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Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu một số tài liệu thứ cấp liên quan đến thực hiện chính sách biến đổi
khí hậu ở chính quyền địa phương của Trung Quốc, bài viết tiến hành tổng thuật lại cách thức mà
Trung Quốc làm cho chính quyền địa phương trở thành một chủ thể không thể thiếu trong quá trình
thực hiện chính sách này. Từ đó phân tích và rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Bài
viết đúc kết được bốn bài học. Thứ nhất là cần kết hợp cách tiếp cận từ dưới lên và từ trên xuống
trong quy trình chính sách ứng phó biến đổi khí hậu. Thứ hai, chính quyền địa phương phải thật sự
chuyển hoá, lồng ghép các mục tiêu về môi trường vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa
phương mình. Thứ ba, xem trọng vai trò và tạo điều kiện cho tổ chức xã hội dân sự tham gia tích
cực vào việc tương tác với chính quyền các cấp xuyên suốt quá trình chính sách ứng phó biến đổi
khí hậu. Thứ tư, yếu tố tạo nên sự thành công trong việc thực hiện chính sách ứng phó biến đổi khí
hậu là ý thức và quan niệm của địa phương và trung ương về môi trường.
Từ khoá: Chính quyền địa phương, biến đổi khí hậu, Trung Quốc

1. Mở đầu

nhiều nỗ lực cải thiện môi trường và giải quyết
vấn đề năng lượng bền vững. Trong nỗ lực này,
sự năng động và tham gia tích cực của chính
quyền địa phương ở Trung Quốc có vai trò quan
trọng. Thế nhưng Trung Quốc đang đối diện với
nhiều rào cản để có thể phát huy nỗ lực của chính
quyền địa phương. Nhiều hành động, hỗ trợ và
quy định đã được đưa ra cho địa phương; một số

Chiếm 20% dân số thế giới, Trung Quốc
đang đối mặt với bài toán nan giải về mối quan
hệ giữa tăng trưởng kinh tế và giảm thiểu ô
nhiễm môi trường. Dưới áp lực của thế giới, tổ
chức xã hội dân sự (NGO) và tình trạng môi
trường ô nhiễm trầm trọng, Trung Quốc đang có
________
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phát huy hiệu quả, một số bị thất bại. Nhưng dù
như thế nào, chúng vẫn là những bài học có giá
trị cho Việt Nam trong việc phát huy vai trò của
chính quyền địa phương trong chính sách ứng
phó biến đổi khí hậu.
Có nhiều lý do lý để tác giả chọn nghiên cứu
bài học về môi trường từ Trung Quốc. Đó là sự
gần gũi về mặt địa lý, sự tương đồng về tư duy
phát triển, sự ảnh hưởng về chính sách phát triển
và sức ảnh hưởng cùng với vai trò chủ chốt của
Trung Quốc trong các các vấn đề về môi trường
ở khu vực và thế giới. Mặc dù chính sách về môi
trường của quốc gia này chưa thật sự hiệu quả
như mong đợi, nhưng ngay cả khi thất bại thì vẫn
có nhiều bài học có giá trị cho Việt Nam để không
phải “đạp lên vết xe đổ” của người hàng xóm.
2. Giới thiệu về chính sách ứng phó biến đổi
khí hậu tại Trung Quốc
Năm 1970, Trung Quốc tham gia đối thoại
toàn cầu về môi trường ở Hội nghị môi trường
của Liên Hiệp quốc tổ chức tại Stockholm. Tại
Hội nghị này, Trung Quốc thể hiện quan điểm
mang đầy màu sắc tự vệ khi cho rằng vấn đề nằm
ở các nước phát triển phương Tây [2], chứ không
nằm ở một quốc gia đang phát triển như Trung
Quốc. Ngay sau đó đến năm 1973, quan điểm
của Trung Quốc về môi trường bắt đầu thay đổi.
Nhận thấy vấn đề môi trường của mình diễn biến
ngày càng trầm trọng, Trung Quốc chủ động tổ
chức hội thảo quốc gia về môi trường. Những
năm tiếp theo, cụ thể là vào những năm đầu
1980, vấn đề bảo vệ môi trường trở thành một
trong những “phát ngôn chính sách” cơ bản ở
Trung Quốc [2].
Từ đó, chính sách ứng phó biến đổi khí hậu
ở Trung Quốc được hình thành và ngày càng
hoàn thiện. Từ khi hình thành tới nay, chính sách
ứng phó biến đổi khí hậu của Trung Quốc có thể
được chia thành 03 giai đoạn: 1990-1992, 19921997, và 1997 đến nay.
Giai đoạn 1, vấn đề biến đổi khí hậu trở thành
chương trình nghị sự ở Trung Quốc (những năm
1980-1992). Vào cuối những năm 1982, biến đổi
khí hậu ở Trung Quốc trở thành vấn đề quốc tế
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quan trọng thu hút sự chú ý của công chúng,
thông tin đại chúng, nhà khoa học và các quốc
gia trên toàn thế giới [1]. Ở giai đoạn này, Trung
Quốc thành lập Nhóm Điều phối Biến đổi khí
hậu Quốc gia nằm trong Cơ quan Bảo vệ môi
trường [1].
Chính sách ứng phó biến đổi khí hậu trong
giai đoạn này hướng đến một số trọng tâm như:
(1) đề cao những nghiên cứu khoa học về sự bất
định của biến đổi khí hậu; (2) bảo vệ lãnh thổ
quốc gia; (3) trách nhiệm của một quốc gia phát
triển; (4) chuyển giao các quỹ và công nghệ mới
và công nghệ bổ sung tới các nước đang phát
triển [1].
Giai đoạn 2 từ năm 1992 đến 1997. Vào năm
1992, Trung Quốc đăng ký tham gia UNFCCC
và được phê chuẩn vào năm 1994. Trong giai
đoạn này có thêm sáu hội thảo INC, và Trung
Quốc nhấn mạnh đến việc buộc phải triển khai
thực hiện các cam kết ở Mục lục 1 của COP’s
[1]. Vào năm 1998, Trung Quốc đăng kí tham gia
Hiệp định Kyoto và được phê chuẩn vào năm
2002.
Trong giai đoạn này, Trung Quốc có nhiều
nỗ lực nhưng không hiệu quả, nhất là trong khâu
thực hiện mặc dù ở giai đoạn này, Trung Quốc
và các quốc gia đang phát triển có thái độ tích
cực hơn đối với vấn đề biến đổi khí hậu. Trung
Quốc cũng bắt đầu lờ mờ nhận thấy rằng cần phải
có những hành động phối hợp quốc tế trong việc
thực hiện giải quyết vấn đề môi trường chứ
không chỉ đơn giản là tập trung vào những hành
động mang tính chất cục bộ ở mỗi quốc gia [4].
Giai đoạn 3: hậu Kyoto-Trung Quốc (từ năm
1997 đến nay). Ở giai đoạn này, Trung Quốc tiếp
tục quy trách nhiệm về ô nhiễm môi trường cho
các nước phát triển. Trung Quốc tiếp tục né tránh
các cam kết Kyoto ở các nước đang phát triển.
Không những vậy, trong suốt hội nghị COP-4 ở
Buenos Aires, Trung Quốc cùng với Ấn Độ và
các nước đang phát triển khác từ chối những ý
tưởng đề cập đến vấn đề cam kết tự nguyện trong
ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, Trung
Quốc cho rằng các nước phát triển nên thay đổi
cách thức sản xuất và tiêu dùng [6]. Thế nhưng,
đến COP-5 tại Bonn Trung Quốc bắt đầu thay
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đổi thái độ và định hướng trong thảo luận. Thay
vì né tránh và quy trách nhiệm cho các nước phát
triển, Trung Quốc bắt đầu thảo luận nguyên tắc
và thủ tục để thực hiện dự án CDM trên thực tế.
3. Chính quyền địa phương và quá trình thực
hiện chính sách ứng phó biến đổi khí hậu ở
Trung Quốc
3.1. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về môi
trường và biến đổi khí hậu của Trung Quốc
Hệ thống chính quyền Trung Quốc bao gồm
5 cấp: chính quyền trung ương, chính quyền
vùng, chính quyền tỉnh, chính quyền huyện và
chính quyền xã [3]. Ở chính quyền Trung ương,

cơ quan phụ trách về vấn đề Biến đổi khí hậu là
Bộ Phát triển và Cải cách Quốc gia (National
Development and Reform Commission) và Cục
Bảo vệ Môi trường Quốc gia (State Environment
Protection Agency) [3]. Trong các cơ quan này
còn có Hội đồng Điều phối chính sách Biến đổi
khí hậu Quốc gia (National Climate Change
Policy Coordinating Committee) [3].
Ở địa phương cơ quan chịu trách nhiệm về
môi trường là Sở Phát triển và Cải cách, Chi cục
Bảo vệ môi trường. Những cơ quan này chịu
trách nhiệm thực hiện chính sách năng lượng,
môi trường và biến đổi khí hậu ở địa phương.
Có thể biểu diễn bộ máy ứng phó biến đổi
khí hậu của Trung Quốc như sau:

Bộ phát triển và
Cải cách Quốc gia

Cục bảo vệ
môi trường

Hội đồng Điều phối chính sách
biến đổi khí hậu quốc gia

Sở Phát triển và
Cải cách

Chi cục bảo
vệ môi
trường

Hội đồng điều phối chính sách
biến đổi khí hậu địa phương

Sơ đồ 1: Bộ máy ứng phó biến đổi khí hậu của Trung Quốc
(Nguồn: Tác giả tổng hợp)

Theo sơ đồ này, cơ quan nhà nước ở chính
quyền trung ương có thẩm quyền ban hành chính
sách về môi trường cho cả nước. Cơ quan nhà
nước ở cấp dưới chịu trách nhiệm thực hiện
chính sách ứng phó biến đổi ở địa phương mình
cũng như được phân quyền cho việc ban hành
những chương trình hành động về biến đổi khí
hậu ở địa phương.
Cơ quan Bảo vệ môi trường bị chi phối bởi
02 mối quan hệ: theo chiều dọc (về chuyên môn)
và theo chiều ngang (về địa lý). Chẳng hạn như
Cục Bảo vệ môi trường vừa phải chịu trách
nhiệm trước Bộ Bảo vệ Môi trường, đồng chịu
sự tác động, điều tiết của chính quyền cùng cấp
[11]. Do tồn tại hai mối quan hệ mà trong quá

trình thực hiện chính sách ứng phó biến đổi khí
hậu có xuất hiện hai loại xung đột cơ bản: xung
đột giữa cơ quan Bảo vệ Môi trường với cấp trên
theo chiều dọc và chính quyền địa phương theo
chiều ngang và giữa chính quyền địa phương với
chính quyền trung ương [11].
3.2. Xung đột và cách thức giải quyết xung đột
trong quá trình thực hiện chính sách biến đổi khí
hậu của Trung Quốc
Theo Pressman & Wildavsky [9], một trong
những mặt trái cơ bản của chính quyền có quá
nhiều cấp là chính sách được đưa ra từ trung
ương có thể bị vô hiệu hoá, “đứng hình” hoặc
gây khó dễ bởi chính quyền địa phương. Sự “cản
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trở” này có thể được được cắt nghĩa bởi một số
lý do.
Thứ nhất là xuất phát từ sự bất đồng về chính
sách. Chính quyền địa phương trong nhiều
trường hợp không đồng ý với chính sách do trung
ương đưa ra vì không phù hợp, không gắn với
thực tế của địa phương [10].
Thứ hai là do chính quyền địa phương, đối
với một số chính sách, không hiểu được đầy đủ;
đã làm cho việc thực hiện chính sách bị chậm trễ,
hoặc thậm chí là sai lạc [10].
Thứ ba xuất phát từ nguyên nhân nguồn lực.
Chính quyền địa phương không đủ nguồn lực về
tài chính, con người và kỹ thuật để thực hiện tốt
chính sách do trung ương đưa ra [10].
Thứ tư là do bản thân chính sách không đảm
bảo do được xây dựng thiếu bài bản, khoa học và
bỏ qua những điều kiện thực tại của địa phương
[10].
Thứ năm là địa phương thiếu ngân sách và
không muốn chi nhiều hơn ngân sách vào vấn đề
môi trường, thay vào đó, họ tập trung đầu tư để
tìm kiếm mục tiêu phát triển kinh tế trong ngắn
hạn [7].
Để giải quyết xung đột này, Trung Quốc áp
dụng một số biện pháp sau:
Biện pháp thứ nhất, chính quyền trung ương
bằng quyền lực của mình sử dụng đồng thời “củ
cà rồt” (khuyến khích, khen thường) và “cây
gậy” (xử phạt) [7]. Chính quyền trung ương
Trung Quốc có chế độ khen thưởng cho những
cán bộ công chức ở địa phương tích cực và đóng
góp nhiều cho việc thực hiện chính sách môi
trường như lồng ghép vào hoạt động đánh giá
cán bộ, công chức cuối năm, thăng tiến, tăng
lương hoặc thưởng, những lợi ích về vật chất
khác như (được đi lại miễn phí, miễn phí các dịch
vụ giải trí, tham gia bồi dưỡng và du lịch) và
những khoản hỗ trợ khác như trợ cấp nhà ở,
chăm sóc sức khoẻ, và cơ hội được học tập cao
hơn. Ngược lại, nếu cán bộ, công chức ở địa
phương không thực hiện tốt chính sách biến đổi
khí hậu sẽ bị những hình phạt như không được
thăng tiến, điều động công tác tới vùng sâu, vùng
xa, trong một số ít trường hợp, còn bị sa thải.
Những người đứng đầu địa phương (cả của Đảng
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và chính quyền) phải ký hợp đồng trách nhiệm
cá nhân cam kết lồng ghép các yêu cầu về năng
lượng và khí phát thải hàng năm tại địa phương
của mình [7].
Biện pháp thứ hai là sử dụng hệ thống kế
hoạch dựa trên mục tiêu xanh. Bộ Môi trường
yêu cầu 74 thành phố áp dụng tiêu chuẩn PM2.5
và xuất bản ghi chú hàng ngày về PM2.5 cho đến
cuối năm 2012. Thêm vào đó là tăng cường năng
lực quản lý nhà nước về môi trường liên địa
phương để bảo vệ trọn vẹn các hệ sinh thái. Bằng
cách này, các chính quyền địa phương cùng cam
kết chia sẻ nguồn lực bảo vệ môi trường, cùng
nhau tìm kiếm và xác định những tác nhân gây ô
nhiễm liên địa phương. Tuy hiệu quả của giải
pháp này chưa được thể hiện trên thực tế nhưng
nó đã làm cho nhận thức của các nhà lãnh đạo ở
địa phương về nhu cầu liên kết cùng nhau ngày
càng tăng.
Biện pháp thứ ba, Trung Quốc cũng đang thí
điểm các dự án dựa trên thị trường ở phạm vi nhỏ
như: đưa ra hệ thống ba mức giá điện, phát triển
các công ty dịch vụ năng lượng, đưa ra nhiều
hình thức trả tiền cho dịch vụ môi trường để cải
thiện chất lượng nước, không khí, rừng và quản
lý đất, và nhiều dự án thí điểm khác ở địa phương
nhằm giảm khí phát thải [7].
Biện pháp thứ tư, tăng nhiều quyền hơn cho
chính quyền địa phương trong việc xử lý những
công ty thuộc sở hữu của nhà nước trung ương
đang hoạt động ở địa phương có gây ô nhiễm.
Biện pháp thứ năm là đẩy mạnh sự tham gia
của khu vực tư nhân và công chúng. Trung Quốc
mở rộng sự tham gia của các tổ chức NGOs về
môi trường vào những buổi họp báo. Đồng thời
Trung Quốc cải thiện chất lượng cung cấp thông
tin môi trường từ khâu hoạch định đến thực thi
chính sách [7]. Tại COP-7 vào năm 2001, Trung
Quốc thành lập Hội Đồng Điều hành CDM, làm
rõ quy trình dự án và các bên có liên quan, thừa
nhận và phê duyệt định mức giảm khí phát thải
nhà kính. Sự cởi mở của chính quyền Trung
Quốc đã làm tăng số lượng các tổ chức dân sự
hoạt động trong lĩnh vực môi trường. Đến năm
2008, ở Trung Quốc có tới 5,530 tổ chức xã hội
dân sự đăng ký [5]. Thế nhưng ảnh hưởng thực
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sự của các tổ chức này đến chính sách môi
trường của Trung Quốc vẫn còn thấp, đặc biệt là
ở khâu xây dựng chính sách môi trường (Koska,
2016).
4. Một số bài học rút ra
Từ kết quả phân tích trên, có thể rút ra một
số bài học có ý nghĩa cho Việt Nam trong việc
huy động chính quyền địa phương vào việc thực
hiện chính sách ứng phó biến đổi khí hậu ở Việt
Nam như sau:
Thứ nhất, cần kết hợp cách tiếp cận từ dưới
lên và từ trên xuống trong quy trình chính sách
ứng phó biến đổi khí hậu. Quy trình từ dưới lên
nhấn mạnh đến sự tham gia một cách rộng rãi
của người dân trong quá trình xây dựng và thực
hiện chính sách ứng phó biến đổi khí hậu. Sự
tham gia của người dân và các bên có liên quan
khởi phát từ khâu xác định vấn đề đến khâu lựa
chọn giải pháp và thực hiện các giải pháp đó. Sự
tham gia của người dân và các chủ thể có liên
quan giúp tạo ra cái nhìn đa chiều về cùng một
vấn đề, làm cho việc ban hành và thực hiện chính
sách phản ánh một cách đầu đủ và sâu sắc hơn
các khía cạnh của đối tượng mà chính sách đó
điều chỉnh.
Điể m mấ u chố t của mô hiǹ h từ trên xuố ng
nằm ở vai trò chủ đạo và gần như là duy nhất của
chủ thể ban hành. Ở giai đoạn xây dựng chính
sách, vai trò khởi xướng thuộc về các cơ quan
quản lý nhà nước với rất ít sự tham gia và tương
tác của người dân và các chủ thể có liên quan. Ở
giai đoạn thực thi chính sách, mô hình thực hiện
chính sách ứng phó biến đổi khí hậu từ trên
xuống bắ t đầ u bằ ng mô ̣t chương trình hoă ̣c chiń h
sách của nhà nước về biến đổi khí hậu. Trên cơ
sở chương trin
̀ h, chin
́ h sách đó, trong quá triǹ h
thực thi chính sách, chủ thể thực thi làm theo
những viê ̣c đã đươ ̣c yêu cầ u hoă ̣c đã đươ ̣c thiế t
kế dưới sự kiể m soát của nhà nước trong suố t quá
triǹ h thực thi. Trong mô hin
̀ h này, các mu ̣c tiêu
đươ ̣c xác đinh
̣ từ ‘trên’ thay vì xuấ t phát từ
những đố i tươ ̣ng tham gia chiń h sách. Mô hiǹ h
này thường tâ ̣p trung vào bố n vấ n đề chính. Thứ
nhấ t là mức đô ̣ theo đuổ i chiń h sách của các đố i

tươ ̣ng tham gia thực thi. Thứ hai là mức đô ̣ đa ̣t
đươ ̣c mu ̣c tiêu của chính sách. Thứ ba, xác đinh
̣
những yế u tố cơ bản tác đô ̣ng đế n đầ u ra cũng
như những ai liên quan đế n thực thi chiń h sách
(cả trực tiế p và gián tiế p). Thứ tư, cách thức điều
chỉnh dựa trên những kinh nghiê ̣m có đươ ̣c.
Trên thực tế, ngay từ giai đoạn thiết kế và
hoạch định chính sách cần phải có sự tham gia
tích cực của chính quyền địa phương để họ hiểu,
nhận thức đầy đủ và thể hiện được mong đợi của
họ vào chính sách nhờ đó mà quá trình thực hiện
chính sách môi trường được nhận thức đầy đủ và
trở nên dễ dàng hơn. Chính vì vậy, cần có sự kết
hợp giữa mô hình từ trên xuống và từ dưới lên để
đảm bảo việc thực hiện chính sách ứng phó biến
đổi khí hậu ở địa phương được thành công, như
bài học kinh nghiệm của Trung Quốc. Cụ thể:
- Tâ ̣p trung vào những thay đổ i về kinh tế xã
hô ̣i tác đô ̣ng đế n ma ̣ng lưới hoă ̣c các tiể u ma ̣ng
lưới thực thi chiń h sách. Cầ n xem xét xem cách
thức tác động của những thay đổ i này đế n các
nguồ n lực và chiế n lươ ̣c hành đô ̣ng của các chủ
thể tham gia thực thi chính sách.
- Tâ ̣p trung xem xét những cố gắ ng mà các
chủ thể ta ̣o ra trong quá triǹ h tham gia thực thi
chiń h sách của nhà nước để đa ̣t đươ ̣c mu ̣c tiêu
đề ra.
- Tâ ̣p trung xem xét những nỗ lực mà các chủ
thể tham gia trong viê ̣c hiể u mức đô ̣ quan tro ̣ng
và những yế u tố tác đô ̣ng đế n chính sách, cũng
như những tác đô ̣ng của các công cu ̣ khác nhau
mà ho ̣ có đươ ̣c từ trong quá khứ.
Thứ hai, Chính phủ cần có những hành động
mạnh mẽ hơn trong việc buộc các chính quyền
địa phương phải thật sự chuyển hoá, lồng ghép
các mục tiêu về môi trường vào kế hoạch phát
triển kinh tế-xã hội của địa phương mình. Tăng
cường chất lượng báo cáo về môi trường của địa
phương, kiểm soát, rà soát các cam kết về môi
trường của chính quyền địa phương, khen
thưởng và xử lý nghiêm khắc có thể là những giải
pháp cần xem xét để áp dụng cho chính quyền
địa phương trong bối cảnh của Việt Nam. Theo
đó, trong thời gian tới, Việt Nam cần hướng tới
một số hành động như sau:
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Đưa ra quy định bắt buộc lồng ghép các mục
tiêu về môi trường vào phát triển kinh tế-xã hội
của địa phương. Quy định này có thể được xem
là một động lực giúp chính quyền địa phương
xem xét lại các mục tiêu về môi trường trong quá
trình phát triển kinh tế-xã hội của mình. Không
những vậy, cần thiết phải xem đây là căn cứ cho
hoạt động phân bổ ngân sách và kiểm soát năng
lực thực thi của chính quyền địa phương trong
quá trình thực hiện chính sách này.
Không những vậy, để tăng cường chất lượng
báo cáo, chính phủ cần quy định về chế độ, nội
dung và thể thức của các báo cáo về môi trường.
Mục đích của những quy định này là nhằm chuẩn
hoá hoạt động báo cáo về môi trường của chính
quyền địa phương, làm cho hoạt động này trở
thành quy củ.
Thứ ba, xem trọng vai trò và tạo điều kiện
cho tổ chức xã hội dân sự tham gia tích cực vào
việc tương tác với chính quyền các cấp xuyên
suốt quá trình chính sách ứng phó biến đổi khí
hậu. Tổ chức dân sự môi trường đóng vai trò vừa
là người tham gia vừa thổi còi báo động về môi
trường. Đây còn là những tổ chức thể hiện rất tốt
vai trò giám sát việc các vấn đề liên quan đến
môi trường. Để có thể phát huy vai trò của nhóm
đối tượng này, cần hướng tới một số việc làm
dưới đây:
- Tăng cường tính phản biện của cộng đồng
dân cư và xã hội dân sự. Người dân Việt Nam
có tư tưởng ‘dựa dẫm, ỷ lại’ và ‘tư tưởng cầu an
(an phận thủ thường) và cả nể. Làm gì cũng sợ
bứt dây động rừng nên có việc gì là chủ trương
đóng cửa bảo nhau’ (Trần Ngọc Thêm 1999, tr.
100). Đặc điểm tâm lý này góp phần lý giải vì
sao số lượng các tổ chức xã hội dân sự không
nhiều mặc dù nhà nước đã có những văn bản về
việc khuyến khích hoạt động của các tổ chức xã
hội dân sự: Nghị định 81/2002/NÐ-CP, Nghị
định 88/2003/NĐ-CP, Nghị định Số 148/NDCP/2007. Đặc điểm tâm lý này cũng lý giải vì
sao hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự
thường không có tính phản biện cao vì sợ ‘đi
ngược với nhà nước’, nhất là những hoạt động
liên quan đến kiện tụng và pháp luật.
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Từ đặc điểm này, một trong những cách thức
để thúc đẩy sự tham gia mạnh mẽ của người dân
và tổ chức xã hội dân sự vào hoạt động bảo vệ
môi trường là làm sao để người dân và tố chức
xã hội dân sự có thể kiện những tổ chức, cá
nhân làm ô nhiễm, phá hoại môi trường, ảnh
hướng trực tiếp đến quyền lợi của người dân.
Để làm được điều này, đòi hỏi phải có những
điều kiện hết sức cơ bản. Trước hết là vai trò độc
lập và mạnh mẽ của Hội Luật sư. Trong bối cảnh
người dân ít am hiểu về luật pháp, và ít tin vào
thành công của những vụ kiện tụng do đặc điểm
tâm lý vừa nêu trên, tính chủ động, độc lập và
quyết liệt của Hội Luật sư có thể nói là nơi để
người dân tin tưởng gửi gắm tiếng nói và nguyện
vọng của mình. Vụ Vedan là một minh chứng.
Trong những trường hợp như vậy, các tổ chức
dân sự trong đó có Hội Luật sư là điều mà người
dân cần đến. Điều kiện thứ hai là tính trách
nhiệm của chính quyền các cấp. Trong nhiều
trường hợp, chính quyền các cấp giải quyết chậm
trễ, hoặc không giải quyết những vấn đề ô nhiễm
môi trường sau khi đã nhận được phản ánh của
người dân, càng làm cho tình trạng ô nhiễm môi
trường tăng lên. Điều này cho thấy, mức độ chịu
trách nhiệm của cơ quan nhà nước thấp. Có
người đặt vấn đề, trong trường hợp nhà nước
chậm hoặc nhận được ý kiến phản hồi của người
dân nhưng không bắt tay vào giải quyết, làm cho
ô nhiễm trầm trọng thêm, liệu người dân có thể
kiện cả nhà nước hay không? Những câu trả lời
như vậy, cũng nên được Hội Luật sư xem xét và
nghiên cứu giúp người dân tin tưởng hơn vào sự
đấu tranh chính đáng của mình.
Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt
động trong lĩnh vực môi trường cũng nên cân
nhắc những đặc điểm về văn hoá của Việt Nam
để từ đó thay đổi hướng hành động theo hướng
có thể mang lại hiệu quả hơn. Thay vì tập trung
vào những hoạt động tuyên truyền và nghiên cứu
như hiện nay, cần có những biện pháp nâng cao
sự tham gia của người dân và xã hội dân sự vào
quá trình giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở
Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói
chung.
Thứ tư, vấn đề cốt lõi của chính sách ứng phó
biến đổi khí hậu, từ nghiên cứu ở Trung Quốc,
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không phải là nguồn lực, là cách thức phối hợp
giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa
phương mà chính là ý thức và quan niệm của địa
phương và trung ương về môi trường. Đó là tư
duy và niềm tin về phát triển xanh vốn chưa thực
sự được hành thành rõ nét ở các nước đang phát
triển trong đó có Việt Nam do sự cám dỗ quá
mạnh mẽ của tăng trưởng kinh trước mắt.

[4]

[5]

5. Kết luận
Chính quyền địa phương là chủ thể quan
trọng trong quá trình thực hiện chính sách ứng
phó biến đổi khí hậu; bởi chúng biến những ý
niệm, mong muốn và kỳ vọng về chính sách của
nhà nước thành kết quả thực tế. Với vai trò như
vậy, chính quyền địa phương có thể làm cho quá
trình thực hiện chính sách này trở nên thuận lợi
hoặc khó khăn. Tác động đến chính quyền địa
phương cần phải có một cái nhìn tổng thể, đồng
bộ và đồng điệu với mong đợi của họ thì mới có
thể làm cho cấp này trở thành một mắc xích hữu
ích trong toàn bộ chu trình chính sách ứng phó
biến đổi khí hậu.

[6]
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Abstract: This paper applies desk-study method with the use of available literatures about China’s
Climate policy implementation at local government to review the vital role of local goverment in
implementing this policy. The paper then analyses the China’s practices and withdraws four important
lessons for Vietnam. Firstly, there is a need to combine top-down and bottom-up approaches in policy
implementation. Secondly, the local government should focus on integrating the climate change
response targets into its scio-economic development strategy and plans. Thirdly, it is necessary to raise
the important roles of NGOs as well as generate favorable conditions for their effective interaction with
local government during policy implementation. Fourthly, the awareness and perception of the local
government about climate change is the critical factor that explains the sucess of climate change policy
implementation.
Keywords: Local government, Climate change, China.

