BÁO CÁO THAM LUẬN TẠI HỘI THẢO QUỐC GIA
“KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH VÀ KẾT NỐI MẠNG LƯỚI
NHÂN RỘNG CÁC THỰC TIỄN ðIỂN HÌNH”
Ủy ban nhân dân thành phố Vinh
I. TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN
1. Cơ sở hình thành dự án
Dự án Hợp tác vì quản trị ñịa phương dân chủ ở ðông Nam Á ñược thực hiện với
mục tiêu cơ bản là thúc ñẩy sự trao ñổi những kinh nghiệm thực tiễn tốt về quản trị dân chủ
ñịa phương ở khu vực ðông Nam Á và thành phố Vinh là một trong 3 ñô thị của Việt Nam
tham gia học tập, áp dụng những kinh nghiệm thực tiễn tốt mà dự án ñã bình chọn.
Chương trình tiết kiệm sinh thái của thành phố Marikina, Philippines ñã ñược Dự
án Hợp tác vì quản trị ñịa phương dân chủ ở ðông Nam Á bình chọn là một trong những
thực tiễn tốt trong lĩnh vực quản lý môi trường ñô thị với sự tham gia của cộng ñồng.
Chương trình này cũng ñã ñược hơn 1000 thành phố thuộc các quốc gia trên thế giới
tham quan, học tập kinh nghiệm.
Sau khi tiếp cận các nội dung, ý nghĩa của chương trình tiết kiệm sinh thái của thành
phố Marikina, Philippines, ñược sự giúp ñỡ, hỗ trợ về mặt kỹ thuật của Hiệp hội các ñô thị
Việt Nam và dự án Delgosea, UBND thành phố Vinh ñã quyết ñịnh triển khai áp dụng thí
ñiểm Chương trình tiết kiệm sinh thái trên ñịa bàn, tập trung xây dựng ñề án chuyển giao
nhằm ñánh giá sự khác biệt về mặt thể chế, chính sách cũng như các ñiều kiện kinh tế, xã
hội giữa thành phố Marikina và thành phố Vinh ñể từ ñó vận dụng một cách linh hoạt, sáng
tạo, triển khai mô hình phù hợp với ñiều kiện thực tế của thành phố.
Thành phố Vinh ñã thành lập Ban ñiều hành chương trình, Trưởng ban là ñồng chí
Phó Chủ tịch UBND. Tham gia vào Ban ñiều hành là trưởng các phòng: Phòng Quản lý ñô
thị, Phòng Tài nguyên môi trường, Phòng Giáo dục và ðào tạo, Văn phòng HðND-UBND,
các tổ chức chính trị xã hội của thành phố và quyết ñịnh lựa chọn thực hiện thí ñiểm
Chương trình tiết kiệm sinh thái ở 3 trường là THCS Hưng Dũng, Tiểu học Hưng Dũng
1, Tiểu học Hưng Dũng 2 thuộc ñịa bàn phường Hưng Dũng, thành phố Vinh. Ngày
17/9/2011, thành phố Vinh ñã ñồng loạt tổ chức lễ ra quân Chương trình tiết kiệm sinh
thái tại 3 trường nói trên.
2. Mục tiêu của dự án
Chương trình tiết kiệm sinh thái là một sáng kiến của thành phố Marikina,
Philippines nhằm mục ñích giáo dục, nâng cao ý thức của học sinh trong trường học về
quản lý chất thải rắn. Nội dung của chương trình là các học sinh thực hiện việc thu gom,
phân loại rác thải có thể tái chế ở nhà và mang ñến trường. Tại ñây, các loại rác thải sẽ
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ñược thu mua tập trung, số tiền thu ñược từ việc bán rác thải ñược tích lũy thành ñiểm và
ghi vào sổ tiết kiệm sinh thái của từng học sinh. Với số ñiểm tích lũy ñược của mình, học
sinh có thể ñổi lấy các dụng cụ phục vụ cho quá trình học tập như từ ñiển, sách, ñồ chơi
giáo dục hoặc các hàng hóa như là ñường, bột sô cô la, ñồ uống và gạo trên các xe buýt
sinh thái.
Thông qua chương trình tiết kiệm sinh thái, các học sinh và cộng ñồng dân cư sẽ
làm quen với việc phân loại rác ngay tại nguồn cũng như có thể hiểu ñược những giá trị,
lợi ích của việc tái chế chất thải, bảo vệ môi trường.
3. Những kết quả ñạt ñược trong quá trình triển khai ứng dụng Chương trình
Tiết kiệm sinh thái tại thành phố Vinh
ðược sự hỗ trợ của dự án Delgosea và Hiệp hội ñô thị VN, thành phố Vinh ñã cử
3 thành viên trong Ban ñiều hành dự án tham gia ñoàn tham quan, khảo sát học tập kinh
nghiệm tại thành phó Marikina, Philippines. Ngoài ra, Thành phố cũng tham gia các hoạt
ñộng trong khuôn khổ mạng lưới các thành phố của dự án Delgosea như Hội thảo quốc
gia lần 1 tại Hà Nội, Hội thảo giữa kỳ tại thành phố Battam, Indonesia …
Sau khi khảo sát, ñánh giá các ñiều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, thành
phố Vinh ñã quyết ñịnh chọn 3 trường trung học cơ sở và tiểu học trên ñịa bàn phường
Hưng Dũng ñể triển khai thực hiện dự án Tiết kiệm sinh thái.
Các loại rác thải ñược học sinh phân loại, ñưa tới trường ñể thu gom bao gồm: vỏ
lon bia, chai nhựa và giấy.
a) Về công tác phổ biến, tuyên truyền
ðể nắm bắt ñược nội dung chương trình, cách thức tổ chức thực hiện, UBND
thành phố Vinh ñã phối hợp với Dự án tổ chức 04 khóa tập huấn cho nhiều ñối tượng
khác nhau bao gồm:
-

Cán bộ lãnh ñạo, quản lý cấp thành phố

-

Cán bộ lãnh ñạo, quản lý cấp phường và cán bộ ở các khối xóm thuộc phường
Hưng Dũng;

-

Các giáo viên các trường tổ chức tham gia chương trình.

Tổng số lượng người tham gia các khóa tập huấn là 300 người.
Ngoài ra, ñể tổ chức tuyên truyền sâu rộng ñến cộng ñồng, UBND thành phố Vinh
ñã biên soạn tài liệu tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và tổ chức phát thanh
(ngày 2 lần vào buổi sáng và chiều tối) ở các khối, xóm thuộc phường Hưng Dũng ñể
nhân dân kịp thời nắm bắt và ñồng thuận cao trong việc thực hiện Chương trình.
b) Về ñối tượng tham gia chính
Trong kế hoạch dự kiến ban ñầu chỉ có 2/3 trường tham gia áp dụng thí ñiểm, ñó
là Trường THCS Hưng Dũng và Trường Tiểu học Hưng Dũng 1. Tuy nhiên, ñể ñảm bảo
tính thống nhất và ñồng loạt trên ñịa bàn 1 phường xã, Ban ñiều hành ñã quyết ñịnh cả 3
trường cùng triển khai thực hiện.
Tuy mới triển khai từ tháng 9/2011 nhưng ñã thu hút ñược ñông ñảo học sinh, thầy
cô giáo, phụ huynh học sinh và cộng ñồng hưởng ứng. Cụ thể như sau:
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Số lượng giáo viên, học sinh các trường tham gia
thực hiện chương trình tiết kiệm sinh thái

Tổng số
lớp

Tổng số
CB, GV

Tổng số
học sinh

Số lớp
tham gia

Số HS
tham gia

Số CB,
GV tham
gia

THCS Hưng
Dũng

20

60

844

20

844

60

TH Hưng
Dũng 1

29

69

1114

17

630

69

TH Hưng
Dũng 2

15

38

581

9 (6*)

329 (252*)

38

64

167

2539

52

2055

167

Tên trường

Tổng cộng

Ghi chú: (*) - số lượng tự nguyện tham gia
Như vậy, chương trình tiết kiệm sinh thái ñã thu hút ñược 167 thầy cô giáo, 52
lớp, 2055 học sinh tham gia.
Ban ñầu, các học sinh khối 1 và khối 2 của các trường tiểu học sẽ không tham gia
do quan ngại các cháu còn quá bé. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, tại Trường Tiểu
học Hưng Dũng 2, các em học sinh khối 1 và khối 2 ñã tự nguyện tham gia. ðiều này
càng thể hiện tính tích cực cũng như hiệu quả của chương trình trong việc tuyên truyền
nâng cao nhận thức về thu gom, tái chế chất thải và bảo vệ môi trường của học sinh.
c) Về hiệu quả kinh tế từ thu gom, tái chế chất thải
Tính ñến hết ngày 20/4/2012, tổng số tiền của học sinh tích lũy ñược từ việc thu
gom, tái chế chất thải tại 3 trường khoảng: 60.000.000 ñồng. Trung bình số tiền mỗi học
sinh tích lũy ñược từ việc thu gom, tái chế rác thải khoảng 4500 ñồng/tháng. So với mục
tiêu ban ñầu ñặt ra thì kết quả này chưa ñạt yêu cầu nhưng lợi ích gián tiếp mà chương
trình ñã mang lại thì không thể ño ñếm ñược.
d) Về hiệu quả giáo dục, lợi ích về bảo vệ môi trường
Chương trình Tiết kiệm sinh thái ñược ñưa vào trường học với mục ñích chính là
nâng cao ý thức của học sinh trong trường phổ thông về quản lý chất thải rắn; giúp các
em hiểu ñược lợi ích từ việc tái chế rác thải và bảo vệ môi trường, làm quen với việc
phân loại, thu gom chất thải tái chế tại nhà, giảm thiểu chất thải phải chôn lấp và tạo nên
nguồn thu nhập từ chất thải.
Thông qua chương trình, học sinh sẽ ñược giáo dục kỹ năng sống, nâng cao nhận
thức về bảo vệ môi trường; xây dựng ý thức mới về quản lý chất thải cũng như bảo vệ và
sử dụng hợp lý tài nguyên.
Học sinh và cộng ñồng ở phường Hưng Dũng, thành phố Vinh ñã bắt ñầu biết và
làm quen với công việc phân loại rác tại nguồn, nhận thức trong công tác bảo vệ môi
trường ñược nâng cao, mỗi một học sinh ñã hình thành cho mình ý thức tiết kiệm, không
vứt rác bừa bãi, thu gom các loại rác thải có thể tái chế trong gia ñình và ngoài xã hội ñể
tham gia vào các hoạt ñộng của chương trình.
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Chương trình sẽ có ý nghĩa hơn ñối vấn ñề môi trường khi số lượng các loại rác
thải tái chế của chương trình ñược gia tăng, ñặc biệt là việc thu gom, tái chế các loại túi
nilon...
4. Kế hoạch nhân rộng mô hình
Sau một năm triển khai thực hiện dự án, tháng 3/2012 Thành phố ñã phối hợp với
Dự án Delgosea, Hiệp hội ñô thị VN tổ chức Hội nghị sơ kết bước ñầu (theo học kỳ) kết
quả ñã ñạt ñược của dự án. Hội nghị ñã tiến hành trao thưởng cho 104 em, và 6 tập thể có
thành tích xuất sắc. ðồng thời lập kế hoạch nhân rộng mô hình trong một số trường học
khác trên ñịa bàn thành phố ngay từ khi năm học mới 2012 - 2013 bắt ñầu.
Ngày 28 tháng 3 năm 2012 ñoàn ñại biểu của UBND thành phố Hà Tĩnh, tham
quan khảo sát học tập kinh nghiệm tại 3 trường triển khai dự án Tiết kiệm sinh thái trên
ñịa bàn phường Hưng Dũng với sự có mặt của ñại diện Hiệp hội ñô thị VN, chuyên gia
dự án.
Qua giao lưu, gặp gỡ tham quan trực tiếp ñịa ñiểm triển khai dự án, trực tiếp nghe
các thầy, cô tại 3 trường triển khai dự án phổ biến kinh nghiệm ñể lại dấu ấn ñẹp cho
ñoàn ñại biểu thành phố Hà Tĩnh. Kết thúc buổi giao lưu, ñồng chí Phó Chủ tịch Lê Ngọc
Châu ñã nhấn mạnh ý nghĩa hết sức tốt ñẹp của dự án và thành phố Hà Tĩnh sẽ nghiên
cứu triển khai dự án trong thời gian sớm nhất.
II. NHỮNG KHUYẾN NGHỊ VỀ CHÍNH SÁCH
1. Những thách thức của quá trình chuyển giao mô hình thực tiễn tốt
Trước hết phải nói tới những ảnh hưởng có tính hạn chế ñối với việc chuyển giao
mô hình thực tiễn tốt. ðó là những khó khăn trong việc triển khai các hoạt ñộng chuyển
giao.
- Về tổ chức: Bộ máy quản lý của chính quyền cấp huyện, thành thị thường có
nhiều phòng ban chuyên môn. Vì vậy, quá trình chuyển giao mô hình thực tiễn tốt cần có
sự phối hợp và ñồng thuận của tất cả các bộ phận quản lý trực thuộc và phải tổ chức
nhiều cuộc họp ñể bàn bạc và thống nhất về chương trình, kế hoạch thực hiện.
- ðể phục vụ cho công việc chuyển giao mô hình, thành phố cần có các văn bản
pháp luật hỗ trợ. Chẳng hạn như việc ban hành các quy ñịnh về quản lý chất thải rắn trên
ñịa bàn thành phố, chương trình giáo dục môi trường trong các trường học…Theo quy
trình thì thành phố soạn thảo văn bản này và trình UBND cấp tỉnh phê duyệt và ban hành.
Quy trình này ñảm bảo sự chặt chẽ thống nhất về văn bản trong toàn bộ các ñịa phương
khác trực thuộc tỉnh. Tuy nhiên, quy trình như vậy sẽ mất nhiều thời gian và chậm trễ
trong việc ban hành các văn bản phục vụ cho công tác chuyển giao.
- Về tài chính, UBND Thành phố không có ñược quyền tự chủ về mặt tài chính
trong việc bố trí nguồn kinh phí ñối ứng hỗ trợ thực hiện hoạt ñộng dự án chuyên giao.
Theo quy ñịnh mọi chi tiêu tài chính của UBND Thành phố phải ñược lập kế hoạch,
thông qua HðND thành phố và trình UBND tỉnh phê duyệt từ trước năm kế hoạch. Do
vậy, ñể có ñược nguồn kinh phí phục vụ cho các hoạt ñộng của dự án chuyển giao, thành
phố phải ñưa vào kế hoạch các khoản chi tiêu của dự án và trình UBND tỉnh phê duyệt
bổ sung. ðây cũng là khó khăn khi dự án ñang cần một nguồn kinh phí ñể triển khai ngay
và ñồng bộ cùng lúc mọi hoạt ñộng của dự án.
- Về các hoạt ñộng của dự án không có trong kế hoạch hàng năm của các trường
ñã ñược phê duyệt trước khi vào năm học, nên khi ñưa các hoạt ñộng của dự án vào cần
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có các văn bản ñiều chỉnh kế hoạch, văn bản hướng dẫn thực hiện …
- Về sự tham gia của cộng ñồng trong các hoạt ñộng của dự án còn có mặt hạn
chế. Ý thức tuân thủ pháp luật và những kiến thức và hiểu biết về bảo vệ môi trường của
người dân chưa cao.
2. Những khuyến nghị về cơ chế chính sách ñể thực hiện dự án
a. ðối với chính phủ Trung ương
- Cần có cơ chế về mặt chi tiêu tài chính ñối với các dự án vì mục ñích và lợi ích
cộng ñồng như các dự án về môi trường … Cụ thể ñối với ñề án chuyển giao mô hình
thực tiễn tốt “Chương trình tiết kiệm sinh thái” nguồn kinh phí ñối ứng ñể thực hiện các
hoạt ñộng chuyển giao có thể ñược trích từ nguồn vốn 1% nguồn thu ngân sách cho công
tác bảo vệ môi trường hay các nguồn thu khác như từ phí bảo vệ môi trường ñối với nước
thải ….
b. ðối với chính quyền cấp tỉnh
- Tăng cường vai trò của Công ty môi trường ñô thị thành phố trong việc chủ ñộng
tham gia vào các dự án môi trường, cụ thể là “Chương trình tiết kiệm sinh thái” ñang
ñược triển khai.
- Cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ các cơ sở thu mua phế liệu tái chế trên ñịa bàn
thành phố ñể họ có ñiều kiện mở rộng lĩnh vực kinh doanh và tuân thủ các quy ñịnh về
bảo vệ môi trường và Luật doanh nghiệp.
- Kêu gọi và khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp trên ñịa bàn, kêu gọi
sự tài trợ ñể thực hiện dự án chuyển giao vừa góp phần nâng cao nhận thức về trách
nhiệm của doanh nghiệp ñối với dự án phục vụ lợi ích cộng ñồng.
- Thể chế hóa sự tham gia của cộng ñồng, của các tổ chức chính trị xã hội, doanh
nghiệp vào dự án Tiết kiệm sinh thái. Thực hiện có chiều sâu, có chất lượng Pháp lệnh
Dân chủ cơ sở tạo ñiều kiện cho người dân ñược tham gia nhiều hơn vào quản lí nhà
nước tại ñịa phương.
III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Kết luận
Có thể nói trong giai ñoạn ñầu tìm hiểu, tiếp cận mô hình “Chương trình Tiết kiệm
sinh thái”, thành phố Vinh ñã gặp một số khó khăn, trở ngại ñặc biệt là sự khác biệt giữa
ñô thị chuyển giao (Marikina) với ñô thị ñược chuyển giao (thành phố Vinh). Sự khác
biệt thể hiện ở thể chế chính trị, pháp luật, cơ chế chính sách, bộ máy tổ chức và sự tham
gia của cộng ñồng. Ngoài ra còn có những khác biệt về phong tục, tập quán, văn hóa ...
Tuy nhiên, với sự nỗ lực, quyết tâm cao của chính quyền thành phố, chính quyền
ñịa phương và các trường, Chương trình tiết kiệm sinh thái ñã ñạt ñược những thành công
nhất ñịnh, ñặc biệt là sự chuyển biến về mặt nhận thức trong việc bảo vệ môi trường ở
lứa tuổi học sinh - là thế hệ tương lai của ñất nước.
Kiến nghị
a. ðối với cơ quan Trung ương và dự án Delgosea
ðể chương trình tiếp tục ñược thực hiện một cách hiệu quả, bền vững và ñúng
theo mục ñích mà dự án Hợp tác vì quản trị ñịa phương dân chủ ñặt ra, thành phố Vinh
xin ñưa ra một số nội dung như sau:
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- Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, Ngành liên quan xem
xét, nghiên cứu và triển khai áp dụng “Chương trình tiết kiệm sinh thái” tại các ñô thị
trong cả nước, tuyên truyền sâu rộng mục ñích, ý nghĩa của chương trình. Ban hành các
văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Giao quyền nhiều hơn cho chính quyền ñịa
phương ñể nâng cao tính chủ ñộng, sáng tạo và tự chịu trách nhiệm, xây dựng cơ chế
chính sách hoặc hỗ trợ kinh phí trong việc triển khai thực hiện chương trình.
- Hiệp hội các ñô thị Việt Nam tiếp tục là cầu nối ñể các ñô thị khác biết ñến mô
hình thưc tiễn tốt “Chương trình tiết kiệm sinh thái” và tổ chức áp dụng.
- Dự án Delgosea tiếp tục hỗ trợ thành phố Vinh trong quá trình triển khai nhân rộng.
b. ðối với thành phố Vinh
Chương trình Tiết kiệm sinh thái ñược triển khai tại thành phố Vinh cho ñến nay
ñã gần 01 năm, ñể chương trình mang tính bền vững, UBND thành phố Vinh ñề xuất một
số kiến nghị như sau:
- Tiếp tục thực hiện sâu rộng công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức và
chuyển nhận thức trong cấp ủy chính quyền các cấp, nêu rõ những mục tiêu trước mắt cũng
như dài hạn của chương trình ñể các nhà lãnh ñạo quản lý, các trường học, các em học sinh
và nhân dân hiểu và quyết tâm cao trong việc thực hiện.
- Hàng năm, chính quyền thành phố cân ñối, bố trí ngân sách ñể hỗ trợ cho việc
thực hiện chương trình tiết kiệm sinh thái trích từ nguồn sự nghiệp môi trường.
- Xây dựng cơ chế, chính sách ñối với ñơn vị thu mua rác thải, tiến tới chuyên
môn hóa nhằm làm giảm áp lực công việc ñối với giáo viên.
- Chương trình thực hiện phải ñảm bảo yếu tố dân chủ, công khai, và minh bạch
ñể tránh những tác ñộng tiêu cực. Thể chế hóa sự tham gia của cộng ñồng, của các tổ
chức chính trị xã hội vào chương trình.
Xin cám ơn quý vị ñại biểu, quý vị khách quý. Chúc Hội thảo thành công tốt ñẹp.
Thành phố Vinh, 4/2012
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