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Mở đầu
Thế giới của chúng ta tồn tại và phát triển dựa trên nhiều mối quan hệ phức tạp giữa các
thành phần, trong đó hai cấu phần quan trọng nhất là môi trường và xã hội. Con người từ khi mới
xuất hiện đã biết khám phá, khai thác môi trường. Nhờ đó, con người đã đạt được nhiều thành
công trong quá trình phát triển xã hội. Với những thành tựu đạt được của sự tiến bộ xã hội đã làm
biến đổi môi trường một cách to lớn, mà tính tiêu cực ngày càng tỏ ra lấn át tính tích cực.
Sự phát triển của xã hội hiện đại với những thành tựu to lớn về phương diện văn minh
vật chất từ nửa sau thế kỷ XX đã gây nên áp lực nặng nề đối với môi trường, làm cho môi
trường dần mất đi khả năng tự hồi phục. Vấn đề ô nhiễm môi trường, suy thoái môi
trường đang lan rộng trên phạm vi toàn cầu, mà nguyên nhân chủ yếu là do con người.
Vậy giữa môi trường và phát triển xã hội có mối quan hệ như thế nào? Chúng tương
tác với nhau ra sao? Bài viết này tập trung trình bày những điểm cơ bản về mối quan hệ
giữa môi trường và phát triển xã hội, nhằm mục đích hiểu rõ và có nhận thức đúng đắn về
mối quan hệ này, nắm bắt có thể chủ động giải quyết mối quan hệ này.
1. Một số khái niệm

Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người,
có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại và phát triển của con người và sinh vật
(Điều 3, Luật Bảo vệ môi trường Việt Nam năm 2005).
Xã hội là một khái niệm đa nghĩa, phân tán theo bề rộng lẫn bề sâu. Theo nghĩa
tổng quát, xã hội có thể được hiểu là sự gắn bó (nói chung được xác định theo không gian
và thời gian) của một tập hợp các thực thể sống cùng loài và chia sẻ cùng một quan hệ
sống (con người, động vật, thực vật). Còn theo nghĩa hẹp thì xã hội là chỉ nói tới con
người (xã hội thường được hiểu theo nghĩa này), đó là một tập hợp được giới hạn bởi
không gian và thời gian, và đồng thời có sắp xếp của các cá nhân hay nhóm cá nhân,
những người gắn bó với nhau trong các quan hệ tương hỗ trực tiếp và gián tiếp, và cụ thể
được hiểu như là các hiện tượng tồn tại thực tế, hoặc được phác thảo như là loại hình xã
hội, hoặc được xây dựng như là một mô hình xã hội.

Phát triển xã hội là sự phát triển tổng hợp đời sống vật chất và tinh thần của cá nhân
và toàn thể cộng đồng. Sự phát triển diễn ra đồng thời trên các lĩnh vực khác nhau của đời
sống xã hội như kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh, quốc phòng, hội nhập
quốc tế…


Viện Xã hội học.
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Con người là trung tâm của xã hội, tham gia và chi phối phát triển xã hội. Mọi hoạt
động phát triển xã hội đều phụ thuộc vào hoạt động của con người, tuy nhiên nó không
phụ thuộc vào ý thức của bất kỳ một cá nhân nào mà phụ thuộc vào hoạt động của khối
đông người chiếm ưu thế, tạo thành xu hướng phát triển.
2. Mối quan hệ giữa môi trường và phát triển xã hội
Môi trường và phát triển xã hội có mối quan hệ chặt chẽ, khăng khít, tác động hai
chiều qua lại với nhau ở cả hai mặt tích cực và tiêu cực. Trong sự tác động qua lại giữa
này, môi trường có vai trò to lớn đến sự tồn tại và phát triển của xã hội. Còn sự phát triển
xã hội ngày càng có ảnh hưởng đến việc cải tạo và biến đổi môi trường.

2.1. Tác động của môi trường đến sự phát triển xã hội
Như chúng ta đã biết, môi trường luôn là tiền đề, điều kiện tiên quyết đối với sự tồn
tại và phát triển của xã hội. Môi trường có thể tác động thuận lợi hoặc gây cản trở sản
xuất xã hội, qua đó có thể kìm hãm hoặc thúc đẩy sự phát triển xã hội.

2.1.1. Tác động tích cực
Rõ ràng, dù xã hội có phát triển đến trình độ nào đi chăng nữa thì vai trò của môi
trường sẽ không bao giờ mất đi và không có gì có thể thay thế được, mọi hoạt động xã hội
vẫn đều diễn ra trong không gian của môi trường. Môi trường chính là địa bàn, là nguồn
cung cấp vật chất và không gian cho phát triển xã hội. Ở bất kỳ thời kỳ nào, môi trường
cũng có vai trò quan trọng đối với xã hội:
 Môi trường cung cấp không gian sống và phát triển cho xã hội loài người
Mỗi cá nhân trong xã hội đều có yêu cầu về số lượng không gian cần thiết cho
các hoạt động sống như: nhà ở, nhà nghỉ, đất dùng để sản xuất lương thực, thực
phẩm, phát triển công nghiệp, tái tạo chất lượng môi trường sống… Không gian này
lại đòi hỏi phải đạt những tiêu chuẩn nhất định về các yếu tố vật lý, hóa học, sinh
học, cảnh quan.
Môi trường là không gian sống của con người và xã hội. Yêu cầu về không
gian sống của con người thay đổi cùng với sự phát triển của xã hội. Tuy nhiên,
ngày nay, diện tích không gian sống bình quân trên trái đất của con người đang
ngày càng bị thu hẹp.
 Môi trường là nơi chứa đựng các nguồn tài nguyên cần thiết cho đời sống và sự

phát triển xã hội của con người
Môi trường cung cấp những vật chất cần thiết nhất cho cuộc sống của con người,
cùng với những điều kiện cần thiết nhất cho sản xuất xã hội. Mọi hoạt động của con
người để duy trì cuộc sống và phát triển xã hội đều bắt nguồn từ khai thác hệ thống những
nguồn tài nguyên trên Trái đất. Xã hội có thể sử dụng tất cả các nguồn vật chất của môi
trường bao gồm sinh quyển, khí quyển, thủy quyển, thạch quyển: từ động thực vật đến vi
sinh vật, từ đất, đá, sỏi, cát đến các loại than đá, dầu mỏ, khí đốt, khoáng sản, các nguồn
vật chất tái tạo: ánh sáng, nước, không khí…
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 Tài nguyên nước, không khí giúp con người duy trì sự sống. Trung bình mỗi
người một ngày cần 4m3 không khí sạch để thở, 2,5 lít nước uống, một lượng lương thực
thực phẩm tương ứng 2000 - 2500 calo (Lê Văn Khoa, 2010).
 Tài nguyên rừng có chức năng cung cấp nguồn gỗ củi, dược liệu cho con người, điều
hòa khí hậu, điều hòa nước, tạo ra oxy, cải thiện điều kiện sinh thái, khí hậu trong lành…
 Động thực vật: cung cấp lương thực thực phẩm và các nguồn gen quý hiếm cho
con người.
 Tài nguyên khoáng sản: cung cấp năng lượng và nguyên liệu cho sinh hoạt, các
hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp,…
Như vậy, tài nguyên chính là đối tượng sản xuất của con người. Xã hội loài người
càng phát triển thì số loại hình tài nguyên và số lượng mỗi loại tài nguyên được con người
khai thác và sử dụng ngày càng gia tăng.
Dạng tài nguyên đầu tiên được con người sử dụng là động thực vật nhằm duy trì sự
sống cơ bản của con người và năng lượng mặt trời dùng để soi sáng, sưởi ẩm, phơi khô
lương thực thực phẩm. Trong xã hội nông nghiệp, tài nguyên đất, tài nguyên nước được con
người sử dụng nhiều để trồng cây lương thực, cây ăn quả…; gia tăng khai thác tài nguyên
rừng để mở rộng đất canh tác. Đến thời kỳ xã hội công nghiệp, việc tìm ra hàng loạt các
dạng tài nguyên năng lượng như than đá, dầu mỏ, khí đốt và các loại khoáng sản đã đánh
dấu bước tiến vượt bậc trong quá trình phát triển của xã hội loài người. Năng lượng khai
thác từ than đá ngự trị trong thế kỷ XVIII - XIX. Năng lượng dầu mỏ thay thế vị trí của
than đá trong thế kỷ XX và từng bước chia sẻ vai trò của mình với năng lượng hạt nhân.
Ngày nay, các dạng năng lượng mới ít ô nhiễm như năng lượng mặt trời, năng lượng nước,
gió, thủy triều, năng lượng vi sinh vật cũng đang mở rộng phạm vi hoạt động của mình.
 Môi trường là nơi tiếp nhận và phân hủy chất thải do con người tạo ra
Trong quá trình sản xuất và tiêu dùng của cải vật chất, chất thải do con người tạo ra
được đào thải vào môi trường. Tại đây, dưới tác động của các vi sinh vật và các yếu tố
môi trường, chất thải sẽ bị phân hủy, biến đổi thành các chất đơn giản hơn và tham gia
vào hàng loạt các quá trình sinh địa hóa phức tạp để trở thành các dạng sạch. Nhờ vậy, xã
hội loài người được sống trong môi trường đảm bảo về chất lượng. Nếu môi trường
không có chức năng này thì chẳng mấy chốc Trái đất sẽ chìm trong biển rác.
Tuy nhiên, khả năng tiếp nhận và phân hủy chất thải của môi trường có giới hạn
nhất định. Khi lượng chất thải vượt quá giới hạn này thì các yếu tố môi trường sẽ không
đủ khả năng và gặp khó khăn trong quá trình phân hủy, do đó chất lượng môi trường sẽ
giảm và sẽ bị ô nhiễm.

2.1.2. Tác động tiêu cực
Ngoài những tác động có lợi đối với sự phát triển xã hội, môi trường đồng thời cũng
tác động một cách tiêu cực đến phát triển xã hội thông qua việc gây ra các thảm họa, thiên
tai tự nhiên (bão, lũ lụt, động đất, sóng thần, hoạt động của núi lửa…), gây hậu quả
nghiêm trọng trong bất cứ giai đoạn phát triển nào của xã hội.

Bản quyền thuộc Viện Xã hội học www.ios.org.vn

Đỗ Thu Hà

29

Việt Nam mỗi năm chịu tác động và bị thiệt hại không nhỏ bởi các hiện tượng thời tiết
cực đoan. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, từ năm 2001 đến
2010, các loại thiên tai như bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, úng ngập, hạn hán, xâm nhập mặn đã
làm hơn 9.500 người chết và mất tích, thiệt hại ước tính chiếm khoảng 1,5% GDP/năm.
Hay vụ động đất kèm theo sóng thần năm 2011 ở ngoài khơi Nhật Bản gây ra thiệt
hại vô cùng lớn. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản xác nhận đã có 15.854 người thiệt
mạng, 9.677 người bị thương và 3.155 người bị mất tích tại 18 tỉnh của Nhật Bản, và hơn
125.000 công trình bị hư hại hoặc phá hủy hoàn toàn, đặc biệt là sự cố hạt nhân nghiêm
trọng, tổng thiệt hại ước tính 122 đến 235 tỉ USD.
Như vậy, những hiện tượng thời tiết cực đoan gây ra những tác hại vô cùng lớn đối
với các nước phải gánh chịu. Tuy nhiên hiện nay con người lại tiếp tục có những hành động
tàn phá môi trường, góp phần gia tăng các tác động tiêu cực của thiên tai với con người.

2.2. Tác động của sự phát triển xã hội đối với môi trường
Dù ở bất cứ giai đoạn phát triển nào, con người luôn tìm cách khai thác, chinh phục
môi trường tự nhiên, phục vụ cho cuộc sống của mình. Chính con người là tác nhân làm
biến đổi môi trường nhanh chóng nhất, mạnh mẽ nhất so với tất cả những tác nhân khác.
Đây chính là sự tác động trở lại của sự phát triển xã hội đối với môi trường, và sẽ quyết
định hướng phát triển tiếp theo của môi trường. Hiện nay chúng ta dễ dàng quan sát thấy
các tác động tiêu cực của sự phát triển đối với môi trường, mặc dù con người đang ngày
càng nỗ lực giảm thiểu, sửa chữa các tác động của mình đối với môi trường.

2.2.1. Tác động tiêu cực
Xã hội loài người tác động mạnh mẽ vào môi trường bất chấp quy luật đã gây nên
nhiều tác động tiêu cực đối với môi trường. Khai thác quá mức, tàn phá môi trường trên
phạm vi rộng lớn làm suy thoái và cạn kiệt các nguồn tài nguyên, ô nhiễm môi trường và
suy giảm chất lượng môi trường, đây là những vấn đề thời sự đặt ra cho nhân loại trong
thời đại ngày nay.
Qua các thời kỳ phát triển xã hội, loài người đã trải qua các giai đoạn với nhiều tác
động đặc thù đến môi trường:
 Thời kỳ xã hội nguyên thủy
Con người sống hòa nhập với thiên nhiên, cách kiếm sống cơ bản là săn bắt động
vật và hái lượm hoa quả một cách rất thô sơ nên tác động không đáng kể đến môi trường.
Theo thời gian lao động và phát triển tư duy, con người đã tạo ra những công cụ săn bắt,
hái lượm có hiệu quả hơn và bắt đầu tác động đến môi trường nhưng ở mức độ thấp, nên
các chức năng của môi trường nhanh chóng được phục hồi.
 Thời kỳ xã hội nông nghiệp
Việc chuyển từ phương thức kiếm sống bằng săn bắt và hái lượm sang phương thức
làm nông nghiệp đánh dấu bước tiến vược bậc trong quá trình phát triển xã hội, nhưng
cũng dẫn đến gia tăng các tác động đến môi trường về cả phạm vi và cường độ:
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 Để có đất canh tác, chăn nuôi, trồng trọt, con người phải khai hoang, đốt các cánh
rừng rộng lớn, làm diện tích rừng bị thu hẹp, mất nơi sinh sống, trú ngụ của nhiều loài
động thực vật, làm gia tăng xói mòn đất, giảm độ màu.
 Để tăng năng suất cây trồng, con người đã đào xới, thiết lập hệ thống tưới tiêu,
làm thay đổi tầng đất mặt và chế độ tầng nước mặt. Những sự thay đổi này ngày càng
mạnh mẽ và hậu quả dẫn đến nhiều vùng đất bị sa mạc hóa, khô cằn và không có khả
năng phục hồi được.
 Thời kỳ xã hội công nghiệp và cách mạng kỹ thuật
Trong xã hội công nghiệp, phát triển xã hội cùng với sự phát hiện những nguồn năng
lượng mới, vật liệu mới và kỹ thuật sản xuất tiến bộ hơn nhiều, con người đã tác động mạnh
mẽ vào tài nguyên thiên nhiên và môi trường, can thiệp một cách trực tiếp và nhiều khi thô
bạo tới thiên nhiên. Để “chế ngự” thiên nhiên, con người nhiều khi đã tạo nên những mâu
thuẫn sâu sắc giữa mục tiêu phát triển của xã hội loài người với các quá trình tự nhiên trong
môi trường.
Nhờ có cuộc cách mạng công nghiệp, thế giới bước sang một giai đoạn mới, hàng loạt
các ngành công nghiệp ra đời, xã hội phát triển vượt bậc, đời sống vật chất và tinh thần của
con người được nâng cao rõ rệt. Tuy nhiên, xã hội phát triển với bước tiến khổng lồ đã gây ra
nhiều tác động tiêu cực đối với môi trường, và môi trường lại tác động ngược trở lại đối với
sự phát triển xã hội. Dưới đây là một số biểu hiện ảnh hưởng tới môi trường:
 Ô nhiễm không khí: nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động sản xuất công nghiệp,
đặc biệt việc sử dụng các nhiên liệu hóa thạch (than đá, dầu mỏ, khí đốt) tăng vọt đã thải
ra một lượng lớn các chất thải vào khí quyển (bụi, CO2, SO2,…).
 Hiệu ứng nhà kính gia tăng: Sự gia tăng khí CO2 và các khí nhà kính khác (NO2,
CH4, O3, CFC) đã làm gia tăng nhiệt độ bề mặt trái đất. Sự nóng lên của Trái đất sẽ làm tan
băng, mực nước biển dâng cao dẫn tới nhiều vùng dân cư, đảo thấp sẽ bị chìm dưới nước
biển; khí hậu có xu hướng thay đổi dẫn tới nguy cơ đe dọa các hoạt động của con người;
nhiều loại bệnh tật mới xuất hiện, dịch bệnh lan tràn, sức khỏe con người suy giảm.
 Suy thoái tầng ozon: Nguyên nhân chủ yếu là do các khí CFC, NO x thải ra từ các
hoạt động công nghiệp. Tầng ozon có khả năng hấp thụ trên 90% tia tử ngoại từ bức xạ
mặt trời. Khi tầng ozon bị suy giảm thì tia tử ngoại chiếu xuống bề mặt đất gia tăng, gây
ra ung thư da, suy giảm miễn dịch ở người, giảm năng suất sinh học của động thực vật.
 Ô nhiễm nguồn nước: Nước ngầm, nước mặt bị ô nhiễm do khai thác quá mức, do
chất thải sinh hoạt và công nghiệp, nước mưa bị axit hóa đã và đang ảnh hưởng lớn đến
đời sống xã hội.
 Suy giảm đa dạng sinh học: Tổng số các loài sinh vật đã biết là 30 triệu, so với
khoảng 100 triệu loài có thể phát hiện trên trái đất. Hàng năm, trung bình có 30.000 loài
bị diệt chủng. Đây là tổn thất thực sự lớn của xã hội loài người.
 Khan hiếm và cạn kiệt các nguồn tài nguyên không tái tạo và các nguồn tài
nguyên tái tạo không được phục hồi.
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 Lượng rác thải gia tăng đe dọa tới toàn xã hội: Hiện nay, bình quân mỗi một
người một ngày tạo ra 0,5 - 1 kg rác thải sinh hoạt, 10kg rác thải công nghiệp, 30kg chất
thải liên quan khác. Lượng rác và chất thải rắn của loài người đang gia tăng về số lượng
và mức độ độc hại, gây mất vẻ đẹp mỹ quan, và là tác nhân gây bệnh tật.
 Sự gia tăng dân số đô thị quá nhanh làm cho môi trường khu vực bị ô nhiễm và
có nguy cơ bị suy thoái nghiêm trọng. Ô nhiễm môi trường không khí, nước, đất gia tăng.
Đồng thời, nguồn cung cấp nước sạch, nhà ở, cây xanh, vệ sinh môi trường, tạo công ăn
việc làm, giải quyết giao thông đô thị,… không đáp ứng kịp với sự phát triển dân cư, gây
khó khăn cho sản xuất, dịch vụ, phúc lợi xã hội… Các tệ nạn xã hội phức tạp khiến cho
vấn đề quản lý xã hội trong đô thị ngày càng khó khăn hơn.

2.2.2. Các nỗ lực giảm thiểu tác động tiêu cực với môi trường
Từ chỗ chỉ biết sử dụng môi trường tự nhiên và dựa vào môi trường để phục vụ cho
lợi ích của mình, con người đã biết biến đổi cải tạo môi trường một cách chủ động, tích
cực và có phương pháp, thể hiện ở một số ví dụ sau:
 Con người cải tạo các vùng đất hoang, đất trống đồi trọc bằng việc sản xuất nông
nghiệp, trồng rừng.
 Quy hoạch hợp lý môi trường khu vực, xây dựng các hệ sinh thái nhân tạo, bảo vệ
môi trường, bảo tồn thiên nhiên.
 Con người tăng cường quá trình phân hủy chất thải bằng tổ hợp nhiều các phương
pháp khác nhau, giúp phục hồi môi trường ô nhiễm, suy thoái. Phát triển xã hội song hành
cùng với khoa học, công nghệ, kỹ thuật, con người ngày càng sáng tạo ra các công nghệ
xử lý chất thải với hiệu quả ưu việt.
 Tạo ra các thiết bị kỹ thuật có thể cảnh báo sớm các tai biến thiên nhiên và hiện
tượng tự nhiên đặc biệt (bão, động đất,…), nhờ đó con người có các giải pháp để hạn chế
thấp nhất các thiệt hại đối với sự sống và môi trường.
3. Giải quyết mối quan hệ giữa môi trường và phát triển xã hội
Quá trình phát triển xã hội loài người cho thấy, mỗi khi con người gắn bó với môi
trường tự nhiên, hòa đồng, chung sống có trách nhiệm và biết cải tạo môi trường đúng
quy luật thì sự sống sinh sôi nảy nở. Ngược lại, khi con người nhận thức thiếu đầy đủ về
môi trường, tác động thiếu ý thức, thiếu trách nhiệm đối với môi trường chỉ vì lợi nhuận
trước mắt thì môi trường sẽ bị hủy hoại.
Từ xa xưa, con người đã có những hoạt động khai thác tài nguyên nhằm duy trì sự
sống và tiếp tục sự phát triển giống nòi. Đến thời kỳ xã hội công nghiệp, với sự phát hiện
các nguồn năng lượng mới, vật liệu mới, kỹ thuật sản xuất tiến bộ vượt bậc thì con người
đã tác động mạnh mẽ vào môi trường, nhất là tài nguyên thiên nhiên. Trong những năm
gần đây, môi trường ngày càng bị suy thoái nghiêm trọng, gây tổn thương cho xã hội loài
người đang sống ở cả hiện tại và thế hệ tương lai. Có thể nói mọi vấn đề về môi trường
đều bắt nguồn từ phát triển. Tuy nhiên, xã hội loài người luôn phải vận động và phát triển,
đó là quy luật sự sống của tạo hóa mà vạn vật đều phải tuân theo.
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Như vậy, để giải quyết mâu thuẫn giữa môi trường và phát triển xã hội là phải cân
bằng giữa phát triển với bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, phát triển không thể không làm
biến đổi môi trường, nhưng cần phải giữ cân bằng giữa hoạt động phát triển xã hội và
bảo vệ môi trường. Con người cần duy trì xã hội phát triển một cách hài hòa, không
vượt quá ngưỡng chịu đựng của môi trường, sao cho môi trường vẫn giữ được đầy đủ
các chức năng quan trọng: đảm bảo không gian sống cho con người với chất lượng tốt;
cung cấp cho con người các loại tài nguyên thiên nhiên cần thiết; xử lý các chất thải từ
hoạt động của con người. Hay nói một cách khác, cần xây dựng một xã hội phát triển
bền vững trên trái đất.
Một số giải pháp được đưa ra để giải quyết mối quan hệ giữa môi trường và phát
triển xã hội có thể xem xét tham khảo cho Việt Nam:

Về mặt xã hội
- Ổn định dân số, giảm tỷ lệ gia tăng dân số, giảm bớt sức ép của sự gia tăng dân số đối
với các lĩnh vực tạo việc làm, y tế, giáo dục và đào tạo nghề, bảo vệ môi trường sinh thái.
- Tập trung nỗ lực, đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, tạo thêm việc làm; tạo
lập cơ hội bình đẳng để mọi người được tham gia các hoạt động xã hội, văn hóa, chính trị.
- Phát triển nông thôn để giảm sức ép di dân vào đô thị.
- Định hướng quá trình đô thị hóa và di dân nhằm phát triển bền vững các đô thị; phân bố
hợp lý dân cư và lực lượng lao động theo vùng, bảo đảm sự phát triển bền vững ở các địa phương.
- Tăng cường chất lượng giáo dục để nâng cao nhận thức, dân trí.
- Phát triển về số lượng và nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế và chăm sóc sức
khỏe nhân dân, cải thiện các điều kiện lao động và vệ sinh môi trường sống.

Về mặt môi trường
- Khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn tài nguyên, đặc biệt là
tài nguyên không tái tạo thông qua cải tiến công nghệ, thay đổi lối sống của con người…
- Bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ rừng, bảo vệ tầng ozon, kiểm soát và giảm thiểu
phát thải khí nhà kính.
- Tăng cường đầu tư nghiên cứu, sử dụng các dạng năng lượng xanh, năng lượng tái
tạo để giảm sự tiêu dùng các dạng năng lượng hóa thạch.
- Giảm thiểu chất thải, tăng cường tái chế, tái sử dụng năng lượng đã sử dụng; khắc
phục ô nhiễm, cải thiện và khôi phục môi trường ở những khu vực ô nhiễm.
- Bảo vệ và phát triển rừng.
4. Một số vấn đề về môi trường và xã hội ở Việt Nam
Trong bối cảnh chung của thế giới, các vấn đề môi trường ở Việt Nam đang ngày
càng trở nên nghiêm trọng, đe dọa sức khỏe con người và ảnh hưởng đến mọi khía cạnh
xã hội trong đời sống.
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Cùng với sự phát triển xã hội, ô nhiễm môi trường đang trở nên ngày càng bức xúc,
nhất là ở các đô thị và các khu công nghiệp đang gia tăng nhanh chóng. Đặc biệt, tác động
tiềm ẩn của biến đổi khí hậu toàn cầu đang trở thành một vấn đề nóng bỏng, đe dọa sự
phát triển bền vững của cả đất nước.

Ô nhiễm môi trường
Tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa tại Việt Nam từ thời kỳ đổi mới cho đến nay đã
có những tác động đáng kể đến môi trường: diện tích rừng suy giảm, suy thoái nguồn nước,
ô nhiễm đất, không khí. Việc chuyển đổi đất nông nghiệp thành các khu công nghiệp, khu
đô thị đã làm giảm đáng kể diện tích đất canh tác, ảnh hưởng đến nguồn cung cấp lương
thực thực phẩm. Và hiện nay, chúng ta đang phải trả giá về mặt sức khỏe con người do một
thời gian dài chưa thật sự quan tâm đến vấn đề xử lý chất thải, bảo vệ môi trường. Ở một số
địa phương còn có các “làng ung thư” như ở Hà Tây, Phú Thọ,… Nguyên nhân của tình
trạng này là do chất lượng môi trường sống ngày càng xuống cấp.
Ngoài ra, quá trình đô thị hóa làm gia tăng làn sóng di dân từ nông thôn ra thành thị.
Nhiều người đang lựa chọn ở thành phố với mức lương cao hơn và nhiều cơ hội hơn, và
theo một cách tự nhiên, việc này sẽ thay đổi biến động dân số. Ở miền Nam, xu hướng
người di cư đi tới các tỉnh công nghiệp như Bình Dương và Đồng Nai và tương tự cũng
đang xảy ra ở miền Bắc với người di cư tới Hà Nội. Sinh viên tốt nghiệp đại học, cao
đẳng lựa chọn ở lại thành phố sinh sống và làm việc lâu dài. Điều này gây ra áp lực đối
với hệ thống dịch vụ xã hội khi hệ thống này chưa được thiết kế để đáp ứng tình hình.
Chẳng hạn, chính sách đăng ký hộ khẩu hiện nay không cho phép người di cư được tiếp
cận hoàn toàn tới dịch vụ xã hội cơ bản, tạo ra sự phân biệt đối xử.

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu
Biến đổi khí hậu (BĐKH) là một trong những thách thức lớn nhất của thế kỷ XXI,
nó gây ảnh hưởng mạnh mẽ tới tất cả các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các nước đang
phát triển, trong đó có Việt Nam.
Trong những năm gần đây, khu vực đổ bộ của các cơn bão và áp thấp nhiệt đới
vào Việt Nam có xu hướng lùi dần về phía Nam lãnh thổ nước ta; số lượng các cơn
bão rất mạnh có xu hướng gia tăng; mùa bão có dấu hiệu kết thúc muộn hơn trong thời
gian gần đây. Mức độ ảnh hưởng của bão đến nước ta có xu hướng mạnh lên. Hạn hán
có xu thế tăng lên nhưng với mức độ không đồng đều giữa các vùng. Hiện tượng nắng
nóng có dấu hiệu gia tăng rõ rệt ở nhiều vùng trong cả nước, đặc biệt là ở Trung Bộ và
Nam Bộ. Tình trạng nóng lên dẫn tới thay đổi đặc tính trong nhịp sinh học của con
người, tác động tiêu cực đối với sức khoẻ con người, gia tăng dịch bệnh, những đối
tượng dễ bị tổn thương nhất là những nông dân nghèo, các dân tộc thiểu số ở miền
núi, người già, trẻ em và phụ nữ. Thiên tai như bão, tố, nước dâng, ngập lụt, hạn hán,
mưa lớn và sạt lở đất v.v… gia tăng về cường độ và tần số làm tăng số người bị thiệt
mạng và ảnh hưởng gián tiếp đến sức khoẻ thông qua ô nhiễm môi trường, suy dinh
dưỡng, bệnh tật.
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Theo kịch bản BĐKH năm 2012 thì cuối thế kỉ 21, Việt Nam là một trong những
quốc gia dễ bị tổn thương nhất trong khu vực trước tác động của BĐKH toàn cầu. Theo
kịch bản này thì đến năm 2100, nhiệt độ có thể tăng từ 2,5 - 3,7°C, nếu nước biển dâng
khoảng 1m, khoảng 39% diện tích đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có nguy cơ bị
ngập và khoảng 35% dân số bị ảnh hưởng trực tiếp. Vùng đồng bằng sông Hồng sẽ có
khoảng 11% diện tích có nguy cơ bị ngập và 10% dân số bị ảnh hưởng trực tiếp. Đối với
các tỉnh ven biển miền Trung, khoảng 2,5% tổng diện tích của khu vực có nguy cơ bị
ngập, ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 10% số dân. Riêng đối với thành phố Hồ Chí Minh,
sẽ có khoảng 20% diện tích bị ngập và 9% số dân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, trên thực tế
thì BĐKH, nhất là nước biển dâng đang diễn ra nhanh hơn dự báo. Bằng chứng là nước
biển dâng gây triều cường ở thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ; xâm nhập mặn ở đồng
bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng đang ngày càng gia tăng.
Đồng bằng sông Cửu Long được xác định là vùng bị tổn thương nặng nề nhất Việt
Nam bởi BĐKH. Những thay đổi môi trường liên quan BĐKH gây ra và các thiên tai liên
quan đang tác động và làm biến đổi sinh kế là một trong những thách thức nghiêm trọng
nhất mà khu vực ĐBSCL phải đối mặt.
Nước biển dâng cao hơn sẽ làm cho các vùng đồng bằng nước ngọt hiện nay trở
thành vùng nước lợ, quá trình xâm nhập mặn sẽ sâu hơn, tập trung tại các tỉnh ven biển
gồm Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang, Long An, làm giảm
đáng kể độ màu mỡ của đất sản xuất và nước ngọt sẽ khan hiếm. Sự thay đổi này đang
gây ra tác động rất lớn tới nhiều lĩnh vực khác nhau. Nó gây ra tình trạng thiếu hụt
nghiêm trọng nước sinh hoạt của người dân, nhất là vào mùa khô. Đối tượng chịu ảnh
hưởng nặng nề nhất là những người nghèo vì phải thêm một khoản chi phí khá lớn để
mua nước phục vụ sinh hoạt vào mùa khô. Các hộ sản xuất nông nghiệp, nghề cá cũng bị
giảm sản lượng và năng suất thu hoạch. Sự tác động này còn diễn ra đối với nhiều lĩnh
vực và đối tượng khác như bệnh viện, các nhà máy, xí nghiệp trong các khu công nghiệp
và các công ty cung cấp nước trên địa bàn.
Theo dự báo, trong vài chục năm tới, nước biển sẽ dâng cao làm ngập lụt phần lớn
ĐBSCL vốn đã bị ngập lụt hàng năm, dẫn đến mất nhiều đất nông nghiệp. ĐBSCL là vựa
lúa lớn nhất cả nước, mỗi năm cung cấp một lượng lớn lúa gạo để xuất khẩu ra thế giới.
Nếu như ĐBSCL bị ngập sâu dưới nước thì nguồn cấp lương thực cho nước ta sẽ bị giảm
đáng kể, Việt Nam không dư thừa lúa gạo để xuất khảo như trước, và có thể có nguy cơ
không đảm bảo an ninh lương thực. Hơn nữa, hàng triệu người sẽ có nguy cơ bị mất chỗ
ở, từ đó làm gia tăng sức ép lên sự phát triển của các vùng lân cận.
Do tác động của BĐKH ngày càng nghiêm trọng, cộng với các cơ hội được tạo ra
bởi sự phát triển kinh tế, đã làm tăng việc di cư một chiều từ khu vực ĐBSCL đến các đô
thị thương mại và công nghiệp trong cả nước diễn ra ngày một tăng. Theo đánh giá của
các nhà nghiên cứu, ĐBSCL là vùng có tỷ lệ xuất cư cao nhất nước, kể cả nông thôn và
đô thị, cao hơn gấp 3 - 4 lần so với số người nhập cư vào các tỉnh. Các tỉnh Đông Nam Bộ
là nơi đến chủ yếu của di dân từ ĐBSCL, kể cả di cư nông thôn, di cư đô thị và tỷ lệ nữ di
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cư cao hơn nam giới. Ngược lại, khu vực ĐBSCL lại có tỷ lệ nhập cư thấp nhất nước.
Điều đó khẳng định tính dễ bị tổn thương của vùng ĐBSCL trước BĐKH, cộng với việc
cơ hội được phát triển nhanh về kinh tế đã làm gia tăng việc di cư của người dân trong
vùng đến các đô thị thương mại và công nghiệp.
Nhận thức được các tác động của BĐKH, Việt Nam đã và đang có các kế hoạch
toàn diện nhằm chủ động ứng phó với BĐKH, đây là sự lựa chọn đúng hướng, hợp lý
để đất nước phát triển ổn định, bền vững. Các bộ, ngành, địa phương cần có sự phối
hợp đồng bộ trong việc quy hoạch, quản lý tài nguyên thiên nhiên, thực hiện công tác
phòng chống thiên tai, hoạt động giảm nhẹ BĐKH, hoạt động giảm nhẹ phát thải khí
nhà kính đã được triển khai quán triệt, tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng mới,
năng lượng tái tạo. Trong nông nghiệp, cần phải cơ cấu cây trồng và thời vụ, cải thiện
hệ thống tưới tiêu, cho ra đời các giống lúa có khả năng chịu mặn… để vẫn đảm bảo
an ninh lương thực quốc gia trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Chương trình nâng cao nhận
thức cộng đồng và quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng cần phải được đẩy mạnh và
nhân rộng.
5. Kết luận
Môi trường và phát triển xã hội biểu hiện mối quan hệ hết sức chặt chẽ, khăng
khít và tác động không ngừng với nhau. Phát triển xã hội không thể tách rời yếu tố
môi trường mà chỉ có thể tồn tại và phát triển dựa vào môi trường. Không có môi
trường thì xã hội không thể tiến hành sản xuất và phát triển được, và đến lượt chính nó
là nhân tố làm biến đổi môi trường. Con người đang ngày càng biến đổi môi trường
theo chiều hướng tiêu cực, ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường đang ngày càng
gia tăng về cả số lượng và mức độ của nó. Và chính xã hội loài người sẽ lại phải hứng
chịu hậu quả của sự tàn phá môi trường. Hàng loạt các vấn đề môi trường bức xúc
như biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học, suy thoái đất và hoang mạc hóa, suy
giảm các dạng tài nguyên… đang thách thức tới sự phát triển xã hội và đe dọa tới toàn
bộ sự sống trên trái đất.
Vì vậy, đã đến lúc cộng đồng quốc tế cần phải hành động, đồng thuận, tích cực và
chủ động phòng ngừa, ngăn chặn những tác động xấu đối với môi trường do các hoạt
động của con người gây ra. Thực hiện tốt các công tác quản lý xã hội, quản lý môi
trường; hoàn chỉnh các chính sách về phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ môi trường.
Tăng cường làm tốt công tác tuyên truyền hướng tới tạo lập được nhận thức của cộng
đồng để đi đến xã hội hóa trong việc bảo vệ, giữ gìn, tái tạo, phát triển môi trường. Bảo
vệ môi trường chính là bảo vệ sự sống và phát triển của xã hội, hướng tới việc xây dựng
xã hội phát triển bền vững. Vấn đề quan trọng ở đây là phải đổi mới tư duy, có nhận thức
đúng đắn về mối quan hệ giữa môi trường và phát triển xã hội, thái độ và vai trò của con
người trong mối quan hệ ấy. Một khi con người nhận thức đúng đắn, có định hướng đúng
đắn, thống nhất từ trong suy nghĩ thì việc đồng thuận trong hành động mới dễ dàng và
hiệu quả của nó sẽ lớn hơn rất nhiều.
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Mối quan hệ giữa môi trường và…
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