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Giải quyết những tồn tại, hạn chế của Luật Bảo
vệ môi trường năm 2014, bao gồm:
• Ô nhiễm môi trường nhiều nơi đang có
nguy cơ vượt ngưỡng chịu đựng của các hệ
sinh thái, ảnh hưởng lên nhiều mặt đời
sống kinh tế - xã hội, điều kiện sống và sức
khỏe của nhân dân

• Phục hồi và cải thiện chất lượng môi
trường còn chậm, chưa hiệu quả

• Đa dạng sinh học tiếp tục bị suy giảm
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Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế:
• Nhận thức của các cấp chính quyền và
người dân về bảo vệ môi trường chưa
đầy đủ, chưa chuyển thành ý thức và
hành động cụ thể

• Hệ thống chính sách, pháp luật vẫn còn
nhiều bất cập, thiếu đồng bộ, chồng
chéo

• Tổ chức bộ máy còn chưa phù hợp,
tương xứng; hiệu quả quản lý nhà nước
thấp
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Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế:
• Đầu tư, chi thường xuyên từ ngân sách
nhà nước, huy động các nguồn lực trong
xã hội còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu
cầu; sử dụng nguồn lực tài chính kém
hiệu quả

• Khoa học và công nghệ chưa có nhiều
đóng góp thiết thực, đột phá cho công
tác bảo vệ môi trường

• Thiếu tính chủ động và chưa tận dụng
được nhiều cơ hội trong hội nhập và hợp
tác quốc tế
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2. VỀ BỐ CỤC
Luật Bảo vệ môi trường năm 

2014
Luật Bảo vệ môi trường năm 

2020
20 Chương, 170 Điều 16. Chương, 171 Điều

• Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đưa các quy định về bảo vệ các thành phần
môi trường lên đầu, thể hiện rõ mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ các thành phần
môi trường.

• Luật đồng bộ các công cụ quản lý môi trường theo từng giai đoạn của dự án,
bắt từ khâu xem xét chủ trương đầu tư, thẩm định dự án, thực hiện dự án cho
đến khi dự án đi vào vận hành chính thức và kết thúc dự án.



Mở rộng phạm vi điều chỉnh, cộng đồng dân cư được quy
định là một chủ thể trong công tác bảo vệ môi trường, phát
huy vai trò của cộng đồng dân cư trong các hoạt động bảo
vệ môi trường

Thay đổi phương thức quản lý môi trường đối với dự án
đầu tư theo các tiêu chí môi trường; kiểm soát chặt chẽ dự
án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao,
thực hiện hậu kiểm đối với các dự án có công nghệ tiên
tiến và thân thiện môi trường; cắt giảm thủ tục hành chính
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3.1. Đã định chế nội dung sức khỏe môi trường; bổ sung nhiều giải
pháp bảo vệ các thành phần môi trường, đặc biệt là môi trường
không khí, môi trường nước

3.2. Thúc đẩy phân loại rác thải tại nguồn; định hướng cách thức
quản lý, ứng xử với chất thải, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn ở
Việt Nam
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3.3. Thẩm quyền quản lý nhà nước dựa trên nguyên tắc quản lý tổng hợp,
thống nhất, một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện; phân cấp triệt
để cho địa phương

3.4. Chế định cụ thể về kiểm toán môi trường được quy định lần đầu nhằm tăng
cường năng lực, hiệu quả quản lý môi trường của doanh nghiệp
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3.5. Cụ thể hóa các quy định về ứng phó biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển thị
trường các-bon trong nước

3.6. Hoàn thiện hành lang pháp lý bảo vệ di sản phù hợp với pháp luật quốc tế về
di sản, đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế

3.7. Tạo lập chính sách phát triển các mô hình tăng trưởng kinh tế bền vững, thúc
đẩy kinh tế tuần hoàn, phục hồi và phát triển nguồn vốn tự nhiên
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THANKS!
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!


