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Tóm tắt tổng quan 

Tầm quan trọng về sinh thái, môi trường và 
kinh tế của rừng ngập mặn đã được công nhận 
rộng rãi trên toàn thế giới và được giới khoa 
học trong và ngoài nước chứng minh với các số 
liệu ở các quy mô và vùng sinh thái khác nhau. 
Tuy nhiên, diện tích rừng ngập mặn đang giảm 
dần trên toàn cầu. Hiện nay, bảo vệ và mở rộng 
diện tích rừng ngập mặn đã trở thành một ưu 
tiên chính trong nhiều chính sách biến đổi khí 
hậu, xóa đói giảm nghèo và chính sách phát 
triển lâm nghiệp tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc 
bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn tại Việt 
Nam còn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là 
ngân sách và nguồn tài chính thực hiện công 
tác này còn hạn hẹp. Chính sách chi trả dịch 
vụ môi trường rừng (PFES) của Việt Nam, dù 
mới chỉ được thực hiện từ năm 2010, đã trở 
thành một trong những nguồn thu lớn nhất 
của ngành lâm nghiệp. Chính sách chi trả dịch 
vụ môi trường rừng tại Việt Nam (PFES) có quy 
định chi trả cho dịch vụ môi trường rừng ngập 
mặn thông qua dịch vụ nuôi trồng thủy sản 
và cung ứng bãi đẻ. Tuy nhiên, việc thực hiện 
PFES đối với dịch vụ môi trường này còn hạn 
chế và việc chỉ tập trung vào dịch vụ nuôi trồng 
thủy sản và cung ứng bãi đẻ đã bỏ qua những 
tiềm năng to lớn khác rừng ngập mặn có thể 
đem lại. 

Việc đánh giá tiềm năng chi trả dịch vụ môi 
trường do rừng ngập mặn đem lại đang trở nên 
vô cùng cấp thiết bởi điều này sẽ giúp nâng cao 
tổng thu PFES và nhận thức của các bên có liên 
quan về giá trị to lớn mà rừng ngập mặn đem 
lại cho các ngành nghề kinh tế, từ đó bảo vệ 
rừng ngập mặn hiệu quả hơn. Mặc dù vậy, xây 
dựng cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng 
cho các dịch vụ khác ngoài dịch vụ cung ứng 

bãi đẻ hiện nay gặp nhiều khó khăn do thiếu các 
thông tin liên quan đến việc “Chi trả cho dịch 
vụ nào? Ai là người chi trả? Mức chi trả là bao 
nhiêu? Thu chi như thế nào?” Việc trả lời 4 câu 
hỏi trên đòi hỏi phải có nhiều nghiên cứu được 
tiến hành bài bản trong một thời gian đủ dài. 

Báo cáo này nhằm trả lời cho 2 câu hỏi đầu tiên 
dựa vào trường hợp nghiên cứu điểm tại Hải 
Phòng. Báo cáo cho thấy Cơ chế chi trả dịch vụ 
môi trường rừng (PFES) đối với rừng ngập mặn 
tại Việt Nam có thể áp dụng với 8 loại dịch vụ 
môi trường chính: 1) Dịch vụ hấp thụ, lưu trữ, bể 
chứa các-bon; 2) Dịch vụ giảm bồi lắng và lượng 
bùn thải; 3) Dịch vụ chống xói lở bờ biển; 4) Dịch 
vụ chắn sóng; 5) Dịch vụ cung ứng nước sạch, 
lọc kim loại nặng và chất ô nhiễm; 6) Dịch vụ 
cung ứng bãi đẻ; 7) Dịch vụ vẻ đẹp cảnh quan; 
và 8) Dịch vụ cung cấp nguyên liệu thực phẩm. 
Kết quả nghiên cứu cũng chỉ rõ có 20 nhóm 
người mua dịch vụ môi trường rừng ngập mặn 
tiềm năng trên địa bàn Hải Phòng bao gồm: 
Công ty doanh nghiệp nạo vét, công ty năng 
lượng, ngành giải trí, ngành ngân hàng, ngành 
vận tải hàng không, cảng cá, cảng biển, khu 
kinh tế ven biển, công ty khai thác cát, ngành 
khai thác khoáng sản và luyện kim, ngành vận 
tải, ngành nhiệt điện, các nhóm quản lí đê điều, 
công ty du lịch, cộng đồng dân cư, công nghiệp 
đóng tàu, công ty sản xuất mặt hàng nông, lâm, 
thủy hải sản, công ty xăng dầu và công ty nước 
sạch. Trong khi một số nhóm người mua đã thể 
hiện cam kết cao cho việc tiến hành chi trả (vd: 
ngân hàng, năng lượng, công ty sản xuất các 
sản phẩm nông, lâm, thủy hải sản), cần có thêm 
nhiều nghiên cứu trong tương lai để tìm hiểu 
mức sẵn lòng chi trả của các bên còn lại trong 
việc tham gia PFES.





1 Bối cảnh

Tầm quan trọng về sinh thái, môi trường và 
kinh tế của rừng ngập mặn đã được công nhận 
rộng rãi trên toàn thế giới và được giới khoa 
học trong và ngoài nước chứng minh với các 
số liệu ở các quy mô và vùng sinh thái khác 
nhau. Trong báo cáo gần đây, Ủy ban Thích 
ứng Khí hậu Toàn cầu (The Global Adaptation 
Commission) cũng nhấn mạnh rằng lợi ích từ 
việc bảo vệ và tái sinh rừng ngập mặn (ví dụ từ 
thủy sản, lâm nghiệp, cảnh quan sinh thái và 
giảm thiểu rủi ro) có thể gấp 10 lần so với chi 
phí bỏ ra (Global Commission on Adaptation 
2019). Kết quả rà soát về định lượng giá trị kinh 
tế của một số dịch vụ môi trường mà rừng 
ngập mặn đem lại trên quy mô cả nước cho 
thấy tổng giá trị trung bình của dịch vụ môi 
trường rừng ngập mặn tại Việt Nam có thể lên 
tới 4213.191 USD/ha (Hình 1).

Dù có vai trò rất quan trọng, diện tích rừng 
ngập mặn tại Việt Nam đang có nhiều nguy cơ 
bị biến mất trước biến đổi khí hậu, chính sách 
và thực tiễn quản lí và bảo vệ rừng ngập mặn 
chưa hiệu quả (Phạm và cộng sự 2019). Trước 
bối cảnh này, việc bảo vệ và phát triển rừng 
ngập mặn đang trở thành một trong những ưu 
tiên hàng đầu của Việt Nam. 

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại 
Việt Nam (PFES) được triển khai trên quy mô 
toàn quốc từ năm 2010 và từ đó đã trở thành 
một nguồn tài chính chủ lực cho ngành lâm 
nghiệp. PFES đã quy định chi trả cho dịch vụ 
môi trường rừng ngập mặn thông qua dịch vụ 
nuôi trồng thủy sản và cung ứng bãi đẻ. Tuy 
nhiên, việc thực hiện chi trả đối với dịch vụ này 
còn gặp nhiều khó khăn và còn chưa xem xét 

1 Trong báo cáo này, dấu phẩy được dùng để phân cách 
hàng nghìn và dấu chấm được dùng để phân cách phần 
thập phân.

đến nhiều dịch vụ tiềm năng khác của rừng 
ngập mặn mà các học giả trên thế giới đã đề 
cập đến bao gồm (i) Phòng hộ ven biển giảm 
tác động của sóng, gió và thiên tai, (ii) tạo cảnh 
quan du lịch, (iii) hấp thụ và là bể chứa các 
bon, (iv) duy trì nguồn lợi thủy hải sản của khu 
vực, nơi sống và làm tổ của động vật, bảo tồn 
đa dạng sinh học, (v) duy trì và ổn định đường 
bờ, bãi biển, tạo bãi bồi, chống sụt lún bởi quá 
trình xói lở tự nhiên, (vi) hỗ trợ sinh kế cho địa 
phương thông qua việc cung cấp gỗ, nhiên 
liệu, thực phẩm, dược liệu, nguyên liệu xây 
dựng, (vii) là nơi tham quan, giáo dục, nghiên 
cứu, và (viii) lọc và làm sạch nước, điều tiết khí 
hậu (Nguyễn và Nguyễn 2014, Bandaranayake 
1998, Mumby và cộng sự 2004; Pham và cộng 
sự 2018). 

Việc đánh giá tiềm năng chi trả dịch vụ môi 
trường do rừng ngập mặn đem lại đang trở nên 
vô cùng cấp thiết bởi điều này sẽ giúp nâng cao 
tổng thu PFES và nhận thức của các bên có liên 
quan về giá trị to lớn mà rừng ngập mặn đem 
lại cho các ngành nghề kinh tế, từ đó bảo vệ 
rừng ngập mặn hiệu quả hơn. Mặc dù vậy, xây 
dựng cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng 
cho các dịch vụ khác ngoài dịch vụ cung ứng 
bãi đẻ hiện nay gặp nhiều khó khăn do thiếu 
các thông tin liên quan đến việc “Chi trả cho 
dịch vụ nào? Ai là người chi trả? Mức chi trả là 
bao nhiêu? Thu chi như thế nào?” Việc trả lời 
4 câu hỏi trên đòi hỏi phải có nhiều nghiên 
cứu được tiến hành bài bản trong một thời 
gian đủ dài. Trong khuôn khổ chương trình dự 
án SWAMP (Chương trình Thích ứng và Giảm 
thiểu các vùng đất ngập nước bền vững) do 
USAID tài trợ (2018–2020) và dự án Nghiên cứu 
so sánh toàn cầu về REDD+ (GCS-REDD+) do 
NORAD tài trợ, CIFOR đã tiến hành nghiên cứu 
điểm tại Hải Phòng với mong muốn trả lời 4 
câu hỏi đặt ra và xây dựng đề xuất chính sách 
để có thể hình thành cơ chế chi trả mới cho các 

file:///C:\Users\Admin\Downloads\tapchimoitruong.vn\pages\article.aspx%3fitem=H%25C6%25B0%25E1%25BB%259Bng-t%25E1%25BB%259Bi-ph%25C3%25A1t-tri%25E1%25BB%2583n-c%25C3%25B4ng-c%25E1%25BB%25A5-chi-tr%25E1%25BA%25A3-d%25E1%25BB%258Bch-v%25E1%25BB%25A5-h%25E1%25BB%2587-sinh-th%25C3%25A1i-bi%25E1%25BB%2583n-%25E1%25BB%259F-Vi%25E1%25BB%2587t-Nam-38459
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Hình 2. Diện tích rừng ngập mặn tại Hải Phòng qua các năm
Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp từ số liệu của TCLN – Bộ NN&PTNT
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dịch vụ môi trường đa dạng mà rừng ngập mặn 
đem lại. Đầu ra của dự án là 3 sản phẩm:
• Báo cáo 1. Xác định dịch vụ và người chi trả 

tiềm năng
• Báo cáo 2. Xác định mức chi trả và cơ chế 

thu chi
• Báo cáo 3. Báo cáo khuyến nghị chính sách 

về PFES cho rừng ngập mặn tại Việt Nam 
dựa trên tổng hợp Báo cáo 1, Báo cáo 2, và 
các tham vấn chính sách phản biện của bên 
có liên quan

Báo cáo này là Báo cáo 1 của dự án. Nhóm 
nghiên cứu chọn thành phố Hải Phòng làm 
nghiên cứu điểm bởi nhiều lí do:
• Diện tích rừng ngập mặn tại Hải Phòng đang 

chịu nhiều áp lực từ yêu cầu phát triển kinh 
tế của thành phố và có xu thế giảm mạnh từ 
năm 2015 cho tới nay (Hình 2).

• Hải Phòng là cảng biển lớn nhất tại miền 
Bắc Việt Nam cũng như có tiềm năng phát 
triển kinh tế biển vượt trội so với các tỉnh 
lân cận. Tại Hải Phòng có đầy đủ các nhóm 
người sử dụng dịch vụ môi trường rừng cần 
khảo sát như du lịch sinh thái, sản xuất nuôi 
trồng thủy hải sản, cảng cá và cảng biển, vận 
chuyển và khai thác khoáng sản.

• Tại Hải Phòng có nhiều nhóm người mua dịch 
vụ môi trường rừng đã trả tiền để bảo vệ rừng 
ngập mặn một cách tự nguyện như Công ty 
Năng lượng Stadtwerke Münster của Đức, 
ngân hàng Standard Charter và nhiều doanh 
nghiệp khác trên địa bàn. Điều này minh 
chứng cho tiềm năng dịch vụ mà rừng ngập 
mặn đem lại cũng như mối quan tâm của 
người mua đối với dịch vụ môi trường này.

• Nghiên cứu này đi đúng định hướng phát 
triển kinh tế bền vững mà Hải Phòng đã đề ra. 
Hải Phòng đã có nhiều chính sách nhấn mạnh 
cam kết chính trị về việc phát triển đi đôi với 
bảo tồn, đặc biệt là đối với Khu dự trữ sinh 
quyển Cát Bà. Cát Bà/Hải Phòng hiện đang 
được đánh giá là vùng biển đặc biệt nhạy cảm 
(PSSA) theo hướng dẫn của Tổ chức Hàng hải 
quốc tế (IMO). Để đáp ứng được các tiêu chí 
PSSA do IMO đề ra, Hải Phòng cần bảo tồn các 
giá trị sinh thái và giảm thiểu các hoạt động 
hàng hải có ảnh hưởng xấu đến môi trường 
(Cục Hàng hải Việt Nam 2015). Điều này cho 
thấy nhiều thuận lợi về mặt cam kết chính 
trị cũng như hành lang pháp lí cho việc hỗ 
trợ hình thành cơ chế chi trả cho dịch vụ môi 
trường rừng ngập mặn tại Hải Phòng. 



Để xác định dịch vụ mới và người chi trả tiềm 
năng cho các dịch vụ môi trường rừng do rừng 
ngập mặn đem lại, nhóm nghiên cứu đã sử 
dụng nhiều phương pháp kết hợp.

Nghiên cứu tài liệu thứ cấp. Các tài liệu nghiên 
cứu về vai trò và tiềm năng của rừng ngập mặn, 
các dịch vụ môi trường rừng ngập mặn, các báo 
cáo của cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp, 
các tổ chức dân sự xã hội, các bài học kinh 
nghiệm trong xây dựng cơ chế chi trả dịch vụ 
môi trường rừng trong và ngoài nước được rà 
soát và phân tích kĩ lưỡng.

Phỏng vấn sâu. 52 cuộc phỏng vấn đã được 
thực hiện với các bên có liên quan (Bảng 1). 
Mục đích của các cuộc phỏng vấn này nhằm 
tìm hiểu quan điểm của các bên về:
• Vai trò, tầm quan trọng, và đóng góp của 

rừng ngập mặn đối với từng ngành nghề và 
các bên có liên quan;

• Xác định người mua của từng dịch vụ môi 
trường rừng mà hiện nay rừng ngập mặn 
đang cung cấp ở Hải Phòng;

• Mức sẵn lòng chi trả của các bên để bảo vệ 
và phát triển rừng ngập mặn;

• Cơ hội và thách thức trong việc bảo vệ và 
phát triển rừng ngập mặn;

• Cơ hội và thách thức trong việc thực hiện chi 
trả dịch vụ môi trường rừng ngập mặn.

Việc thu thập số liệu về dịch vụ và người 
mua tiềm năng được thực hiện từ tháng 
1–9 năm 2019.

2 Phương pháp nghiên cứu và thu thập 
số liệu

Bảng 1. Số lượng người cấp tin chính
Người phỏng vấn Số lượng
Sở Nông nghiệp và Phát Triển Nông 
Thôn Hải Phòng

2

Quỹ phát triển bền vững khu dự trự 
sinh quyển Cát Bà

1

Vườn Quốc Gia Cát Bà 3
Quỹ Phát triển bảo vệ rừng Cát Bà 2
Chi cục Kiểm lâm Hải Phòng/Quỹ Bảo vệ 
và Phát triển rừng Hải Phòng

2

Chi cục Thủy sản Hải Phòng 3
UBND xã Phù Long 2
Hộ nuôi trồng thủy hải sản xã Phù Long 2
Công ty du lịch, khách sạn 20
Chuyên gia khoa học 3
Cán bộ quản lí bến tàu, bến phà 4
Cán bộ quản lí bến cảng 3
Nhà máy nước 1
Công ty chế biến thực phẩm, đồ uống 1
Công ty than 1
Công ty xử lý bùn công ty thoát nước 1
Nhà máy xử lý chất thải rắn 1
Tổng số 52



Kết quả nghiên cứu tài liệu thứ cấp từ trong và 
ngoài nước cho thấy việc xây dựng cơ chế chi 
trả dịch vụ môi trường rừng (PFES) có thể được 
tiến hành với 8 loại dịch vụ chính mà rừng ngập 
mặn đem lại (Hình 3). 

Từng loại dịch vụ môi trường rừng được liệt kê 
trong Hình 3, và tiềm năng người mua dịch vụ 
trong bối cảnh của thành phố Hải Phòng sẽ 
được thảo luận dần trong các phần dưới đây. 

3.1 Dịch vụ hấp thụ, lưu trữ, bể chứa 
các-bon

Rừng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong 
chu trình các-bon toàn cầu, đặc biệt là rừng 
ngập mặn (RNM). Với dòng đời dài và khả năng 
lưu giữ các-bon lâu bền, khả năng lưu trữ các-
bon của rừng ngập mặn cao hơn so với các hệ 
sinh thái khác. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng 
lượng các-bon RNM lưu trữ có thể cao hơn từ 
3–4 lần so với rừng nhiệt đới trên cạn (Alongi 
2012). Tại nhiều quốc gia như Indonesia, rừng 
ngập mặn lưu trữ 3.14 tỉ tấn các-bon, đóng góp 
1/3 lượng các-bon lưu trữ của toàn hệ sinh thái 
ven bờ trên toàn cầu. Nghiên cứu trên toàn 
cầu về lưu trữ và hấp thụ các-bon của rừng 
ngập mặn cũng cho thấy cứ mỗi hectare rừng 
ngập mặn bị phá đi sẽ phát thải khoảng 450 
Mg các-bon mỗi hectare. Điều này có nghĩa là 
1-hectare rừng ngập mặn bị mất tương đương 
với 3–5 hectare rừng nhiệt đới trên cạn bị mất 
(Sasmito và cộng sự 2019). Nhiều nghiên cứu 
toàn cầu khác được tiến hành bởi CIFOR cũng 
cho thấy rừng ngập mặn là một trong những 
kiểu rừng có trữ lượng các-bon cao nhất tại 
vùng nhiệt đới, chứa bình quân 1,023 Mg các-
bon trên mỗi hectare. Đất giàu chất hữu cơ 
phân bố tại độ sâu từ 0.5m đến 3m dưới mặt 
đất và chiếm tới 49–98% trữ lượng các-bon 
trong các hệ sinh thái này và việc phá rừng 
ngập mặn sẽ phát thải 0.02–0.12 Pg các-bon 

mỗi năm – chiếm khoảng 10% lượng phát thải 
do phá rừng toàn cầu dù diện tích rừng ngập 
mặn chỉ chiếm 0.7% tổng diện tích rừng nhiệt 
đới (Donato và cộng sự 2012). 

Do sinh trưởng trong môi trường yếm khí, quá 
trình phân huỷ một lượng lớn sinh khối là vật 
rụng và rễ chết diễn ra chậm, nên phần lớn 
lượng các-bon lưu trữ của hệ sinh thái RNM 
nằm trong đất. Khối lượng các-bon được lưu 
trữ trong đất rừng ngập mặn tùy thuộc vào loại 
hình rừng, tuổi rừng, độ sâu của tầng đất, lịch 
sử địa chất, mức độ bị tác động, kiểu chất nền, 
các đặc điểm thủy văn và một số yếu tố khác. 
Theo Donato và cộng sự (2011), lượng các-bon 
hấp thụ bình quân 972 tấn/ha ở vùng cửa sông 

3 Người mua tiềm năng và các dịch vụ môi 
trường rừng do rừng ngập mặn đem lại

Dịch vụ môi
trường rừng 

ngập mặn 

1. Hấp thụ,
lưu trữ, 

và bể chứa 
các-bon 2. Bồi lắng 

và giảm 
bùn thải 

3. Chống xói 
lở bờ biển 

4. Dịch vụ 
chắn sóng 

5. Cung ứng
nước sạch, 

lọc KLN, lọc ô
nhiễm   

6. Cung 
ứng bãi đẻ 

7.  Vẻ đẹp 
cảnh quan 

8. Cung cấp
nguyên liệu
thực phẩm  

Hình 3. Các loại hình dịch vụ môi trường 
rừng ngập mặn có thể cung cấp và có thể 
xây dựng cơ chế PFES tại Việt Nam 
Nguồn: Nhóm tác giả 2020
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và 792 tấn/ha ở vùng biển, phần lớn là các-bon 
hữu cơ được tích luỹ trong đất chứ không phải 
từ sinh khối của rễ ngầm. Điều này cho thấy 
lượng các-bon tích luỹ trong hệ sinh thái RNM 
là của một quá trình tích luỹ lâu dài hàng chục 
đến hàng trăm năm. Khi tính toán về dịch vụ 
các-bon (hấp thụ hoặc bể chứa), cần phải làm 
rõ các vấn đề sau với người mua:

Tính đủ giữa khả năng tích luỹ các-bon của 
rừng ngập mặn ở các bộ phận sinh khối cũng 
như lượng vật rụng tích luỹ trong tầng đất, định 
lượng phát thải khí nhà kính vào khí quyển 
trong quá trình sinh trưởng của RNM. 

Cần chứng minh hệ sinh thái RNM là bể chứa 
các-bon (carbon sink) hay là nguồn phát thải 
các-bon (carbon source). Sự cân bằng các-bon 
của hệ sinh thái RNM được biểu thị bằng năng 
suất ròng của hệ sinh thái (NEP) và trao đổi các-
bon ròng của hệ sinh thái (NEE). Để xác định 
NEE chính là sự cân bằng giữa hô hấp của hệ 
sinh thái (Re) với tổng năng suất sơ cấp (GPP), 
sự cân bằng này có thể là âm (RNM lúc này là 
bể chứa) hoặc là dương (RNM lúc này là nguồn 
phát thải). 

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra trong bối cảnh của Hải 
Phòng là ai sẽ là người mua tiềm năng cho dịch 
vụ các-bon này? Theo kết quả phỏng vấn với 
Chi cục kiểm lâm và Quỹ Bảo vệ và Phát triển 
rừng Hải Phòng, trong thời gian vừa qua đã có 
rất nhiều công ty, cá nhân và doanh nghiệp 

nước ngoài liên hệ với hai cơ quan này để tìm 
diện tích và giải pháp phát triển rừng ngập 
mặn. Phần lớn các công ty này đều nhắm đến 
dịch vụ hấp thụ các-bon và do vậy yêu cầu hai 
cơ quan này hướng dẫn và cho đề xuất để xây 
dựng các dự án trồng rừng và tái sinh rừng có 
chu kì lâu dài. Điều này cho thấy dịch vụ các-
bon trong thực tế đang là nhu cầu của nhiều 
nhóm người mua dịch vụ môi trường rừng (Giri 
và cộng sự 2011; Van der Werf và cộng sự 2009).

Kết quả rà soát tài liệu thứ cấp và khảo sát 
thực địa tại Hải Phòng cũng cho thấy, hiện có 6 
nhóm người mua cho dịch vụ các-bon của rừng 
ngập mặn (Hình 4). 

3.1.1 Nhiệt điện và các ngành kinh tế tại 
khu kinh tế (KKT) ven biển

Khu kinh tế ven biển: Ban quản lý các khu 
kinh tế (KKT) ven biển tính toán vào năm 2010, 
tổng lượng phát thải khí CO2 của các KKT ven 
biển thuộc các lĩnh vực phát triển kinh tế như 
công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, tính chung 
là trên 7.42 triệu tấn (tương đương bình quân 
4.06 tấn CO2 phát thải trên một đầu người) 
với lượng phát thải chủ yếu là từ các nhà máy 
nhiệt điện. Dự báo đến năm 2020, sẽ có 39 
nhà máy nhiệt điện hoạt động tại các KKT ven 
biển, trong đó 15 nhà máy sản xuất điện (SXĐ) 
phương án cao với tổng công suất 16,629 MW, 
13 nhà máy SXĐ theo phương án trung bình 
với tổng công suất 11,678 MW và 11 nhà máy 
SXĐ theo phương án thấp với tổng công suất 
9,767 MW. Vì thế, các nhà máy nhiệt điện tại 
KKT ven biển dự tính sẽ có mức độ phát thải khí 
nhà kính rất lớn, gấp 11.09 lần đối với phương 
án SXĐ cao, gấp 7.54 lần đối với phương án 
SXĐ trung bình và gấp 5.76 lần đối với phương 
án SXĐ thấp vào năm 2020 (Dương 2018). Việc 
phát thải khí nhà kính gây ra bởi các nhà máy 
thủy điện và các ngành kinh tế trong KKT ven 
biển đã gây ảnh nưởng nặng nề tới điều kiện và 
chất lượng sống của người dân ven biển. Các 
chuyên gia Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi 
khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho rằng, 
để giảm phát thải khí nhà kính, đi đôi với đổi 
mới công nghệ nhằm giảm thiểu khí nhà kính 
trong các khu kinh tế ven biển, trong những 
năm tới, Việt Nam cần tiếp tục xây dựng, hoàn 
thiện cơ chế, chính sách, giải pháp giảm phát 
thải khí nhà kính cho từng lĩnh vực phát triển 
kinh tế trong các khu kinh tế ven biển, trong 
đó đặc biệt chú trọng đến các ngành, lĩnh vực 

Người sử 
dụng dịch 
vụ các-bon 

Ngành ngân hàng

Ngành khai thác
khoáng sản, sản
xuất luyện kim,

sắt, thép   

Ngành giải trí 
(VD: hãng phim) 

Cảng biểnNhiệt điện và các 
ngành tại các khu 
kinh tế ven biển  

Ngành vận tải 
(hàng không, 
đường thuỷ) 

Công ty năng lượng 

Hình 4. Người mua tiềm năng cho dịch vụ 
các-bon
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gây nhiều phát thải. Một trong chính sách đó có 
thể là cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng với 
việc thu phí dịch vụ môi trường rừng đối với các 
nhà máy nhiệt điện và các ngành nghề kinh tế 
trong KKT ven biển (Dương 2018).

Dự án khu công nghiệp: Tại Hải Phòng, khoảng 
30% GDP toàn thành phố được đóng góp bởi 
nền kinh tế biển và cũng khoảng 30% GDP 
kinh tế biển – ven biển của cả nước đến từ Hải 
Phòng, nơi có tốc độ tăng trưởng kinh tế biển 
cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của vùng 
ven biển của cả nước. So với năm 2011, thành 
phố có thêm 5 dự án khu công nghiệp với diện 
tích 1,760 ha nâng tổng số khu công nghiệp 
được cấp giấy chứng nhận đầu tư lên 16 dự án 
với tổng diện tích là 5,695 ha (Trần và Đỗ 2018). 
Trong đó, có một số dự án điển hình như Khu 
kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Khu đô thị mới Bắc 
Sông Cấm, Khu đô thị công nghiệp và dịch vụ 
VSIP Hải Phòng, Khu công nghiệp Nam Đình 
Vũ, … , các dự án phát triển dịch vụ du lịch vui 
chơi giải trí như Khu du lịch và nghỉ dưỡng cao 
cấp Hòn Dấu, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, 
Khu vui chơi, giải trí nhà ở và công viên sinh 
thái đảo Vũ Yên (Vinhomes 2019). Các khu công 
nghiệp, kinh tế biển đã tập trung thu hút lượng 
lớn vốn đầu tư, công nghệ; đẩy nhanh sản xuất, 
kim ngạch xuất khẩu, phát triên kinh tế, mở 
rộng liên kết vùng tới các tỉnh phía Nam và Tây 
nam Trung Quốc … Đến năm 2017, Hải Phòng 
đã được đầu tư 11.4 tỷ USD với 242 dự án FDI 
trong đó Nhật Bản đứng đầu về số lượng còn 
Hàn Quốc đứng đầu về quy mô và vốn (Trần và 
Đỗ 2018).

Logistic: Hiện nay, có khoảng 20 trung tâm 
logistics đang hoạt động tại Hải Phòng nhưng 
phần lớn là quy mô nhỏ, chỉ phục vụ được một 
hoặc một vài doanh nghiệp hay chỉ tham gia 
hạn chế vài hoạt động trong chuỗi logistics. 
Chính vì thế đến năm 2020, trong giai đoạn đầu 
thực hiện quy hoạch, Hải Phòng sẽ có 4 trung 
tâm logistics được hoàn thành, đặt mục tiêu 
tổng lượng hàng hóa đạt khoảng 71.6 triệu tấn/
năm (trong đó đạt 4.01 triệu TEU/năm), tương 
đương 40–50% tổng lượng hàng có nhu cầu 
dịch vụ vận tải trên địa bàn thành phố. Hiện nay 
lượng hàng hóa điều phối bởi các trung tâm 
logistics của Hải Phòng còn rất thấp nên đây là 
bước tiến nổi bật của thành phố trong quá trình 
tăng trưởng logistics quốc gia (Mai 2019). 

Theo Quyết định 821/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ ngày 06 tháng 07 năm 2018 về Phê 
duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể 
phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng 
đến năm 2025, định hướng đến 2030, trung tâm 
dịch vụ Logistics sẽ nằm tại Khu công nghiệp 
Nam Đình Vũ với 4 trung tâm Logistics vệ tinh là: 
Lạch Huyện, VSIP, Tràng Duệ và Tiên Lãng (Thủ 
tướng Chính Phủ 2018).

Nhiệt điện: Nhóm nghiên cứu đã xác định được 
có 2 nhà máy nhiệt điện là nhà máy nhiệt điện 
Hải Phòng 1 và nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 2 
thuộc Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng với 
công suất 600MW (Cục điều tiết điện lực 2015). 
Đến 2018, Hải Phòng đã gộp lại chỉ còn 1 nhà 
máy nhiệt điện Hải Phòng với công suất 1200MW 
(Cục điều tiết điện lực 2017). Với tốc độ phát triển 
nhanh chóng của các khu công nghiệp kinh tế 
ven biển tại Hải Phòng và mức độ phát thải khí 
nhà kính ngày càng tăng, các doanh nghiệp hoạt 
động tại khu kinh tế, đặc biệt là các nhà máy 
nhiệt điện, sẽ là người sử dụng dịch tiềm năng 
cho dịch vụ hấp thu các-bon mà rừng ngập mặn 
đem lại. 

3.1.2  Sản xuất luyện kim, gang thép, khai 
thác khoáng sản

Ngành công nghiệp nặng sản xuất gang thép 
tiềm ẩn và chứa đựng nhiều nguy cơ và các yếu 
tố độc hại. Quá trình sản xuất gang thép phát 
sinh nhiều nguồn chất thải gồm nước thải, khí 
bụi thải và chất thải rắn (Nghiêm và Bùi 2016). 
Theo số liệu thống kê, cứ mỗi tấn thép thô sản 
xuất bằng công nghệ lò cao sẽ phải thải ra hơn 
500kg chất thải rắn (xỉ), 3m3 nước thải độc hại, 
10,000 m3 khí thải, 100 kg bụi, 2.3 tấn CO2 cùng 
các loại khí độc khác như CO, SO2 và bụi kim loại 
(Nguyễn và Nguyễn 2017). Đặc biệt, một lượng 
lớn các chất thải gây ô nhiễm môi trường và một 
lượng bụi lên tới hàng nghìn tấn/năm, chủ yếu 
là các oxit kim loại và những loại oxit khác (FeO, 
MnO, Al2O3, SiO2, CaO, MgO) và các loại khí thải 
(CO, CO2, SO2, NO2), được tạo ra trong quá trình 
sản xuất gang thép gây ảnh hưởng nghiêm trọng 
tới sức khỏe của con người (Nghiêm và Bùi 2016). 

Theo một số nghiên cứu tại tỉnh Sơn Tây, Trung 
Quốc, phát thải khí độc hại SO2 của các doanh 
nghiệp khai thác khoáng sản là 329,700 tấn/
năm, khói bụi tạo ra là 448,200 tấn/năm, chiếm 
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khoảng 32%–51.5% ô nhiễm trên địa bàn toàn 
tỉnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức 
khỏe cộng đồng (CCICED 2006). Kết quả nghiên 
cứu tại Bình Dương (Sở Khoa học và Công nghệ 
Bình Dương 2014) cũng cho thấy Ngành công 
nghiệp với 24 nhóm ngành (khai khoáng, chế 
biến thực phẩm, giấy và các sản phẩm từ giấy, 
nhựa và cao su, khoáng phi kim, sản xuất kim 
loại…) đã phát thải một lượng khí nhà kính là 
7.29 triệu tấn CO2 tương đương/năm, trong 
đó ngành sản xuất kim loại và khoáng phi kim 
có mức phát thải cao nhất là 24.06% và 27.5% 
(Bảng 2). 

Nguồn gốc phát thải từ 2 ngành này chủ yếu 
là quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch, tiêu thụ 

điện năng và một số công đoạn sản xuất đặc 
trưng của ngành như nấu chảy, đúc, gia công 
kim loại. Như vậy, tại Bình Dương, theo các số 
liệu tính toán, trong các ngành kinh tế, lượng 
KNK phát sinh cao nhất đối với ngành sản xuất 
kim loại và khoáng phi kim (3.7 triệu tấn CO2 
tương đương/năm) (Hình 5).

Hiện nay các doanh nghiệp khai thác quặng, 
sản xuất thép phải đóng một số thuế, phí và lệ 
phí như thuế bảo vệ môi trường Số: 57/2010/
QH12 (Quốc hội Việt Nam 2010) với biểu phí 
theo Nghị quyết số: 579/2018/UBTVQH14 (Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội 2018) trong đó, khi 
thu mua, nhập khẩu than thì sẽ phải đóng thuế 
từ 15,000–30,000/tấn và phải đóng phí bảo 

Bảng 2. Tải lượng KNK từ sản xuất công nghiệp tại Bình Dương 
STT Nhóm ngành CO2 CH4 N2O kgCO2tđ/năm
1 Khai khoáng 390,774,488 4,140 6,194 392,707,222
2 Chế biến thực phẩm 259,466,216 2,776 4,106 260,748,006
3 Đồ uống 59,425,703 635 941 59,719,331
4 Thuốc lá điếu 322,357 3 5 323,948
5 Dệt 63,747,586 698 1,005 64,061,617
6 Trang phục các loại 50,289,104 534 797 50,537,738

7 Da, lông thú đã thuộc, sơ chế; vali, túi xách, 
yên đệm và các loại tương tự 2,919,228 37 45 2,933,323

8 Gỗ (đã qua chế biến) và các sản phẩm từ gỗ 15,738,035 173 248 15,815,535
9 Giấy và các sản phẩm từ giấy 816,885,240 8,648 12,949 820,925,770

10 Các sản phẩm in ấn, sao chép bản ghi các 
loại 605,295 25 5 607,291

11 Hóa chất và sản phẩm hóa chất 673,509,463 7,951 10,469 676,796,302
12 Plastic và cao su 402,957,074 4,415 6,350 404,942,102
13 Thuốc, hoá dược và dược liệu 6,291,561 70 99 6,322,497
14 Khoáng phi kim 1,745,217,856 18,479 27,665 1,753,850,118
15 Sản xuất kim loại 1,962,468,089 20,753 31,115 1,972,176,226
16 Các sản phẩm bằng kim loại khác 262,039,621 2,803 4,147 263,334,420

17 Linh kiện điện tử, máy vi tính và thiết bị 
ngoại vi máy vi tính 48,276 2 0 48,439

18 Thiết bị điện 1,300,226 33 16 1,305,590
19 SX máy móc 11,438,409 123 181 11,494,876
20 SX phương tiện vận tải 691,592 10 10 694,862
21 Xe có động cơ rơ mooc (trừ ô tô) 214,476 5 3 215,362
22 Giường tủ, bàn ghế 1,198,565 27 15 1,203,725
23 SX chế tạo và chế biến khác 302,031,168 3,235 4,778 303,523,041
24 Điện, khí đốt, hơi nước, điều hòa không khí 225,565,130 2,387 3,576 226,680,935
Tổng 7,290,968,275

Nguồn: Sở khoa học và công nghệ Bình Dương 2014
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Hình 5. Phát thải KNK trong lĩnh vực tiêu thụ năng lượng tại tỉnh Bình Dương
Nguồn: Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương
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vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 
với mức 40,00–60,000/ tấn theo nghị định Số 
164/2016/NĐ-CP (Chính phủ Việt Nam 2016). 
Thông lệ này cũng giống như nhiều quốc gia 
đang tiến hành trên thế giới. Tuy nhiên, tại 
Brazil, các công ty khai thác khoáng sản và sản 
xuất gang thép ngoài việc đóng phí bảo vệ môi 
trường còn phải chi trả và bồi hoàn cho dịch vụ 
môi trường bị mất đi thông qua việc chi trả để 
trồng mới, tái sinh và phục hồi rừng ngập mặn 
(Souza và cộng sự 2016). Cụ thể hơn, tại nhiều 
bang của Brazil như São Paulo, theo quy định 
của chính phủ, các công ty chỉ được cấp phép 
hoạt động khi họ có kế hoạch rõ ràng trong 
việc hồi phục hệ sinh thái tại khu vực họ đã phá 

rừng để sản xuất hoặc chi trả bồi hoàn cho dịch 
vụ môi trường rừng đã mất (Popak 2012). Tương 
tự như vậy, cơ chế bồi hoàn hệ sinh thái thông 
qua PES đã được áp dụng cho ngành khai thác 
khoáng sản, sản xuất than từ năm 1994 tại Trung 
Quốc (Hộp 1). 

Bảng 3 và Bảng 4 cũng liệt kê một số dịch vụ môi 
trường rừng có thể đem lại cho ngành khai thác 
khoáng sản trong việc giảm phát thải của mình.

Kết quả rà soát tài liệu thứ cấp cho thấy, có 
khoảng 46 công ty khai thác khoáng sản và 
50 công ty sản xuất gang, sắt, thép tại Hải Phòng 
(Bảng 5 và xem chi tiết ở Phụ lục 2 và 3). 

Hộp 1. Xây dựng chính sách bồi hoàn hệ sinh thái thông qua hoạt động trồng mới và tái trồng 
rừng, giảm phá rừng cho ngành khai thác khoáng sản tại Trung Quốc (Zhang và cộng sự 2010) 

Việc bồi hoàn này được sử dụng để phục hồi hệ sinh thái (trong đó có hệ sinh thái rừng) ở nơi khai thác khoáng 
sản. Từ cuối năm 1980s, nhiều tỉnh tại Trung Quốc bao gồm Phúc Kiến, Cam Túc, Quảng Đông, Quảng Tây, Hắc 
Long Giang, Khu Nội Mông, Giang Tô, Tây Sơn, và Thiểm Tây đã thu phí bồi hoàn hệ sinh thái để giải quyết các 
vấn đề môi trường mà các công ty khai thác và sản xuất khoáng sản đã gây ra. Dưới sự đồng ý thí điểm của 
Chính phủ, tập đoàn The Shenhua Group đã trả phí dịch vụ môi trường này với mức 0.45 nhân dân tệ tương 
đương khoảng 1,477 VND/tấn than vào năm 1993. Năm 1997, tỉnh Thiểm Tây thông qua chính sách thu phí bồi 
hoàn dịch vụ hệ sinh thái yêu cầu các cá nhân và doanh nghiệp tham gia vào việc khai thác khoáng sản phải 
trả phí bồi hoàn hệ sinh thái hàng tháng. Năm 1999, tỉnh Quý Châu thu 5 nhân dân tệ tương đương khoảng 
16,420 VND/tấn than để phục hồi thảm thực vật. Cho tới năm 2002, đã có 17 tỉnh, thành phố, quận huyện trên 
toàn Trung Quốc thí điểm thu phí bồi hoàn hệ sinh thái này.

Nhiều tỉnh cũng đã xây dựng chính sách PES yêu cầu các công ty sản xuất khoáng sản ngoài việc trả phí bảo vệ 
môi trường còn phải trả dịch vụ môi trường để phục hồi lại vùng đất khai thác khoáng sản. Các công ty doanh 
nghiệp càng lạc hậu và càng phát thải nhiều thì càng phải đóng mức phí cao hơn trong việc phục hồi dịch vụ 
môi trường này. Nhiều tỉnh (VD: tỉnh Liêu Ninh) còn yêu cầu khi xin giấy phép khai thác khoáng sản, các công 
ty phải đóng tiền đặt cọc chi trả trước cho dịch vụ môi trường này. Nếu các công ty thực hiện đúng và đầy đủ 
việc phục hồi lại môi trường tại vùng đất họ đã phá hủy trong suốt quá trình sản xuất (bao gồm cả việc trả phí 
dịch vụ môi trường rừng) và đạt được yêu cầu của nhà nước họ sẽ nhận lại được 85% số tiền đặt cọc. 2 năm 
tiếp theo sau khi chấm dứt các hoạt động khai thác, các doanh nghiệp vẫn có trách nhiệm phục hồi lại môi 
trường và chỉ khi có bản đánh giá đầy đủ rằng họ đã hoàn thành trách nhiệm theo yêu cầu của nhà nước, họ 
sẽ được trả lại 15% số tiền đặt cọc và tiền lãi ngân hàng (Zhang và cộng sự 2010). Mục tiêu của chính sách này 
là để khuyến khích các doanh nghiệp và cá nhân thực hiện các nghĩa vụ mà họ phải làm để bảo vệ môi trường, 
còn nếu họ không làm được thì số tiền đặt cọc này sẽ được sử dụng để thuê các bên khác làm việc bảo vệ môi 
trường và phục hồi đất, trồng lại rừng (CCICED 2006).

Tại nhiều nơi, việc xác định mức thu phí này phụ thuộc vào tổng sản lượng khoáng sản được khai thác hoặc 
một phần của tổng doanh thu thu được. Một số tỉnh (VD: tỉnh Triết Giang) cũng có 2 cách tiếp cận đối với các 
doanh nghiệp mới được phép khai thác và các công ty khai thác cũ. Đối với các giấy phép khai thác mới, họ sẽ 
phải trả tiền vào một quỹ ủy thác một khoản phí theo từng diện tích khai thác khoáng sản để trả cho bên cung 
cấp dịch vụ môi trường. Đối với các vùng khai thác khoáng sản bị bỏ hoang, trong trường hợp không có người 
hưởng lợi hoặc khó có thể xác định được người hưởng lợi, chính phủ sẽ dùng nguồn thu này để trực tiếp phục 
hồi dịch vụ môi trường rừng tại nơi đó (CCICED 2006).
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Bảng 3. Các dịch vụ môi trường rừng cho hoạt động khai thác mỏ 
Cách tiếp cận 
sau việc khai 
thác mỏ

Hoạt động được thông 
qua để phục hồi các 
dịch vụ hệ sinh thái

Hoạt động khai thác 
chịu trách nhiệm cho 
sự xói mòn đất

Dịch vụ môi trường Nguồn

Trồng rừng 
bằng cây tự 
nhiên/bản địa

Bón phân khoáng, thay 
thế lớp đất nền và đất 
mặt

Khai thác bô-xít Tăng hàm lượng chất hữu cơ 
trong đất; phục hồi cấu trúc 
sinh học của đất; tăng hàm 
lượng vật chất khô từ việc 
bón phân xanh, tăng tỷ trọng 
dinh dưỡng (nitơ, phốt pho 
và kali)

Moreira 2004 

Trồng cây bản địa Khai thác cát Cải thiện chất lượng đất 
nền; tạo điều kiện tái sinh tự 
nhiên

Almeida 2010 

Trồng cây bản địa Khai thác cát Tạo điều kiện tái sinh rừng 
(tăng tỷ lệ sống của cây non)

Knapik và 
Maranho 2007 

Tái sinh tự nhiên đồng 
thời bảo tồn các diện 
tích xung quanh

Khai thác vàng Thu hút hệ động vật phân 
tán; tạo điều kiện cho sự sinh 
trưởng kế tiếp

Rodriguesvà 
cộng sự. 2004 

Trồng cây Trinh nữ nhám 
(Mimosa scabrella), theo 
chất lượng đất có thể 
thêm phân bón và rơm 
rạ, và lắp đặt sào nhân 
tạo

Khai thác đất sét Tạo thuận lợi cho tái sinh 
rừng (độ che phủ của cây 
càng lớn thì sẽ tạo điều kiện 
phân tán hạt giống, thúc đẩy 
tái sinh tự nhiên)

Regensburger 
2004 

Phục hồi rừng 
bằng các loài 
thương mại 
ngoại lai

Trồng Keo tai tượng 
(Acacia Mangium)

Khai thác bô-xít Tăng sự đa dạng các loài nấm 
cộng sinh trong rễ cây để 
phục hồi chất lượng đất nền

Caproni và 
cộng sự 2005

Phục hồi sinh 
học

Sử dụng vi sinh bám rễ 
(rhizobacteria) - nguồn 
cung cấp các bào tử 
sinh sản vô tính, kết 
hợp với việc trồng cây 
Tibouchina urvilleana, 
trong một khu vực đất bị 
xuống cấp do chất thải 
trong quá trình khai thác

Khai thác than Giảm ô nhiễm đất và nước; 
tạo điều kiện cho cây tăng 
trưởng ở những khu vực bị 
ô nhiễm bởi kim loại nặng; 
giảm độc tính từ kim loại 
nặng cho rễ cây

Pereira và 
Castro-Silva 
2010

Sử dụng khuẩn tảo lục 
(vi khuẩn quang hợp)

Khai thác vàng Giảm ô nhiễm đất và nước Souza 2007

Nguồn: Souza và cộng sự 2016

Bảng 4. Dịch vụ môi trường rừng liên quan đến việc khai thác mỏ
Cách tiếp cận Dịch vụ môi trường Nguồn
Trồng lại cây/
trồng rừng 

Tăng mức độ dinh dưỡng và mùn hữu cơ trong đất Grubb 1995, Kobayashi 2004, Macedo 
và cộng sự 2008, Jeddi và Chaieb 2012 

Phục hồi năng suất, giảm xói mòn đất Parrotta 1992, Montagnini 2000 
Tăng đa dạng sinh học, tăng tốc quá trình tái sinh Guariguata và cộng sự 1995, Kuusipalo 

và cộng sự 1995, Haggar và cộng 
sự 1997, Keenan và cộng sự 1997, 
Lugo 1997, Parrotta và cộng sự 1997, 
Powersvà cộng sự 1997, Keenan và 
cộng sự 1999, Ashton và cộng sự 2001, 
Carnevale và Montagnini 2002, Jeddi và 
Chaieb 2012 

Xem tiếp ở trang sau
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Bảng 4. Tiếp trang trước

Cách tiếp cận Dịch vụ môi trường Nguồn
Thúc đẩy sự đa dạng hoá của các nhóm nấm cộng 
sinh trong rễ cây, tạo điều kiện hình thành chuỗi 
sinh thái

Newsham và cộng sự 1995, Guerrero và 
cộng sự 1996, Alguacil và cộng sự 2011

Tạo điều kiện thiết lập hệ thực vật, tạo thuận lợi cho 
việc hấp thụ nước và chất dinh dưỡng, chống lại các 
bệnh liên quan đến rễ cây (kết quả của sự đa dạng 
hoá các nhóm nhám cộng sinh trong rễ cây)

Newsham và cộng sự 1995

Tái lập dự trữ các-bon trong đất; cô lập các-bon; cải 
thiện chất lượng nước

Macedo và cộng sự 2008 

Tạo điều kiện phục hồi đa dạng sinh học; thu hút hệ 
động vật phân tán; tạo điều kiện cho sự sinh trưởng 
sinh thái; cung cấp gỗ cho hoạt động thương mại

Cusack và Montagnini 2004 

Phục hồi rừng 
bằng các loài 
thương mại ngoại 
lai

Tạo điều kiện phát triển cho các loài thực vật có ít 
khả năng chịu đựng các điều kiện bất lợi; cung cấp 
lâm sản

McNamara và cộng sự 2006

Cải thiện điều kiện đất; tạo điều kiện phát triển cho 
các loài thực vật có ít khả năng chịu đựng các điều 
kiện bất lợi

Lamb và Tomlinson 1993, Jeddi và 
Chaieb 2012

Cải thiện/bảo tồn đa dạng sinh học McNamara và cộng sự 2006, Jeddi và 
Chaieb 2012 

Bảo vệ tài nguyên nước; tăng khả năng phục hồi 
trước các tác động môi trường tiêu cực

McNamara và cộng sự 2006

Phục hồi sinh học Khử độc đất và nước Roitman và cộng sự 1987, Melo và 
Azevedo 1998, Accioly và Siqueira 2000, 
Pires và cộng sự 2003, Sprocati và cộng 
sự 2006, Soares và Casagrande 2007, 
Souza 2007 

Trồng lại rừng 
cộng đồng quản 
lý

Cải thiện sản xuất tài nguyên rừng; cung cấp gỗ và 
các sản phẩm ngoài gỗ

Kobayashi 2004, Nawir và cộng sự 2007

Trồng lại rừng 
với các hệ thống 
nông lâm kết hợp

Cung cấp sản phẩm nông lâm Brienza và cộng sự 1995, Amador 1999, 
Armando và cộng sự 2002, Fávero và 
cộng sự 2008 

Cô lập các-bon Jose 2009, Aerts và Honnay 2011 
Cải thiện dinh dưỡng đất Wadt 2003, Fávero và cộng sự 2008, 

Jose 2009, Aerts và Honnay 2011 
Cải thiện chất lượng nước Jose 2009, Aerts và Honnay 2011 
Cung cấp môi trường sống cho các loài chịu nhiễu 
loạn môi trường; tạo điều kiện bảo tồn tế bào mầm 
của các loài nhạy cảm; tạo điều kiện kết nối giữa tàn 
dư rừng; kiểm soát sâu bệnh; thụ phấn thực vật và 
phân tán hạt giống; thích ứng với lũ lụt; cải thiện 
đất – tính chất vật lý, hóa học và sinh học; hạn chế 
phân tán mùi và các hạt bụi trong không khí; giảm ô 
nhiễm tiếng ồn

Jose 2009

Kỹ thuật sinh học 
đất

Chống xói mòn đất Pinheiro 1971, Fernandes 2004, Galas 
2006, Holanda và cộng sự 2008

Giảm lượng nước tiếp cận đến đất, giảm áp lực lỗ 
rỗng trong đất, tăng áp lực hút, tăng liên kết của rễ 
và đất

Lemes 2001

Tạo điều kiện cho sự phát triển cho hệ thực vật ven 
sông

Holanda và cộng sự 2008

Nguồn: Souza và cộng sự 2016
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Bảng 5. Khai thác khoáng sản 

Ngành Số lượng công ty, doanh nghiệp Nguồn

Khai thác khoáng sản 46 Cơ sở dữ liệu Thông tin doanh nghiệp 2020

Sản xuất gang thép 50 Thông tin Công ty tại Hải Phòng 2020

3.1.3 Ngành vận tải 

Ngành vận tải là một trong những ngành phát 
thải nhiều nhất trong các ngành nghề kinh tế 
và cũng là nhóm người mua tiềm năng cho 
dịch vụ môi trường rừng liên quan đến hấp thụ 
các-bon. Vào năm 2005, lượng khí thải các-
bon (CO2) của Việt Nam là 81.6 triệu tấn, trong 
đó 20.3 triệu tấn do ngành giao thông vận tải 
thải ra, chiếm đến 25%. Cụ thể, 92% lượng khí 
thải CO2 là do giao thông vận tải đường bộ và 
khoảng 5% là từ giao thông vận tải đường thủy 
(nội địa và đường biển) thải ra bao gồm cả vận 
chuyển hàng hóa và vận chuyển hành khách. 

Vận tải hàng không: Khí thải từ máy bay làm ô 
nhiễm khu vực nhạy cảm nhất của khí quyển. 
Tổ chức Liên chính phủ về thay đổi khí hậu 
(IPCC) từng cảnh báo rằng khói thải từ máy bay 
chiếm 3.5% nguyên nhân làm cho trái đất ấm 
dần lên và theo Cơ quan Môi trường châu Âu, 
các chuyến bay từ châu Âu tạo ra lượng khí thải 
lên tới 440,000 tấn mỗi ngày (VnExpress 2001). 
Tại Peru, hãng hàng không lớn nhất Châu Mỹ 
La-tinh – LATAM – đã mua 7,000 tấn các-bon 
bồi hoàn từ một dự án trồng rừng của công 
ty tên là Bosques Amazonicos tại tỉnh Ucayali. 
Air France cũng đã mua tín chỉ các-bon tại 
Madagascar thông qua việc tài trợ dự án chống 
phá rừng (Kill 2014). Hải Phòng hiện đang hoạt 
động 1 cảng hàng không thương mại là cảng 
bay Cát Bi, việc sân bay Cát Bi với nhiều đường 
bay trong và ngoài nước cũng mở ra tiềm 
năng mới trong việc xây dựng cơ chế này tại 
Hải Phòng.

Vận tải đường thuỷ: Những ước tính gần đây 
cho thấy vận chuyển hàng hoá bằng công-ten-
nơ đường biển có thể tiết kiệm nhiên liệu 17 
lần so với đường hàng không và tiết kiệm 10 
lần so với vận chuyển đường bộ. Về mặt môi 
trường, vận chuyển đường biển có thể làm 
giảm lượng khí thải nhà kính theo như Luis 
và El-Hifnawi (2014) đã nghiên cứu, vận tải 
đường thủy nội địa (đối với tàu trọng tải trên 
250 DWT) và vận tải biển xả thải ít khí CO2 hơn 
trên mỗi tấn-km so với vận tải hàng hóa bằng 

đường bộ. Chi phí nhiên liệu chiếm 50–60% 
tổng chi phí vận hành tàu, tùy thuộc vào loại 
tàu và loại dịch vụ, có nghĩa là giá vận chuyển 
sẽ tiếp tục phải chịu áp lực tăng lên vì các hãng 
vận tải biển sẽ phải bù đắp những chi phí này 
(Eimskip Vietnam 2018).

Mức giá tài chính của các dịch vụ giao thông 
vận tải không phản ánh được tất cả các chi phí 
và lợi ích xã hội, bao gồm chi phí ô nhiễm môi 
trường, khí thải nhà kính, tắc nghẽn giao thông, 
tai nạn giao thông, tiếng ồn cũng như là các 
tác động tích cực khác. Thông thường, chi phí 
vận tải đường thủy nội địa và đường biển sẽ 
tốt hơn so với tận đường bộ, xét về những tiêu 
chí trên. Lượng phát thải từ các phương thức 
vận tải khác nhau trên mỗi tấn hoặc tấn-km 
có thể khác nhau một cách đáng kể. Đáng chú 
ý, tác động từ mật độ của giao thông vận tải 
đường thủy nội địa hay các tác động tích cực 
có thể tạo ra những lợi ích kinh tế, có thể được 
diễn giải như sau: nếu mức độ giao thông vận 
tải đường bộ tăng sẽ dẫn tới tắc nghẽn giao 
thông tăng, từ đó làm tăng chi phí vận hành 
phương tiện vận tải và chi phí thời gian, thêm 
vào đó, khi mật độ giao thông và yếu tố tải 
trọng của xe tải cao hơn, chi phí hoạt động của 
mạng lưới giao thông đường bộ (chi phí bảo 
trì và hao mòn) sẽ tăng lên; ngược lại, khi mức 
độ vận tải biển và đường thủy nội địa tăng có 
thể mang lại các tác động tích cực như là sử 
dụng tàu hàng lớn hơn dẫn đến chi phí vận 
chuyển thấp hơn và cường độ dịch vụ logistics 
cao hơn, từ đó giảm chi phí vận chuyển hàng 
tồn kho, hàng đọng cho các bên xuất – nhập 
khẩu. Lượng khí thải nhà kính tăng khi mức độ 
tắc nghẽn giao thông ở mức cao, vốn là vấn đề 
thường xảy ra với giao thông đường bộ (Luis và 
El-Hifnawi 2014). 

Lượng phát thải từ hoạt động giao thông vận 
tải đường bộ và đường thủy chịu ảnh hưởng 
lớn bởi kích cỡ và thời gian sử dụng của xe, 
tàu vận chuyển. Luis và El-Hifnawi 2014 khẳng 
định tỷ trọng phát thải của vận tải đường bộ sẽ 
nhiều gấp khoảng từ 1.2 đến 1.8 lần so với vận 
tải đường thủy nội địa và đường biển thải ra, 

https://vnexpress.net/khoa-hoc/s-o-s-khoi-thai-may-bay-1981872.html
https://www.wrm.org.uy/html/wp-content/uploads/2014/04/Trade-in-Ecosystem-Services.pdf
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mặc dù tính theo đơn vị tấn-km vận chuyển của 
đường bộ thấp hơn.

Hình 6, Hình 7 và Hình 8 thể hiện phạm vi 
phát thải trên mỗi tấn-km hàng hóa được vận 
chuyển bằng các phương thức vận tải khác 
nhau. Một điểm đáng chú ý rằng các ước tính 
này được dành cho các nước châu Âu và các 
quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển 
Kinh tế (OECD); và đối với các nền kinh tế mới 
nổi, đang phát triển, nơi dành rất ít nguồn lực 
cho các phương tiện vận tải, bảo trì cơ sở hạ 
tầng và thường có môi trường giao thông kém 
hiệu quả, hệ số phát thải cao (hoặc ít nhất là ở 
mức trung bình trên trong giới hạn đặt ra) được 
áp dụng nhiều hơn. Lượng phát thải các-bon 
của tàu biển công-ten-nơ chỉ bằng khoảng 1/3 
so với xe tải lớn. Theo đó lượng khí phát thải từ 
xe tải hạng nặng ở trong khoảng 51 đến 91g 
trên mỗi tấn-km, trong khi đó lượng khí thải từ 
các tàu biển công-ten-nơ chỉ nằm ở ngưỡng từ 
32 đến 36g CO2 (xem hình 6). 

Hình 7 cung cấp các mức ước lượng phù hợp 
hơn với đặc thù hiện nay của Việt Nam (chủ yếu 
là xe tải và tàu vận tải nội địa tương đối nhỏ và 
kém hiệu quả). Theo hình 7, mật độ các-bon 
trung bình của tàu vận tải đường thủy chỉ ở 
mức từ 30 đến 60 gCO2 trên mỗi tấn-km, xấp xỉ 
một nửa so với mức 70 đến 110 gCO2 trên mỗi 
tấn-km của mật độ các-bon trung bình của xe 
tải (Luis và El-Hifnawi 2014). 

Loại hình hàng hóa chiếm ưu thế nhất đối 
với vận tải đường thủy nội địa của Việt Nam 
được chuyên chở bằng tàu nội địa tương đối 

nhỏ (dưới 250 tấn). Lượng khí phát thải từ vận 
chuyển hàng hóa bằng đường bộ đối với tàu 
vận tải nội địa ở mức 30 đến 160g CO2 trên mỗi 
tấn-km và 60 đến 80g CO2 trên mỗi tấn-km đối 
với xe tải (Luis và El-Hifnawi 2014).

Tính theo số lượng tàu, hệ số phát thải trung 
bình của đội tàu ở Việt Nam năm 2000 được 
ước tính ở mức 146g CO2 trên mỗi tấn-km và 
đến năm 2010 giảm xuống còn 137g CO2 trên 
mỗi tấn-km. Tính theo mức tải trọng, hệ số 
phát thải trung bình của đội tàu ở Việt Nam 
năm 2000 được ước tính ở mức 110g CO2 trên 
mỗi tấn-km và đến năm 2010 giảm xuống còn 
71g CO2 trên mỗi tấn-km (Bảng 6, Luis và El-
Hifnawi 2014).

Tiếp đến, tổng lượng khí thải CO2 từ vận tải 
đường thủy nội địa Việt Nam được ước tính 
bằng hệ số phát thải trung bình của đội tàu và 
lưu lượng giao thông (Bảng 7). Có hai kịch bản 
được thể hiện ở các cột năm 2030. Kịch bản 
“mở rộng và hiện đại hóa” giả định rằng hệ số 
phát thải của đội tàu Việt Nam sẽ giảm từ 71 
xuống còn 50g CO2 trên mỗi tấn-km trong giai 
đoạn từ năm 2010 đến năm 2030. Kịch bản hệ 
số phát thải “đóng băng” (nghĩa là chỉ dừng ở 
mức đường cơ sở) giả định rằng sau năm 2010 
hệ số phát thải không giảm xuống nữa. Ước 
tính vào năm 2030, lượng phát thải hàng năm 
giảm xuống đạt mức khoảng 1 triệu tấn CO2. 
Để đạt được điều này, dự kiến sẽ nhờ một phần 
ở thị trường và một phần nhờ các chính sách 
ưu đãi đến từ chính phủ. Ước tính sơ bộ về 
mức giảm khí thải nhà kính nếu giả định tiến 
hành chuyển đổi 10% phương thức vận chuyển 

Hình 6. Mật độ CO2 trên các phương thức vận tải được chọn, thang Lôga (g/tấn-km)
Nguồn: Luis và El-Hifnawi 2014, diễn đàn Vận tải Quốc tế (ITF) dự đoán và Buhaug và các cộng sự. 2008, như đã trình bày trong 
Crist năm 2009
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Hình 7. Lượng phát thải khí CO2 (g/tấn-km), Vận tải hàng hoá tuyến đường dài (>150 km), 
năm 2010
Nguồn: Luis và El-Hifnawi 2014, Cơ quan Thông tin Vận tải Nội địa Hà Lan, năm 2009.

Hình 8. Lượng phát thải khí CO2 đối với vận tải hàng rời tuyến dường dài, năm 2000
Nguồn: Luis và El-Hifnawi 2014, Van Essen và cộng sự. 2003.
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Bảng 6. Tình hình tiến triển của lượng phát thải từ đội tàu VTĐTNĐ ở Việt Nam
Trọng tải (DWT) và công suất tàu VTĐTNĐ Hệ số phát thải của tàu VTĐTNĐ 

gCO2 trên mỗi tấn-km
Số lượng tàu 

vào năm 2000
Số lượng tàu 

vào năm 2010

5–15 tấn và 5–15 HP 160 22,531 53,239
15–50 tấn và 15–50 HP 130 7,875 23,902
50–200 tấn và 50–135 HP 100 2,749 9,266
200–300 tấn và >135 HP 75 340 1,248
300–500 tấn và >135 HP 60 239 2,989
500–700 tấn và >135 HP 50 88 1,613
700–1.000 tấn và >135 HP 45 33 1,641
> 1.000 tấn và >135 HP 40 4 1,228
Hệ số phát thải trung bình tính theo số 
lượng tàu (gCO2 trên mỗi tấn-km) n.a. 146 137

Hệ số phát thải trung bình tính theo trọng 
tải của tàu (gCO2 trên mỗi tấn-km) n.a. 110 71

Nguồn: Luis và El-Hifnawi 2014

Ghi chú: DWT = tổng trọng tải; EF = Hệ số phát thải; HP = mã lực; VTĐTNĐ = vận tải đường thủy nội địa. CO2 trên mỗi tấn-km

Bảng 7. Kết quả thu được từ việc hiện đại hoá và nâng cấp đội tàu
Lượng khí thải CO2 từ VTĐTNĐ
ở Việt Nam

2010 Mở rộng quy mô và 
hiện đại hóa đội tàu 

năm 2030

Hiệu suất phát  
thải “đóng băng” 

năm 2030

Hiệu suất phát thải trung bình của đội tàu VTĐTNĐ (gCO2/
tấn-km) 71 50 71

VTĐTNĐa tấn-km (tỉ tấn-km) 23 48 48
Lượng khí thải CO2 từ (triệu tấn CO2) 1.6 2.4 3.4

Nguồn: Luis và El-Hifnawi 2014 

Ghi chú: EF = hệ số phát thải; VTĐTNĐ = vận tải đường thủy nội địa. a. Dựa trên tốc độ tăng trưởng hàng năm ở mức 3.7% đối với 
VTĐTNĐ trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2030 theo số liệu của JICA năm 2009.

Bảng 8. Kết quả sơ bộ thu được từ chuyển đổi phương thức vận tải hàng hoá từ đường bộ 
sang đường thuỷ
Lượng khí thải CO2 từ VTĐTNĐ ở Việt Nam 2010 2030
Hệ số phát thải trung bình của đội xe tải (gCO2/tấn-km) 110 80
Hệ số phát thải trung bình của đội tàu VTĐTNĐ (gCO2/tấn-km) 71 50
Đường bộ tấn-km (tỉ tấn-km) 30 129
Lượng khí thải CO2 (triệu tấn CO2) 3.3 10.3
Tỷ trọng vận tải đường bộ trừ đi 10%: tấn-km đường bộ (tỉ) 116
Chuyển đổi phương thức đối với VTĐTNĐ: tấn-km đường thủy (tỉ) 13
Lượng khí thải CO2 (tỉ tấn) 9.3
Lượng khí thải CO2 từ chuyển đổi vận chuyển hàng hóa từ đường bộ sang VTĐTNĐ 
(triệu tấn)

0.6

Trường hợp chuyển đổi phương thức vận tải đường bộ + VTĐTNĐ/ (triệu tấn CO2) 9.9
Tổng lượng khí thải CO2 giảm do chuyển đổi phương thức vận tải (triệu tấn CO2) 0.4

Nguồn: Luis và El-Hifnawi 2014 

Ghi chú: EF = hệ số phát thải; VTĐTNĐ = vận tải đường thủy nội địa. 
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từ vận tải đường bộ sang vận tải đường thủy 
được thể hiện trong bảng 7. Ước tính sơ bộ hệ 
số phát thải dành cho xe tải ở Việt Nam dựa 
trên các đánh giá của chuyên gia được sử dụng 
trong Bảng 7 (Luis và El-Hifnawi 2014).

Trong ví dụ này, vào năm 2030, tổng lượng 
phát thải giảm hàng năm nhờ thực hiện việc 
chuyển đổi phương thức vận tải là 4 triệu tấn 
CO2. So sánh Bảng 7 và Bảng 8, các kết quả ban 
đầu cho thấy rằng việc cho phép sử dụng các 
tàu lớn hơn và có động cơ hiện đại, ít khí thải 
hơn là cách đi hiệu quả nhất đối với Việt Nam, 
trong điều kiện tất cả các yếu tố khác không 
đổi, để giảm khí thải từ việc vận chuyển hàng 
hóa. Đặc biệt, tác động của các biện pháp này 
lớn hơn cả biện pháp giảm khí thải bằng cách 
chuyển đổi phương thức vận tải từ đường bộ 
sang đường thủy, ngay cả khi giả định tích cực 
về mức chuyển đổi hình thức vận tải lên đến 
10%. Chính vì vậy, Việt Nam cần ưu tiên cho các 
chính sách về việc sử dụng tàu và động cơ (Luis 
và El-Hifnawi 2014).

3.1.4 Công ty năng lượng 

Vào cuối năm 2010, công ty năng lượng của 
Đức Stadtwerke Münster đã kết hợp với dự án 
Bảo tồn Voọc tại Cát Bà để tài trợ cho một dự án 
trồng rừng (cả trên cạn lẫn rừng ngập mặn) với 
tổng số tiền là 67,700 EURO để giảm phát thải 
khí nhà kính thông qua việc hấp thụ các-bon tại 
Vườn Quốc Gia Cát Bà (Leonard 2018). Kết quả 
phỏng vấn cho thấy việc công ty năng lượng 
Đức này đầu tư tự nguyện vào dự án là bởi họ 
phải đền bù lượng phát thải gây ra tại nước sở 
tại. Việc đầu tư dự án này cũng giúp nâng cao 
và quảng bá hình ảnh của công ty thông qua 
các hoạt động hỗ trợ cộng đồng và đảm bảo đa 
dạng sinh học. 

3.1.5 Ngành giải trí - làm phim điện ảnh

Tập đoàn giải trí Walt Disney đã mua 437,000 
tín chỉ các-bon từ Alto Myao Initiatve, một dự 
án ở phía bắc của tỉnh San Martin do chính 
phủ Peru và Conservation International tài trợ 
(Butler 2013). Walt Disney cũng đã mua rất 
nhiều tín chỉ các-bon từ các dự án REDD+ ở 
DRC để bồi hoàn phát thải cho các hoạt động 
kinh doanh của mình. Việc mua bán tín chỉ 
các-bon của Walt Disney được áp dụng tới từng 
bộ phận sản xuất của họ. Trong nhiều năm, bộ 
phận tàu thuyền và ô tô là đơn vị mua nhiều tín 

chỉ các-bon nhất. Walt Disney cũng làm rõ quan 
điểm của họ trên truyền thông rằng tập đoàn 
luôn tích cực quan tâm tới việc bảo vệ môi 
trường từ việc trồng rừng và mua các-bon. Họ 
cũng bày tỏ rõ quan điểm mong muốn và ưu 
tiên phát triển từ các hoạt động mới và địa bàn 
mới thay vì mua tại các điểm đã có hoạt động 
trong nhiều năm. Trong tương lai, đây hoàn 
toàn có thể là ngành dịch vụ tiềm năng cho Hải 
Phòng nói riêng và cả nước nói chung.

3.1.6 Cảng biển

Cảng biển là một trong những ngành tạo ra 
phát thải lớn trên toàn cầu do các hoạt động tại 
cảng đều sử dụng xăng dầu. Cảng Rotterdam 
của Hà Lan phát thải ít nhất là 60 triệu tấn CO2/
năm trong khi đó lượng phát thải ròng của 
toàn Anh trong cùng năm chỉ có 364 triệu tấn 
(The Guardian 2019). Hiện nay trên thế giới, để 
thực hiện cam kết giảm phát thải của quốc gia, 
nhiều cảng đã thực hiện cả biện pháp cứng (ví 
dụ: phát triển hệ thống chôn khí thải các-bon 
dưới biển như ở Na Uy và Hà Lan) đồng thời kết 
hợp với các biện pháp mềm như thực hiện các 
biện pháp chính sách chi trả cho bảo vệ và phát 
triển rừng ngập mặn (ví dụ: Mỹ, Úc), trong đó 
có cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt 
Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 
chia thành 6 nhóm cảng biển với 45 cảng biển 
đang hoạt động (Bảng 9) trong đó: 2 cảng cửa 
ngõ quốc tế (cảng biển loại IA); 12 cảng tổng 
hợp đầu mối khu vực (cảng biển loại I); 18 cảng 
tổng hợp địa phương (cảng biển loại II) và 13 
cảng dầu khí ngoài khơi (cảng biển loại III) (Thủ 
tướng Chính phủ 2014). Cũng theo Quyết định 
1037/QĐ-TTg 2014 phê duyệt điều chỉnh quy 

Bảng 9. Số lượng cảng tại Hải Phòng
Ngành Số 

lượng 
Nguồn

Cảng, bến cảng 49 Bộ giao thông vận 
tải 2019 - Quyết Định 
616/QĐ-BGTVT

Cảng biển 45 Thủ tướng Chính phủ 
2014

Cảng vận chuyển 
than 

9 Tổng công ty tư vấn 
và thiết kế GTVT – 
CTCP 2015

Cảng cá, bến cá 13 Tài nguyên và Môi 
trường 2018a 

https://www.theguardian.com/environment/2019/may/09/empty-north-sea-gas-fields-bury-10m-tonnes-c02-eu-ports
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hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam 
đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Việt 
Nam sẽ tập trung xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế 
tại Hải Phòng, tiếp nhận được tàu trọng tải đến 
100,000 tấn (tàu công-ten-nơ 8,000 TEU) hoặc lớn 
hơn, đủ năng lực để có thể kết hợp vai trò trung 
chuyển container quốc tế; các cảng chuyên dùng 
quy mô lớn cho các liên hợp luyện kim, lọc hóa 
dầu, trung tâm nhiệt điện sử dụng than. Hội nghị 
lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 
X đã thông qua Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 
9/2/2007 về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 
2020, trong đó đề ra mục tiêu cho tới năm 2020, 
các KKT ven biển sẽ đóng góp khoảng 53–55% 
tổng GDP của cả nước và sẽ phát triển theo 
hướng đổi mới công nghệ, giảm phát thải khí nhà 
kính (KNK), hướng tới nền kinh tế các-bon thấp 
(Dương 2018).

Hiện nay, hệ thống cảng Hải Phòng là một cụm 
cảng biển tổng hợp cấp quốc gia lớn nhất miền 
Bắc và lớn thứ 2 ở Việt Nam với 5 cửa sông đổ ra 
biển là cửa ngõ quốc tế. Cụm cảng bao gồm 40 
cảng và 69 cầu cảng với tổng chiều dài 42 km có 
nhiều chức năng như vận tải hàng dời, vật tư, sắt 
thép, công-ten-nơ, chất hóa lỏng … Trong vòng 
05 năm trở lại đây, với mức tăng trưởng tổng 
sản lượng thông qua cảng ước tăng trưởng bình 
quân 12.72%/năm. Khu vực Hải Phòng có khoảng 
600 tàu biển đăng ký hoạt động, chiếm 35.5% 
tổng số tàu đăng ký trong toàn quốc, với tổng 
số tấn trọng tải 2.76 triệu DWT, chiếm 37% tổng 
trọng tải của đội tàu cả nước. Số lượng tàu đăng 
ký hoạt động và trọng tải tàu tăng cả về quy mô 
và chất lượng vận chuyển, nhiều tàu có trọng tải 
trên 56,000 DWT đã được đưa vào khai thác. Đội 
tàu biển tư nhân phát triển nhanh. Nhiều tuyến 
vận tải đi các nước châu Âu, châu Mỹ, Úc, … đã 
được mở ra, đặc biệt là tuyến vận tải hàng công-
ten-nơ, vận tải hàng khô, đã góp phần đưa hàng 
hóa Việt Nam xuất khẩu đi các nước như Mỹ, Châu 
Âu, châu Phi (Trần và Đỗ 2018).

Theo báo cáo của USAID nghiên cứu về rừng 
ngập mặn và cảng biển ở Việt Nam, trong đó 
có cảng biển ở Hải Phòng (Sommerville 2016), 
cảng thường được xây dựng ở cửa sông và khu 
vực được bảo vệ khỏi tác động trực tiếp của 
sóng. Cảng biển tại nhiều nơi còn tạo ra ô nhiễm 
không khí gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
đến đời của người dân (UNEP 2016). Nhiều báo 
cáo của các cơ quan chức năng tại Việt Nam (Ha 
2009; Tạp chí giao thông 2019) cũng chỉ rõ việc 
xây dựng và vận hành cảng đã gây ô nhiễm môi 
trường không khí:
• Khi cảng hoạt động, môi trường không khí 

trong khu vực bị ô nhiễm khí độc, bụi và 
tiếng ồn (Bảng 10).

• Ô nhiễm khí độc thường xảy ra ở các cảng 
chuyên dụng như cảng dầu, khí hoặc các 
cảng có mật độ tàu thuyền lớn thường xuyên 
thải ra một lượng khí độc giàu CO2, NO2, SO2.

• Ô nhiễm bụi do quá trình bốc dỡ thường 
xuyên các loại hàng hóa, đặc biệt là các loại 
hàng rời như than, xi măng, quặng sắt, hoặc 
do các phương tiện vận tải đường bộ trong 
cảng gây ra. 

• Ô nhiềm tiếng ồn do các phương tiện giao 
thông đường bộ, tàu bè, các nhà máy sửa 
chữa, đóng mới tàu tạo nên. Trên thực tế, 
tiếng ồn trong khu vực cảng dao động từ 
60–80dBA (Tiêu chuẩn môi trường là 55 dBA).

• Khí thải từ tàu biển có thể lan truyền ảnh 
hưởng đến môi trường và khu vực dân cư 
sinh sống. Khí thải từ các tàu biển chủ yếu 
bao gồm các-bon dioxide (CO2), hơi nước, 
nitơ oxit (NOx), lưu huỳnh oxit (SOx), hạt vật 
chất (PM), cacbon monoxide (CO) và các hợp 
chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC), bao gồm hợp 
chất hydrocarbon không cháy (UC). 

Trong giai đoạn vận hành cảng, các tàu, sà lan 
vận chuyển hàng hóa và hoạt động của các máy 
móc bốc dỡ hàng hóa phát sinh nhiều khí thải 
độc hại. Theo đó, các động cơ đốt trong chạy 

Bảng 10. Các chất ô nhiễm không khí tiềm tàng khi sử dụng thiết bị phun mài khô
Nguồn gốc Các chất ô nhiễm tiềm tàng
Vật liệu cơ bản (VD: Thép, Thép không gỉ, Thép mạ kẽm, 
Đồng – Niken và các hợp kim đồng khác)

Nhôm, cadimi, crôm, đồng, sắt, chì, mangan, niken và 
kẽm

Sơn phủ bề mặt tàu: (VD: Sơn lót, Sơn chống ăn mòn, Sơn 
chống hàu)

Đồng, bari, cadimi, crôm, chì, hợp chất Tributyltin, 
kẽm

Vật liệu dùng để phun mài: kim loại (VD: sạn kim loại, mạt 
giũa thép); xỉ (VD: xỉ than, xỉ đồng, xỉ niken); và các oxit 
(VD: oxit nhôm, silicon carbide, cát sillica) 

Asen, beri, silic vô định hình, cadim, crôm, côban, tinh 
thể, silica, chì, mangan, niken, bạc, titan, và vanadi

Nguồn: Kura và cộng sự 2006, OSHA 2006

https://www.land-links.org/wp-content/uploads/2018/02/USAID_LAND_TENURE_TGCC_MANGROVE_PAYMENT_VIETNAM.pdf
https://www.unenvironment.org/explore-topics/transport/what-we-do/global-clean-ports/why-does-global-clean-ports-matter
http://www.khcn.vimaru.edu.vn/sites/khcn.vimaru.edu.vn/files/51_tac_dong_moi_truong.pdf
http://www.khcn.vimaru.edu.vn/sites/khcn.vimaru.edu.vn/files/51_tac_dong_moi_truong.pdf
http://mt.gov.vn/vn/tin-tuc/62285/xay-dung--phat-trien-cang-bien-xanh-tai-viet-nam.aspx
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10473289.2006.10464533
https://www.osha.gov/dts/maritime/standards/guidance/shipyard_guidance.html
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bằng nhiên liệu diesel, thường là máy chính 
và các máy phát điện trên tàu, thải ra các khí 
độc hại như CO2, CO, NO2, CmHn, RCHO và muội 
than vào môi trường không khí. Lượng khí 
thải từ các động cơ tàu thủy là nguồn ô nhiễm 
không khí đáng kể nhất của phương thức vận 
tải biển. Thêm vào đó, một lượng lớn bụi và 
hơi hóa chất, hơi xăng dầu nếu không có biện 
pháp kiểm soát cũng sẽ phát sinh trong quá 
trình bốc dỡ và vận chuyển các loại hàng hóa, 
nguyên liệu, nhiên liệu (than đá, xăng, dầu, hóa 
chất, phân hóa học) từ tàu lên các kho, bãi chứa 
và từ các bãi chứa xuống tàu. Trong các ngày có 
gió mạnh, bụi từ bãi chứa nguyên liệu, nhiên 
liệu sẽ gây ra ô nhiễm không khí và ảnh hưởng 
trực tiếp đến hoạt động cảng và khu vực xung 
quanh (Tạp chí giao thông 2019).

Các tính toán lan truyền các chất ô nhiễm được 
thực hiện vào tháng 01 và tháng 7 năm 2017 
cho thấy nguồn phát thải từ tàu, thuyền có 
ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực PSSAs, vịnh Hạ 
Long, đảo Cát Bà và khu dân cư trên các đảo 
quanh khu vực các luồng hàng hải. Nồng độ 
các chất ô nhiễm đều ở mức dưới Quy chuẩn 
cho phép. Tuy nhiên, đối với thông số NO2, 
nồng độ trung bình giờ lớn nhất là 130.9 µg/
m3, gần với mức giới hạn Quy chuẩn cho phép 
(200 µg/m3). Nồng độ NO2 cao có thể gây ảnh 
hưởng trực tiếp tới sức khỏe người lao động tại 
khu vực bến cảng và các khu vực dân cư xung 
quanh. Do đó, cần có những biện pháp cụ thể 
nhằm giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm không 
khí, đặc biệt với chú ý giám sát thông số NO2 
theo định kỳ (Cục hàng hải Việt Nam 2018). 

Cũng theo báo cáo của USAID (Sommerville 
2016), do tất cả các cảng biển trên thế giới đều 
thu phí để bảo vệ môi trường, Việt Nam hoàn 
toàn có thể áp dụng cơ chế đó cho chi trả dịch 
vụ môi trường cho rừng ngập mặn hiện tại để 
tận dụng được cơ chế thu phí hiện có của cảng 
và việc các tàu thuyền đã quen với việc trả phí 
khi cập cảng. Ngoài ra, các tàu thuyền hiện nay 
trả ít phí hơn so với các ngành nghề khác nên 
cũng có thể khả thi hơn. Việc quản lí lượng thu 
cũng khá dễ dàng bởi có sổ sách ghi nhận số 
lượng tàu thuyền cập bến và rời bến. Mức phí 
thu thường được quyết định bởi:
• Kích cỡ của tàu
• Thời gian đậu đỗ tại cảng
• Lượng nước và các tài nguyên, dịch vụ khác 

mà thuyền bè sử dụng khi đỗ tại cảng.

Nghiên cứu rà soát của CIFOR cho thấy, hiện 
nay có 49 cảng biển tại Hải Phòng với các quy 
mô khác nhau và có thể là nguồn thu tiềm 
năng cho PFES (xem Phụ lục 1).

3.1.7 Ngành ngân hàng

Nhiều ngân hàng trên thế giới đang chuyển 
hướng đầu tư vào lĩnh vực bảo vệ môi trường 
và coi đó là một tài sản đảm bảo lâu dài và bền 
vững, đặc biệt trong bối cảnh rủi ro của suy 
thoái kinh tế toàn cầu và việc đầu tư sản xuất 
của nhiều ngành hàng đã rơi vào tình trạng bão 
hoà rất khó có thể gia tăng lãi suất và lợi ích 
(Kill 2014). Điều này lí giải việc có nhiều ngân 
hàng đang tài trợ và mua tín chỉ các-bon trên 
toàn cầu thông qua dự án REDD+ ví dụ như 
World Bank, African Development Bank, ADB, 
International Finance Cooperation.

Tại Việt Nam, ngành ngân hàng đã có những 
hoạt động hỗ trợ cho các hoạt động trồng 
mới và bảo vệ rừng ngập mặn. Năm 2012, 
nhân ngày Môi trường, Ngân hàng Standard 
Chartered (Vietnam) Ltd đã tài trợ 21,000 USD 
và kêu gọi hơn 300 nhân viên để thực hiện 
trồng mới rừng ngập mặn tại Cần Giờ (2,500 
cây) và Vườn quốc gia Cát Bà (1,500 cây). Hoạt 
động này hiện thực hóa cam kết của Ngân 
Hàng về bảo vệ môi trường và tạo ra các tác 
động tích cực đối với xã hội tại Việt Nam. Dự 
án trồng cây cũng thuộc chương trình “Green 
your flight/Xanh hóa chuyến bay của bạn” mà 
ngân hàng đã cam kết và thực hiện từ tháng 7 
năm 2009. Chương trình này được thiết kế để 
bồi hoàn phát thải các-bon cho các chuyến bay 
mà nhân viên ngân hàng đã bay và có phát thải 
(Standard Chartered Bank 2012).

3.2 Dịch vụ giảm bồi lắng và lượng 
bùn thải 

Theo chuẩn tắc thiết kế để đáp ứng được nhu 
cầu di chuyển của tàu trọng tải lớn, tuyến luồng 
Hải Phòng cần có độ sâu 7 đến 7.2 mét tuy 
nhiên nay độ sâu luồng chỉ còn khoảng 6.5 mét 
(Hoàng 2017). Luồng hàng hải bị bồi lắng sẽ 
ảnh hưởng tới lưu thông hàng hoá gây thiệt 
hại cho nhiều doanh nghiệp cảng biển, hãng 
tàu, logistic giảm lợi thế cạnh tranh kinh tế của 
các cảng biển Việt Nam nếu không được nạo 
vét, trùng tu (Hoàng 2017). Theo tính toán của 
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các chuyên gia, bồi lắng 10 cm tương đương 
với việc phải giảm 300 tấn hàng hoá có thể vận 
chuyển trên tàu. Tàu 10 nghìn tấn trước đây có 
thể lưu thông bình thường nay mất đi khoảng 
20% công suất chỉ có thể chuyên chở khoảng 
8 nghìn tấn (Hoàng 2017). Cũng theo báo cáo 
của Tổng cục hàng hải Việt Nam, khối lượng 
nạo vét các luồng của cảng hàng hải năm 2015 
lên tới 1.1 triệu mét khối (Nguyễn 2015). Hàng 
năm, Hải Phòng phải chi trả cho một khoản lớn 
cho các công ty nạo vét bùn thải. Ví dụ, theo 
công văn số 1174/KHTT ngày 03/12/2009 của 
Tổng Công ty Xây dựng đường thủy về việc các 
phương tiện thi công nạo vét duy tu luồng Hải 
Phòng; Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải I 
thuộc Tổng Công ty Xây dựng đường thủy đã sử 
dụng 9 phương tiện để tiến hành thi công nạo 
vét duy tu luồng Hải Phòng (Bảng 11).

Nồng độ chất lơ lửng trong nước khi nạo vét 
luồng tàu Nam Triệu-Hải Phòng, do Trung tâm 
kỹ thuật Bảo hộ lao động -Tổng liên đoàn Lao 
động Việt Nam thực hiện, rất khác nhau trước 
và sau khi nạo vét (Bảng 12).

Rừng ngập mặn, đặc biệt là quần thể thực vật 
tiên phong với mật độ dày, với cấu tạo đặc biệt 

của hệ rễ làm vật cản cho trầm tích lắng đọng 
đẩy nhanh quá trình bồi lắng, ngăn ngừa xói lở 
và giảm quá trình xâm thực bờ biển góp phần 
quan trọng trong ổn định dòng chảy tại các 
khu vực cửa sông. Beck và cộng sự (2018) cũng 
đã chỉ ra rằng những khu vực có và không có 
rừng ngập mặn có ảnh hưởng rõ ràng đến quá 
trình sạt lở đường bờ. Cụ thể, khả năng sạt lở 
đường bờ sẽ tăng lên 29% của những khu vực 
không có rừng ngập mặn. Với khả năng giữ 
đất của rừng ngập mặn, việc trồng mới và bảo 
vệ rừng ngập mặn có thể giúp giảm lượng bồi 
lắng và lượng bùn thải, giúp giảm chi phí nạo 
vét bồi lắng và các rủi ro kinh tế có liên quan. 
Kết quả điều tra và rà soát lại tài liệu thứ cấp sơ 
bộ của CIFOR cho thấy có 3 nhóm người mua/
người sử dụng dịch vụ tiềm năng cho dịch vụ 
môi trường này tại Hải Phòng (Hình 9). Việc bồi 
lắng bùn thải ở các luồng nước có ảnh hưởng 
trực tiếp tới doanh thu của các cảng và tàu bè 
nên việc chi trả dịch vụ môi trường rừng cho 
rừng ngập mặn có thể giúp mở rộng diện tích 
rừng ngập mặn với mục đích giảm bồi lắng. 
Hiện nay có nhiều công ty nạo vét bồi lắng tại 
Hải Phòng hoạt động từ nguồn kinh phí của 
UBND thành phố và theo đặt hàng của cảng cá 
và cảng biển. Việc đóng góp chi trả vào bảo vệ 
và trồng mới rừng ngập mặn có thể giúp giảm 
chi phí của cả UBND thành phố và các công ty 
này phải bỏ ra trong việc nạo vét bùn thải. 

Vào 2018, trên địa bàn Thành phố Hải Phòng 
có 13 cảng cá, bến cá và khu neo đậu tránh trú 
bão cho trên 4000 tàu thuyền. Tuy nhiên, đã 
có nhiều công trình đang bị sa bồi, xuống cấp, 
ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường, hoạt động 
khai thác, đánh bắt, dịch vụ hậu cần nghề cá và 
tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa 
bão. Ví dụ, Bến cá Mắt Rồng, xã Lập Lễ (huyện 

Bảng 11. Danh sách các tàu nạo vét Hải Phòng
Tên tàu Đặc điểm phương tiện Chiều dài(m) Chiều rộng(m) Chiều cao mạn(m) Mớn nước(m)
Trần Hưng Đạo Cabin màu trắng 91.7 16.0 6.0 4.6
HB88 Cabin màu trắng 49.8 10.0 4.0 3.4
HP2000 Cabin màu trắng 26.3 6.69 1.87 1.25
HT2700 Cabin màu trắng 49.0 9.4 2.0 1.2
H02 Cabin màu ghi 34.1 8.2 1.5 1.0
HS 05 Cabin màu ghi 20.0 5.9 1.0 0.47
HP 3040 Cẩu gầu dây 7 tấn 20.15 10.15 1.45 0.74
HP 3098 Sà lan chở bùn 47.8 9.15 3.1 2.5
HP 3086 Sà lan chở bùn 40.5 7.65 2.0 1.46

Nguồn: Tổng Công Ty Bảo Đảm An Toàn Hàng Hải Miền Bắc 2009

Bảng 12. Nồng độ chất lơ lửng trong nước
Vị trí khảo sát Trước khi nạo vét Sau khi nạo vét

Tầng mặt - 208

Tầng giữa - 135

Tầng đáy - 223

Trung bình 37 188

Nguồn: Hà 2009
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Thủy Nguyên) sau gần 10 năm đưa vào sử dụng 
từ năm 2010, luồng lạch bến cá bị bồi lấp, nhiều 
đoạn chỉ rộng từ 4 đến 5 m, sâu từ 0.2 đến 0.8 
m, gây nhiều khó khăn cho các tàu thuyền ra 
vào bến, ảnh hưởng xấu đến hoạt động tránh 
trú, neo đậu và mua bán thủy hải sản. Dựa 
trên chính sách hỗ trợ theo Nghị định 67 của 
Chính phủ, huyện Thủy Nguyên đang phát triển 
nhanh số lượng và công suất các tàu cá với 
hàng chục tàu từ hơn 800 CV đến hơn 2250 CV. 
Trong đó, hơn 70 tàu công suất từ 400 CV trở 
lên thường xuyên hoạt động tại bến cá mỗi khi 
triều cường. Chính vì vậy, việc sa bồi xuống cấp 
khiến ngư dân mất nhiều thời gian chờ đợi, neo 
đậu ngoài bến; từ đó gây khó khăn cho việc 
mua bán, tiếp nhiên liệu cho tàu, chuẩn bị ra 
khơi (Tài nguyên và Môi trường 2018a).

Ngoài ra, nhiều tuyến luồng ra vào bến cá tại 
Hải Phòng còn là nơi tránh trú bão của các tàu 
cá từ nhiều địa phương. Các tàu cá ra vào gặp 
nhiều khó khăn mỗi khi thủy triều xuống. Thậm 
chí, nhiều tàu bị mắc cạn, bị đắm, hỏng khi qua 
luồng, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa an toàn hàng 
hải (Tài nguyên và Môi trường 2018a). Việc chi 
trả cho bảo vệ và trồng mới rừng ngập mặn có 
thể đóng góp vào việc giảm thiểu các rủi ro và 
ảnh hưởng tiêu cực này. 

3.3 Dịch vụ chống xói lở bờ biển

Xói lở đường bờ chủ yếu chịu tác động lớn của 
hình dáng đường bờ, hướng sóng, năng lượng 
sóng, vận tốc dòng chảy và biên độ triều. Xói 
lở bờ biển là một quá trình rất phức tạp và linh 
động. Mức độ góp phần làm giảm xói lở của 

rừng ngập mặn có xu thế khá cục bộ. Ở một số 
nơi lực xói lở yếu, sự hiện diện của rừng ngập 
mặn ít nhiều đủ sức chống xói lở; còn ở nơi 
lực xói lở mạnh hơn, rừng ngập mặn có thể 
giúp làm giảm tốc độ xói lở một cách đáng kể. 
Nhưng ở những nơi năng lượng sóng ven bờ 
quá lớn, tác dụng của rừng ngập mặn là rất 
thấp hoặc không còn tác dụng phòng chống 
xói lở ven bờ.

Rừng ngập mặn với hệ thống rễ dày đặc dưới 
mặt đất giúp giữ cho đất bùn dính lại với nhau, 
thân cây và hệ thống rễ trên mặt đất làm giảm 
tốc độ dòng chảy bề mặt, từ đó làm giảm xói lở 
bề mặt và góp phần tích tụ phù sa ở những nơi 
nguồn nước có lượng trầm tích cao. Một thực 
tế hiện này tại RNM Cần Giờ, dọc theo Sông 
Lòng Tàu, lưu lượng tàu thuyền qua lại rất cao 
đã gây nên hiện tượng xói lở đường bờ sông 
là rất lớn so với các khu vực Sông Soài Rạp. Tuy 
nhiên, cho tới nay vẫn chưa có nghiên cứu nào 
đi sâu vào nghiên cứu ảnh hưởng của lưu lượng 
tàu thuyền đến vấn đề xói lở đường bờ sông tại 
khu vực Sông Lòng Tàu, mặc dù quá trình này 
đã và đang diễn ra tại RNM Cần Giờ.

Khi xảy ra xói lở bờ biển, rất nhiều ngành nghề 
kinh tế (ví dụ: cảng cá, cảng biển, cảng quốc 
phòng) cũng như các bên có liên quan bị ảnh 
hưởng, và họ có thể là người mua tiềm năng 
cho dịch vụ chống xói lở bờ biển của rừng ngập 
mặn (Hình 10). Ví dụ, khi sạt lở bờ biển, các khu 
khách sạn resort hoặc các cảng sẽ bị ảnh hưởng 
do sụt lún công trình cơ sở hạ tầng và sẽ phải 
bỏ ra nhiều chi phí khắc phục, sửa chữa. Việc 
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Hình 9. Các bên hưởng lợi từ dịch vụ giảm 
bồi lắng, nạo vét bùn thải từ RNM
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Hình 10. Các bên hưởng lợi từ dịch vụ 
chống xói lở bờ biển của RNM
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sụt lún cũng gây ra mất đất của hộ gia đình và 
công ty đang kinh doanh trong lĩnh vực nông, 
lâm, thuỷ sản. Mặt khác, rất nhiều đối tượng và 
ngành nghề cũng đang gây xói lở bờ biển bởi 
các hoạt động kinh doanh của mình (ví dụ: khai 
thác cát; xây dựng cảng…) làm giảm diện tích 
rừng ngập mặn và làm tăng tốc độ xói lở đường 
bờ vì vùng ven bờ bị mất vành đai thực bì bảo 
vệ. Các khu dịch vụ công nghiệp hậu cần cảng, 
logistics được xây dựng phía trong bờ, gây xói 
lở bờ biển khu vực lân cận hoặc có thể chiếm 
dụng diện tích rừng ngập mặn có chức năng 
bảo vệ đường bờ (Tạp chí giao thông 2019) 
cũng cần phải có trách nhiệm chi trả cho dịch 
vụ này. 

3.4 Dịch vụ chắn sóng

RNM có tác dụng làm giảm độ cao và năng 
lượng truyền đi của sóng. Khi triều cường, độ 
cao sóng biển giảm mạnh khi đi qua dải RNM, 
với mức biến đổi từ 75% đến 85%, từ 1.3m 
xuống 0.2m–0.3m (Phan, 2011). Một số nghiên 
cứu chỉ ra rằng, với 1.5 km chiều rộng rừng 
trồng 6 năm tuổi đã giảm được độ cao của sóng 
từ 1 m ở ngoài khơi xuống còn 0.05 m khi chạm 
tới bờ đầm nuôi cua và tác động của sóng lên 
bờ đầm là không đáng kể. Ngược lại, cũng với 
khoảng cách 1.5 km chiều rộng tại nơi không 
có RNM, sóng có độ cao 1 m khi vào đến bờ 
vẫn còn 0.75 m và bờ đầm bị xói lở (Yoshihiro 
và cộng sự 1997). Trong công trình nghiên cứu 
giá trị kinh tế của một số dịch vụ rừng ngập 
mặn, Barbier và cộng sự (2008) đã ước tính giá 

trị phòng hộ bão lũ của 1 km2 rừng ngập mặn 
trong thời gian 20 năm là vào khoảng 1.6 triệu 
USD. Con số này lớn hơn rất nhiều so với giá trị 
của rừng ngập mặn từ các sản phẩm khác trên 
cùng diện tích và thời gian như: sản phẩm gỗ 
(86,400 USD), nuôi thủy sản kết hợp với rừng 
(211,700 USD), hoặc chuyển sang nuôi tôm 
công nghiệp (963,200 USD).

Tại Hải Phòng, nhiều nghiên cứu đã chỉ rõ rừng 
ngập mặn giúp giảm tác hại mà bão ảnh hưởng 
lên bờ biển và đời sống của người dân. Trong 
trường hợp không có rừng, hệ số suy giảm độ 
cao của sóng trung bình là 35%; nhưng khi có 
rừng, hệ số có thể lên tới 90% đối với rừng Bần 
và 93% đối với rừng Bần xen Trang. Trong cơn 
bão, hệ số suy giảm nơi có rừng ngập mặn cũng 
có thể đạt tới 79% (Bảng 13).

Các dải RNM phòng hộ ven biển đã thể hiện vai 
trò quan trọng trong việc làm giảm thiểu tác 
hại của sóng do bão gây nên, bảo vệ các đường 
đê bờ cùng với tài sản và sinh mạng của cộng 
đồng dân cư ven biển (Yoshihiro và cộng sự 
1997). Nhiều ví dụ thực tế đã chứng minh vai 
trò bảo vệ đê điều của RNM. Khi cơn bão số 7 
(29/9/2005) đổ bộ vào bờ biển Thái Thuỵ, Thái 
Bình, hơn 5 km bờ đê quốc gia ở xã Thái Đô, 
mặc dù chưa được bê tông hoá, nhưng không 
bị sứt mẻ vì có RNM bảo vệ. Cũng tại xã đó ở 
xóm Tân Bồi, 650 m đê còn lại chưa có RNM 
bảo vệ thì bị xói lở nghiêm trọng (Lê và cộng 
sự 2008). Đối với các công trình đê biển, phải coi 
rừng ngập mặn là một hạng mục thành phần, 
từ đó dành một phần kinh phí thỏa đáng để đầu 

Bảng 13. Độ cao trung bình của sóng trước và sau rừng ngập mặn tại Hải Phòng
Địa điểm Thời gian Trước rừng Sau rừng Mật độ Tuổi cây Loại cây Độ rộng 

của rừng
Bàng La Lúc không có bão 0.48 0.03 Bần và trang 5 tuổi: 

17,900cây/ha
Trang 6 tuổi: 18,200/
ha

5–6 tuổi Bần xen 
trang

650m

Lúc có bão 1.3 0.27 Bần xen 
trang

Đại Hợp Lúc có bão 1.3 0.27 Bần: 1,351 cây/ha
Trang: 16,100 cây/ha
Bần xen Trang: 
15,013 cây/ha

5–6 tuổi Bần, Trang, 
Bần xen 
Trang

670m

Vinh 
Quang

Lúc không có bão 0.54 0.05 1,353 cây/ ha 8–9 tuổi Rừng bần 920m

Lúc không có bão 0.54 0.35 Không có rừng 920m

Nguồn: Vũ và Mai 2006; Vũ 2011

http://sti.vista.gov.vn/file_DuLieu/dataTLKHCN/CVv27/2006/CVv27V28S22006034.pdf
http://sti.vista.gov.vn/file_DuLieu/dataTLKHCN/CVv27/2011/CVv27V33S32011051.pdf
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tư, chăm sóc và bảo vệ. Người mua và sử dụng 
dịch vụ môi trường rừng ngập mặn tiềm năng 
tại Hải Phòng đối với dịch vụ chắn sóng được 
thể hiện trong Hình 11. 

3.5 Dịch vụ cung ứng nước sạch, lọc 
kim loại nặng và chất ô nhiễm

Là vùng chuyển tiếp giữa biển và đất liền, đất 
ngập mặn tiếp nhận các chất bẩn từ vòng 
tuần hoàn của thủy triều, sông và dòng chảy 
bề mặt của đất (Tam và Wong 1993, Tam và 
Wong 1996). Theo ước tính, có từ 75 % đến 
90% tổng dòng vật chất liên lục bị tích luỹ ở 
môi trường bờ biển (Berner và Raiswell 1983). 
Rừng ngập mặn đã được ghi nhận là nơi chứa 
các chất gây nhiễm bẩn, bao gồm nitrogen 
(Tam và cộng sự 1995), các chất vô cơ và 
hữu cơ gây ô nhiễm môi trường (Maskaoui 
và cộng sự 2002). Do rừng ngập mặn có khả 
năng bẫy các chất thải lơ lửng trong cột nước 
hiệu quả (Wolanski và Mueller 1997) và có ái 
lực cao của chất hữu cơ (OM) với kim loại, nên 
các trầm tích rừng ngập mặn có một dung 
lượng lớn để tích lũy các chất gây ô nhiễm này 
(Harbison 1986, Tam và Wong 2000, Marchand 
và cộng sự 2011). Do đó, các khu vực ven biển 
có thể hoạt động như các bộ lọc, giữ lại các 
vật chất được thải ra bởi các con sông, bầu khí 
quyển, và đại dương trong thời gian tương 
đối dài (Berner 1984, Kjerfve và Magill 1989).

3.5.1 Vết kim loại

Vết kim loại là một thuật ngữ chung được 
áp dụng cho nhóm kim loại và á kim có khối 
lượng nguyên tử lớn hơn 5g cm–3 (Berkowitz 
và cộng sự 2008). Một định nghĩa khác về vết 
kim loại là trọng lượng phân tử của nó phải trên 
40g mol- 1. Các kim loại này có thể được chia 
thành hai nhóm là vết kim loại thiết yếu và vết 
kim loại độc hại, dựa trên tầm quan trọng của 
chúng đối với con người và sinh vật. Nguồn gốc 
của kim loại xâm nhập vào hệ thống các cửa 
sông chủ yếu từ các nguồn điểm (ví dụ như nhà 
máy xử lí nước thải đô thị, các xí nghiệp công 
nghiệp, cống xả thải), và không phải nguồn 
điểm (ví dụ như dòng nước thải nông nghiệp, 
đô thị và xây dựng, các khu vực khai thác, bãi 
chôn lấp) và sự lắng đọng trong khí quyển 
(Hình 12) (Machado và cộng sự 2016). Các chất 
gây ô nhiễm thường được phát hiện ở các cửa 
sông ven biển và bờ biển bao gồm các vết kim 
loại tích lũy từ quá trình nung chảy, xử lí bùn 
thải, xử lí tro và nạo vét sông ngòi, sơn tẩy rửa, 
và các chất khử trùng, các sản phẩm ăn mòn 
nhà máy điện và các quy trình công nghiệp 
khác (Nriagu và Pacyna 1988, Al-Momani 2009).

Trong nhiều nguồn công nghiệp giải phóng 
vết kim loại, các quá trình luyện kim trong khai 
thác và nấu chảy kim loại đóng vai trò quan 
trọng (Larison và cộng sự 2000). Việc đốt nhiên 
liệu hóa thạch, đốt chất thải, thải nước thải 
sinh hoạt và nước thải đô thị cũng là những 
nguồn gây ô nhiễm các vết kim loại vào môi 
trường. Hầu hết các nguồn phát sinh vết kim 
loại đều gắn liền với các trung tâm đô thị lớn 
nằm dọc theo các con sông chính hoặc bờ biển 
trên khắp thế giới. Điều này đặc biệt đúng đối 
với các khu vực nhiệt đới. Trên toàn cầu, mức 
độ vết kim loại được ghi nhận trong trầm tích 
thảm thực vật rừng ngập mặn đang tăng lên 
hàng năm xuất phát từ sự tăng trưởng kinh tế 
và đô thị hóa ồ ạt (Sekabira và cộng sự 2010).

Hệ sinh thái rừng ngập mặn đón nhận một 
lượng đáng kể lưu lượng nước sông và nước 
ven biển có chứa nhiều chất dinh dưỡng, trầm 
tích, các vật chất lơ lửng, vết kim loại và các 
hydrocác-bon nguồn gốc dầu mỏ có liên quan 
đến nước thải đô thị, nông nghiệp đã ảnh 
hưởng đến chất lượng nước và trầm tích, sự 
sinh sản, đa dạng sinh học và chức năng của 

Hình 11. Các bên hưởng lợi từ dịch vụ chắn 
sóng của RNM
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hệ sinh thái ven biển. Chẳng hạn, trong một 
cuộc điều tra về sự ô nhiễm vết kim loại trong 
quần xã sinh vật ngập mặn ở khu vực ven Biển 
Đỏ của Ả Rập Saudi đã ghi nhận nồng độ Đồng 
(Cu) và Crom (Cr) rất cao (Usman và cộng sự 
2013). Tương tự ở Ấn Độ và Hồng Kong, sự phát 
triển và công nghiệp hóa mạnh mẽ đã tạo ra 
một mối đe dọa sinh thái đối với khu vực rừng 
ngập mặn gần đó, khi mà hàm lượng của các 
vết kim loại đã vượt ngưỡng cho chất lượng 
trầm tích, đặc biệt là chì (Pb) (Defew và cộng sự 
2005, Sarika và Chandramohanakumar 2008). 
Chính vì điều đó, tài nguyên biển và ven biển 
đã và đang phải chịu những sức ép rất lớn 
gây ra bởi sự gia tăng không ngừng của công 
nghiệp hóa và gia tăng dân số. 

3.5.2 Sự phân bố của vết kim loại ở rừng 
ngập mặn

Nhiều khu vực ven biển đóng vai trò như một 
bộ phận trung gian trong việc vận chuyển nước 
và các vật chất từ đất liền ra biển. Sự chuyển 
tiếp này gây ra những thay đổi lớn về vật lý và 
hóa học trong cột nước. Do độ dốc địa hình 
ngày càng giảm đã và đang làm giảm tốc độ 
thoát nước và khả năng vận chuyển vật chất 
có trong nước, khả năng lắng đọng của các 
hạt vật chất dưới tác dụng của trọng lực cũng 
bị ảnh hưởng. Do những sự thay đổi này, một 

số vấn đề về việc hạt lơ lửng, bao gồm cả các 
vết kim loại, không thể bị suy giảm về mặt sinh 
học hoặc hóa học, có thể gây ra sự tích lũy cục 
bộ. Những chất ô nhiễm lâu dài khác bị giữ lại 
và lắng đọng và chỉ một phần nhỏ lượng chất 
này trong đất liền được đưa ra biển (Salomons 
và cộng sự 1988). Ngoài ra, bùn trong rừng 
ngập mặn có tính chất hóa lý nội tại riêng và 
một dung lượng tích lũy các vật chất đáng 
kinh ngạc và thải ra môi trường biển gần bờ 
(Harbison 1986). Môi trường nước được che 
chở và ứ đọng của rừng ngập mặn cho phép 
bồi lắng các loại đất sét, bùn và các loại hạt. 
Vật liệu này được liên kết và ổn định bởi một 
thảm rễ mọc rối theo chiều ngang ngay dưới 
bề mặt bùn. Những hạt này cung cấp bề mặt 
tối ưu để vận chuyển vết kim loại. Tuy nhiên, 
trong thời gian ngâm nước kéo dài, sự thay đổi 
độ pH có thể ảnh hưởng đến sự di chuyển của 
kim loại ở bề mặt trầm tích và nồng độ của các 
ion kim loại tự do trong nước. Trong trầm tích 
rừng ngập mặn, vết kim loại có thể bị hấp phụ, 
kết tủa, đồng kết tủa và bị hấp thu bởi thực vật 
(Wood và Shelley 1999, Yu và cộng sự 2001). 
Thực vật ngập mặn có thể lưu giữ các chất 
gây ô nhiễm trong mô của chúng (Dunbabin 
và Bowner 1992), nhưng cũng giúp ích trong 
việc giải quyết các chất rắn lơ lửng, vận chuyển 
oxy từ các bộ phận bên trên mặt đất đến rễ, 
tạo môi trường thích hợp trong vùng bầu rễ 

Hình 12. Các mô hình khái niệm về các thông số và quá trình vật lý, hoá học, sinh học cho 
hành vi của vết kim loại 
Nguồn: (Machado và cộng sự 2016)
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(rhizosphere) và thúc đẩy một loạt các phản 
ứng hóa học và sinh hóa, giúp tăng cường sự 
lưu giữ kim loại (Kadlec và cộng sự 2000). Mức 
độ sản xuất ra một lượng lớn sulfide đã gia tăng 
việc kết tủa và cố định các vết kim loại trong 
rừng ngập mặn (Ambus và Lowrance 1991, 
Dunbabin và Bowner 1992). Ngược lại, sự mất 
oxy cấp tiến (Radical Oxygen Loss -ROL) của 
thực vật rừng ngập mặn sẽ điều hòa khí quyển 
và tăng sự linh động của các vết kim loại do quá 
trình oxy hóa và hòa tan sulfide. ROL cũng sẽ 
gây ra sự hình thành các mảng bám của Sắt (Fe), 
chính các mảng đã cung cấp thêm một số tâm 
liên kết nhằm bổ sung vết kim loại trên bề mặt 
rễ cây (Cheng và cộng sự 2014). Rễ cây rừng 
ngập mặn thường hoạt động như một hàng 
rào vật lí, có tác dụng giữ lại hầu hết các vết kim 
loại và hạn chế sự vận chuyển các vết kim loại 
lên các bộ phận khác nằm trên mặt đất của cây 
(Yim và Tam 1999).

Dựa trên cơ sở các nghiên cứu khoa học của 
thế giới, đánh giá chung lượng dầu thải xuống 
các vùng nước hàng năm (đặc biệt tại các vùng 
biển) được ước tính: 73% từ hoạt động tàu biển, 
21% từ sự cố hàng hải và 6% từ các nguồn khác. 
Trong đó, việc khai tác hoạt động các loại tàu, 
sà lan là ngyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm dầu. 
Có đến 90% các vụ việc tràn dầu dưới 7 tấn xảy 
ra trong quá trình nhận, trả hàng, tiếp nhận 
nhiên liệu và thường xảy ra trong cảng hoặc tại 
bến nhận/trả hàng (Cổng thông tin điện tử Bộ 
Giao thông Vận tải 2011). 

Theo kết quả quan trắc của Viện Tài nguyên và 
Môi trường biển năm 2016, nước ở vùng cửa 
sông, vùng ven biển Hải Phòng đều gia tăng 
mức độ ô nhiễm so với năm 2015, và mức độ ô 
nhiễm là do nhiều ngành và họ cũng chính là 
những người sử dịch vụ môi trường rừng tiềm 
năng (Bảng 14, Nguyễn 2017). 

Tại vùng biền ven bờ Hải Phòng, 60–70% các 
nguồn thải xuất phát từ lục địa ra biển thông 
qua các của sông Thái Bình, Cấm và Bạch 
Đằng. Trong đó, chủ yếu là các chất ô nhiễm 
hữu cơ (chiếm khoảng 53–63%), dinh dưỡng 
ni-tơ và phốt-pho (chiếm khoảng 27–48%). 
Không những thế, tại những khu vực ven 
biển có nhiều các khu công nghiệp như Đình 
Vũ, An Dương, Đồ Sơn …, khá cao nồng độ 
dầu và xyanua trong đất ngấm ra sông, biển 
(Nguyễn 2017).

Ngoài ra, tại các khu du lịch, nước thải chưa 
qua xử lý, được đổ thẳng ra biển bởi các 
nhà hàng dịch vụ ăn uống, gây ô nhiễm môi 
trường tại các khu du lịch như khu Đồ Sơn 2, 
khu dịch vụ hậu cần nghề cá đảo Cát Bà …. 
Thêm vào đó, nhiều nguồn ô nhiễm bị đổ ra 
biển từ các kênh mương như cống sinh hoạt 
Nam Đông, mương An Kim Hải đổ ra khu vực 
biển Đình Vũ, cống C1 tiếp nhận nước thải từ 
các cơ sở sản xuất chế biến hải sản trên địa 
bàn quận Dương Kinh,… (Nguyễn 2017).

Dựa trên các kết quả nghiên cứu tiền khả 
thi trên, nhóm nghiên cứu đã xác định được 
người sử dụng và người mua tiềm năng 
cho dịch vụ nước sạch và lọc kim loại nặng 
mà rừng ngập mặn đem lại tại Hải Phòng 
(Hình 13).

3.5.3 Công nghiệp đóng tàu 

Trong một báo cáo của hội đồng OECD (2010) 
đánh giá các yếu tố tác động tới môi trường 
từ hoạt động đóng tàu:

Hoạt động tác động tới môi trường trực tiếp 
nhất là tại các khu xưởng, trong đó ngoài việc 
đóng mới tàu còn có cả dịch vụ bảo dưỡng và 
sửa chữa. Việc đóng tàu bao gồm:

Bảng 14. Danh sách các bên xả thải tại các vùng ven biển tại Hải Phòng
Ngành Mức độ xả thải và ô nhiễm
Nuôi trồng thủy sản Tỷ lệ chất ô nhiễm (chất rắn lơ lửng và phenol) vượt giới hạn cho phép (GHCP) 

tăng từ 10.8% lên 20.7%.
Giao thông vận tải, tàu thuyền Tỷ lệ chất ô nhiễm (chất dinh dưỡng và phenol) vượt GHCP tăng từ 9.4 % lên 

11.4%
Du lịch, bãi tắm Tỷ lệ chất ô nhiễm, vượt GHCP tăng từ 8.7% lên 15.9
Sản xuất nông nghiệp Vùng cửa sông Hải Phòng có hàm lượng thuốc trừ sâu cao 3-4 lần so với nơi khác

Nguồn: Nguyễn 2017
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• Xử lý các vật liệu thô, xử lý vật liệu thép thô
• Lắp ghép các phần thành các khối
• Hàn nối các khối thành cấu trúc của con tàu
• Lắp đặt lớp vỏ ngoài và các thiết bị điện tử
• Lắp đặt ngoại thất

Các hoạt động bảo trì và sửa chữa:
• Làm sạch và xử lý lớp vỏ tàu
• Thay dầu máy
• Dịch vụ bảo dưỡng máy móc và các thiết bị 

khác

Theo đó, các hoạt động có lo ngại ảnh hưởng 
cao nhất tới môi trường bao gồm:
• Các hoạt động xử lý kim loại, trong đó có 

cắt, hàn, mài nhiệt kim loại. Các công việc 
xử lý kim loại bao gồm cắt, ép, khoan, cán 
nghiền, mài và lắp ghép kim loại có thể dẫn 
tới ô nhiễm không khí. Ngoài ra công việc 
xử lý kim loại cũng phát thải ra dầu mỡ, dầu 
cắt, vv… cùng với bụi kim loại hòa vào trong 
nước hình thành ô nhiễm nước thải. Việc cắt, 
hàn kim loại sử dụng nhiên liệu Oxyfuel-Gas 
hay cắt nhiệt tạo ra bụi mịn PM và các khí 
thải độc hại bởi khói đốt (fume). Ngoài ra, 
nếu như độ tinh khiết của khí hàn oxy không 
cao (không đạt trên 99.5%) thì hiệu suất 
giảm, dẫn tới cần nhiều hơn thời gian cắt 
– hàn, từ đó tăng khí phát thải (EPA 2005). 
Hàn plasma sử dụng dòng điện để nung 
nóng kim loại. Trong quá trình thực hiện, cắt 
plasma giải phóng một lượng lớn khí oxi hóa 
kim loại và các chất thải khác.

• Các hoạt động xử lý bề mặt vỏ, trong đó có 
bào, ghép vỏ, sơn.

• Các hoạt động bảo dưỡng và xử lý, như dọn 
dẹp thân và đáy tàu.

• Hợp chất thiếc hữu cơ (Tributyltin - TBT) 
được tìm thấy trong sơn chống gỉ được 
sử dụng trong ngành công nghiệp đóng 
tàu. Mặc dù chất TBT đã được liệt vào danh 
sách các chất độc hại từ 2008 (Con người 
và thiên nhiên 2008) nhưng những tồn dư 
chất vẫn còn được tìm thấy và có những ảnh 
hưởng nhất định (Ngô và Nguyễn 2017). 
Điểm nóng (hot – spots) của hợp chất hữu 
cơ thiếc TBT thường tập trung tại các khu 
vực cảng thương mại và các bến xưởng 
đóng/sửa chữa tàu. (Bray và Langston 2006). 
Tributyltin (TBT), cũng như các sản phẩm 
phân hủy DBT và MBT, hiện là chất gây ô 
nhiễm toàn cầu ở khắp mọi nơi trong môi 
trường nước biển và nước ngọt toàn cầu do 
sử dụng rộng rãi trong sơn chống bẩn trên 
tàu (WWF 2006). Các khu vực có hàm lượng 
TBT đặc biệt cao trong nước, trầm tích và các 
loài động vật hoang dã, hay còn gọi là “điểm 
nóng TBT,” thường tập trung tại các cảng 
thương mại, nhà máy đóng tàu, đường vận 
chuyển, bến du thuyền…. Việc các chất độc 
hại này chảy theo nguồn nước ra biển không 
chỉ ảnh hưởng đến chất lượng nước mà còn 
có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe 
của con người. Việc bảo vệ và phát triển 
rừng ngập mặn để giảm thiểu tác động của 
nguồn ô nhiễm này đang ngày càng trở nên 
quan trọng và cấp bách.

Tính đến năm 2016, toàn thành phố Hải 
Phòng có 172 đơn vị đóng mới và sửa chữa 
tàu biển (bao gồm cả những đơn vị hoạt động 
đa ngành) tập trung tại các khu công nghiệp 
ven biển, trong đó có 8 doanh nghiệp Trung 
ương, 164 doanh nghiệp ngoài nhà nước với 
tổng số lao động tham gia là 9,300 (Trần và 
Đỗ 2018). Các loại tàu đóng tại Hải Phòng khá 
đa dạng với nhiều chủng loại như: tàu hàng 
khô (từ 6,500 DWT đến 53,000 DWT), các tàu 
chuyên dụng (tàu lai dắt, tàu kéo, tàu đầy, tàu 
hoa tiêu, tàu nghiên cứu, tàu hút bùn), tàu chở 
dầu, tàu công-ten-nơ, tàu chở ô tô đến 150,000 
DWT. Các sản phẩm đóng tàu được xuất khẩu 
đến nhiều nước, gồm cả thị trường Nhật Bản, 
Anh và Hà Lan. Tỷ lệ “nội địa hóa” sản phẩm 
tàu đóng mới đạt tỷ lệ tương đối cao ở mức 
50–70%. Bên cạnh đó, công nghiệp phụ trợ cho 
ngành đóng và sửa chữa tàu cũng phát triển 
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Hình 13. Các bên được hưởng lợi từ dịch vụ 
cung cấp nước sạch và lọc kim loại của RNM

https://www.thiennhien.net/2008/11/15/tributyltin-da-co-mat-trong-danh-sach-hoa-chat-doc-hai-quoc-te/
https://www.thiennhien.net/2008/11/15/tributyltin-da-co-mat-trong-danh-sach-hoa-chat-doc-hai-quoc-te/


Người mua và dịch vụ môi trường rừng ngập mặn tiềm năng tại Hải Phòng, Việt Nam | 27

khá mạnh, ví dụ như: sơn tàu biển, sản phẩm 
vật liệu hàn, sản phẩm nội thất tàu thủy, sản 
phẩm cơ khí tàu thủy (Trần và Đỗ 2018). 

Theo đại diện của Công ty tàu thủy SBIC2, 
ngành công nghiệp đóng tàu đóng vai trò 
quan trọng trong việc cung cấp các phương 
tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ vận tải hàng hóa, 
hành khách, công nghiệp quốc phòng, dầu khí 
và công nghiệp thủy hải sản (Thuỳ 2019). Tuy 
nhiên, trong 2 năm vừa qua, ngành này còn 
đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của 
khủng hoảng ngành cơ khí đóng tàu thế giới 
trong những năm qua và nhiều nguyên nhân 
khác. Ví dụ, Tổng công ty Công nghiệp tàu 
thủy – SBIC (chiếm khoảng 70% năng lực đóng 
tàu của Việt Nam) đã mất khả năng thanh toán 
và hiện đang thực hiện Tái cơ cấu toàn diện 
theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ và Bộ 
Giao thông vận tải từ năm 2010 đến nay (Thuỳ 
2019). Các công ty đóng tàu thành viên hiện 
hầu như không có các khách hàng lớn do các 
công ty vận tải hàng hải trong nước cũng đang 
gặp nhiều khó khăn trong cạnh tranh cũng 
như việc tìm kiếm nguồn vốn để đầu tư mở 
rộng đội tàu. Quỹ việc làm hàng năm của các 
đơn vị đang giảm dần không phát huy được 
năng lực cơ sở hạ tầng đã đầu tư lớn từ những 
năm trước đồng thời các doanh nghiệp đóng 
tàu cũng đang gặp phải khó khăn về tài chính 
do các khoản nợ đầu tư lớn tại các Ngân hàng 
chưa được tái cơ cấu dẫn đến việc vay vốn ngân 
hàng gần như là không thể (Thuỳ 2019). Tổng 
công ty và các đơn vị cũng không thể mở thủ 
tục bảo lãnh thực hiện hợp đồng theo thông lệ 
quốc tế với các hợp đồng đóng tàu thương mại 
cho chủ tàu nước ngoài. Nhiều chuyên gia, cán 
bộ thiết kế-kỹ thuật, công nhân lành nghề cũng 
chuyển ra khỏi Tổng công ty do số lượng thi 
công các tàu xuất khẩu giảm sút nhiều, khiến 
cho việc quỹ việc làm liên tục giảm sâu hàng 
năm. Năng lực quản lý và tổ chức sản xuất, 
quản lý kinh tế ở phần lớn các nhà máy đóng 
tàu vẫn còn chưa đáp ứng yêu cầu (Thuỳ 2019).

Kết quả chuyến đi khảo sát của CIFOR tại Hải 
Phòng cũng cho thấy, số lượng các doanh 

2 Hiện nay, Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy – SBIC 
(tiền thân là Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy – Vinashin) 
có 4 đơn vị công ty con đóng tàu hoạt động tại Hải Phòng 
bao gồm: Công ty đóng tàu Bạch Đằng; Công ty đóng tàu 
Phà Rừng; Công ty đóng tàu Sông Cấm và Công ty đóng 
tàu Nam Triệu 

nghiệp đóng tàu bị đóng cửa tại Hải Phòng 
ngày càng tăng do kinh phí hạn hẹp và 
không thể trả nợ. Ngoài ra, các khu neo đậu 
của công tàu thủy bị bồi đắp rất nhanh do 
tác động của việc xây dựng của khu đô thị 
Vinhomes Imperia dẫn đến mất mặt bằng sản 
xuất. Đồng thời việc xây dựng cầu Hoàng Văn 
Thụ khiến các tàu trên 3,000 tấn không thể 
vào xưởng của một số công ty. 

3.5.4 Ô nhiễm nước từ ngành vận tải biển

Tại Cát Bà, ô nhiễm môi trường biển có thể xảy 
ra do nhiều nguyên nhân (đô thị hóa, du lịch, 
dịch vụ) nhưng vận tải biển là nguyên nhân lớn 
nhất. Các sự cố tai nạn tàu thuyền chiếm đến 
khoảng 12% nguồn gây ô nhiễm và thường gây 
ra hậu quả sinh thái nặng nề, trong khi quản 
lí chất thải từ tàu biển không được kiểm soát 
và đặt vào mục tiêu phát triển. Vấn đề ô nhiễm 
ngày càng nghiêm trọng khi việc vận chuyển 
hoá chất nguy hại như xăng dầu, mazut, diesel, 
khí hoá lỏng, dầu thực vật, than đá đều gia tăng 
nhanh chóng (Cục Hàng hải Việt Nam 2015). 

Sự hình thành và hoạt động của các trung tâm 
logistics có thể gây ra những hệ lụy trực tiếp 
hoặc gián tiếp ảnh hưởng xấu đến môi trường. 
Hầu hết phương tiện vận chuyển hàng hóa đều 
kéo theo sự gia tăng chất thải. Ngành vận tải 
biển đang là ngành có nhiều nguy cơ tiềm ẩn 
gây ô nhiễm môi trường nước biển nhiều nhất, 
do sự gia tăng về số lượng cảng biển, mật độ 
tàu thuyền, do các vụ tràn dầu trong quá trình 
nhận, trả hàng, tiếp nhận nhiên liệu, và do việc 
sửa chữa, vứt bừa bãi các loại chất thải dính dầu 
mỡ. Trong bối cảnh Việt Nam, việc gia tăng nhu 
cầu vận tải than sẽ làm gia tăng vận tải biển 
trong tương lai và tạo áp lực lên chất lượng môi 
trường nước biển. 

Theo dự báo trong Quy hoạch điều chỉnh 
“Quy hoạch phát triển ngành Than Việt Nam 
đến 2020, có xét triển vọng đến 2030” (phê 
duyệt theo Quyết định số 403/2016/QĐ-TTg 
ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ - QH 
403/2016) nhu cầu than của Việt Nam ngày 
càng tăng cao (Bảng 15, Nguyễn 2019).

Nguồn than trong nước chỉ đáp ứng được 
khoảng một nửa nhu cầu đó (Minh 2017). Vì 
vậy, trong tương lai Việt Nam phải nhập khẩu 
lượng lớn than từ nước ngoài về để đáp ứng 
được nhu cầu ngày càng cao này. Theo dự kiến, 
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riêng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ nhập 
khẩu khoảng gần 5 triệu tấn than trong năm 
2017. Con số này sẽ tăng lên 11 triệu tấn vào 
năm 2020 và 19 triệu tấn vào năm 2025, tương 
đương 1/3 tổng lượng than nhập khẩu của 
Việt Nam (Minh 2017). Điều này cho thấy Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam là 1 trong số những 
doanh nghiệp tiêu thụ than lớn nhất cả nước, 
và ngành nhiệt điện sử dụng năng lượng hóa 
thạch là than đá ngày càng gia tăng. Trong khi 
đó, nhà nước và nhiều tỉnh (ví dụ Quảng Ninh) 
và nhiều tập đoàn (ví dụ Vinacomin) đang 
lên kế hoạch để chuyển đổi sang vận chuyển 
than bằng đường biển thay vì đường bộ 
(Vietnamnews 2016).

Sở dĩ các tập đoàn lớn hay doanh nghiệp 
chuyển đổi hình thức vận chuyển than bằng 
đường bộ sang đường biển bởi vì: các hình 
thức vận chuyển thông thường còn rất nhiều 
hạn chế về năng lực chuyên chở, và điều kiện 
đường xá Việt Nam không thuận lợi để ô tô có 
thể vận chuyển khối lượng hàng hóa cực lớn. 
Nhược điểm này có thể được khắc phục với 
tàu chở hàng hóa. Hiện nay, có rất nhiều các 
loại tàu biển lớn ra đời do được di chuyển trên 

những cung đường tự nhiên và có thể giúp các 
cá nhân các doanh nghiệp dễ dàng chuyển 
một khối lượng hàng hóa gấp hàng trăm, thậm 
chí là vài nghìn lần, so với vận chuyển bằng 
các hình thức khác. Khi sử dụng hình thức vận 
chuyển than bằng đường biển, các cá nhân 
và doanh nghiệp có thể tiết kiệm được một 
khoản đáng kể cho chi phí vận chuyển, bởi mỗi 
một chuyến hàng bạn có thể vận chuyển được 
một khối lượng hàng hóa lớn nên chi phí cũng 
từ đó mà giảm theo. Nếu tính toán một cách 
chi tiết nhất, giá thành khi vận chuyển than 
bằng đường biển rẻ hơn rất nhiều lần so với 
các hình thức khác (Vận tải đường biển 2018). 
Bảng 16 cũng thể hiện các kế hoạch rõ ràng 
của nhà nước về việc vận chuyển than bằng 
đường biển.

Theo số liệu của Tổng công ty tư vấn và thiết kế 
GTVT – CTCP năm 2015 tại Hải Phòng chỉ vận 
chuyển than tại 9 bến trên sông Cấm (Mipec, 
Thượng Lý, Đài Hải, Hải Đăng, Total Gas, Dầu 
Khí Hải Linh, K99, Petec, Cầu 19/9). Tuy nhiên 
theo Quyết định 1037/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 
về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch phát 
triển hệ thống cảng biển đến năm 2020, định 

Bảng 15. Dự báo nhu cầu than đến năm 2035
2020 2025 2030 2035

Nhu cầu than cả nước (triệu tấn) 81.3 110.9 144.7 153.1
Trong đó, nhu cầu than cho sản xuất điện (triệu tấn) 59.5 86.0 119.4 127.5

Nguồn: Nguyễn 2019

Bảng 16. Quy hoạch loại, cỡ tàu vận tải theo Quyết định số 1517/QD-TTG ngày 26/08/2014 
về phê duyệt quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến 
năm 2030

Tuyến quốc tế Tuyến nội địa
1. Tàu hàng rời 30,000–200,000DWT 1,000–10,000DWT

1.1 Nhập than cho nhà máy nhiệt điện, quặng cho nhà máy 
liên hợp gang thép

100,000–200,000DWT 5,000–10,000DWT

1.2 Xuất khẩu than, quặng, alumin, nhập phân bón và 
clinker

30,000–50,000DWT

Nguồn: Thủ tướng Chính phủ 2014

Bảng 17. Phân bổ hàng hóa 2020 và 2030 qua cảng vụ Hải Phòng
2020 2030

Khu vực bến sông Cấm 2 triệu tấn hàng rời trong đó có than 2 triệu tấn hàng rời trong đó có than
Khu bến Đình Vũ 2 triệu tấn hàng rời trong đó có than 1 triệu tấn hàng rời trong đó có than

Nguồn: Tổng công ty tư vấn và thiết kế GTVT – CTCP 2015

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/quyet-dinh-1517-qd-ttg-2014-quy-hoach-phat-trien-van-tai-bien-viet-nam-2020-dinh-huong-2030-247101.aspx
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hướng 2030, đã có sự điều chỉnh về phân bổ 
hàng hoá giữa các bến trong cảng Hải Phòng 
khi khu bến Đình Vũ cũng đã được phân bổ 2 
triệu tấn hàng rời trong đó có than (Bảng 17). 
Việc vận chuyển than ở các cảng vụ Hải Phòng 
thay đổi từ khu vực bến nội địa là bến sông 
Cấm sang khu bến quốc tế Đình Vũ cũng phù 
hợp với xu thế dự đoán trong tương lai, khi 
Việt Nam phải nhập khẩu lượng than lớn từ 
quốc tế.

3.5.5 Cảng biển/cảng cá

Theo định nghĩa trong Luật Thủy sản năm 
2017, cảng cá là cảng chuyên dụng cho tàu cá, 
bao gồm vùng đất cảng cá và vùng nước cảng 
cá. Vùng đất cảng cá là khu vực được giới hạn 
để xây dựng cầu cảng, kho, bãi, nhà xưởng, 
trụ sở, cơ sở dịch vụ, hệ thống giao thông, 
thông tin liên lạc, điện, nước và công trình phụ 
trợ khác phục vụ cho hoạt động của cảng cá. 
Vùng nước cảng cá là vùng nước được giới 
hạn để thiết lập vùng nước trước cầu cảng, 
vùng quay trở tàu, khu neo đậu, khu chuyển 
tải, luồng vào cảng cá và công trình phụ trợ 
khác (Quốc hội Việt Nam 2017). Hàng năm 
trên địa bàn TP Hải Phòng, các cơ sở dịch vụ 
hậu cần thủy sản phục vụ khoảng 12,000 lượt 
tàu; tổ chức 150 tàu dịch vụ hậu cần thủy sản 
trên biển nhằm hỗ trợ các tàu đánh bắt tăng 
thời gian bám biển, giảm chi phí, nâng cao 
hiệu quả khai thác (Tài nguyên và Môi trường 
2018a).

Theo Hà (2009), mặc dù cảng biển là đầu mối 
quan trọng giúp sự phát triển kinh tế, chính 
trị và xã hội của toàn quốc nói chung và Hải 
Phòng nói riêng, quá trình xây dựng và hoạt 
động của các cảng biển cũng gây ra nhiều 
tác động tiêu cực mà nếu không được quan 
tâm đầy đủ sẽ ảnh hưởng xấu đến môi trường 
vùng cảng và thậm chí cả vùng biển của đất 
nước. Hệ thống cảng biển của nước ta phân 
bố dọc bờ biển, mọi sự ô nhiễm môi trường 
đều gây ra hậu quả lan truyền rất lớn dọc theo 
bờ biển từ Bắc xuống Nam hoặc ngược lại (tùy 
theo chế độ hải lưu mùa hè và mùa đông). Do 
biên độ triều lớn nên các cảng vùng cửa sông 
nguồn ô nhiễm sẽ được dòng triều đưa đến 
toàn bộ vùng cửa sông. Sự lan truyền ô nhiễm 
bụi và khí độc theo hướng gió của hai mùa 
cũng cần được quan tâm để giảm thiểu sự ảnh 
hưởng đến các đô thị hoặc khu dân cư gần 
cảng (Hà 2009). 

Việc xây dựng và vận hành cảng cũng đã ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái rừng 
ngập mặn (Bảng 18).

Cục Hàng hải Việt Nam (2015) cũng đã nêu rõ 
ảnh hưởng của hàng hải tới môi trường biển và 
nước bao gồm:
• Các sự cố hàng hải, mắc cạn và đập bờ;
• Tràn dầu, rò rỉ từ bồn thùng chứa nhiên liệu 

sẽ (i) ảnh hưởng tới ngành đánh bắt nuôi 
trồng thủy hải sản, (ii) ảnh hưởng đến ngành 
du lịch khi nước bẩn và bốc mùi, (iii) ảnh 
hưởng tới hệ sinh thái rừng ngập mặn, cỏ 
biển, vùng triều bãi cát, đầm phá, các rạn 
san hô và, nghiêm trọng hơn, giảm khả năng 
sức chống đỡ, tính linh hoạt và khả năng 
khôi phục của các hệ sinh thái;

• Sự cố liên quan đến thùng, bồn chứa các 
chất lỏng, chất rắn độc hại như thuốc trừ sâu 
hóa chất độc hại

Ngoài ra, dầu trôi nổi còn làm hỏng máy móc, 
thiết bị khai thác tài nguyên và vận chuyển 
đường thủy, làm ảnh hưởng đến hoạt động 
của các cảng cá, cơ sở đóng mới và sửa chữa 
tàu biển. 

3.5.6 Ô nhiễm nước từ ngành gang thép

Trong các nhà máy luyện gang thép bằng 
phương pháp truyền thống (sử dụng oxy trong 
lò đốt), nước làm lạnh thường bị nhiễm kim loại 
nặng và chất bôi trơn nên không được tái sử 
dụng, sau được thải bỏ ra bên ngoài cùng với 
nước thải từ các nguồn khác nhau. Trung bình 
sản xuất một tấn sản phẩm sẽ thải ra khoảng 
80m3 nước thải. Nước thải này có nhiệt độ rất 
cao vì được hòa trộn nước làm mát. Thành phần 
của nước thải từ ngành luyện gang thép rất 
khó xử lý bao gồm nhiều hoá chất độc hại như 
phenol, xyanua, ammonia, dầu, kim loại nặng, 
và một số chất hữu cơ khác (QCVN, n.d).

Trong quá trình sản xuất gang thép phát sinh 
nguồn chất thải gồm nước thải, khí và bụi thải, 
chất thải rắn. Trong đó, có 2 nguồn nước thải: 
Nước dùng để pha chế các loại hóa chất công 
nghiệp, để tẩy, rửa kim loại, sơn mạ màu; Nước 
được sử dụng để tản nhiệt các thiết bị và sản 
phẩm. Khi bị thải ra, lẫn trong nước là các chất, 
dầu, mỡ dư thừa, bụi cặn, oxit các kim loại 
nặng, … gây ô nhiễm (Nghiêm và Bùi 2016). 
Theo số liệu thống kê (Nguyễn và Nguyễn 
2017), cứ mỗi tấn thép thô sản xuất bằng công 
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Bảng 18. Tác động của việc xây dựng và vận hành cảng biển
Tác động đến môi trường và rừng ngập mặn

Quá trình xây 
dựng cảng, 
cầu tàu, bến 
bãi

 • Giảm diện tích rừng ngập mặn tại Hải Phòng và mất tính đa dạng của của nhiều loài sinh vật 
(chim, thú, bò sát, động vật đáy, sinh vật bám, rong biển...) khiến các loài sinh vật có nguy cơ bị 
tiêu diệt trực tiếp hoặc phải di cư sang vùng khác (rừng ngập mặn thuộc cụm cảng Hải Phòng 
có 90 loài cá, hơn 300 loài động vật đáy, 05 loài bò sát, 37 loài chim, 16 loài rong tảo, 36 loại cây 
ngập mặn...)

 • Trong quá trình thi công, phải phá đá, nạo vét với một khối lượng lớn (ví dụ: xây dựng cảng Cái 
Lân - Quảng Ninh phải nổ mìn phá 160,000 m3 đá ngầm và nạo vét khoảng 1 triệu m3 trầm tích 
đáy biển) ảnh hưởng đến hệ san hô nghiêm trọng

 • Công tác phá đá, nạo vét vùng cảng và tạo luồng sẽ gây ra sự xáo trộn tầng đáy, làm tăng đáng 
kể độ đục của nước và nồng độ các chất ô nhiễm môi trường. Theo các kết quả quan trắc và 
khảo sát thực tế khi tàu nạo vét hoạt động, vùng nước bị ảnh hưởng có bán kính hàng trăm 
mét và kéo dài hàng giờ. Các chất thải xây dựng như vôi vữa, xi măng, dầu mỡ, hóa chất...cũng 
góp phần làm giảm chất lượng nước. 

 • Sự suy giảm chất lượng nước cũng dẫn đến sự hủy hoại và xua đuổi các loài thủy sinh, làm 
giảm năng suất khai thác nuôi trồng hải sản nước lợ của nhân dân như tôm, cá, cua, rau câu...
(Theo TCVN 5943-1995, hàm lượng chất rắn lơ lửng cho phép đối với vùng nuôi trồng thủy sản 
là 50mg/l).

 • Phá hủy cảnh quan tự nhiên: Rừng ngập mặn là một cảnh quan đặc thù hấp dẫn của vùng ven 
biển có tính đa dạng loài cao, việc phá hủy rừng ngập mặn sẽ làm mất cảnh quan tự nhiên, 
giảm tiềm năng du lịch ven bờ. 

Quá trình vận 
hành khai thác 
cảng

 • Các hoạt động của cảng có thể gây tác động tiêu cực đến môi trường bao gồm: 
 − Tàu bè ra vào cảng
 − Xếp dỡ hàng hóa
 − Nạo vét duy tu khu nước trước bến và luồng tàu
 − Sinh hoạt của cán bộ công nhân viên
 − Hoạt động của các khu vực sản xuất và hậu cần
 − Sửa chữa bảo trì phương tiện...

 • Gây ô nhiễm môi trường nước và đất do:
 − Nước thải từ cảng
 − Nạo vét duy tu luồng lạch
 − Hoạt động của các cơ sở đóng mới, sửa chữa, phá dỡ tàu cũ 
 − Từ tàu thuyền thải ra các chất thải sinh hoạt, nhiên liệu, cặn dầu, nước rửa tàu sau khi dỡ 

hàng, các chất tẩy rửa...do các thiết bị thu gom chất thải hạn chế và ý thức chấp hành các 
quy định an toàn hàng hải và vệ sinh môi trường chưa cao.

 − Nguồn nước thải ra từ cảng bao gồm:
 � Nước thải công nghiệp từ các xí nghiệp cơ khí
 � Chế biến hải sản
 � Nước vệ sinh nhà xưởng
 � Kho bãi
 � Nước thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh, nhà tắm, nhà hàng, văn phòng... và lượng nước 

mua chảy tràn trên mặt bằng cảng
 � Các hoạt động kinh doanh
 � Ô nhiễm dầu mỡ do các phương tiện để rò rỉ nước la canh, nước dằn tàu, nước buồng 

máy…
 • Các loại nước thải này chứa nhiều chất lơ lửng rắn, dầu mỡ, chất hữu cơ, kim loại, vi trùng...

và lưu lượng nguồn nước thải rất lớn nên khả năng gây ô nhiễm rất cao (Khu cảng cá Tắc Cậu 
-Kiên Giang thải ra 2,100 m3 nước thải trong một ngày đêm). 

 • Nguyên nhân chính gây nên ô nhiễm vùng nước tại các cảng biển đến từ các hoạt động cung 
cấp dầu mỡ, nhiên liệu cho tàu; sửa chữa nhỏ và xả rác bừa bãi các loại chất thải dính dầu mỡ. 
Thêm vào đó, các sự cố như tràn dầu, tai nạn do đâm va, tai nạn hàng hải, vỡ đường ống,… 
cũng là nguyên nhân gây ô nhiễm dầu ở mức nghiêm trọng. 

Nguồn: Hà 2009, Tạp chí giao thông 2019, Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông Vận tải 2011
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nghệ lò cao sẽ phải thải ra hơn 500kg chất thải 
rắn (xỉ), 3m3 nước thải độc hại. 

Hiện tại với ngành thép có thông tư 
Số: 03/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 01 năm 
2014 Quy Định về Công Nghệ, Thiết bị Sản 
xuất Gang, Thép. Trong đó có các quy định về 
môi trường như quy định xử lý khí thải (QCVN 
51:2013/BTNMT), chất thải rắn (QCVN 07:2009/
BTNMT), bùn thải (QCVN 50:2013/BTNMT) và 
nước thải (QCVN 52:2013/BTNMT). Tuy nhiên, 
nhiều trường hợp không làm theo quy định, 
ví dụ như ô nhiễm nhà máy gang thép Vạn Lợi 
(Hải 2014), công ty thép Việt Nhật (Thu 2018), 
VSC-POSCO và VINAPIPE xả nước thải ra kênh 
Tân Hưng Hồng, trực tiếp chảy ra sông Cấm, 
sông Rế - là nguồn cấp nước cho thành phố Hải 
Phòng (Thuý 2015). 

3.5.7 Công ty xăng dầu 

Theo nghiên cứu của Cục Hàng hải Việt Nam 
(2015), các chất độc hại tại cảng B12 cùng với 
kho chứa lớn nhất Việt Nam thuộc Tổng Công 
ty Xăng dầu Việt Nam với hàng triệu tấn hàng 
xăng dầu, mazut, diesel, khí hoá lỏng nhựa 
đường là nguồn gốc gây hại tới môi trường và 
đa dạng sinh học biển. Ngoài ra, hàng triệu tấn 
dầu thực vật qua Cảng Cái Lân, hàng triệu tấn 
than đá nhập khẩu và xuất khẩu qua Cảng Cẩm 
Phả cũng là các tác nhân có nguy cơ gây hại tới 
môi trường khi có sự cố, hàng hóa tại các cảng 
trung chuyển trên vịnh Lan Hạ-Cát Bà.

“Đầu tháng 8 năm 2019, Tổng công ty Hàng hải 
VN (Vinalines) vừa gửi văn bản đề xuất Bộ GTVT 
đầu tư xây dựng cụm cảng, tổng kho xăng dầu 
và khí hóa lỏng với diện tích khoảng 400–450 
ha tại đảo Cái Tráp và khu vực cảng Lạch Huyện 
(Cát Hải, Hải Phòng).” (Bộ Giao thông vận 
tải 2019)

Theo đại diện Vinalines, hiện nhóm hàng lỏng 
đang chiếm khoảng 5–7% tổng lượng hàng 
thông qua cảng Hải Phòng. Đặc biệt trong 2 
năm gần đây, nhóm mặt hàng này có xu hướng 
tăng cao so với giai đoạn trước, tốc độ tăng 
trưởng chung giai đoạn 2010–2015 là 9.1%, giai 
đoạn 2015–2017 là 12.5%. Tại Hải Phòng hiện 
nay, mới chỉ có tổng kho xăng dầu của Công ty 
CP Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình 
Vũ) đang cung cấp chủ yếu xăng dầu và khí hóa 
lỏng cho khu vực Hải Phòng và miền Bắc (Bộ 
giao thông vận tải 2019). 

3.5.8 Ô nhiễm nước biển và xả thải công 
nghiệp, khu công nghiệp

Tính toán sơ bộ trên 28 tỉnh thành ven biển 
nước ta, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát 
sinh (Bảng 19) vào khoảng 14.03 triệu tấn/
năm, tương đương gần 38,500 tấn/ngày 
(Nguyễn 2012).

Các chất thải từ các khu công nghiệp, việc nuôi 
trồng thủy hải sản, rác thải sinh hoạt, rác thải y 
tế,.... làm ảnh hưởng không nhỏ tới hệ sinh thái, 
tài nguyên biển và ven biển ở nước ta. Nhìn 
chung, chất lượng nước biển ven bờ Hải Phòng 
đã có dấu hiệu ô nhiễm cục bộ tại nhiều nơi. 
Các chất ô nhiễm chủ yếu do dầu, COD, TSS tại 
các khu vực cảng và cửa sông. Vấn đề ô nhiễm 
biển lớn nhất của Hải Phòng là do ô nhiễm 
dầu do các hoạt động vận tải, tàu thuyền, kinh 
doanh và trữ dầu, tràn dầu… Không những vậy, 
hầu hết các tàu biển Việt Nam có tuổi trung 
bình 15 năm nên trang thiết bị phần lớn đều 
cũ kỹ, lạc hậu, các thiết bị như máy phân ly dầu 
nước, lọc dầu, báo chỉ số nồng độ thải… để 
phòng ngừa ô nhiễm môi trường vừa thiếu và 
vừa không được bổ sung; nhiều phương tiện 
chưa hề được lắp đặt các thiết bị thu gom chất 
thải. Mặc dù đã có các quy định về thu gom 
chất thải từ tàu, việc tuân thủ và kiểm tra vẫn 
chưa đáp ứng được. Việc xả nước thải, nước la 
canh, chất thải rắn ra các vùng nước vẫn còn là 
vấn đề nan giải, đặc biệt là xả các chất thải có 
dầu, mỡ, gây ô nhiễm biển do dầu (Bảng 20 và 
Bảng 21).

Đến nay, ở Việt Nam, đã đưa ra rất nhiều các 
văn bản nghị định, quyết định, chiến lược đề 
án nhằm kiểm soát tình hình ô nhiễm biển, bảo 
vệ môi trường biển, an ninh an toàn biển. Việt 
Nam còn tham gia các công ước quốc tế như 
Công ước năm 1982 của Liên hiệp quốc về Luật 
Biển (UNCLOS); Công ước MARPOL 73/78; Công 
ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với các 
tổn thất do ô nhiễm dầu CLC 1969 và 1992 với 
những quy định nhằm bảo đảm tài chính cho 
những bên bị thiệt hại do tàu dầu gây ra và giới 
hạn trách nhiệm dân sự của chủ tàu; Công ước 
COLREG về các quy tắc quốc tế phòng, tránh 
đâm, va trên biển năm 1972; Công ước BASEL 
về kiểm soát vận chuyển xuyên biên giới các 
chất độc hại và việc loại bỏ chúng năm 1989; 
Công ước về đa dạng sinh học năm 1992; Công 
ước RAMSAR về các vùng đất ngập nước có tầm 
quan trọng quốc tế đặc biệt như là nơi cư trú 
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Bảng 19. Nguồn và mức độ chất thải rắn 
Nguồn chất thải Mức độ phát thải
Nuôi tôm  • Trung bình với mỗi ha nuôi tôm sẽ xả ra môi trường khoảng 5 tấn chất thải rắn và hàng 

chục nghìn m3 nước thải.
 • Hiện nay, tổng diện tích nuôi tôm là khoảng trên 600 nghìn ha, ước tính sẽ thải ra gần 3 

triệu tấn chất thải rắn. 
Công nghiệp  • Theo số liệu thống kê sơ bộ năm 2009, tổng khối lượng chất thải rắn công nghiệp phát 

sinh tại dải ven biển vào khoảng 2.42 triệu tấn/năm (khoảng 6,600 tấn/ngày tương ứng 
với khoảng 50% lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh trên toàn quốc, 13,100 tấn/
ngày).

Hàng hải và đóng tàu  • Bụi hạt nix (hay xỉ đồng) là nguyên nhân phát thải chính. 
Chất thải y tế  • Đến năm 2009, thống kê cho thấy tổng cộng hơn 248 tấn/ngày chất thải rắn y tế phát 

sinh tại các tỉnh thuộc dải ven biển (tính chung cả bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế dự 
phòng, trạm xá...), trong đó có 40–50 tấn/ngày (tương ứng với khoảng 20%) là chất thải 
rắn y tế nguy hại phải xử lý

Sự cố tràn dầu  • Theo thống kê, số vụ tràn dầu do tai nạn tàu hàng hải trong giai đoạn 1989 đến 2009 là 
trên 100 vụ;đổ ra biển từ vài chục đến hàng trăm tấn dầu.

 • Ví dụ vào tháng 2/2007, một vụ tràn dầu không rõ nguồn gốc với tổng lượng dầu lên 
đến 1,700 tấn đã ảnh hưởng đến 20 tỉnh/thành ven biển, chủ yếu là các tỉnh miền Trung 
(từ Hà Tĩnh trở xuống nam).

 • Khoảng 50% lượng dầu gây ô nhiễm biển nước ta là do các tàu thuyền nhỏ dưới 45 mã 
lực với thiết bị máy móc lạc hậu, không được trang bị máy phân ly dầu nước.

Khai thác dầu khí  • Cho đến 2012, đã có 7 vụ rò rỉ dầu xảy ra tại các dàn khoan dầu khí, chưa kể các nước 
khác trong khu vực Biển Đông theo báo cáo của Tổng công ty dầu khí Việt Nam. 

 • Có khoảng 340 giếng khoan hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí ở vùng biển nước 
ta. Hoạt động này thải ra một khối lượng lớn nước lẫn dầu và phát sinh khoảng 5,600 
tấn chất thải rắn, trong đó chất thải rắn nguy hại chưa có bãi chứa và nơi xử lý chiếm 
20–30%.

Nguồn: Nguyễn 2012 

Bảng 20. Tải lượng chất gây ô nhiễm đổ ra biển (Đvt: Nghìn tấn)
  COD BOD N-T P-T TSS HCBVTV KLN

Hải phòng - Quảng Ninh 206.4 39 38.8 20.7 17.24 51.5 7.8

Bà Rịa - Vũng Tàu - TP.HCM 175.6 38.9 125.9 23.3 384.2 3

Nguồn: Nguyễn 2012

của các loài chim nước năm 1971, sửa đổi theo 
Nghị định thư Paris năm 1982. Mặc dù vậy, quy 
phạm pháp luật về phòng ngừa, xử lý và khắc 
phục ô nhiễm môi trường biển chủ yếu mới chỉ 
được ban hành dưới dạng các văn bản dưới luật 
(các thông tư, quy chế do các bộ, ngành ban 
hành) mà chưa được xây dựng thành một đạo 
luật (Cục Hàng hải Việt Nam 2013). Những ảnh 
hưởng từ hoạt động vận tải tàu thuyền đến môi 
trường biển, hệ sinh thái dưới biển và ven biển 
là rất lớn, trong đó có rừng ngập mặn. Không 
những vậy, rừng ngập mặn có vai trò quan 
trọng đối với việc giảm ô nhiễm từ khí thải, 
ngăn chặn dầu thừa, rác thải từ biển vào khu 
dân cư, nuôi trồng thủy sản, vì vậy cần có cơ chế 

chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với ngành 
logistics, đặc biệt là các tàu vận tải trên biển.

3.5.9 Ô nhiễm nuôi trồng thủy hải sản

Tại Hải Phòng, nuôi trồng thủy hải sản là nguồn 
thu chính của nhiều gia đình, cộng đồng và địa 
phương. Kinh tế thủy sản phát triển mạnh trên 
cả hai lĩnh vực nuôi trồng và khai thác. Nuôi 
trồng thủy sản phát triển theo hướng thâm 
canh và bán thâm canh hiệu quả kinh tế cao; 
tăng cường năng lực khai thác thủy sản xa bờ 
(Trần 2018). Hải phòng cũng có khả năng chế 
biến thuỷ sản lớn nhất cả nước khi mà số cơ 
sở sản xuất chế biến thuỷ sản chiếm tới 75% 

https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/iucn_sach_dung_1_11_2012_vn_a4.pdf?fbclid=IwAR0s1QKauWgLlvCe_PZpeprnBXqDG4Hmg8sccYlmrSqMWHPI_Bw_Avt_snY
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/iucn_sach_dung_1_11_2012_vn_a4.pdf
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Bảng 21. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước vượt quá mức quy định đối với mục đích bảo 
tồn, mục đích nuôi trồng thủy sản và mục đích khác của các khu vực ven biển và cảng cá Cát 
Bà thuộc Hải Phòng từ 2005–2011 
Đvt: lần 

                         Các chất 
                          ô nhiễm

Quận/huyện

TSS Amoni COD Dầu mỡ Phenol

Mục 
đích 
BT

Mục 
đích 
NTTS

Mục 
đích 
BT

Mục 
đích 
NTTS

Mục 
đích 
BT

Mục 
đích 
NTTS

Mục 
đích 
BT

Mục 
đích 
NTTS

Mục 
đích 
khác

Mục 
đích 
BT

Mục 
đích 
NTTS

Cát Bà               2.0–8.0   1.0–4.0    
Hải An Nam Hải 1.2–1.3   2.1–2.3 0 1.2 3 1.5   2 2

Đồ Sơn
Khu 3         1.55 2 2      
Khu 1 2.1     1.35 3 3      

Tiên Lãng Xã Vinh 
Quang         1.2 1.5     2.0–3.0    

Đảo Bạch 
Long Vĩ

Gần cửa Âu 
tàu         2.5 3.3 8   4    

Nguồn: Cục Điều tra và Kiểm soát tài nguyên Môi trường biển 2013

số lượng trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ 
và số kho lạnh chiếm tới 50% sức chứa của các 
cơ sở chế biến thuỷ sản tại miền Bắc. Bên cạnh 
đó, cơ sở dịch vụ hậu cần thủy sản được củng 
cố và mở rộng; các khu neo đậu tránh trú bão 
có tổ chức và được xây dựng với trang thiết 
bị ngày càng hiện đại (Trần 2018). Năm 2016, 
GRDP lĩnh vực thủy sản trên địa bàn thành phố 
đạt 2,687.8 tỷ đồng, chiến 2.034% GRDP toàn 
thành phố và chiếm 30.8% tổng GRDP nhóm 
ngành nông, lâm, thủy sản; tăng 1.34 lần so với 
năm 2006. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 
50.83 triệu USD. Một số quốc gia và vùng lãnh 
thổ trên thế giới bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Hồng Kông, Trung Quốc, EU, ASEAN,… đã nhập 
khẩu các sản phẩm thuỷ sản của thành phố Hải 
Phòng. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất thủy 
sản bình quân giai đoạn 2011–2015 gấp hơn 2 
lần tốc độ tăng trưởng chung toàn ngành đạt, 
7.07%/năm, trong đó: Giá trị khai thác thủy sản 
tăng 6.55%/năm, giá trị nuôi trồng và dịch vụ 
tăng 7.48%/năm, góp phần quan trọng vào 
chiến lược phát triển kinh tế biển và bảo vệ an 
ninh quốc phòng biển đảo của thành phố (Trần 
và Đỗ 2018).

Tuy nhiên, nuôi trồng thủy sản cũng dẫn đến 
ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do (i) lượng 
thức ăn của các loài nhuyễn thể còn thừa lắng 
xuống; (ii) mật độ nuôi dày đặc làm hạn chế 
tốc độ của dòng chảy giảm khả năng trao đổi 
nước sạch gây ứ đọng các chất thải và tăng 

nguy cơ dịch bệnh đối với các loại thủy hải sản; 
(iii) việc chở cát từ nơi khác về phục vụ nuôi hải 
sản đã làm thay đổi môi trường tự nhiên đáy 
vịnh, xuất hiện nhiều loại vi tảo gây bệnh, ảnh 
hưởng nguồn lợi thủy sản tự nhiên như tu hài, 
hàu,… Hiện tượng thủy triều đỏ và dịch bệnh 
hải sản liên tiếp xuất hiện ở một số khu vực 
như Hang Vẹm, Vụng O,… gây thiệt hại lớn đến 
kinh tế các hộ nuôi; (iv) rác thải sinh hoạt (gần 
1,300 người); rác thải thu gom từ ô lồng bè tới 
10m3/ngày chưa kể lượng rác trôi dạt trên vịnh 
(Trần và Vũ 2018). Cán bộ Chi cục Thủy sản Hải 
Phòng cũng cho biết lồng bè hoạt động ở khu 
vực du lịch ảnh hưởng đến môi trường, đặc 
biệt là nguồn nước, như rác thải, thức ăn. Các 
hộ thường làm lồng bè không có quy chuẩn và 
không đảm bảo vệ sinh, thường xả thải ngay 
xuống biển. 

Theo thống kê của Ban quản lý các vịnh tại 
Cát Bà hiện có tổng 441 cơ sở nuôi trồng thủy 
sản, 9,507 ô nuôi thủy hải sản, trong đó có 
1,598 ô nhà ở, khoảng 16,000 quả phao xốp, 
số lượng bè, giàn bè nuôi thủy sản trên địa 
bàn huyện Cát Hải đã vượt quá số quy hoạch 
là 292 bè/5,241 ô lồng (Bảng 22, Tài nguyên 
và Môi trường 2018b). Nên vị trí neo đậu phần 
lớn tự phát, chưa tuân thủ theo đúng quy định 
kỹ thuật, bảo vệ môi trường và quan trọng là 
chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép đã trực 
tiếp làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái 
tự nhiên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà (Tài 

https://www.quangninh.gov.vn/So/sotainguyenmt/Lists/TinTuc/Attachments/5508/Ke hoach KSONB Hai Phong - Quang Ninh.pdf?fbclid=IwAR3EaYRVi7L7Exwn8qEJZ3lGcl5VuDmK6W5_TLaxaX_1NbhY8TwA59DtNz0
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nguyên và Môi trường 2018b). Ngoài ra, còn các 
cơ sở kinh doanh dịch vụ xăng dầu trên vịnh, 
những nơi nuôi thả cá đã đổ một lượng không 
nhỏ thức ăn chưa phân hủy hết của cá ra môi 
trường, các thùng phao xốp chịu tác động, sự 
va đập sóng gió sẽ bị rã và gây ô nhiễm mặt 
nước. Bên cạnh đó, còn tồn tại 525 giàn nuôi 
nhuyễn thể. Tất cả tạo thành chất thải rắn tại 
các bãi triều rạn ngầm, làm hỏng và mất đi môi 
trường sống của các sinh vật sống ở tầng đáy 
như san hô, rong rêu. Theo Chi cục Thủy sản Hải 
Phòng, theo quy hoạch năm 2020, thành phố 
sẽ hủy bỏ hết toàn bộ số lượng giàn bè trên địa 
bàn Cát Hải, Cát Bà, nhằm mục đích phát triển 
du lịch và quy hoạch nuôi trồng thủy hải sản 
thâm canh, áp dụng công nghệ cao tập trung 
khu Dương Kinh, Hải Phòng.

3.5.10 Ô nhiễm từ thuyền du lịch - Cảng tàu 
du lịch (tàu cỡ nhỏ)

Theo Điều 13, Quy định về cảng, bến khách du 
lịch- Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND về ban 
hành quy chế quản lý hoạt động du lịch trên 
các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, 
thành phố Hải Phòng (Ủy ban nhân dân thành 
phố Hải Phòng 2018), cảng, bến khách du lịch, 
bao gồm: cảng, bến trong đất liền; cảng, bến tại 
điểm tham quan; và khu vực neo đậu tàu thủy 
lưu trú du lịch.

Các hoạt động khai thác du lịch của Hải Phòng 
diễn ra chủ yếu ở khu vực ven biển như bãi tắm 
Đồ Sơn và đảo Cát Bà. Có các tuyến tàu cánh 
ngầm cao tốc khai thác du lịch từ đất liền sang 
đảo Cát Bà như Bến Bính – Bến Cái Viềng, Bến 
Bính – Bến Cát Bà. Ngoài ra tại đảo Cát Bà có 
bến Gia Luận tiếp nhận các tàu, phà du lịch từ 
Quảng Ninh. Ông Vũ Huy Thưởng - Phó Giám 
đốc Sở Du lịch Hải Phòng cho biết: Trên địa bàn 
thành phố hiện có 123 tàu du lịch, trong đó Cát 
Bà có 111 tàu, Đồ Sơn có 12 tàu (Hiệp 2018). 

Trên thực tế, dù hình thành đã lâu nhưng mẫu 
mã, chất lượng các tàu tuyến từ trung tâm đảo 
Cát Bà đi đến các đảo nhỏ vẫn còn nhiều hạn 
chế, tiềm ẩn không ít nguy cơ mất an toàn. 
Các đơn vị kinh doanh loại hình này chủ yếu 
là hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ, sở hữu ít 
phương tiện, mức độ đầu tư cũng hạn chế, đa 
số đều là tàu vỏ gỗ được hoán cải từ tàu đánh 
bắt hải sản (Hiệp 2018). Tuổi thọ của nhiều 
tàu đã hơn 10 năm, với kiểu dáng và kích cỡ 
đa dạng. Trên các tàu đều có trang bị áo phao, 
bình chữa cháy, nhưng chất lượng của những 
thiết bị này ở mỗi tàu mỗi khác. Rất ít tàu có 
trang thiết bị sơ cấp cứu đúng tiêu chuẩn. 
Thậm chí, 63/111 tàu du lịch ở Cát bà đã bị tạm 
đình chỉ hoạt động vào 29/5/2018, trong đó có 
27 tàu chở khách tham quan vịnh và 36 tàu lưu 
trú nghỉ đêm trên vịnh, do chưa đủ điều kiện 
cũng như thiếu chứng chỉ phòng cháy chữa 
cháy và nghiệp vụ du lịch (Hiệp 2018). 

Hiện chưa có con số cụ thể về lượng chất thải 
gây nguy hại tới môi trường từ những tàu du 
lịch này tại Hải Phòng. Tuy nhiên, ở Vịnh Hạ 
Long, theo điều tra từ Tổ chức bảo tồn thiên 
nhiên quốc tế (IUCN), hiện chưa đến 10% tàu 
du lịch có hệ thống xử lý nước thải đen, 90% 
còn lại là tàu kiểu cũ không thể lắp đặt hệ 
thống xử lý nước thải. Theo ông Nguyễn Duy 
Phú, Chủ tịch Hội đồng quản trị Du thuyền 
Pelican, khó khăn này rất khó để khắc phục 
được, chỉ có cách chờ các tàu cũ hết niên hạn 
và đổi tàu mới. Lượng nước la canh để làm mát 
máy và động cơ của mỗi tàu du lịch trung bình 
là 1.05m3 mỗi chuyến đi. Theo thông tin từ các 
thuyền trưởng tàu du lịch được khảo sát trong 
nghiên cứu của IUCN năm 2015, 75% số tàu du 
lịch đã tách dầu ra khỏi nước trước khi xả nước 
ra Vịnh; 19% mang nước la canh vào bờ để xử 
lý sau mỗi chuyến đi và 3% số tàu du lịch xả 
thẳng nước la canh ra Vịnh mà không có bất kì 
biện pháp xử lý nào (Lê 2015). Như vậy, ở Hải 
Phòng, với số lượng lớn tàu thuyền du lịch cỡ 
nhỏ không có có hệ thống tách dầu khỏi nước 
trước khi xả, lượng nước thải chủ yếu sẽ được 
xả thẳng ra biển.

Trung bình trong mỗi chuyến đi, một khách 
du lịch tạo ra khoảng 0.5 kg chất thải rắn (rác) 
và 100 lít nước thải (Lê 2015). Với mỗi thuyền, 
lượng rác và chất thải thực phẩm thải ra 
khoảng 50–100 kg mỗi ngày (JICA 2013). Tuy 
nhiên, các trang thiết bị cần thiết để thu gom 
và xử lý chất thải lỏng không được trang bị trên 

Bảng 22. Số lượng cơ sở nuôi trồng thuỷ 
sản tại Hải Phòng 
Ngành Số lượng Nguồn
Cơ sở nuôi trồng 
thuỷ sản 441 Tài nguyên và Môi 

trường 2018b
Giàn nuôi nhuyễn 
thể 525 Tài nguyên và Môi 

trường 2018b

Ô nuôi thủy hải sản 9,507 Tài nguyên và Môi 
trường 2018b

http://baodulich.net.vn/Hai-Phong-lap-lai-trat-tu-doi-tau-du-lich-bien-Ky-1-24-15514.html
http://baodulich.net.vn/Hai-Phong-lap-lai-trat-tu-doi-tau-du-lich-bien-Ky-1-24-15514.html
http://baodulich.net.vn/Hai-Phong-lap-lai-trat-tu-doi-tau-du-lich-bien-Ky-1-24-15514.html
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nhiều tàu. Các chất thải rắn đôi khi được xả trực 
tiếp ra biển như vỏ hải sản, trái cây hư hỏng, rau 
quả và thậm chí cả ống tiêm. Một nguyên nhân 
dẫn tới sự ô nhiểm trên bề mặt nước đó là ô 
nhiễm dầu từ các động cơ tàu.

3.5.11 Công ty cung cấp nước sạch

Việc thu phí dịch vụ môi trường rừng đối với 
các cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch mà 
sử dụng dịch vụ điều tiết và duy trì nguồn dự 
trữ nước của rừng đã được quy định tại Nghị 
định 99 của Chính Phủ Việt Nam năm 2010. 
Theo đó, các công ty này cần phải trả mức 
phí 40 đồng/m3 nước thương phẩm, hay khối 
lượng nước bán cho người tiêu dùng. Đến năm 
2016, khi nghị định 147 được ban hành nhằm 
sửa đổi và bổ sung nghị định 99, mức phí này 
đã được điều chỉnh tăng lên 52 đồng/m3 nước 
thương phẩm. 

Chương trình PFES đã được đưa vào áp dụng từ 
năm 2017 tại Hải Phòng. Tuy Quỹ Bảo vệ và Phát 
triển Rừng Hải Phòng vẫn chưa có hệ thống và 
tài khoản ngân hàng rõ ràng cho việc quản lý 
và giám sát dòng tiền chi trả, các công ty cung 
cấp nước vẫn khẳng định sự mong muốn chi trả 
dịch vụ môi trường rừng. Cho đến năm 2019, 
những công ty này vẫn thể hiện sự sẵn sàng 
và tình nguyện tham gia chi trả. Hiện tại, ngân 
hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hải 
Phòng đã thành lập một tài khoản ngân hàng 
tạm thời để tiếp nhận các khoản tiền này, tuy 
rằng theo nguyên tắc, khoản tiền nên được nộp 
về Quỹ Bảo vệ và Phát triển Hải Phòng. Theo 
báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn thành phố Hải Phòng về công tác quản lý 
bảo vệ rừng ven biển và thực hiện chính sách 
chi trả dịch vụ rừng, đến tháng 02/2019, tổng 
nguồn thu quỹ dịch vụ môi trường là 13.16 tỉ 

đồng. Trong đó, Nhà máy cấp nước Hải Phòng 
là công ty nước duy nhất trả phí dịch vụ môi 
trường rừng, nhưng mức chi trả chiếm đến 
55.5% (7.31 tỉ đồng) (Sở Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn Hải Phòng 2019). 

Nhà máy nước Hải Phòng, hiện nay là công 
ty nước Hải Phòng, bao gồm Nhà máy nước 
Uông Bí và Trung tâm cấp nước tại 54 Đinh Tiên 
Hoàng, Hải Phòng. Từ ngày 10/8/2006 và Quyết 
định số 2759/QĐ-UBND, nhà máy nước Hải 
Phòng chuyển thành Công ty TNHH một thành 
viên Cấp nước Hải Phòng hoạt động trong lĩnh 
vực kinh doanh sản phẩm công ích. Hệ thống 
cấp nước Hải Phòng bao gồm: 8 nhà máy với 
tổng công suất 213,500 m3/ngày, hơn 300 km 
đường ống truyền dẫn chính và hàng nghìn km 
đường ống phân phối, phục vụ cho 265,000 
khách hàng với dịch vụ cấp nước ổn định đảm 
bảo bảo chất lượng. Số dân được dùng nước 
sạch từ hệ thống cấp nước của thành phố hiện 
nay khoảng 1.2 triệu người. 

Theo Quy hoạch tài nguyên nước thành phố 
Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 
2030, các nguồn ô nhiễm nước cần phải được 
bảo vệ đến từ nhiều nguồn và ngành nghề 
(Bảng 23):

Để đánh giá khả năng chi trả của các đơn vị 
cung cấp và khai thác nước, trước hết cần xem 
xét đơn vị đó đã tham gia chi trả PFES/PES 
hay có nhận thức như thế nào vể PFES, nguồn 
nước công ty đang khai thác (ví dụ như nước 
ngầm, nước sông), công suất khai thác và thực 
tiễn cung ứng nước, doanh thu hoặc chi phí 
hoạt động hằng năm. Vai trò của cả rừng trên 
cạn và rừng ngập mặn trong mục tiêu phát 
triển an sinh xã hội này cần được xem xét và 
thử nghiệm. 

Bảng 23. Quy hoạch tài nguyên nước thành phố Hải Phòng đến năm 2020
Địa điểm Nguồn nước cần được bảo vệ
Sông Rế Khu vực lấy nước của các Nhà máy nước An Dương, Vật Cách, Kim Sơn, Quán Vĩnh.
Sông Giá  • Các công ty xi măng Chinfon, xi măng Hải Phòng, 

 • Công nghiệp tàu thủy Nam Triệu, Công nghiệp tàu thủy Phà Rừng, 
 • Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng,
 • Công ty cổ phần Dương Kinh, 
 • Khu công nghiệp VSIP và 
 • Các nhà máy nước sạch mini ven sông 

Sông Đa Độ Nhà máy nước Cầu Nguyệt, Nhà máy nước Đồ Sơn, Nhà máy nước Hưng Đạo, Nhà máy nước 
Viwaseen

Nguồn: Hội Đồng Nhân Dân thành phố Hải Phòng 2014

http://haiphong.gov.vn/p-UBNDTP/d-9557/63840/quy-hoach-tai-nguyen-nuoc-thanh-pho-hai-phong-den-nam-2020-tam-nhin-den-nam-2030
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3.6 Dịch vụ cung ứng bãi đẻ

Liên Hợp Quốc ước tính rằng các loài có liên 
quan đến rừng ngập mặn chiếm tới 30% sản 
lượng thuỷ sản và gần như 100% sản lượng tôm 
ở các vùng biển của các quốc gia trên thế giới. 
Khoảng 50% sản lượng tôm sú được nuôi và 
khai thác thu được của ngành thuỷ sản có liên 
quan đến rừng ngập mặn. Đối với người nghèo, 
nguồn thu nhập chính đến từ việc thu nhặt cua, 
ốc, cá, tôm từ rừng ngập mặn. Ví dụ, cua biển có 
mối quan hệ mật thiết với rừng ngập mặn cũng 
là một loại hải sản có giá trị kinh tế cao. Trong 
khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 11 hàng 
năm, ấu trùng cua biển sẽ từ biển vào rừng 
ngập mặn để sinh trưởng và phát triển (MARD 
2010). Việc mất rừng ngập mặn làm giảm đáng 
kể thức ăn cho các loài thuỷ sản như là sinh vật 
phù du và sinh vật đáy, dẫn đến tình trạng tôm 
nuôi theo hình thức quảng canh giảm năng 
suất: năm 1980 là 200–250 kg/ha/vụ, đến năm 
2001 chỉ còn 70–80 kg/ha/vụ. Theo ước tính, 
trước đây có thể khai thác được từ 700–1,000 
kg thuỷ sản trên 1 ha RNM, nhưng hiện nay chỉ 
thu được 5% so với trước đây (MARD 2010). 
Tái tạo nguồn lợi thuỷ sản còn giúp cho cuộc 
sống của cộng đồng ngư dân làm nghề khai 
thác có nhiều cơ hội để nâng cao cuộc sống 
(MARD 2010). 

Ngoài ra, việc ngày càng tăng mật độ nuôi thủy 
hải sản dày đặc tại các lồng bè cũng gây ra ô 
nhiễm môi trường không hề nhỏ, đặc biệt tại 
các vùng vịnh Lan Hạ, Cái Bè. Với lợi thế về phát 
triển kinh tế du lịch, dịch vụ và nguồn nước 
sạch tự nhiên, đảo Cát Bà đã được Viện Nghiên 
cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 (Bộ NN-PTNT) chọn 
để phát triển Trung tâm Quốc gia Giống thủy 
hải sản Miền Bắc. Tuy nhiên, do nguồn nước 
ngày càng xuống cấp, trung tâm đã phải di rời 
ra ngoài xa Vịnh Lan Hạ. 

Hải Phòng không sở hữu diện tích nuôi trồng 
hải sản lớn như vùng sông Mê Kông. Nuôi trồng 
thủy và hải sản tập trung tại xã Phú Long và các 
khu vực lân cận và thuộc vườn Quốc gia Cát 
Bà. Ở xã Phú Long, nhiều đơn vị nuôi trồng hải 
sản đang tham gia hoạt động tạo kim ngạch 
xuất khẩu. Phỏng vấn với đơn vị nuôi trồng hải 
sản tại xã cho thấy rằng họ có sự sẵn lòng thấp 
trong việc cung cấp các hỗ trợ và nỗ lực để bảo 
vệ và trồng lại rừng ngập mặn vì các lý do sau: 
• Trong hầu hết các ao nuôi của họ, cây ngập 

mặn chiếm hơn 60% tổng diện tích. Một đơn 

vị được phỏng vấn cho biết: “Nếu chúng tôi 
cắt giảm vùng cây ngập mặn, chúng tôi sẽ 
có nhiều diện tích hơn để nuôi trồng hải sản, 
nên chỉ có một số ít người là có hứng thú 
với chúng thôi. ” Tuy nhiên, một người được 
phỏng vấn khác lại cho thấy rằng: “Chúng 
tôi cần có cây ngập mặn trong ao nuôi của 
chúng tôi. Chúng tôi có hai ao, một ao với 
50% diện tích là cây ngập mặn và ao còn lại 
không có. Ao nuôi có cây ngập mặn có sản 
lượng cao hơn và tỉ lệ sống của cá tốt hơn.”

• Cho dù người ở ngoài địa phương hay người 
thuộc địa phương muốn mở rộng diện tích 
rừng ngập mặn bằng cách trồng mới thêm 
thì cũng không còn quỹ đất để làm được 
điều này. Hầu hết các vùng đất phù hợp để 
bảo vệ rừng ngập mặn hiện nay đều được 
chuyển giao cho các công ty tư nhân, đơn 
vị quân sự và người dân địa phương nhằm 
phát triển hạ tầng.

• Luật lệ bất hợp lý: họ không thể đắp đê và 
đốn hạ rừng ngập mặn. 

• Hao tốn tiền của và thiếu tính bền vững. Một 
vài người được phỏng vấn chỉ ra rằng những 
nỗ lực của họ cho việc bảo vệ và trồng lại 
rừng ngập mặn là không bền vững và tốn 
thời gian và ngân sách của họ. Một người 
được phỏng vấn nói rằng: “Chúng tôi chỉ 
vừa trồng một vùng bảo vệ ngập mặn và hai 
tuần sau đó, bên quân đội đã đổ cát vào khu 
vực này và chuyển đổi thành đường giao 
thông và công trình. Tương tự, một héc-ta 
rừng ngập mặn được trồng với hỗ trợ từ một 
tổ chức phi chính phủ địa phương bây giờ 
cũng đã thuộc về một tập đoàn lớn của Viêt 
Nam. Vậy thì tại sao chúng tôi cần phải trả 
tiền cho nỗ lực để bảo vệ rừng ngập mặn khi 
không ai tôn trọng rừng của chúng tôi?”

3.7 Dịch vụ vẻ đẹp cảnh quan và các 
dịch vụ liên quan. 

Hải Phòng và Cát Bà là địa điểm thu hút được 
khách du lịch cả trong và ngoài nước. Du lịch 
cũng đóng góp một phần quan trọng trong 
phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo đời sống 
cho người dân. Giai đoạn 2006–2016, Hải 
Phòng đón lượng khách du lịch tăng bình quân 
9.9%/năm, trong đó khách quốc tế tăng 3.3%/
năm; năm 2017 Hải Phòng đón 6.7 triệu khách 
du lịch (Cổng tin tức thành phố Hải Phòng 
2019) (Bảng 36). Doanh thu du lịch biển chiếm 
hơn 48% doanh thu của toàn ngành du lịch. 
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Nhiều dự án đầu tư phát triển đã được triển 
khai như: Khu du lịch quốc tế Hòn Dấu, Khu 
nghỉ dưỡng FLC Cát Bà với sự tham gia đầu tư 
của các tập đoàn FLC, SunGroup… (Trần và 
Đỗ 2018).

Có rất nhiều công ty du lịch ở Hà Nội và Hải 
Phòng phải trả phí bảo vệ môi trường, tuy 
nhiên những khoản phí đó cho tới nay chưa 
hề được đóng góp để bảo vệ môi trường rừng 
ngập mặn. Nhiều dịch vụ du lịch đi kèm như 
thuyền bè du lịch ảnh hưởng nghiêm trọng tới 
sinh thái biển và rừng ngập mặn nhưng cũng 
chưa góp phần chi trả dịch vụ môi trường rừng 
ngập mặn. Chính quyền Hải Phòng đã nộp 
đơn xin Khu vực Cát Bà trở thành Khu dự trữ 
sinh quyển của Liên hợp quốc, theo chương 
trình Con người và Sinh quyển của UNESCO. 
Tuy nhiên, các hướng dẫn của Khu dự trữ sinh 
quyển của Liên Hợp Quốc yêu cầu rõ ràng các 
hoạt động thúc đẩy kinh tế của con người 
phải thân thiện tới môi trường. Các hoạt động 
kinh tế như vậy được coi là “bền vững,” nghĩa 
là chúng không được gây thiệt hại không thể 
khắc phục cho hệ sinh thái. Trong khi đó, Khu 
dự trữ sinh quyển của Việt Nam lại phụ thuộc 
rất nhiều vào du lịch, chính xác là ngành du 
lịch “bong bóng” của Cát Bà đang đe dọa môi 
trường địa phương. Số lượng du khách đã tăng 
lên 10 lần kể từ giữa những năm 90.

Do đảo Cát Bà tiếp nhận một số lượng lớn 
khách du lịch hàng năm, 3 giải pháp có thể thu 
phí chi trả dịch vụ môi trường rừng cho rừng 
ngập mặn bao gồm:
• Với công ty tập đoàn du lịch: thu 1–2% 

doanh thu như đã quy định trong Nghị 
định 99.

• Thu phí thông qua vé phà tới Cát Bà, dù 
chỉ áp dụng cho người dân ngoại tỉnh, Hải 
Phòng vẫn có thể thu được một khoản tài 
chính đủ lớn. Phương pháp rất khả thi vì vé 
đã được bán ở hai đầu cảng. Cũng có thể 
thu phí tương tự như vậy nhưng với giá thấp 
hơn ở Đồ Sơn.

• Thu phí vào cửa của Vườn Quốc Gia. Với mức 
phí hiện nay chỉ có 2 USD/người (khoảng 
50,000VND/người) không đủ để trang trải 
cho chi phí vận hành của Vườn Quốc Gia. 
Phải tăng lên mức từ 15–20 USD (350,000–
470,000VND) mới có thể đảm bảo VQG tự 
vận hành hiệu quả. Phí này nên áp dụng cho 
vé vào cửa của Vườn quốc gia và các tàu từ 
cảng Cát Bà. 

• Có thể thu phí cao hơn cho khách nước 
ngoài do phù hợp với mức thu nhập và 
khoản chi tiêu du lịch của họ.

• Phí du lịch có thể áp dụng trên quy mô 
toàn tỉnh, hoặc chỉ áp dụng tại các khu nghỉ 
dưỡng trong địa bàn du lịch. Tuy nhiên, thu 
phí từ các khách sạn và khu nghỉ dưỡng sẽ 
khá phức tạp và có chi phí giao dịch cao. Thu 
phí từ tàu, phà và vé vào cửa sẽ dễ dàng và 
khả thi hơn là thu qua khách sạn.

• Tổ chức các tour du lịch sinh thái: các tour 
sinh thái có thể được gắn nhãn là Eco-tour, 
cũng giống như gắn nhãn FSC dành cho 
các sản phẩm từ gỗ. Họ có thể thu tiền cao 
hơn các tour khác nhờ uy tín này (Boris van 
Zanten và cộng sự 2018).

3.8 Dịch vụ cung cấp nguyên liệu 
thực phẩm

Tại Hải Phòng, một số doanh nghiệp địa 
phương hiện đang phát triển một số sản phẩm 
rượu vang và nước giải khát với nguồn nguyên 
liệu thu được trực tiếp từ rừng ngập mặn. Quy 
mô của những công ty này chủ yếu là vừa và 
nhỏ. Nguồn nguyên liệu sản xuất là quả bần 
chua được cho là dư thừa khi công ty không 
cần đầu tư, chỉ cần thu mua lại từ người dân 
địa phương. Theo quan điểm của công ty, việc 
sử dụng quả bần chua là một phương pháp 
tận dụng tài nguyên sẵn có, không cần đầu tư 
và để góp phần vào việc bảo vệ hệ sinh thái 
rừng ngập mặn vì khi quả bần rơi xuống nước 
sẽ sản sinh độc tố ảnh hưởng đến hệ sinh thái 
cũng như các sinh vật dưới tán rừng ngập mặn. 
Ngoài ra, khi công ty có nhu cầu, người dân địa 
phương sẽ thu hái quả bần thông qua hợp tác 
xã để bán lại cho công ty và có thêm thu nhập 
trung bình 200,000/ngày công/người, giúp 
nâng cao ý thức bảo vệ rừng ngập mặn của 
người dân địa phương khi họ có thể có được lợi 
ích thực tế từ rừng ngập mặn. Tuy nhiên, những 
diện tích rừng ngập mặn là kết quả của các dự 
án trước đó như dự án chữ thập đỏ trồng rừng 
ngập mặn để chống biển đổi khí hậu ở xã Vinh 
Quanh, huyện Tiên Lãng, trải dài ở khu vực Kiến 
Thụy và Đồ Sơn.

Sản lượng trung bình của một cây to có thể 
cho ra 50–100kg quả; công suất hoạt động của 
nhà máy được cho là dư thừa tại thời điểm này 
vì đầu ra chưa lớn. Dù hiệu quả kinh tế từ các 
sản phẩm với nguyên liệu từ rừng ngập mặn 



| Phạm Thu Thủy và cộng sự38

được các công ty đánh giá là có hiệu quả hơn 
nhiều các mặt hàng khác, họ vẫn còn đang gặp 
một số khó khăn trong việc phát triển sản xuất. 
Doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn với các cơ 
chế của nhà nước trong việc đăng ký dự án, 
đề tài quốc gia, thị phần, thương hiệu, sự cạnh 
tranh lớn đến từ các doanh nghiệp sản xuất 
công nghiệp quy mô lớn. Hiện nay, thị phần 
của công ty chủ yếu ở miền Bắc, trong khi công 
ty đang muốn mở rộng thị trường cũng như 
hướng đến xuất khẩu. Bên cạnh đó, công ty 
cũng sử dụng một số sản phẩm khác từ rừng 

ngập mặn như thân cây để làm nút và rễ dùng 
để làm thuốc, tuy nhiên chỉ thực hiện ở mức độ 
nghiên cứu thay vì sản xuất đại trà. 

Hiện nay, tất cả các dịch vụ và nguồn thu từ cây 
bần mà công ty này hưởng lợi đều từ do diện tích 
rừng và dịch vụ rừng mà nhà nước trả tiền trồng 
và bảo vệ. Nói một cách khác, các dịch vụ môi 
trường đang được hưởng lợi miễn phí từ giới tư 
nhân mà không phải chi trả gì. Các doanh nghiệp 
đang làm giàu từ tài nguyên rừng ngập mặn này 
đều cần phải chi trả dịch vụ môi trường rừng. 



4.1 Thuận lợi và tiềm năng xây dựng 
cơ chế PFES cho rừng ngập mặn ở Hải 
Phòng

Kết quả nghiên cứu tiền khả thi đã cho thấy 
tiềm năng và tính khả thi của việc xây dựng cơ 
chế PFES cho rừng ngập mặn tại Hải Phòng bởi:
• Có nhiều dịch vụ tiềm năng mà rừng 

ngặp mặn có thể đem lại cho các bên có 
liên quan.

• Có nhiều người mua tiềm năng cho các loại 
dịch vụ này và một số dịch vụ đã có người 
mua trong thực tế chứ không còn là lí thuyết 
(ví dụ: dịch vụ mua bán các-bon với ngân 
hàng Standard Chartered, công ty năng 
lượng Stadtwerke Münster ).

• Có nhiều nhóm người mua cùng có nhu cầu 
với nhiều loại dịch vụ.

• Hải Phòng là thành phố đặt ra những cam 
kết chính trị về việc thực hiện phát triển kinh 
tế đi đôi với bảo vệ môi trường nên đã có 
sẵn nền tảng cam kết chính trị cao. 

4.2 Tính khả thi của các dịch vụ và cơ 
chế PFES cho từng dịch vụ

USAID (Sommerville 2016) đã đánh giá tính khả 
thi của các loại hình dịch vụ và người mua tiềm 
năng của dịch vụ môi trường rừng tại Việt Nam, 
trong đó có thành phố Hải Phòng (Bảng 25).

Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu tiền khả thi của 
chúng tôi cho thấy cần có nghiên cứu đầy đủ, 
chính xác và khoa học hơn cho từng loại dịch 
vụ đã được xác định là có tiềm năng ở Mục 3 và 
ở Bảng trên, cụ thể là:
• Cần phải tiến hành nghiên cứu khoa học 

minh chứng lợi ích về dịch vụ môi trường 
mà rừng ngập mặn đem lại.

• Nghiên cứu mức sẵn lòng chi trả của các 
người mua tiềm năng.

• Nghiên cứu cơ chế thu và chi.

• Nghiên cứu cơ chế giám sát và đánh giá để 
theo dõi và đánh giá tác động của từng cơ 
chế PFES rừng ngập mặn với từng loại dịch 
vụ khác nhau.

Với tiềm lực ngân sách có hạn và thời gian hạn 
chế của dự án SWAMP, trong tất cả các dịch vụ 
môi trường tiềm năng ở phần 3, CIFOR chọn 2 
dịch vụ môi trường là dịch vụ nước sạch và lọc 
kim loại nặng và dịch vụ chi trả các-bon để tiến 
hành các nghiên cứu sâu hơn bởi các lí do sau:
• Các phân tích phía trên cho thấy hai dịch vụ 

này có số lượng người mua tiềm năng lớn 
nhất.

• Việc thu tiền PFES cho rừng ngập mặn đối 
với các bên sử dụng dịch vụ như cảng hoàn 
toàn có thể dựa trên vào hệ thống thu phí 
tại cảng nên tính khả thi cao hơn so với các 
dịch vụ khác.

• Cơ chế chi trả các-bon đang được thí điểm 
tại Việt Nam dưới Nghị định 156 và việc mở 
rộng cơ chế này đối với rừng ngập mặn sẽ 
có những đóng góp tích cực cho việc hoàn 
thiện chính sách PFES cho các-bon. Hơn nữa, 
thị trường các-bon và mối quan tâm với tín 
chỉ các-bon đã được hình thành từ lâu nên 
người mua tiềm năng đã có nền tảng kiến 
thức và quan tâm rõ ràng.

• Hai dịch vụ môi trường này không chỉ có thể 
áp dụng đối với rừng ngập mặn mà còn có 
thể áp dụng được với cả rừng trên cạn nên 
sẽ có thể tạo hiệu ứng nhân rộng tích cực 
cho PFES.

Với ngân sách và thời gian hạn chế, CIFOR chỉ 
có thể tiến hành nghiên cứu với hai loại dịch vụ 
này. Kết quả rà soát các người mua tiềm năng 
và dịch vụ có thể thực hiện ở Hải Phòng hi vọng 
sẽ được sử dụng làm đầu vào cho nhiều dự án 
khác trong tương lai. 

Riêng trong bối cảnh tại Hải Phòng, báo cáo số 
2 tiếp theo dự án sẽ tập trung vào việc đưa ra 

4 Thảo luận và Đề xuất
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Bảng 24. Tổng hợp số lượng các công ty, doang nghiệp hoạt động trên các lĩnh vực tại Hải 
Phòng
Ngành Số lượng công ty, doanh nghiệp Nguồn

Cảng, bến cảng 49 Bộ giao thông vận tải 2019
Cảng biển 45 Thủ tướng Chính phủ 2014
Cảng vận chuyển than 9 Tổng công ty tư vấn và thiết kế GTVT – CTCP 2015
Cảng cá, bến cá 13 Tài nguyên và Môi trường 2018a

Cơ sở nuôi trồng thuỷ sản 441 Báo tài nguyên và môi trường 2018

Giàn nuôi nhuyễn thể 525 Báo tài nguyên và môi trường 2018

Ô nuôi thủy hải sản 9,507 Báo tài nguyên và môi trường 2018

Tàu biển 600 Trần và Đỗ 2018

Đóng tàu 172 Trần và Đỗ 2018

Dự án khu công nghiệp 16 Trần và Đỗ 2018

Tàu du lịch 123 Hiệp 2018

Khai thác khoáng sản 46 Cơ sở dữ liệu Thông tin doanh nghiệp 2020

Sản xuất gang thép 50 Thông tin Công ty tại Hải Phòng 2020

Nhiệt điện 1 Cục điều tiết điện lực 2017

Nước sạch 1 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải 
Phòng 2019

Trung tâm logistics 4 Quyết định 821/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
ngày 06 tháng 07 năm 2018

Trung tâm logistic nhỏ 20 Mai 2019

Hàng không 1 Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi 2020

Khách du lịch 6,7 triệu khách Cổng tin tức thành phố Hải Phòng 2019 - năm 
2017 Hải Phòng đón 6,7 triệu khách du lịch.

Sản xuất chế biến thuỷ 
sản

75% số lượng trong vùng kinh tế 
trọng điểm Bắc bộ

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng 2015

Kho lạnh 50% sức chứa các kho lạnh trong 
các cơ sở chế biến thủy sản ở 
miền Bắc

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng 2015 

Năng lượng 1 Leonard 2018

Ngân hàng 1 Standard Chartered Bank 2012

Nguyên liệu thực phẩm Một số công ty sản xuất đồ uống Từ khảo sát thực địa của nhóm tác giả

Xăng dầu Tốc độ tăng trường 2015–2017 là 
12.50%

Bộ giao thông vận tải 2019

kết quả nghiên cứu khoa học về vai trò của rừng 
ngập mặn trong việc cung ứng 2 dịch vụ trên. 
Cụ thể, chúng tôi sẽ làm rõ hiện trạng ô nhiễm 
và vai trò của hệ sinh thái rừng ngập mặn ở 
vùng cửa sông thành phố Hải Phòng, thông qua:
• Đánh giá chất lượng nguồn nước và hiện 

trạng ô nhiễm các kim loại trong bề mặt trầm 
tích dọc theo hệ thống sông chảy qua Thành 
Phố Hải Phòng, bao gồm các cảng biển.

• Đánh giá vai trò của hệ sinh thái rừng ngập 
mặn đến khả năng tích lũy và làm giảm hàm 
lượng các chất ô nhiễm (kim loại và phi kim) 
trong nguồn nước của sông chảy qua hệ 
thống rừng.

Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ đánh giá lượng hấp 
thu các-bon mà rừng ngập mặn tại Hải Phòng 
có thể đem lại. 

https://thongtindoanhnghiep.co/
file:///C:/Users/LENOVO/Dropbox/Consultant_Gege/2020-375_OP262_The%20potential%20mangrove%20PFES%20services%20and%20buyers%20(Vt%20ori)/../../../../../../longhoang/Desktop/Thong
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Bảng 25. Người mua dịch vụ môi trường tiềm năng đối với RNM tại Việt Nam
Người mua tiềm năng Lợi ích Khả năng chi trả Cơ trúc phí
Người thu mua địa 
phương

Thủy sản, gỗ Thấp Có giấy phép, thu ở cấp xã

Ngư dân gần bờ Thủy sản, bảo vệ ven bờ Thấp Tàu thuyền có giấy phép, thu ở cấp xã
Nuôi trồng  
thủy sản

Bảo vệ ven bờ, chất 
lượng nước, chu kỳ dinh 
dưỡng, hạt giống

Trung bình Các sản phẩm bền vững giá cao, thu qua 
chuỗi cung ứng; hoặc dựa vào diện tích 
nuôi trồng, thu ở cấp xã huyện

Cảng và khu vực kinh tế Bảo vệ bờ biển, chất 
lượng nước, chu kỳ dinh 
dưỡng

Cao Phí dịch vụ môi trường, cơ quan cảng thu

Công nghiệp và  
phát triển ven biển 

Bảo vệ bờ biển Cao Phí dịch vụ môi trường, thu qua tỷ lệ giấy 
chứng nhận sử dụng đất ở cấp huyện 
hoặc cấp tỉnh

Du lịch Giải trí, cảnh quan, môi 
trường sống

Cao Giấy phép vào cửa, thu ở cổng hoặc trên 
thuyền hoặc tại cổng, phí cơ sở hạ tầng, 
thu qua thuế/phí

Cộng đồng toàn cầu Cacbon Trung bình Chiến lược REDD+ Việt Nam hay Dự án 
Quyền hạn, thu ở cấp quốc gia.

Nguồn: Sommerville 2016

4.3 Mở rộng thêm nguồn thu cho 
bảo vệ rừng ngập mặn trong tương 
lai

Cho tới nay, việc tìm kiếm và đảm bảo ngân 
sách cho bảo vệ rừng ngập mặn luôn gặp khó 
khăn. Ngay cả khi xác định được dịch vụ tiềm 
năng, việc chứng minh và vận hành cơ chế đó 
không hề dễ dàng. Tuy nhiên, việc Hải Phòng 
đã có sẵn Quỹ Phát triển bền vững khu dự trữ 
sinh quyển Cát Bà với một cơ chế huy động 

đóng góp tự nguyện của các bên liên quan. Sử 
dụng nguồn thu này có hiệu quả có thể là mô 
hình mà PFES nên xem xét để áp dụng (Hộp 2).

Việc có nhiều doanh nghiệp trong địa bàn 
tự nguyện đóng góp tiền bảo vệ môi trường, 
trong đó có dành ra ngân sách để trồng mới 
rừng ngập mặn, mở ra một cách tiếp cận mới 
trong việc thúc đẩy cơ chế tự nguyện của PFES 
tại Việt Nam đồng thời cũng cần có nhiều 
nghiên cứu hơn nữa về vấn đề này.

Hộp 2. Cơ chế vận hành và gây quỹ của Quỹ phát triển bền vững khu dự trữ sinh quyển Cát Bà 
(Khu dự trữ sinh quyển Cát Bà 2020) 

Được thành lập từ năm 2010, Quỹ Phát triển Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Quần đảo Cát Bà được hình thành 
không vì lợi nhuận trên cơ sở vận động sự tự nguyện tài trợ ủng hộ của các tổ chức cá nhân trong nước và 
ngoài nước, phục vụ cho công tác bảo tồn và phát triển bền vững Khu DTSQ Cát Bà. Đây là sáng kiến hành 
động tiên phong của Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Quần đảo Cát Bà, hưởng ứng lời kêu gọi từ Tuyên bố 
Madrid của Đại hội toàn cầu các Khu dự trữ sinh quyển thế giới lần thứ 3 tại Madrid (Tây Ban Nha), tháng 
2/2008. Trong đó, các Khu DTSQ là cầu nối xây dựng những mối hợp tác lâu dài hiệu quả giữa chính quyền và 
doanh nghiệp trong lĩnh vực phát triển bền vững, thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu.
Các hoạt động cụ thể theo điều lệ của Quỹ:

Xem tiếp ở trang sau
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Hỗ trợ thực hiện việc bảo tồn và phát triển bền vững Khu Dự trữ sinh quyển Quần đảo Cát Bà theo quy định 
của pháp luật và Điều lệ Quỹ;
• Cho vay đầu tư;
• Hỗ trợ có hoàn lại vốn gốc;
• Nhận ủy thác và ủy thác cho vay, hỗ trợ;
• Tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn tài trợ, viện trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để 

phục vụ cho công tác bảo tồn và phát triển bền vững Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Quần đảo Cát Bà.
• Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ.
• Quỹ đang xem xét, kiện toàn, chuyển hoạt động theo mô hình doanh nghiệp xã hội theo Nghị định 

96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 (Điều 7. Chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội và quỹ từ thiện thành 
doanh nghiệp xã hội).

Quỹ được Tập đoàn Thép Việt Nhật khởi xướng, thỏa thuận cùng Ủy ban Quốc gia Chương trình Con người và 
Sinh quyển (MAB) Việt Nam và một số doanh nghiệp, cá nhân có tâm huyết về bảo tồn, bảo vệ môi trường tự 
nguyện đóng góp tài chính. Ban sáng lập viên thành lập Quỹ gồm:
• Công ty Cổ phần Thép Việt Nhật;
• Công ty Cổ phần Công nghiệp tàu thủy Shinec;
• Công ty TNHH Lê Quốc;
• Công ty TNHH Thép VPS-POSCO;
• Công ty TNHH Muối Khánh Vinh;
• Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng, Bộ Xây dựng;
• Công ty Điện chiếu sáng đô thị;
• Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Đỏ.

Tổng hợp Quỹ Phát triển bền vững Khu DTSQ thế giới Quần đảo Cát Bà đến ngày 30/6/2016 có số dư tài 
khoản: 475,014,535 đồng, bao gồm đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (Nguồn: 
Báo cáo của BQL Quỹ), cụ thể:
1. Công ty cổ phần đầu tư Sao đỏ: 50,000,000 đồng;
2. Công ty TNHH Thép VSCPOSCO : 150,000,000 đồng;
3. Công ty điện chiếu sáng Hải Phòng : 50,000,000 đồng;
4. Tổng Công ty xây dựng Bạch Đằng : 50,000,000 đồng;
5. Công ty Cổ phần xây dựng An Vinh: 30,000,000 đồng;
6. Công ty TNHH Nhật Việt: 40,000,000 đồng;
7. Giáo sư Ockie Boch, Đại Học Queensland: 28,072,335 đồng
8. Cty CP Đầu tư Quốc tế Hùng Vương – Hùng Việt: 50,000,000 đồng
9. Tiền lãi của Quỹ: 26,942,200 đồng

Hộp 2. Tiếp trang trước
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Phụ lục

Phụ Lục 1. Danh sách các bến cảng tại Hải Phòng theo Quyết Định 616/QĐ-
BGTVT Công Bố Danh Mục Bến Cảng Thuộc Các Cảng Biển Việt Nam 
 
STT Tên bến cảng tại Hải Phòng
1 Bến cảng Hải Phòng

2 Bến cảng Vật Cách

3 Bến cảng Đầu tư và phát triển cảng Đình Vũ

4 Bến cảng Liên doanh phát triển Đình Vũ

5 Bến cảng Xăng dầu Đình Vũ (19-9)

6 Bến cảng Đoạn Xá

7 Bến cảng Transvina

8 Bến cảng Hải Đăng

9 Bến cảng container Việt Nam (Viconship)

10 Bến cảng container Chùa Vẽ

11 Bến cảng Cửa Cấm

12 Bến cảng Thủy sản II

13 Bến cảng Thượng Lý

14 Bến cảng Gas Đài Hải

15 Bến cảng Total Gas Hải Phòng

16 Bến cảng xăng dầu Petec Hải Phòng

17 Bến cảng khí hóa lỏng Thăng Long

18 Bến cảng đóng tàu Bạch Đằng

19 Bến cảng Caltex

20 Bến cảng công nghiệp tàu thủy Nam Triệu

21 Bến cảng đóng tàu Phà Rừng

22 Bến cảng Lilama Hải Phòng

23 Bến cảng cá Hạ Long

24 Bến cảng cơ khí Hạ Long

25 Bến cảng dầu K99

26 Bến cảng Biên Phòng

27 Bến cảng Công ty 128

28 Bến cảng thiết bị vật tư Chùa Vẽ

29 Bến cảng Đông Hải

30 Bến cảng Hải An
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STT Tên bến cảng tại Hải Phòng
31 Bến cảng Tiến Mạnh

32 Bến cảng tổng hợp Đình Vũ

33 Bến cảng trang trí công ty 189

34 Bến cảng Công ty Sông Đà 12 (Tự Long)

35 Bến cảng Nam Hải

36 Bến cảng Công ty vận tải và cung ứng xăng dầu (Quỳnh Cư)

37 Bến cảng DAP (hóa chất Việt Nam)

38 Bến cảng PTSC Đình Vũ

39 Bến cảng công ty Hóa dầu quân đội (Mipec)

40 Bến cảng Công ty TNHH MTV 189

41 Bến cảng xăng dầu KCN Đình Vũ

42 Bến cảng Công ty CP Dầu khí Hải Linh Hải Phòng

43 Bến cảng Nam Hải Đình Vũ

44 Bến cảng Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng

45 Bến cảng container Vip Greenport

46 Bến cảng Việt Nhật

47 Bến cảng Nam Ninh
48 Bến cảng chuyên dùng rau quả, thực phẩm tổng hợp Hùng Vương
49 Bến cảng Nam Đình Vũ

Nguồn: QUYẾT ĐỊNH 616/QĐ-BGTVT CÔNG BỐ DANH MỤC BẾN CẢNG THUỘC CÁC CẢNG BIỂN VIỆT NAM 
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Phụ lục 2. Danh sách các công ty khai thác khoáng sản 

STT Các công ty khai thác khoáng sản 
Quận Hải An

1 Công Ty TNHH Đầu Tư Hoàng Sơn
2 Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Xuất Nhập Khẩu Phú Quý
3 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình Hàng Không Việt Nam
4 CÔNG TY TNHH HƯNG TÚ
5 Công Ty Cổ Phần Đông Đô Hải Phòng – Bqp
6 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MINH PHÚ 689 TẠI HẢI PHÒNG
7 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÁT - CHI NHÁNH HẢI AN
8 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH KHAI THÁC VẬT LIỆU XÂY DỰNG SAO ĐỎ - CHI NHÁNH HẢI 

PHÒNG

9 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KHOÁNG SẢN HÀ NỘI VINCENT
Quận An Dương

10 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN ĐA KIM PHÚ CƯỜNG
11 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Khai Thác Khoáng Sản Công Minh Quân
12 Công ty cổ phần đầu tư và khai thác khoáng sản Phúc Song Quyền
13 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất & Kinh Doanh Việt Đức
14 Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Việt Hoàng
15 Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư sản xuất và thương mại Trung Nam

Huyện Cát Hải
16 Công Ty Cổ Phần Khai Thác Khoáng Sản Hải Đăng

Huyện Thủy Nguyên
17 Công Ty Cổ Phần Khai Thác Khoáng Sản Thiên Lộc
18 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Khai Thác Khoáng Sản 468 Hải Phòng
19 Công ty cổ phần khai thác chế biến khoáng sản Tiến Cường
20 Công ty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Hải Long
21 Liên hiệp hợp tác xã khai thác chế biến khoáng sản Cường Thịnh
22 Công ty cổ phần xây dựng khai thác khoáng sản Hùng Anh
23 Công Ty Cổ Phần Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Hải Phòng
24 Công Ty TNHH Khai Thác Và Chế Biến Khoáng Sản Bảo Thịnh
25 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Khai Thác Khoáng Sản Và Dịch Vụ Vận Tải Hải Phòng
26 Công Ty Cổ Phần Khai Thác Và Chế Biến Đá Thuận An
27 Doanh nghiệp tư nhân khai thác đá Đại Việt
28 Hợp tác xã khai thác đá Minh Tân
29 Hợp tác xã khai thác đá Tràng kênh
30 Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác chế biến đá Phú Cường
31 Công Ty Cổ Phần Khai Thác Và Chế Biến Đá Thuận An
32 Chi Nhánh Số 1 Công Ty Cổ Phần Cung ứng Vật Tư Tiến Thành
33 CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN KIÊN NGỌC
34 Công Ty TNHH Sản Xuất Trung Đức

Quận Lê Chân
35 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN HƯNG PHÁT
36 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG XUẤT NHẬP KHẨU KHAI THÁC KHOÁNG SẢN THÀNH 

PHÁT
Quận Dương Kinh
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STT Các công ty khai thác khoáng sản 
37 Công Ty Cổ Phần Khai Thác Khoáng Sản Điền Phát

Quận Hồng Bàng
38 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Khai Thác Khoáng Sản Nam Đình Vũ
39 Công Ty TNHH Khoáng Sản Bình Sơn
40 Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản An Bình
41 CÔNG TY TNHH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN MINH ĐĂNG

Quận Ngô Quyền 
42 CÔNG TY TNHH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG VIỆT HÀ
43 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAN LẤP VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VIỆT HÙNG
44 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN AN PHÚ
45 CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN NHẬT ANH 1079

Huyện Vĩnh Bảo
46 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TÂN HUY HOÀNG

 
Nguồn: Cơ sở dữ liệu Thông tin doanh nghiệp 2020.

https://thongtindoanhnghiep.co/
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Phụ lục 3. Danh sách các công ty, nhà máy chế biến, sản xuất gang thép 

STT Tên công ty MST Địa chỉ

1 NHÀ MÁY ĐÚC ĐỒNG HOA PHƯỢNG  0200147994-001  Đường Hùng Vương, Quận Hồng 
Bàng

2 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VINAKANSAI  0200489476  Km 18 Quốc lộ 5, Xã Lê thiện, Huyện 
An Dương

3 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÌNH VŨ  0200513633  Lô C1 Khu kinh tế Đình Vũ, Phường 
Đông Hải 2, Quận Hải An

4 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GANG 
THÉP VẠN LỢI - HẢI PHÒNG

 0200563105  Thôn Song mai, Xã An hồng, Huyện 
An Dương

5 CÔNG TY TNHH KIÊN THỤC  0200569241  Số 266A Đường Trần Nguyên Hãn, 
Quận Lê Chân

6 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỸ HOA  0200587956  Thôn Phương Mỹ, Xã Mỹ đồng, Huyện 
Thuỷ Nguyên

7 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÚC KIM LOẠI-CƠ KHÍ VÀ 
THƯƠNG MẠI DUY KHÁNH

 0200588170  Thôn Phương mỹ, Xã Mỹ đồng, Huyện 
Thuỷ Nguyên

8 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÚC KIM LOẠI VÀ CƠ KHÍ 
TÌNH NHÀN

 0200588188  Thôn Phương mỹ, Xã Mỹ đồng, Huyện 
Thuỷ Nguyên

9 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG 
MẠI DŨNG TÀI

 0200612909  Xóm 6 Thôn Do nha, Xã Tân tiến, 
Huyện An Dương

10 CÔNG TY CỔ PHẦN AN HUY  0200635649  Số 12 Tổ 9 Khu 6, Phường Quán toan, 
Quận Hồng Bàng

11 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THĂNG LONG 
KANSAI

 0200697758  Km18 Quốc lộ 5, Xã Lê Thiện, Huyện 
An Dương

12 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VẠN LỢI - VINASHIN  0200697853  Thôn Song mai, Xã An hồng, Huyện 
An Dương

13 CÔNG TY CỔ PHẦN LUYỆN GANG VẠN LỢI  0200730677  Thôn Song Mai, Xã An Hồng, Huyện 
An Dương

14 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUANG 
TÙNG

 0200733237  Thôn Kinh giao, Xã Tân tiến, Huyện 
An Dương

15 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VẠN LỢI  0200733540  Thôn Song Mai, Xã An Hồng, Huyện 
An Dương

16 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - VẬN TẢI HP  0200761516  Số 7 Lô 4 PG An đồng, Xã An đồng, 
Huyện An Dương

17 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 
HOÀNG AN

 0200772733  Xóm Đồng hải, Xã An hưng, Huyện 
An Dương

18 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LIÊN HỢP 
KIM LOẠI TRUNG VIỆT

 0200787916  Số 27C Đường Điện Biên Phủ, 
Phường Minh khai, Quận Hồng Bàng

19 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÀNH UY  0200807908  Tổ 3 Đường 208 Thôn An dương, Xã 
An đồng, Huyện An Dương

20 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SHENGLI 
VIỆT NAM

 0200810795  Số 2B Đường Minh khai, P. Minh khai, 
Quận Hồng Bàng

21 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÉP HST 
VIỆT NAM

 0200826107  Lô đất CN 3.2 Khu công nghiệp Đình 
Vũ, Quận Hải An

22 CHI NHÁNH THUỶ NGUYÊN - CÔNG TY CỔ 
PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN THẮNG

 0200831361-001  Số 345 Phố Mới, Xã Tân Dương, 
Huyện Thuỷ Nguyên

23 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KIM HƯNG  0200832157  Số 177 Phương mỹ, Xã Mỹ đồng, 
Huyện Thuỷ Nguyên

24 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN Á 
CHÂU

 0200853950  Số 138A Khu nhà ở Nguyễn Trãi, 
Phường Máy tơ, Quận Ngô Quyền

25 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ 
THƯƠNG MẠI GIANG LINH

 0200902767  Thôn Hoàng lâu, Xã Hồng phong, 
Huyện An Dương

26 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG 
MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TRUNG KIÊN

 0200908952  Số 519 Trần Nhân Tông, Phường Nam 
sơn, Quận Kiến An

https://hai-phong.congtydoanhnghiep.com/nha-may-duc-dong-hoa-phuong
https://hai-phong.congtydoanhnghiep.com/cong-ty-co-phan-thep-vinakansai
https://hai-phong.congtydoanhnghiep.com/cong-ty-co-phan-thep-dinh-vu-0200513633
https://hai-phong.congtydoanhnghiep.com/cong-ty-trach-nhiem-huu-han-gang-thep-van-loi-hai-phong
https://hai-phong.congtydoanhnghiep.com/cong-ty-trach-nhiem-huu-han-gang-thep-van-loi-hai-phong
https://hai-phong.congtydoanhnghiep.com/cong-ty-tnhh-kien-thuc
https://hai-phong.congtydoanhnghiep.com/cong-ty-trach-nhiem-huu-han-my-hoa
https://hai-phong.congtydoanhnghiep.com/cong-ty-co-phan-duc-kim-loai-co-khi-va-thuong-mai-duy-khanh
https://hai-phong.congtydoanhnghiep.com/cong-ty-co-phan-duc-kim-loai-co-khi-va-thuong-mai-duy-khanh
https://hai-phong.congtydoanhnghiep.com/cong-ty-co-phan-duc-kim-loai-va-co-khi-tinh-nhan
https://hai-phong.congtydoanhnghiep.com/cong-ty-co-phan-duc-kim-loai-va-co-khi-tinh-nhan
https://hai-phong.congtydoanhnghiep.com/cong-ty-trach-nhiem-huu-han-thuong-mai-dung-tai
https://hai-phong.congtydoanhnghiep.com/cong-ty-trach-nhiem-huu-han-thuong-mai-dung-tai
https://hai-phong.congtydoanhnghiep.com/cong-ty-co-phan-an-huy
https://hai-phong.congtydoanhnghiep.com/cong-ty-co-phan-thep-thang-long-kansai
https://hai-phong.congtydoanhnghiep.com/cong-ty-co-phan-thep-thang-long-kansai
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STT Tên công ty MST Địa chỉ

27 CÔNG TY TNHH THIÊN LONG THUẦN YẾN  0200997712  Thôn 4, Xã Mỹ Đồng, Huyện Thuỷ 
Nguyên

28 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ HẢI SƠN  0200998635  Tổ 18 Khu 2, Phường Lãm Hà, Quận 
Kiến An

29 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ 
XÂY DỰNG VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH THÁI 
HƯNG

 0201010600  Xóm 4 Thôn Đào Yêu, Xã Hồng Thái, 
Huyện An Dương

30 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CƠ KHÍ 
ĐÚC ĐẠI AN

 0201039046  Thôn 2, Xã Mỹ Đồng, Huyện Thuỷ 
Nguyên

31 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI 
HOÀNG TÙNG

 0201042786  Số 24/202 Tổ 3, khu Miếu hai xã, 
Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân

32 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHẾ TẠO 
THIẾT BỊ LUYỆN KIM CỬU LONG

 0201043797  Km 9 đường Hà nội, Phường Quán 
Toan, Quận Hồng Bàng

33 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT 
AN THUẬN PHÁT

 0201050603  Số 136 Lán bè, Phường Lam Sơn, 
Quận Lê Chân

34 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG 
MẠI CHÍ LINH

 0201063497  Thôn Minh Thị, Xã Toàn Thắng, Huyện 
Tiên Lãng

35 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG 
HƯNG HIẾU

 0201069530  Tổ dân phố Văn Tràng 1, Thị Trấn 
Trường Sơn, Huyện An Lão

36 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
NGỌC TIẾN

 0201101939  Số 49 Khu Kiều Sơn, Phường Đằng 
Lâm, Quận Hải An

37 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUANG 
PHONG

 0201114430  Số 154 đường 5/2, Phường Quán 
Toan, Quận Hồng Bàng

38 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂN 
VIỆT PHÁT

 0201126429  Số 695 đường Nguyễn Văn Linh, 
Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân

39 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI 
NAM MẠNH

 0201129155  Số 129 ngõ 280 Tổ 21, Phường Niệm 
Nghĩa, Quận Lê Chân

40 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ VẬT LIỆU XÂY 
DỰNG TÂN VIỆT PHÁT

 0201132214  Số 695 đường Nguyễn Văn Linh, 
Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân

41 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÚC KIM LOẠI VÀ 
THƯƠNG MẠI TÂN DUY HƯNG

 0201227297  Thôn Sáu Phiên (tại nhà ông Trịnh Văn 
Dần), Xã An Lư, Huyện Thuỷ Nguyên

42 CÔNG TY TNHH GANG THÉP CHUYÊN DỤNG 
VIỆT NGA

 0201302466  Số 367 Tôn Đức Thắng, Xã An Đồng, 
Huyện An Dương

43 CÔNG TY TNHH THÉP DONGBU VIỆT NAM 
0201303910

 0201303910  Lô CN3.2A, CN3.2B, CN3.1C, Khu công 
nghiệp Đình Vũ thuộc Khu, Phường 
Đông Hải 2, Quận Hải An

44 CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ KPT  0201646259  Thôn 7, Xã Kiền Bái, Huyện Thuỷ 
Nguyên

45 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG 
GIA MINH - MINH ĐỨC 2

 0201650819  Thôn 3 + Thôn 4, Xã Gia Minh, Huyện 
Thuỷ Nguyên

46 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HƯNG PHÁT ĐẠT  0201784403  Số 33A/571 Nguyễn Văn Linh, 
Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân

47 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 
MẠI THÉP HPS

 0201867963  Số 133A Lương Khánh Thiện, Phường 
Cầu Đất, Quận Ngô Quyền

48 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DRAGON  0201882231  Km 9 đường Hà Nội, Xã An Hồng, 
Huyện An Dương

49 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI INOX NGUYỄN MINH - CHI NHÁNH HẢI 
PHÒNG

 0307512470-001  Km 9, đường Hà Nội, Phường Quán 
Toan, Quận Hồng Bàng

50 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT 
TRIỂN NAM THUẬN TẠI HẢI PHÒNG

 0311736755-001  

 
Nguồn: Thông tin Công ty tại Hải Phòng 2020.
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Chương trình nghiên cứu của CGIAR về Rừng, Cây gỗ và Nông lâm kết hợp (FTA) là chương trình phát 
triển nghiên cứu lớn nhất thế giới nhằm nâng cao vai trò của rừng, cây gỗ và nông lâm kết hợp với 
mục tiêu phát triển bền vững và đảm bảo lương thực để ứng phó với biến đổi khí hậu. CIFOR chủ trì 
các nghiên cứu FTA trong mối quan hệ đối tác chiến lược với Bioversity International, CATIE, CIRAD, 
INBAR, ICRAF và TBI.

Nghiên cứu này được hỗ trợ bởi Quỹ đối tác CGIAR: cigar.org/funders/

cifor.org  forestsnews.cifor.org

Việc đánh giá tiềm năng chi trả dịch vụ môi trường do rừng ngập mặn đem lại đang trở nên vô cùng cấp thiết bởi 
điều này sẽ giúp nâng cao tổng thu PFES và nhận thức của các bên có liên quan về giá trị to lớn mà rừng ngập mặn 
đem lại cho các ngành nghề kinh tế, từ đó bảo vệ rừng ngập mặn hiệu quả hơn. Mặc dù vậy, xây dựng cơ chế chi trả 
dịch vụ môi trường rừng hiện nay gặp nhiều khó khăn do thiếu các thông tin liên quan đến việc “Chi trả cho dịch 
vụ nào? Ai là người chi trả? Mức chi trả là bao nhiêu? Thu chi như thế nào?” Việc trả lời 4 câu hỏi trên đòi hỏi phải có 
nhiều nghiên cứu được tiến hành bài bản trong một thời gian đủ dài. Báo cáo này nhằm trả lời cho 2 câu hỏi đầu 
tiên dựa vào trường hợp nghiên cứu điểm tại Hải Phòng. Báo cáo cho thấy Cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng 
(PFES) đối với rừng ngập mặn tại Việt Nam có thể áp dụng với 8 loại dịch vụ môi trường chính: 1) Dịch vụ hấp thụ, 
lưu trữ, bể chứa các-bon; 2) Dịch vụ giảm bồi lắng và lượng bùn thải; 3) Dịch vụ chống xói lở bờ biển; 4) Dịch vụ 
chắn sóng; 5) Dịch vụ cung ứng nước sạch, lọc kim loại nặng và chất ô nhiễm; 6) Dịch vụ cung ứng bãi đẻ; 7) Dịch 
vụ vẻ đẹp cảnh quan; và 8) Dịch vụ cung cấp nguyên liệu thực phẩm. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ rõ có 20 nhóm 
người mua dịch vụ môi trường rừng ngập mặn tiềm năng trên địa bàn Hải Phòng bao gồm: Công ty doanh nghiệp 
nạo vét, công ty năng lượng, ngành giải trí, ngành ngân hàng, ngành vận tải hàng không, cảng cá, cảng biển, khu 
kinh tế ven biển, công ty khai thác cát, ngành khai thác khoáng sản và luyện kim, ngành vận tải, ngành nhiệt điện, 
các nhóm quản lí đê điều, công ty du lịch, cộng đồng dân cư, công nghiệp đóng tàu, công ty sản xuất mặt hàng 
nông, lâm, thủy hải sản, công ty xăng dầu và công ty nước sạch. Trong khi một số nhóm người mua đã thể hiện cam 
kết cao cho việc tiến hành chi trả cần có thêm nhiều nghiên cứu trong tương lai để tìm hiểu mức sẵn lòng chi trả của 
các bên còn lại trong việc tham gia PFES. 

Các báo cáo chuyên đề của CIFOR chuyển giao các kết quả nghiên cứu quan trọng đối với ngành lâm 
nghiệp. Nội dung của báo cáo đều được đánh giá bởi các chuyên gia trong và ngoài tổ chức.
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