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TÓM TẮT 

Trong xu thế toàn cầu hóa kinh tế và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, trách nhiệm môi trường là một yêu 

cầu ngày càng trở nên tất yếu đối với các doanh nghiệp. Trách nhiệm này thể hiện qua nhiều cấp độ, trong đó cấp 

độ cơ bản nhất đó là việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Dựa trên kết quả khảo sát tại 92 

doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như các tài liệu liên quan cho thấy, mặc dù trong những năm gần đây doanh nghiệp 

nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có sự quan tâm bước đầu trong việc lập cam kết bảo vệ môi trường, tuy 

nhiên việc thực hiện các chương trình giám sát môi trường và công tác quản lý, xử lý chất thải chưa được thực hiện 

một cách nghiêm túc. Bài viết cũng chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng và khuyến nghị một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng 

cường thực hiện trách nhiệm môi trường của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

Từ khoá: Bảo vệ môi trường, doanh nghiệp nhỏ và vừa, pháp luật về bảo vệ môi trường, trách nhiệm môi trường. 

Real Situation and Solutions for Enhancing Environmental Responsibilities  
of Small and Medium-sized Enterprises in Vinh Phuc Province 

ABSTRACT 

In the trend of economic globalization and toward the sustainable development goal, environmental 

responsibility is becoming an indispensable requirement for business enterprises. This is shown through different 

levels. Among of them, the most basic level is the obedience to the laws on environmental protection. The findings 

from the survey data of 92 small and medium – sized enterprises and some related documents showed that, although 

these enterprises have initially concerned about making the commitment to environmental protection in recent years, 

however, the implementation of the program of environmental monitoring and waste management has not been 

carried out in an effective and serious way. This article points out some factors that have influence on the 

implementation of environmental responsibility of small and medium – sized enterprises in Vinh Phuc province and 

some key measures to strengthen this are also suggested.  

Keywords: Environmental protection, environmental responsibility, law about environmental protection, small 

and medium – sized enterprises. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Sự phát triùn mänh mô của các hoät động 

sân xuçt trön toàn thø giới với mục đých thúc 

đèy tëng trưởng kinh tø đã kòo theo những bçt 

ổn đối với xã hội và môi trường. Phát biùu của 

Thủ tướng Nguyún Tçn Dũng täi Hội nghị Bộ 

trưởng môi trường Asean læn thứ 13 có nöu cânh 

báo của các chuyön gia môi trường quốc tø v÷ 

nguy cơ thiût häi do ô nhiúm môi trường ở nước 

ta trong vòng 10 nëm tới, “GDP cứ tëng 1% thü 

thiût häi do ô nhiúm môi trường sô làm mçt đi 

3% GDP”. Số liûu thống kö của Ngån hàng Thø 

giới (WB) cũng đã chþ rõ, tünh träng ô nhiúm môi 

trường täi Viût Nam có thù gåy thiût häi đøn 5,5 

% GDP hìng nëm (Đinh Đức Trường và Lê Hà 
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Thanh, 2011). Đi÷u này đòi hỏi các chủ thù  

của n÷n kinh tø trong đó có doanh nghiûp phâi 

dành sự quan tåm thỏa đáng đøn công tác bâo 

vû môi trường, góp phæn thực hiûn mục tiöu 

phát triùn b÷n vững. Tuy nhiên, các nhà nghiên 

cứu đã chþ ra rìng, nhün từ ngín hän hoät động 

bâo vû môi trường và phát triùn doanh nghiûp 

tồn täi måu thuén nön thực tø còn một bộ phên 

không nhỏ doanh nghiûp có xu hướng nò tránh 

hoät động này. 

Trách nhiûm bâo vû môi trường thù hiûn 

qua nhi÷u hành động, từ viûc chçp hành pháp 

luêt v÷ bâo vû môi trường (BVMT) đøn những 

hành động tých cực nhìm giâm thiùu và khíc 

phục tünh träng ô nhiúm môi trường như trồng 

cåy xanh, tái sử dụng chçt thâi, tiøt kiûm nhiön 

liûu„ Song, với đðc trưng của DNNVV nước ta 

hiûn nay là nëng lực tài chýnh còn hän chø thü 

trách nhiûm này đang được xem xòt chủ yøu ở 

nội dung cơ bân nhçt, đó là chçp hành các quy 

định của pháp luêt v÷ BVMT như: lêp hồ sơ ban 

đæu v÷ BVMT; thực hiûn chương trünh giám sát 

môi trường định kỳ và tuån thủ các cam køt v÷ 

biûn pháp quân lý, xử lý chçt thâi. 

Tþnh Vÿnh Phúc hiûn có khoâng 4.000 

doanh nghiûp nhỏ và vừa (DNNVV) đang hoät 

động, đóng góp 16% vào GDP của tþnh và giâi 

quyøt viûc làm cho gæn 80 ngàn lao động (UBDN 

tþnh Vÿnh Phúc, 2015). Bön cänh các đóng góp 

tých cực v÷ mðt kinh tø, tþnh cũng đðt ra yöu cæu 

đối với khối doanh nghiûp này trong viûc giâi 

quyøt các vçn đ÷ xã hội và trách nhiûm bâo vû 

môi trường. Nghiön cứu nhìm chþ ra thực träng, 

các yøu tố ânh hưởng và đ÷ xuçt một số giâi 

pháp chủ yøu nhìm tëng cường thực hiûn trách 

nhiûm bâo vû môi trường của DNNVV trön địa 

bàn tþnh Vÿnh Phúc. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Thông tin, số liûu thứ cçp được thu thêp từ 

các báo cáo đánh giá tác động môi trường, đ÷ án 

BVMT, các bân cam køt BVMT; báo cáo công tác 

giám sát môi trường; báo cáo công tác quân lý, 

xử lý chçt thâi của DNNVV„ của Chi cục Bâo vû 

môi trường thuộc Sở Tài nguyön và Môi trường, 

Phòng Tài nguyön & Môi trường thuộc UBND 

các huyûn từ nëm 2011 đøn nëm 2014. 

Thông tin sơ cçp được thu thêp thông qua 

khâo sát 92 DNNVV trön địa bàn tþnh Vÿnh 

Phúc thuộc các huyûn, thị: Vÿnh Yön, Yön Läc, 

Vÿnh Tường, Lêp Thäch. Các DN được khâo sát 

thuộc 04 ngành ngh÷ kinh doanh tương ứng với 

cơ cçu ngành của DNNVV trön địa bàn: ngành 

thương mäi - dịch vụ: 53DN; ngành xåy dựng: 

16 DN; ngành công nghiûp: 17 DN; ngành  

nông nghiûp: 06 DN. V÷ quy mô vốn, có 43 DN 

có vốn đæu tư dưới 10 tỷ đồng; 31 DN có vốn từ 

trön 10 đøn 20 tỷ đồng; 10 DN có vốn từ trön 20 

đøn 50 tỷ đồng và 08 DN có vốn từ trön 50 đøn 

100 tỷ đồng.  

Nội dung khâo sát chủ yøu têp trung vào 

các công tác được quy định täi luêt BVMT như 

đëng ký cam køt BVMT, giám sát môi trường 

định kỳ, quân lý và xử lý chçt thâi .Ngoài ra, 

chúng tôi tiøn hành phỏng vçn một số cán bộ 

thuộc Chi cục BVMT nhìm tham khâo các  

đánh giá, nhên định v÷ tünh hünh chçp hành 

pháp luêt trong công tác BVMT của DNNVV 

trön địa bàn. 

Phương pháp phån tých trong nghiön cứu 

được sử dụng chủ yøu là phương pháp thống kö 

mô tâ, phương pháp so sánh, phương pháp 

chuyön gia đù phån tých và đánh giá. Các chþ 

tiöu sử dụng trong nghiön cứu bao gồm: Số 

lượng và tỷ lû DN đëng ký bân cam køt BVMT, 

đ÷ án BVMT, báo cáo đánh giá tác động môi 

trường; Số lượng và tỷ lû DN vi phäm trong thực 

hiûn công tác giám sát môi trường; Số lượng và 

tỷ lû DN vi phäm trong công tác quân lý, xử lý 

chçt thâi. 

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Một số vçn đề lý luên cơ bân về trách 

nhiệm bâo vệ môi trþờng cûa doanh nghiệp 

Hoät động sân xuçt kinh doanh là nhóm 

hoät động gåy tác động mänh đøn môi trường. 

Những tác động tiöu cực có thù nây sinh do liön 

quan đøn sử dụng nguồn lực, địa điùm hoät 

động, vêt ô nhiúm và phø phèm của doanh 

nghiûp, nó không chþ giới hän trong phäm vi địa 
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bàn hoät động của doanh nghiûp mà tác động 

đøn môi trường toàn cæu. Theo đà tëng trưởng 

v÷ nhån khèu thø giới và sự gia tëng tiöu thụ, 

xã hội ngày càng phâi đối mðt với rçt nhi÷u 

thách thức v÷ môi trường, bao gồm cän kiût 

nguồn tài nguyön thiön nhiön, ô nhiúm, biøn đổi 

khý hêu, phá vỡ hû sinh thái cũng như sự xuống 

cçp các khu định cư ở thành thị và nông thôn. Ô 

nhiúm môi trường và chi phý xã hội mà doanh 

nghiûp gåy ra có thù lớn hơn rçt nhi÷u læn 

những lợi ých mà họ mang läi cho xã hội 

(Nguyún Đünh Cung và Lưu Minh Đức, 2008). 

Cho nön, bçt cứ một doanh nghiûp có tinh thæn 

trách nhiûm nào cũng phâi gánh vác trách 

nhiûm BVMT. Trách nhiûm BVMT là một trong 

các trách nhiûm xã hội cơ bân mà cộng đồng 

đang đòi hỏi các doanh nghiûp phâi thực hiûn. 

Nó không chþ có ý nghÿa to lớn trong thực hiûn 

mục tiöu phát triùn b÷n vững mà còn có vai trò 

quan trọng đối với quá trünh phát triùn của 

doanh nghiûp. Đù có thù cänh tranh trong n÷n 

kinh tø toàn cæu, doanh nghiûp phâi đâm bâo 

hoät động của münh không gåy ra những tác häi 

đối với môi trường sinh thái, tức là phâi thù hiûn 

sự thån thiûn với môi trường trong quá trünh 

sân xuçt của münh (Træn Hồng Minh, 2009). 

Trách nhiûm BVMT của doanh nghiûp 

không chþ dừng läi ở ý thức mà còn là nghÿa 

vụ theo luêt định, được thù hiûn qua những 

chiøn lược và hoät động cụ thù của doanh  

nghiûp nhìm tuån thủ pháp luêt v÷ BVMT và 

thực hiûn các hành vi khác có lợi cho môi trường 

sinh thái. 

Luêt pháp các quốc gia đ÷u quy định nội 

dung bít buộc trong lÿnh vực BVMT phù hợp với 

đðc thù phát triùn. Ở Viût Nam, trách nhiûm cơ 

bân nhçt trong BVMT của tổ chức, cá nhån có 

hoät động sân xuçt, kinh doanh, dịch vụ hiûn 

nay được quy định täi đi÷u 35, Luêt Bâo vû môi 

trường nëm 2014. Theo đó, các doanh nghiûp có 

trách nhiûm:  

- Thực hiûn các biûn pháp BVMT nêu trong 

báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được 

phö duyût, bân cam køt bâo vû môi trường đã 

đëng ký và tuån thủ tiöu chuèn môi trường; 

thực hiûn chø độ báo cáo v÷ môi trường theo quy 

định của pháp luêt v÷ BVMT. 

- Phòng ngừa, hän chø tác động xçu đối với 

môi trường từ các hoät động của münh; khíc 

phục ô nhiúm môi trường do hoät động của münh 

gây ra. 

- Tuyön truy÷n, giáo dục, nång cao ý thức 

BVMT cho người lao động trong cơ sở sân xuçt, 

kinh doanh, dịch vụ của münh. 

- Chçp hành chø độ kiùm tra, thanh  

tra BVMT. 

- Nộp đæy đủ các loäi thuø, phý liön quan 

đøn BVMT. 

Ngoài viûc tuån thủ các quy định pháp luêt 

v÷ BVMT, doanh nghiûp cũng cæn hướng tới 

những hành động cao thượng hơn, thù hiûn 

trách nhiûm với môi trường thông qua viûc chú 

trọng đào täo, nång cao ý thức v÷ môi trường; đ÷ 

ra những quyøt sách và hành động phù hợp đù 

phòng ngừa, giâm thiùu ô nhiúm và câi thiûn 

môi trường sinh thái một cách rộng rãi hơn. Một 

số bộ nguyön tíc hoðc tiöu chuèn v÷ bâo vû môi 

trường do các tổ chức quốc tø đ÷ xuçt gæn đåy đã 

định hướng cho các hành vi ứng xử có đäo đức 

với môi trường dành cho các doanh nghiûp như 

Bộ nguyön tíc của Liön minh các n÷n kinh tø có 

trách nhiûm với môi trường (CERES), tiöu 

chuèn ISO 14000. Viûc áp dụng các bộ tiöu 

chuèn này không chþ giúp DN kiùm soát tốt các 

hoät động bâo vû môi trường, thỏa mãn yöu cæu 

của chýnh phủ mà còn có ý nghÿa như tçm vò 

thông hành trong các giao dịch kinh doanh 

trong xu hướng toàn cæu hóa. 

3.2. Thực träng chçp hành pháp luêt  

về BVMT cûa DNNVV trên đða bàn tînh 

Vïnh Phúc 

3.2.1. Công tác đăng ký bân cam kết BVMT, 

đề án BVMT, báo cáo đánh giá tác động 

môi trþờng 

Theo quy định täi Nghị định số 

29/2011/NĐ-CP của Chýnh phủ quy định v÷ 

đánh giá môi trường chiøn lược, đánh giá tác 

động môi trường, cam køt bâo vû môi trường; 

Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài 

nguyön môi trường quy định v÷ lêp, thèm định, 

phö duyût và kiùm tra, xác nhên v÷ viûc thực 
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hiûn đ÷ án BVMT chi tiøt; lêp và đëng ký đ÷ án 

BVMT đơn giân. Các dự án, cơ sở sân xuçt, kinh 

doanh có phát sinh chçt thâi hoðc các tác động 

khác đøn môi trường đ÷u phâi có một hoðc một 

số vën bân được phö duyût của cơ quan quân lý 

nhà nước v÷ BVMT tùy theo mức độ tác động 

đøn môi trường.  

Theo số liûu của Chi cục BVMT tþnh Vÿnh 

Phúc, nëm 2013 toàn tþnh có 179 DNNVV được 

cçp Giçy xác nhên đëng ký Bân cam køt BVMT 

trường hoðc Giçy xác nhên Đ÷ án BVMT đơn 

giân, tëng 18,5% so với nëm 2012. Nëm 2014, số 

DN nghiûp được phö duyût hồ sơ là 221 DN, 

tëng 23,5% so với nëm 2013. Số liûu thống kö 

cũng cho thçy giữa các địa phương có sự chönh 

lûch đáng kù v÷ số lượng doanh nghiûp thực 

hiûn quy định này. 

Týnh chung toàn tþnh, mðc dù tỷ lû doanh 

nghiûp có hồ sơ ban đæu v÷ BVMT so với tổng số 

doanh nghiûp đang hoät động có sự câi thiûn 

qua các nëm nhưng còn đät tỷ lû khá thçp. Nëm 

2011 có 25,8% số doanh nghiûp thực hiûn; nëm 

2012 và 2013 đät trön 29%. Lũy kø đøn cuối 

nëm 2014 toàn Tþnh có 1.303 DNNVV được phö 

duyût hồ sơ ban đæu v÷ công tác BVMT, bao 

gồm: Cam køt BVMT, đ÷ án BVMT, báo cáo 

đánh giá tác động môi trường và bân xác nhên 

đät tiöu chuèn môi trường. Như vêy, đøn nay 

mới có khoâng 33% trong tổng số DNNVV đang 

hoät động thực hiûn quy định này. 

 Bâng 1. Tình hình đëng ký Bân cam kết BVMT và Đề án BVMT đơn giân cûa DNNVV  

trên đða bàn tînh Vïnh Phúc tÿ nëm 2012 đến nëm 2014 

Huyện 
Số lượng DN đăng ký So sánh 

Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2013 so với 2012 (%) Năm 2014 so với 2013 (%) 

TP. Vĩnh Yên 31 36 48 16,1 33,3 

Huyện Vĩnh Tường 14 20 26 42,9 30,0 

Huyện Yên Lạc 12 7 11 -41,7 57,1 

Huyện Lập Thạch 15 21 26 40,0 23,8 

Thị xã Phúc Yên 23 29 31 26,1 6,9 

Huyện Tam Dương 13 17 19 30,8 11,8 

Huyện Tam Đảo 6 9 11 50,0 22,2 

Huyện Bình Xuyên 31 35 42 12,9 20,0 

Huyện Sông Lô 6 5 7 -16,7 40,0 

Cộng 151 179 221 18,5 23,5 

Nguồn: Chi cục Bâo vệ môi trường Vïnh Phúc 

 

Hình 1. Công tác đëng ký hồ sơ BVMT cûa DNNVV tînh Vïnh Phúc 

Nguồn: Sở KH&ĐT và Chi cục BVMT, 2014 
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Køt quâ khâo sát täi 92 DNNVV cho thçy, 

số doanh nghiûp có phát sinh nước thâi chiøm 

95,7%; chçt thâi rín chiøm 83,7%; có 12% doanh 

nghiûp phát sinh khý thâi, khói bụi và 20,7% 

doanh nghiûp có phát sinh chçt thâi nguy häi. 

Đối chiøu với quy định täi Nghị định số 

29/2011/NĐ-CP và Thông tư số 01/2012/TT-

BTNMT thü hæu høt các doanh nghiûp trön 

thuộc đối tượng lêp cam køt BVMT, tuy nhiön, 

chþ có 15 doanh nghiûp đëng ký cam køt BVMT, 

05 doanh nghiûp đã lêp đ÷ án BVMT đơn giân, 

01 doanh nghiûp lêp Đ÷ án BVMT chi tiøt và 04 

doanh nghiûp đã lêp báo cáo đánh giá tác động 

môi trường. Như vêy, chþ có 27,2% số doanh 

nghiûp được khâo sát chçp hành quy định trong 

lêp hồ sơ ban đæu v÷ BVMT. Xòt tương quan 

theo ngành ngh÷ kinh doanh: có 15 trong  

tổng số 16 doanh nghiûp công nghiûp thực hiûn 

quy định này, đät 94%; trong khi đó ngành 

thương mäi - dịch vụ có tỷ lû thực hiûn thçp 

nhçt chþ đät 11,3%.  

3.2.2. Công tác giám sát môi trþờng định kỳ 

Theo quy định hiûn hành, đối tượng phâi 

thực hiûn chương trünh giám sát môi trường là 

tçt câ các cơ sở đang hoät động, thuộc đối tượng 

phâi lêp báo cáo đánh giá tác động môi trường 

và bân cam køt bâo vû môi trường. Kỳ lêp báo 

cáo giám sát môi trường là 3 tháng 1 læn hoðc 6 

tháng 1 læn tùy theo đðc thù hoät động của đơn 

vị hoðc quy định của địa phương. Tuy nhiên, 

công tác giám sát môi trường và lêp báo cáo 

định kỳ theo quy định täi các DNNVV đøn nay 

vén còn rçt hän chø.  

Theo køt quâ khâo sát täi 92 DNNVV trön 

địa bàn, chþ có 08 doanh nghiûp cho biøt đã thực 

hiûn giám sát và báo cáo định kỳ (chiøm 8,7% số 

DN được khâo sát), còn läi 84 doanh nghiûp 

chưa thực hiûn công tác này. Trong đó, v÷ tæn 

suçt giám sát: có 07 doanh nghiûp giám sát 1 

læn/nëm, 01 doanh nghiûp thực hiûn giám sát 2 

læn/nëm. V÷ cçp quân lý: có 05 doanh nghiûp 

thuộc quân lý của cçp tþnh, 03 doanh nghiûp 

thuộc quân lý cçp huyûn. Tçt câ các trường hợp 

có lêp báo cáo giám sát môi trường đ÷u thuộc 

ngành công nghiûp và có vốn đæu tư từ trön 20 

đøn 100 tỷ đồng. 

Số liûu thống kö tünh hünh nộp báo cáo giám 

sát môi trường định kỳ täi Phòng TN&MT các 

huyûn và Chi cục BVMT từ nëm 2011 đøn nëm 

2014 cho thçy, hàng nëm số DNNVV thực hiûn 

công tác này có tëng lön nhưng tỷ lû doanh 

nghiûp báo cáo so với tổng số doanh doanh 

nghiûp có hồ sơ ban đæu v÷ BVMT còn rçt thçp. 

Nëm 2011, chþ có 34 doanh nghiûp nộp báo cáo 

định kỳ trong tổng số 752 doanh nghiûp có hồ 

sơ, tương đương với 4,5%. Đøn nëm 2014, số 

doanh nghiûp nộp báo cáo tëng lön thành 84 

doanh nghiûp nhưng tỷ lû thực hiûn cũng chþ 

đät 6,4%. Các DN do cçp tþnh quân lý có tỷ lû 

thực hiûn cao hớn gáp 3 læn so với các DN do cçp 

huyûn quân lý. 

Theo đánh giá của cán bộ Chi cục BVMT, 

nguyön nhån cơ bân của tünh träng trön gồm có: 

ý thức chçp hành pháp luêt v÷ BVMT của chủ 

doanh nghiûp còn chưa cao; phæn lớn chủ doanh 

nghiûp chưa ním rõ quy định hoðc không có 

chuyön môn đù thực hiûn. Thực tø cho thçy, 

công tác giám sát môi trường định kỳ cæn được 

thực hiûn bởi những người có chuyön môn v÷ 

lÿnh vực môi trường, trong khi đó hæu høt các 

DNNVV hiûn nay chưa có cán bộ môi trường 

Bâng 2. Tình hình nộp báo báo giám sát môi trþờng đðnh kỳ cûa DNNVV 

Năm 

Cấp huyện quản lý Cấp tỉnh quản lý 

Số DN  
nộp báo cáo 

Số DN 
 có hồ sơ ban đầu 

Tỷ lệ 
(%) 

Số DN 
nộp báo cáo 

Số DN  
có hồ sơ ban đầu 

Tỷ lệ 
 (%) 

2011 22 656 3,4 12 96 12,5 

2012 39 796 4,9 17 107 15,9 

2013 48 968 5,0 18 114 15,8 

2014 63 1.185 5,3 21 118 17,8 

Nguồn: Chi cục BVMT, 2014 
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chuyön trách, nön phæn lớn các DN phâi thuö 

dịch vụ trong thực hiûn nội dung này. Tuy 

nhiön, hiûn nay hoät động của các đơn vị dịch 

vụ, tư vçn trong lÿnh vực môi trường trön địa 

bàn chưa phổ biøn và thiøu chuyön nghiûp, đồng 

thời các DNNVV cũng gðp khó khën v÷ tài 

chýnh nön thường nò tránh hoðc trü hoãn thực 

hiûn quy định này. 

3.2.3. Công tác quân lý, xử lý chçt thâi 

Đa số các DNNVV trön địa bàn tþnh nìm 

xen kô ở các khu dån cư, trong đó có nhi÷u 

doanh nghiûp ti÷m èn nguy cơ gåy ô nhiúm như 

sân xuçt hàng dût may, da giày, chø biøn nông 

sân, sân xuçt đồ gỗ, sân xuçt vêt liûu xåy dựng, 

tái chø phø liûu. Tuy nhiên, køt quâ khâo sát 

cho thçy công tác quân lý, xử lý chçt thâi của 

các DN này phæn lớn không đâm bâo quy định. 

- Đối với chçt thâi rín công nghiûp 

thông thường 

Theo thống kö từ Sở TN&MT Vÿnh Phúc, 

tổng lượng chçt thâi rín phát thâi trön địa bàn 

tþnh hiûn täi vào khoâng 1.600 tçn/ngày (tương 

đương khoâng 576.000 tçn/nëm), trong đó riöng 

chçt thâi rín công nghiûp là 772 tçn/ngày. 

Trong số 37 doanh nghiûp được khâo sát có phát 

sinh chçt thâi rín công nghiûp, chþ có 19 doanh 

nghiûp ký hợp đồng với các đơn vị chức nëng đù 

thu gom, xử lý; 03 doanh nghiûp tự xử lý, còn läi 

15 doanh nghiûp gom chung với rác thâi sinh 

hoät. Các køt luên thanh tra, kiùm tra của Sở 

TN&MT cũng phân ánh tünh träng phæn lớn 

doanh nghiûp không phån loäi chçt thâi khó 

tiöu hủy täi nguồn, têp køt chçt thâi låu ngày, 

bãi têp køt chçt thâi không có mái che gåy ô 

nhiúm môi trường nước, môi trường không khý.  

- Đối với chçt thâi nguy häi 

Theo thống kö của Chi cục BMVT, đøn høt 

nëm 2014 toàn tþnh có 752 DNNVV phát sinh 

chçt thâi nguy häi. Trong đó chþ có hơn 200 

doanh nghiûp đëng ký sổ chủ nguồn thâi và có 

06 doanh nghiûp đã được cçp phòp xử lý, tiöu 

huỷ chçt thâi nguy häi. Phæn lớn số doanh 

nghiûp còn läi ký hợp đồng với đơn vị có chức 

nëng đù tổ chức vên chuyùn, xử lý. Tuy nhiön 

qua kiùm tra, hæu høt các cơ sở đ÷u vi phäm quy 

định trong quân lý chçt thâi nguy häi như 

không bố trý nơi lưu giữ chçt thâi nguy häi hoðc 

nơi lưu giữ không đâm bâo quy định; lưu giữ 

chçt thâi quá thời gian quy định mà không có 

báo cáo với cơ quan quân lý; không thực hiûn 

viûc dán nhãn hoðc dán nhãn không đúng theo 

quy định„ 

Trong số 92 DN được khâo sát täi nghiön 

cứu này có 19 doanh nghiûp thâi ra chçt thâi 

nguy häi song chþ có 06 doanh nghiûp đëng ký 

sổ chủ nguồn thâi, chiøm 34,3%; 20 doanh 

nghiûp lêp báo cáo định kỳ v÷ công tác quân lý 

chçt thâi nguy häi, chiøm 10,5%. Chþ có 8 doanh 

nghiûp được cçp phòp xử lý hoðc ký hợp đồng với 

đơn vị có chức nëng xử lý; các DN còn läi đ÷u 

gom chung với chçt thâi công nghiûp thông 

thường hoðc bán phø liûu có chứa chçt thâi nguy 

häi cho các đơn vị thu gom, tái chø phø liûu 

không có chức nëng xử lý. 

- Đối với nước thâi công nghiûp 

Køt quâ kiùm tra, phån loäi trong những 

nëm gæn đåy của Sở TN&MT Vÿnh Phúc cho 

thçy, có tới hơn 30% số cơ sở được kiùm tra bị 

xøp loäi gåy ô nhiúm môi trường do nước thâi 

công nghiûp, hæu høt thuộc v÷ các cơ sở sân xuçt 

có quy mô nhỏ và vừa ngoài khu công nghiûp. 

Køt quâ khâo sát cho thçy, có 36/92 doanh 

nghiûp phát sinh nước thâi công nghiûp nhưng 

chþ có 2 doanh nghiûp có hû thống xử lý riöng; 

21 doanh nghiûp gom chung với nước thâi sinh 

hoät và 13 doanh nghiûp xâ thîng ra môi trường 

không qua xử lý. 

- Đối với khý thâi, khói bụi 

Týnh đøn høt nëm 2014, trön địa bàn tþnh 

có 286 DNNVV hoät động trong ngành sân xuçt 

vêt liûu xåy dựng, khai thác đá, sân xuçt đồ gỗ. 

Đåy là các hoät động sân xuçt gåy ra nhi÷u khý 

thâi (SO2, CO, NO, hơi axit) và khói bụi. Ngoài 

một số doanh nghiûp chø biøn gỗ, sân xuçt phôi 

thòp có trang bị hû thống hút bụi ống tay áo 

hoðc phương pháp xyclon, phæn lớn các doanh 

nghiûp còn läi xử lý khý thâi bìng hû thống quät 

hút rồi thâi ra ngoài môi trường qua ống khói. 

Tuy nhiön, khói bụi vén chưa được xử lý triût 

đù, gåy ânh hưởng đøn sinh hoät của người dån. 

Theo tài liûu của Chi cục BVMT, køt quâ quan 

tríc môi trường không khý nëm 2012 ở 20 mỏ 
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khai thác đá, đçt sòt täi huyûn Tam Đâo và 

Tam Dương cho thçy nồng độ bụi thâi ra ở các 

công trường này đ÷u vượt quá tiöu chuèn cho 

phòp, nhçt là täi các khu vực nghi÷n, sàng đá. 

Lượng khý độc häi như CO, SO2 thâi ra môi 

trường rçt lớn, có nơi hàm lượng bụi silic tự do 

vượt quá tiöu chuèn cho phòp 3 - 4 læn. Hæu høt 

các đơn vị khái thác đ÷u sử dụng công nghû, 

máy móc läc hêu, các điùm khai thác phån tán 

nön vùng bị ânh hưởng khá rộng.  

Tổng hợp tünh hünh vi phäm quy định pháp 

luêt v÷ BVMT của các doanh nghiûp qua 03 đợt 

kiùm tra của Chi cục Bâo vû môi trường từ nëm 

2012 đøn nëm 2014 đã cho thçy hæu høt các nội 

dung vi phäm chủ yøu trong quân lý, xử lý chçt 

thâi đ÷u có tỷ lû doanh nghiûp vi phäm rçt cao, 

đðc biût đối với xử lý nước thâi công nghiûp và 

chçt thâi nguy häi (Bâng 3). 

3.3. Các yếu tố ânh hþởng đến trách nhiệm 

môi trþờng cûa DNNVV trên đða bàn tînh 

Vïnh Phúc 

V÷ mðt lý thuyøt, trách nhiûm môi trường 

của DN chịu ânh hưởng bởi nhi÷u nhån tố. Song, 

từ køt quâ khâo sát của nghiön cứu và các số liûu 

thứ cçp liön quan cho thçycó 4 nhån tố cơ bân 

ânh hưởng đøn viûc chçp hành pháp luêt v÷ 

BVMT của các DNNVV trön địa bàn tþnh Vÿnh 

Phúc. Bao gồm: (1) ý thức của lãnh đäo DN v÷ 

trách nhiûm với môi trường, (2) nëng lực tài 

chýnh, (3) sức òp từ phýa cộng đồng và thị trường, 

(4) hoät động của các cơ quan quân lý nhà nước 

v÷ môi trường ở địa phương.  

Ý thức của lãnh đäo DN v÷ trách nhiûm với 

môi trường là yøu tố đæu tiön ânh hưởng đøn 

hành vi của DN trong công tác BVMT. Køt quâ 

kiùm tra của Chi cục BVMT qua các 3 nëm gæn 

đåy cho thçy, có hơn 70% đơn vị được kiùm tra 

trong đó chủ yøu là DNNVV không khíc  

phục hoðc khíc phục chưa triût đù các vi phäm 

được chþ ra ở các læn kiùm tra trước. Một số DN 

có khíc phục nhưng chþ mang týnh chçt đối phó, 

thủ tục. Đi÷u đó cho thçy các DN này chưa  

thực sự quan tåm đøn viûc thực hiûn pháp luêt 

v÷ BVMT. 

Công tác BVMT cũng chịu ânh hưởng đáng 

kù bởi nëng lực tài chýnh của doanh nghiûp. 

Phæn lớn các DNNVV do khâ nëng tài chýnh 

hän chø nön vén sử dụng hû thống máy móc 

thiøt bị, công nghû cũ, khâ nëng phát sinh chçt 

thâi lớn. Đù xåy dựng, vên hành một hû thống 

kiùm soát và xử lý chçt thâi đät tiöu chuèn hoðc 

ký hợp đồng với các đơn vị có đủ chức nëng thu 

gom, xử lý thü các DN phâi chi ra một khoân chi 

phý không nhỏ. Køt quâ khâo sát täi 92 DN cho 

thçy, có 58 DN (63%) cho rìng họ gðp khó khën 

v÷ tài chýnh trong thực hiûn các hoät động 

BVMT. Đi÷u này cũng được thù hiûn thông tünh 

hünh thực hiûn công tác giám sát môi trường 

định kỳ từ nëm 2011 đøn 2014, trong khi các 

doanh nghiûp được quân lý ở cçp tþnh (là các DN 

 Bâng 3. Tổng hợp tình hình kiểm tra công tác BVMT täi các DNNVV 

tÿ nëm 2012 đến 2014 cûa Sở TN&MT Vïnh Phúc 

Nội dung vi phạm 
Số DN 

 có trách nhiệm liên quan 
Số DN  
vi phạm 

Tỷ lệ  
vi phạm (%) 

Chưa lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án BVMT 
hoặc bản cam kết BVMT  

222 51 22,97 

Không thực hiện đúng quy định trong công tác giám sát môi trường 
và lập báo cáo định kỳ về công tác BVMT  

222 182 81,98 

Chưa được cấp giấy phép về khai thác và sử dụng nước giếng khoan 93 86 92,47 

Xử lý nước thải công nghiệp không đúng quy định  207 169 81,64 

Hệ thống xử lý nước thải không đảm bảo dẫn đến các chỉ tiêu vượt 
quá quy chuẩn cho phép 

222 17 7,66 

Không có hệ thống xử lý khí thải, khói bụi 96 71 73,96 

Quản lý và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường không 
đảm bảo quy định 

204 112 54,9 

Quản lý và xử lý CTNH không đúng hoặc không đảm bảo quy định 174 151 86,78 

Nguồn: Sở TN&MT Vïnh Phúc, 2014



Thực trạng và một số giải pháp tăng cường trách nhiệm bảo vệ môi trường của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên  
địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

218 

có quy mô thuộc diûn phâi lêp Báo cáo đánh giá 

tác động môi trường) có tỷ lû thực hiûn đät từ 

12,5 - 17,8% thü tỷ lû này chþ vào khoâng 3 - 

5% đối với nhóm doanh nghiûp được quân lý ở 

cçp huyûn. Toàn bộ 08 DN có thực hiûn công 

tác giám sát môi trường định kỳ theo køt quâ 

khâo sát của tác giâ đ÷u có vốn đæu tư trön 20 

tỷ đồng. 

V÷ sức òp thị trường và cộng đồng, køt quâ 

khâo sát cho thçy: Hæu høt các DNNVV trön địa 

bàn tþnh Vÿnh Phúc hiûn nay chưa tham gia 

mänh mô vào các chuỗi cung ứng giá trị toàn 

cæu, thị trường tiöu thụ vén chủ yøu mang týnh 

chçt vùng mi÷n nön sức òp thị trường trong viûc 

thực hiûn trách nhiûm xã hội - môi trường là 

không đáng kù. Sức òp từ cộng đồng dån cư v÷ 

vçn đ÷ ô nhiúm môi trường đối với DNNVV trön 

địa bàn cũng không đáng kù. Tổng hợp số liûu 

hàng nëm của các các địa phương cho thçy, từ 

nëm 2011 trở läi đåy toàn Tþnh tiøp nhên hơn 

30 vụ khiøu kiûn v÷ vçn đ÷ ô nhiúm môi trường, 

tuy nhiön các vụ khiøu kiûn chủ yøu têp trung ở 

các làng ngh÷, bãi têp køt rác thâi và lò gäch 

thủ công, ýt nhìm đøn các DNNVV. 

Công tác quân lý nhà nước v÷ môi trường 

của các cơ quan chức nëng ở địa phương có ânh 

hưởng rçt lớn đøn tünh hünh chçp hành pháp 

luêt v÷ BVMT của các DNNVV. Tæn suçt, quy 

mô các đợt thanh tra, kiùm tra công tác BVMT 

tỷ lû thuên với køt quâ chçp hành quy định 

pháp luêt v÷ BVMT của các doanh nghiûp. Lãnh 

đäo Chi cục BVMT cho biøt, một số huyûn 

thường xuyön triùn khai các đợt kiùm tra v÷ 

công tác BVMT, nghiöm túc xử lý vi phäm và 

làm tốt công tác tư vçn, đôn đốc các cơ sở trong 

viûc chçp hành quy định pháp luêt v÷ BVMT 

như huyûn Lêp Thäch, huyûn Bünh Xuyön, thị 

xã Phúc Yên, thành phố Vÿnh Yön. Trong khi đó 

một số huyûn chưa làm tốt công tác này bao gồm 

huyûn Yön Läc, Vÿnh Tường, Tam Đâo. Theo đó, 

køt quâ kiùm tra của Chi cục BVMT, Sở Tài 

nguyön & Môi trường qua các nëm cho thçy, tỷ 

lû DN vi phäm các quy định v÷ BVMT ở các 

huyûn Yön Läc, Vÿnh Tường, Tam Đâo cao hơn 

hîn so với các địa phương khác như Bünh 

Xuyön, Phúc Yön, Lêp Thäch. Viûc thiøu quyøt 

liût trong xử lý vi phäm cũng là một trong 

những nguyön nhån cơ bân dén tới tünh träng cố 

tünh vi phäm quy định pháp luêt v÷ BVMT ở các 

doanh nghiûp. Theo báo cáo của Chi cục BVMT, 

nëm 2012 có 31 đơn vị vi phäm, tuy nhiön chþ có 

5 đơn vị được đ÷ xuçt xử phät với mức phät từ 2 

đøn 18 triûu đồng. Tổng køt công tác kiùm tra 

của Chi cục từ nëm 2012 đøn 2014 chþ có 21 

DNNVV bị xử phät, tổng số ti÷n phät là 272,4 

triûu đồng, không có đơn vị nào bị buộc ngừng 

hoät động hoðc di dời.  

3.4. Một số giâi pháp nhìm tëng cþờng 

trách nhiệm môi trþờng cûa DNNVV trên 

đða bàn tînh Vïnh Phúc 

Viûc chçp hành pháp luêt v÷ BVMT của các 

DNNVV trön địa bàn tþnh Vÿnh Phúc trong 

những nëm gæn đåy bước đæu đã có những dçu 

hiûu tých cực, tuy nhiön trách nhiûm này vén 

chưa trở thành mối quan tåm thực sự của một 

bộ phên lớn các DN trön địa bàn. Nhìm tëng 

cường hơn nữa trách nhiûm BVMT của DNNVV 

trön địa bàn tþnh Vÿnh Phúc trong thời gian tới, 

nhóm nghiön cứu đ÷ xuçt một số giâi pháp sau:  

- Các cơ quan quân lý nhà nước v÷ môi 

trường, đðc biût là Phòng TN&MT các huyûn và 

Chi cục BVMT, cânh sát môi trường cæn tëng 

cường hơn nữa công tác kiùm tra đột xuçt, kiùm 

tra định kỳ tünh hünh chçp hành pháp luêt v÷ 

môi trường của các DN, có các biûn pháp xử lý 

thỏa đáng đối với các trường hợp vi phäm. Bön 

cänh đó, cæn đôn đốc, hướng dén các DNNVV 

trong viûc hoàn thiûn các hồ sơ, thủ tục v÷ 

BVMT. Đù làm được như vêy, cæn phâi tëng 

cường v÷ số lượng và trünh độ chuyön môn của 

đội ngũ cán bộ làm công tác môi trường ở các  

địa phương. 

- Sở Tài nguyön & Môi trường cæn phối hợp 

với các địa phương, các đoàn thù thường xuyön 

tổ chức các hoät động hưởng ứng BVMT, tuyön 

truy÷n, giáo dục các kiøn thức v÷ BVMT đøn 

cộng đồng bìng nhi÷u könh thông tin. Qua đó, 

cộng đồng dån cư sô nhên thức rõ hơn v÷ ânh 

hưởng của ô nhiúm môi trường đøn đời sống và 

sức khỏe con người đù có những thái độ mänh 
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mô hơn đối với các hành vi gåy ô nhiúm môi 

trường từ phýa doanh nghiûp. 

- Tổ chức các lớp têp huçn cho lãnh đäo 

doanh nghiûp và cán bộ môi trường v÷ các kỹ 

thuêt, biûn pháp quân lý, xử lý chçt thâi phù 

hợp với đðc điùm sân xuçt và nëng lực tài chýnh 

của từng nhóm doanh nghiûp. 

- Các địa phương, Hội Doanh nghiûp nön có 

chýnh sách tuyön dương, khen thưởng đối với 

các doanh nghiûp thực hiûn tốt trách nhiûm 

BVMT, đồng thời thông báo đøn cộng đồng v÷ 

các trường hợp doanh nghiûp thường xuyön vi 

phäm nhìm khuyøn khých và nång cao ý thức 

của doanh nghiûp trong công tác BVMT. 

- V÷ phýa doanh nghiûp: Tùy theo đðc thù 

nön bố trý cán bộ chuyön trách hoðc bán chuyön 

trách v÷ môi trường nhìm thuên lợi trong viûc 

thực hiûn các chương trünh giám sát môi trường. 

Cæn có chýnh sách tài chýnh dành cho các hoät 

động BVMT, coi chi phý bâo vû môi trường là 

một khoân chi phý bít buộc. Định kỳ tổ chức các 

lớp bồi dưỡng, giáo dục người lao động v÷ ý thức 

BVMT và têp huçn các phương án xử lý khi có 

sự cố v÷ môi trường.  

4. KẾT LUẬN 

 Trách nhiûm môi trường là một yöu cæu 

ngày càng trở nön tçt yøu đối với các doanh 

nghiûp. Nghiön cứu cho thçy, mðc dù trong 

những nëm gæn đåy DNNVV trön địa bàn tþnh 

Vÿnh Phúc đã có sự chuyùn biøn khá rõ rût trong 

viûc lêp cam køt, đ÷ án BVMT, tuy nhiön viûc 

thực hiûn các chương trünh giám sát môi trường 

và công tác quân lý, xử lý chçt thâi chưa được 

quan tåm đúng mức. Một số lý do cơ bân dén tới 

tünh träng trön là do nëng lực tài chýnh của 

phæn lớn các doanh nghiûp còn hän chø, ý thức 

chçp hành pháp luêt v÷ BVMT của một số lãnh 

đäo doanh nghiûp còn chưa cao, chưa có sức òp 

đủ mänh từ phýa cộng đồng và thị trường. Vì 

vêy, một số giâi pháp chủ yøu được đ÷ xuçt là 

têp trung vào nång cao vai trò của chýnh quy÷n 

địa phương và các cơ quan quân lý chức nëng đù 

thúc đèy các DNNVV trön địa bàn Vÿnh Phúc 

tëng cường thực hiûn trách nhiûm xã hội thông 

qua viûc chçp hành pháp luêt v÷ BVMT. 
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