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Tóm tắt 

hát triển bền vững là mục tiêu cơ bản, quan trọng và dài hạn đối với mỗi quốc 

gia. Bảo vệ môi trường đang trở thành một vấn đề then chốt của chiến lược 

phát triển bền vững. Đối với các nền kinh tế đang phát triển, đặc biệt là các 

nền kinh tế đang chuyển đổi như Việt Nam, chính sách bảo vệ môi trường cần được thiết 

lập và thực hiện cùng với các chính sách khác chẳng hạn như tái cấu trúc kinh tế, thúc 

đẩy tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo… 

Xét về mặt lý thuyết, có nhiều công cụ để chính phủ kiểm soát ô nhiễm, thế nhưng thực 

tiễn cho thấy hầu hết các nước đều sử dụng công cụ thuế. Tại Việt Nam, Luật thuế bảo 

vệ môi trường (BVMT) được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 15/11/2010 tại kỳ họp 

thứ 8 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012). Qua 6 năm triển khai thực hiện, bên 

cạnh những kết quả đạt được, Luật thuế BVMT của Việt Nam vẫn còn những bất cập cần 

phải được hoàn thiện, sửa đổi. 

Bài viết này không hướng vào các nội dung chi tiết hay câu chữ của Luật thuế BVMT, 

mà cung cấp một góc nhìn rộng hơn trên quan điểm xây dựng một hệ thống thuế và các 

qui định điều tiết liên quan đến môi trường, thay vì chỉ quan tâm xây dựng, chỉnh sửa 

một sắc thuế độc lập. 

Từ khóa: Phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm, công cụ thuế, 

Luật Thuế bảo vệ môi trường. 
 

Abstract: 

Sustainable development is a long run and important objective to all countries. 

Environmental protection is a turning point strategy for sustainable development. For 

developing countries like Vietnam, environmental protection policy needs designing 

and implementing in line with policies as economic restructure, economic growth and 

poverty reduction. 

From  an  economic  theory  perspective,  there  are  many  policy  instruments  to 

regulate  pollution.  As  far  as,  taxation  policy  is  concerned  in  all  countries.  For 

Vietnam,  Environmental Protection Law was approved by National parliament  dated 

on 15/11/2010 in 8th section ( in effect on 1/2/2012). After running this law for 6 years, 

besides remarkable achievements, Environmental Protection Law has exposed some 

weaknesses to be improved and  amended. 

This study mainly provides a comprehensive view in order to perfect taxation system 

and regulation policies in line with environmental protection instead of only attention to 

Environmental Protection Law. 
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