
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
*

Số 29-CT/TW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM________________________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2009

CHỈ THỊ
CỦA BAN BÍ THƯ

về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW
của Bộ Chính trị (khoá IX) "Về bảo vệ môi trường trong thời kỳ
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Ngày 15-11-2004, Bộ Chính trị (khoá IX) đã ban hành Nghị quyết số 
41-NQ/TW "Về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đất nước". Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, công 
tác bảo vệ môi trường đã đạt được một số kết quả nhất định. Luật Bảo vệ môi 
trường (năm 2005) và Luật Đa dạng sinh học (năm 2008) đã được Quốc hội 
thông qua, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về môi trường tiếp tục được 
bổ sung, hoàn thiện và bước đầu đáp ứng được nhu cầu thực tiễn. Nhận thức, 
ý thức về công tác bảo vệ môi trường của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt 
trận Tổ quốc, đoàn thể, của các tầng lớp nhân dân được nâng lên một bước. 
Lần đầu tiên, nhóm chỉ tiêu về môi trường đã được xây dựng đưa vào các chỉ 
tiêu định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 và hình thành 
mục chi ngân sách cho sự nghiệp môi trường với mức chi hàng năm không 
dưới 1% tổng chi ngân sách nhà nước. Hệ thống các cơ quan quản lý môi 
trường từ Trung ương đến cơ sở được tăng cường, lực lượng cảnh sát môi 
trường đã được thành lập và đi vào hoạt động. Những vấn đề bức xúc và các 
điểm nóng về môi trường đang từng bước được giải quyết.

Tuy nhiên, việc thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải 
pháp Nghị quyết số 41-NQ/TW đã đề ra còn nhiều thiếu sót, công tác bảo vệ 
môi trường còn nhiều hạn chế, yếu kém. Nhận thức về bảo vệ môi trường và 
phát triển bền vững của nhiều cấp uỷ, lãnh đạo các cấp, các ngành, doanh 
nghiệp và nhân dân chưa đầy đủ; ý thức bảo vệ môi trường nhìn chung còn 
thấp. Việc hoàn thiện cơ chế, chính sách và hệ thống tổ chức quản lý nhà nước 
về bảo vệ môi trường còn chậm, không đồng bộ. Đội ngũ cán bộ quản lý môi 
trường còn thiếu về số lượng, hạn chế về năng lực và trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ. Trình độ khoa học - công nghệ bảo vệ môi trường, xử lý, giải quyết 
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ô nhiễm môi trường còn thấp. Nguồn vốn đầu tư và chi thường xuyên cho bảo 
vệ môi trường chưa đáp ứng được yêu cầu. Nhiều địa phương còn sử dụng 
kinh phí sự nghiệp môi trường cho các mục đích khác hoặc sử dụng không 
hiệu quả. Trang thiết bị phục vụ công tác bảo vệ môi trường còn thiếu và lạc 
hậu. Nhiều nơi trong chỉ đạo, điều hành chỉ quan tâm tới các chỉ tiêu tăng 
trưởng kinh tế, coi nhẹ các yêu cầu bảo vệ môi trường; có biểu hiện buông 
lỏng công tác quản lý nhà nước, thiếu kiên quyết trong việc xử lý vi phạm 
pháp luật về bảo vệ môi trường; chưa giải quyết dứt điểm các điểm nóng, bức 
xúc về ô nhiễm môi trường. Tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ môi 
trường diễn ra khá phổ biến. Nhiều vi phạm có tổ chức, tinh vi, một số hành vi 
có dấu hiệu tội phạm. Ô nhiễm môi trường tiếp tục gia tăng với tính chất và 
mức độ ngày càng nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về kinh tế và ảnh hưởng xấu 
đến sức khoẻ, đời sống của nhân dân. Những hạn chế, yếu kém nói trên cùng 
với tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu và hội nhập quốc tế đặt ra cho công 
tác bảo vệ môi trường nhiều thách thức lớn cả trước mắt và lâu dài. 

Trước tình hình trên, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, 
tiếp tục đẩy mạnh thực hiện triệt để các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và 
giải pháp của Nghị quyết số 41-NQ/TW nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ 
trong công tác bảo vệ môi trường, trong đó chú trọng thực hiện các nhiệm vụ 
sau đây : 

1- Tổ chức kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW 
của Bộ Chính trị; xác định rõ những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, 
nhất là nguyên nhân chủ quan, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân; đề ra các giải 
pháp cụ thể để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong Nghị quyết 41 và Chỉ thị này; 
đưa nội dung kiểm điểm công tác bảo vệ môi trường vào báo cáo tổng kết, 
đánh giá định kỳ của cơ quan, đơn vị.

2- Tăng  cường  và  đổi  mới  công  tác  tuyên truyền,  giáo  dục,  tạo  sự 
chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong các cấp uỷ đảng, 
chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân 
dân về trách nhiệm, ý thức bảo vệ môi trường. Phát huy vai trò của các cơ 
quan thông tin đại chúng trong tuyên truyền về bảo vệ môi trường; đa dạng 
hoá nội dung, hình thức tuyên truyền, làm cho nhân dân hiểu rõ hậu quả trước 
mắt cũng như lâu dài của ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu đối với sức 
khoẻ con người,  đời sống xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước; 
những bài học và kinh nghiệm về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi 
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khí hậu của các nước trong khu vực và trên thế giới; công bố công khai những 
tổ chức, doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và hình thức xử 
lý. Đưa nội dung giáo dục môi trường vào chương trình, sách giáo khoa của hệ 
thống giáo dục quốc dân. Coi trọng việc phát động phong trào bảo vệ môi 
trường trong các tầng lớp nhân dân. Xây dựng tiêu chí về môi trường vào đánh 
giá hoạt động của từng doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, gia đình, làng, bản, khu 
phố, tập thể, cá nhân, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Phát hiện, nhân rộng và 
tuyên truyền các mô hình, điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường. Duy trì và 
phát triển giải thưởng môi trường hàng năm.

3- Tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ 
môi trường. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật 
nhằm cụ thể hoá và hướng dẫn đầy đủ Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đa dạng 
sinh học; sửa đổi, bổ sung các quy định về tội phạm môi trường trong Bộ Luật 
Hình sự. Quy định các chế tài xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về bảo vệ 
môi  trường;  xây dựng và  ban hành quy định bồi  thường thiệt  hại  về  môi 
trường. Kiện toàn hệ thống quản lý nhà nước về môi trường từ Trung ương 
đến cơ sở; bảo đảm ở cấp huyện có bộ phận quản lý môi trường, cấp xã có cán 
bộ phụ trách công tác bảo vệ môi trường. Làm rõ chức năng, nhiệm vụ, phân 
công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường giữa các 
cấp, các ngành. Không phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương 
trình, dự án đầu tư tiềm ẩn nguy cơ cao đối với môi trường. Không đưa vào 
vận hành, sử dụng các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu đô thị, công 
trình, cơ sở y tế, cơ sở sản xuất mới không đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi 
trường. Quản lý chặt chẽ chất thải, nhất là các chất thải nguy hại trong sản 
xuất công nghiệp, dịch vụ, y tế, nghiên cứu khoa học; chấm dứt nạn đổ phế 
liệu, xả nước thải chưa qua xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường vào các sông, 
kênh, rạch, hồ ao. Thu gom và xử lý toàn bộ rác thải sinh hoạt và rác thải công 
nghiệp bằng các biện pháp thích hợp; ưu tiên việc tái chế, tái sử dụng, hạn chế 
tối đa việc chôn lấp. Xử lý dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường đặc 
biệt nghiêm trọng. Giải quyết cơ bản tình trạng ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm 
môi trường ở các khu dân cư do chất thải của các khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp, các làng nghề, các khu vực bị nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng 
trong chiến tranh. Kiên quyết đình chỉ hoạt động hoặc buộc di dời những cơ 
sở gây ô nhiễm nghiêm trọng trong khu dân cư nhưng không có biện pháp 
khắc phục có hiệu quả. Thực hiện kế hoạch phục hồi và cải thiện môi trường 
tại các khu vực đã bị ô nhiễm, suy thoái nặng. Thực hiện việc đánh giá công 
nghệ sản xuất của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, bảo đảm không đưa 

3



10.ct29.doc

vào nước ta công nghệ cũ, lạc hậu gây ô nhiễm môi trường. Xử lý nghiêm các 
trường hợp lợi dụng nhập khẩu phế liệu, máy móc, thiết bị đã qua sử dụng để 
đưa chất thải vào nước ta. Kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất, nhập khẩu và sử 
dụng hoá chất, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất, bảo quản sản phẩm nông 
nghiệp, thức ăn và thuốc phòng trừ dịch bệnh trong chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ 
sản. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm mọi sai 
phạm, nhất là những sai phạm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

4- Đẩy mạnh xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường, có cơ chế, chính 
sách khuyến khích cá nhân, tổ chức, cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường. 
Xây dựng và phát triển lực lượng tình nguyện viên bảo vệ môi trường. Tăng 
cường sự giám sát của cộng đồng, các đoàn thể nhân dân, các cơ quan thông 
tin đại chúng đối với bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp, tổ chức, cá 
nhân. Phát triển các dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải và 
các dịch vụ khác bảo vệ môi trường với sự tham gia của mọi thành phần kinh 
tế. Hình thành các loại hình tổ chức đánh giá, tư vấn, giám định, chứng nhận 
về bảo vệ môi trường; thành lập doanh nghiệp dịch vụ môi trường đủ mạnh để 
giải quyết các vấn đề môi trường lớn, phức tạp của đất nước.

5- Tăng đầu tư và sử dụng đúng mục đích, hiệu quả nguồn chi thường 
xuyên từ ngân sách cho sự nghiệp môi trường, khuyến khích các tổ chức, cá 
nhân trong nước và ngoài nước đầu tư bảo vệ môi trường; tăng tỉ lệ đầu tư cho 
môi trường trong nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). Từng bước 
thực hiện việc thu phí, ký quỹ bảo vệ môi trường, buộc bồi thường thiệt hại về 
môi trường. Có cơ chế, chính sách hỗ trợ về vốn, khuyến khích về thuế trợ giá 
đối với hoạt động môi trường. Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình 
mục tiêu quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường; chương trình 
mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời gian tới, dự báo kịp 
thời các diễn biến của biến đổi khí hậu, lồng ghép các biện pháp ứng phó với 
biến đổi khí hậu trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển theo 
hướng thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực về 
môi trường.

6- Nghiên cứu xây dựng các luận cứ khoa học phục vụ hoạch định chủ 
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh 
công tác điều tra cơ bản, dự báo, cảnh báo về tài nguyên, môi trường; nghiên 
cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ về bảo vệ 
môi trường, xử lý ô nhiễm, khắc phục suy thoái, sự cố môi trường và biến đổi 
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khí hậu. Hình thành và phát triển ngành công nghiệp môi trường. Tăng cường 
sản xuất và sử dụng nhiên liệu sinh học, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, 
các sản phẩm thân thiện với môi trường. Nâng cao năng lực của các cơ quan 
nghiên cứu, hiện đại hoá trang thiết bị, kỹ thuật phục vụ nghiên cứu, đánh giá 
về môi trường. Tăng cường công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, 
bảo vệ rừng và môi trường biển.

7- Hợp tác chặt chẽ với các nước láng giềng và các nước trong khu 
vực để giải quyết các vấn đề môi trường liên quốc gia. Tham gia tích cực 
vào các  hoạt động quốc tế và khu vực vì môi trường; thực hiện đầy đủ các 
cam kết quốc tế, chương trình, dự án song phương và đa phương về bảo vệ 
môi trường phù hợp với lợi ích quốc gia. Nâng cao vị thế của nước ta trên các 
diễn đàn khu vực và toàn cầu về môi trường. Tranh thủ tối đa nguồn hỗ trợ tài 
chính, kỹ thuật từ các nước, các tổ chức quốc tế và cá nhân cho công tác bảo 
vệ môi trường.

Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ, các tỉnh uỷ, thành uỷ, 
ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương quán triệt và tổ 
chức thực hiện tốt Chỉ thị theo phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình.

Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Trung ương Đảng, các bộ, ngành có 
liên quan hướng dẫn thực hiện, thường xuyên kiểm tra, định kỳ báo cáo Ban 
Bí thư kết quả thực hiện Chỉ thị này.

Nơi nhận :
- Các tỉnh uỷ, thành uỷ,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, 

đảng uỷ trực thuộc Trung ương,
- Các đồng chí Uỷ viên

Ban Chấp hành Trung ương,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T/M BAN BÍ THƯ 

Trương Tấn Sang 
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