đang gặp phải ngày càng nhiều các trận bão 
lớn, lụt lội và hạn hán; chúng đang hủy hoại cơ hội của con người và làm gia tăng bất 
bình đẳng. Thế giới đang tiến sát tới thời điểm không thể tránh được thảm họa sinh 
thái**. Môi trường sống đã và đang trở thành một trong những vấn đề được quan tâm 
nhất và cũng là một trong những thách thức lớn nhất của nhân loại. Bởi lẽ, môi trường 
                                                
** Truy cập ngày 10/11/2007 tại địa chỉ http://hdr.undp.org/en/reports/ global/hdr2007-2008  
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sống gắn bó hữu cơ với cuộc sống của con người, cũng như với sự tồn tại và phát triển 
của xã hội loài người, mà để giải quyết được chúng, cần phải có sự hợp lực của tất cả 
các dân tộc, các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới về các nhóm vấn đề chủ 
yếu do con người gây ra, đó là:  

1) Nạn cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên: đất, nước, tài nguyên khoáng 
sản, động, thực vật, nhiên liệu (dầu mỏ, khí đốt...); 

2) Nạn ô nhiễm nặng nề môi trường sống (ô nhiễm nước, ô nhiễm phóng xạ, ô 
nhiễm tiếng ồn...).  

Sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của nền sản xuất xã hội được bắt đầu từ 
khi nổ ra cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và tiếp theo đó là quá trình công 
nghiệp hoá ở các nước TBCN. Trải qua hơn 300 năm, đến nay, quá trình công nghiệp 
hoá với hiện đại hoá đã được thực hiện ở nhiều nước trên thế giới. Xã hội loài người 
chuyển từ văn minh nông nghiệp sang văn minh công nghiệp và hậu công nghiệp (văn 
minh trí tuệ) song kéo theo nó là sự suy thoái của môi trường sống, cả về số lượng lẫn 
chất lượng.  

Hơn ba thập niên, kể từ khi các nước thực hiện quá trình công nghiệp hoá, sự suy 
thoái về số lượng của môi trường tự nhiên đã diễn ra ngày càng gay gắt hơn theo ba cấp 
độ: Nếu như ở thế kỷ XVIII, Man-tuýt và Tiu-go mới đưa ra Quy luật về sự giảm dần sự 
phì nhiêu của đất đai, tới thế kỷ XIX, Tôm-xơn và Cơ-ru-xơ mới đặt vấn đề về sự cạn 
kiệt các nguồn năng lượng trên trái đất, thì ngày nay (thế kỷ XX và XXI), con người đã 
phải nói đến nguy cơ cạn kiệt toàn bộ các nguồn tài nguyên thiên nhiên cả tái tạo và 
không tái tạo trên hành tinh chúng ta, đặc biệt là các nguồn năng lượng (dầu mỏ, khí 
đốt, than đá), nước ngọt và rừng... Đi kèm với quá trình cạn kiệt các nguồn tài nguyên 
thiên nhiên là ô nhiễm môi trường sống ngày càng trầm trọng hơn, mà nguyên nhân là 
do số tài nguyên bị khai thác đưa vào sản xuất và chế biến ngày càng lớn (trong điều 
kiện kỹ thuật và công nghệ chưa hoàn thiện của nền văn minh nông nghiệp và công 
nghiệp) thì càng có nhiều chất thải độc hại đi vào môi trường, gây nên hiện tượng ô 
nhiễm, làm cho chất lượng môi trường sống ngày càng giảm. 

Sự ô nhiễm của môi trường sống đã dẫn đến những hiểm họa sinh thái tiềm tàng, 
mà hậu quả của chúng chưa thể nào lường trước được, đặc biệt nguy hiểm là các hiện 
tượng hiệu ứng nhà kính, thủng tầng ô-zôn, mưa axít, sa mạc hoá, sự giảm dần độ đa 
dạng sinh học... làm biến đổi sinh thái theo hướng tiêu cực, đó là sự biến đổi của khí 
hậu trái đất. Sự biến đổi này là hậu quả tổng hợp, tất yếu của các hiện tượng ô nhiễm 
môi trường, mở đầu và nguy hiểm nhất là sự tăng nhiệt độ trung bình của trái đất. Dự 
đoán vào giữa thế kỷ XXI trái đất sẽ tăng từ 1,5 độ C đến 4,5 độ C, và kéo theo nó là 
biết bao hiểm họa khác. Theo ông G.B. Brôn-tơ-man, nguyên Chủ tịch Uỷ ban Môi 
trường và Phát triển của thế giới, thì trừ chiến tranh hạt nhân ra, sự biến đổi của khí 
hậu là mối đe doạ lớn nhất đối với loài người. Nó không những đe doạ sự tồn vong của 
loài người, mà còn uy hiếp cả tương lai của trái đất. 

4.3. Nguyên nhân gây hại An ninh môi trường. 
Có rất nhiều nguyên nhân, ở đây chỉ tập trung nêu lên những nguyên nhân chủ 

yếu do con người gây ra ở phạm vi vĩ mô: 
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- Do sự phát triển xã hội theo quan điểm chiến lược lấy con người làm trung tâm 
hay quan điểm duy nhân loại đã từng thống trị ở các nước phương Tây trong suốt giai 
đoạn duy lý, nhất là từ thế kỷ XVII - XVIII đến nay. Theo quan điểm này, con người có 
quyền uy tối thượng đối với thế giới; còn giới tự nhiên được coi như một bộ máy cơ 
giới, vô tri, vô giác, con người có thể tuỳ tiện tác động lên nó, có thể tước đoạt từ tự 
nhiên tất cả những gì cần thiết cho cuộc sống của mình. Trong suốt nhiều thế kỷ qua, xã 
hội phương Tây đã phát triển theo đường hướng này. Kết quả là xã hội phương Tây, đặc 
biệt là các nước TBCN phát triển, đã đạt được những thành tựu vô cùng to lớn trong 
lĩnh vực kinh tế. Tuy nhiên, từ những gì đã đạt được, nhìn lại, con người không khỏi 
không băn khoăn, lo lắng, pha trộn cả nỗi sợ hãi về những hậu hoạ sinh thái do chính 
mình gây ra. 

 - Do sự phát triển xã hội theo quan điểm duy kinh tế.  
Để thoả mãn nhu cầu ngày càng tăng của mình, con người đã ra sức khai thác tài 

nguyên thiên nhiên, bất chấp mọi quy luật tồn tại và phát triển của chúng. Ví dụ, từ năm 
1876 - 1975, con người đã khai thác từ lòng đất khoảng 137 tỉ tấn than, 46,7 tỷ tấn dầu 
mỏ, 20 nghìn tỉ mét khối khí thiên nhiên, 24,5 tỉ tấn quặng sắt... Lợi ích kinh tế đã trở 
thành mục tiêu duy nhất và cao nhất; các chỉ tiêu kinh tế như tổng sản phẩm quốc dân 
(GNP), tổng sản phẩm quốc nội tính theo đầu người (GDP), khối lượng tài nguyên thiên 
nhiên khai thác được... trở thành tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá trình độ phát triển 
của các quốc gia, dân tộc. 

- Do sự chưa hoàn thiện của kỹ thuật và công nghệ.  
Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh và cũng để thoả mãn nhu cầu ngày 

càng tăng, trong điều kiện kỹ thuật và công nghệ cao chưa hoàn thiện và còn nhiều hạn 
chế, con người buộc phải sử dụng phương thức khai thác tài nguyên thiên nhiên theo bề 
rộng, tức là, đồng thời khai thác nhiều loại tài nguyên, nhưng không sử dụng hết tính 
năng của chúng, rồi thải bỏ. Chẳng hạn: than đá và dầu mỏ chỉ được dùng làm nhiên 
liệu là chủ yếu, vì thế mà tài nguyên thiên nhiên càng được khai thác và chế biến nhiều 
thì môi trường càng bị ô nhiễm nặng nề hơn. Đúng như Ph.Ăngghen đã cảnh báo cách 
đây hơn 100 năm: "Không nên quá tự hào về những thắng lợi của chúng ta đối với giới 
tự nhiên. Bởi vì cứ mỗi lần ta đạt được một thắng lợi, là mỗi lần giới tự nhiên trả thù lại 
chúng ta". 

- Do sự nhận thức còn nhiều hạn chế của con người về giới tự nhiên.  
Theo một trong những thông báo gân đây, mỗi người bình thường có khoảng hơn 

100 tỷ nơ-ron thần kinh, nhưng chỉ có trung bình khoảng từ 2% - 8% số nơ-ron đó được 
đưa vào hoạt động nhận thức của bản năng, còn 92% - 98% số nơ-ron thần kinh đó được 
con người dùng vào việc nhận thức thế giới ngoài con người.  

Tuy nhiên cho đến nay, tự nhiên vẫn còn quá nhiều điều bí hiểm mà con người 
chưa thể nhận thức được, ngay cả với những điều đã nhận thức được, con người cũng 
không thể thực hiện được sự điều chỉnh một cách hài hoà và hợp lý mối quan hệ giữa 
mình với tự nhiên. Bởi lẽ, còn có quá nhiều lý do cản trở con người làm điều đó, chẳng 
hạn như: vì mưu sinh mà chỉ thấy lợi ích trước mắt; vì sự cạnh tranh mà dẫn đến sự tàn 
phá, vì sự hạn chế của KH&CN mà cản trở đến sự tái tạo... 
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4.4. Xử lý hình sự vi phạm môi trường.  
Theo nghiên cứu của Trung tâm Con người và thiên nhiên Việt Nam, thì luật 

pháp về môi trường của Việt Nam còn nhiều bất cập, một số quan điểm về tội phạm môi 
trường còn chưa rõ ràng, gây không ít khó khăn cho người thừa hành công vụ trong việc 
phát hiện, xử lý các vi phạm về môi trường. Vedan là một trong số các ví dụ điển hình. 

Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 (sửa đổi) đã xác định: Bảo vệ môi trường là 
sự nghiệp của toàn xã hội, quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia 
đình, cá nhân (điều 4, mục 2); và “Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân gây ô nhiễm, suy thoái 
môi trường có trách nhiệm khắc phục, bồi thường thiệt hại và chịu trách nhiệm khác 
theo quy định của pháp luật” (điều 4, mục 5). 

Đây chính là quan điểm nhất quán về quyền và trách nhiệm của các chủ thể pháp 
luật đối với công tác Bảo vệ môi trường ở Việt Nam. Điều 7 của Luật này cũng quy 
định 15 hành vi vi phạm môi trường cụ thể bị nhà nước nghiêm cấm. Tuy nhiên, đến 
nay, khái niệm về tội phạm môi trường  vẫn chưa được luật hóa, mà mới chỉ được định 
nghĩa trong một số công trình nghiên cứu... Những vụ sai phạm rất điển hình như vụ 
Công ty Vedan Việt Nam, vụ Công ty Hyundai - Vinashin, vụ Nhà máy Miwon ở Phú 
Thọ... đều đã không bị xử lý hình sự. Việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đối 
với các trường hợp này, trên thực tế đã bộc lộ những bất cập của chính sách hình sự hóa 
vi phạm môi trường, cũng như sự yếu kém của bộ máy quản lý môi trường ở Trung 
ương và địa phương, dẫn đến các tội phạm lọt lưới pháp luật.  

Cũng theo công trình nghiên cứu này, trong số 10 tội danh về phạm tội môi 
trường, đến nay ở Việt Nam chỉ có 2 tội danh bị khởi tố điều tra và đưa ra xét xử là hủy 
hoại rừng (điều 189) và vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm 
(điều 190). Trước đây, quan điểm của Việt Nam trong vấn đề tội phạm môi trường là 
hạn chế hình sự hóa, lấy giáo dục, phòng ngừa là chính. Điều này đã và đang tạo nên 
những lỗ hổng lớn trong hệ thống quản lý và bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, 
làm hạn chế tính răn đe và thực thi của luật pháp. Đã đến lúc cần phải có những cách 
tiếp cận và nhận thức mới hơn để hoàn thiện cơ sở pháp luật về tội phạm môi trường 
cũng như công tác giám sát thực thi pháp luật về Bảo vệ môi trường tại Việt Nam.  

5. Quản lý môi trường. 
5.1. Khái niệm quản lý môi trường:  
"Quản lý môi trường là tổng hợp các biện pháp, luật pháp, chính sách kinh tế, kỹ 

thuật, xã hội thích hợp nhằm bảo vệ chất lượng môi trường sống và phát triển bền vững 
kinh tế xã hội quốc gia".  

Quản lý nhà nước về môi trường nhằm:  
- Khắc phục và phòng chống suy thoái, ô nhiễm môi trường phát sinh trong hoạt 

động sống của con người.  
- Phát triển bền vững kinh tế và xã hội quốc gia theo 9 nguyên tắc của một xã hội 

bền vững do hội nghị Rio-92 đề xuất, gồm: Phát triển bền vững kinh tế, bảo vệ các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên, không tạo ra ô nhiễm và suy thoái chất luợng môi trường 
sống, nâng cao sự văn minh và công bằng xã hội.  
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- Xây dựng các công cụ có hiệu lực quản lý môi trường quốc gia và các vùng 
lãnh thổ thích hợp cho từng ngành, từng địa phương và cộng đồng dân cư… 

5.2. Cơ sở của quản lý môi trường:  
5.2.1. Về triết học: 
Nguyên lý về tính thống nhất vật chất thế giới gắn tự nhiên, con người và xã hội 

thành một hệ thống rộng lớn "Tự nhiên - Con người - Xã hội", trong đó yếu tố con 
người giữ vai trò rất quan trọng. Sự thống nhất của hệ thống trên được thực hiện trong 
các chu trình sinh địa hoá của 5 thành phần cơ bản: 1) Sinh vật sản xuất (tảo và cây 
xanh) có chức năng tổng hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ dưới tác động của quá trình 
quang hợp. 2) Sinh vật tiêu thụ là toàn bộ động vật sử dụng chất hữu cơ có sẵn, tạo ra 
các chất thải. 3) Sinh vật phân huỷ (vi khuẩn, nấm) có chức năng phân huỷ các chất 
thải, chuyển chúng thành các chất vô cơ đơn giản. 4) Con người và xã hội loài người. 5) 
Các chất vô cơ và hữu cơ cần thiết cho sự sống của sinh vật và con người với số lượng 
ngày một tăng.  

Tính thống nhất của hệ thống "Tự nhiên - Con người - Xã hội" đòi hỏi việc giải 
quyết vấn đề môi trường và thực hiện công tác quản lý môi trường phải toàn diện và hệ 
thống. Con người nắm bắt cội nguồn sự thống nhất đó, phải đưa ra các phương sách 
thích hợp để giải quyết các mâu thuẫn nảy sinh trong hệ thống đó. Vì chính con người 
đã góp phần quan trọng vào việc phá vỡ tất yếu khách quan là sự thống nhất giữa tự 
nhiên - con người - xã hội. Sự hình thành những chuyên ngành khoa học như quản lý 
môi trường, sinh thái nhân văn là sự tìm kiếm của con người nhằm nắm bắt và giải 
quyết các mâu thuẫn, tính thống nhất của hệ thống "Tự nhiên - Con người - Xã hội". 

5.2.2. Về kinh tế: 
Quản lý môi trường được hình thành trong bối cảnh của nền kinh tế thị trường và 

thực hiện điều tiết xã hội thông qua các công cụ kinh tế. Trong nền kinh tế thị trường, 
hoạt động phát triển và sản xuất của cải vật chất diễn ra dưới sức ép của sự trao đổi 
hàng hoá theo giá trị. Loại hàng hoá có chất lượng tốt và giá thành rẻ sẽ được tiêu thụ 
nhanh. Trong khi đó, loại hàng hoá kém chất lượng và đắt sẽ không có chỗ đứng. Vì 
vậy, chúng ta có thể dùng các phương pháp và công cụ kinh tế để đánh giá và định 
hướng hoạt động phát triển sản xuất có lợi cho công tác bảo vệ môi trường.  

Các công cụ kinh tế rất đa dạng gồm: các loại thuế, phí và lệ phí, cota ô nhiễm, 
quy chế đóng góp có bồi hoàn, trợ cấp kinh tế, nhãn sinh thái, hệ thống các tiêu chuẩn 
ISO.  

5.2.3. Về luật pháp: 
Cơ sở luật pháp của quản lý môi trường là các văn bản về luật quốc tế và luật 

quốc gia về lĩnh vực môi trường.  
Luật quốc tế về môi trường là tổng thể các nguyên tắc, quy phạm quốc tế điều 

chỉnh mối quan hệ giữa các quốc gia, giữa quốc gia và tổ chức quốc tế trong việc ngăn 
chặn, loại trừ thiệt hại gây ra cho môi trường của từng quốc gia và môi trường ngoài 
phạm vi tàn phá quốc gia. Các văn bản luật quốc tế về môi trường được hình thành một 
cách chính thức từ thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, giữa các quốc gia châu Âu, châu Mỹ, 
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châu Phi. Từ hội nghị quốc tế về "Môi trường con người" tổ chức năm 1972 tại Thụỵ 
Điển và sau Hội nghị thượng đỉnh Rio 92 có rất nhiều văn bản về luật quốc tế được soạn 
thảo và ký kết. Cho đến nay đã có hàng nghìn các văn bản luật quốc tế về môi trường, 
trong đó nhiều văn bản đã được chính phủ Việt Nam tham gia ký kết.  

Trong phạm vi quốc gia, vấn đề môi trường được đề cập trong nhiều bộ luật, 
trong đó Luật Bảo vệ Môi trường được quốc hội nước Việt Nam thông qua ngày 
27/12/1993 là văn bản quan trọng nhất. Chính phủ đã ban hành Nghị định 175/CP ngày 
18/10/1994 về hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ Môi trường và Nghị định 26/CP ngày 
26/4/1996 về Xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường. Bộ Luật hình sự, hàng 
loạt các thông tư, quy định, quyết định của các ngành chức năng về thực hiện luật môi 
trường đã được ban hành. Một số tiêu chuẩn môi trường chủ yếu được soạn thảo và 
thông qua. Nhiều khía cạnh bảo vệ môi trường được đề cập trong các văn bản khác như 
Luật Khoáng sản, Luật Dầu khí, Luật Hàng hải, Luật Lao động, Luật Đất đai, Luật Phát 
triển và Bảo vệ rừng, Luật Bảo vệ sức khoẻ của nhân dân, Pháp lệnh về đê điều, Pháp 
lệnh về việc bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, Pháp luật bảo vệ các công trình giao thông.  

Các văn bản trên cùng với các văn bản về luật quốc tế được nhà nước Việt Nam 
phê duyệt là cơ sở quan trọng để quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. 

5.3. Nội dung công tác quản lý nhà nước về môi trường của Việt Nam: 
Nội dung công tác quản lý nhà nước về môi trường của Việt Nam được thể hiện 

trong Điều 37, Luật Bảo vệ Môi trường, gồm các điểm:  
- Ban hành và tổ chức việc thực hiện các văn bản pháp quy về bảo vệ môi trường, 

ban hành hệ thống tiêu chuẩn môi trường.  
- 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, các 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 các báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án và các cơ 
sở sản xuất kinh doanh.  

- Cấp và thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường.  
- Giám sát, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, 

giải quyết các khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về bảo vệ môi trường, xử lý vi phạm pháp 
luật về bảo vệ môi trường.  

- Đào tạo cán bộ về khoa học và quản lý môi trường.  
- Tổ chức nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực bảo vệ 

môi trường.  
- Thiết lập quan hệ quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.  
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5.4. Các công cụ quản lý môi trường: 
5.4.1. Khái niệm : 
“Công cụ quản lý môi trường là các biện pháp hành động thực hiện công tác 

quản lý môi trường của nhà nước, các tổ chức khoa học và sản xuất. Mỗi một công cụ 
có một chức năng và phạm vi tác động nhất định, liên kết và hỗ trợ lẫn nhau”.  

5.4.2. Phân loại:  
a) Phân loại theo chức năng, gồm:  
-  Công cụ điều chỉnh vĩ mô: Luật pháp, chính sách…,  
-  Công cụ hành động: Công cụ hành động là vũ khí quan trọng nhất của các tổ 

chức môi trường trong công tác bảo vệ môi trường, có tác động trực tiếp tới hoạt động 
kinh tế - xã hội, như các quy định hành chính, quy định xử phạt và công cụ kinh tế... 
Thuộc về loại này có các công cụ kỹ thuật như: 1) Mô hình hoá, 2) Đánh giá môi 
trường, 3) Kiểm toán môi trường, 4) Quan trắc môi trường.  

b) Phân loại theo bản chất, thành:  
- Công cụ luật pháp, chính sách, gồm: các văn bản về luật quốc tế, luật quốc gia, 

các văn bản khác dưới luật, các kế hoạch và chính sách môi trường quốc gia, các ngành 
kinh tế, các địa phương.  

Về luật pháp, Hiến pháp 1992 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
quy định: "Cơ quan Nhà nước, đơn vị vũ trang, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, mọi cá 
nhân phải thực hiện các quy định của Nhà nước về sử dụng tài nguyên thiên nhiên và 
bảo vệ môi trường. Nghiêm cấm mọi hành động làm suy kiệt tài nguyên và làm huỷ hoại 
môi trường".  

Căn cứ quy định này, Quốc hội khoá IX của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam tại 
kỳ họp thứ IV ngày 17/12/1993 đã thông qua Luật Bảo vệ Môi trường gồm 7 chương 
với 55 Điều. Đây là một trong những luật quan trọng của nước ta quy định về sự thống 
nhất quản lý bảo vệ môi trường trong phạm vi cả nước, đề ra những biện pháp phòng, 
chống, khắc phục suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường. Những nội dung quản lý 
Nhà nước về bảo vệ môi trường, lập quy hoạch bảo vệ môi trường cũng như xây dựng 
tiềm lực cho hoạt động dịch vụ môi trường ở Trung ương và địa phương.  

Luật xác định nhiệm vụ bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn dân, các tổ 
chức, cá nhân phải chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về bảo vệ môi trường, nhằm bảo 
vệ sức khoẻ mọi người, đảm bảo quyền con người được sống trong môi trường trong 
lành của đất nước cũng như góp phần bảo vệ môi trường khu vực và trên thế giới.  

Về chính sách, “Chính sách môi trường là những chủ trương, biện pháp mang 
tính chiến lược, thời đoạn, nhằm giải quyết một nhiệm vụ bảo vệ môi trường cụ thể nào 
đó, trong một giai đoạn nhất định”. Chính sách môi trường cụ thể hoá Luật Bảo vệ Môi 
trường (trong nước) và các Công ước quốc tế về môi trường. Mỗi cấp quản lý hành 
chính đều có những chính sách môi trường riêng. Nó vừa cụ thể hoá luật pháp và những 
chính sách của các cấp cao hơn, vừa tính tới đặc thù địa phương. Sự đúng đắn và thành 
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công của chính sách cấp địa phương có vai trò quan trọng trong đảm bảo sự thành công 
của chính sách cấp trung ương.  

- Công cụ kinh tế gồm: các loại thuế, phí đánh vào thu nhập bằng tiền của hoạt 
động sản xuất kinh doanh. Các công cụ này chỉ áp dụng có hiệu quả trong nền kinh tế 
thị trường.  

Các công cụ kinh tế được sử dụng nhằm tác động tới chi phí và lợi ích trong hoạt 
động của tổ chức kinh tế để tạo ra các tác động tới hành vi ứng xử của nhà sản xuất có 
lợi cho môi trường. Các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường gồm: 1) Thuế và phí 
môi trường. 2) Giấy phép chất thải có thể mua bán được hay "cota ô nhiễm". 3) Ký quỹ 
môi trường. 4) Trợ cấp môi trường. 5) Nhãn sinh thái.  

Việc sử dụng các công cụ kinh tế trên ở các nước cho thấy một số tác động tích 
cực như các hành vi môi trường được thuế điều chỉnh một cách tự giác, các chi phí của 
xã hội cho công tác bảo vệ môi trường có hiệu quả hơn, khuyến khích việc nghiên cứu 
triển khai kỹ thuật công nghệ có lợi cho bảo vệ môi trường, gia tăng nguồn thu nhập 
phục vụ cho công tác bảo vệ môi trường và cho ngân sách nhà nước, duy trì tốt giá trị 
môi trường của quốc gia. 

- Công cụ kỹ thuật quản lý gồm: các đánh giá môi trường, xử lý chất thải, tái chế 
và tái sử dụng chất thải…  

Các công cụ kỹ thuật quản lý thực hiện vai trò kiểm soát và giám sát nhà nước về 
chất lượng và thành phần môi trường, về sự hình thành và phân bố chất ô nhiễm trong 
môi trường. Các công cụ kỹ thuật quản lý có thể được thực hiện thành công trong bất kỳ 
nền kinh tế phát triển như thế nào. 

- Công cụ giáo dục môi trường: 
"Giáo dục môi trường là một quá trình thông qua các hoạt động giáo dục chính 

quy và không chính quy nhằm giúp con người có được sự hiểu biết, kỹ năng và giá trị 
tạo điều kiện cho họ tham gia vào phát triển một xã hội bền vững về sinh thái".  

Mục đích của Giáo dục môi trường nhằm vận dụng những kiến thức và kỹ năng 
vào gìn giữ, bảo tồn, sử dụng môi trường theo cách thức bền vững cho cả thế hệ hiện tại 
và tương lai. Nó cũng bao hàm cả việc học tập cách sử dụng những công nghệ mới 
nhằm tăng sản lượng và tránh những thảm hoạ môi trường, xoá nghèo đói, tận dụng các 
cơ hội và đưa ra những quyết định khôn khéo trong sử dụng tài nguyên. Hơn nữa, nó 
bao hàm cả việc đạt được những kỹ năng, có những động lực và cam kết hành động, dù 
với tư cách cá nhân hay tập thể, để giải quyết những vấn đề môi trường hiện tại và 
phòng ngừa những vấn đề mới nảy sinh.  

Giáo dục môi trường chủ yếu thông qua các phương tiện thuyền thông môi 
trường:  

"Truyền thông môi trường là một quá trình tương tác xã hội hai chiều nhằm giúp 
cho những người có liên quan hiểu được các yếu tố môi trường then chốt, mối quan hệ 
phụ thuộc lẫn nhau của chúng và cách tác động vào các vấn đề có liên quan một cách 
thích hợp để giải quyết các vấn đề về môi trường".  
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Truyền thông môi trường không nhằm quá nhiều vào việc phổ biến thông tin mà 
nhằm vào việc chia sẻ nhận thức về một phương thức sống bền vững và nhằm khả năng 
giải quyết các vấn đề môi trường cho các nhóm người trong cộng đồng xã hội, nhằm:  

- Thông tin cho người bị tác động bởi các vấn đề môi trường biết tình trạng của 
họ, từ đó họ quan tâm đến việc tìm kiếm các giải pháp khắc phục.  

- Huy động các kinh nghiệm, kỹ năng, bí quyết địa phương tham gia vào các 
chương trình bảo vệ môi trường.  

- Thương lượng hoà giải các xung đột, khiếu nại, tranh chấp về môi trường giữa 
các cơ quan, trong nhân dân.  

- Tạo cơ hội cho mọi thành phần trong xã hội tham gia vào việc bảo vệ môi 
trường, xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường.  

- Khả năng thay đổi các hành vi sẽ được hữu hiệu hơn thông qua đối thoại 
thường xuyên trong xã hội.  

Truyền thông môi trường qua các hình thức: 
- Chuyển thông tin tới từng cá nhân qua việc tiếp xúc tại nhà, tại cơ quan, gọi 

điện thoại, gửi thư.  
- Chuyển thông tin tới từng nhóm qua hội thảo, tập huấn, huấn luyện, họp nhóm, 

tham quan, khảo sát...  
- Chuyển thông tin qua các phương tiện truyền thông đại chúng: báo chí, tivi, 

radio, pano, áp phích, tờ rơi, phim ảnh,....  
- Tiếp cận truyền thông qua những buổi biểu diễn lưu động, tham gia hội diễn, 

các chiến dịch, tham gia các lễ hội, các ngày kỷ niệm...  
5.4.3. Hệ thống tổ chức quản lý môi trường ở Việt Nam: 
5.4.4. Hệ thống văn bản pháp lý hiện hành liên quan đến quản lý môi trường ở 

Việt Nam: 
Với mục đích về quản lý môi trường, tăng cường khả năng đo được các kết quả 

hoạt động của môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại quốc tế, năm 1993, 
Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) đã triển khai xây dựng bộ tiêu chuẩn về quản lý 
môi trường có mã hiệu ISO 14000 nhằm mục đích tiến tới thống nhất áp dụng Hệ thống 
quản lý môi trường (EMS) đảm bảo sự phát triển bền vững trong từnh quốc gia, trong 
khu vực và quóc tế. Hệ thống quản lý môi trường thể hiện trách nhiệm của doanh 
nghiệp đối với cộng đồng, đối với xã hội, vừa là bảo vệ sức khoẻ cho con người vừa là 
bảo vệ tài nguyên thiên nhiên làm cho đất nước phát triển bền vững. Vì vậy phải áp 
dụng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14000. 

a) Cấu trúc của bộ tiêu chuẩn ISO 14000: 
Bộ tiêu chuẩn  ISO 14000 gồm: 
- ISO 14001: Quản lý môi trường - Quy định và hướng dẫn sử dụng.  
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- ISO 14004 : Hệ thống quản lý môi trường - Hướng dẫn chung về nguyên tắc, hệ 
thống và kỹ thuật hỗ trợ.  

- ISO 14010 : Hướng dẫn đánh giá môi trường - Nguyên tắc chung.  
- ISO 14011 : Hướng dẫn đánh giá môi trường - Quy trình đánh giá - Đánh giá hệ 

thống quản lý môi trường.  
- ISO 14012 : Hướng dẫn đánh giá môi trường - Chuẩn cứ trình độ của chuyên 

gia đánh giá 
Trong bộ tiêu chuẩn trên, ISO 14001 là cơ sở để cơ quan chứng nhận đánh giá và 

cấp giấy chứng nhận cho cơ sở có hệ thống quản lý môi trường phù hợp với ISO 14000. 
Hệ thống quản lý môi trường (EMS) 14001 và 14004 là những tiêu chuẩn quốc 

tế về vệ sinh môi trường do Tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế (ISO) quy định, có vị trí quan 
trọng nhất trong Hệ thống ISO14000, ảnh hưởng rộng rãi tới mọi lĩnh vực về môi 
trường. Xét theo nghĩa rộng nhất, EMS là phương pháp mà một công ty sử dụng để thiết 
lập, thực hiện và kiểm tra những chính sách và mục tiêu về môi trường. 

Tiêu chuẩn ISO 14001 là một công cụ hữu hiệu cho việc triển khai đánh giá hoạt 
động về môi trường của một công ty. Việc thực hiện ISO 14001 ở Việt Nam được thực 
hiện chậm hơn so với các nước láng giềng như Thái Lan, Singapore hoặc Malaysia. Cho 
tới năm 1998, tiêu chuẩn này vẫn chưa được chấp nhận và dịch sang tiếng Việt. Tuy 
nhiên, sau khi được chấp nhận thành tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN ISO 14001:1998), 
ISO 14001 đã dần trở nên phổ biến trong cộng đồng các doanh nghiệp.  

Trong sự vận động hướng tới mở cửa thị trường các tổ chức của Việt Nam làm 
ăn với khách hàng hoặc đối tác nước ngoài buộc phải có hệ thống quản lý môi trường 
được cấp chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 14001 như là điều kiện tiên quyết cho việc 
ký kết hợp đồng hoặc thoả thuận. Những năm gần đây, Việt Nam đã tìm ra được các 
biện pháp ở các mức độ khác nhau nhằm xúc tiến việc ứng dụng ISO 14001, từ các biện 
pháp khuyến khích cho tới việc quy định bắt buộc. Thực tế cho thấy các doanh nghiệp ở 
Việt Nam vẫn chưa nhận thức hết những lợi ích của việc ứng dụng ISO 14001 đối với 
tính hiệu quả và năng suất hoạt động. Bằng chứng là cho tới nay, việc xúc tiến ứng dụng 
ISO 14001 chủ yếu chỉ tập trung vào nhu cầu cần có chứng chỉ ISO 14001 để tránh mất 
những vụ làm ăn đòi hỏi phải có hệ thống quản lý môi trường đã được cấp chứng chỉ 
hơn là nhấn mạnh vào lợi ích của việc ứng dụng tiêu chuẩn ISO 14001 vào việc nâng 
cao hoạt động chủ chốt của doanh nghiệp. Hầu hết những tổ chức được cấp chứng chỉ là 
các doanh nghiệp có đầu tư nước ngoài hoặc trong các ngành xuất khẩu.  

Đối với việc ứng dụng ISO 14001 ở cảng biển và những ngành hoạt động trong 
khu vực cảng biển, hiện tại chưa có cảng nào hay tổ chức liên quan đến ngành hàng hải 
được cấp chứng chỉ ISO 14001, mà những hoạt động này hiện tại đang được kiểm soát 
thông qua một loạt những qui tắc và điều lệ của các cơ quan chức năng, bao gồm cả 
Tiêu chuẩn TCVN 5943-11995 của Việt Nam về chất lượng nước vùng bờ biển. Còn dự 
án do Trường đại học tự do Brussels và Viện Hải dương học Hải Phòng phối hợp thực 
hiện mới là một trong những sáng kiến đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu về cách ứng 
dụng tiêu chuẩn ISO 14001 ở cảng biển và các ngành liên quan hoạt động trong khu vực 
cảng biển.  
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Đối với Chính phủ, năm 2003 đã công bố Chiến lược quốc gia bảo vệ môi trường 
cho tới năm 2010 với tầm nhìn đến năm 2020, mục tiêu nhằm xúc tiến việc ứng dụng 
tiêu chuẩn ISO 14001 cho hệ thống quản lý môi trường. Văn bản này đã đề ra mục tiêu 
phải có 50% doanh nghiệp được cấp chứng chỉ đạt tiêu chuẩn ISO 14001 hoặc tương 
đương vào năm 2010 và 80% doanh nghiệp được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 14001 
hoặc tương đương vào năm 2020. (Quyết định 256/2003/QD-TTG, 2003), do đó, trong 
5-10 năm tới, Việt Nam sẽ gia tăng nhanh chóng số chứng chỉ ISO 14001 cấp cho các 
doanh nghiêp. 

6. Vai trò của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường. 
6.1. Quan điểm của Đảng và Nhà nước: 
Muốn giải quyết được vấn đề bảo vệ môi trường cần phải bắt đầu từ nhận thức 

của con người (từng hộ dân, người dân), bởi một khi người dân không có ý thức tự giác 
bảo vệ môi trường thì chắc chắn sự nghiệp bảo vệ môi trường sẽ không thành công.   

Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam đặt vị trí quan trọng của công 
tác bảo vệ môi trường trong hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Quan điểm này được 
thể hiện rõ trong Chỉ thị số 36/CT-TW ngày 25-6-1998: "Bảo vệ môi trường là sự 
nghiệp của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân". 

Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg, ngày 2-12-2003 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng 
đến năm 2020 cũng nhấn mạnh: "Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ của toàn xã hội, của 
các cấp, các ngành, các tổ chức, cộng đồng và của mọi người dân". 

Các tổ chức bao gồm nhiều loại hình, như các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, 
tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội. Cộng đồng có 
thể được hiểu theo nghĩa rộng trên phạm vi toàn xã hội, nhưng thông thường được hiểu 
là cộng đồng ở cơ sở, tức là nhóm người sống tại cùng một địa phương hoặc dưới sự 
quản lý của cùng một chính quyền địa phương. Các tổ chức, cộng đồng, tuy có tính chất 
và đặc điểm khác nhau, nhưng đều phát huy vai trò trong hoạt động bảo vệ môi trường. 

Theo Nghị định số 35/HĐBT ngày 28/11/1992 về công tác quản lý khoa học và 
công nghệ, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp ngày càng phát triển. Hiện nay, có hàng 
trăm đơn vị hội viên thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và nhiều 
Trung tâm hoạt động trong lĩnh vực KH&CN tại các tỉnh và thành phố. Các hội này nói 
chung không có hệ thống tới cơ sở, mà thường là tập hợp các nhà chuyên môn trong 
một lĩnh vực nhất định để tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công 
nghệ, tư vấn đào tạo và chuyển giao công nghệ. Cho đến nay, các hội đã đóng góp ý 
kiến xây dựng các chính sách, luật pháp về bảo vệ môi trường, như Luật Bảo vệ môi 
trường, Kế hoạch hành động đa dạng sinh học, Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc 
gia,... Đối với một số dự án quan trọng, như Dự án xây dựng Nhà máy Thủy điện, các 
hội đã được yêu cầu nghiên cứu đóng góp ý kiến cho báo cáo nghiên cứu khả thi của 
công trình này, trong đó có phần về đánh giá tác động môi trường. Nhiều điều kiến nghị 
đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét và chấp nhận. 

Tuy không có hệ thống tổ chức đến tận cơ sở, nhưng các hội vẫn thực hiện nhiều 
hoạt động tại các địa phương trong cả nước, thông qua các đề tài nghiên cứu, các dự án 
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phát triển trong các lĩnh vực sản xuất, xã hội và bảo vệ môi trường, thí dụ như Hội Khoa 
học Kỹ thuật lâm nghiệp Việt Nam trong việc bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên. 

Các tổ chức chính trị - xã hội, như Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ 
nữ Việt Nam,... có hệ thống tổ chức từ Trung ương tới cơ sở, vì vậy có điều kiện và vai 
trò quan trọng trong việc huy động hội viên cùng nhân dân địa phương thực hiện nhiều 
hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương. Các chương trình lớn của quốc gia có liên 
quan đến môi trường, như Chương trình 327 trước đây về “phủ xanh đất trống, đồi núi 
trọc”, Chương trình “5 triệu ha rừng” hiện nay, Chương trình “Nước sạch và vệ sinh 
nông thôn”,... có thành công hay không, phần quyết định là của cộng đồng địa phương. 

6.2. Xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường: 
Các dự án do Chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế tài trợ để xây dựng những mô 

hình về cải thiện điều kiện sinh hoạt và bảo vệ môi trường chỉ có thể đạt kết quả tốt, nếu 
mô hình phù hợp với nhu cầu và đặc điểm của địa phương, được nhân dân chấp nhận và 
có thể được tiếp tục nhân ra, nhằm giải quyết vấn đề trong phạm vi rộng hơn. Ngay các 
dự án Chính phủ đầu tư toàn bộ, như dự án về xây dựng hệ thống dẫn và cấp nước phục 
vụ dân sinh, thì cộng đồng địa phương phải đảm bảo việc khai thác sử dụng có hiệu quả 
và có trách nhiệm bảo quản, duy trì công trình. Nếu không, sẽ xảy ra trường hợp "cha 
chung không ai khóc", công trình sẽ không phát huy được công dụng mong muốn và sẽ 
mau chóng hư hỏng. Cộng đồng địa phương còn có thể đóng góp ý kiến cho các chủ 
trương, chính sách của Nhà nước và các dự án đầu tư, nhất là những gì có tác động trực 
tiếp tới môi trường, tới sản xuất và đời sống của nhân dân tại đó. Vì vậy, thực hiện 
nguyên tắc "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" là một trong các biện pháp quan 
trọng để xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường.  

Cộng đồng xã hội được Nhà nước đảm bảo các quyền khiếu nại, tố cáo, khiếu 
kiện đòi bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường gây ra thông qua tổ chức đại diện, 
được hỗ trợ cung cấp các bằng chứng theo yêu cầu khi thực hiện quyền đòi bồi thường 
thiệt hại. Các hành vi về gây ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường, xâm phạm quyền, lợi 
ích của Nhà nước, cộng đồng dân cư, tổ chức, gia đình và cá nhân thì cộng đồng có 
quyền tố cáo và tham gia phản biện xã hội nhằm làm cho các chủ trương, chính sách, 
chương trình hay dự án ngày càng hoàn thiện trong thực tiễn, đáp ứng nhu cầu xã hội, 
tạo nên sự đồng thuận nhằm phục vụ tốt hơn những vấn đề quốc kế, dân sinh. 

Hiện nay, Biến đổi khí hậu đang làm thay đổi môi trường toàn cầu nhưng không 
đồng đều ở các vùng khác nhau, trong đó Việt Nam được dự đoán là một trong những 
nước sẽ chịu hậu quả nặng nề nhất với khoảng 1/6 diện tích đất đai và 1/3 dân số bị ảnh 
hưởng. Bởi vậy, vai trò của cộng đồng trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững 
rất quan trọng. Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã tiến hành xây dựng 
Nghị định về sự tham gia của cộng đồng trong bảo vệ môi trường ở nước ta. Nội dung 
chính gồm 5 nhóm các quy định: 1) Quy định chung, 2) Quy định về thông tin môi 
trường cho cộng đồng, 3) Nội dung tham gia của cộng đồng, 4) Tiếp cận tư pháp, 5) 
Nâng cao năng lực cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường.  

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam là tổ chức đầu tiên được Thủ 
tướng Chính phủ giao cho chức năng phản biện xã hội (2002), tập trung vào lĩnh vực 
Bảo vệ thiên nhiên và môi trường. Đến nay Hội đã tiến hành các phản biện xã hội đối 
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với dự án Tam Đảo 2; bô xít Tây Nguyên và vụ việc Vedan gây ô nhiễm nghiêm trọng 
trên sông Thị Vải. Song cũng từ đó đặt ra vấn đề: muốn thực hiện tốt chức năng phản 
biện xã hội, cần một đội ngũ chuyên gia giỏi, tâm huyết, thực hiện các bước thu thập dữ 
liệu khoa học, đặc biệt là các chứng cứ khoa học và pháp luật, thì những ý kiến phản 
biện mới có ích đối với vấn đề xã hội, chính quyền quan tâm.  

Nguyên tắc chung của phản biện xã hội về tài nguyên, môi trường là tuân thủ 
luật pháp, có cơ sở khoa học, tư duy hệ thống, phù hợp văn hóa, hội thảo, xây dựng Văn 
kiện phản biện xã hội về tài nguyên, môi trường và truyền thông những vấn đề môi 
trường trọng yếu chưa được tính đến hay tính đủ bao gồm môi trường tự nhiên, xã hội - 
nhân văn, trong đó chú ý sức khỏe con người, an ninh môi trường và tác động tiêu cực 
đến kinh tế. Thực tế cho thấy, phản biện xã hội chỉ thành công khi có sự tham gia tích 
cực của cộng đồng xã hội. 

 Theo đó, Nghị định “Sự tham gia của cộng đồng trong bảo vệ môi trường” cũng 
được xây dựng nhằm xác định cơ sở pháp lý bảo đảm thông tin môi trường; sự tham gia 
của cộng đồng vào các hoạt động môi trường; bình đẳng pháp luật trong tiếp cận môi 
trường; nâng cao năng lực cộng đồng về bảo vệ môi trường. Cộng đồng sẽ được tham 
gia vào việc xây dựng cơ chế, chính sách pháp luật; được tuyền truyền, đào tạo, tập 
huấn, nâng cao năng lực và nhận thức; được khen thưởng khi có thành tích xuất sắc 
trong bảo vệ môi trường. Đồng thời được tiếp nhận định kỳ thông tin, báo cáo về hiện 
trạng môi trường quốc gia, địa phương. 

Cộng đồng còn được tiếp nhận các thông tin không định kỳ về các hoạt động 
chất thải, công nghệ xử lý, thông số tiêu chuẩn về chất thải, các giải pháp bảo vệ môi 
trường trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; thông tin về 
các loại chất thải, khối lượng chất thải rắn, lưu lượng nước thải, kết quả quan trắc các 
thông số môi trường của cơ sở trong quá trình hoạt động. 

7. Công nghệ môi trường và một số định hướng nhằm phát triển công nghệ 
môi trường ở Việt Nam. 

7.1. Khái niệm. 
Công nghệ môi trường là các sản phẩm hoặc quá trình có thể hạn chế, phòng 

ngừa, giảm thiểu hoặc xử lý các tác động có hại gây ra do hoạt động của con người lên 
môi trường. Công nghệ môi trường còn bao gồm các quá trình sản xuất hiệu quả hơn, ít 
chất thải hơn hoặc tiêu thụ ít nguyên liệu hơn, hoặc các phương pháp làm sạch môi 
trường ô nhiễm đang tồn tại hoặc tiêu huỷ an toàn hoặc tái chế chất thải. Vì vậy: “Công 
nghệ môi trường là tổng hợp các biện pháp vật lý, hoá học, sinh học nhằm ngăn ngừa 
và xử lý các chất độc hại phát sinh từ quá trình sản xuất và hoạt động của con người. 
Công nghệ môi trường bao gồm các tri thức dưới dạng nguyên lý, quy trình và các thiết 
bị kỹ thuật thực hiện nguyên lý và quy trình đó.”  

Theo các định nghĩa nêu trên công nghệ môi trường bao gồm sản xuất sạch hơn 
và công nghệ xử lý chất thải cuối đường ống.  

Theo định nghĩa của Chương trình môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP):  

                                                
 (Nguồn: Website http://www.nea.gov.vn). 
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- Sản xuất sạch hơn là tiếp cận áp dụng liên tục chiến lược phòng ngừa tổng hợp 
về môi trường đối với các quá trình sản xuất, sản phẩm và dịch vụ nhằm nâng cao hiệu 
suất sinh thái và giảm thiểu rủi ro cho con người và môi trường.  

- Kỹ thuật xử lý cuối đường ống được hiểu là công nghệ xử lý khí thải, nước thải, 
chất thải rắn trước khi thải ra môi trường. Công nghệ xử lý chất thải bao gồm cả công 
nghệ tái sinh, tái chế, tái sử dụng các loại phế phẩm, phụ phẩm của quá trình sản xuất.  

Ở các nước phát triển, ngoài khái niệm "công nghệ môi trường" còn có khái niệm 
"công nghệ xanh" và "công nghệ sạch":  

- Công nghệ xanh là công nghệ sản xuất có áp dụng các biện pháp công nghệ xử 
lý chất thải đảm bảo không thải ra môi trường các chất ô nhiễm với nồng độ vượt quá 
tiêu chuẩn cho phép.  

- Công nghệ sạch là công nghệ sản xuất sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu và các 
biện pháp kỹ thuật trong dây chuyền sản xuất nhằm đạt được mục đích thải ít chất thải 
nhất và chất thải ít chứa các thành phần gây ô nhiễm. 

Ngành Công nghệ môi trường được phát triển thành một ngành kinh tế quan 
trọng tại nhiều quốc gia phát triển (Mỹ, Nhật, Canađa, Anh, Singapore, Đài Loan, Hàn 
Quốc ...) và một số quốc gia đang phát triển (Thái Lan, ấn Độ, Malaysia ...). Trong số 
các công nghệ đã được áp dụng, có nhiều công nghệ được sử dụng ổn định như : 

- Công nghệ xử lý nước thải, gồm: Các phương pháp cơ học, hóa học, hóa lý, hóa 
sinh, sinh học . 

- Công nghệ xử lý khí thải, gồm: Các phương pháp khô (buồng lắng, Xyclon, lọc 
tay áo, lọc tĩnh điện ...), các phương pháp ướt (hấp thu, ô xy hóa-khử ...). 

- Công nghệ xử lý chất thải rắn, gồm: Chôn lấp hợp vệ sinh, đóng rắn, hóa học, 
sinh học, tái sử dụng ... 

Các công nghệ này đã được các công ty nước ngòai du nhập vào Việt Nam và đã 
phát huy tác dụng trong thực tế nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại Việt Nam. 

Sau 18 năm đổi mới (1986-2004), nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành 
tựu nổi bật, phát triển với tốc độ tăng trưởng cao, ổn định. Ngoài những lợi ích kinh tế 
xã hội, sự phát triển đã, đang và sẽ sinh ra một khối lượng lớn chất thải, trong đó có 
nước thải, khí thải, chất thải rắn. Nếu không áp dụng công nghệ khống chế ô nhiễm 
thích hợp và hiệu quả thì các chất thải sinh ra sẽ gây tác động nghiêm trọng tới môi 
trường và sức khoẻ nhân dân. Vì vậy, đầu tư cho công nghệ phòng ngừa và xử lý ô 
nhiễm là vấn đề ưu tiên trong công tác quản lý môi trường. 

7.2. Hiện trạng về áp dụng Công nghệ môi trường tại Việt Nam. 

7.2.1. Hiện trạng áp dụng công nghệ môi trường tại các đô thị: 
Tính đến năm 2003, nước ta có 656 đô thị, trong đó có 5 thành phố lớn do Trung 

ương quản lý, 81 thành phố, thị xã cấp tỉnh và hơn 570 thị trấn cấp huyện với tổng dân 

                                                
 Diễn đàn doanh nghiệp, số 50, ngày 20/6/2003, tr.13. 
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số 20,0 triệu người (chiếm 25% dân số toàn quốc). Dự báo đến năm 2010 sẽ có 1.226 đô 
thị, với tổng số dân 30,4 triệu người (chiếm 33% dân số toàn quốc) và đến năm 2020 sẽ 
có 1.953 đô thị, với tổng số dân 46,0 triệu người (chiếm 45% dân số toàn quốc). Sự phát 
triển các đô thị cùng với việc gia tăng tỷ lệ dân số đô thị gấp áp lực rất lớn đến môi 
trường đô thị. Bên cạnh sự phát triển mạnh ngành công nghiệp một mặt góp phần rất lớn 
vào sự phát triển kinh tế nhưng lại gây ảnh hưởng môi trường nghiêm trọng. Quá trình 
đô thị hóa nhanh sẽ gia tăng lượng chất thải bao gồm khí thải giao thông, nước thải và 
rác thải sinh hoạt. 

Các loại ô nhiễm thường thấy tại các đô thị Việt Nam là ô nhiễm nguồn nước 
mặt, ô nhiễm bụi, ô nhiễm các khí sulfure, cacbonic, nitrit, ô nhiễm chì (Pb), chất thải 
rắn (trong sinh hoạt, bệnh viện). Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mặt thường rất 
cao như là chất rắn lờ lững, nhu cầu ôxy sinh hoá, nhu cầu ôxy hoá học, nitơrit, nitơrat... 
gấp từ 2-5 lần, thậm chí tới 10-20 lần trị số tiêu chuẩn cho phép đối với nguồn nước mặt 
loại B, chỉ số E Côli vượt tiêu chuẩn cho phép hàng trăm lần. Ngoài các chất ô nhiễm 
hữu cơ trên, môi trường nước mặt đô thị ở một số nơi còn bị ô nhiễm kim loại nặng và 
chất độ hại như là chì, thuỷ ngân, asen, clor, phenol... 

Ở hầu hết các đô thị đều bị ô nhiễm bụi, nhiều nơi bị ô nhiễm ở mức độ trầm 
trọng. Ở một số khu dân cư gần các KCN nồng độ khí sulffure vượt chỉ số tiêu chuẩn 
cho phép nhiều lần. Tính trung bình lượng chất thải rắn sinh hoạt thải ra ở các thành phố 
lớn (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh) từ 0,6 – 0,8 kg/người/ngày, 
chất thải rắn trong bệnh viện (cơ sở y tế) được thải ra ước tính từ 50-70 tấn/ngày. Chất 
thải rắn này ảnh hưởng rất lớn đến môi trường đô thị. Hiện nay khả năng thu gom chất 
thải rắn còn rất thấp so với yêu cầu đặt ra. Tại nhiều thị xã tỷ lệ thu gom chất thải rắn 
trung bình chỉ đạt 20-40%. Biện pháp thu gom chất thải rắn hiện nay chủ yếu là chôn 
lấp. (nhưng chưa có bãi chôn lấp nào đạt tiêu chuẩn kỹ thuật vệ sinh môi trường). 

Thực tế cho thấy, Việt Nam có trên 800.000 cơ sở sản xuất công nghiệp với gần 
70 KCX và KCN tập trung. Đóng góp của công nghiệp vào GDP là rất lớn; tuy nhiên 
chúng ta cũng phải chịu nhiều thiệt hại về môi trường do lĩnh vực công nghiệp gây. 
Hiện nay khoảng 90% cơ sở sản xuất công nghiệp và phần lớn các KCN chưa có trạm 
xử lý nước thải. Các ngành công nghiệp gây ô nhiễm môi trường, nặng nhất là công 
nghiệp nhiệt điện, công nghiệp sản xuất xi măng và vật liệu xây dựng, công nghiệp khai 
thác khoáng sản. 

Vấn đề ô nhiễm do bụi và tiếng ồn tại hầu hết các đô thị đang là vấn đề cấp bách. 
Tại các đô thị lớn (Hà Nội, TP. HCM), đã có những khu vực bị ô nhiễm do khí CO, chất 
hữu cơ bay hơi (VOC). Nguyên nhân chính là do gia tăng quá mức lượng ô tô và xe 
máy do chất lượng đường sá yếu kém và do tỉ lệ xe cũ cao (số lượng xe có 10-20 năm 
sử dụng chiếm 73%).  

Ngoài những biện pháp quản lý, cải thiện chất lượng đường sá, mở rộng đường, 
tăng tỷ lệ người đi xe buýt công cộng, thay xăng pha chì ... hiện nay đã có một số 
nghiên cứu công nghệ trong nước và nghiên cứu ứng dụng công nghệ nước ngoài nhằm 
giảm thiểu ô nhiễm do khí thải giao thông. Ngoài ra, trong thời gian qua đã có một số 
công ty nước ngoài (Nga, Mỹ ...) đến thử nghiệm công nghệ giảm thiểu ô nhiễm do khí 
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thải giao thông tại TP. HCM. Cho đến nay chưa có công nghệ nào được triển khai vào 
thực tế. 

Vấn đề thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt tại tất cả các đô thị chưa được triển 
khai. Hiện nay, tại một số thành phố lớn (TP. Hà Nội, TP.HCM, TP. Đà Nẵng ...) đang 
thực hiện các dự án cải tạo kênh rạch trong nội thị, di dời nhà ổ chuột, kè bờ sông, giải 
tỏa 2 bờ sông, xây đường nhựa có thảm cỏ ngăn cách với bờ sông ...  

Tại các đô thị khác, vấn đề quy hoạch hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh 
hoạt đã được phê duyệt, nhưng chưa được triển khai do thiếu nguồn kinh phí. Thực hiện 
Chỉ thị số 199/TTg ngày 3/4/1997 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách 
trong quản lý chất thải rắn ở các đô thị và khu công nghiệp, các địa phương đã tiến hành 
quy hoạch hệ thống bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt. Hiện nay đã có 32 đô thị có quy 
hoạch xây dựng bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh, trong đó có 13 đô thị đang xây dựng. Các 
công nghệ áp dụng là chôn lấp hợp vệ sinh và sản xuất phân compost. Tuy nhiên, cho 
đến nay rất ít địa phương có được khu xử lý rác đạt tiêu chuẩn vệ sinh.  

7.2.2. Hiện trạng áp dụng công nghệ môi trường tại khu công nghiệp : 
Trong những năm gần đây tốc độ hình thành và phát triển các khu công nghiệp 

(KCN), khu chế xuất (KCX) tại Việt Nam xảy ra rất nhanh. Ngoài những lợi ích kinh tế 
xã hội, sự phát triển các KCN, KCX sinh ra một khối lượng lớn nước thải, khí thải, chất 
thải rắn gây tác động nghiêm trọng tới môi trường và sức khỏe nhân dân trong khu vực. 

Trong thời gian qua đã có 18/76 KCN, KCX áp dụng công nghệ xử lý nước thải 
tập trung... . Nhìn chung việc xử lý nước thải trong các KCN chưa được coi trọng, ngay 
cả các KCN có trạm xử lý nước thải tập trung nhưng việc vận hành cũng chưa tốt, dẫn 
đến tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng; chất thải rắn công nghiệp và chất 
thải nguy hại từ tất cả các KCN, KCX chưa được thu gom và xử lý. Khả năng xây dựng 
mô hình KCN thân thiện môi trường đã được triển khai tại một số khu công nghiệp. Các 
giải pháp cần thiết 

Tuy nhiên, việc phối hợp đồng bộ giữa các ngành chưa tốt, thiếu nhiều cơ chế 
chính sách, quy định phù hợp, đầu tư tài chính cho bảo vệ môi trường còn hạn chế... gây 
ảnh hưởng đến công tác bảo vệ môi trường. đòi hỏi phải thường xuyên kiểm soát, thanh 
tra môi trường công nghiệp, khuyến khích và bắt buộc áp dụng các biện pháp xử lý chất 
thải đạt tiêu chuẩn môi trường. Khuyến khích đổi mới thiết bị công nghệ, thay đổi sản 
phẩm, đóng cửa và di dời các đơn vị cũ gây ô nhiễm môi trường. 
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Chương 3 
 

VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN 
TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

 
Hiện nay, chúng ta đang đứng trước những thách thức về môi trường. Sự khai 

thác bừa bãi tài nguyên thiên nhiên làm cho đất trồng bị suy thoái. Hiện tượng khan 
hiếm nước gây khô hạn và bệnh tật. Việc ngăn chặn nạn săn bắt, khai thác trái phép các 
động - thực vật quý hiếm còn nan giải đối với các nhà quản lý. Sự lạm dụng thuốc bảo 
vệ thực vật và an toàn thực phẩm đang khiến toàn xã hội lo lắng. Các đô thị và khu công 
nghiệp bị ô nhiễm nặng nề... Bởi vậy, bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ 
được Đảng và Nhà nước quan tâm hàng đầu trong quá trình hoạch định đường lối chính 
sách phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước. Chỉ thị 
số 36-TƯ của Bộ Chính trị ngày 25/6/1998 về “Tăng cường công tác bảo vệ môi trường 
thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước’” đã khẳng định bảo vệ môi trường là 
một vấn đề sống còn của đất nước. 

1. Cơ sở pháp lý: 
Hiến pháp 1992 của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam quy định: "Cơ quan Nhà 

nước, đơn vị vũ trang, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, mọi cá nhân phải thực hiện các 
quy định của Nhà nước về sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. 
Nghiêm cấm mọi hành động làm suy kiệt tài nguyên và làm huỷ hoại môi trường". 

Căn cứ quy định này, Quốc hội khoá IX của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam tại 
kỳ họp thứ IV ngày 17/12/1993 đã thông qua Luật Bảo vệ Môi trường gồm 7 chương 
với 55 Ðiều. Ðây là một trong những luật quan trọng của nước ta quy định về sự thống 
nhất quản lý bảo vệ môi trường trong phạm vi cả nước, Luật xác định nhiệm vụ bảo vệ 
môi trường là sự nghiệp của toàn dân, các tổ chức, cá nhân phải chấp hành nghiêm 
chỉnh pháp luật về bảo vệ môi trường, nhằm bảo vệ sức khoẻ mọi người, đảm bảo quyền 
con người được sống trong môi trường trong lành của đất nước cũng như góp phần bảo 
vệ môi trường khu vực và trên thế giới.  

Trong công tác bảo vệ môi trường, các cá nhân, đoàn thể có quyền và nghĩa vụ 
sau:  

1) Khiếu nại và tố cáo về các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.  
2) Kiến nghị việc xây dựng các biện pháp bảo vệ môi trường ở địa phương.  
3) Có quyền được bồi thường thiệt hại theo quy định của Bộ Luật dân sự và các 

Nghị định của Chính phủ do các tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường, 
suy thoái môi trường, sự cố môi trường.  

4) Có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, hỗ trợ các cơ quan nhà 
nước trong việc phòng chống, khắc phục suy thoái môi trường, ô nhiễm môi 
trường, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt.  
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5) Tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thanh tra hoặc thanh tra viên bảo vệ môi 
trường thi hành nhiệm vụ. Có nhiệm vụ chấp hành quyết định của cơ quan 
Nhà nước có thẩm quyền kết luận những vấn đề về môi trường.  

6) Có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do hành vi gây tác hại đến môi trường làm 
thiệt hại cho người khác.  

7) Vận động các đơn vị, cá nhân, hộ gia đình sống trong thành phố, thị xã không 
được:  
- Hoạt động sản xuất, dịch vụ gây ồn, rung, mùi khó chịu, bụi, nóng và các 

hình thức ô nhiễm khác ảnh hưởng tới các hộ gia đình xung quanh. 
- Gây ồn, rung vượt quá tiêu chuẩn quy định.  
- Ðổ rác sinh hoạt, các chất phế thải, xác động vật ra vỉa hè, đường phố, sông, 

hồ, khu vực công cộng.  
- Nuôi lợn trong khu vực nội thành, nội thị.  
- Chăn, dắt, nuôi súc vật nơi công cộng.  
- Dùng phân tươi, hôi thối tưới rau.  

2. Hoạt động của tổ chức Công đoàn trong công tác bảo vệ môi trường. 
2.1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Bảo vệ môi trường trong CNVCLĐ: 
Hàng năm các cấp Công đoàn đã tổ chức học tập các Nghị quyết, Chỉ thị, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của tổ chức Công đoàn nhằm tuyên truyền 
nâng cao nhận thức về môi trường và BVMT cho CNVCLĐ thông qua nhiều hình thức 
phong phú như: tổ chức đánh giá môi trường lao động và tập huấn cấp cứu ban đầu, tổ 
chức hội thi, tập huấn bồi dưỡng kiến thức, hội thảo, tọa đàm, phát hành tờ gấp … Điển 
hình là Ngành NN&PTNT với trên 1100 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông - 
lâm - thuỷ sản và thuỷ lợi, hầu hết là doanh nghiệp vừa và nhỏ, khả năng cạnh tranh 
thấp, công nghệ, nhà xưởng cũ, môi trường lao động chưa được cải thiện, có nhiều khả 
năng gây nguy cơ, sự cố TNLĐ và bệnh nghề nghiệp. Sự phát triển của sản xuất nông 
nghiệp trong những năm gần đây cũng tác động đến cơ cấu chất lượng lao động, luôn bổ 
sung vào đội ngũ CNLĐ một lực lượng lao động chưa qua đào tạo cơ bản. Vì vậy, việc 
quán triệt Chỉ thị 20/2004/CT-TTg ngày 08/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 
cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện AT-VSLĐ, Phòng chống cháy nổ (PCCN), Bảo vệ 
môi trường (BVMT), hướng tới xây dựng và phát triển văn hoá an toàn trong lao động 
trong sản xuất nông nghiệp luôn được Công đoàn, nhất là Công đoàn ngành NN&PTNT 
quan tâm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ tổ chức, triển khai và 
giám sát các nội dung công tác BHLĐ và BVMT trong toàn ngành.  

2.2. Tổ chức, phát động phong trào thi đua Bảo vệ môi trường: 
Nhiều năm qua, cùng với công tác Bảo hộ lao động (BHLĐ), công tác Bảo vệ 

môi trường (BVMT) là một trong những hoạt động quan trọng của tổ chức Công đoàn. 
Từ năm 1978, Công đoàn đã tổ chức, phát động phong trào "Bảo đảm an toàn - vệ sinh 
lao động" và duy trì, phát triển sâu rộng trong cả nước. Ngày 24/4/1996, Tổng LĐLĐ 
Việt Nam đã ra Chỉ thị số 05/TLĐ đẩy mạnh hoạt động BVMT, gắn kết với công tác 
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BHLĐ, tổ chức, phát động phong trào CNVCLĐ với tên gọi mới: phong trào "Xanh, 
sạch, đẹp, bảo đảm AT-VSLĐ". 

 Đặc biệt, ngày 15/11/2004, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và lãnh đạo 
Bộ Tài nguyên Môi trường (TN&MT) đã ký Nghị quyết liên tịch về việc phối hợp hành 
động bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững. Công tác BHLĐ luôn gắn kết với 
BVMT và đã thực sự trở thành một nhiệm vụ trọng tâm trong phong trào thi đua của tổ 
chức Công đoàn tất cả các cơ quan, nhà máy, trường học, bệnh viện... trên toàn quốc. 
Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thường xuyên chỉ đạo các cấp Công đoàn lồng 
ghép nhiệm vụ BVMT với công tác đảm bảo AT-VSL Đ, cải tạo môi trường và điều 
kiện làm việc... 

Thông qua những hoạt động thiết thực như vận động cán bộ, CNVCLĐ nỗ lực 
tham gia chiến dịch: dọn vệ sinh làm sạch môi trường, trồng cây xanh, thi đua sáng 
kiến, cải tiến kỹ thuật và tìm ra giải pháp giảm thiểu ô nhiễm tại nguồn...; phong trào 
"Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm AT-VSLĐ" đã và đang thu hút hàng chục triệu lượt người 
tham gia, trở thành “Thông điệp xanh” của tổ chức Công đoàn Việt Nam, điển hình là 
phong trào thi đua trong Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
(NN&PTNT).   

2.3. Phối hợp với Bộ TN&MT  trong công tác bảo vệ môi trường: 
Cùng với việc tổ chức các phong trào thi đua. Hàng năm, Tổng Liên đoàn Lao 

động phát động và duy trì nhiều hoạt động phối hợp bảo vệ môi trường trong các cấp 
Công đoàn và CNVCLĐ. 

Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ TN&MT đã ký Nghị quyết liên tịch phối hợp triển 
khai các hoạt động bảo vệ môi trường trong các cấp Công đoàn, CNVCLĐ, cùng nhân 
dân cả nước phối hợp hành động BVMT, từng bước thay đổi những hành vi, phong tục 
tập quán lạc hậu ảnh hưởng xấu đến môi trường; thí điểm nhân rộng mô hình CNVCLĐ 
bảo vệ môi trường trong các cấp Công đoàn, đặc biệt chú trọng các cơ sở sản xuất công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức và năng 
lực tổ chức, chỉ đạo công tác bảo vệ môi trường cho cán bộ công đoàn.  

Nội dung phối hợp của nghị quyết gồm 8 nội dung chính: 
1) Xây dựng chương trình lồng ghép về quản lý thống nhất hệ thống an toàn - vệ 

sinh lao động với bảo vệ môi trường trong hệ thống công đoàn.  
2) Tổ chức thưòng xuyên các hoạt đọng tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao 

nhận thức về bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm và hợp lý tài nguyên thiên nhiên cho 
CNVCLĐ cả nước; lồng ghép hoạt động bảo vệ môi trường với phong trào “Xanh-sạch-
đẹp, đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động; đẩy 
mạnh các hoạt động truyền thông cho cán bộ công đoàn các cấp. 

3) Tổ chức biên soạn và cung cấp tài liệu giáo dục về môi trường phù hợp với 
CNVCLĐ.  

4) Xây dựng và thực hiện chương trình hành động “Tăng cường sự tham gia của 
Công đoàn trong lĩnh vực bảo vệ môi trường giai đoạn 2005-2010” nhằm triển khai có 
hiệu quả Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng 2020. 
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5) Xây dựng các chương trình bảo vệ, nâng cao chất lượng môi trường lao động, 
khu công nghiệp. 

6) Tổ chức thực hiện các công trình nghiên cứu về vai trò của Công đoàn và 
người lao động trong sự nghiệp bảo vệ môi trường; nghiên cứu, kiến nghị với Nhà nước 
sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, luật pháp liên quan đến môi trường. 

7) Tổ chức các chương trình hành động và các hoạt động cụ thể nhân ngày Môi 
trường thế giới (5-6) và sự kiện môi trường khác hàng năm trong các cơ sở sản xuất và 
các cấp Công đoàn.  

8) Chủ động, tích cực tham gia triển khai các chương trình, dự án thực hiện 
Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến 2010. 

Hàng năm, Tổng LĐLĐ Việt Nam với Bộ TN&MT sẽ xây dựng kế hoạch bảo vệ 
môi trường hàng năm và triển khai thực hiện nghị quyết, đánh giá kết quả thực hiện 
Nghị quyết thông qua đầu mối là Viện nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ lao động 
(Tổng LĐLĐ Việt Nam) và Vụ Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường). 

2.4. Phối hợp với các cấp Chính quyền địa phương phát động phong trào tự 
quản và các hoạt động khác về bảo vệ môi trường. 

- Tham gia thành lập tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường, xây dựng và tổ chức 
thực hiện hương ước về bảo vệ môi trường. 

- Tham gia kiểm tra, đôn đốc các hộ gia đình, cá nhân thực hiện  quy định về giữ 
gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường thu gom, tập kết và xử lý rác thải. 

- Phát động các phong trào thi đua giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõi xóm, khu 
phố, nơi công cộng. Vận động nhân dân xóa bỏ các hủ tục, thói quen làm mất vệ sinh, 
có hại cho môi trường. 

- Tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở 
sản xuất - kinh doanh trên địa bàn. Các quy định về AT-VSLĐ và BVMT trong các đơn 
vị, doanh nghiệp. 

2.5. Một số hoạt động khác: 
- Thường xuyên tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy 

trình, quy phạm về AT-VSLĐ, phòng chống cháy nổ.  
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu KH&CN về BHLĐ, về AT-VSLĐ đã phục vụ 

thiết thực cho việc cải thiện điều kiện làm việc (ĐKLV), khắc phục nguy cơ TNLĐ, 
cháy, nổ; góp phần chăm sóc sức khoẻ của người lao động và bảo vệ môi trường. 

- Thường xuyên tổ chức khám sức khoẻ định kỳ và khám phát hiện sớm bệnh 
nghề nghiệp cho người lao động,  

- Củng cố, kiện toàn và phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của cán bộ làm công 
tác BHLĐ, mạng lưới AT-VSV...   

Tuy nhiên, vấn đề làm thế nào có thể đánh giá tác động hay đánh giá sự đóng 
góp của KHCN đối với phát triển kinh tế trong một quốc gia hoặc một ngành nào đó 
luôn luôn là vẫn đề thời sự thu hút nhiều quốc gia, nhiều giới xã hội quan tâm. 
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