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Hiểu biết về quyền con người là nền tảng để mỗi người phát triển đầy đủ nhân cách, năng lực của mình 
và cũng là nền tảng của sự phát triển và tiến bộ của một xã hội. Thế nhưng: “hàng triệu người sinh ra rồi 
chết đi mà không hề biết rằng mình là chủ nhân của các quyền con người” (Woflgang Benedek). 

Kho tàng kiến thức về quyền con người, quyền công dân rất quan trọng nên mục tiêu của đào tạo và giáo 
dục con người nhằm: “ Thúc đẩy sự tôn trọng của quyền cơ bản của con người…” (theo Điều 26 Tuyên 
ngôn thế giới về quyền con người 1948 của Liên Hợp Quốc). 

Nghiên cứu khoa học về quyền con người, xây dựng văn hóa tôn trọng quyền con người trên toàn thế 
giới là góp phần vun đắp trí tuệ cho thế hệ hiện tại và tương lai. Nhận thức rõ điều đó, chúng ta đã, đang 
và sẽ không ngừng nghiên cứu, tìm hiểu và xây dựng các thể chế thiết thực bảo vệ quyền thiêng liêng đó 
– quyền con người. Các cơ chế bảo vệ và thúc đẩy quyền con người (Human Rights Mechanisms) đã 
được ghi nhận gồm có 3 cấp độ cơ bản: Cấp độ quốc tế (Liên Hợp Quốc), cấp độ khu vực (châu Âu, 
châu Phi, Đông Nam Á,…) và cấp độ quốc gia. 

Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã nâng vị thế của Việt Nam từ nước nô lệ trở thành một đất nước có 
tên và chủ quyền quốc gia trên thế giới. Năm 1945, Liên Hợp Quốc được thành lập. Cho đến nay, tổ 
chức này đã nỗ lực xây dựng những chuẩn mực chung trong cơ chế bảo vệ quyền con người. Hệ thống 
các quyền con người và các quyền cá nhân, quyền tập thể đều đã nỗ lực ghi nhận các quyền con người 
trong pháp luật quốc gia và quốc tế. Chúng ta nhận thấy, nếu chỉ dừng lại việc ghi nhận các quyền con 
người trong pháp luật là điều kiện cần thì chưa đủ mà điều quan trọng là phải có biện pháp để bảo vệ 
các quyền khỏi bị vi phạm và thúc đẩy sự tôn trọng và thực hiện các quyền trên thực tiễn. Vận dụng tư 
tưởng nhân quyền Việt Nam vào xây dựng, hoàn thiện pháp luật về quyền con người với pháp triển bền 
vững trong thực tiễn là việc làm cần thiết. 

Quyền của con người rất phong phú và hiện tượng vi phạm quyền con người cũng rất đa dạng, do nhiều 
loại chủ thể gây ra (Nhà nước, pháp nhân, cá nhân,…) nên việc bảo vệ và thực hiện các quyền cần đa 
dạng và sự hợp tác, cộng tác của cộng đồng nhân dân, tổ chức, cá nhân, tổ chức phi chính phủ, cơ quan 
nhà nước, tổ chức xã hội. 

Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trước hết là trách nhiệm, nghĩa vụ của Nhà nước, nhưng đồng thời 
nó cũng là quyền và trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân của môi quốc gia trên thế giới được thể hiện 
cụ thể và rõ nét trong COP 21 (tháng 12 năm 2015 tại Paris, Tuyên bố của Liên Hợp Quốc về trách 
nhiệm bảo vệ quyền con người của mọi cá nhân, tổ chức năm 1998). Nghiên cứu, tìm hiểu, xác định các 



quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia bảo vệ tài nguyên – môi trường để từ đó đưa 
ra những giải pháp phù hợp là việc làm cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Nghiên cứu về quyền con 
người trong lĩnh vực tài nguyên – môi trường hướng tới phát triển bền vững và tăng trưởng xanh có tính 
cấp thiết, tính thời sự khi trái đất ngày một nóng lên, biến đổi khí hậu đã ngày càng trở nên khắc nghiệt 
với sự sống của con người. 

Chính vì vậy, nội dung nghiên cứu của cuốn: “Quyền con người trong lĩnh vực tài nguyên – môi trường 
với vấn đề phát triển bền vững ở Việt Nam” được triển khai từ khuôn khổ đề tài: “Quyền con người trong 
lĩnh vực tài nguyên – môi trường hướng tới phát triển bên vững ở Việt Nam” được nghiệm thu trong năm 
2014, mã số KL.NQ 14.08 thuộc dự án Đan Mạch về quyền con người năm 2014. Cuốn sách nhằm cung 
cấp nguồn tài liệu phục vụ cho học sinh, sinh viên, học viên cao học chuyên ngành Luật học, Luật kinh 
doanh – Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và các cơ sở đào tạo chuyên ngành Luật dân sự 
- Luật kinh tế ở Việt Nam, nghiên cứu sinh trong lĩnh vực chuyên ngành Luật kinh tế muốn tìm hiểu và 
nghiên cứu về lĩnh vực đất đai, tài nguyên – môi trường. Cuốn sách đi sâu nghiên cứu những vấn đề 
pháp lý về các thành tố cơ bản trong môi trường sống của con người, để từ đó tác giả đưa ra những kiến 
nghị, giải pháp nâng cao nhận thức về quyền con người trong lĩnh vực tài nguyên – môi trường hướng 
tới phát triển bền vững ở Việt Nam. 

Phần I: Những vấn đề lý luận cơ bản về quyền con người trong lĩnh vực tài nguyên – môi trường 
với vấn đề phát triển bền vững ở Việt Nam 

Chương I: Cơ sở lý luận về quyền con người trong lĩnh vực tài nguyên – môi trường 

Chương II: Sự cần thiết để phát triển bền vững và tăng trưởng xanh của quốc gia 

Chương III: Phát triển bền vững quốc gia, hội nhập quốc tế trong lĩnh vực tài nguyên – môi trường ở Việt 
Nam 

Phần II: Tình hình tài nguyên – môi trường và thực trạng quyền con người trong lĩnh vực tài 
nguyên – môi trường ở Việt Nam 

Chương IV: Đánh giá về tài nguyên và hiện trạng ô nhiễm môi trường – suy thoái môi trường 

Chương V: Thực trạng áp dụng quyền con người trong lĩnh vực tài nguyên – môi trường 

Chương VI: Quyền con người trong lĩnh vực đất đai 

Chương VII: Quyền con người trong lĩnh vực tài nguyên nước 

Chương VIII: Quyền con người trong khai thác và bảo vệ tài nguyên rừng, khoáng sản và đa dạng sinh 
học 

Chương IX: Quyền con người trong phát triển, khai thác kinh tế, tài nguyên biển với bảo vệ chủ quyền 
biển đảo và bảo vệ môi trường ở Việt Nam 

Chương X: Pháp luật về đê điều bảo vệ quyền tài sản của nhân dân trong phòng chống thiên tai 

Phần III: Quan điểm và giải pháp bảo đảm quyền con người trong lĩnh vực tài nguyên – môi 
trường hướng tới phát triển bền vững ở Việt Nam 

Chương XI: Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả thực thi quyền con người trong lĩnh vực tài nguyên – 
môi trường 



Chương XII: Hoàn thiện pháp luật về quyền của con người có nơi ở, quyền có nhà ở hướng tới phát triển 
bền vững ở Việt Nam 

Chương XIII: Hoàn thiện pháp luật về quy hoạch không gian đô thị hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh 
và bảo đảm an sinh xã hội 

Chương XIV: Giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi quyền con người trong lĩnh vực tài nguyên – môi 
trường hướng tới phát triển bền vững  

 


